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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 87 žáků 118 800 426 

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

 

g) Základní údaje o škole za školní rok 2021/2022: 
 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený 

počet 

ped. prac.  

k 30. 6. 2022 

1. stupeň 6 123 20, 5 7, 59 

2. stupeň 4 75 18, 75 7,82 

asistenti 

pedagoga 

6 7 - 5, 39 

ŠD 3 68 22, 6 1,93 

ŠK 1 40 - DPP 

 

mailto:info@zshol.cz
http://www.zshol.cz/
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h) Školská rada:  

     Složení školské rady:  

 

 Adéla Ševčíková  - zástupce zákonných zástupců 

     Ing. Květoslav Odstrčilík - zástupce zákonných zástupců 

 Mgr. Hana Hlobilová  - zástupce pedagogických pracovníků 

 Ing. Petr Pokorný  - zástupce pedagogických pracovníků 

 Ing. Pavel Karhan  - zástupce zřizovatele 

 Milan Roubalík  - zástupce zřizovatele 

 

Termín konání Schváleno, projednáno 

5. 5. 2022 Seznámení s klasifikací v 1. pololetí školního roku 2021/2022, výsledky zápisu do 1. 

ročníku (otevření dvou tříd). Dodatky v ŠVP, vzdělávání cizinců, žáků s OMJ. 

Priority prázdninových oprav a nákupů. 

31. 8. 2022 Schválení dokumentů školy: ŠVP č. j. 2ZS510/2022, výroční zprávy za šk. rok 

2021/2022. Seznámení s klasifikací v 2. pololetí školního roku 2021/2022. 

Seznámení s obměnou pedagogického sboru, plavecká výuka po rekonstrukci 

plaveckého bazénu - zatím pro 3. A a 4. A, plán na školní ples SRPD, testování žáků, 

šablony: doučování, jazykové kurzy, kluby. 

 

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

 

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

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 a podporuje finančně 

realizaci primární prevence. 

 

Ve školním roce 2021/2022 se SRPD podílelo: 

 na příspěvku na materiál pro školní družinu 

 na odměnách pro žáky 

 na příspěvku pro rozloučení s 9. A 

 dopravné na LVK 

 na materiálovém zajištění výuky (materiál dílna) 

  viz účetnictví SRPD 

 

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

dary a výtěžky z akcí. 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.  

 

Velmi oceňujeme podporu a zájem rodičů o vzdělávání jejich dětí a spolupráci zákonných zástupců 

se školou považujeme za velmi přínosnou.  
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Přehled třídních důvěrníků 2021/2022  

 

Třída Jméno, příjmení 

1. A Jana Zicháčková 

1. B Adam Prentis 

2. A Petra Vančurová, Eva Knapová  

3. A Barbora Dokoupilová, Michal Dorazil 

4. A Lenka Bakalíková  

5. A Blanka Červeňáková 

6. A Ilona Vybíralová 

7. A Lenka Marčonková 

8. A Ilona Gregorová 

9. A Adéla Ševčíková 

 

Výroční zpráva o hospodaření SRPD v roce 2021 

Počáteční zůstatek 1. 1. 2021 16 006,21 11 901 27 907,21 

Příjmy BÚ Pokladna Celkem 

Úroky BÚ 0,10  0,10 

Členské příspěvky   67 500,00 67 500,00 

Vklad 113 576,00 5 000,00 118 576,00 

Ostatní (Město Holešov ke 110. výročí) 40 000,00 345,00 403 45,00 

Pracovní sešity   64 312,00 64 312,00 

Celkem 153 576,10 137 157 290 733,1 
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Výdaje BÚ Pokladna Celkem 

Ples (tisk plakátů, pronájem, OSA) 47 988,88   47 988,88 

Výzdoba školy   571,00 571,00 

Učební pomůcky (míče, florbal, koza,  

gym. koberec) 48 935,60   48 935,60 

Materiálové vybavení (dílny, stojan 

výkresů, zásobníky papíru) 17 854,35 2 880,00 20 734,35 

Poplatky  1 937,59 2 000,00 3 937,59 

Doprava žáků (LVK, soutěže, divadla, 

plavání, výlety) 22 117,10   22 117,10 

Ostatní služby (prevence) 2 990,00   2 990,00 

Odměny žákům   4668,00 4 668,00 

Knihy, pracovní sešity 49 054,00   49 054,00 

Příspěvek ŠD   9573,00 9 573,00 

Na účet   206550,00 206 550,00 

Celkem 190 877,52 226 242,00 417 119,52 

Zůstatek 31. 12. 2021 16 006,21 11 901,00 27 907,21 

 

 

II. Vzdělávací program školy   
 

Program Třídy Název 

Školní vzdělávací program Č. j. 450/2021 1. -  5. A  Šance 

Školní vzdělávací program Č. j. 580/2020 6. A - 9. A Šance 
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1. Učební plány  
 

Tabulace učebního plánu 1. stupně 

Vzdělávací 

oblast 

 

Minimální 

časová dotace 

RVP/skutečno

st 

 

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 1 0 

Člověk 

a jeho svět 
12/13 

Prvouka 2 2 2 - - 6 0 

Vlastivěda - - - 1 1+1 3 1 

Přírodověda - - - 1 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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*DČD – disponibilní časová dotace 

Volitelné předměty  

 

8. ročník: Aplikovaná informatika 

9. ročník:  Aplikovaná informatika 

Tabulace učebního plánu 2. stupně 

Vzdělávací 

oblast 

Minimální 

časová 

dotace 

RVP/skute

čnost 

 

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 
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2. Předmětové komise 
 

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

 

Předmětové komise Vedoucí  

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

Český jazyk, dějepis, občanská výchova Mgr. Eliška Hubáčková 

Tělesná výchova Mgr. Bronislav Tobolič 

Metodické sdružení I. stupeň Mgr. Jitka Dvořáková 

Přírodopis, zeměpis, chemie Mgr. Jana Kramolišová 

Matematika, fyzika, informatika Mgr. Soňa Tomčíková 

Hudební výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti Mgr. Zdeněk Ballnér 

Výchovný poradce Mgr. Andrea Kubálková 

Školní metodik prevence Mgr. Hana Hlobilová 

Metodik EVVO Mgr. Zdeněk Ballnér 

Koordinátor ŠVP Mgr. Soňa Tomčíková 

Školní družina a školní klub Eva Manová 

Asistenti pedagoga Dominika Pekařová 

 

Přehled projektů a soutěží předmětové komise Cizí jazyky  

 

Anglický jazyk: 

Evropský den jazyků 6. – 9. ročník Miniprojekt 

My Life 6. A Miniprojekt  

Signs 8. A Miniprojekt  

My School timetable 5. A Miniprojekt 

Food 6. A Miniptojekt 

Directions 8. A Miniprojekt 

Spelling Bee 5. A – 9. A soutěž 

eTwinning: Our school 8. A  
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Německý jazyk: 

Meine Schultasche 7. A Miniprojekt 

Mein Tag 7. A, 9. A Miniprojekt 

Kleidung 8. A Miniprojekt 

Bee uns zu Hause 8. A Miniprojekt 

Meine Woche 9. A Miniprojekt 

 

    
                    Spelling Bee - školní kolo   Spelling Bee – městské kolo 

 

Přehled akcí předmětové komise český jazyk, dějepis, občanská výchova 

 

Český jazyk: 

Datum Název akce 

Září - duben Pedagogická intervence pro žáky 2. stupně 

Září - říjen Doučování z Čj - EU 

Listopad Školní kolo recitační soutěže 

Říjen - prosinec Doučování z Čj - MŠMT, 7. ročník 

Prosinec Zapojení do soutěže Aby ze světa nevymizela radost (bez umístění) 

Leden Školní kolo OČJ 48. ročník – nejlepší žáci z 8. a 9. ročníku 

Únor Literární soutěž Požární ochrana očima dětí (1. místo v krajském kole Tereza 

Dědičíková, 3. místo Patrik Večeřa) 

Březen Slohové práce k 700. výročí založení města Holešov 

Okresní kolo olympiády z Čj (Zapletal David a Dědičíková Tereza) 

Městské kolo recitační soutěže (Gregorová Nikol, Dědičíková Tereza) 
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Duben Divadelní představení pro 2. stupeň Povídky malostranské v Městském 

divadle Zlín 

Únor - květen Doučování z Čj - MŠMT, 6. ročník 

Únor - červen Zapojení do projektu Příběhy našich sousedů (Jan Fišer, Nikol Gregorová, 

Veronika Lišková, Anna Sonntagová, Alois Sonntag) 

 

     
Recitační soutěž školní kolo  Divadelní představení Albrecht z Valdštejna 

 

  
Projekt Příběhy našich sousedů                                            Adaptační kurz 6. A 

 

Dějepis: 

Datum Název akce 

Září Projektový den k 110. výročí školy 

Říjen Program Holocaust - přednáška 

Listopad Mini projekt – Sametová revoluce – 8. – 9. ročník (propojení s Ov) 

Leden Beseda Život rytíře ve středověku (pan Erik Fišer) 

Březen Projekt Průmyslová revoluce – 8. A 

Květen Exkurze Osvětim (9. ročník) 

Exkurze do Státního archivu Kroměříž (8. ročník) 
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Program Albrecht z Valdštejna (2. stupeň) 

Edukační program Muzeum Kroměřížska (8. ročník) 

Červen Animovaný film Anna Franková (8. a 9. ročník) 

 

     
beseda s historikem Ing. Karlem Bartoškem - 700. let založení města Holešov 

 

Občanská výchova: 

Datum Název akce 

Září Pranostiky 6. A – průběžně celý rok 

Projektový den k 110. výročí školy 

Říjen Projekt Státní správa, samospráva 

Miniprojekt Moje škola - 6. A 

Listopad Miniprojekt Moje rodina (rodokmen) - 6. A 

Prosinec Vánoce - 6. A, 8. A 

Miniprojekt Náboženství – 7. A 

Únor Komunitní kruh Potřeba bezpečí 

Březen Projekt Hodnota peněz – 7. A 

Duben Velikonoce – 6. A, 7. A 

Květen Miniprojekt  Na co jsme v ČR hrdí 

Vyplnění dotazníku Krása v online prostředí – 6. – 9. ročník 

Den otevřených dveří na SPŠ Holešov – 2. stupeň 

Červen Vyplnění online dotazníku Kybernetický prostor – 7. A 

Vyplnění online dotazníku Mediální gramotnost – 8. A 
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  Charitativní projekt      Velikonoční dílny                   Velikonoční dílny 

    Krabice od bot 

 

Přehled akcí předmětové komise MS 1. stupeň: 

Datum Název akce 

září – říjen DVPP – webinář – matematika Hejného 

listopad – prosinec Dlouhodobý kurz na téma emoce 3. A (SV) 

září Kavárna pro rodiče 1. B (SV) 

3. 11. 2021 DVPP – Setkání učitelů Nj ve Zlíně 

16. 11. 2021 Vyřezávání ovoce 5. A 

24. 11. 2021 Škola naruby 

26. 11. 2021 Dopravní výchova 

26. 11. 2021 Preventivní program 2. A 

12. 11. 2021 Preventivní program 4. A 

1. 12. 2021 Den slabikáře  

3. 12. 2021 Mikulášská nadílka 

9. 12. 2021 Schůzka SV s rodiči  

16. 12. 2021 Šikovný předškolák 

16. 12. 2021 Hravá věda 3. – 5. tř. 

20. 1. 2022 Bruslení – 4. A 

28. 1. 2022 Komunitní setkání s psychoterapeutkou – 4. A 

18. 2. 2022 Komunitní setkání s psychoterapeutkou – 2. A 

24. 2. 2022 Pěvecká soutěž – školní kolo 

24. 2. 2022 Bruslení – 4. A 

březen Výtvarná soutěž – hasiči 

březen Výtvarná soutěž – 700 let města Holešova 

3. 3. 2022 Recitační soutěž – školní kolo 

4. 3. 2022  Psycholožka – 2. A 
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8. 3. 2022 Všetulské konipásek 

11. 3. 2022 Náslechové hodiny pro rodiče SV 

15. 3. 2022 Recitační soutěž TyMy 

16. 3. 2022 Šikovný předškolák 

16. 3. 2022 SCIO testy – 3. A 

17. 3. 2022 O hanáckého kohóta 

18. 3. 2022 Psycholožka – 2. A 

18. 3. 2022 Talentové zkoušky SV 

23. 3. 2022 Přednáška p. Bartošek – 4. A, 5. A 

23. 3. 2022 SCIO testy – 3. A 

24. 3. 2022 Výchovný koncert ZUŠ – 4. A, 5. A 

30. 3. 2022 Velikonoční dílny 

11. 4. 2022 Schůzka SV pro rodiče předškoláků 

13. 4. 2022 Dopravní hřiště v KM – 4. A 

20. 4. 2022 Projekt Den Země – 2. A 

20. 4. 2022 Talentové zkoušky SV 

25. 4. 2022 DVPP – PaedDr. Věra Facová 

26. 4. 2022 Den Země v zámecké zahradě – 3. A, 4. A, 5. A 

29. 4. 2022 Zápis do 1. ročníku 

3. 5. 2022 DVPP – Webinář matematika Hejného 

5. 5. 2022 DVPP – PaedDr. Věra Facová 

11. 5. 2022 Besídka ke Dni matek 

16. – 20. 5. 2022 Škola v přírodě 

24. 5. 2022 DVPP – webinář TakTik Hv 

25. 5. 2022 DVPP – webinář TakTik Čj 

13. – 15. 6. 2022 Výlet 5. A 

14. 6. 2022 Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

15. 6. 2022 Třídní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků 

16. 6. 2022 Návštěva MŠ – přebírání prvňáčků 

16. 6. 2022 Divadelní představení žáků 2. stupně z divadelního kroužku 

22. 6. 2022 Výstava „Hravá věda“ – 1. B 

24. 6. 2022 Sportovní den v zámecké zahradě 

28. 6. 2022 Výstava „Hravá věda“ – 3. A, 4. A 

29. 6. 2022 Vycházka do okolí Holešova 
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Už píšeme perem    Slavnost Slabikáře 

 

    
Projekt Sv. Martin                            Učíme se všemi smysly 

 

    
Malá technická univerzita                                               Den naruby 
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                     Den dětí 1. stupeň                                                  dopravní hřiště 4. A 

    
Výlet 5. A Praha 

    
Škola v přírodě Vizovické vrchy 

    
Projekt Finanční gramotnost                                                          Projekt ke Dni Zem 
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Projektový den k 110. výročí založení 2. Základní školy Holešov 

 

Přehled akcí realizovaných předmětovou komisí Přírodopis, zeměpis, chemie 

 

Přírodopis: 

Datum Název akce 

 Soutěž zahrádkářů 8. A, 9. A 

 Beseda s lékařem 8. A 

 Beseda s rybářem 7. A 

 Ukliďme Česko 2. stupeň 

 Projekt Zdravý životní styl 8. A 

 Projekt Den vody 2. stupeň 

 

    
Ukliďme Česko 
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Velikonoční dílničky 

 

Zeměpis: 

Datum Název akce 

 Exkurze Planetárium Brno  

 Exkurze Habsburská Vídeň 

 

Chemie: 

Datum Název akce 

13. 10.  Přírodovědný klokan  

 Návštěva jaderné elektrárny Dukovany – online 

 

    
Planetárium Brno 

 

Přehled akcí předmětové komise Matematika, fyzika, informatika: 

Datum Název akce 

22. 9. 2021 Projektový den – pokusy F – Ch, robotika 

13. 10. 2021 Přírodovědný KLOKAN 

1. a  8. 11. 2021 SCIO testy – Čj, M. OSP (3 žáci 9. A) 

10. 12. 2021 Finanční gramotnost 9. A 

14. 12. 2021 Finanční gramotnost 8. A 
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16. 12. 2021 Finanční gramotnost 7. A 

17. 12. 2021 Finanční gramotnost 6. A 

1. 1. 2022 – 28. 2. 2022 PO očima dětí 22 – digitální technologie (8. A, 9. A) 

28. 4. 2022 DVPP – Setkání učitelů M 2. stupně ZŠ zaměřené na mat. gramotnost 

3. 5. 2022 DVPP - Aktivizující a efektivní formy výuky 

12. a 13. 5. 2022 Testování ČŠI - 9. A (M a ČJ) 

6. 6. 2022 DVPP – Práce se stavebnicemi LEGO Education 

 

Přehled projektů, akcí předmětové komise Hudební výchova, výtvarná výchova, praktické 

činnosti 

 

Hudební výchova: 

Měsíc Název akce 

září nábor do kroužků Školní sbor, divadelní 

říjen soutěž Kostelecký slavíček, vystoupení ke 110. výročí školy 

listopad - 

prosinec vánoční zpívání školního sboru - Koledování na schodech 

leden - 

únor soutěž O všetulského konipáska 

březen soutěž Hostýnská píšťalička, O hanáckýho kohóta 

duben školní kolo pěvecké soutěže 1. stupeň 

květen vystoupení ke Dni matek 

červen koncert žáků ZUŠ 

 

    
Pěvecká soutěž školní kolo                                     Vystoupení ke Dni matek 
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Výtvarná výchova: 

Měsíc  Název akce 

září - 

říjen miniprojekt v rámci Vv - 110. výročí školy 

listopad Miniprojekt v rámci Vv – Podzimní krajina 

prosinec Miniprojekt v rámci Vv – Vánoce 

leden Miniprojekt v rámci Vv – Zima, zimní krajina 

únor - 

březen Miniprojekt v rámci Vv – Mandaly 

duben Miniprojekt v rámci Vv - Historické budovy v okolí 

květen Miniprojekt v rámci Vv – Příroda kolem nás 

červen - 

 Soutěže: Besip, 700. let města Holešova, HZS ČR 

 

    
Den Země                                                                  Svatý Martin 

 

    
Hellowen                                                                Vánoční výzdoba 
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                                                                     Jarní výzdoba 

 

    
Úspěchy v literárně výtvarné soutěži 

 

 

Pracovní činnosti: 

Měsíc Název akce 

září projekt Bylinky (výrobky k 110. výročí školy) 

říjen program na 110. výročí školy + den otevřených dveří 

listopad burza škol holešovský zámek, Návštěva ÚP Kroměříž, IKAP Sdílení dílen 

prosinec projekt Vánoce v kuchyni, vánoční dřevěné dárky 

leden IKAP Sdílení dílen 

únor - 

březen program na velikonoční dílničky (zajíc), IKAP Sdílení dílen 

duben - 

květen IKAP Sdílení dílen 

červen projekt Chovatelství, projekt Nosítko na nářadí, IKAP Sdílení dílen 
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Měsíc Název akce 

září projekt Bylinky (výrobky k 110. výročí školy) 

říjen program na 110. výročí školy + den otevřených dveří 

listopad burza škol holešovský zámek, Návštěva ÚP Kroměříž, IKAP Sdílení dílen 

prosinec projekt Vánoce v kuchyni, vánoční dřevěné dárky 

leden IKAP Sdílení dílen 

únor - 

 
Celoročně: kulinářský kroužek, kroužek Dřevoobrábění ve spolupráci se 

SPŠN Bystřice p. H. 

       

    
Vánoční pečení ve cvičné kuchyni                               Podzimní pečení ve cvičné kuchyni 

 

    
Vyrábíme ve školní dílně                                             3 D tiskárna 

 

Přehled akcí realizovaných předmětovou komisí Tělesná výchova: 

Datum Název akce 

12. 11. 2021 Okresní kolo Čeps cup florbal 4. - 5. roč. (3. místo) 

24. 2. 2022 Okresní kolo ve šplhu 6. - 9. roč. (3. místo) 

8. 4. 2022 Okresní kolo ve vybíjené 4. - 5. roč. 

20. 4. 2022 Okresní kolo ve florbalu 4. - 5. ročníku 

21. 4. 2022 Okrskové kolo MC Donald´s cup fotbal (3. místo) 



 

 - 24 - 

Datum Název akce 

12. 11. 2021 Okresní kolo Čeps cup florbal 4. - 5. roč. (3. místo) 

24. 2. 2022 Okresní kolo ve šplhu 6. - 9. roč. (3. místo) 

8. 4. 2022 Okresní kolo ve vybíjené 4. - 5. roč. 

20. 4. 2022 Okresní kolo ve florbalu 4. - 5. ročníku 

21. 4. 2022 Okrskové kolo MC Donald´s cup fotbal (3. místo) 

25. 4. 2022 Okresní kolo soutěže OVOV 

11. 5. 2022 Okresní kolo Poháru rozhlasu v atletice 

23. 6. 2022 Městská soutěž Branný den výsadkových veteránů  

 

    
POKOS – Příprava občana k obraně státu                             3. místo - dopravní soutěž Kroměříž 

 

 

    
1. místo v branné soutěži výsadkových veteránů 
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Lyžařský kurz Čenkovice 

 

3. Zájmová činnost   
 

Ve školním roce 2021/2022 zájmová činnost byla realizována v 10 kroužcích pod vedením 13 

vedoucích. 

 

  Zájmový útvar Počet vedoucích 

1. Florbal 1 

2. Judo 2 

3. Kulinářský kroužek 1 

4. Divadelní kroužek 1 

5. Legohrátky 2 

6. Robotika 1 

7. Logopedie 2 

8. Pěvecký sbor 1 

9. Matematika-příprava na SŠ 1 

10. Konzultace z Čj pro 9. ročník 1 
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Divadelní kroužek Z pohádky do pohádky        

 

   
 

 
Kroužek juda 
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 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. Je 

stále platná a každoročně ji obohacována 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 

v současnosti 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 

(plníme) 

● s prostředím přátelského a tvořivého klimatu, s bezpečným prostředím 

(plníme) 

● podílející se na společenském dění města 

(plníme) 

● připravující žáky do budoucího života 

(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, který průběžně aktualizujeme 

(aktualizace k 1. 9. 2021, rozšířen o výuku informatiky od 4. ročníku) 

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

robotické lego, lego jednoduché stroje a nově ozoboty jako základ výuky programování  

● 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 šesti 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) 

- angličtina od 1. ročníku (1 h – běžná třída, 3 h – třída s rozšířenou výukou)  

- již čtvrtým rokem otevíráme třídu s rozšířenou výukou jazyků (hodiny angličtiny 

navíc, robotika, logika, osobnostní rozvoj) 

- plánujeme organizovat zájezdy do anglicky či německy mluvících zemí 

- rodilý mluvčí v hodinách anglického jazyka na I. stupni 

● podpora polytechnického vzdělávání 

- neupustili jsme od výuky v dílnách, které jsou perfektně vybaveny nářadím a stroji,  

3D tiskárnou  

- proběhla velmi zdařilá revitalizace školní zahrady – je koncipována jako výukovo-

naučné prostředí, s odpočinkovými zónami  

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

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

legohrátky, logopedická náprava, florbal, doučování, pěvecký sbor, anglická 

konverzace, badatelský kroužek, kroužek dřevoobrábění, kroužek robotiky, doučování, 

divadelní kroužek, judo, divadelní kroužek 



 

 - 29 - 

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 

- učitelé byli vybaveni notebooky v rámci dotace MŠMT, kterou poskytlo na podporu 

distanční výuky, byly pořízeny také grafické tablety pro výuku na dálku a širokoúhlá 

kamera 

- celkově prostředí školy se zvelebilo, škola byla v roce 2013/2014 „vybydlená“, její 

současný stav je nesrovnatelný 

● modernizovat učebny dle aktuálního trendu ve výuce (v loňském školním roce byly 

rekonstruovány čtyři odborné učebny – matematicko - fyzikálně - chemická, dvě učebny IT, 

jedna učebna pro robotiku) 

● 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 (plníme) 

● aktualizovat stávající vybavení školy vhodnými didaktickými materiály a pomůckami 

(plníme) 

● kultivovat pracovní prostředí zaměstnanců – vybavení kabinetů, kanceláří (všechny třídy a 

kabinety mají opravené podlahy, zbývá vybavit kabinet Vv a ŠD nábytkem)  

 

Škola a veřejnost 

 

● tradiční akce pořádané školou 

- besídky, dny otevřených dveří, 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…) 
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● 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 (neproběhlo) 

- 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 

- exkurze dětí na Městském úřadě Holešov 

 

    
 

● spolupráce s rodiči 

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

setkávání s rodiči 

-  konzultační hodin, online schůzky  

- 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 

 nadále získáváme sponzorské dary (finanční, věcné) v minulých 9 letech získáno 621 658 Kč 

 průběžně žádat a realizovat finanční dotace IROP, MŠMT – moderní vybavení učeben (za 

uplynulých 9 let bylo investováno 7 431 296 Kč; SRPD poskytlo 628 960 Kč) 

 

b) Řízení školy 

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

zpracovány 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. 
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● již čtvrtým rokem se aktivně věnujeme nadaným žákům v konceptu Světa vzdělání 

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

DVPP a samostudiu 

● plnění a obsah ŠVP – aktualizace ŠVP dle změn MŠMT, plnění ročního plánu 

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

motivaci žáků, hodnocení a sebehodnocení, využívání interaktivní techniky, začínající 

pedagogy 

● dodržování BOZ 

● kontrola činnosti metodických orgánů, výchovného poradenství, prevence 

● estetičnost a kultivovanost prostředí školy 

● prověřování vědomostí žáků v rámci testování Zlínského kraje, ČŠI, SCIO, zkoušky YLE 

● 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 průběžně 

● zachování stávající počet standardních setkávání rodičů a pedagogů 

 

Obecná koncepce školy, která byla nastavena ředitelkou školy před devíti lety, je konkrétními 

kroky průběžně plněna. Škola se stala konkurence schopnou. Výrazně se posunuje v oblasti 

vzdělávací, materiální i v oblasti vzájemných mezilidských i pracovních vztahů. Získává stále 

lepší jméno v povědomí veřejnosti, což se ve školním roce 2021/2022 projevilo v zájmu rodičů 

o umístění dětí v našich prvních třídách. Byly otevřeny dvě první třídy.  

 

    
Zápis do 1. ročníku 

 

c) Zpráva ředitelky školy 

 

Ve školním roce 2021/2022 plnilo základní 

školní docházku na 2. Základní škole Holešov 

219 žáků. Vyučovalo se v 10 ročnících, 

zájmové činnosti probíhaly ve třech odděleních 

školní družiny a školním klubu, 

v pedagogickém sboru působilo 18 učitelů, 3 

vychovatelky školní družiny, 6 asistentek 

pedagoga, v ekonomickém úseku pracovaly 2 

zaměstnankyně, v provozním 3 zaměstnanci.  

Stěžejním úkolem v roce 2021/2022 bylo 

zaměření na procvičení, upevnění a prohlou-
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bení učiva z minulých dvou 

„covidových“ let.  

Od září 2021 proběhla příprava a 

realizace oslav 110. výročí založení 

2. Základní školy Holešov, které se 

konaly ve dnech pátek 15. 10. 2021 

od 10, 00 – 17, 00 a v sobotu 15. 10. 

2021 od 9, 00 – 15, 00. Všichni 

návštěvníci ze strany představitelů 

města, bývalých zaměstnanců a 

absolventů školy, vedení ostatních 

škol, rodičů a široké veřejnosti se 

mohli seznámit s moderním 

vybavením prostor školy, zavzpomínat na časy minulé, vyzkoušet si pokusy v odborných učebnách, 

ochutnat delikatesy v cvičné školní kuchyňce a pokochat se malebným prostředím školy.  

 

    
 

 

 
Dny otevřených dveří – 110. výročí školy 

 

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

holešovskými mateřskými a základními školami. Naše škola je v mikroregionu Holešovsko 

garantem pro čtenářskou gramotnost, ředitelka se pravidelně účastní schůzek organizovaných 

MAP. 

 

Realizované aktivity MAP: 

 Školení 1. pomoci - 21. 10. 2021 v 2. ZŠ Holešov 

 Peer program - rasismus a xenofobie, návykové látky - 3. 11., 10. 11. a 24. 11. 2021 

 Rosteme s knihou - Knihtisk s Romanem Prokešem - 19. 10., 11. 11., 15. 11. 2021 

 Rosteme s knihou - Dílny s Lucií Seifertovou - 4. 10., 8. 10., 13. 10., 14. 10., 9. 11. 2021 

 Noc s Andersenem v Městské knihovně Holešov - 2. 10. 2021  
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 Dvoudenní vzdělávací setkání pedagogů ZŠ a MŠ: 30. 9. 2021 - přednáška Vzdělávání 

nadaných žáků (Academic school, Mateřská škola a Základní škola, Uherské Hradiště) +  

1. 10. 2021 - přednáška Bohumil Kartous: Budoucnost a perspektivy vzdělávání v 21. století 

+ workshop Obyčejné hrdinství 

 Přednáška: Marek Herman - Ochutnávka selského rozumu - 20. 11. 2021 

 Přednáška: Jan Svoboda - Jak může pomocník zájmové a jiné organizace být nápomocen 

dospívajícím v sebepojetí, případně těžké životní situaci - 20. 11. 2021 

 Přednáška pro rodiče - Bohumil Kartous: Budoucnost a perspektivy vzdělávání v 21. století - 

21. 11. 2021 

 Radek Chajda: Hravá věda - 10. a 12. 11. 2021 (oficiální termín) 

 Malá digitální univerzita - do 30. 11. 2021 (oficiální termín) 

 

 

Již čtvrtým rokem pokračovala spolupráce se spolkem Svět 

vzdělání a Menzou ČR.  

 

V kooperaci s těmito subjekty nabízíme rodičům prvňáčků, 

třídu s rozšířenou výukou angličtiny, logiky, osobnostního 

rozvoje a matematiku vyučovanou metodou Hejného.  

 

O zmíněný způsob výuky projevili rodiče větší zájem, než v 

minulých dvou letech, takže jsme naplnili od 1. 9. 2021 třídu 

s 21 dítětem.  

 

 

Přehled oprav, údržby, vybavení, darů, dotací od roku 2014  

 

 OPRAVY, 

ÚDRŽBA 

 VYBAVENÍ  DARY  DOTACE  

(S VZ) 

 SRPD 

2014 Opravy podlahy:  nábytek 139 235 TH Holešov 8 000   116 179 

 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 56 204 112 138 503 

 Malování 130 842 skříně, židle 47 529 jazykové 

učebny 

 Výzva 57 630 922  

 Oprava zdiva 30 976   vybavení 

učebny Ch 

45 306    

     Nadace Synot - 

lego 

125 000    

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

2016 Oprava zářivek 
Tv . 

58 391 nábytek 158 713 Nadace 
Partnerství - 

strom 

1 543 Výzva 22 552 523 113 148 

 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 
jednotka server 

11851     102 786 

   PC 70 014 TOS Hulín - 

lego 

5 000    

   sedací souprava 28 087 Synot 10 000    

2018 Opravy PC 101 522 kopírka Epson 39 999 SRPD - 

nábytek ŠD 

45 000 2 Výzva MAS - 

IROP 46 

1 499 655 95 257 

 Oprava podlah 201 490 nábytek ŠD 46 186 Barum 
Continental - 

lego 

15 000 učebna 
Přirodopisu 

  

 Výměna vstupní 

zóny 

22 840 PC 18 058      

   nábytek kabinet 

Př 

14 859      

2019 Oprava 

kuchyňky 

435 916 nábytek 

Přírodopis 

94 915   Výzva 63 - 

částečně 

500 883 63 087 

 Oprava 
tělocvičny 

2 024 017 nábytek kuchyňka 179 384      

   nábytek 1. ročník 65 743      

   stoly, židle 
kuchyňka 

41 719      

   PC 21 139      

2020 Oprava ŠD 260 148 klimatizace 62 119 SRPD - 
spotřebiče 

kuchyňka 

63 087 Výzva 63 245 099  

 Oprava kabinetu 

ŠD 

41 949 interaktivní tabule 44 715 SRPD Tv a Vv 

pomůcky 

37 546 Dotace ZK - dílny 70 000  

 Oprava kabinetu 

Tv 

29 817 nábytek před 

tělocvičnu 

22 264   IROP 47 

Rekonstrukce IT, 

robotika, Fy 

1 423 

549,70 

 

 Malování 66 068 židle do kabinebu 10 412    
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   Tv a 1. stupně      

   nábytek kabinet 
Tv 

25 773      

   wifi 14 431      

   bezpečnostní 
systém 

65 653      

2021 Malování 73 011 Nábytek 142 901 Svět vzdělání - 
interaktivní 

televize 

33 370 Výzva 63 8 680  

 Opravy podlah 221 316 PC 37 820   IROP 47 

Rekonstrukce 
dokončení 

2 295 872  

 Opravy 
vodotopo 

236 228 Tiskárna 24 079      

 Oprava dveří 9 692 Reprosoustava 24 789      

2022 Oprava folie 
střecha 

18 960 Chytré síťově 
prvky - net 

99 632 Dar manželé 
Chvátilovi - 

Lego, UP 

50 000    

   PC kancelář 16 415      

   Nábytek - židle, 

stoly 
45 135      
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III. Personální zabezpečení činnosti školy 
 

a) Pedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2022 

 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní  pracovníci 26 22,73 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

 

pedagogický pracovník pracovní zařazení úvazek délka praxe 

1.  učitel 1 29 

2. učitelka 1 32 

3. asistentka pedagoga 1 7 

4. asistentka pedagoga 1 11 

5. asistentka pedagoga 0,75 6 

6.  zástupce ředitele 1 27 

7. učitelka 1 15 

8. učitelka 1 25 

9. učitelka 0,27 15 

10. učitelka 1 38 

11. učitelka 0,82 9 

12. asistentka pedagoga 0,75 9 

13. učitelka 0,41 12 

14. vychovatelka 0,93 6 

15. učitelka 1 7 

16. vedoucí vychovatelka 1 21 

17. učitelka 0,86 13 

18. ředitelka 1 32 

19. učitelka 1 20 
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20. asistentka pedagoga 1 7 

21. asistentka pedagoga 0,89 10 

22. učitel 0,32 24 

23. učitelka 0,91 24 

24. učitel 1 25 

25. učitelka 1 27 

26. učitelka 0, 82 18 

 

 

b)  Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2022 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 7 4, 95 

Externí pracovníci -- -- 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících  

ostatní pracovníci pracovní zařazení  úvazek stupeň vzdělání, obor 

1.  metodik 0,20 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 

7. uklízečka 0,25 SO s výučním listem 

 

c) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání  

název vzdělávací aktivity (pedagogičtí pracovníci) počet účastníků 

Specifičnost výuky v 1. třídě 1 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 1 

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 1 
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Aktuální problémy ve školství 1 

Rozvojové země, migrace, chudoba a my 1 

BOZP pro PP 1 

Sborovna jako základ dobré spolupráce pro žáky 26 

Vzdělávání managmentu škol a ŠZ 1 

Polytechnická výchova 1 

Pohybové a psychomotorické hry 1 

Nová informatika v příkladech 1 

Školení první pomoci, MAP 14 

Setkání učitelů M 2. stupně IKAP Zlín 2 

Buďte in, buďte interaktivní, TakTik 1 

Hv s videovstupy, TakTik 1 

Dyskalkulie ve školním prostředí 1 

Vzdělávací potřeby žáků s VPCH 1 

Asistent pedagoga pro děti ze sociálně znevýhodněného prostředí 1 

Vzdělávací setkání pedagogů ZŠ a MŠ, Academic School MŠ a 

ZŠ Uherské Hradiště, MAP 

2 

Setkání metodiků prevence, PPP KM 1 

Kybernetická bezpečnost ve škole, p. Pokorný 15 

Návykové látky, VPŠ s SPŠ MV Holešov 2 

Čtenářská gramotnost, TakTik 1 

Interaktivita, nové trendy hravě, TakTik 1 

Platforma Google Classroom 1 

Pronunciation, Oxford University Press 1 

“Five fun ways to increase student engagement online” - OUP ELT 1 

“E-Twinning pro každého žáka” 1 

Vzdělávání žáků s PAS 2 

Kariérové poradenství 1 

Prevence předčasných odchodů 1 
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Platforma rovných příležitostí 1 

Volba povolání 1 

Setkání výchovných poradců KM 1 

Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ 1 

Matematika Hejného metodou na 1. stupni ZŠ, H-MAT o.p.s. 3 

Diferenciace výuky 1 

Školská legislativa, Paris 1 

Valná hromada AŘZŠ 1 

Pracovní setkání ředitelů škol, ORP KM 1 

Legohrátky v domácím prostředí 1 

Sociálně-emocionální rozvoj a jeho význam ve školní práci 1 

LEGO Education 1 

Úzkost, strach a tréma ve škole a mimo ni 1 

Letní škola 4 

 

Název vzdělávací aktivity (nepedagogičtí pracovníci) Počet účastníků 

Mzdové účetnictví 1 

Daňové a účetní aktuality 1 

Daňové přiznání PO 1 

 

IV. Údaje o zařazování dětí a žáků  
 

žádost o přijetí k základnímu  

vzdělávání 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí do 

1. ročníku v září 2022 

56 18 38 
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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. 43 0 0 

2. 20 0 0 

3. 24 1 0 

4. 19 6 0 

5. 8 11 0 

celkem 1. stupeň 114 18 0 

6. 5 19 0 

7. 8 16 3 

8. 5 14 0 

9. 4 11 0 

c e l k e m 2. stupeň 22 60 3 

škola celkem 136 77 3 
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Souhrnné výsledky vzdělávání v II. pololetí: 

ročník 
prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo 

žáků 

neprospělo 

žáků 

1. 42 1 0 

2. 20 0 0 

3. 21 5 0 

4. 22 3 0 

5. 7 12 1 

celkem 1. stupeň 112 21 1 

6. 4 20 0 

7. 11 14 2 

8. 5 11 3 

9. 4 11 0 

c e l k e m 2. stupeň 24 56 5 

Škola celkem 136 77 6 

 

Chování: 

 velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

I. pololetí 215 2 0 

II. pololetí 219 0 0 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2021/2022 

gymnázium 
SOŠ vč. konzervatoří 

8 leté 6 leté 4 leté 

0 0 0 16 
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2.  Hodnocení výsledků výchovného působení   
 

 

a) Přehled udělených pochval ředitele školy za I. A II. pololetí 2021/2022 

I. 

pololetí 

pochvaly 

písemné 

I. stupeň 2 

II. stupeň 6 

 celkem 8 

 

b) Přehled výchovných opatření konec školního roku za I. pololetí 2021/2022 

 napomenutí 

TU 

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

I. stupeň 8 2 1 0 0 

II. stupeň 18 4 5 0 0 

celkem 26 6 6 0 0 

 

 

Přehled výchovných opatření konec školního roku za II. pololetí 2021/2022: 

 napomenutí 

TU 

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

I. stupeň 8 4 3 0 0 

II. 

stupeň 

26 18 9 0 0 

celkem 34 22 12 0 0 

 

 

c) Absence žáků I. pololetí 

 celkem 

zameškaných 

omluvených hodin 

průměr na 

žáka 

počet žáků neomluvené 

hodiny 

I. stupeň 7760 57,91 134 0 

II. stupeň 5919 68,83 86 0 

celkem 13 679 126,74 220 0 

II. 

pololetí 

pochvaly 

písemné 

I. stupeň 5 

II. stupeň 6 

celkem 8 
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d) Absence žáků II. pololetí 

 celkem 

zameškaných 

omluvených hodin 

průměr na 

žáka 

počet žáků neomluvené 

hodiny 

I. stupeň 6540 48,44 135 0 

II. stupeň 5517 64,15 86 1 

celkem 12 057 112,59 221 1 

  
 

e) Údaje o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními (stav k 1. 6. 2022) 

celkem žáků ve škole žáci s podpůrnými opatřeními 

220 37 

 

3. Výchovné a kariérové poradenství  
 

Ve školním roce 2021/2022 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Žáci vycházející ve 

školním roce 2021/2022 

ročník počet 

žáků 

5. 0 

7. 0 

8. 1 

9. 15 

celkem 16 
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Od září výchovná 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. Byly uspořádány besedy se zástupci středních škol a učilišť z regionu. 

Dne 19. 10. 2021 se žáci 9. A a 8. 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. Proběhla také 

beseda s programem zaměřeného na vhodnou volbu budoucí profese, kterou u nás ve škole 

uskutečnil ÚP Kroměříž. Rodičům byla výchovná poradkyně k dispozici v rámci konzultačních 

hodin. 

 

● 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.  

 

● 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, 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 pravidelně v průběhu školního roku scházeli na svých  

schůzkách. Součástí práce žákovského parlamentu je spolupracovat s Městským parlamentem dětí a 

mládeže Holešov. 

 

 
 

Přehled výchovných komisí ve školním roce 2021/2022 

ročník počet jednání 

1. 3 

2. 5 

3. 2 

4. 0 

5. 0 

6. 3 

7. 3 

8. 6 

9. 2 

celkem 24 
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4. Prevence rizikového chování  
 

Ve školním roce 2021/2022 byl metodičkou prevence vypracován Minimální preventivní program 2. 

Základní školy Holešov v rámci výkaznictví Sepa (systém evidence preventivních aktivit) 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 jsou zakomponovány ve vyučovacích předmětech: prvouka, přírodověda, 

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

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.  

 

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

byla i preventivní témata. Začleněná témata: vztahová témata (pomoc, spolubydlící na škole v 

přírodě, sdílení zážitků, emoce a práce s nimi, sebehodnocení, řešení konfliktů, zásady komunikace, 

dodržování pravidel, cizí lidé a já, kamarádství, přátelství), bezpečnostní témata (sporty, požární 

poplachy, bezpečnost v silničním provozu), závislostní chování (cigarety, kouření, šikana, zdravý 

životní styl). 

 

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

hodin byla i následující preventivní témata: vztahová témata (kyberšikana, šikana, pravidla a jejich 

dodržování, pomoc, etiketa, fair play), závislostní chování (alkoholismus, kouření, návykové látky, 

netolismus) bezpečnostní témata a rizika (chování na internetu, mobilní technika, rizikové sporty), 

vandalismus, kriminální chování (právní povědomí). 

 

b) Hodnocení plnění jednorázových aktivit 

Ve školním roce 2021/2022:  

 soutěž Kraje pro bezpečný internet 

 program Policista je náš kamarád 

 program (Ne)bezpečný internet 

 program Trestní odpovědnost mládeže, preventivní doporučení 

 exkurze Osvětim - historie 

 zážitkový program-kurz v rámci školy v přírodě 

 zážitková program-kurz v rámci adaptačního kurzu 

 program Tady se nedotýkej 

 program Druhý krok 

 film Kde je Anna Franková? 

 program Naše třída, naše parta 

 peer program (drogy + rasismus a xenofobie) 
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peer program      adaptační kurz pro 6. ročník 

 

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

Ve školním roce 2021/2022 zájmová činnost byla realizována v běžném rozsahu. 

 

d) Hodnocení dalších aktivit školy 

Proběhl adaptační kurz pro žáky šestého ročníku, lyžařský kurz pro 2. stupně, škola v přírodě pro 

žáky 1. stupně. 

     

e) Hodnocení aktivit zaměřených na rodiče 

Rodičům byla problematika prevence rizikového chování předkládána a diskutována především na 

třídních schůzkách a konzultacích. Výborná je spolupráce se SRPD při 2. Základní škole Holešov, 

které podporuje školu při realizaci jejích aktivit. Tradiční aktivity pro rodiče (Velikonoční dílničky a 

Den matek) proběhly dle plánu. 

 

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

EVVO se prolíná mnoha předměty (prvouka, přírodověda, přírodopis, chemie) a je náplní činnosti 

školní družiny (projekty). 

jednorázové aktivity školy:  

Den Země ve spolupráci s TS Holešov a MěÚ Holešov (1. A - 5. A), Den Země ve spolupráci se 

studenty Gymnázia Ladislava Jaroše Holešov (2. A),  

Ukliďme Česko (6. A - 9. A) ve spolupráci s MěÚ Holešov, zahrádkářská soutěž pod patronací ČZS 

Holešov, oslavy 110. výročí založení školy a dne otevřených dveří (ukázka školní zahrady), exkurze 

Kroměříž (4. A - zahrady), realizace školy v přírodě ve Vizovických vrších (1. A - 4. A), turistický 

výlet v Hostýnských vrších (5. A), Velikonoční dílničky (tvoření z přírodnin), sdílení dílen v SPŠN 

Bystřice p. H. (6. A, 8. A - výroba krmítek, budek pro ptactvo) 

využívání zahrada s novou výsadbou a spoustou zakomponovaných vzdělávacích prvků, ve 

venkovní třídě realizována výuka s přírodovědným zaměřením 

  

Podpořili jsme následující celoroční aktivity: 

 sběr starého papíru  

 recyklohraní  - sběr elektroodpadu  

 třídění odpadů (využití nádob na tříděný odpad) 

 péče o okolí školy, vnitřní prostory školy (výsadba) 

 badatelské aktivity v rámci udržitelnosti projektu 
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Den Země - výzkumníci – mikrosvět     Den Země – se studenty gymnázia Holešov 

 

6. Školní družina, školní klub  
 

Školní družina 

Ve školním roce 2021/2022 výchovně vzdělávací práce probíhala ve třech odděleních školní 

družiny. Zapsáno bylo 67 žáků. 

 

Počet žáků dle tříd 

Školní družina 1. třída 2. třída 3. třída 

 40 16 11 

 

Provoz 

Školní družina ranní dopolední odpolední 

 6, 00 – 7, 40 hodin - 11, 40 – 16, 30 hodin 

 

Různé 

Říjen Oslavy výročí naší školy 

Prosinec Posezení u stromečku s nadílkou 

 Nej vánoční stromeček - soutěž 

Únor Zimní olympiáda 

Březen Velikonoční dílničky 

Duben Tanečky se seniory v CPS Holešov 

Květen Tanečky se seniory v CPS Holešov 

 Den s odpady – akce v technických službách Holešov 

Červen Pasování prvňáčků do řad čtenářů 

 

Zábavné akce 

Únor Masopustní veselí - karneval 

 

Projekty 

Listopad Záchytné kotce – MP Holešov 

Prosinec Knihovna plná tajemství 

 Kocourek Modroočko a jeho kamarádi 

Duben Moje město – oslavy města (výtvarka) 
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Duben - 

červen 
Třídění odpadů, recyklace 

 

    
Návštěva knihovny 

 

 

    
    Masopustní veselí       
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Zimní olympiáda 

 

    
Návštěva filmových ateliérů Zlín Kocourek Modroočko 

 

 

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. 
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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. 

 

Middle European Tales 

Již šestý 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 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. (neproběhlo) 

 

Výzva č. 47 IROP Rekonstrukce odborných učeben 2. ZŠ Holešov (5 248 845 Kč) 

 

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 došlo k 

rekonstrukci 4 odborných učeben. Učebny byly opraveny (podlahy, rozvody elektřiny, rozvody 

vody, Bylo pořízeno vybavení tříd a učební pomůcky. Dalším výstupem projektu byla výsadba 

zeleně, dodání mobiliáře a terénní úpravy na školním dvoře. 

 

Specifický cíl: Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení. 

 

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. 

 

V srpnu 2021 byl tento projekt finalizován a dokončen. Byly opraveny čtyři odborné učebny a 

vybaveny výukovými pomůckami. 

  

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
http://zshol.cz/projekty/middle-european-tales
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VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
 

Inspekční činnost v roce 2021/2022 neproběhla. 

 

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 

2021 byly vykázány v hospodaření školy ztráta ve výši -56 368,41 Kč. V hlavní činnosti ze SR za 

rok 2021 byl vykázaný zůstatek v hospodaření 173,00 Kč. V doplňkové činnosti za rok 2021 byl v 

hospodaření vykázán zisk ve výši 84 045 Kč. Celkový zisk hospodaření školy za rok 2021 činí 27 

676, 59 Kč. Ke dni 31. 12. 2021 bylo zaměstnáno 25 pedagogických a 7 správních zaměstnanců. 

 

Plnění hlavních ukazatelů 

 

Rozpočet na rok 2021 - dotace ze státního rozpočtu 

Mzdové prostředky na platy 12 701 960,00 

OON 106 048,00 

Odvody na mzdy + ONIV 5 014 051,00 

Celkem dotace 17 822 059,00 

Rozpočet na rok 2021 - dotace od zřizovatele  

Dotace USC 2 770 000,00 

Dotace IROP 47 2 779 989,37 

Použití fondů 661 270,26 

Časové rozlišení  121 200,00 

Vlastní příjmy 17 279,20 

Celkem příjmy 6 349 738,83 

Vlastní příjmy školy z hlavní činnosti  

Školné školní družina, školní klub 96 003,50 

Celkem čerpání 6 502 110,74 
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Celkem zisk -56 368,41 

Doplňková činnost  

Organizace provozuje doplňkovou činnost - pronájem  106 600,00 

Podíl na energiích 22 555,00 

Zisk 84 045,00 

Hospodářský výsledek za rok 2021  

Zisk z dotace ÚSC -56 368,41 

Zisk z dotace SR 0 

Zisk z doplňkové činnosti 84 045,00 

Celkem výsledek hospodaření  27 676,59 

Rozpočet 2021 - dotace ze SR  

Dotace ze SR 17 822 059,00 

Čerpání ze SR 17 821 886,00 

Celkem zůstatek 173,00 

Hospodaření s fondy  

Rezervní fond  

Stav fondu k 1. 1. 2021 327 016,17 

Příděl ze zisku  158 762,13 

Čerpání fondu 403 726,26 

Dary 0,00 

Čerpání darů 0,00 

Stav fondu k 31. 12. 2021 82 052,04 

Investiční fond  

Stav fondu k 1. 1. 2021 213 706,40 

Tvorba odpisů 268 092,00 

Dotace zřizovatele  0,00 

Čerpání fondu IROP 47 103 156,84 

 opravy podlah 257 544,00 
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Odvod zřizovateli 0,00 

Stav fondu k 31. 12. 2021 121 097,56 

Fond odměn  

Stav fondu k 1. 1. 2021 296 723,60 

Příděl ze zisku  0,00 

Čerpání fondu 0,00 

Stav fondu k 31. 12. 2021 296 723,60 

Fond kulturních a sociálních potřeb  

Stav fondu k 1. 1. 2021 123 800,74 

Tvorba FKSP  256 942,82 

Čerpání fondu  284 597,00 

Stav fondu k 31. 12. 2021 96 146,56 

Výdaje  

Příspěvek na stravování 168 120,00 

Kultura a tělovýchova 89 477,00 

Rehabilitace 7 000,00 

Dary 20 000,00 

Celkem 284 597,00 

 

Péče o spravovaný majetek 

 

V roce 2021 byly dočerpány dotace Výzva 63 a IROP 47.  

Výzva 63 sloužila k financování vzdělávání pedagogických pracovníků a žáků. 

Dotace čerpána ve výši 146 669 Kč. 

 

Z dotace IROP 47 byly vybaveny nábytkem, IT a učebními pomůckami 2 učebny IT, učebna F-Ch a 

učebna robotiky. 

Dotace čerpána ve výši 3 966 877,98 Kč. 

 

Proběhla oprava podlah v Hudebně a oprava podlah a vodotopo v nové třídě, kanceláři. 

Inventarizace veškerého majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2021. 
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Byla provedena k 31. 12. 2021 inventura dokladových účtů. 

Běžný účet - škola 3 353 353,55 

Běžný účet - FKSP 116 655,60 

Pokladní hotovost - škola 13 712,00 

Pokladní hotovost - FKSP 54,00 

 

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. 

 

IX. Závěr  
 

Pro další zdárný rozvoj školy je nutné: 

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

venkovní sportoviště)  

● průběžně doplňovat komponenty do zabezpečovacího systému školy  

● pokračovat ve vybavování učeben interaktivními tabulemi, výukovými pomůckami, 

učebnicemi, stavitelným žákovským nábytkem výměnou zbývajících podlah, které ještě 

neprošly opravou  

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

(elektroosmóza) 

● vybavení šaten skříňkami pro žáky 2. stupně 

● kompletně rekonstruovat sanitu na toaletách, sprchách, rekonstrukce rozvodů vody a 

kanalizace 

● oprava celé fasády na budově školy 

● servis projektorů a interaktivních tabulí, nebo měnit za nové 

● nutné pořídit nový server, 3x proběhla oprava a je v provozu více jak 18let 

 

soupiska techniky a její životnost 
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Poděkování  

 

Poděkování patří všem pedagogickým pracovníkům za kvalitně a zodpovědně odvedenou práci, za 

kreativitu a ochotu pracovat nad rámec svých pracovních povinností, taktéž administrativním 

pracovnicím a provozním zaměstnancům.   

 

V Holešově 31. 8. 2022 

 

 

 

 

_____________________ 

Mgr. Helena Moravčíková 

         ředitelka školy 

 

X. Způsob projednání výroční zprávy, potvrzení převzetí 
 

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

31. 8. 2022.  

 

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

2020/2021 dne 31. 8. 2022 

 
 

 

V Holešově 9. 10. 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________            ___________________               ____________________ 

        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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Fota jednotlivých tříd 

 

   
1. A                                                                    1. B 

    

   
                             2. A                                                                      3. A 

 

   
                                4. A         5. A                                                                         
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                               6. A            7. A 

 

 

   
                                8. A              9. A 

 

                 
                                                            Pedagogický sbor 


