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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE
Škola
Název
Adresa

Základní škola Kojetín, náměstí Míru 83, okres Přerov
náměstí Míru 83, 752 01 Kojetín

Právní forma
IČO
IZO
Identifikátor školy

příspěvková organizace
61985571
102608075
600146910

Ředitel školy

Mgr. Pavlíček Rudolf

Telefon
E-mail
web

581 762 036
skola@zsnammiru.kojetin.cz
www.zskojetin.cz

Součásti školy
Školní družina

kapacita 120 žáků
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Zřizovatel
Název
Adresa

Město Kojetín
Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín I – Město

Údaje o školské radě
Datum zřízení
Počet členů
Kontakt

1. 9. 2005
3
Mgr. Šípek Zdeněk - telefon 581 762 036
ZŠ nám. Míru 83, Kojetín, 752 01

Členění školy - k 30. 6. 2020
1. stupeň ZŠ
2. stupeň ZŠ
Celkem
Školní družina

12 tříd
10 tříd
22 tříd
5 oddělení

234
211
445
120

žáků
žáků
žáků
žáků

Obor vzdělávání - vzdělávací program
Obor základního vzdělání:
Vzdělávací program VÍTEJTE

Základní škola

Kód 79 – 01 – C /001

Personální zabezpečení činnosti školy
Pro další zkvalitnění vzdělávání je nezbytné věnovat pozornost personálnímu zajištění chodu
školy. Pedagogický sbor školy je plně stabilizovaný a dochází v něm pouze k přirozené obměně
vyučujících. Na místa odcházejících zkušených vyučujících přicházejí noví učitelé, u kterých je
předpoklad, že budou schopni navázat na velice dobrou práci svých předchůdců. Pravidelná práce
s vyučujícími přináší řadu zajímavých námětů na další posun školy. Využíváme je jako zdroj
i pro podávání dostupných projektů.
Počty zaměstnanců školy k 1. 9. 2020:
Vedení školy
Učitelé
Školní psycholog
Asistent pedagoga
Vychovatelé
Ekonom-účetní
Administrativní pracovník
Provozní zaměstnanci

2
32
1
17
6
1
1
4

Celkový počet zaměstnanců školy

64

Počet zaměstnanců školy se každoročně zvyšuje.
Pro porovnání uvádím počty zaměstnanců za posledních 15 let:
1. 9. 2005 = 35 zaměstnanců
1. 9. 2015 = 49 zaměstnanců

1. 9. 2010 = 43 zaměstnanců
1. 9. 2020 = 64 zaměstnanců
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Charakteristika školy
Škola má 22 kmenových tříd. Celkem je tu 27 učeben, z toho 15 odborných:
multimediální učebna
učebna informatiky
knihovna
jazyková učebna
učebna vlastivědy
kuchyňka

učebna Hv pro 1. st.
učebna Hv pro 2. st.
učebna přírodopisu
učebna zeměpisu
učebna přírodovědy

laboratoř přírodopisu
učebna fyziky a chemie
chemická laboratoř
učebna matematiky

Školní družina má učebnu, dvě herny pro 1. a 2. oddělení (odpočinkové místnosti) a hernu
na stolní tenis. Školní družina dále využívá i ostatní zázemí školy (kmenové i odborné učebny včetně
tělocvičny) a nabídku partnerů školy.

Naše škola má díky rozsáhlé rekonstrukci i realizovaným projektům velice dobré podmínky
pro výuku. Podstatně se zlepšilo zázemí i prostředí učeben a provozní prostory školy. Postupně řešíme
akustiku a osvětlení v našich učebnách pomocí instalace podhledů s moderními LED svítidly.
Škola splňuje současné hygienické požadavky na školská zařízení.
Ve všech učebnách se každoročně provádí strojové čištění a renovace podlah (spolupráce
s Technis Kojetín).
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ÚDAJE O ORGANIZACI VÝUKY V SOUVISLOSTI S Covid-19
Červenec 2020:
- zabezpečit dezinfekci (ve spolupráci se zřizovatelem)
- dezinfikovat školu
- vytvořit organizaci školy k 1. 9. 2020
Srpen 2020:
- přepracovat organizaci školy k 1. 9. 2020 dle prvního Manuálu MŠMT
- vytvoření stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- vypracování Dodatku ŠŘ k distančnímu vzdělávání
12. 10. 2020 - střídavá výuka pro 2. stupeň
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy
14. 10. 2020 - distanční výuka pro celou školu
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy
18. 11. 2020 - návrat do škol pro 1. a 2. třídy, ostatní ročníky pokračují v distanční výuce
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy
30. 11. 2020 - návrat do škol 3., 4., 5. a 9. tříd, 6. – 8. třída = střídavá výuka
- přepracovat organizaci školy dle dalšího manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy
4. 1. 2020 - ve škole 1. a 2. ročníky, ostatní distanční výuka (DV)
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy
27. 2. 2021 – škola uzavřena, všichni na DV
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy na DV
12. 4. 2021 – návrat prvního stupně k rotační výuce, druhý stupeň DV
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy na DV
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10. 5. 2021 – rotační výuka na prvním i druhém stupni
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy na DV
17. 5. 2021 – prezenční výuka na prvním a rotační výuka na druhém stupni
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy na DV
24. 5. 2021 – prezenční pro první a druhý stupeň
- přepracovat organizaci školy dle dalšího Manuálu MŠMT
- vytvoření dalšího stručného Manuálu pro rodiče a zaměstnance školy
- předělat organizaci školy a rozvrhy na DV
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ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE
Vzhledem ke Covid-19 proběhl zápis na školní rok 2021 – 2022 do 1. tříd formou on-line.
Termín byl určený od 27. 4. do 30. 4. 2021.
Počet prvních tříd
Počet zapsaných dětí
Počet dětí přijatých a dětí, které nastoupily
Počet odkladů

2
56
38
18

Kvalitní práce všech zaměstnanců školy, rekonstrukce a průběžná modernizace školy se
postupně projevily i na stabilním počtu žáků, kteří naši školu navštěvují.
Počet žáků se pohybuje blízko hranice kapacity, která je 460 žáků. Průměrný počet je
cca 21 žáků na jednu třídu. Pro kvalitní výuku je optimální naplněnost tříd maximálně do 20 žáků.
Každý další nárůst ve třídě je už patrný. Práce ve třídách s počtem žáků nad 20 je vzhledem
k vysokému počtu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami velmi náročná.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Umístění vycházejících žáků

(Příloha 1)

Ve školním roce 2020 – 2021 ukončilo povinnou školní docházku celkem 44 žáků. Z toho 3 žáci
z 8. ročníku.
Všichni žáci byli přijati ke studiu na SŠ, SOŠ a SOU (s maturitou) nebo na SOU a OU (tříleté učební
obory zakončené závěrečnou zkouškou).
Z pátých ročníků odešlo 18 žáků na osmileté gymnázium v Kojetíně.

ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ
Škola má zpracován minimální preventivní program (MPP), jehož součástí je zapracování
primární prevence do tematických plánů učiva jednotlivých vyučovacích předmětů.
V rámci výuky probíhá řada aktivit a soutěží. Další besedy a preventivní programy byly připraveny
ve spolupráci s DDM v Kojetíně („Pohár ředitelky DDM“) a Městskou policí v Kojetíně („Běh proti
drogám“).
Ve škole pracuje jeden metodik školní prevence, který řeší aktuální problémy žáků. Dále zde
působí výchovná komise, která se průběžně zabývá rizikovým chováním žáků. Ve škole působí školní
psycholog, který se efektivně zařadil do podpůrného týmu školního poradenského zařízení.
K přestupkům docházelo u žáků 1. i 2. stupně. Řešily se náznaky šikany a šikana mezi spolužáky,
neomluvené hodiny, záškoláctví. Všechny tyto jevy byly operativně řešeny třídním učitelem,
metodikem prevence a vedením školy v úzké spolupráci s rodiči. Základem úspěchu je důsledný,
vzájemně koordinovaný postup se zákonnými zástupci žáků. V tomto školním roce bylo metodikem
prevence řešeno pět případů nevhodného chování mezi žáky.
Máme zřízenu schránku důvěry, do které mohou žáci předávat anonymní informace o svých
problémech. Náměty, které se zde objevují, se průběžně řeší podle závažnosti.
Velice úzce spolupracujeme s odborem pro péči o děti a mládež při MÚ Kojetín a OSPOD Přerov.
V případě potřeby kontaktujeme Městskou policii Kojetín nebo Policii ČR.
Řada aktivit se z důvodu Covid-19 nerealizovala.
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ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)
V rámci DVPP se zaměstnanci dle potřeb školy účastnili vzdělávacích kurzů a školení.
Škola především preferovala semináře, které byly nabízeny k potřebným tématům –
komunikace, zvládání stresu, plánování, vedení a motivace v týmu, management, jazyky, … .
O DVPP je mezi pracovníky školy velký zájem, který nemůže vedení školy z finančních důvodů
zcela uspokojit, proto se snaží maximálně využít dotované semináře a projekty.
Vzhledem ke Covid-19 byl počet seminářů omezen. Většinou probíhaly webináře. Prioritu
v tomto školním roce mělo školení na témata související s distanční výukou.

ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
Inkluze a péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami – SVP
Naše škola věnuje mimořádnou péči žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
V rámci INKLUZE pracovalo na škole sedmnáct asistentek pedagoga. Speciální pedagog měl dvanáct
hodin předmětu speciálně pedagogické péče. Proškolení učitelé vedli osm hodin pedagogické
intervence. Ve škole pracuje školní psycholog.
Počet žáků se SVP, kterým bylo poskytováno podpůrné opatření, dosáhl počtu 102 což je
asi 20 % z celkového počtu.
Maximálně využíváme možností podpůrných projektů, které umožňují financovat potřebné
pomůcky i asistenty pedagogů včetně vyučujících, kteří pracují s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami (SVP). V tomto školním roce jsme byli zapojeni do projektu „Podpora ZŠ Kojetín, náměstí
Míru 83 formou šablon“.

Informačně komunikační technologie
Dostupné výukové programy jsou účelně využity podle možností přímo v učebnách – některé tituly
si získaly oblibu (Nová škola – Prvouka 1, 2; Alter – 1. a 2. tř.).
Doplnění učeben ICT technikou zmírnila požadavky na rezervaci učebny informatiky.
Novinkou je využití nabídky webináře k problematice vzdálené výuky.
Na škole není vyučující, který by nezvládal práci s PC. Využití stávajících ICT pomůcek významně
podpořila aktuální situace a postupně se rozšiřuje okruh zvládnutých dovedností. Podpůrné
manuály si vytváříme sami ve spolupráci s vyučujícími informatiky a pedagogy.
V tomto roce (nouzová opatření) se do výuky výrazně zapojily podpůrné prostředky nabízené
webovým rozhraním Bakaláře a licencovaných Office 365 (Forms – testy, Teams – podpora výuky).
Prioritou bylo vzdělávání pedagogů v oblasti distanční výuky a vybavení pedagogů potřebnou
technikou pro distanční výuku.
10
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Environmentální výchova
Škola má vypracovaný dlouhodobý program environmentálního vzdělávání. V jednotlivých
ročnících a předmětech se postupuje podle tohoto programu.
Škola navíc využívá nabídky ekologického centra na Švagrově s programem, kam vyjíždějí žáci
3. a 5. tříd na vícedenní pobyty v přírodě. Letos se uskutečnil pobyt pouze pro 5. ročníky.
Kromě toho připravujeme různé akce, které tento program doplňují (jednodenní pobyty žáků
v přírodě, exkurze, výlety, besedy atd.).
Řada aktivit, spojených s poznáváním přírody a její ochrany v rámci výletů, exkurzí i pobytů
v přírodě, byla z důvodu Covid-19 zrušena, popř. přesunuta do příštího školního roku.

Cena ředitele školy. Ocenění nejleších žáků starostou města Kojetína.
Dle návrhu uděluje ředitel školy cenu, kterou ohodnocuje významný úspěch, čin, událost.
Cenu může získat žák, skupina žáků, třídní kolektiv, které nominuje třídní učitel, vyučující
nebo spolužáci. V tomto školním roce nebyla udělena cena ředitele školy.
Nejlepší žáci bývají oceněni při setkání se starostou města Kojetína. Toto ocenění z důvodů
Covid-19 se neuskutečnilo.

Soutěže a školní akce

(Příloha 2)

Soutěže a olympiády letos proběhly ve značně omezené míře.
Škola se aktivně zapojuje také do soutěže Sazka – olympijský víceboj. Soutěž je zaměřená
na všestranný rozvoj dovedností žáků základních škol.
Ve školním roce 2020 – 21 se žáci naší školy zúčastnili 25 akcí – viz Příloha 2
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Pobyty v přírodě – základna SEV Švagrov
o
o
o

o

Z důvodu Covid-19 se realizoval environmentální pobyt jen pro 4. ročníky na základně Švagrov
(pobyt 3. ročníků byl zrušen). Celkem se zúčastnilo 45 žáků školy.
Vlastní programovou náplň zajišťují pracovníci Střediska ekologické výchovy.
Letos si děti mimo spousty aktivit zaměřených na ochranu přírody vyrobily krmítka pro ptáky,
které následně instalovaly na stromy ve venkovní učebně naší školy. Taktéž absolvovaly
naučnou švagrovskou ekostezku a pomáhaly lesní víle splnit úkoly, aby ji zachránily. Pobyt na
Švagrově si děti jako každým rokem skvěle užily, a to i díky nádhernému „ babímu“ létu během
celého týdne.
Pedagogický doprovod zajistili pedagogičtí zaměstnanci z naší školy.

Kultura mládeži

(Příloha 2)

V letošním školním roce byla kulturní nabídka (z důvodu Covid-19) velice omezená.

Lyžařský a snowboardový kurz (LSK)
V tomto školním roce byl LSK zrušen.
Plavecký výcvik
Plavecký výcvik 2. i 3. tříd proběhl ve spolupráci s Plaveckou školou na bazénu v Kroměříži.
V tomto školním roce byl výcvik z důvodu Covid-19 zkrácen z 10 jen na 5 lekcí.

Školní výlety, exkurze

(Příloha 2)

Proběhly pouze jednodenní exkurze a výlety po okolí Kojetína.

Projekt „Vysaďme si vlastní les“
Na naší škole dlouhodobě probíhá soutěž ve sběru papíru. Vzhledem ke Covid-19 nebyla
tentokrát realizována.
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Činnost školní družiny
Vzhledem ke Covid-19 byla činnost ŠD velmi náročná (zachování homogenity tříd) a značně
omezena.
Během školního roku 2020/2021 bylo zapsáno 120 dětí umístěných v 5 odděleních.
Školní družina pracovala dle celoročního plánu školy, tematického plánu a specifických
programů ŠD. Stanovené úkoly se v době provozu plnily s obtížemi.
Děti se účastnily řady celodružinových akcí (podzimní, vánoční a jarní tvoření, přírodovědná
soutěž, koloběžkový závod, opět spolupráce s HZS Kojetín aj.).
Pokračovalo se v šablonách: vzájemná spolupráce pedagogů, projektový den ve škole
i mimo školu, klub deskových her a zapojení odborníka z praxe. K získání nových zkušeností
vychovatelek byly šablony využity také k absolvování on–line seminářů.
Během střídavé distanční a prezenční výuky byly prostory ŠD přizpůsobeny k poskytnutí
vzdělávání žákům rodičů z IZS.
Pokračovala práce na výzdobě ŠD. Postupně se dokupovaly hračky, výtvarné pomůcky a byla
vyměněna PC technika.
Jako velký nedostatek se jeví nevyhovující prostorové podmínky pro pobyt žáků mimo školu chybí vhodné dětské hřiště.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY

(Příloha 3)

Pro rok 2020 byl provozní rozpočet od zřizovatele částečně snížen oproti předchozím létům.
Přesto po snížení odpovídá požadavkům na zajištění základního provozu školy. Potvrdila se
účelnost vypracování nezbytných podkladů v čase přípravy rozpočtu města na další rok a jejich
projednání se zřizovatelem.

ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ
V tomto školním roce byla škola zapojena do těchto projektů:
o „Šablony II v ZŠ Kojetín, náměstí Míru“ – projekt zaměřený na aktivity směřující k podpoře
žáků se školním neúspěchem, rozvoj aktivit školní družiny i další vzdělávání vyučujících
v oblasti inkluze na škole. Podařilo se dále zajistit i pozici školního psychologa na dobu dvou
let. Celý projekt jsme zahájili 1. září 2019 a bude končit 31. 12. 2021.
o APIV (Akční plán inkluzivního vzdělávání) – individuální projekt věnovaný podpoře
společného vzdělávání – inkluze v praxi

ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVOU ORGANIZACÍ
Na škole nepůsobí odborová organizace.

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI – ČŠI
Na škole v tomto školním roce neproběhla žádná kontrolní inspekční činnost.

ZÁVĚR
Úkolem vedení školy bude i nadále vytvářet optimální podmínky a bezpečné prostředí
pro vzdělávání žáků, pro práci zaměstnanců školy, pro spolupráci a komunikaci se zákonnými
zástupci, zřizovatelem školy, partnery a veřejností.
V oblasti výchovy a vzdělávání je především potřeba maximálně využít možností podmínek
školy a zaměřit se na zkvalitnění výuky v renovovaných prostorách.
Chceme maximálně podpořit zázemí pro moderní a efektivní výuku rozvojem praktického
využití informačních technologií v podmínkách naší školy. Narůstající požadavky na rozšíření možností
moderních výukových programů si vyžadují další kroky především ve stabilních
a systémových ekonomických podmínkách ze strany státu, zřizovatel nemůže nahradit všechny
výpadky za strany státních orgánů (ministerstva). V poslední době však i zde dochází k postupné
změně postojů. Další prioritou je ověření dovedností žáků prostřednictvím srovnávacích nástrojů
a systematická podpora žáků s indikovanými poruchami učení nebo chování (asistenti, podpůrné
kroužky).
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Poděkování patří všem, kterým není lhostejno, za jakých podmínek dochází ke vzdělávání
v Kojetíně:
Zřizovateli – Městu Kojetín, který nám podporou našich projektů a svým přístupem vytvořil
velice dobré zázemí pro výuku.
Zaměstnancům, kteří se svými nápady, snahou a ochotou spolupracovat podíleli
na zlepšení kvality naší práce a svým úsilím přispívají k budování dobrého jména naší školy.
Žákům za prezentaci a reprezentaci školy.
Nemůžeme opomenout také rodiče, širokou veřejnost, školskou radu, příznivce školy,
sponzory, kteří s námi velice úzce spolupracují a významně se podílejí na zlepšení vzdělávacího
procesu na naší škole.

Fotografie z roku 2018-2019
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Příloha 1

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
Přehled klasifikace školy
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Příloha 2

PŘEHLED AKCÍ ŠKOLY
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Příloha 3

HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
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