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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 200 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. 2021 celkem 619 
k 31. 3. 2022 celkem 634 
k 30. 6. 2022 celkem 637 

 
 

http://www.1zsholesov.cz/
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Základní údaje o škole ve školním roce 2021 – 2022 
 

 Počet tříd 
(skupin) 

Počet žáků 
 

Z toho 
chlapci  

Z toho 
dívky 

Průměrný počet žáků 
na třídu / skupinu 

I. stupeň 12 236 111 125 19,6 

II. stupeň 16 383 203 180 23,9 

Škola celkem 28 619 286 295 22,1 

Školní družina 5 140 74 66 28 

Školní klub 5 35 6 26 7 

Počty žáků k 30. 9. 2021, v ŠD a ŠK k 31. 10. 2021 

 
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: 6. 10. 2021, 27. 6. 2022 
 

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“. 
 

 
Den naruby – žáci jsou zády k tabuli během výuky 
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Volitelné předměty 

Třída Název volitelného předmětu Vyučující Žáků ve skupině Počet hodin 

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

Cvičení z matematiky Stojanová Dagmar Celá třída 1 

6. B Sportovní trénink Hřib Jakub Celá třída 2 

6. C Seminář z matematiky Dvořáková Jaroslava Celá třída 2 

6. D 
Cvičení z českého jazyka Obdržálková Pavla Celá třída 1 

Cvičení z matematiky Stojanová Dagmar Celá třída 1 

7. A 

Cvičení z matematiky Smiřická Edda Celá třída 1 

Ruský jazyk Grešová Šárka 1. skupina 2 

Ruský jazyk Sabová Jana 2. skupina 2 

7. B 

Cvičení z matematiky Jakubíčková Alena 1. skupina 1 

Sportovní trénink Hřib Jakub 2. skupina 1 

Německý jazyk Košařová Kubátová M. 1. skupina 2 

7. BD Ruský jazyk Grešová Šárka 2. skupina 2 

7. C 

Seminář z matematiky Stojanová Dagmar Celá třída 1 

Německý jazyk Košařová Kubátová M. 1. skupina 2 

Ruský jazyk Grešová Šárka 2. skupina 2 

7. D 
Cvičení z matematiky Pechálová Alžběta Celá třída 1 

Německý jazyk Ambróšová Pavla 1. skupina 2 

7. BD Ruský jazyk Grešová Šárka 2. skupina 2 

7. E 

Cvičení z matematiky Jakubíčková Alena Celá třída 1 

Ruský jazyk Sabová Jana 1. skupina 2 

Německý jazyk Košařová Kubátová M. 2. skupina 2 

8. A 

Ruský jazyk Grešová Šárka 1. skupina 2 

Německý jazyk Botíková Monika 2. skupina 2 

Sportovní hry Hřib Jakub 1. skupina 2 

Informatika Košařová Kubátová M. 2. skupina 2 

8. B 

Sportovní trénink Jiroušková Jana Celá třída 1 

Ruský jazyk Sabová Jana 1. skupina 2 

Německý jazyk Košařová Kubátová M. 2. skupina 2 

Sportovní hry Hřib Jakub 1. skupina 1 

Konverzace z Aj Ambróšová Pavla 2. skupina 1 

8. C 

Seminář z matematiky Smiřická Edda Celá třída 1 

Ruský jazyk  Sabová Jana 1. skupina 2 

Německý jazyk Košařová Kubátová M. 2. skupina 2 

Sportovní hry Hřib Jakub 1. skupina 1 

Konverzace z Aj Navrátilová Žaneta 2. skupina 1 

8. D 

Ruský jazyk Růžičková Jarmila 1. skupina 1 

Německý jazyk Ambróšová Pavla 2. skupina 1 

Sportovní hry Grešová Šárka 1. skupina 2 

Konverzace z Aj Mrnůštík Navrátilová K. 2. skupina 2 

9.  

Informatika Procházková Libuše 1. skupina 2 

Sportovní hry Jiroušková Jana 2. skupina 2 

Ruský jazyk Růžičková Jarmila 1. skupina 2 

9. AB Německý jazyk Ambróšová Pavla 2. skupina 2 

9. 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 
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9. C 

Seminář z matematiky Procházková Libuše Celá třída 1 

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 

 
 

 
Den naruby v IX. C 

 
Zájmové kroužky v rámci školního klubu a školní družiny 
 

NÁZEV KROUŽKU HODIN TÝDNĚ POČET ŽÁKŮ 

Kroužky vedené učiteli 

Čtenářská dílna 45 min  14 

Škola hrou 45 min  18 

Keramický 90 min 11 

Čtenářský klub - knihovna 20 min 2x týdně nepravidelný počet 

Logopedický 15 min 2x týdně 12 

Logopedický 45 min  7 

Filmový klub 60 min 8 

Aerobic 60 min 7 

Kondiční cvičení 30 min 8 

Kroužky vedené vychovateli 

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

Vaření 90 min v rámci ŠD (2x týdně) 36 

Sportovní hry 90 min v rámci ŠD (2x týdně) 46 

Tvoření 90 min v rámci ŠD 11 

CELKEM POČET ŽÁKŮ V KROUŽCÍCH 202 
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Zájmové kroužky v rámci projektu Šablony III 
 

NÁZEV KROUŽKU DÉLKA TÝDNĚ POČET ŽÁKŮ 

Čtenářský klub pro 2. třídu 90 min 11 

Čtenářský klub pro 3. třídu 90 min 21 

Badatelský klub pro 1. stupeň 90 min 11 

Badatelský klub pro 2. stupeň 90 min 13 

Čtenářský klub pro 2. stupeň 90 min 12 

Klub zábavné logiky a deskových her pro 2. stupeň 90 min 9 

Klub zábavné logiky a deskových her pro 1. stupeň 90 min 20 

 
Kroužky v projektu Učení je zábava (Šablony III) vedli pedagogové školy, pouze jeden vedl 
externí pracovník (Klub zábavné logiky a deskových her pro 1. stupeň) 

 
 
 

 
  Výzdoba chodby ve 4 NP v nové budově – práce žáků II. stupně 
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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. – 44. učitel, učitelka  

45. vedoucí vychovatelka 

46.  vychovatelka + asistentka pedagoga 

47. – 49. vychovatel, vychovatelka 

50. - 56.  asistentka pedagoga 

57. školní psycholog 

58. – 59. učitelka, t. č. na  rodičovské dovolené 

 
 

věkové rozmezí (mimo RD) počet celkem z toho žen z toho mužů 

do 29 let 3 3 0 

30 – 39 let 9 7 2 

40 – 49 let 21 17 4 

50 – 59 let 18 17 1 

60 – 69 let 6 5 1 

CELKEM 57 49 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 13 12,4 12,4 0 0 

II. stupeň 31 25 29,81 24,18 2,4 2 

učitelé celkem 44 38 42,21 36,58 2,4 2 

školní družina 5 4 4,05 3,05 0 0 

školní klub --- --- --- --- --- --- 

asistent 
pedagoga 

8 7 5,42 4,67 0 0 

školní 
psycholog 

1 1 0,5 0,5 0 0 

 
Dvě vyučující dálkově studovaly VŠ pro získání kvalifikace. Jedna ukončila magisterské 
studium, jedna bakalářské. 
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Nepedagogičtí pracovníci 
 

pořadové číslo pracovní zařazení, funkce 

1. ekonomka 

2.  administrativní pracovnice 

3. školník 

4. - 8 uklízečky 

9.  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 5 5 0 

60 – 69 let 1 0 1 

70 let a více 1 0 1 

 

 
 

V červnu navštívil školu „Albrecht z Valdštejna se svou družinou“ v rámci akcí spojených 
s oslavami 700 let od založení města Holešova 
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Část III. 
Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
zapisovaní do 1. tříd pro rok 2021 - 2022 nastoupili do 1. tříd v roce 2021 - 2022 

62 54 

na příští školní rok 2022 - 23 se zapsalo do 1. tříd celkem 78 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. 

2011/2012 25 543 10 / 232 15 / 311 2 / 46 4 / 80 3 / 61 

2021/2022 28 619 12 / 236 16 / 383 3 / 54 4 / 96 3 / 78 

Počty žáků z výkazů k 30. 9. 2011 a 2021 
 
Počet žáků začal v posledních letech narůstat. V roce 2020 – 21 bylo na škole 26 tříd, v roce 
2021 – 22 už 28 a v dalším roce 2022 – 23 plánujeme vzhledem k velkému počtu budoucích 
prvňáčků 31 tříd. Narůstá i počet žáků přicházejících z okolních malotřídních škol na 2. stupeň 
naší školy. 
 

Část IV. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
 I. pololetí II. pololetí 

I. stupeň   

Počet žáků 234 245 

Prospělo s vyznamenáním 211 212 

Z toho prospělo se samými jedničkami 133 96 

Neprospělo 0 0 

Pochvaly písemné na vysvědčení 123 129 

2. stupeň z chování 0 0 

3. stupeň z chování                                           0 0 

II. stupeň   

Počet žáků 383 391 

Prospělo s vyznamenáním 173 186 

Z toho prospělo se samými jedničkami 26 39 

Neprospělo 1 1 

Pochvaly písemné na vysvědčení 116 181 

2. stupeň z chování 0 10 

3. stupeň z chování                                            0 0 

 
I v tomto školním roce byla výuka narušena uzavíráním škol na určitou dobu, později jen 
jednotlivých tříd z důvodu karantény. Od druhého pololetí probíhala výuka vcelku bez 
problémů, v zimních měsících byli žáci dvakrát týdně testováni, aby se zabránilo šíření 
onemocnění Covid-19. Distanční výuka probíhala v omezené míře oproti předchozímu roku. 
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Dne 24. 2. 2022 začala válka na Ukrajině a od tohoto dne prchali obyvatelé Ukrajiny do 
okolních zemí. Do Holešova a okolí se dostalo také několik rodin s dětmi povinnými školní 
docházkou. Tyto děti byly přednostně přijímány na naši školu, kde postupně od 14. března 
nastoupilo celkem 20 ukrajinských žáků do téměř všech ročníků. Byli zařazeni podle svého 
věku a jednu hodinu denně měli výuku českého jazyka, aby se co nejrychleji domluvili. Do 
konce školního roku 5 těchto žáků přestoupilo na jinou školu z důvodu stěhování, jeden se 
vrátil na Ukrajinu. 
 
Ve školním roce 2021 – 2022 ukončilo povinnou školní docházku 82 žáků 9. ročníku, z toho 1 
žákyně celou povinnou docházku absolvovala v zahraniční škole a byla pravidelně 
přezkušována z českého jazyka, dějepisu  a zeměpisu. 4 žáci v devátém ročníku byli uprchlíci 
z Ukrajiny.  
K osmiletému studiu bylo přijato 7 žáků z 5. ročníku na Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 
a jeden na Gymnázium Lesní čtvrť ve Zlíně. 
 

 

Přehled umístění žáků na SŠ 
Škola  Obor  

9. ročník    

Gymnázium arcibiskupské, Kroměříž 1 Gymnázium  1 

Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov 9 Gymnázium  9 

Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín 1 Gymnázium  1 

Centrum odborné přípravy technické, Kroměříž 13 Autotronik  2 

    Instalatér  5 

    Mechanik opravář motorových vozidel  2 

    Mechanik seřizovač 1 

   Opravář zemědělských strojů  3 

Obchodní akademie, Přerov  1 Obchodní akademie  1 

Obchodní akademie, Kroměříž 4 Informační technologie  2 

    Obchodní akademie  2 

Obchodní akademie Tomáše Bati, Zlín 7 Obchodní akademie  7 

ORBIS, Střední škola, s. r. o., Zlín 2 Ekonomika a podnikání 2 

Střední lesnická škola, Hranice 1 Lesnictví  1 

Střední odborná škola, Hranice 1 Bezpečnostně právní činnost  1 

Střední pedagogická škola, Kroměříž 1 Předškolní a mimoškolní pedagogika  1 

Střední policejní škola Ministerstva vnitra, Holešov 1 Bezpečnostně právní činnost  1 

Střední průmyslová škola mlékárenská, Kroměříž 2 Analýza potravin 1 

    Technologie potravin  1 

Střední průmyslová škola, Otrokovice 1 Aplikovaná chemie  1 

Střední průmyslová škola polytechnická, Zlín 6 Elektrikář - silnoproud 3 

    Informační technologie  2 

   Reprodukční grafik pro média  1 

Střední průmyslová škola, Zlín 11 Elektrotechnika  2 

    Stavebnictví  4 

    Strojírenství 2 

    Technické lyceum  3 
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SŠ filmová, multimediální a poč. technologií, s.r.o., 
Zlín 1 Multimediální tvorba 1 

Střední škola gastronomie a služeb, Přerov 2 Kadeřník  1 

    Vizážista  1 

Střední škola hotelová a služeb, Kroměříž 6 Gastronomie  1 

    Hotelnictví  3 

    Jezdec a chovatel koní  1 

    Kuchař - číšník  1 

SŠ informatiky a elektrotechniky, Rožnov pod 
Radhoštěm 1 Moderní informační technologie  1 

Střední škola řemeslná, Jaroměř 1 Podkovář a zemědělský kovář 1 

Střední škola zemědělská, Přerov 1 Opravář zemědělských strojů  1 

SŠ uměleckoprůmyslová sklářská, Valašské Meziříčí 1 Užitá malba  1 

Střední uměleckoprůmyslová škola, Uherské Hradiště 1 Užitá fotografie a média  1 

Střední zdravotnická škola, Kroměříž 1 Praktická sestra  1 

Střední zdravotnická škola, Zlín 1 Ošetřovatel  1 

5. ročník    

Gymnázium Ladislava Jaroše, Holešov 7 Gymnázium 7 

Gymnázium Lesní čtvrť, Zlín 1 Gymnázium 1 

 
Úspěchy žáků a hodnocení vzdělávání na škole 
 
Obrovským úspěchem bylo zvládnutí zkoušek z anglického jazyka Cambridge English. Všech 20 
účastníků přípravného kurzu vedeného paní učitelkou Mgr. Krumpolcovou složilo úspěšně 
zkoušky před vánočními prázdninami v úrovni KET nebo PET. V této oblasti spolupracuje škola 
s jazykovou školou Lingua Zlín. 

 
Žáci ze skupiny KET 
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Skupina žáků připravujících se na úroveň PET 

 
Na konci června proběhla v Olomouci Olympiáda dětí a mládeže. Z naší školy se sportovních 
soutěží zúčastnili: Michael Dudek (9. B), Bára Fuksová (9. B), Alena Jindrová (6. C), Jonáš Juráň 
(6. B), Vojtěch Konečný (7. B) a Matěj Tkadlec (8. B). 
 
Školní soutěžení bylo i v tomto školním roce poznamenáno omezením z důvodu opětovného 
šíření nemoci Covid 19. Některé, především vědomostní soutěže,  se však uskutečnily. Úspěchy 
našich žáků jsou podrobně uvedeny v Ročence 2021/22. 
Nejvýznamnější výsledky uvádí následující tabulka: 
 

SOUTĚŽ UMÍSTĚNÍ JMÉNO ŽÁKA / ŽÁKŮ / TŘÍDA 
Mezinárodní matematická 
soutěž Pangea - krajské kolo 

6. Adam Bubík – 6. C 

2. Jaromír Úlehla – 9. C 

10. Jolana Kučerová – 9. C 
Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR“ - krajské kolo 

2. Klára Novotníčková – 9. C 

3. Karolína Kafková – 9. C 

13. Denisa Zdráhalová – 9. C 

Hledáme nejlepšího mladého 
chemika ČR“ - regionální finále 

2. Klára Novotníčková – 9. C 

9.  Karolína Kafková – 9. C 

19. Denisa Zdráhalová – 9. C 

„Pohár rozhlasu“ - krajské kolo - 
mladší dívky 

3.  
Šarlota Šenk, Natálie Ježová, Vědunka Pospíšilová, 6. B,  
Agáta Mlčáková, 7. B,  Dominika Drábková, Adéla 
Pavlasová, 7. D 

Literární soutěž Moje město – 
ml. kategorie 

1. Alena Jindrová, 6. C 
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Literární soutěž Moje město - 
starší kategorie 

1. Tereza Pospíšilová, 8. C 

2. Sabina Zemanová, 8. C 
Recitační soutěž - Svátek poezie 2. Kristýna Remešová, 8. C 
Olympiáda ČJ - okresní kolo 2. Klára Novotníčková, 9. C  

Úspěšný řešitel Nikoleta Tůmová, 9. C 
„Pohár rozhlasu“ -  
krajské kolo - starší hoši 

1. Petr Greguš, 9. C = nejlepší bodový výkon 

„Pohár rozhlasu“ - krajské kolo 
- starší hoši 

3. Jan Hejník, Ondřej Odstrčilík, 8. B, Viktor Ivánek, Jan 
Pumprla, Vojtěch Reger, 9. B,  Petr Greguš, Andrej 
Podgurskij, Lukáš Winkler, 9. C 

 

Žáci ocenění v přehlídce Talentík na základě návrhů pedagogů školy 
 

JMÉNO TŘÍDA SOUTĚŽNÍ OBOR NAVRHOVATEL 

DANIEL DIATKA 2. A Hra na bicí V. Sedlářová, třídní učitelka 

NATÁLIE SEDLAŘÍKOVÁ 4. A zahrádkářská soutěž J. Kučerová, třídní učitelka 

LEONA ZBRANKOVÁ 4. A zahrádkářská soutěž J. Kučerová, třídní učitelka 

KAROLÍNA KRUMPOLCOVÁ 5. A Mažoretky B. Winklerová, třídní učitelka 

DAVID TRHLÍK 5. A Matematické soutěže B. Winklerová, třídní učitelka 

ANNA HANÁKOVÁ 5. B hra na housle, výtv. umění, zpěv M. Zapletalová, třídní učitelka 
ALEŠ BERKA 5. B výtvarná výchova M. Zapletalová, třídní učitelka 

TEREZA MIRYNSKÁ 7. C zpěv A. Kuklová, třídní učitelka 

 
Naplňování cílů ŠVP 
 
Vzdělávání na naší škole je zaměřeno na široký rozvoj nadání a zájmů našich žáků. Vzdělávací 

program nese podtitul Škola s širokou nabídkou. Tu zajišťujeme nabídkou kroužků v ŠD i ŠK, 

kroužků financovaných z projektů, nabídkou volitelných předmětů a tříd s rozšířenou výukou. 

Nadaným žákům nabízíme možnost účasti v kroužcích – kurzech na přípravu složení zkoušek 

z anglického jazyka v úrovni KET nebo PET. Dále podporujeme nadané děti formou přípravy na 

různé soutěže, kde dosahují velmi dobrých výsledků nejen na regionální úrovni. Úspěchy žáků 

pravidelně zveřejňujeme na webových stránkách, facebooku, v místním tisku a samozřejmě i 

v rámci školy. 

Během školního roku jsme využili dotace na tzv. „doučování“, kde jsme se zaměřili na žáky 

ohrožené neúspěchem, například z důvodu problémů při distanční výuce. Máme 3 vlastní 

logopedické pracovnice, dvě speciální pedagožky a školní psycholožku, které poskytují žákům 

podporu v různých oblastech jejich hendikepů nebo problémů. 

Naplňovat cíle ŠVP se nám daří také díky materiálnímu zázemí, které jsme financovali 

především pomocí projektů. Jsou to odborné učebny jazyků, informatiky, opravený prostor 

atria. Rozvoji žáků slouží také tělocvičny, hřiště, keramická učebna a cvičná kuchyně, dílny pro 

práci se dřevem. Další polytechnickou výuku zajišťujeme spoluprací se Střední školou 

obchodní a nábytkářskou v Bystřici pod Hostýnem a Střední průmyslovou školou Otrokovice. 
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Výchovné poradenství a prevence rizikového chování žáků 
 

Ve školním roce 2021/2022 byla oblast výchovného poradentství a prevence rizikového 

chování  ovlivněna mimořádnými opatřeními naštěstí jen minimálně. 

Minimální preventivní program školy sestavený prostřednictvím systému on-line evidence 

preventivních aktivit (SEPA)a plán výchovného poradenství tak mohly být z větší části 

naplněny.  

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

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. Velkým přínosem při diagnostice, vyhledávání 

problémů a jejich následném řešení je práce školní psycholožky paní Pavly Dočekalové. Je 

oporou nejen pedagogům, žákům, ale také zákonným zástupcům. Díky dobré spolupráci 

pedagogů, třídních učitelů, vedení školy, preventistky a psycholožky se nám daří řešit 

problémy v jejich počátcích a tomu jsme moc rádi. Velké poděkování patří zejména třídním 

učitelům, jejich práce není vždy vidět na první pohled, ale je nedocenitelná.   

Závěr roku nám zpestřil příchod dětí z Ukrajiny. Na naší škole bylo celkem 20 žáků, z toho 10 

na prvním stupni. Příchod těchto dětí byl náročný jak pro ně, tak i pro školu, výuku, pedagogy.   

Ve školním roce 2021/2022 bylo evidováno 10 žáků s podpůrnými opatřeními prvního stupně, 

42 žáků s podpůrnými opatřeními druhého stupně a 10 žáků s podpůrnými opatřeními třetího 

stupně. Ve škole pracovalo v tomto školním roce 8 asistentů pedagoga, kteří byli velkou 

pomocí a oporou nejen pro žáky, ale i pedagogy. 

V oblasti prevence rizikového chování žáků se ukázala jako velmi důležitá práce s kolektivy 

tříd, stejně jako podpora rozvoje sebedůvěry, komunikace a sociálních dovedností žáků. Třídní 

učitelé posilovali kladné klima třídy formou sociometrických her v rámci třídnických hodin. 

V počátku školního roku byly ještě některé akce ovlivněny covidovou situací. Některé již 

naplánované akce nemohly být realizovány.  

Řada preventivních témat je součástí školního vzdělávacího programu. A dále jsou 

podporovány preventivními besedami a programy. 

Na I. stupni: 

- Adaptační den (1. ročník) 
- Děti a sociální sítě (3. ročník) 
- Jak jsem přišel na svět (3. ročník) 
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- Kyberšikana, Rizika online her (4. ročník) 
- Kyberšikana, Rizika online her (5. ročník) 
- Beseda o dospívání (5. ročník) 

Na II. stupni: 

- Adaptační pobyt (6. ročník) 
- Rizika sociálních sítí a YouTube (7. ročník) 
- Peer program (8. ročník) 
- Antikoncepce (9. ročník) 
 

V kariérovém poradenství probíhala pomoc žákům s rozhodnutím o dalším vzdělávání 

a budoucí profesi průběžně během celého školního roku v rámci výuky v 8. a 9. ročníku. Žáci 

8. ročníku navštívili Den otevřených dveří pořádaný Střední policejní školou Ministerstva 

vnitra v Holešově a zúčastnili se exkurze ve firmě TOS-HULIN a.s.. Pro žáky 9. ročníku se v 

prostorách naší školy uskutečnila prezentace Informačního a poradenského střediska pro 

volbu povolání při Úřadu práce v Kroměříži zaměřená na volbu povolání, žáci se také zúčastnili 

Přehlídky středních škol a pracovního uplatnění na Zámku v Holešově. V listopadu pak 

proběhla informativní schůzka pro rodiče k přijímacímu řízení. Žáci devátých tříd, se 

souhlasem svých zákonných zástupců, také využili nabídky školní psycholožky o možnosti 

testování v rámci přípravy na budoucí povolání. Nabídnuty jim byly dva testy – „Test profesní 

orientace“ a „Orientační zkouška“. Vyhodnocení probíhalo formou individuálních konzultací.  

Nezanedbatelnou součástí dění ve škole je práce žákovské samosprávy. Do dění školy se žáci 

zapojili prostřednictvím svých zástupců, kteří se pravidelně setkávali každý čtvrtek. Po 

dvouleté přestávce vynucené covidovým obdobím se v tomto školním roce obnovila celoroční 

soutěž tříd známá jako Školní liga. Třídní kolektivy v průběhu roku sbíraly body za výzdobu tříd 

k různým příležitostem a také za sběrovou aktivitu. Vyhrála třída 6. C, která obdržela putovní 

pohár a cenu v podobě občerstvení. Novinkou bylo zapojení školy do projektu HRDÁ ŠKOLA. 

Žáci si tak zpestřili školní rok netradičními aktivitami: Retro den, Den bláznivých ponožek, Den 

naruby. A zažili tak školu trochu jinak. Zapojení do tohoto projektu je inspirovalo také 

k uspořádání vlastních aktivit. Novinkou byla v letošním školním roce akce: „NO BACKPACK 

DAY“. Již tradiční Halloweenský den a Vánoční den. Ve spolupráci se Schools United s.r.o. byla 

navržena a dána do prodeje kolekce školního oblečení s logem školy. Spolupracovali jsme 

s TYMY Holešov, zapojili jsme se do práce Parlamentu dětí a mládeže města Holešova. 

Žákovská samospráva si také zakládá na pomoci prostřednictvím charitativních sbírek. Žáci 

školy podpořili dvě veřejné sbírky „Ligu proti rakovině“ a „Život dětem“. A podpořili vlastní 

sbírku školních pomůcek pro ukrajinské spolužáky. 

Závěrem můžeme říci, že se nám práce v těchto oblastech daří a doufáme, že tomu tak bude 

i nadále. 

 
PaedDr. Jaroslava Dvořáková  - výchovná poradkyně  
Mgr. Blanka Nevařilová – metodička prevence 
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Snímky žáků oceněné ve fotosoutěži na téma Krása podzimní přírody 
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Hodnocení práce školní družiny a školního klubu 
 
Ve školním roce 2021 - 2022 byla činnost ŠD částečně omezena kvůli onemocnění Covid - 19. 

Družinu navštěvovalo celkem 148 žáků, z toho 7 z Ukrajiny, kteří přišli v dubnu jako uprchlíci 

před válkou. 

Pravidelně jsme navštěvovali  knihovnu, kde byly pro nás připraveny besedy. Vyvrcholením 

bylo pasování prvňáčků na čtenáře v zámku v sala terreně (celkem 46 dětí). Vydařily se také 

sportovní hrátky v tělocvičně nebo na školním hřišti. 

V 1. pololetí (září – leden) jsme měli různé akce: drakiádu, jablíčkování, táborák s opékáním, 

bramborování s vařením guláše, dýňování, koloběžkování. Navštěvujeme s dětmi pravidelně 

holešovský hřbitov při Památce zesnulých. Letos slavila knihovna 100 let, toto výročí jsme si 

také připomenuli. Dále jsme pekli muffiny, probíhalo šiškování, oříškování, adventní  a 

mikulášská dílnička. Tradiční je výstava betlémů v holešovském zámku pod názvem betlémy 

za sklem. Nechyběla čertovská diskotéka, vánoční besídky, vánoční návštěva kostela nebo 

bruslení na Orelském hřišti. 

V 2. pololetí (únor – červen) jsme zahájili karnevalem, následovalo odpoledne hádanek, soutěž 

„družinový malíř“, soutěž „buď fit“, čtenářská soutěž, Noc s Andersenem - přespání ve škole 

se stezkou odvahy, diskotékou a prohlídkou zámku. Na Velikonoce jsme měli dílničku, potom 

filmové představení v kině Nadsklepí v Kroměříži. Zúčastnili jsme se výstavy ZUŠ na zámku,  

běhu s pochodní PEACE RUN, třídění odpadů (akce ve spolupráci s technickými službami 

Holešov u příležitosti oslav 700 let Holešova). Největší akcí byl závod v přírodě, kde děti 

poznávaly turistické, topografické a dopravní značky, uzly, květiny, stromy a prokázaly i 

fyzickou zdatnost. Na Dětský den jsme malovali křídami na chodník a uspořádali výlety do Žop, 

Přílep, Dobrotic.  Někteří na závěr roku opět přespali ve škole. 

Využívali jsme s dětmi hodně školní kuchyňku, nově zrekonstruované atrium,  hernu se stolním 

fotbálkem a stolním tenisem a školní hřiště  s družinovým koutkem. 

O děti se staralo pět kvalifikovaných vychovatelů. Nejlepší odměnou pro nás byly spokojené 

děti a rodiče. Jsme rádi, že naše družina v žádném případě neslouží  jen k hlídání dětí a 

k vyplnění doby před odchodem žáků domů. 

Solařová Dagmar, vedoucí vychovatelka 
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Projekt post Bellum – Příběhy našich sousedů (účastníci projektu s paní Šiškovou) 

         

 

Práce žáka k vernisáži ve škole u příležitosti oslav 700 let města 
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Část V. 
Další vzdělávání pracovníků školy 

 

Název akce 
hodin 

počet 
účastníků 

cena 
celkem 

Aplikace daltonských prvků do běžné výuky 2 14 ZDARMA 

Pravidla nejsou povidla – přednáška Marka Hermana 3 9 900,- 

Systém řízení a vedení dokumentace BOZP ve školství  3 3 600,- 

Neočekávané situace ve školním kolektivu a jejich praktická řešení  4 3 400,- 

7. ročník Konference Naše příroda   1 850,- 

Jak na nový RVP ZV ve škole – webinář pro ředitele 2 1 ZDARMA 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Základy algoritmizace a 
programování – 1. stupeň ZŠ - webinář 

2 
4 

ZDARMA 

Revize RVP ZV – Startovací balíček – Práce s daty, základy 
informatiky – 1. stupeň ZŠ - webinář 

2 4 ZDARMA 

Setkání krajské koordinační skupiny – Komunikace s rodiči nadaných 
dětí - webinář 

2 1 ZDARMA 

Drogy ve škole - webinář 8 1 1 500,- 

Rozvoj kritického myšlení a argumentačních schopností u nadaných 
žáků -  webinář 

8 1 630,- 

Jak zvládat emoce a jednat asertivně 
Základní manažerské činnosti ve školní družině 
Personální činnosti ve školní družině 

 1 5 000,- 

Startovací balíček – Základy algoritmizace a programování – 2. stupeň ZŠ 2 1 ZDARMA 

Quo vadis, kabinety? = webinář 7,5 1 ZDARMA 

Literární tex a dramatická hra na 1. stupni ZŠ 8 1 860,- 

Emoční a sociální potřeby dítěte 4 1 1 380,- 

Kariérové poradenství – Diagnostika v kariérovém poradenství 3 1 ZDARMA 

Prvouka činnostně v 1. ročníku 3 1 850,- 

Montessori pedagogika v praxi  10 2 3 400,- 

Zábavné hry s míčem: motto „Není jen vybíjená“ 8 1 1 500,- 

Důslednost anebo bezpodmínečná láska - webinář 3 1 350,- 

Moderní didaktika ruštiny jako dalšího cizího jazyka 10 2 5 000,- 

Matematická gramotnost I. – aktivity nejen na začátek vyučovací 
hodiny - webinář 

4 1 790,- 

Zábavné hry s míčem: motto „Není jen vybíjená“ 8 2 3000,- 

Vyjmenovaná slova, slovní druhy 3,5 2 3 000,- 
Diskuzní setkání na podporu pedagogů vzdělávající děti/žáky – cizince 3 1 ZDARMA 

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga 6,5 1 1 790,- 

Webinář – Sdílení příkladů dobré praxe. Přijímaní a začleňování žáků 
cizinců – diskuze a novinky: Lex Ukrajina 

2 1 ZDARMA 

Cesty spolu – Spolupráce asistenta pedagoga a učitele 8 2 1 980,- 

Němčina nekouše: Jak zpestřit výuku německého jazyka na ZŠ 7 2 ZDARMA 

Montessori u nás na škole 5 4 ZDARMA 

Lázně pro ředitele škol - online konference 7 1 ZDARMA 

Svět učebnic nakladatelství Alter 2,5 3 ZDARMA 
Vzdělávání managementu škol a školských zařízení - Setkání ředitelů  16 1 2 890,- 

AJ od začátku – krok za krokem 6 1 1 350,- 

Rozvoj kreativity a kreativního myšlení pedagoga 8 1 1 790,- 

Školní družiny – tisíc věcí, co nás trápí ON-LINE kulatý stůl -  webinář 3 1 1 500,- 
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Část VI. 
Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 
Projekty a granty 
 

1. Byl zahájen projekt  tzv. „Šablony III“ pod názvem „Učení je zábava“.  
2. Pokračoval celostátní projekt „Ovoce do škol“ a „Školní mléko“ pro všechny žáky 

školy. 
3. Byl ukončen projekt „Škola otevřená všem“ z výzvy č. 57 IROP. V rámci projektu bylo 

opraveno atrium školy, vybaveno nábytkem, koberci. Strop byl kvůli odhlučnění 
prostoru obložen bílými protihlukovými panely. Byl vybudován nový vstup do budovy 
školy, který bude sloužit při akcích pro rodiče i veřejnost při různých příležitostech.  

 

 
 

 
Slavnostní otevření atria spojené s výstavou k 700 letům založení města Holešov 
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Hodnocení uplynulého školního roku 
 
Vzdělávání ve školním roce 2021 – 2022 bylo opět poznamenáno uzavíráním škol nebo alespoň 
tříd. Dále vzdělávání ovlivnila válka na Ukrajině a následná uprchlická vlna. Přesto jsme se 
snažili realizovat většinu z naplánovaných akcí, soutěží, soustředění a exkurzí. 
 
Na podzim proběhly všechny adaptační akce a soustředění tříd s rozšířenou výukou.  
Také besedy pro žáky (o holokaustu, se zástupci Úřadu práce) a dějepisné, zeměpisné a 
vlastivědné exkurze. 
Pedagogové se školili v První pomoci. 
Pokračovali jsme ve spolupráci se SŠNO v Bystřici pod Hostýnem. 
V prosinci proběhly besedy o rizicích sociálních sítí, kyberšikaně, žáci navštívili skanzen 
v Rymicích a užili si mikulášskou nadílku. 
V lednu jsme jako jedna z mála škol odjeli na týdenní lyžařský výcvik na Horní Bečvu. 
 
Únor byl poznamenán opatřeními proti epidemii nemoci Covid-19.  
Zapojili jsme se do dějepisné soutěže Lidice 21 a také jsme spolupracovali s neziskovou 
organizací Post Bellum na projektu Příběhy našich sousedů. Naši žáci vytvořili velmi pěknou 
prezentaci, kde vyzpovídali paní Helenu Šiškovou, a získali v konkurenci 8 dalších škol ze 
Zlínského kraje 3. místo.  
 
V březnu se řady našich žáků rozrostly postupně o 20 dětí prchajících z Ukrajiny se svými rodiči 
před válkou. 
V dubnu se výuka pomalu vracela k normálu. Začali jsme jezdit na plavání do Přerova, opět se 
rozbíhaly různé soutěže, uspořádali jsme Den otevřených dveří a zapsali rekordních téměř 80 
žáků do budoucích prvních tříd. 
 
Družina zahájila přespávání ve škole tradiční Nocí s Andersenem. To se žákům tak zalíbilo, že 
se přespání s doprovodnými akcemi (soutěže, táborák, diskotéka apod.) uskutečnilo do konce 
roku ještě několikrát v různých třídách. 
 
Pod záštitou MAS jsme uspořádali 2 vzdělávací akce pro žáky – Malou digitální univerzitu 
s názvem Digi bez digi a Hravou vědu (fyzikálně chemické pokusy pro žáky 1. stupně). 
Pedagogové se připravovali na novou výuku informatiky a absolvovali několik školení s  touto 
tematikou. 
 

Ocenění pedagogů a pracovníků ve školství 
 

U příležitosti Dne učitelů byli představiteli města Holešov oceněni tito pracovníci školy:  
 
Ing. Bc. Barbora Winklerová za kvalitní pedagogickou práci, nezměrnou aktivitu nad rámec 

běžných povinností a zvyšování úrovně výuky na 1. Základní škole Holešov. 

Mgr. Alena Jakubíčková za kvalitní pedagogickou práci. 

Dagmar Urbanová a Monika Hejníková za neocenitelnou pomoc žákům, kteří vyžadují 

zvýšenou péči a vysokou kvalitu své práce ve školní družině. 
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Část VII. 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

Ve školním roce 2021 – 2022 nebyla na škole provedena kontrola České školní inspekce. 
  

 

 
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: 
 

Opravy:  

 automatické splachovače – pisoáry v nové budově 78 953,71 Kč 

 malby a nátěry dveří 42 408,- Kč 

 protipožární dveře - výměna 264 322,08 Kč 

 vstupní dveře do kotelny 28 919,- Kč 

 sociální zařízení ve staré budově 12 993,- Kč 

 topný systém ve staré budově 12 903,- Kč 

 elektroinstalace třídy a kabinetu ve SB (nová třída + ŠD 1) 108 416,- Kč 
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 elektroinstalace třídy ve st. budově (nová třída + ŠD 3) 48 158,- Kč 

 vodovodní a odpadní potrubí SB 29 858,- Kč 

 učebny a kabinet ve SB (nové třídy v ŠD) 499 536,40 Kč 

 podlahy v učebně a kabinetu SB 75 900,07 Kč 

 omítky 53 240,- Kč 

  

Vybavení školy:   

 20 ks lavic, 40 ks židlí, 2 ks nástěnky, 2 ks úložné boxy 176 800,- Kč 

 2 ks interaktivní tabule s dataprojektorem 297 319,- Kč 

  

Z dotace MŠMT:   

 25 ks Notebook + nabíjecí vozík 301 505,- Kč 

 25 ks Lego Prime, 12 ks Lego Essential (výuka informatiky) 316 778,- Kč 

 
Holešov, září 2022 
 
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:   30. 8. 2022 
Schváleno školskou radou dne: 21. 9. 2022 
 
 
Mgr. Jarmila Růžičková 
       ředitelka  


