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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. 2020 celkem 581 
k 31. 3. 2021 celkem 583 
k 30. 6. 2021 celkem 583 

 
 

http://www.1zsholesov.cz/
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Základní údaje o škole ve školním roce 2020 – 2021 
 

 Počet tříd 
(skupin) 

Počet žáků 
 

Z toho 
chlapci  

Z toho 
dívky 

Průměrný počet žáků 
na třídu / skupinu 

I. stupeň 12 222 105 117 18,5 

II. stupeň 14 359 181 178 25,6 

Škola celkem 26 581 286 295 22,3 

Školní družina 5 125 61 64 25 

Školní klub 5 26 8 18 5,2 

Počty žáků k 30. 9. 2020, v ŠD a ŠK k 31. 10. 2020 

 
Školská rada 
 

Zástupci zřizovatele: Milan Roubalík 

 Mgr. Jana Slovenčíková 

 Mgr. Ludmila Trhlíková 

Zástupci rodičů: Ing. Pavel Karhan – předseda školské rady 

 Monika Hejníková 

 Oldřich Rektořík 

Zástupci pedagogů: Mgr. Petr Oral – zástupce ředitelky  

 PaedDr.  Jaroslava Dvořáková – zástupkyně 
ředitelky 

 Mgr. Jana Sabová 

Termíny jednání: 8. 9. 2020, 26. 3. 2021 
 

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“. 
 

 
Pokud probíhala prezenční výuka, žáci i pedagogové byli v rouškách  
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Volitelné předměty 
 

Třída Název volitelného předmětu Vyučující Žáků ve skupině Počet hodin 

6. A 
Cvičení z českého jazyka Sabová Jana Celá třída 1 

Cvičení z matematiky Smiřická Edda Celá třída 1 

6. B 

Sportovní trénink Jiroušková Jana 1.skupina 2 

Cvičení z českého jazyka Štěpán Radek 2.skupina 1 

Cvičení z matematiky Jakubíčková Alena 2.skupina 1 

6. C Seminář z matematiky Stojanová Dagmar Celá třída 2 

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

Cvičení z matematiky Pechálová Alžběta Celá třída 1 

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

Cvičení z matematiky Jakubíčková Alena Celá třída 1 

7. A 

Cvičení z matematiky Jakubíčková Alena Celá třída 1 

Ruský jazyk Sabová Jana 1.skupina 2 

Německý jazyk Botíková Monika 2.skupina 2 

7. B 

Sportovní trénink Jiroušková Jana Celá třída 1 

Ruský jazyk Sabová Jana 1.skupina 2 

Německý jazyk Ambróšová Pavla 2.skupina 2 

7. C 

Seminář z matematiky Smiřická Edda Celá třída 1 

Ruský jazyk  Grešová Šárka 1.skupina 2 

Německý jazyk Smiřická Edda 2.skupina 2 

7. D 

Cvičení z matematiky Pechálová Alžběta Celá třída 2 

Ruský jazyk Růžičková Jarmila 1.skupina 1 

Německý jazyk Ambróšová Pavla 2.skupina 1 

8. A 

Informatika Procházková Libuše 1.skupina 2 

Sportovní hry Jiroušková Jana 2.skupina 2 

Cvičení z matematiky Procházková Libuše Celá třída 1 

Ruský jazyk Růžičková Jarmila 1.skupina 2 

8. A B Německý jazyk Ambróšová Pavla 2.skupina 2 

8. B Ruský jazyk Grešová Šárka 1.skupina 2 

 

Sportovní trénink Grešová Šárka Celá třída 1 

Sportovní hry Grešová Šárka 1.skupina 1 

Konverzace z Aj Gregušová Jitka 2.skupina 1 

8. C 

Německý jazyk Botíková Monika 1.skupina 2 

Ruský jazyk Grešová Šárka 2.skupina 2 

Konverzace z Aj Ambróšová Pavla 1.skupina 1 

Konverzace z Aj Obdržálková Pavla 2.skupina 1 

Seminář z matematiky Procházková Libuše Celá třída 1 

9. A 
Přírodovědný seminář Halabala Ivo 1.skupina 2 

Ruský jazyk Grešová Šárka 1.skupina 2 

9. AB Německý jazyk Botíková Monika 2.skupina 2 

9. B 

Ruský jazyk Sabová Jana 1.skupina 2 

Sportovní trénink Hřib Jakub Celá třída 1 

Sportovní hry Hřib Jakub 1.skupina 1 

9.BC Konverzace z Aj Staňková Ivana 2.skupina 1 

9. C 

Sportovní hry Grešová Šárka 1.skupina 1 

Seminář z matematiky Dvořáková Jaroslava Celá třída 1 

Německý jazyk Sabová Jana 1.skupina 2 

Ruský jazyk Smiřická Edda 2.skupina 2 
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Zájmové kroužky 
 

NÁZEV KROUŽKU HODIN TÝDNĚ POČET ŽÁKŮ 

Kroužky vedené učiteli 

Čtenářská a matematická dílna 45 min 2x týdně 12 

Keramický 120 min 8 

Čtenářský klub - knihovna 20 min 2x týdně nepravidelný počet 

Čtení nás baví 45 min  18 

Logopedický 41 min 2x týdně 4 

Kroužky vedené vychovateli 

Keramický 90 min v rámci ŠD (2x týdně) 24 

Vaření 90 min v rámci ŠD 18 

Sportovní hry 90 min v rámci ŠD 23 

Šachy 90 min v rámci ŠD 10 

Programování 90 min v rámci ŠD 12 

CELKEM POČET ŽÁKŮ V KROUŽCÍCH 129 

 
Kroužky probíhaly v omezeném počtu způsobeném uzavřením škol již v říjnu školního roku. 
Zájmového vzdělávání se účastnily výhradně děti nižších tříd 1. stupně, které měly méně 
omezenou prezenční výuku. 
 

 
Motivem výtvarných prací ve školní družině byl samozřejmě Koronavirus 
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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. – 42. učitel, učitelka  

43. vedoucí vychovatelka 

44.  vychovatelka + asistentka pedagoga 

45. – 47. vychovatel, vychovatelka 

48. - 52.  asistentka pedagoga 

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

 
 

věkové rozmezí počet celkem z toho žen z toho mužů 

do 29 let 3 3 0 

30 – 39 let 11 8 3 

40 – 49 let 16 13 3 

50 – 59 let 18 17 1 

60 – 69 let 6 5 1 

CELKEM 54 46 8 

 
Kvalifikovanost pedagogických pracovníků (mimo rodičovské dovolené) 
 

 Celkem  Z toho 
ženy 

Přepočtený 
počet  

Z toho 
ženy 

Přepočtený 
počet bez 
kvalifikace 

Začínající 
učitelé 
celkem 

I. stupeň 13 12 12,1 11,2 0 1 

II. stupeň 29 23 27,5 22,9 0,8 2 

učitelé celkem 42 35 39,6 34,1 0,8 3 

školní družina 5 4 4,55 3,55 0 0 

školní klub --- --- --- --- --- --- 

asistent 
pedagoga 

6 6 3,62 3,62 0 0 

školní 
psycholog 

1 1 0,5 0,5 0 0 

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

 

 
 

Žáci 2. A vytvořili během letních prázdnin nádherné deníky 
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Část III. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
zapisovaní do 1. tříd pro rok 2020 - 2021 nastoupili do 1. tříd v roce 2020 - 2021 

52 47 

na příští školní rok 2021 - 22 se zapsalo do 1. tříd celkem 49 dětí 

 
Změny v počtu žáků školy za posledních 10 let 

 

školní rok 
počet 
tříd 

celkem 
žáků 

I. stupeň 
třídy / žáci 

II. stupeň 
třídy / žáci 

z toho  
 1. roč. 

z toho  
6. roč. 

z toho 
 9. roč. 

2010/2011 25 546 10 / 241 15 / 305 2 / 43 4 / 80 4 / 78 

2020/2021 26 581 12 / 222 14 / 359 3 / 47 5 / 112 3 / 74 

Počty žáků z výkazů k 30. 9. 2010 a 2020 
 
Počet žáků v průběhu let je stabilní, počet tříd se pohybuje v rozmezí 24 – 26. V poslední době 
upřednostňujeme třídy s menším počtem žáků. Nejvýhodnější je počet kolem 20 žáků ve třídě. 
Stoupá počet žáků i tříd na 2. stupni školy, kam se hlásí většina žáků okolních malotřídních 
škol. 
 
 

 
 

Adaptační hry na začátku roku v 1. A s panem vychovatelem ŠD 
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Adaptační hry v 1. B a 1. C ve školní družině 
 

 



Stránka | 10                                                                     1. Základní škola Holešov, výroční zpráva 2020 -21 
 

Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
 I. pololetí II. pololetí 

I. stupeň   

Počet žáků 224 224 

Prospělo s vyznamenáním 192 187 

Z toho prospělo se samými jedničkami 106 96 

Neprospělo 0 0 

Pochvaly písemné na vysvědčení 123 138 

2. stupeň z chování 0 0 

3. stupeň z chování                                           0 0 

II. stupeň   

Počet žáků 359 359 

Prospělo s vyznamenáním 177 188 

Z toho prospělo se samými jedničkami 36 44 

Neprospělo 3 1 

Pochvaly písemné na vysvědčení 103 156 

2. stupeň z chování 6 1 

3. stupeň z chování                                            0 0 

 
Hodnocení výsledků žáků  bylo během celého roku velmi problematické. Od 14. 10 2020 byly 
školy uzavřeny  a začala probíhat výuka distančně. Na krátkou dobu byla umožněna prezenční 
výuka v nejnižších třídách 1. stupně, žáci 2. stupně měli distanční výuku až do května 2021. 
V 1. pololetí probíhalo hodnocení žáků, aby mohl být vydán výpis z vysvědčení. Toto 
hodnocení však bylo velmi ovlivněno nepřítomností žáků ve škole a domácí výukou rodičů, 
kteří především mladším dětem suplovali učitele. 
 
Také ve 2. pololetí probíhala převážně distanční výuka. Problémy způsobovalo nedostatečné 
IT vybavení některých žáků (řešili jsme zapůjčováním školních tabletů a notebooků), 
nedostatečná motivace při výuce na dálku a nedostatečná možnost kontroly ze strany rodičů 
(řešili jsme individuálními konzultacemi ve škole a dohledem vyučujících na práci žáků u 
počítače. Tato metoda se velmi osvědčila zvláště u žáků s problematickým rodinným 
prostředím. Výraznou individuální pomoc a podporu poskytovaly i asistentky pedagoga.) 
 
V distanční výuce se osvědčil systém elektronické ŽK Edupage, který umožňoval zadávání 
domácích úkolů, testů včetně vyhodnocování a dalších materiálů. Postupně jsme přecházeli 
na komunikaci v aplikaci Microsoft Teams nebo jsme oba způsoby kombinovali. 
Vyučující komunikovali se žáky i mimo vyučovací předměty – formou třídnických hodin nebo 
připojováním mimo rozvrh hodin s možností sdílení zážitků, problémů, rady apod. 
 
Ve školním roce 2020 – 2021 ukončilo povinnou školní docházku 74 žáků 9. ročníku, z toho 11 
žáků bude studovat na střední škole s výučním listem, 63 žáků bude studovat na škole 
s maturitou. K osmiletému studiu byli přijati 3 žáci z 5. ročníku na Gymnázium Ladislava Jaroše 
Holešov. 
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Přehled umístění žáků na SŠ 
Následující škola  Město Následující obor  Zakončení   

Arcibiskupské gymnázium  Kroměříž Gymnázium maturita 2 

Gymnázium Ladislava Jaroše  Holešov Gymnázium  maturita 9 

Gymnázium  Zlín Gymnázium  maturita 1 

Gymnázium - Lesní čtvrť Zlín Gymnázium maturita 4 

Centrum odborné přípravy  Zlín Mechanik seřizovač  maturita 1 

    Reprodukční grafik pro média  maturita 1 

Centrum odborné přípravy technické  Kroměříž Elektrikář  maturita 1 

    Instalatér výuční list 1 

    Mechanik elektrotechnik  maturita 5 

    Mechanik opravář mot. vozidel  výuční list 1 

    Strojní mechanik  výuční list 1 

Centrum odborné přípravy technické  Uherský Brod Technik - puškař  maturita 1 

Obchodní akademie  Kroměříž Informační technologie  maturita 2 

    Obchodní akademie  maturita 1 

Obchodní akademie Tomáše Bati  Zlín Obchodní akademie  maturita 2 

Střední lesnická škola Hranice  Lesnictví  maturita 1 

Střední odborná škola a Gymnázium  Staré Město Ekonomika a podnikání  maturita 1 

Střední odborná škola svatého Jana Boska Kroměříž Zahradník  výuční list 1 

    Zemědělec - farmář  výuční list 1 

Střední průmyslová škola  Otrokovice Mechanik opravář mot. vozidel  výuční list 1 

Střední průmyslová škola  Praha  Informační technologie   maturita 1 

Střední průmyslová škola  Zlín Elektrotechnika  maturita 3 

    Stavebnictví  maturita 3 

    Strojírenství  maturita 4 

Střední škola Baltaci s. r. o. Zlín Informační technologie  maturita 1 

Střední škola filmová a, multimediální  s.r.o. Zlín  Multimédia a digitální design  maturita 1 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín Gastronomie  maturita 2 

Střední škola gastronomie a služeb Přerov  Kadeřník  maturita 1 

    Kosmetické služby maturita 1 

Střední škola hotelová a služeb  Kroměříž Hotelnictví  maturita 1 

    Cukrář  výuční list 2 

    Jezdec a chovatel koní  výuční list 1 

Střední škola Kostka s.r.o. Vsetín Gymnázium  maturita 1 

Střední škola nábytkářská a obchodní  Bystřice p/H Design interiéru  maturita 1 

    Nábytkářská a dřevařská výroba  maturita 1 

    Truhlář  výuční list 1 

Střední škola pedagogická a sociální, s.r.o. Zlín Předškolní a mimoškolní pedagogika  maturita 1 

    Sociální činnost  maturita 1 

Střední škola podnikatelská, s.r.o. Zlín Ekonomika a podnikání- trenérství  maturita 1 

Střední škola zemědělská a přírodovědná  Rožnov p/R Agropodnikání  maturita 1 

Střední zdravotnická škola  Kroměříž Praktická sestra  maturita 2 

    Sociální činnost  maturita 2 

Střední zdravotnická škola  Zlín  Praktická sestra  maturita 1 

    Ošetřovatel výuční list 1 

Vojenská střední škola Ministerstva obrany Mor. Třebová Elektrotechnika  maturita 1 

Gymnázium Ladislava Jaroše  Holešov Gymnázium - 8-leté maturita 3 
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Úspěchy žáků  
 
Z důvodu celostátního omezení soutěží jsme nedělali průběžné hodnocení jako v minulých 
letech. Přesto někteří naši žáci úspěšně zabodovali v soutěžích, které byly realizovány 
především distančním způsobem. 
 
 

JMÉNO TŘÍDA OBLAST, VE KTERÉ ŽÁK / ŽÁCI USPĚLI 

KAROLÍNA JURČOVÁ 9. C Krajská olympiáda v českém jazyce – 1. místo 

NELA BOUŠKOVÁ 9. C Krajská olympiáda v českém jazyce – 6. místo 

LUJIE MACEŠKOVÁ 5. B Okresní matematická olympiáda – 3. místo 

KOLEKTIV ŽÁKŮ  6. C Krajská matematická soutěž – 1. místo  

KOLEKTIV ŽÁKŮ 7. C Krajská matematická soutěž – 1. místo 

KOLEKTIV ŽÁKŮ 8. C Krajská matematická soutěž – 2. místo  

KOLEKTIV ŽÁKŮ 9. C Krajská matematická soutěž – 2. místo  

 

JMÉNO TŘÍDA OBLAST, VE KTERÉ ŽÁK / ŽÁCI USPĚLI 

RADIM SKLENÁŘ 7. C Okresní matematická olympiáda – 3. místo 

RADIM SKLENÁŘ 7. C Okresní klokan – 3. místo 

Vendula Křížková 7. C Okresní klokan – 1. místo 

Veronika Pospíšilová 5. B Mezinárodní soutěž ve zpěvu, 2. a 3. místo 

Kristýna Hošťálková 4. A Sedmikvítek, výtvarná soutěž – 2. místo 

Ella Svobodová 2. A Sedmikvítek, výtvarná soutěž – 2. místo 

 

        

 Výtvarné práce žáků 2. stupně 
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Hodnocení vzdělávání na škole 

Vzdělávání probíhalo z větší části distančně, přesto se na začátku školního roku a na konci podařilo 
uskutečnit některé tradiční významné aktivity. 
 
Proběhly všechny adaptační akce 1. a 6. ročníků, matematická soustředění, dějepisná exkurze 7. 
ročníků do Modré a na Velehrad.  Na konci roku proběhly exkurze do Květné a Podzámecké zahrady 
pořádané z prostředků projektu MAP. 
 
Žáci 3. tříd absolvovali náhradní program místo školy v přírodě. 
 

 
 

Třeťáci si v zámecké zahradě užili 2 dny pod vedením instruktorů ze sdružení 
Tokaheya 
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Významnou akcí bylo zapojení do tzv. Letní výzvy. Z prostředků MŠMT byla hrazena výuka, s 
cílem procvičit si učivo, které si žáci během roku nestihli dostatečně upevnit. Přihlášení žáci 
měli hrazenu celodenní stravu, výuka probíhala hravou zábavnou formou dopoledne, 
odpoledne byly sportovní aktivity v přírodě nebo na hřišti. 
Celkem 4 turnusy po 15 dětech z celého 1. stupně měly velký úspěch, zapojili se do nich 
vyučující, vychovatelky i asistentky pedagoga. 
Při aktivitách pedagogové využili kulturních akcí pořádaných v Holešově a obohatili tak výuku 
o účast žáků na Dnech židovské kultury nebo výtvarné výstavě Letní iluze, kde děti vystavily 
své práce.  
 
Stihli jsme také pasování prvňáčků na čtenáře a výuku první pomoci. 
 
 

Žáci ocenění v přehlídce Talentík na základě návrhů pedagogů školy 
  

JMÉNO TŘÍDA AKTIVITA, ZA KTEROU BYL ŽÁK NAVRŽEN NAVRHOVATEL 

JAN OLŠÁK 3. B Fotbal, FK Ludslavice I. Omastová, TU 

ŠTĚPÁN BÍLEK 3. B Atletika, atletické závody, 5. místo I. Omastová, TU 

LUCIE VLČKOVÁ 3. B Atletika, atletické závody, 2. místo I. Omastová, TU 

NATÁLIE KOLÁŘOVÁ 3. B Tanec, Babydance, 1. a 2. místo 
v republikových soutěžích 

I. Omastová, TU 

KRISTÝNA KOLÁŘOVÁ 3. B Atletika, běh, 2. místo I. Omastová, TU 

JAN DIATKA 4. B Elektronika, sestavování funkčních modelů M. Zapletalová, TU 

ADÉLA JAKUBÍČKOVÁ 4. B Zpěv, Hanácky kohót, valašská píšťalička, 1. 
místo 

M. Zapletalová, TU 

JULIE MACEŠKOVÁ 5. B Matematická olympiáda, okresní kolo – 3. 
místo 

J. Kučerová, TU 
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Výchovné poradenství a prevence rizikového chování žáků 
 

V oblasti výchovného poradentství a prevence rizikového chování byla ve školním roce 

2020/2021 práce ovlivněna mimořádnými opatřeními. Minimální preventivní program školy 

sestavený prostřednictvím systému on-line evidence preventivních aktivit (SEPA)a plán 

výchovného poradenství nemohly tak být z větší části naplněny.  

V úvodu školního roku se vydařily pro nově utvářející se kolektivy zrealizovat adaptační akce.  

Jde o aktivity směřující k podpoře stmelení kolektivu, k vzájemnému poznání, seznámení se s 

novým prostředím. Třídenní adaptační pobyty žáků 6. ročníku proběhly v Rajnochovicích a 

jednodenní adaptační program žáků 1. tříd v Holešově. Všechny adaptační pobyty proběhly za 

finanční podpory Sdružení rodičů a přátel školy při 1. Základní škole Holešov a Fondu kultury, 

sportu, vzdělávání a sociálních věcí města Holešova z tzv. akce „Milion“. 

I nadále pokračovala vzájemná spolupráce pedagogů, vedení školy, výchovného poradce, 

metodika prevence a školní psycholožky. Vzájemnou spoluprací jsme se snažili o zachycení a 

následné okamžité řešení rizikových jevů.  

Ve školním roce 2020/2021 bylo evidováno 13 žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně, 

29 žáků s podpůrnými opatřeními druhého stupně a 7 žáků s podpůrnými opatřeními třetího 

stupně. Ve škole pracovalo v tomto školním roce 6 asistentů pedagoga, kteří byli velkou 

pomocí a oporou nejen pro žáky, ale i pedagogy. 

Distanční výuka probíhala bez větších problémů díky velkému pracovnímu nasazení našich 

pedagogů. Většina problémů se podařila vyřešit individuálním přístupem k žákům a pohovory 

s rodiči. Na konci roku se výuka vrátila k normálu a mohlo se dokonce uskutečnit slavnostní 

rozloučení s žáky devátých ročníků. O prázdninách proběhly na škole dva prázdninové 

doučovací kempy, které pomohly žákům se socializací a učivem. 

V oblasti prevence a vzdělávání se někteří učitelé zúčastnili nabízených webinářů s preventivní 

tematikou zaměřenou například na kyberbezpečnost, komunikaci, formativní hodnocení. 

Z naplánovaných preventivních aktivit se uskutečnily pouze besedy s policií ČR ve 2. ročníku 

(Policista je náš kamarád) a 5. ročníku ((Ne)bezpečný internet). Ostatní naplánované akce a 

besedy již neproběhly. Preventivní témata jsou také součástí školního vzdělávacího programu 

v rámci jednotlivých předmětů. Pokud to bylo alespoň trošku možné, byl preventivním 

tématům věnován prostor v distanční výuce, nebo při on-line schůzkách s třídním učitelem. 

Také práce žákovské samosprávy byla velmi omezená, přesto se podílela na organizaci dvou 

charitativních sbírek. Hned v září žáci podpořili přesunutý 24. ročník celonárodní charitativní 

sbírky Český den proti rakovině. V červnu pak veřejnou sbírku Život dětem.  

V oblasti kariérové poradenství byla práce také komplikovaná. Pomoc žákům s rozhodováním 

o dalším vzdělávání vzhledem k budoucí profesi probíhalo průběžně během celého školního 

roku. Ještě před uzavřením škol byl školní psycholožkou žákům nabídnut zájmový dotazník 

zaměřený na volbu povolání. Vyhodnocení i rozbor testu s žáky provedla školní psycholožka. 
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Zákonným zástupcům i žákům byly poskytnuty individuální konzultace ve škole i on-line 

konzultace. Novinky a aktuální informace k přijímacímu řízení stejně jako nabídky a informace 

příslušných středních škol byly rodičům a žákům předávány pomocí webu školy a zpráv v 

systému Edupage. Vzhledem k mimořádné situaci nebylo možné se účastnit výstav středních 

škol v klasické prezenční podobě. Žáci a jejich rodiče se mohli zapojit do komunikace s 

vybranými středními školami a učilišti online pomocí portálu Burza Škol.  

I v letošním školním roce (stejně jako v loňském) byl život školy omezen, neuskutečnila se 

spousta akcí, které už jsou na naší škole tradiční, snad se to podaří v dalším školním roce. 

 
PaedDr. Jaroslava Dvořáková  - výchovná poradkyně  
Mgr. Blanka Nevařilová – metodička prevence 
  

 
  

 
   

Výlet na matematickém soustředění žáků 8. a 9. tříd 

Pokusy na 

matematickém 

soustředění jsou 

nejlepší zábavou 
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Hodnocení práce školní družiny a školního klubu 
 
Provoz školní družiny probíhal tradičně od 6:00 do 7:45 a po vyučování 11:25 – 16:30 hodin. 

V 5 odděleních byli zařazeni žáci 1. – 5. tříd. Družina využívala všechny vhodné prostory: 

kuchyňku, tělocvičnu, sportovní halu, počítačovou učebnu, školní hřiště s dětským koutkem. 

V září školního roku 2020/2021 nastoupilo do ŠD 127 dětí. Na konci ukončilo docházku pouze 

90 žáků. Během roku byl vyhlášen několikrát nouzový stav kvůli onemocnění Covid - 19, děti 

zůstaly doma, pak nastoupily jen 1. a 2. třídy. Podmínky pro zájmovou výuku byly ztíženy 

dodržováním homogenních skupin. Na jaře pak probíhala výuka rotačním způsobem, ve škole 

byly přítomny pouze některé třídy.  Jedno oddělení ŠD bylo vyhrazeno pro děti rodičů, kteří 

pracovali v zaměstnáních nutných pro chod státu (zdravotníci hasiči, úředníci apod.). Z toho 

důvodu se hodně dětí 3. – 5. tříd v průběhu roku ze školní družiny odhlásilo.  

Ale i tak si vychovatelé poradili a dělali akce v rámci možnosti ve svém oddělení. 

Podzim 

Táborák s opékáním, besedy ve spolupráci s městskou knihovnou, sportovní hrátky, 

koloběžkování, Noc s Andersenem, pečení jablíčkových koláčků, pasování loňských prvňáčků 

na čtenáře v tělocvičně školy, v prosinci čertovsko – mikulášské hrátky, venkovní výstava 

betlémů za sklem (holešovské nádvoří zámku), pečení vanilkových rohlíčků, vánoční besídky, 

soutěž s TYMY o „nej“ vánoční stromeček, který zdobil holešovské náměstí, výroba svícnů. 

Zima 

Sněhohrátky, bobování, výstava Design dřeva za sklem, karneval, exkurze do meteorologické 

stanice, výtvarná soutěž „Družinový malíř“ na téma bacily, roušky, Covid 19. Z výkresů jsme 

v přízemí školy vytvořili výstavku. 

Jaro + červen 

Výstava květin za sklem, besedy v knihovně, závod v přírodě, olympiáda Buď fit, přírodovědná 

sazka, opičí dráha, výlety do okolí, bublinování, malba na chodník, táboráky, pasování 

prvňáčků na čtenáře. 

Celým školním rokem se v plánech oddělení objevovaly projekty, které pro žáky připravili 

vychovatelé a které byly součástí zájmových aktivit. Projekty se průběžně plnily a následně ve 

všech odděleních proběhlo hodnocení těchto aktivit společně se žáky. V rámci šablon byl pro 

žáky připraven projektový den: dýňování, základy šachu, pečení perníčků, keramika, pletení 

košíků z pedigu, jak se dělá divadlo, druhy stromů. 

 Ve školním roce 2020/2021 pracovalo při ŠD 5 zájmových kroužků: vaření, keramika, 
programování, šachy, sportovní kroužek. 

 Pracovali jsme podle ročního a měsíčních plánů, které jsou pravidelně zveřejněny na 
nástěnkách i pro rodiče ve vestibulu školy. 
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 Žáci ve školní družině po celý rok také rozvíjeli svou kompetenci k volnému času a své 
schopnosti a dovednosti s tím spojené. 

 Vycházky jsme zaměřili na poznávání a pozorování přírody ve všech ročních obdobích 
a na dopravně bezpečnostní výchovu. 

 Chceme, aby se žáci  ve školní družině cítili bezpečně a spokojeně. 

 Spolupráce s rodiči a učiteli byla i letos na dobré úrovni. 
 V době letních prázdnin byly uspořádány dva Letní kempy pod záštitou MŠMT. 

Solařová Dagmar, vedoucí vychovatelka 

 

 

 

         

Projektový den zaměřený na poznávání stromů a jejich ochranu 
a projektový den – KERAMIKA  
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Část V. 
Další vzdělávání pracovníků školy 

 

Název akce 
hodin 

počet 
účastníků 

cena 
celkem 

Formativní hodnocení 8 1 ZDARMA 

Čtvrté pracovní setkání národních skupin garantů péče o nadání 7 1  

Poruchy autistického spektra ve školní praxi 2 1 ZDARMA 

Asistent pedagoga – role v týmu, spolupráce s pedagogem   8 2 2x 1 500,- 

6. ročník konference naše příroda – louky, pastviny, trávníky 1 1 850,- 

Formativní hodnocení v praxi školy 6 1 1 450,- 

Online kurz: Výuka v Microsoft Teams pro mírně pokročilé 4 1 1 500,- 

Problematický zaměstnanec – jak neskončit u soudu 8 1 6 013,70 

Autoevaluace školy – praktické postupy 8 1 1 790,- 

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky (webinář) 6 8 ZDARMA 

Setkání krajské koordinační skupiny Tvorba školní koncepce 
podpory nadání 

3 1 ZDARMA 

Rozvíjíme jazykové nadání žáků 1. stupně ZŠ 6 1 600,- 

Efektivní komunikace jak komunikovat při výchově a vzdělávání 
dětí 

3 11 11x 980,- 

Formativní hodnocení žáků a jeho techniky 5 15 ZDARMA 

Formativní hodnocení žáků – Stáže pedagogů – podpora rozvoje 
nadání dětí 

2 
1 

ZDARMA 

Synchronní online výuka – Stáže pedagogů – podpora rozvoje 
nadání dětí, žáků 

2 ½ 6 ZDARMA 

AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 8 2 ZDARMA 

Krajský workshop ICT Nová Informatika – Revize RVP ZV – 
Základy algoritmizace a programování 

4 3 ZDARMA 

Úžasné fyzikální pokusy pro 4. – 9. třídu 4 3 ZDARMA 

Krajský workshop ICT Nová Informatika – Revize RVP ZV – Práce 
s daty; Základy informatiky 

4 
2 

ZDARMA 

Líný učitel - webinář 3,5 4 ZDARMA 

Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku 
LSI-CZ 

8 1 1 070,- 

Základy algoritmizace a programování 4 1 ZDARMA 

Výchovné obtíže u předškolních dětí 4 2 2x 900,- 

Vykročte do 1. ročníku s Taktikem – HV 3 2 ZDARMA 

Dítě není dospělák a dospělák nemá být velké dítě - webinář 4 12 ZDARMA 

Zlatá pravidla komunikace: Aby slova nezraňovala!  - webinář 6 2 2x  300,- 

Předslabikářové období 4 2 2x 850,- 

Diagnostika učebních stylů žáků a studentů s využitím dotazníku 
LSI-CZ 

7 ½ 1 1 070,- 

Robotika s LEBO Mindstorms 1 1 ZDARMA 

představení kurikula češtiny jako druhého jazyka a testu ke 
zjišťování úrovně českého jazyka u dětí 

2 1 ZDARMA 

Úvod do digitálního světa (prožitkem, názorně a jednoduše) 4 1 ZDARMA 

Řešení výchovných a kázeňských problémů 4 2 2x 990,- 

Kyberbezpečnost - Online predátoři - webinář 2 1 ZDARMA 

Kyberšikana a kybernetická agrese 2 1 ZDARMA 
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Část VI. 
Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Projekty a granty 
 

1. Byl ukončen projekt  tzv. „Šablony II“ pod názvem „Učím tě, učím se“. Současně jsme 
podali žádost o „Šablony III. 
 

2. Pokračoval celostátní projekt „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ pro všechny žáky 
školy. 

 
3. Po 4 letech byla schválena realizace projektu „Škola otevřená všem“ z výzvy č. 57 IROP. 

Práce na tomto projektu začaly s měsíčním zpožděním na jaře 2021. Projekt bude 
dokončen do konce roku 2021.  
V rámci projektu se kompletně renovuje prostor tzv. atria včetně výměny skleněných 
výplní, opravy stropu a podlahy. Je vybudován nový – třetí vstup do školy mezi oběma 
budovami. Na místě prázdného prostoru vznikne multifunkční učebna vhodná také na 
pronájmy a různé akce jako vzdělávání, výstavy nebo třeba veřejné volby. 

 

Hodnocení uplynulého školního roku 
  
Výuka ve školním roce 2020 – 21 byla ještě mnohem náročnější, než minulý rok. Někteří žáci 
se prezenčně nevyučovali více než 6 měsíců. Školy byly uzavřené od 14. října 2020 do 24. 
května 2021. V průběhu této doby byla umožněna na omezenou dobu jen výuka žáků 1. a 2. 
ročníků, později na jaře probíhala rotační výuka nejprve pouze 1. stupně, postupně i žáků 2. 
stupně. Tato skutečnost nejen omezila obsah výuky a konání různých doprovodných 
vzdělávacích akcí, ale celkově narušila pracovní návyky žáků. Na rodiče byly kladeny 
neuvěřitelné nároky ve zvládání domácí výuky a současně plnění pracovních povinností. 
Vyučující museli ze dne na den zavést on-line výuku nejprve pomocí elektronické ŽK 
v programu Edupage, později pomocí aplikace Microsoft Teams. 
 
Přes tyto překážky se podařilo uskutečnit alespoň některé plánované aktivity. 
Z těch nejvýznamnějších jsou to adaptace, soustředění a v létě vzdělávací kempy – Letní výzva. 
V rámci tohoto projektu jsme navázali spolupráci se společností IT ve škole podporovanou 
vydavatelstvím Fraus. Po dobu 2 let budeme mít díky této spolupráci zdarma k dispozici 
elektronické učebnice tohoto vydavatelství. 
 
Již druhým rokem nemohl být uskutečněn plavecký výcvik na 1. stupni a lyžařský výcvik žáků 
7. tříd. Stejně tak společenská výchova žáků 9. tříd, která zahrnuje především základy 
tanečních, se již podruhé nekonala. Školu v přírodě nahradily 2 dny aktivit v zámecké zahradě. 
Opět nebyla vydána školní ročenka shrnující život školy v textech i fotografiích. 
 
Při zachování maximálních hygienických nařízení jsme uskutečnili prezenční zápis žáků do 1. 
třídy a následně Nultou školičku, což se mnohým okolním školám nepodařilo. 
 
Velký problém zavření škol způsobilo právě zavedenému kurzu na přípravu získání certifikátu 
KET nebo PET z anglického jazyka. Většina lekcí tedy probíhala on-line. 
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Nepřítomnost vyučujících ve škole umožnila na druhou stranu jejich větší účast při vzdělávání 
z široké nabídky webinářů. Mnozí učitelé individuálně využili webinářů zaměřených na 
rozšíření kompetencí při výuce pomocí MS Teams. Některým také pomohly informace systému 
SYPO. Využili jsme webinářů pořádaných zdarma v rámci projektů, např. MAP.  
 
Kromě problémů s distanční výukou jsme se museli vypořádat se změnou a revizí RVP, která 
obsahuje novou výuku informatiky a s tím spojenou změnu počtu hodin dalších předmětů. 
Školy se mohly rozhodnout pro okamžitou změnu ŠVP nebo postupnou do roku 2023. Naše 
škola se rozhodla pro zachování počtu hodin informatiky v roce 2021 – 22 s tím, že obsah již 
budeme inovovat. 
 
Výuku v jarních měsících zasáhlo také pravidelné testování žáků i pedagogů (neočkovaných) 
antigenními testy. Nejprve probíhaly 2x týdně, později jen každé pondělí. Školy obdržely 
zdarma testovací sady na výtěr z nosu. Rodiče, kteří s tímto testováním nesouhlasili, mohli své 
děti testovat sami před vyučováním vlastními testy ze slin. Této možnosti využil jen minimální 
počet rodičů stejně tak jako možnosti neúčastnit se výuky v případě nesouhlasu s jakýmkoli 
testováním dětí. Ve druhém případě však následně rodiče svůj přístup přehodnotili a na konci 
roku své děti do školy poslali. 
 
Během školního roku jsme využili uzavření školy k postupným opravám. Byly opraveny zdi a 
výmalba na chodbě ve staré budově v 1. poschodí. Zahájila se rekonstrukce atria a budování 
nového vstupu mezi budovami v projektu Škola otevřená všem. 
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Ocenění pedagogů a pracovníků ve školství 
 

U příležitosti Dne učitelů byli představiteli města Holešov oceněni tito pracovníci školy:  
 
Mgr. Vladimíra Sedlářová za kvalitní pedagogickou práci a zvyšování kvality výuky na 1. 

Základní škole Holešov. 

Mgr. Helena Jandová za kvalitní pedagogickou práci a rozvoj 1. Základní školy Holešov. 

Bc. Jitka Gregušová za obětavou zodpovědnou práci na 1. Základní škole Holešov. (Paní 

učitelka Gregušová po návrhu na ocenění ukončila dálkové studium a získala titul Mgr.) 

Slavností akt a předání pamětních listů se konal z důvodu dlouhodobých hygienických 

opatření a zákazů až v září 2021. 
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Část VII. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2020 – 2021 byla na škole provedena kontrola České školní inspekce se 
zaměřením na sledování průběhu distanční výuky. Toto zjišťování probíhalo distanční formou 
on-line připojením do vybraných hodin. Ze zjišťování nebyla pořízena písemná zpráva. 
Pracovníci ČŠI pouze poskytli zpětnou vazbu hospitovaným vyučujícím a ředitelce školy.  
Současně zjišťovali informace dle standardizovaného dotazníku. Ze zjišťování na vytipovaných 
školách ČŠI vypracovala souhrnnou zprávu o průběhu a úrovni distančního vzdělávání na 
školách v době pandemie.  

 

 
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: 
 

Pravidelné revize el. spotřebičů a hasicích přístrojů 32 364,- Kč 

Oprava svítidel 1. patro staré budovy 20 805,- Kč 

Sanace staré podlahy 46 802,- Kč 

Výmalba učeben 31 961,- Kč 

Oprava protipožárních výplní v objektu školy 794 365,- Kč 

Oprava stávající střechy 482 072,- Kč 

Oprava výplně otvorů u atria 56 386,- Kč 

Oprava střechy po zatečení – NB sportovní hala 35 574,- Kč 

Oprava žaluzií 11 090,- Kč 

  

DHIM - židle pro pedagogy 74 052,- Kč 

           - nářadí pro školníka 9 032,- Kč 

          - nábytek pro žáky 20 050,- Kč 

PC žáci 106 800,- Kč 

PC + USB učitelé 77 939,- Kč 

Tiskárna 5 705,- Kč 

 
Holešov, září 2021 
 
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. 2021 
Schváleno školskou radou dne: 6. 10. 2021 
 
 
Mgr. Jarmila Růžičková 
       ředitelka  


