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Část I. 
Základní údaje o škole 

 

Název školy: 1. Základní škola Holešov 

Adresa školy: Smetanovy sady 630, Holešov 76901 

Kontakt na školu: 
573 312 080, 736 772 612, 
zs1hol@volny.cz 

IČO: 70879389 

Identifikační číslo v rejstříku škol:  600 118 517 

Číslo datové schránky: 8yuxgfi 

Základní škola: 102 519 374, povolená kapacita 690 žáků 

Školní družina: 118 801 023, povolená kapacita 180 žáků 

Školní klub: 181 004 810, povolená kapacita 300 žáků 

Zřizovatel: Město Holešov, Masarykova 628 

Založení školy: 1888, slavnostní otevření dne 15. 9. 1889 

Právní subjektivita: 1. 1. 2001 

Ředitelka školy: Mgr. Jarmila Růžičková 

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Petr Oral 

Pracovnice pro informace: Aneta Lochmanová 

Webové stánky: www.1zsholesov.cz  

Charakteristika školy: Úplná základní škola 

Počet žáků: 
k 30. 9. 2019 celkem 571 
k 31. 3. 2020 celkem 570 
k 30. 6. 2020 celkem 570 
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Základní údaje o škole ve školním roce 2019 – 2020 
 

 Počet tříd 
(skupin) 

Počet žáků 
 

Z toho 
chlapci  

Z toho 
dívky 

Průměrný počet žáků 
na třídu / skupinu 

I. stupeň 11 231 106 125 21 

II. stupeň 14 340 176 164 24,2 

Škola celkem 25 571 282 289 28,8 

Školní družina 5 125 59 66 25 

Školní klub 16 127 --- --- 7,8 

Počty žáků k 30. 9. 2019, v ŠD a ŠK k 31. 10. 2019 

 
Školská rada 
 

Zástupci zřizovatele: Milan Roubalík 

 Bc. Jakub Šneidr 

 Mgr. Ludmila Trhlíková 

Zástupci rodičů: Ing. Pavel Karhan – předseda školské rady 

 Pavla Mynaříková 

 Oldřich Rektořík 

Zástupci pedagogů: Mgr. Petr Oral – zástupce ředitelky  

 PaedDr.  Jaroslava Dvořáková – zástupkyně ředitelky 

 Mgr. Jana Sabová 

Termíny jednání: 25. 9. 2019, 19. 2. 2020, 24. 6. 2020 volby nové ŠR 
 

Obory vzdělání 
Škola poskytuje základní vzdělání v základní škole a zájmové vzdělávání ve školní družině a 
školním klubu. 

 
Vzdělávací program 
Ve všech ročnících základní školy byli žáci vzděláváni podle Školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání „Škola s širokou nabídkou“. 
 

 
 

Družstvo bruslařů na zámeckém kluzišti 
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Volitelné předměty 
Třída Název volitelného předmětu Vyučující Žáků ve skupině Počet hodin 

6. A 
Cvičení z českého jazyka Botíková Monika Celá třída 1 

Cvičení z matematiky Jakubíčková Alena Celá třída 1 

6. B Sportovní trénink Jiroušková Jana Celá třída 2 

6. C Seminář z matematiky Smiřická Edda Celá třída 2 

6. D 
Cvičení z českého jazyka Polaštíková Jana Celá třída 1 

Cvičení z matematiky Pechálová Alžběta Celá třída 1 

7. A 
Cvičení z matematiky Procházková Libuše Celá třída 1 

Ruský jazyk Růžičková Jarmila 1. skupina 2 

7. AB Německý jazyk Ambróšová Pavla 2. skupina 2 

7. B 
Ruský jazyk Grešová Šárka 1. skupina 2 

Sportovní trénink Grešová Šárka Celá třída 1 

7. C 

Německý jazyk Botíková Monika 1. skupina 2 

Ruský jazyk Grešová Šárka 2. skupina 2 

Seminář z matematiky Procházková Libuše Celá třída 1 

8. A Přírodovědný seminář Halabala Ivo 1. skupina 2 

 Přírodovědný seminář Pechálová Alžběta 2. skupina 2 

 Ruský jazyk Grešová Šárka 1. skupina 2 

8. AB Německý jazyk Botíková Monika 2. skupina 2 

 Ruský jazyk Sabová Jana 1. skupina 2 

8. B Sportovní trénink Hřib Jakub Celá třída 1 

8. C Seminář z matematiky Dvořáková Jaroslava Celá třída 1 

 Německý jazyk Sabová Jana 1. skupina 2 

 Ruský jazyk Smiřická Edda 2. skupina 2 

9. A 

Sportovní hry Hřib Jakub 1. skupina 2 

Konverzace z Aj Navrátilová Žaneta 2. skupina 2 

Seminář z Hv Březina Pavel 3. skupina 2 

Ruský jazyk Grešová Šárka 1. skupina 2 

9. AB Německý jazyk Ambróšová Pavla 2. skupina 2 

9. B 

Ruský jazyk Sabová Jana 1. skupina 1 

Sportovní trénink Hřib Jakub Celá třída  2 

Sportovní hry Hřib Jakub Celá třída 1 

9. C 

Německý jazyk Ambróšová Pavla 1. skupina 2 

Ruský jazyk Sabová Jana 2. skupina 2 

Seminář z matematiky Stojanová Dagmar Celá třída 1 

Konverzace z Aj - 1 Staňková Ivana 1. skupina 2 

Konverzace z Aj - 2 Gregušová Jitka 2. skupina 2 

9. D 

Ruský jazyk Grešová Šárka 1. skupina 2 

Německý jazyk Ambróšová Pavla 2. skupina 2 

Sportovní hry Hřib Jakub 1. skupina 2 

Konverzace z Aj Navrátilová Žaneta 2. skupina 2 

Seminář z Hv Březina Pavel 3. skupina 2 
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Zájmové kroužky 
 

NÁZEV KROUŽKU HODIN TÝDNĚ POČET ŽÁKŮ 

Badatelský klub 105 min  9 

Čtenářský klub – celkem 2 kroužky 20 min 2x týdně nepravidelný počet 

Čtenářský klub pro 3. ročník 45 min 11 

Čtení nás baví 45 min  17 

Doučování z angličtiny 45 min 12 

Florbal 75 min 18 

Keramický 90 min 18 

Klub matematické logiky a deskových her 105 min 7 

Kondiční cvičení 45 min 16 

Kroužek elektroniky a robotiky 90 min 1 x za 14 dní 4 

Logopedický 45 min  7 

Sportovní hry 45 min 15 

Šachy 90 min 8 

Volejbal dívky 75 min 21 

Volejbal chlapci 75 min 23 

Zábavná angličtina 45 min 13 

Zahrádkářský 90 min 5 

Celkem počet žáků navštěvujících kroužky vedené učiteli 204 

Every day English 90 min v rámci ŠD 10 

Keramický 90 min v rámci ŠD (2x týdně) 17 

Pečení 90 min v rámci ŠD 17 

Sportovní hry 90 min v rámci ŠD 18 

Šachy 90 min v rámci ŠD 9 

Šikulové 90 min v rámci ŠD 7 

Zumba 90 min v rámci ŠD 7 

Výletníček 1 x v měsíci - sobota nepravidelný počet 

Celkem počet žáků navštěvujících kroužky v rámci školní družiny 85 

CELKEM POČET ŽÁKŮ V KROUŽCÍCH 289 

 

 
Výsledné práce projektové výuky v 5. ročníku 
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Část II. 
Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci 
 

pořadové číslo pracovní zařazení nebo funkce 

1. Mgr. Jarmila Růžičková ředitelka školy 

2. Mgr. Petr Oral statutární zástupce, zástupce pro II. stupeň 

3. zástupkyně ředitelky + výchovná poradkyně 

4. učitelka + metodička prevence 

5.  učitelka + metodik ICT 

6. učitel + metodik environmentální výchovy 

7. – 41. učitel, učitelka  

42. vedoucí vychovatelka 

43.  vychovatelka + asistentka pedagoga 

44. – 46. vychovatel, vychovatelka 

47. - 50.  asistentka pedagoga 

51. – 53. učitelka, t. č. na  rodičovské dovolené 

 
 

věkové rozmezí počet celkem z toho žen z toho mužů 

do 29 let 1 1 0 

30 – 39 let 10 7 3 

40 – 49 let 19 16 3 

50 – 59 let 16 15 1 

60 – 69 let 7 6 1 

CELKEM 53 45 8 

 
 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (mimo rodičovské dovolené) 
 

 Celkem  Z toho 
ženy 

Přepočtený 
počet  

Z toho 
ženy 

Přepočtený počet 
bez kvalifikace 

Z toho 
ženy 

I. stupeň 15 14 13,75 12,75 0 0 

II. stupeň 26 20 24,66 23,3 3,13 1,77 

učitelé celkem 41 34 38,41 36,05 3,13 1,77 

školní družina 5 4 4,55 3,55 0 0 

školní klub --- --- --- --- --- --- 

asistent 
pedagoga 

5 5 3,62 3,62 0 0 

 
 
Dva vyučující dálkově studovali VŠ pro získání kvalifikace. 
Ve školním klubu vedli kroužky pedagogičtí pracovníci školy (učitelé a vychovatelé) + dva 
externisté. 
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Nepedagogičtí pracovníci 
 

pořadové číslo pracovní zařazení, funkce 

1. ekonomka 

2.  administrativní pracovnice 

3. školní psycholog 

4. školník 

5. – 9.  uklízečky 

10. správce haly 

 
věkové rozmezí počet celkem z toho žen z toho mužů 

do 29 let 0 0 0 

30 – 39 let 0 0 0 

40 – 49 let 2 2 0 

50 – 59 let 6 6 0 

60 – 69 let 1 0 1 

70 let a více 1 0 1 

 

 
 

Školní žákovský turnaj v šachu 
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Část III. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
zapisovaní do 1. tříd pro rok 2019 - 2020 nastoupili do 1. tříd v roce 2019 - 2020 

43 37 

na příští školní rok 2020 - 21 se zapsalo do 1. tříd celkem 52 dětí 

 
Změny v počtu žáků školy za posledních 10 let 

 

školní rok celkem žáků I. stupeň II. stupeň z toho 1. roč. z toho 6. roč. z toho 9. roč. 

2009/2010 554 244 310 40 82 81 

2019/2020 571 231 340 37 96 90 

Počty žáků z výkazů k 30. 9. 2009 a 2019 
 
Škola si drží stabilní počty žáků mnoho let po sobě. V poslední době však stoupá zájem 
rodičů a roste počet tříd především na 2. stupni. Přicházejí žáci z okolních malotřídních škol 
nebo nově přistěhovaní. 
 
 

 
 

Výuka hrou v 1. A – hudební výchova 
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Výuka hrou v 1. B – ukázka, co všecho již umíme 

 

 
Výuka informatiky v 5. ročníku v nové učebně ICT: 

žáci v programu Mount Blue při nácviku psaní všemi deseti 
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Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
 I. pololetí II. pololetí 

I. stupeň   

Počet žáků 231 231 

Prospělo s vyznamenáním 178 193 

Z toho prospělo se samými jedničkami 111 94 

Neprospělo 0 0 

Pochvaly písemné na vysvědčení 148 138 

2. stupeň z chování 0 0 

3. stupeň z chování                                           0 0 

II. stupeň   

Počet žáků 339 339 

Prospělo s vyznamenáním 137 182 

Z toho prospělo se samými jedničkami 18 32 

Neprospělo 9 2 

Pochvaly písemné na vysvědčení 111 134 

2. stupeň z chování 0 0 

3. stupeň z chování                                            2 1 

 
Ve školním roce 2019 – 2020 ukončilo povinnou školní docházku 90 žáků 9. ročníku, jeden 
žák 8. ročníku a 1 žák 7. ročníku. 
K osmiletému studiu bylo přijato 10 žáků z 5. ročníku na Gymnázium Ladislava Jaroše 
Holešov. 
 

 
 

Slavnostní ukončení povinné docházky žáků 9. tříd se konalo za účasti pouze 
rodičů a vyučujících ve dvou dnech: 9. A+D a 9. B+C 
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Přehled umístění žáků na SŠ 
9. ročník  Obor  ukončení počet 
Gymnázium a Jazyková škola  Zlín Gymnázium  maturita 1 

Gymnázium a Střední pedagogická škola, Přerov Gymnázium  maturita 1 

  Předškolní a mimoškolní pedagogika  maturita 1 

Gymnázium Kroměříž Gymnázium  maturita 1 

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium  maturita 4 

Gymnázium Otrokovice Gymnázium  maturita 1 

Gymnázium Zlín - Lesní čtvrť Gymnázium  maturita 3 

Obchodní akademie Kroměříž Informační technologie  maturita 2 

  Obchodní akademie maturita 5 

Obchodní akademie Tomáše Bati Obchodní akademie maturita 7 

Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město Agropodnikání  maturita 1 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku s.r.o. Bezpečnostně právní činnost  maturita 1 

Střední odborné učiliště Uherský Brod Chovatelství  maturita 1 

Střední průmyslová škola chemická, Pardubice Aplikovaná chemie  maturita 1 

Střední průmyslová škola Otrokovice Elektrikář  výuční list 1 

  Mechanik opravář motorových vozidel výuční list 2 

Střední průmyslová škola polytechnická  Zlín Elektrikář - silnoproud  výuční list 2 

  Mechanik elektrotechnik  maturita 4 

  Mechanik seřizovač  maturita 2 

  Reprodukční grafik pro média  maturita 2 

Střední průmyslová škola Zlín Stavebnictví  maturita 6 

  Technické lyceum  maturita 1 

Centrum odborné přípravy technické Kroměříž Autotronik  maturita 2 

  Elektrikář  výuční list 1 

  Instalatér  výuční list 2 

  Mechanik elektrotechnik  maturita 3 

  Mechanik opravář motorových vozidel  výuční list 1 

  Obráběč kovů  výuční list 1 

 Centrum odborné přípravy technické Uherský Brod Puškař  výuční list 1 

Střední škola Baltaci s. r. o., Zlín Hotelnictví  maturita 1 

Střední škola filmová, multimediální,  Zlín Multimediální tvorba  maturita 1 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín Gastronomie  maturita 1 

  Kuchař - číšník  výuční list 1 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Cukrář  výuční list 2 

Střední škola nábyt.  a obch. Bystřice pod Hostýnem Nábytkářská a dřevařská výroba  maturita 1 

  Truhlář  výuční list 1 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice Fotograf  maturita 2 

  Kadeřník  výuční list 2 

Střední škola pedagogická a sociální Zlín, s.r.o. Sociální činnost  maturita 1 

Střední škola podnikatelská a Vyšší odborná škola, s.r.o. Ekonomika a podnikání  maturita 1 

Střední škola polytechnická, Olomouc Instalatér  výuční list 1 

  Mechanik inst. a elektrot. zařízení  maturita 1 

Střední škola prům., hotelová a zdrav. Uh.  Hradiště Hotelnictví  maturita 1 

Střední škola technická, Přerov Mechanik  maturita 1 

Střední škola zemědělská, Přerov Agropodnikání  maturita 1 

Střední umělecká škola, Ostrava Grafický design  maturita 1 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Multimediální tvorba  maturita 1 

Střední zdravotnická škola  Zlín Praktická sestra maturita 2 

Střední zdravotnická škola Kroměříž Praktická sestra  maturita 4 

Střední policejní škola Ministerstva vnitra v Holešově Bezpečnostně právní činnost maturita 2 

    

5. ročník    

Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov Gymnázium  maturita 10 
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Nejúspěšnější žáci na základě bodování v soutěžích  
 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ŠKOLY - DÍVKY 

MLADŠÍ STARŠÍ  
1. místo Gabriel Solařová           6. B 1. místo Valerie Kohoutová 9. B 

2. místo Marcela Janišová 7. B 2. místo Daniela Bláhová 9. C 

3. místo Sára Šturmová 6. A 3. místo Veronika Sedlářová 8. C 
 

NEJLEPŠÍ SPORTOVEC ŠKOLY - CHLAPCI 

 MLADŠÍ  STARŠÍ 
1. místo Michael Dudek 7. B 1. místo Lukáš Kubíček 9. B 

2.-3. místo Matěj Tkadlec 6. B 2. místo Petr Zámorský 9. B 

2.-3. místo Filip Vajda 7. C 3. místo David Kryštof 9. B 
 

CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ – DÍVKY (bez rozdílu věku) 

1. místo Valerie Kohoutová          9. B 

2. místo Gabriela Solařová 6. B 

3. místo Marcela Janišová 7. B 

CELKOVÉ VÍTĚZSTVÍ – CHLAPCI (bez rozdílu věku) 

1. místo Lukáš Kubíček  9. B 

2. místo Petr Zámorský 9. B 

3. místo David Kryštof 9. B 
 

 

V ostatních soutěžích nebyl stanoven žebříček úspěšnosti, protože neproběhla vyšší kola 
z důvodu uzavření škol v březnu 2020. 
 

 

Hodnocení vzdělávání na škole 

Všichni žáci 9. tříd, kteří ukončili povinnou školní docházku, uspěli v přijímacím řízení na střední 
školy a začnou studovat některý z maturitních nebo nematuritních oborů. 
Téměř 16% žáků z pátých tříd odchází studovat na víceleté gymnázium – to je velký úspěch 
připravenosti našich žáků 1. stupně pro další studium. 
 
Hodnocení úspěchů v zájmovém vzdělávání v roce 2019 – 20 je problematické, protože většina 
soutěží nepokračovala ve vyšších kolech z důvodu uzavření všech škol. Přesto jsme zaznamenali 
velmi pěkné úspěchy v okresních pěveckých soutěžích (O hostýnskou píšťaličku a O hanýckyho 
kohóta), v okresním kole jazykové olympiády v angličtině, češtině a v matematice. Věnovali jsme 
se i dalším uměleckým oborům - uspořádali jsme školní fotografickou soutěž, natočili nový 
hudební videoklip. 
Zapojili jsme se do Poháru vědy a výuku na 1. stupni jsme zatraktivnili prací s tablety (4. a 5. 
ročníky) nebo pokusem o Školu naruby (třída 5. C). Pokračovaly také Daltonské dny v 5. A a 5. C. 
Na 2. stupni jsme navázali spolupráci se SŠ v Otrokovicích, která bude pokračovat v dalších 2 
letech. 
Ze sportovních soutěží jsme byli úspěšní v krajském kole mladších žáků ve florbalu (3. místo). 
Nepřehlédnutelný je také úspěch v okresním šachovém přeboru škol (3. a 6. místo). 
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Španělský student Fernando při výuce v 5. ročníku. 
 

 
Žáci ocenění v přehlídce Talentík na základě návrhů pedagogů školy 

  

 

 

 

jméno žáka třída obor mimořádné aktivity a úspěšnosti 
ADÉLA JAKUBÍČKOVÁ 3. B zpěv, soutěž O hostýnskou píšťaličku: 1. místo ve své 

kategorii 

LUDMILA KARHANOVÁ 4. A zpěv, soutěž O hostýnskou píšťaličku: 1. místo ve své 
kategorii, postup do region. kola v soutěži O hanáckyho 
kohóta (neuskutečnilo se) 

ANNA JAKUBÍČKOVÁ 5. A Zpěv, soutěž O hostýnskou píšťaličku 

TEREZA MIRYNSKÁ 5. A zpěv, soutěž O hanáckyho kohóta, O hostýnskou píšťaličku: 
2. místo ve své kategorii 

VENDULA KŘÍŽKOVÁ 6. C výtvarná výchova 

JAN ČUVALA 7. A fotografické soutěže 

TEREZA ÚLEHLOVÁ 9. C nejvyšší celostátní floristická soutěž  Děčínská kotva (letos 
konaná virtuálně bez osobní účasti) 

ONDŘEJ AMBRÓŠ 9. C olympiáda v ČJ – okresní kolo 

PETR BÁRTA 9. C olympiáda v ČJ – postup do krajského, které se bohužel 
nekonalo 

NELA PUMPRLOVÁ 9. C okresní olympiáda v angličtině – 6. místo 
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Hodnocení výsledků výchovného působení 
 
Výchovné poradenství 
 

Na začátku školního roku 2019 - 2020 nás čekaly již tradiční adaptační pobyty žáků prvního a 

šestého ročníku, za finanční podpory SRPŠ naší školy a města Holešov z tzv. akce „Milion“. 

Rozjezd proběhl úspěšně a všichni se společně pustili s chutí do práce. 

Navázali jsme na úzkou spolupráci pedagogů a vedení školy se školní psycholožkou paní 

Dočekalovou a spolupráci výchovného poradce, metodika prevence, třídních učitelů a 

vyučujících při práci se žáky se zvýšenou péčí. Ve školním roce 2019 - 20 bylo evidováno 13 

žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně, 33 žáků s podpůrnými opatřeními druhého 

stupně a 7 žáků s podpůrnými opatřeními třetího stupně, mezi těmito žáky bylo 19 žáků 

s individuálním vzdělávacím plánem. Velkou pomocí je také velmi kvalitní práce asistentů 

pedagoga na naší škole.  

První pololetí školního roku proběhlo v pracovní atmosféře bez větších problémů. Kromě 

mnoha jiných akcí na škole proběhla velmi úspěšná beseda s PhDr. Janem Svobodou na téma 

„Jak vychovávat děti předškolního a mladšího školního věku“, vánoční jarmark nebo třeba 

sportovní dopoledne pro mateřské školky.  

Ve druhém pololetí byly bohužel 11. 3. školy zavřeny a výuka probíhala distančně. Je třeba 

říci, že na naší škole probíhala distanční výuka bez větších zádrhelů díky velkému pracovnímu 

nasazení našich pedagogů. Problémy v distanční výuce nastaly u rodin žáků, kteří špatně 

spolupracovali a nezvládali výuku na dálku. Naštěstí se většina problémů podařila vyřešit a 

pouze čtyři rodiče museli být pozváni k pohovoru. Velkou pomocí je také portál „Pro školy“ a 

„Datakabinet“ s materiály pro učitele, které zaplatilo SRPŠ naší školy. 

V oblasti volby povolání tak proběhla informativní schůzka pro rodiče žáků 9. ročníku, 

exkurze do Informačního a poradenského střediska Úřadu práce v Kroměříži, přehlídka 

středních škol na zámku v Holešově. Bohužel exkurze žáků 8. ročníku do firem regionu se již 

nepodařilo uskutečnit.  

V závěru školního roku se výuka alespoň částečně vrátila do školy a to bez větších problémů. 

Závěr školního roku končí již tradičně také slavnostně, i když trochu smutně. Proběhlo 

slavnostní rozloučení 9. ročníku i slavnostní předání vysvědčení. Snad příští rok proběhne 

v normálnější atmosféře.  

PaedDr. Jaroslava Dvořáková    
 
   

Prevence rizikového chování žáků 
 
I v letošním školním roce se prevence rizikového chování soustředila na podporu dobrého 

klimatu školy a zdravého životního stylu. Systematické působení na žáky bylo zaměřeno na 
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rozvoj komunikativních dovedností, zdravého sebevědomí a usilovalo o odstranění 

nevhodného chování. 

K prvním akcím s preventivním zaměřením patřily adaptační pobyty žáků 6. ročníku a 

adaptační program žáků 1. tříd. Pro prvňáčky byla připravena adaptační vycházka, jejíž 

součástí byl program s řadou her a zajímavých aktivit, které měly přispět ke vzájemnému 

sblížení dětí a pomoci jim stát se dobrým kolektivem. V průběhu měsíce září se uskutečnily i 

adaptační pobyty žáků 6. tříd v Rajnochovicích. Tři dny se děti věnovaly hrám a aktivitám, 

jejichž smyslem bylo naučit se spolupracovat, vzájemně si pomáhat, komunikovat a navázat 

nová přátelství.  

Mezi akce podporující dobré vztahy v kolektivu můžeme zařadit i lyžařský a snowboardový 

kurz pro žáky 7. ročníku, speciální program pro žáky 3. tříd, který nahradil neuskutečněný 

několikadenní pobyt v přírodě původně plánovaný ke konci školního roku.  

Nemůžeme opomenout důležitou součást preventivní práce, kterou jsou pravidelné třídnické 

hodiny. V těchto hodinách mají třídní učitelé prostor pro řešení vztahů, sblížení se s žáky 

formou sociometrických her.  

Ve školním roce 2019-2020 mohla být zrealizovaná pouze část naplánovaných preventivních 

besed a akcí vzhledem k mimořádným opatřením. 

Na I. stupni: 

− Hasík (2. ročník) 

− Policista je náš kamarád (2. ročník) 

− Bezpečné chování- nástrahy sociálních sítí (5. ročník) 

− Jak jsme přišli na svět (3. ročník) 

− Dospívání, plodnost (5. ročník) 

− Kamarádi online (4. ročník) 
Na II. stupni: 

− Rizika online - kyberšikana (7. ročník) 

− Trestná činnost mládeže (8. ročník) 
 

Aktuální problémy jednotlivých tříd i žáků byly řešeny výchovnou poradkyní J. Dvořákovou a 

metodičkou prevence B. Nevařilovou v průběhu školního roku individuálním šetřením ve 

spolupráci se školní psycholožkou P. Dočekalovou. Paní psycholožka se velmi aktivně a 

přínosně podílela na řešení vztahů ve třídách v úzké spolupráci s třídními učiteli.  

Do chodu školy se stejně jako uplynulé roky zapojila žákovská samospráva. Zástupci 

jednotlivých tříd se pravidelně setkávali každý týden a pořádali celou řadu akcí a aktivit 

vedoucích ke stmelení žákovských kolektivů. Aktivně se zapojovali i do dění Parlamentu dětí 

a mládeže města Holešova. Již tradicí se staly mezitřídní sportovní turnaje – Školní liga. 

V letošním školním roce se napříč ročníky odehrály fotbalové turnaje. K dalším zdařilým 

akcím patřily Valentýnská pošta, Žluto – modrý den, žáci osmého ročníku uspořádali již 

tradičně Mikuláše pro žáky prvního stupně. Nesmíme opomenout zapojení žáků do 
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charitativní akce Život dětem. Vzhledem k situaci ve společnosti vyvolané pandemií nemoci 

Covid -19 se v letošním roce uskutečnilo méně akcí než je na naší škole obvyklé.  

 
Mgr. Blanka Nevařilová 

 

 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vítězné práce žáků ve 

školní fotografické 

soutěži. Také ostatní 

zaslané fotografie měly 

vysokou úroveň. 

O vítězství hlasovali žáci i 

pedagogové. 
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Hodnocení práce školní družiny a školního klubu 
 
Školní družinu navštěvovalo celkem 125 dětí 1. – 5. ročníku, bylo otevřeno 5 oddělení.  

Provoz školní družiny byl tradičně v 6:00 – 7:45 hodin a 11:25 – 16:30 hodin. Ranní družinu 

navštěvovalo v průměru 30 dětí. 

 

Prostory školní družiny jsou stálé - 5 samostatných učeben (oddělení), z toho jedno v budově 

Ústřední školní jídelny. Toto oddělení funguje zpravidla do 15:00 hodin, potom se děti 

přesouvají do oddělení v hlavní budově. Družina využívá nově opravené školní hřiště a svůj 

koutek. Dále má k dispozici všechny ostatní volné prostory školy (sportovní halu, kuchyňku, 

počítačové učebny atd.) Využívá se také venkovní prostor Smetanových sadů a vycházky do 

blízkého okolí školy. 

 

V rámci školní družiny žáci mohli navštěvovat kroužky: keramický, pečení, sportovní hry, 

šachy, šikulové, zumba, výletníček. Kroužek Every Day English probíhal v rámci projektu tzv. 

Šablony II – Učím tě, učím se. Družinové kroužky vedou vychovatelé, v kroužku šachu navíc 

působí externí zaměstnanec.  

 

Mimo to se uskutečnily zajímavé akce – tzv. projektové dny ve spolupráci s odborníky 

z praxe: tvoření vánočních svícnů, práce s marcipánem – vánoční betlém, bramborování, 

jablíčkování, bublinkování a odpoledne v zahradnictví Stella. 

 

V měsíci září uspořádala družina táborák s opékáním, proběhla exkurze do hasičské zbojnice. 

V říjnu si děti v zámeckém parku pouštěly draky, zhlédly skautskou výstavu a proběhla soutěž 

hádanek. V listopadu jsme uctili památku zesnulých na holešovském hřbitově, kde děti 

zapalují svíčky, dělaly se dušičkové vazby. Proběhl i šachový turnaj a děti z 2. oddělení měly 

možnost přespat ve škole s večerním programem. 

V prosinci byla mikulášská nadílka s diskotékou, připravili jsme výrobky na vánoční jarmark. 

Děti se vyřádily ve vánočním turnaji v bowlingu a nechyběly ani besídky v jednotlivých 

odděleních. 

V lednu chodíváme pravidelně do kostela prohlédnout si krásně vyzdobený betlémem, 

někteří byli na exkurzi v pletárně nebo na divadelním představení v kině Svět. V únoru se 

zkušení malíři zapojili do výtvarné soutěže na téma „ moje rodina“ a „večerníček“. Dobu 

masopustu ukončila velká akce „celodružinový karneval s diskotékou a bohatou tombolou“. 

V průběhu roku byla využita i školní kuchyňka, kde děti rády pečou nebo vaří (koláčky z 

jablíček, sušenky, bábovky). 

Navštěvovali jsme i filmová představení v Kroměříži v kině Nadsklepí i v holešovském kině 

Svět. Uskutečnil se výlet do Přílep a s „Výletníčkem“ se děti podívaly do „Ledové“ Prahy, 

Olomouce i jiných míst.. 
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Sportovní vyžití zajistilo několik akcí v krytém bazénu v Holešově a bruslení v zámeckém 

parku.  

Kvůli koronaviru se nemohly uskutečnit akce jako je Noc s Andersenem a pasování prvňáčků 

na čtenáře ve spolupráci s Městskou knihovnou. Tyto akce by se měly konat na podzim 

příštího školního roku 2020-21. 

 
Dagmar Solařová 

 

 

Vydařené obrázky soutěže o Družinového malíře 
 

  
Projektový den ve školní družině – výroba marcipánových figurek 
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Část V. 
Další vzdělávání pracovníků školy 

 

Název akce délka 
v hod. 

počet 
účastníků 

cena 
celkem 

Tablet v edukativním prostředí EDU Google Apps – pro 2. st. ZŠ 7,5 13 ŠABLONY 

Specifika náhlých stavů v prostorách MŠ a ZŠ – praktický nácvik 
první pomoci 

4 7 zdarma 
MAS 

Tablet v edukativním prostředí EDU GoogleApps – pro 1. st. ZŠ 8 3 ŠABLONY 

Setkání národních skupin garantů pečujících o rozvoj nadání 8 1 zdarma 
Aktuální problémy výuky ruského jazyka 16 1 1 000,- 

Jazykový kurz English File 3rd Edition, beginner 80 6 ŠABLONY 

Jazykový kurz SŠ2127, španělština 68 1 ŠABLONY  

Jazykový kurz SN2126, němčina 68 1 ŠABLONY 

Systematický úvod do problematiky nadání 8 1 zdarma 
Třetí pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání 6 1 zdarma 

XIII. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového 
chování 

5 1 zdarma 

Regionální konference Zlín - ČŠI 4 1 zdarma 

Stáže pedagogů – podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů 
ve Zlínském kraji – určeno pedagogům I. stupně základní školy 

4 2 zdarma 

Vzdělávání managementu škol a školských zařízení – právní 
předpisy 

4,5 1 1 300,- 

Výtvarné techniky nejen pro děti VII. 3,5 1 100,- 

Aktuality pro příspěvkové organizace a účetní závěrka za rok 
2019 

5 1 1 800,- 

5. konference Naše příroda 2019 – Lesy 4 1 750,- 

Procházka labyrintem českých nářečí 4,5 2 zdarma 

Tvořivá geometrie na II. stupni ZŠ  1 zdarma 

AJ 225 Využívání písní ve výuce anglického jazyka 7 1 1 660,- 

Stáže pedagogů – podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů 
ve Zlínském kraji 

4 4 zdarma 

Přípravná početní cvičení 4 2 1 360,- 

Objevte skrytý potenciál – nástroje kariérního poradenství pro 
práci s žáky 

8 1 1 490,- 

Matematika jinak – 7. setkání učitelů ZŠ PK Matematika 4,5 1 zdarma 

Systematický úvod do problematiky nadání se zaměřením na 
problematiku ZŠ a nižších ročníků gymnázií 

6,5 1 820,- 

Metodický průvodce 1. třídou 8 1 1750,- 

 

          
Projektový den a práce s tablety ve 4. B 
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Část VI. 
Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Projekty a granty 

1. Pokračoval projekt  tzv. „Šablony II“ pod názvem „Učím tě, učím se“. Tento projekt 
plynule navazuje ve všech aktivitách na Šablony I. Projekt byl dotován z ESF a státního 
rozpočtu částkou 2 106 657,- Kč. 

 
2. Pokračoval celostátní projekt „Ovoce do škol“, tentokrát pro všechny žáky školy. 

 
3. Pokračoval celostátní projekt „Školní mléko“ pro všechny žáky školy. 

 
4. Na konci roku 2019 byl ukončen projekt Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných 

předmětů. V rámci tohoto projektu jsme byli jedním ze 42 center kolegiální podpory 
a vzájemného učení (CKP)rozesetých po celé republice. Tato centra mají za úkol 
rozvíjet kreativitu dětí a žáků v oblasti přírodních věd, a to zapojením žáků do výuky 
pomocí experimentu. 
 

5. Do rozvojových a mezinárodních programů škola zapojena nebyla. 
 

 

Hodnocení uplynulého školního roku 
  
Výuka byla ve školním roce 2019 – 20 poznamenaná uzavřením škol k 11. březnu 2020. 
Z toho důvodu se neuskutečnila velká část běžně plánovaných akcí, jako byly některé 
exkurze, zájezd žáků do Osvětimi, soutěže sportovní i vědomostní, besedy, taneční a 
společenská výuka žáků 9. tříd a také škola v přírodě.  
 
Na 1. stupni se úspěšně rozbíhala v 5. ročnících výuka podle Daltonského plánu. Vyučující 
dále v hojné míře využívali výuku s tablety nebo pracovali se žáky v nově vybudovaných 
počítačových učebnách. V některých třídách proběhla ve vlastivědném učivu projektová 
výuka. 
Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd se uskutečnil tentokrát v holešovském plaveckém bazénu.  
 
Školu v přírodě pro žáky 3. ročníků nahradily v posledním červnovém týdnu 2 projektové 
dny. V zámeckém parku je pro žáky připravil spolek Skřítek, tématem byla Cesta kolem světa.  
V dobrodružném sportovním programu se spolužáci naučili pomáhat druhým, upevnili svá 
přátelství a zažili spoustu legrace. Museli spoléhat na svou samostatnost, bezpečnost ale 
naučili se i mnoho nových poznatků a dovedností. 
 
Ze sportovních akcí se na 1. stupni osvědčila spolupráce s FAČR, již podruhé jsme uskutečnili 
Školu v pohybu. 
 
Po roční odmlce opět proběhlo školení v první pomoci ve spolupráci s ČČK ve všech ročnících. 
 
Školní ročenku jsme výjimečně nesestavovali z důvodu zrušení mnoha akcí a ukončení 
prezenční výuky v podstatě krátkou dobu po skončení 1. pololetí. 
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Ve spolupráci ve Střediskem volného času TYMY  nám španělský student Fernando, který v 
České republice pobýval v rámci projektu EDS (Evropské dobrovolnické služby, Erasmus+) 
připravil krátké besedy o Španělsku vedené v angličtině. Tak se naši žáci 1. stupně dozvěděli 
něco nového a zároveň procvičili cizojazyčnou konverzaci.  
 
Od 11. března do 25. května probíhala výuka pouze distančně – „na dálku“. Vyučující museli 
ze dne na den změnit výukové materiály a přizpůsobit je samostatné práci žáků v domácím 
prostředí. K tomu velmi napomohl systém EduPage – elektronická žákovská knížka, který 
umožnil zasílání domácích úloh, testů, návodů i videí. Učitelé také se žáky komunikovali on- 
line pomocí Skype a videokonferencí. 
 
Přes časovou i obsahovou náročnost se distanční výuka dařila. U žáků 1. stupně téměř nebyly 
žádné problémy s plnění a zasíláním úkolů. Paní učitelky také umožnily rodičům přinést 
pracovní i jiné sešity ke kontrole a vyzvednout si pro své děti nové. 
U žáků 2. stupně se někde projevila liknavost, výjimečně někteří vzdělávání na dálku neplnili 
v požadované kvalitě. S rodiči těchto žáků proběhla osobní jednání. Většina žáků však výuku 
pomocí ICT i za pomoci rodičů zvládla.  
 
Od 11. 5. jsme zahájili výuku pro žáky 9. ročníků, aby se mohli připravit na přijímací zkoušky. 
Této možnosti využilo celkem 63 žáků z celkového počtu 90 žáků 9. tříd. Žáci byli rozděleni 
do 5 skupin po cca 15 žácích, které docházely střídavě 3x týdně do školy. 
Od 25. 5. se rozběhla výuka pro žáky na 1. stupni. Přihlásilo se cca 80% všech žáků 1. stupně. 
Také ti byli rozděleni na neměnné skupiny po 15. 
Od 8. 6. 2020 mohli docházet do školy i žáci 6. – 8. ročníku. 
 
Za spolupráce rodičů se podařilo také setkání budoucích prvňáčků v Nulté školičce. Všichni 
měli povinné roušky, ale i tak si své seznámení se školou užili. 
 

 
Příchod budoucích žáků 1. A do Nulté školičky  
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Budoucí 1. B 

 

 
Budoucí 1. C 

 
 
Slavnostní ukončení povinné docházky žáků 9. ročníku nakonec mohlo proběhnout, i když 
v omezenější a skromnější podobě. Čtyři třídy se rozdělily do 2 skupin a za přítomnosti svých 
rodičů a pedagogů si připravily důstojný program. 
 
Před začátkem prázdnin jsme spustili nové webové stránky školy, které jsou nyní modernější 
a přehlednější. Mají originální design v podobě vlastní grafiky náhledových obrázků. 
 
Pedagogové úspěšně ukončili projekt Rozvoj kreativity ve výuce přírodovědných předmětů. 
Proběhla školení našich i cizích pedagogů zaměřená na využívání měřících sad do fyziky, 
přírodopisu a chemie. 
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Ocenění pedagogů a pracovníků ve školství 
 

U příležitosti Dne učitelů byli představiteli města Holešov oceněni tito pracovníci školy:  
 
Mgr. Jana Dratvová za dlouholetou kvalitní pedagogickou práci. 
Mgr. Simona Hradilová za kvalitní pedagogickou práci na 1. Základní škole Holešov. 
Helena Dohnálková za dlouholetou práci na 1. Základní škole Holešov. 
Josef Krajča za dlouholeté působení na pracovišti 1. Základní školy Holešov. 
 

 

 
 

Část VII. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2019 – 2020 nebyla na škole provedena kontrola České školní inspekce.  
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Část VIII. 
Stručné údaje o hospodaření školy 

 

Z finančních prostředků zřizovatele určených na provoz školy, opravy a rekonstrukce byly 
provedeny tyto nejdůležitější práce a pořízen tento majetek: 
 

malování tříd a chodeb 52 500,- Kč 

kancelářské židle pro učitele 25 168,- Kč 

úklidové vozíky pro uklízečky 18 000,- Kč 

chodba v přízemí staré budovy:  

- elektroinstalace 156 719,- Kč 

- nábytek pro ŠD 123 730,- Kč 

tělocvična ve staré budově:  

- vstupní dveře do staré tělocvičny 126 458,- Kč 

- oprava elektroinstalace a osvětlení 174 880,- Kč 

- obložení stěn 268 439,- Kč 

- omítky v tělocvičně a na chodbě v přízemí 494 488,- Kč 

- oprava radiátorů 51 567,- Kč 

- podlaha  102 573,- Kč 

- žebřiny 42 229,- Kč 

- hrazda 30 129,- Kč 

- konstrukce na šplh 31 339,- Kč 

celkem 1 698 219,- Kč 
 
 
Holešov, září 2020 
 
Na textech se podílely PaedDr. Jaroslava Dvořáková (výchovná poradkyně), Mgr. Blanka 
Nevařilová (preventistka rizikového chování žáků) a Dagmar Solařová (vedoucí školní 
družiny). 
 
 
 
Projednáno na pedagogické radě dne:   1. 9. 2020 
Schváleno školskou radou dne: 8. 9. 2020    
 
 
 
Mgr. Jarmila Růžičková 
       ředitelka  
 

 
 
 
 


