Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224
e-mail reditelstvi@ujezdubrna.info
web: http://zs.ujezdubrna.info

Výroční zpráva o činnosti základní školy ve školním roce 2020/2021
Část I.
Základní charakteristika školy
a.

Název školy, adresa: Základní škola Újezd u Brna, okres Brno-venkov, příspěvková organizace,
Školní 284, 664 53
Zřizovatel školy: Městský úřad Újezd u Brna, Komenského 107
Ředitel školy: Mgr. Vladan Kupsa
Druhy a typy škol, předškolních a školských zařízení, které škola sdružuje: Školní družina, školní jídelna
Telefon: 544 224 224, e-mail: reditelstvi@ujezdubrna.info web: http://zs.ujezdubrna.info

b.
Úplná škola
Školní rok 2020/2021
celkem
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

c.

9
8
17

Počet tříd
z toho
spec.
vyrovnávacích
-

Celkový počet
žáků
(k 30. 6. 2021)
186
183
369

Počet žáků na jednu
třídu
(k 30. 6. 2021)
20,7
22,9
21,7

Celkový počet žáků, kteří nastoupili do 1. ročníku: 25
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 15, 64

d. Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů nebo dle § 167 zákona č.561/2004 Sb.
(ANO/NE): ANO
e.

Zvolený vzdělávací program a jeho č. j.

Název zvoleného vzdělávacího
programu
ŠVP ZV „Duhová škola 2“

Číslo jednací

V ročníku

464/2016/Pet

ve všech ročnících

Jiné specializace, rozšířená výuka, zaměření: f.

Zařízení školního stravování

Typ jídelny- dle výkazu Z 17-01

Počet

Počet strávníků
zaměstnanci školy a důchodci
36

děti a žáci
263

ostatní*
921
ŠJ - úplná
1
74
922
ŠJ – vývařovna
923
ŠJ – výdejna
Náhradní stravování
Svačinky
0
0
* Ostatní – ostatní důchodci, zaměstnanci jiných škol, zaměstnanci jiných zaměstnavatelů (firmy), …
g.
Počet pracovníků školního stravování
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

h.
Správní zaměstnanci
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané
z toho
uklízečka
4
hospodářka

1

7
6,19

6
5,9
školník

1

topič

0,3
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Školní družina, která je součástí základní školy

i.
ŠD
celkem

počet oddělení ŠD
3

počet dětí v ŠD
80

počet vychovatelů ŠD
fyz.
3/ přepoč. 2,4

počet dětí v ŠK
0

počet vychovatelů ŠK
fyz.
0

l. Asistent pedagoga
Počet fyzicky

Přepočteno na plně zaměstnané

8

4,9

Školní klub

j.
ŠK
celkem

počet oddělení ŠK
0

k.
Školní psycholog
Počet fyz.
Přepočteno na plně
zaměstnané
1
0,5

/ přepoč. 0

Část II.
Údaje o pracovnících školy
-uváděno přepočtený počet / fyzický počet
1.

Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb.

Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004
Sb.

37/33.21
36

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili na školu: 0
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili na školu:
2
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 odešli ze školy:
4
Nepedagogičtí pracovníci - počet :
13/12,09
Věkové složení učitelů
Učitelé
Muži
Ženy
do 35 let
0
1
35-50 let
5
15
nad 50 let
0
3
Pracující důchodci nepobírající důchod
0
0
Pracující důchodci pobírající důchod
0
1
Celkem
5
20
Rodičovská dovolená
0
0
2.
3.
4.
5.
6.
Věk

7.
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy
Typ kurzu
Počet
Počet
Typ kurzu
kurzů/
zúčastněných
školení pracovníků
vzdělávání k předmětu
23x
23
ekoškola, koord. EVVO
1x
2
BOZP
2x
36
škol. ved. pracovníků
3x
4
ICT – webinář G-suite
1x
36
rozšiřování aprobace
ŠVP
1x
1
jiné (vých. ke zdr. ...)
5x
5
evid. systém Bakalář
1x
1
Webinář k dist. výuce
12x
15
práce s SPU
výchov. porad, met. prev.
dotač. programy OP
Celkem
49x
123
Semináře pro sborovnu:
22. 3. 2021 Jak se na svět dívá s autismem (přednáška)
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8. Romský asistent: (ANO/NE): NE

Část III.
1.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.

25

0

0

0

2.

36

34

2

0

0

3.

41

38

3

0

0

4.

42

31

11

0

0

5.

42

29

13

0

0

Celkem za I. stupeň
6.

186
51

157
19

29
32

0

0

0

0

7.

46

13

33

1

1

8.

51

22

29

1

1

9.

35

15

20

0

0

Celkem za II. stupeň

183

69

114

0

0

Celkem za školu

369

226

143

0

0

2.

Prospělo s
vyznamenání
25

Prospělo

Neprospělo

Opakují

Snížený stupeň z chování:

Stupeň chování
2
3

Počet
0
0

% z počtu všech žáků školy
0
0

Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2020/2021: 5
průměr na jednoho žáka: 0,014
4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14) ----3.

5.

Údaje o přijímacím řízení na střední školu

Školní rok 2020/21
Počty přijatých žáků

Gymnázia
4 leté
4

6 leté
0

8 leté
1

SOŠ

SOŠ

Konzervatoř

maturita
22

vyučení
9

0

6. Počet absolventů ZŠ
Ročník

Počet žáků

9. ročník
nižší ročník
Celkem

35
0
35
Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí.
----
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Část V.
Rozhodnutí ředitele
Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet odvolání proti
tomuto rozhodnutí
Rozhodnutí ředitele
O odkladu povinné školní docházky podle § 37
O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, 5 l

Počet
18
0
79

Počet odvolání
0
0
0

Část VI.
Další údaje o škole
Základní charakteristika školy






















jsme úplná základní škola, vyučujeme podle školního vzdělávacího programu „Duhová škola“,
třídní učitelé si vedou svou třídu od 1. do 3. roč., od 4. do 5. roč. a od 6. do 9. roč.,
výuka anglického jazyka od 3. roč., druhý cizí jazyk (německý) od 7. roč. Od příštího školního roku
bude výuka angličtiny zavedena již od první třídy,
úzce spolupracujeme s pedagogicko-psychologickou poradnou i všemi SPC v Brně, poskytujeme
individuální péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, pro předškoláky zajišťujeme
edukativně stimulační skupinky, na škole působilo v letošním školním roce 8 asistentů pedagoga,
na škole je zřízeno školní poradenské pracoviště a působí zde školní psycholog,
škola má vypracován Minimální preventivní program, poskytuje kariérové poradenství,
aprobovanost učitelů dosahuje na 1. i 2. stupni téměř 100%,
výuka plavání kvůli epidemiologické situaci neproběhla, třídy prvního stupně, které se nemohly výuky
zúčastnit, absolvují tuto výuku v příštím školním roce,
škola je zapojena do mezinárodního projektu Eco-Schools, schůzky ekotýmu bohužel v letošním
školním roce neprobíhaly; zajišťujeme mimořádně bohatou nabídku ekologických vzdělávacích
programů pro žáky všech ročníků, volitelné předměty s ekologickým zaměřením: 6. roč. - ekologický
seminář,
nabídka volitelných předmětů (jejich hodinová dotace byla omezena v důsledku zavedení druhého
cizího jazyka) se mění dle personálních možností školy a zájmu žáků,
děti se účastní řady exkurzí, výletů, návštěv divadel a výstav, pokud to epidemiologická situace
umožňuje,
ve vyučování se uplatňují netradiční formy výuky – projekty, projektové dny, práce ve skupinkách,
prezentace žáků, vánoční dílny, oceňování nejlepších žáků a týmů školy,
žáci se účastní řady soutěží, olympiád a vystoupení, jsme pořadateli ojedinělé regionální akce
Ekoolympiáda pro první stupeň základních škol (12. ročník), která se bohužel letos z důvodu
distančního vzdělávání nemohla uskutečnit,
škola je zapojena do řady projektů, např. Šablony II, jejichž prostřednictvím je zajištěno např.: školní
psycholog, tandemová výuka, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, DVPP, ekologické
programy pro učitele i žáky, vzájemná spolupráce ZŠ a MŠ – edukativně stimulační skupinky pro
předškoláky atd.), Ovoce a mléko do škol,
jsme zapojeni do činnosti Místní akční skupiny Šlapanicko, která zajišťuje spolupráci škol v rámci
regionu a díky níž můžeme realizovat např. návštěvy rodilých mluvčích v hodinách anglického jazyka,
semináře pro pedagogické pracovníky,
pro žáky byla připravena nabídka kroužků (florbal, ASŠK - Sportuj ve škole, výtvarný, kroužky pro
žáky se SPU, kroužek angličtiny, matematický kroužek, ICT kroužek) a možnost využití
konzultačních hodin; kroužky v letošním školním roce bohužel probíhaly jen v omezené míře,
informace pro rodiče o dění ve škole – třídní schůzky (prezenční i distanční), školní zpravodaj,
webové stránky, evidenční systém Bakaláři (průběžná klasifikace, aktuální rozvrhy, změny osobních
údajů…),
při škole je zřízen nadační fond, v prostorách školy působí ZUŠ Šlapanice a ZUŠ Křížkovského
Brno,
na škole máme odborné učebny přírodopisu, fyziky, chemie, dílen, výtvarné výchovy, hudební
výchovy, školní knihovnu, kuchyňku a tělocvičnu, počítačovou pracovnu (i s klimatizací - pro 30 žáků),
čítárnu (klimatizovaná místnost vhodná i k promítání), sadu 20 tabletů, a pořídilo se 30 počítačů, které
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jsme v průběhu distanční výuky půjčovali do rodin; od příštího školního roku bude na škole zřízena
mobilní počítačová učebna,
učebny jsou vybaveny dataprojektory, notebooky nebo PC vždy s připojením do sítě, na škole je
třináct interaktivních tabulí,
ve školní kuchyni jsou připravovány svačinky a obědy (výběr ze dvou hlavních jídel prostřednictvím
čipů, objednávkový systém, objednávání je možné on-line přes internet i z mobilních zařízení na
Androidu),
školní budovy by měly ve školním roce 2021/2022 projít rozsáhlou rekonstrukcí: školní rok
2020/2021 proběhl ve znamení příprav, bylo vypracováno nové PBŘ (požárně bezpečnostní řešení),
škola ve spolupráci se zřizovatelem připravuje projekty na výměnu elektroinstalací ve třídách a výměnu
vzduchotechniky ve školní jídelně,
škola je bezbariérová, byl vybudován výtah a bezbariérově propojeny všechny budovy školy,
doprava dětí je zajištěna školními autobusy v návaznosti na rozvrh, škola je v dosahu IDS JMK.

Část VII.
Poradenské služby v základní škole
1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy)
a)
počty
výchovný poradce
školní metodik prevence

fyzický počet kvalifikace, specializace
1
Ukončeno spec. stud. pro VP § 8
vyhl. 317/2005 Sb.
1
Ukončeno specializační studium
– prevence soc. pat. jevů § 9
vyhl. 317/2005 Sb.
úvazek
kvalifikace, specializace
0,5
Ukončeno magisterské studium
-

školní psycholog
školní speciální pedagog
(netřídní)*
*) zařazený dle Metodického pokynu MŠMT ČR č.j. 13 409/98/24, bod 2.6.
b)
věková struktura
výchovný poradce
školní metodik prevence
školní psycholog
školní speciální pedagog

do 35let
0
0
0
0

35 – 50 let
1
1
1
0

dosažené vzdělání
Ped. fakulta
Fak. adiktologie Karlovy
univerzity
dosažené vzdělání
Filozofická fakulta MU

50 let–důch. věk/z toho důchodci

2. Evidence žáků se SVP (SPU /SPCH/ LMP/ IŽ/ IVP)
Celkem žáků se SVP: 67
Z toho:
16 žáků s IVP (I. stupeň – 8, II. stupeň - 8)
Žáci s
P.O. 1 : 16
P.O. 2: 37
P.O. 3: 13
P.O. 4: 1
(Pro všechny žáky s podpůrnými opatřeními byly vypracovány IVP ve spolupráci: třídní učitel, výchovný
poradce a ostatní pedagogové, kteří daného žáka vyučují.)
3. PLPP, rediagnostika, doporučení, vyhodnocení IVP / IŽ
 V průběhu celého roku komunikujeme s PPP a SPC, popř. SVC a zákonnými zástupci dětí. Na základě
žádostí, depistáží, nebo ukončení platnosti doporučení odesíláme žáky na vyšetření, či přešetření vždy
se souhlasem zákonných zástupců. Vyhodnocení IVP, popř. PLPP zasíláme do PPP / SPC datovou
schránkou.
4. Asistenti pedagoga
 V tomto školním roce pracovalo na ZŠ 8 asistentů pedagogů, byli přiděleni do tříd II. B, III. B, IV. A,
V. B, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. B, IX. B.
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V Újezdě u Brna dne 30. 8. 2021
Vypracoval: Mgr. Vladan Kupsa
Mgr. Vladan Kupsa
podpis a razítko ředitele školy

Seznam příloh:
Výroční zprávu školy doplňují tyto přílohy:
1) Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce
2) Závěrečná zpráva o činnosti Školského poradenského pracoviště
3) Závěrečná zpráva o činnosti školního psychologa
4) Závěrečná zpráva školního metodika prevence
5) Hodnocení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
6) Závěrečná zpráva metodického sdružení I. stupně
7) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi českého jazyka
8) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi cizích jazyků
9) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi matematika a informatika
10) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi člověk a příroda
11) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi člověk a společnost
12) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi umění a kultura
13) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi člověk a zdraví
14) Závěrečná zpráva za předmětovou komisi člověk a svět práce
15) Závěrečná zpráva o činnosti asistentů pedagoga
16) Náboženství (nepovinný předmět) – závěrečná zpráva
17) Závěrečná zpráva školní družiny
18) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
19) Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
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Příloha č. 1: Závěrečná zpráva o činnosti výchovného poradce za školní rok
2020/2021
I. Schůzky VP pořádané ÚP pro Brno- venkov
 Schůzky VP pro Brno- venkov se z důvodu pandemie nekonaly.
II. Spolupráce výchovného poradce:
 Vedení školy ŘŠ, ZŘŠ
 ŠPP (školní metodik prevence, školní psycholog, speciální pedagog, vedoucí metodik
sdružení pro I. stupeň, asistenti pedagoga)
 Zákonní zástupci žáků ZŠ
 Pedagogové ZŠ
 Speciální pedagogové a psychologové PPP Hybešova - pracoviště Lomená, SPC
Štolcova, SPC Kamenomlýnská a SPC Kociánka (všechny SVZ sídlí v Brně)
III. Evidence žáků se SVP (speciálními vzdělávacími potřebami) - IVP, PSPP a PI
(Individuální vzdělávací program, předmět speciálně pedagogické péče a pedagogická
intervence)
Celkem žáků se SVP: 67
Z toho: 16 žáků s IVP (I. stupeň – 8, II. stupeň - 8)
Žáci s P. O. 1: 16
P. O. 2: 37
P. O. 3: 13
P. O. 4: 1
PSPP: 16 žáků
PI: 15 žáků
IV. IVP, rediagnostika, doporučení, vyhodnocení IVP a P. O., PSPP, PI
 Z důvodů pandemie Covid -19 neprobíhaly naplánované činnosti standardně, přesto
jsme v průběhu celého roku:
- Komunikovali s PPP a SPC a zákonnými zástupci dětí, abychom dětem poskytli co
možná nejlepší podmínky pro prezenční i distanční vzdělávání.
- Vypracovali všem žákům s P. O., pokud to doporučilo PPP nebo SPC, IVP (ve
spolupráci: třídní učitel, výchovný poradce a ostatní pedagogové, kteří daného žáka
vyučují).
- Poskytovali PSPP (prezenčně i on-line).
- Poskytovali PI (prezenčně i on-line).
- Upozorňovali ZZ na konec platnosti doporučení P. O. pro jejich dítě a doporučovali,
aby kontaktovali PPP, SPC a domluvili další konzultaci.
- Vyhodnocovali jsme nastavená P. O. ve spolupráci třídní učitel a zákonný zástupce.
(Dokumenty byly datovou schránkou odeslány ke zpracování do PPP a SPC.)
V. Asistenti pedagoga
 8 asistentů pedagoga (jeden AP současně pro dvě děti)
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(4 AP pro 1. stupeň, 5 AP pro 2. stupeň)
V těchto třídách: II. B, III. B, IV. A, V. A, VI. B, VII. A, VII. B, VIII. B, IX. A

VI. Schůzky vedení školy, VP, TU a zákonných zástupců žáků, OSPOD, návštěvy
PPP/SPC, programy vedené školním psychologem / externistou

V průběhu roku ovlivněného pandemií se plánované schůzky nekonaly prezenčně, ty pouze
sporadicky, veškerá komunikace probíhala v on-line prostoru, dále se pak řešily podstatné
věci telefonicky a e-maily. (Z tohoto důvodu zde nejsou uvedeny termíny schůzek - TU- ZZ,
VP- a členové ŠPP, TU, ŘŠ a ZŘŠ- VP, VP- PPP/ SPC, VP- ŠP apod.).
Obsahy schůzek:
 Pohovory se ZZ o školním neprospěchu žáků, třídní schůzky - individuálně online.
 Výsledky vzdělávání žáků s P. O. - průběžné monitorování, pomoc.
 Programy pro jednotlivé třídy vedené školní psycholožkou (práce se třídou, bezpečné
chování na internetu…).
 Třídnické hodiny (podpora dětí v sociální oblasti).
 Návštěva PPP - kontrola plnění podpůrných opatření klientům (kontrola IVP).
 Projednávání činnosti AP v období lockdownu.
 Individuální konzultace při selhávání žáka v DV (pomoc personální, technická,
možnost účastnit se výuky ve škole apod.).
 aj.
VII. Činnost a schůzky ŠPP
 dokumentace uložena u VP
VIII. DVPP
 Účast VP, členů ŠPP a AP na různých webinářích (on-line prostor)
IX. Kariérové poradenství
 Kariérové poradenství
Z důvodů pandemie byly všechny akce zrušeny, informace byly žákům 9. ročníku
předávány v předmětu volba povolání. Žáci také měli možnost ujasnit si svou profesní
orientaci v individuálních konzultacích se školní psycholožkou.
 Přijímací řízení - shrnutí a vyhodnocení 2020/2021
Přijímacího řízení se ke studiu ve středních školách zúčastnilo 35 žáků devátých tříd a 2 žáci
pátého ročníku. Všichni deváťáci byli přijati ke studiu ve středních školách. Ke studiu na
víceleté gymnázium byl přijat jeden žák.
Školní rok 2020 / Gymnázia
SŠ
SŠ
Konzervatoř
2021
4
leté 6
leté 8
leté Maturit Výuční
studium studium studium
a
list
Počty přijatých žáků 4

0

1

22

9

0
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Všechny informace týkající se přijímacího řízení jsou vyvěšovány jako aktuality na web
školy, zároveň jsou informace uloženy v Google classroom - jsou přístupné všem žákům
9. ročníku (i jejich ZZ), dále také všem, kteří mají zájem o studium na víceletých
gymnáziích.
X. Priority stanovené pro školní rok 2020/2021
 intenzivněji hospitovat ve třídách s AP – Nesplněno,
 rozvíjet spolupráci s PPP, SPC…, ÚP Brno – venkov a dalšími úřady, popř. firmami a
SŠ (prezentace - volba budoucí SŠ) – částečně splněno,
 podporovat TU a další pedagogy v práci se žáky se SVP a nastavovat příjemné klima
ke spolupráci - částečně splněno,
 motivovat AP pro práci se žáky SVP - částečně splněno.
(Pozn.: V období pandemie a uzávěry škol jsme nebyli schopni dostát stanovených priorit.)
XI. Priority stanovené pro školní rok 2021/2022
 nastavovat příjemné klima (spolupráce s TU, členy ŠPP, AP, ZZ, ŘŠ a ZŘŠ…),
 pomoc a podpora všem žákům, kteří selhávali v době DV (nedostatky se projeví
v následujícím roce), pomoc zejména v sociální a vzdělávací oblasti,
 pomoc a podpora novým členům ŠPP,
 poskytovat maximální informační servis v oblasti kariérového poradenství jak
vycházejícím žákům, tak jejich rodičům,
 prohlubování spolupráce s PPP, SPC a jinými ŠVZ a vzdělávacími centry,
 účast na akcích spojených s volbou povolání.
Vypracovala: výchovná poradkyně

Příloha č. 2: Závěrečná zpráva o činnosti Školního poradenského pracoviště
za školní rok 2020/2021
I. Členové
 vedení školy
 výchovný poradce (VP)
 metodik prevence (MP)
 vedoucí metodik sdružení pro I. stupeň (MS)
 speciální pedagogové (SP)
 asistenti pedagogů (AP)
 školní psycholog (ŠP)
II. Termíny schůzek
Schůzky proběhly prezenčně: 31. 8. 2020, 14. 12. 2020, 14. 3. 2021, 21. 6. 2021, 28. 6. 2021.
V období lockdownu probíhala setkání v on-line prostoru, často pouze s jednotlivými členy
ŠPP z důvodu bezodkladného řešení situace (nejsou zde uvedeny termíny).
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Zápisy z jednotlivých schůzek jsou založeny v dokumentaci ŠPP u VP.
III. Obsah setkání
Obecné:
 vzájemná informovanost o dětech s P. O. vzdělávajících se na naší škole,
 obecná informovanost poskytování PSPP a PI,
 nákup učebnic a pomůcek pro děti s P. O. – konzultace (na základě Doporučení z PPP,
SPC),
 podpora a pomoc (i technického rázu) všem dětem po dobu DV – konzultace,
 možnosti a využití DVPP v oblasti práce s dětmi se SVP,
 spolupráce se SPC a PPP (konzultace a doporučení), SVP a jinými centry,
 práce asistentů pedagogů - spolupráce s TU,
 metodik sdružení pro I. stupeň – schůzky a obsah setkávání pedagogů I. stupně,
 metodik prevence – informace ze setkání MP v Poradenském centru Sládkova 45,
Brno,
 Školní psycholog - informace ze setkávání ŠP v PPP Kohoutova Brno,
 Výchovný poradce - informace ze setkávání VP pořádaných ÚP pro Brno - venkov na
SŠ Brno.
Dílčí:
 vedení školy (informace z MŠMT, NÚV, ČŠI…),
 informace od VP (kariérové poradenství, evidence dětí se SVP, zpracovávání IVP, jiná
dokumentace (školní neúspěšnost a její řešení, komunikace s PPP/SPC/SVP),
 informace MP (metodické pokyny k řešení chování žáků s P. O., zpracování krizového
plánu pro děti s SVP - PAS, ADHD apod.),
 informace vedoucího metodika sdružení pro I. stupeň (šetření a depistáže…),
 informace asistentů pedagogů (spolupráce s dětmi s P. O. a pedagogy, možnosti
dalšího rozvoje vzdělávání a výchovy u dětí s asistencí, pomoc a podpora i v DV),
 speciální pedagogové (práce s žáky s IVP, s P. O., spolupráce s ostatními pedagogy,
odborné vedení a informace pro pedagogický sbor),
 informace školního psychologa - pomoc žákům, konzultace ve vzdělávání, testování,
plán akcí, individuální schůzky se žáky, pozorování žáků ve třídě, testování (kariérové
poradenství, poznávání osobnosti, styly učení apod.), klima třídy, skupinová práce se
školním kolektivem.
IV. Zhodnocení cílů ŠPP pro školní rok 2020/2021
 Získat nového psychologa jako fungujícího člena ŠPP – SPLNĚNO.
 Vzájemně spolupracovat, koordinovat činnosti (všichni členové ŠPP) - ČÁSTEČNĚ
SPLNĚNO.
 Pravidelně se scházet a informovat se – ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO.
 Intenzivněji spolupracovat se SPC – SPLNĚNO.
 Provádět depistáže pro žáky 1. ročníku jako prevenci školní neúspěšnosti –
NESPLNĚNO.
 Dále se profesně rozvíjet (DVPP) - ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO.
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V. Priority stanovené pro školní rok 2021/2022
 Získat speciálního pedagoga pro výuku PSPP.
 Podporovat nové členy ŠPP (pomoc a motivace).
 Intenzivně spolupracovat zejména s AP (nastavit dobrou spolupráci s TU).
 Ujasnit kompetence jednotlivých členů ŠPP (zejména AP).
Vypracovala: vedoucí ŠPP

Příloha č. 3: Závěrečná zpráva o činnosti školního psychologa za školní rok
2020/2021
Jméno: Mgr. Jiřina Kalová
Pracovní úvazek: 0,5
Počet let ve funkci v ZŠ Újezd u Brna: 1
Poskytování psychologického poradenství a psychoterapie žákům, rodičům a pedagogickým
pracovníkům.
Konzultační hodiny pro žáky a pedagogické pracovníky: středa, čtvrtek 7:30-15:00, úterý
12:00-14:30
Konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:30-15:30
I. Náplň práce:
Školní psycholožka poskytovala v průběhu školního roku své služby prezenčně, v době
distanční výuky distanční formou. Pracovala individuálně i skupinově.
 Individuální podpůrné psychoterapeutické vedení žáka.
 Dlouhodobá psychoterapie poskytovaná zákonnému zástupci.
 Psychologické poradenství poskytované zákonnému zástupci.
 Psychologické poradenství a konzultace pedagogickému pracovníkovi.
 Práce s třídními kolektivy – vedení třídnické hodiny, tematické hodiny.
 Krizová intervence v náročných životních situacích.
Aktivita

Cílová skupina

Počet hodin

Třídnická hodina prezenčně

I., II. stupeň

15

Třídnická hodina distančně

I., II. stupeň

9

Práce se třídou prezenčně (prevence)

2., 5., 7. roč.

4

Adaptační pobyt

6. ročník

10

Motivační pohovory

9. ročník

15

Klubík – podpůrná žákovská skupina

5. - 7. ročník

9

Online žákovská skupina

8. - 9. ročník

7

Rodičovská skupina

rodiče

0
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Předmět SPP 2 žáci

4., 5. ročník

2 hod. týdně

Tematická hodina

7. - 9. ročník

5

II. ŠP spolupracuje:
 se zákonnými zástupci
 ŠPP (výchovnou poradkyní, metodičkou prevence)
 vedením školy
 třídními učiteli a s asistenty pedagoga
 ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy
 jinými organizacemi a zařízeními pečujícími o zdravý vývoj, výchovu a vzdělávání
žáků
III. Zhodnocení školního roku 2020/2021
 Ve školním roce se podařilo zabezpečit nabízené služby ŠP online formou i v době
distanční výuky.
 ŠP zprostředkovala v 7. ročníku program Projekt sebedůvěry, realizován externími
lektory.
 ŠP pomáhala zvládat adaptační problémy a psychické obtíže u dětí a dospělých v době
kovidové pandemie. Role školní psycholožky na škole byla naplněna.
IV. Priority pro školní rok 2021/2022
 Vedení třídnických hodin, jejich supervize, pomoc třídním učitelům.
 Pokračování a rozvinutí podpůrné žákovské skupiny Klubík.
 Adaptační pobyt 6. ročníku – skupinová práce s žáky, podpora tvorby nových třídních
kolektivů.
 V rámci kariérového poradenství individuální motivační pohovory pro žáky 9.
ročníku.
 Tematické hodiny: v 7. ročníku – Bezpečné chování na internetu, v 9. ročníku pro
dívky – Poruchy příjmu potravy.
 Individuální psychoterapie dětí a dospělých.
Vypracovala: školní psycholožka

Příloha č. 4: Závěrečná zpráva o činnosti metodika prevence za školní rok
2020/2021
I. Školní metodik prevence
 Jméno: Mgr. Stanislava Žáčková
 Počet let ve funkci ŠMP: 12 (specializační studium absolvováno)
 Vymezené konzultační hodiny: ve středu v době od 13:00 do 14:30.
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II. ŠMP spolupracuje v oblasti prevence s:
 ŠPP (výchovnou poradkyní, školní psycholožkou, speciálními pedagogy),
 vedením školy,
 třídními učiteli,
 ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy.
III. ŠMP standardně:
 získává informace pro včasné odhalování rizik (monitoring),
 plánuje realizaci preventivních intervencí (MPP),
 evaluuje – standardními způsoby získává zpětnou vazbu o preventivních intervencích
(poskytnutých v rámci MPP),
 ověřuje plánované aktivity (definované v MPP) na základě výsledků z hodnocení,
 metodologicky vede pedagogické pracovníky, poskytuje kontakty na externí
odborníky…
IV. Minimální preventivní program
 Škola má vytvořený vlastní MPP včetně Krizového plánu proti všem základním
typům rizikového chování (viz MPP).
 MPP je vypracován na základě vyhodnocení předchozího školního roku.
V. Spolupráce s rodiči:
 Rodiče jsou informováni o strategii MPP (webové stránky, školní zpravodaj, třídní
schůzky).
 Jsou realizovány školní akce pro děti a rodiče.
 ŠMP se zúčastňuje konzultací s rodiči týkajících se výchovných obtíží.
 Škola má pro rodiče k dispozici informační letáky.
Realizace preventivních aktivit byla v uplynulém školním roce složitější, neboť jeho
významnou část se žáci opět vzdělávali distanční formou. Nicméně se nám podařilo
část aktivit přenést i do on-line prostředí. Takto proběhly např. některé besedy
s Policií ČR, ale také třídnické hodiny. Některá témata byla také i nadále realizována
v průběhu distančního vzdělávání v rámci předmětů prvouka, výchova ke zdraví,
občanská výchova atd.
VI. Specifická prevence – preventivní témata ve výuce (odhadovaný počet hodin na
jeden školní rok):

Prevence šikany a projevů agrese
Prevence kyberšikany
Prevence záškoláctví
Prevence rizikových sportů
Prevence rizikového chování
dopravě

v

1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r.
ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ
0 1 1 1 2 2 2 2 1
0 0 0 2 2 2 1 1 1
0 0 1 1 1 1 1 1 1
0 0 0 0 1 1 1 0 0

Suma
sloupců
12
9
7
3

1

11

2

2

2

2

1

1

0

0
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1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Suma
ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ ZŠ sloupců
0 0 0 0 0 1 2 2 2
7

Prevence rasismu a xenofobie
Prevence
působení
sekt
a
0
extrémistických náboženských směrů
Prevence rizikového sexuálního
0
chování
Prevence užívání tabáku
1
Prevence užívání alkoholu
0
Prevence
užívání
dalších
0
návykových látek
Prevence závislostního chování pro
nelátkové
závislosti
(hazard, 0
počítačové hry apod.)
Prevence poruch příjmu potravy
0
Prevence kriminálního chování
0
Suma řádků
2

0

0

0

0

0

1

0

1

2

0

0

0

0

0

3

1

0

4

1
0

1
1

1
1

1
1

2
2

2
2

1
1

1
1

11
9

0

0

1

1

2

2

1

2

9

0

0

0

1

1

1

1

1

5

0
0
4

0
0
6

0
0
9

0 0 1 1 0
1 1 1 2 2
13 16 21 14 13

2
7
98

VII. Specifická prevence – preventivní programy:
Celkový počet preventivních programů realizovaných pro žáky školy:
Název programu/realizátor
Cílová skupina
Počet hodin/třída
Kyberšikana
4. – 9. ročník
1
Bezpečně v kyberprostoru/Policie ČR
5. ročník
2
Dopravní výchova
1., 2., 3., 4. ročník
2
Kapka prevence/Policie ČR
2. ročník
3
Projekt sebedůvěry
7. ročník
2
Adaptační pobyt/Jezírko Soběšice + 6. ročník
20
škola
VIII. Nespecifická prevence
Zahrnuje:
 kroužky,
 programy s ekologickou tématikou – pro každou třídu min. jeden ročně,
 kulturní programy (divadlo, knihovna, výstavy, koncerty),
 školní výlety,
 sportovní soutěže,
 programy k významným křesťanským svátkům,
 pobytové programy (Pobytový program na Jezírku v Brně Soběšicích pro žáky 6.
ročníku),
 jiné akce (vánoční dílny).
IX. Práce s dalšími cílovými skupinami
Rodiče:
 třídní schůzky a mimořádné třídní schůzky,
 jednání s rodiči – řešení projevů rizikového chování,
 schůzky se zákonnými zástupci žáků ohrožených školním neúspěchem,
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veřejnosti otevřené akce (Zahradní slavnost).

Pedagogové:
 „Nebezpečný útočník ve škole“ – beseda s Policií ČR,
 předávání informací o změnách v legislativě,
 konzultace případů rizikového chování,
 metodologické vedení.
X. Kvalitativní hodnocení školního roku
Výskyt případů v jednotlivých oblastech rizikového chování:
 Špatné vztahy mezi žáky
 Záškoláctví
 Kyberšikana (mimo školu)

2 případy
1 případ
1 případ

Ostatní řešené případy se týkaly zejména neplnění školních povinností, nevhodného
chování apod. Nižší počet výskytu projevů rizikového chování je ovlivněn zejména
dlouhou dobou distanční výuky.
XI. Zhodnocení cílů stanovených pro školní rok 2020/2021
 Stanovené cíle se z větší části povedlo zrealizovat (školní psycholožka a její zapojení
do preventivních aktivit, beseda s Policií ČR na téma Nebezpečný útočník ve škole,
zrealizovat návazné intervenční programy v některých třídách…).
 Byly zavedeny pravidelné třídnické hodiny.
 Na systému pravidel pro hodnocení žáků a zavádění formativního hodnocení je nutné
dále pracovat.
XII. Priority pro školní rok 2021/2022:
 Zaměřit se na opětovné upevnění pravidel používání mobilních telefonů žáky ve škole.
 Pokračovat v realizaci pravidelných třídnických hodin, jejich využití k realizaci
aktivit, které by vedly k upevňování dobrých vztahů v třídních kolektivech.
 Vzhledem k velkému počtu nových žáků je nutné se zaměřit na proces jejich začlenění
do stávajících třídních kolektivů, na monitoring a včasné odhalování případných
problémů.
Vypracovala: školní metodik prevence

Příloha č. 5: Hodnocení environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty za
školní rok 2020/2021
Roční plán EVVO pro školní rok 2020/2021 navazuje na dlouhodobý plán EVVO
a byl připraven v souladu s Metodickým pokynem MŠMT ČR k EVVO č. j.: 16745/2008-22
a RVP ZV. Roční plán byl vypracován ve spolupráci s vedením školy, vedoucími
předmětových komisí a byl projednán se všemi členy pedagogického sboru. V průběhu
školního roku byl roční plán EVVO aktualizován a doplněn o další aktivity dle nabídky
institucí zabývajícími se environmentální výchovou.
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I. Výukové programy na střediscích ekologické výchovy:
 Pokračujeme ve velmi dobré spolupráci s Lipkou - školským zařízením pro
environmentální vzdělávání v Brně.
 Žáci naší školy se v letošním školním roce nemohli zúčastnit většiny naplánovaných
environmentálně zaměřených výukových programů v průběhu školního roku v
některém z jejich zařízení – Rozmarýnku, Kamenná, Lipová, Otevřené zahradě a LŠ
Jezírko z důvodu koronavirové pandemie.
Terénní programy:
 Večerníček na výletě – II. A, II. B – Jezírko,
 Barvy země – V. A, V. B – Jezírko.
Pobytové programy:
 Probádejte svět – Jezírko Soběšice VI. A, VI. B (14. 9. – 17. 9. 2020, 21. 9. - 24. 9.
2020),
 Technologie pro XXI. století - IX. A, IX. B – Kaprálův mlýn (9. 3. – 11. 3. 2021) z důvodu koronavirové pandemie zrušeno.
II. Projektové dny:
 Vánoční tradice – tvoření z přírodnin - z důvodu koronavirové pandemie zrušeno.
III. EVVO ve ŠVP „Duhová škola“:
 Ekologický seminář (6. ročník).
 Průřezové téma Environmentální výchova je zařazeno ve všech ročnících.
IV. Ekoškola – mezinárodní projekt Eco-schools:
 Členové Ekotýmu (35 žáků a 2 zaměstnanci školy) se v letošním školním roce
nemohli
scházet na pravidelných schůzkách z důvodu koronavirové pandemie.
V. Členství v organizacích a zapojení do projektů:
 Síť M. R. K. E. V. – Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy,
 KEV – Klub ekologické výchovy,
 Škola pro udržitelný život,
 Ekoškola – mezinárodní projekt (Tereza),
 Ukliďme svět! (ČSOP),
 Recyklohraní – sběr vybitých baterií a nefunkčních elektrospotřebičů.
VI. Školní zahrada:
 využívána k výuce většiny předmětů,
 vyvýšené záhony – pečují o ně žáci I. stupně,
 bylinkové záhony – využití bylin k přípravě čajů a ochucení pokrmů,
 biotopy – suchá zídka, jezírko, vřesoviště, miniarboretum, ovocné keře, živý plot,
habrový
tunel, květinové záhony, bylinková spirála.
VII. Exkurze:
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Exkurze JE Dukovany + vodní elektrárna Dalešice – IX. roč. - z důvodu koronavirové
pandemie zrušeno.

VIII. Vzdělávání pedagogů:
 KONEV – konference škol s ekologickou výchovou (Lipka) – říjen - z důvodu
koronavirové pandemie zrušeno.
 Repetitorium terénní přírodovědy – H. Pešáková – červenec 2021.
IX. Spolupráce s dalšími školami:
 Ekoolympiáda - soutěž s environmentální tematikou pro žáky na I. stupni –
organizování
školních kol a oblastního kola v naší škole (Boleradice, Bošovice, Měnín, Otnice,
Podolí,
Sokolnice, Šaratice, Telnice, Žatčany, Želešice) - z důvodu koronavirové pandemie
zrušeno.
X. Spolupráce s firmami:
 Asekol – odvoz baterií a elektrozařízení,
 Remax – odvoz starého papíru – od května 2018 do ledna 2020.
XI. Třídění odpadů:
 papír – koše na papír ve třídách, sběr papíru do kontejneru na školním dvoře –
celoročně,
 baterie – nádoby se nachází u vchodu do školy, v kanceláři školy, v kabinetě
přírodopisu, u sborovny I. stupně,
 elektrozařízení – nádoby na vrátnici školy,
 plasty – koše na plasty ve třídách a na chodbách,
 bioodpad – kompostér na školní zahradě za tělocvičnou a u budovy ZŠ.
XII. Provoz školy:
 Každá třída je vybavena nádobami na třídění plastu a papíru.
 V I. poschodí je zřízeno třídící centrum s nádobami na tříděný odpad, další nádoby na
tříděný odpad se nacházejí na chodbách školy.
 Žáky vedeme k úsporám elektrické energie a vody.
 Ve všech třídách se nachází tabulky, do kterých se zaznamenávají teploty v topném
období.
 Žáci se aktivně podílí na výzdobě školy, péči o rostliny a udržování pořádku ve škole i
jejím
 okolí.
XIV. Zhodnocení cílů stanovených pro školní rok 2020/2021:
Úspěchy:
 V letošním školním roce jsme nedosáhli žádných úspěchů z důvodu koronavirové
pandemie, která neumožnila splnění naplánovaných cílů.
Nedostatky:
 Nepodařilo se zrealizovat přemístění hmatové stezky na nové místo.
 Zrušení většiny naplánovaných akcí z důvodů koronavirové pandemie.
XV. Cíle pro nadcházející období:
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pokračování v projektu Ekoškola,
pokračování Ekoklubu,
úpravy ve školní zahradě – vybudování hmatové stezky, oprava hmyzích hotelů,
vyvýšených záhonů atd.
Vypracovala: koordinátorka EVVO

Příloha č. 6: Závěrečná zpráva metodického sdružení 1. stupně za školní
rok 2020/2021
I. Specifické úkoly pro jednotlivé vyučující byly plněny:
 Iva Nedomová – vedoucí MS, člen Školské rady, člen Ekoklubu, Tvořivá škola, člen
ŠPP – metodik pro 1. stupeň, organizace Ekoolympiády-neproběhla, depistáženeproběhly,
 Ivana Hladilová – správce kabinetu pro 1. stupeň, člen ŠPP – speciální pedagog,
 Markéta Muselíková – správce skladu učebnic pro 1. stupeň, školní pěvecký sborneprobíhal,
 Irena Jandlová – dopravní výchova, Knižní klub,
 Eva Španihelová – člen ŠPP – speciální pedagog, plavání-neproběhlo, depistáženeproběhly,
 Michaela Bednářová – zápisy z porad, organizace pěvecké soutěže- neproběhla,
organizace edukativně-stimulačních skupin,
 Marie Životská – příprava zápisu, školní pěvecký sbor - neprobíhal.
II. Zhodnocení úkolů pro školní rok 2020/2021
V rámci průřezových témat a školních projektů byla díky pandemii Covid-19 a uzavření školy
zařazena pouze některá témata:
 Evropská integrace – využití v Pr, Vl, ČJ, AJ, ve výchovách.
 Tolerance, rasismus, šikana, multikulturní výchova – se školní psycholožkou,
v rámci třídnických hodin, okamžité řešení problémových situací, neustálé působení
učitelů na žáky, spolupráce s rodiči.
 Volba povolání, prevence rizikového chování – v ČJ (sloh), Pr, M, VV, PČ, beseda
s policistkou ČR na téma Kyberšikana (4. a 5. ročníky).
 Environmentální výchova, Ekoškola, globální výchova – ekologické výukové
programy – Jezírko (2. a 4. ročníky), ekologická olympiáda - neproběhla, přírodní
zahrada - využití ve všech ročnících – Pr, Přv, PČ, VV, TV, projekt Ovoce do škol a
Mléko do škol.
 Dopravní výchova – celému 1. stupni představeny reflexní bezpečností prvky,
Dopravní olympiáda.
 Etická výchova – v rámci třídnických hodin, se školní psycholožkou.
 Výchova ke zdraví, sexuální výchova – každodenní působení učitelů na žáky,
praktické činnosti na školním pozemku, pohybové aktivity byly zařazovány i do on-line
výuky.
 Ochrana člověka za mimořádných událostí – v TV, Pr, ve výchovách, požární
poplach.
III. Priority ve výuce:
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Propojení učiva s praxí, praktické ukázky – realizovány pouze z části, při on-line
výuce spíše zařazovány dobrovolné úkoly z terénu, např. pozorování života u rybníka,
jarní květiny atd.
Čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, informační gramotnost,
finanční gramotnost, ekogramotnost, schopnost komunikace v cizích jazycích společná četba, čtenářské dílny, skupinové práce zaměřené na čtení s porozuměním,
informační gramotnost posílena díky on-line výuce.
Hodnocení a sebehodnocení žáků – ve výuce zařazována sebekritika pomocí
balančních pásků, uvědomění si chyby a jak s ní pracovat, využívání formativního
hodnocení, komunitní kruh, skupinová práce, pořízena motivační razítka.
Využívat alternativní metody – zařazovány skupinové práce, projektové vyučování,
interaktivní tabule ve vyučování, PC ve výuce, činnostní učení, prezentace, dramatická
výchova, práce ve školní kuchyňce, na školní zahradě.
Individuální přístup k žákům, pozitivní klima – byly zařazovány diferencované
úkoly, motivace, spolupráce s PPP – klima třídy, spolupráce s ŠPP.
Zaměřit se na žáky s IVP, s poruchami učení a chování a na nadané žáky integrovaní žáci s asistentem pedagoga: 2. ročník – 1 žák + asistent pedagoga, 3.
ročník – 1 žák + asistent pedagoga, 4. ročník - 1 žák + asistent pedagoga.
Předmět speciálně pedagogické péče byl poskytován po celou dobu distanční výuky
on-line, někteří žáci využívali individuální konzultace po dobu distanční výuky
s pedagogy ve škole, asistenti pedagoga se účastnili on-line výuky, navštěvovali žáky
ohrožené neúspěchem doma, kontrolovali práci žáků a pomáhali s plněním úkolů.
Učitelé si evidovali práci s integrovanými žáky, především kontrolní práce a jejich
hodnocení.
Využití audiovizuální techniky – práce s PC a interaktivní tabulí využívána po celou
dobu on-line výuky, ve většině případů využíváno sdílení obrazovky, videí atd.,
probíhá postupný přechod na jednotnou ucelenou řadu učebnic AMOS z nakladatelství
Nová škola, která hojně využívá videí a IC.
Aktivně zapojovat všechny žáky do práce v hodině – ve všech ročnících zařazováno
činnostní učení, do 1. ročníků byla pořízena stavebnice „ROTO“.
Motivovat žáky k aktivní účasti na soutěžích a reprezentaci školy – v letošním
roce bohužel neprobíhaly žádné soutěže ani olympiády.
Vzájemné hospitace a pomoc začínajícím učitelům – vzájemná hospitační činnost
probíhala pouze v rámci on-line výuky, poskytnuta zpětná vazba.
Manuál podistanční výuky – všichni učitelé se s ním seznámili, vytvořili stručný
přehled učiva a jeho rozsahu během distanční výuky.
ČŠI – „Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve
školním roce 2020/2021“ – všichni učitelé seznámeni.
TP – zjednodušeny, v září zmapováno učivo, nové učivo zařazováno až od října. Ve
většině ročníků se podařilo probrat veškeré učivo.

IV. Exkurze, výukové programy:
Proběhly pouze ekologické výukové programy v environmentálním školském zařízení Lipka,
výukový program – Kyberšikana a třídní výlety na konci školního roku.
V. Semináře, kurzy a DVPP:
Na začátku školního roku byli všichni pedagogové proškoleni v rámci přípravy na online
výuku (práce s Google Meet, sdílení obrazovky, zadávání úkolů do Učeben atd.), učitelé se po
celý rok účastnili různých webinářů.

Základní škola Újezd u Brna, okres Brno – venkov, příspěvková organizace
Školní 284, 664 53 tel. 544 224 224
e-mail reditelstvi@ujezdubrna.info
web: http://zs.ujezdubrna.info

VI. Hlavní úkoly pro školní rok 2021/2022:












přípravná třída- nastavení spolupráce, komunikace s nově vzniklou přípravnou
třídou,
tematické plány - zjednodušit, upravit dle neprobraného učiva v předchozím ročníku,
čtenářská gramotnost – klást velký důraz na pravidelné čtení doma, využívat
motivaci k domácímu čtení – čtenářské dílny s odměnou (např. čtenářský strom,
čtenářské úlovky), stanovit limit min. počtu přečtených knih za jeden školní rok, např.
2. ročník - 5 knih, 3. ročník - 10 knih atd. - titul a rozsah knih si každý žák určuje dle
svých čtenářských schopností,
vzájemná spolupráce asistentů a spolupráce asistentů s třídními učiteli – více se
zaměřit na vzájemné hospitace a poskytování zpětné vazby,
práce se žáky s IVP, SPU a neúspěšnými žáky – zaměřit se na sebehodnocení,
formativní hodnocení, využívat činnostní učení a hlavně v předmětu spec. ped. péče
využívat názorné pomůcky místo pracovních listů,
komunikace učitelů s rodiči a žáky – sladit komunikaci přes Komens v Bakalářích a
Učebny -jednotné zadávání úkolů, posílání informačních zpráv atd.,
sjednocení při hodnocení – zvlášť u kontrolních, čtvrtletních, pololetních prací,
sjednotit vyučující 2. stupně, kteří vyučují např. AJ, INF na 1. stupni - dosud odlišné
hodnocení, dbát na zápis úkolů v Bakalářích atd.,
anglický jazyk – nastavit spolupráci angličtinářů v rámci tandemové výuky, která je
nově zařazena od 1. ročníku.
Vypracovala: vedoucí MS 1. stupně

Příloha č. 7: Závěrečná zpráva předmětové komise českého jazyka za školní
rok 2020/2021
I. Předsedkyně komise:
Členky komise:

Mgr. Lucie Pohludková
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Stanislava Žáčková
MgA et Mgr. Tereza Šromová
Mgr. J. Illová

II. Termíny konání schůzí PK a hlavní témata:
 31. 8. Ustanovení členů komise, stanovení úkolů a priorit pro následující školní rok.
 22. 10. Mapování, narovnávání rozdílů ve vzdělávání, vyhodnocení 1. čtvrtletí v DV,
předávání zkušeností.
 9. 2. Zhodnocení 1. pol. školního roku 2020/2021 v DV.
 12. 5. Zhodnocení čtvrtletí v DV.
 21.6. Zhodnocení 2. pol. školního roku 2020/2021 v DV.
 28. 6. Zhodnocení činnosti PK za školní rok 2020/2021, stanovení priorit pro
následující období.
III. Učební dokumenty ve školním roce 2020/2021:
 ŠVP ZV Duhová škola č. j. 464/2016/Pet
IV. Seznam vyučujících předmětu český jazyk a literatura v jednotlivých ročnících:
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6. A, 6. B
7. A, 7. B
8. A, 8. B
9. A, 9. B

Mgr. J. Illová, Mgr. Lucie Pohludková
MgA. et Mgr. Tereza Šromová, Mgr. Lucie Pohludková
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Stanislava Žáčková

V. Seznam vyučujících povinně volitelného předmětu Seminář z českého jazyka:
 7. A, 7. B Mgr. Lucie Pohludková
VI. Učebnice a pomůcky, internetové zdroje
Učebnice českého jazyka (nakladatelství Nová škola) roč. 6. - 8.
Učebnice českého jazyka (nakladatelství Fraus) roč. 9.
Čítanka (nakladatelství Fraus) roč. 6. - 9.
Čítanka pro 6. - 9. ročník- Čtení s porozuměním (nakl. Nová škola)
Čítanka pro dyslektiky III. (Z. Michalová)
Mluvnická a pravopisná cvičení (V. Styblík)
Literární výchova pro 2. stupeň ZŠ (nakl. SPN)
Literatura 1. – 3. díl (J. Košťák)
Pravidla českého pravopisu
Slovník spisovné češtiny
CD, DVD a kazety (ve sbírce ČJ)
Interaktivní učebnice 6. - 9. roč. Fraus
Dataprojektor
Systém karet Edupraxe (práce s diferencovanou třídou)
Pomůcky učitelů z vlastních zdrojů
G-suit- Google učebny, internetové weby (umíme to. cz apod.)
Pozn.: Všichni žáci 2. stupně pracují s pracovními sešity, které jsou součástí učebnic nakl.
Fraus nebo Nová škola. Tyto sešity nejsou zakoupeny ze zdrojů školy.
VII. Specifické úkoly pro jednotlivé vyučující ve školním roce 2020/2021:
 předsednictví komise – L. Pohludková – SPLNĚNO,
 objednávka exkurzí – NESPLNĚNO,
 organizace soutěží a olympiád - SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ,
 správa sbírky pro český jazyk a literaturu – S. Žáčková – SPLNĚNO,
 zvýšený důraz na čtenářskou gramotnost ve výuce ČJ a literatury – J. Hradilová, L.
Pohludková, S. Žáčková, T. Šromová, J. Illová – SPLNĚNO,
 práce s žáky s SVP (vypracování IVP a hodnocení) – S. Žáčková. J. Hradilová, L.
Pohludková, T. Šromová, J. Illová – SPLNĚNO,
 příprava žáků 9. roč. k přijímacím zkouškám na SŠ – S. Žáčková – SPLNĚNO.
VIII. Metody a formy práce:
 využití ICT ve výuce - google classroom, interaktivní učebnice, weby pro on-line
výuku - v DV,
 v prezenční výuce uplatňovány všechny metody dle možností učitelů a doporučení
pro práci dětí se SVP.
IX. Soutěže a olympiády, projekty:
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Olympiáda v ČJ (školní kolo pro vybrané žáky 8. a 9. roč., okresní kolo),
Podpora čtenářské gramotnosti - organizátor SŠEE Sokolnice.

X. Exkurze, výukové programy, návštěva divadel:
 Nekonaly se
XI. DVPP, semináře a školení:
 DVPP - učitelé se za DV účastnili mnoha webinářů a školení (podpora informační
gramotnosti nebo seminářů v oboru).
XII. Klasifikace ve školním roce 2020/2021:
 Je shodná s Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání.
XIII. Úkoly a priority stanovené pro školní rok 2020/2021, jejich hodnocení:
 rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost, motivovat žáky k četbě, inspirovat
a vybízet k hledání souvislostí (mezipředmětové vztahy, propojení do praxe) SPLNĚNO ČÁSTEČNĚ (z důvodů DV),
 podporovat sebehodnocení žáků, poskytovat podporu nejen žákům s P. O., uplatňovat
individuální přístup a zároveň zapojovat všechny žáky do procesu výuky –
SPLNĚNO,
 využívat zajímavé metody práce a v maximální možné míře používat vybavení
a pomůcky školy, využívat dostupnou techniku – SPLNĚNO,
 cíleně provádět formativní hodnocení, které vede k větší efektivitě učení
a porozumění probíraného učiva – SPLNĚNO,
 vytvářet příznivé klima (pro pedagogy i žáky) - ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO (z důvodů
DV).
XIV. Priority pro školní rok 2021/2022:







V prezenčním vzdělávání
podporovat a motivovat všechny žáky ve studiu českého jazyka a literatury a
„provádět“ je v této oblasti (rozvíjet čtenářskou a informační gramotnost, účastnit se
olympiád, literárních a recitačních soutěží, navštěvovat divadla a zapojovat se do
rozmanitých programů nabízených středisky volného času),
vytvářet příznivé klima nejen pro žáky se SVP (individuální, vstřícný přístup).
V distančním vzdělávání
zapojení všech žáku do vzdělávání v on-line prostoru (technická pomoc, individuální
přístup, výpůjčka techniky, pomoc slabším v orientaci v Google classroom),
soustavné mapování učiva (výstup v dílčích oblastech), průběžná reflexe
a sebehodnocení, formativní hodnocení.
Vypracovala: předsedkyně PK českého jazyka

Příloha č. 8: Závěrečná zpráva předmětové komise cizích jazyků za školní
rok 2020/2021
I.

Členové komise:
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Předsedkyně komise:
Členky komise:

Mgr. Ing. Monika Koróniová Ph.D.
PhDr. Jana Hradilová
Mgr. Martina Klímová
Mgr. Jana Illová

Ve školním roce 2020/21 se angličtina vyučovala od 3. ročníku, němčina jako povinný druhý
cizí jazyk od 7. ročníku. Volitelný předmět Konverzace v AJ byl zařazen v 8. ročníku, v 9.
ročníku Anglická konverzace.
II.
Hlavní témata pro školní rok 2020/2021:
 Kromě rozvoje základních jazykových kompetencí zařazených do tematických plánů
jednotlivých jazyků byli žáci v rámci možností obeznámeni s reáliemi anglicky a
německy mluvících zemí a zároveň se věnovali průřezovým tématům.
 Na začátku školního roku byly projednány způsoby práce s žáky se speciálními
poruchami učení a připraveny individuální plány pro integrované žáky.
 Dle možností se provádělo skupinové a projektové vyučování a sebehodnocení žáků.
 Teoretické znalosti mluvnice byly využívány v praktické aplikaci při řešení
modelových situací, čtení původních nebo zjednodušených textů v příslušném jazyce,
sledování kanálů v cizím jazyce a během hodin s rodilým mluvčím.
 Tematické plány byly v souladu s obsahem ŠVP a byly k dispozici i asistentům
pedagoga.
III.

Klasifikace a hodnocení:
 Klasifikace v CJ byla ve shodě s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků, v
období distančního vzdělávání jsme se řídili metodickými pokyny MŠMT.
 Všichni žáci na konci školního roku prospěli v cizích jazycích.
 Známky s přiřazenou validitou se zapisovaly do databáze Bakaláři.
Zhodnocení úkolů stanovených pro školní rok 2020/2021:

IV.





Během školního roku se do prezenčních hodin výuky podařilo zařadit projektové,
komplexní, skupinové práce, které prokázaly zvládnutí probíraného učiva. Žáci
zároveň rozvíjeli svoje komunikativní dovednosti.
Co se týče organizace výuky, pravidelně docházelo v úvodu hodiny ke sdělení témat a
cílů hodiny a žáci byli vedeni tak, aby byli schopni autoevaluace svých znalostí.
Žáci vyšších ročníků vypracovali krátké slohové práce v angličtině, které byly
zaměřeny na zvýšení stylistické a jazykové úrovně písemného a ústního projevu
v cizím jazyce (AJ).
Distanční výuka přinesla možnost využívání různých internetových a on-line zdrojů,
které obohatily výuku.
Jiné:

V.


I v tomto školním roce se některé třídy mohly v hodinách angličtiny pravidelně
setkávat s rodilým mluvčím. Výuku, která byla vedena zábavnou formou, zajišťoval
lektor Julian Bajko z USA (v rámci projektu MAS Šlapanicko). O hodiny s ním byl
mezi dětmi velký zájem, z organizačních důvodů se ale týkala jen tříd 2. stupně.
Hodiny dle možností probíhaly on-line nebo prezenční formou vzdělávání. Žáci si
potvrdili, že vědomosti a dovednosti získané v běžné jazykové výuce jsou schopni
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využít při reálném kontaktu s cizincem.
Během prvního pololetí školního roku 2020/21 došlo k rekonstrukci jazykové učebny,
kde byla nainstalována nová multimediální technika. V další fázi je plánováno
rozšíření knihovny cizojazyčných publikací.
Na základě závěrů kontroly ČŠI se učitelé snažili více uplatňovat skupinové formy
práce a v úvodu vyučovací jednotky sdělovali téma a cíl hodiny. Zaměřovali se na
rozvíjení aktivních řečových dovedností. Testy a písemné práce si učitelé zakládali,
obzvláště u žáků s IVP. Zkoušení zohledňovalo individuální rozdíly a možnosti.
Distanční výuka:

VI.

Z rozhodnutí MŠMT probíhala z důvodu pandemie koronaviru distanční výuka. Výuka
cizích jazyků probíhala on-line v prostředí Google Classroom a na základě předem
stanovených, jednotných pravidel platných pro celou školu:


Anglický jazyk: týdenní hodinová dotace jsou 3 hodiny – dvě z nich probíhaly on-line
a jedna formou samostudia. Výuka se opírala o učebnice (Project, Happy Street a
Listen and Play with Animals) s použitím online zdrojů (Live Worksheets, Wordwall,
Quizzlet, Project Online Resources, ISL Collective). Žáci byli průběžně hodnoceni za
plnění úkolů zadávaných elektronicky, testování a ústní zkoušení v on-line výuce. V
AJ a v konverzačních předmětech se často využívaly internetové zdroje k opakování
slovní zásoby a gramatiky.



Německý jazyk: týdenní hodinová dotace jsou 2 hodiny – jedna z nich probíhala online a druhá formou samostudia. Ve výuce NJ byly používány materiály z YouTube,
konkrétně v 7. ročníku pro slovní zásobu na téma školní předměty, v 8. ročníku
slovesa s odlučitelnými předponami, v 9. ročníku jednoduché kreslené známé
pohádky v němčině. Dále byla využita bezplatná nabídka k internetové výuce od
nakladatelství Klett a Hueber - interaktivní učebnice zdarma. V 7. ročníku byly
používány nové učebnice z nakladatelství Klett - Klett - Maximal interaktiv 1 včetně
interaktivních pracovních sešitů.
Změna ve výuce anglického jazyka na 1. stupni:

VII.


Od školního roku 2021/2022 dojde ke změně ve výuce anglického jazyka, který bude
zařazen již v 1. ročníku formou tandemové výuky v předmětech hudební výchova,
výtvarná výchova a tělesná výchova. Celková týdenní hodinová dotace této výuky
bude 1 hodina týdně.



Ve 2. ročníku bude probíhat výuka anglického jazyka s týdenní hodinovou dotací 2
hodiny. Jedna z hodin bude dále probíhat formou tandemové výuky a druhá formou
fixní hodiny anglického jazyka v školním rozvrhu.
Cílem postupného zařazovaní výuky anglického jazyka pozvolná integrace cizího
jazyka do každodenního života dětí, jejich seznámení se s odlišnou melodií a stavbou
jazyka a zároveň příprava pro pravidelnou výuku jazyka od 3. ročníku.



Úkoly pro příští školní rok 2021/22:

VIII.



Cizí jazyk integrovat do každodenního života žáků formou tandemové výuky
v různých hodinách a aktivně jazyk používat i v rozhovorech mimo vlastní výuku.
Ve vyšších ročnících po probrání tematických celků v učebnicích zpracovávat se žáky
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komplexní projekty, při kterých prokáží, do jaké míry zvládli dané učivo.
Umožní-li to okolnosti, uspořádat soutěž ve znalostech AJ, nejlépe v 9. ročníku ve 2.
pololetí.
Rozšiřovat knihovnu cizojazyčných materiálů o další akvizice.
Pokračovat ve využívání služeb rodilého mluvčího v hodinách.
Vypracovala: předsedkyně PK cizích jazyků

Příloha č. 9: Závěrečná zpráva předmětové komise matematiky
a informatiky za školní rok 2020/2021
I. Členové komise:
Předsedkyně komise: Michaela Ševčíková
Členové komise: Martin Životský, Radek Trnka, Vladan Kupsa
II. Školní vzdělávací program
ŠVP ZV Duhová škola č. j. 464/2016/Pet (6. – 9. ročník)
III. Seznam vyučujících jednotlivých předmětů:
 Matematika
Martin Životský
- 6. A, 6. B
Radek Trnka
- 7. A, 7. B
Michaela
- 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
Ševčíková
 Informatika
Radek Trnka
- 5. A, 5. B, 6. A, 6. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B


Seminář matematiky (volitelný předmět)
Radek Trnka
- 7. A, 7. B

IV. Učebnice a další pomůcky
 Matematika
Učebnice:
- Z. Půlpán, M. Čihák: Matematika pro základní školy aritmetika pro 6. – 7. ročník – SPN
- Z. Půlpán, M. Čihák: Matematika pro základní školy algebra pro 8. – 9. ročník – SPN
- Z. Půlpán, M. Čihák: Matematika pro základní školy geometrie pro 6. – 9. ročník – SPN
- F. Běloun: Sbírka úloh z matematiky pro ZŠ
- J. Trejbal: Sbírka úloh z matematiky pro 6. – 8. ročník – SPN
- J. Trejbal, E. Kučinová, F. Vintera – Sbírka úloh z matematiky I. a II. – SPN
- Výukové programy
Pracovní sešity:
- J. Boušková, M. Brzoňová, J. Trejbal: Aritmetika pro 6. – 7. ročník – SPN
- J. Boušková, M. Brzoňová, J. Trejbal: Aritmetika pro 8. – 9. ročník – SPN
- J. Boušková, M. Brzoňová, J. Trejbal: Geometrie pro 6. – 9. ročník – SPN
Pomůcky:
- sešit 460, podložka („lenoch“), sešit na prověrky 560, podložka
- propiska, ořezaná tužka č. 3 (nebo pentelka), pastelka (ne červená), kružítko, trojúhelník
s ryskou, další pravítko, úhloměr, guma, lepidlo, malé nůžky
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- složka na pracovní listy
- kalkulačka (8. a 9. ročník)
 Informatika
- vybavená PC učebna s 29 počítači, OS Windows 10, Microsoft Office 2010 a další
programy
V. Specifické úkoly pro jednotlivé vyučující
- správce učebny informatiky
 Radek Trnka
- koordinace soutěží a projektů v informatice
- správce sbírky matematiky
 Michaela
- koordinace soutěží v matematice
Ševčíková
VI. Hlavní úkoly pro školní rok 2020/2021
 prostudovat:
 Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021
vzhledem ke covid-19 (splněno),
 Doporučení pro organizaci vzdělávání a práci se vzdělávacím obsahem ve
školním roce 2020/2021 (doporučení ČŠI) (splněno),
 začátek školního roku – mapování učiva, pomoc a podpora žáků při doplnění znalostí
z distančního vzdělávání (splněno),
 posílení dovedností matematických a informačních (splněno částečně),
 pokračovat v DVPP (splněno částečně),
 zapojení do soutěží v matematice a informatice (splněno částečně).
VII. Soutěže a olympiády
Žákům byla nabídnuta možnost účasti v soutěžích:
 Logická olympiáda (6. – 9. ročník) – školní kolo,
 Matematická olympiáda (6. – 9. ročník) – školní kolo,
 Pangea (6. – 9. ročník) - školní kolo,
 Matematický Klokan – školní kolo.
VIII. Příprava k přijímacím zkouškám na SŠ
 pro žáky 9. ročníku,
 zahájena v září,
 distanční výuka: St 7.00-7.55,
 prezenční výuka: - 9. B – Po – 7.05-7.50; 9. A – Čt – 7.05-7.50 (kroužek),
 během TV (při zákazu kroužků a běžné výuky TV).
IX. Klasifikace
- shodná s klasifikačním řádem školy.
X. Úkoly pro školní rok 2021/2022:
 posílení dovedností matematických a informačních,
 DVPP,
 zapojení do soutěží v matematice a informatice,
 příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky.
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Vypracovala: předsedkyně PK matematiky a informatiky

Příloha č. 10: Závěrečná zpráva předmětové komise Člověk a příroda za
školní rok 2020/2021
I. Předsedkyně komise: Lucie Navrátilová
Členové komise: Ivana Drlíková
Hana Pešáková
Radek Trnka
Martin Životský
II. Školní vzdělávací program:
 ŠVP ZV Duhová škola č. j. 464/2016/Pet (6. – 9. ročník)
III. Seznam vyučujících jednotlivých předmětů:
 Přírodopis
Ivana Drlíková – 6. B
Lucie Navrátilová – 7.B, 8. B, 9. A, 9. B
Hana Pešáková – 6. A, 7. A, 8. A
 Zeměpis
Lucie Navrátilová – 6. A, 6. B, 7. A, 7. B, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
 Chemie
Ivana Drlíková – 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
 Fyzika
Radek Trnka – 7. B
Martin Životský - 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B
 Ekologický seminář
Ivana Drlíková – 6. B
Hana Pešáková – 6. A
IV. Učebnice a další pomůcky
 Přírodopis
Učebnice: nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o.
Musilová E., Konětopský A., Vlk R.: Přírodopis 6 – Úvod do studia přírodopisu 1. díl
Vlk R., Kubešová S.: Přírodopis 6 – Bezobratlí živočichové 2 díl
Rychnovský B., Odstrčil M., Popelková P., Kubešová S.: Přírodopis 7 – Strunatci 1. díl
Hedvábná H. a kol.: Přírodopis 7 – Botanika 2. díl
Drozdová E., Klinkovská L., Lízal P.: Přírodopis 8 – Biologie člověka
Matyášek J., Hrubý Z.: Přírodopis 9 – Geologie a ekologie
Pracovní sešity: Drozdová E., Klinkovská L., Lízal P.: Přírodopis 8 – Biologie člověka
Sešity: 540 nebo 560 (případně 544)
440 nebo 460
Laboratorní práce: 6. – 9. ročník: 2 laboratorní práce


Zeměpis
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Učebnice: 6. ročník – nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. 7. - 9. ročník – nakladatelství
Fraus
Novák S., Štefl V., Trna J., Weinhöfer M.: Zeměpis 6 – Vstupte na planetu Zemi 1. díl
Hübelová D., Novák S., Weinhöfer M.: Zeměpis 6 – Přírodní obraz Země 2. díl
Dvořák J., Kohutová A., Taibr P.: Zeměpis 7, učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia
Jeřábek M., Anděl J., Peštová J., Kastner J.: Zeměpis 8, učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia
Zeměpis 9, učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia
Všechny ročníky: Školní atlas světa (Kartografie Praha)
Sešity: 540 nebo 560 (případně 544)


Chemie

Učebnice: 8. ročník – nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o.
9. ročník – nakladatelství Fortuna
Šibor J., Plucková I., Mach J.: Chemie 8 – Úvod do obecné a anorganické chemie
Beneš P., Pumpa V., Banýr J.: Základy chemie 2
Sešity: 540 nebo 560
písemkový: 520
laboratorní práce: euro obaly
Laboratorní práce: 8. – 9. ročník: 4 laboratorní práce


Fyzika

Učebnice: 6. – 9. ročník – nakladatelství Fraus
Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 6 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia
Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 7 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia
Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 8 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia
Rauner K., Havel V., Randa M.: Fyzika 9 – učebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia
Sešity: 544 nebo 564
Laboratorní práce: 6. – 9. ročník: 1 laboratorní práce
V. Specifické úkoly pro jednotlivé vyučující
- vedoucí předmětové komise
 Lucie
- správce sbírky přírodopisu
Navrátilová
- správce sbírky zeměpisu
- školní koordinátor EVVO
- koordinátor projektu Ekoškola
- organizování soutěže Přírodovědný klokan




- organizování Recyklohraní, sběr papíru
Hana
Pešáková
Ivana Drlíková - správce sbírky chemie
- organizování chemické olympiády
Martin
Životský

- správce sbírky fyziky
- organizování fyzikální olympiády
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VI. Hlavní úkoly pro školní rok 2020/2021:
 Zařazení následujících témat do výuky:
a) evropská integrace,
b) tolerance, rasismus, šikana, multikulturní výchova,
c) volba povolání, prevence sociálně patologických jevů,
d) environmentální výchova, Ekoškola, globální výchova,
e) dopravní výchova,
f) etická výchova,
g) výchova ke zdraví, sexuální výchova,
h) ochrana člověka za mimořádných situací.


Priority ve výuce:
a) propojit učivo s praxí, praktické ukázky,
b) čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, informační gramotnost, finanční
gramotnost, ekogramotnost, schopnost komunikace v cizích jazycích,
c) sebehodnocení žáků,
d) využívat alternativní metody,
e) individuální přístup k žákům, pozitivní klima,
f) zaměřit se na žáky s poruchami učení a na nadané žáky,
g) využívat audiovizuální techniku,
h) aktivně zapojovat žáky do práce v hodině,
i) motivovat žáky k aktivní účasti na soutěžích a reprezentaci školy.



Projednáno:
a) Začátek školního roku - mapování učiva, pomoc a podpora žáků při doplnění
znalostí z distančního vzdělávání.
b) Manuál k provozu škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem
ke covid-19.
c) Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání pro školní rok
2020/2021.

VII. Exkurze:
6. ročník: pobytový program – Probádejme svět – Jezírko Soběšice.
9. ročník: Technologie XXI. století - Kaprálův mlýn - z důvodu koronavirové pandemie
zrušeno.
Všechny ročníky: vycházky a výlety do přírody v okolí školy a města.
Další exkurze dle aktuální nabídky a epidemiologické situace.
Projekt ISŠ Sokolnice: „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních
školách JM kraje“ – udržitelnost - z důvodu koronavirové pandemie zrušeno.
VIII. Soutěže ve školním roce 2020/2021:
 Přírodovědný klokan - z důvodu koronavirové pandemie zrušeno.
 Recyklohraní - z důvodu koronavirové pandemie zrušeno.
 Ekoolympiáda - z důvodu koronavirové pandemie zrušeno.
IX. Semináře, školení, DVPP:
 Drlíková – 14. 1. 2021 – Amgen Teach
- 11. 2. 2021 – Bez chemie to nejde – workshop FaCH VUT Brno
- 16. 3. 2021 – Workshop SPŠCH
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L. Navrátilová – 9. 3. 2021 - Praktické aktivity při digitální výuce geologie – on-line
- 16. 3. 2021 - Praktické aktivity při digitální výuce geologie II. – on-line
- 20. 4. 2021 – Geovědní témata – online
 H. Pešáková – 9. 3. 2021 - Praktické aktivity při digitální výuce geologie – on-line
- 16. 3. 2021 - Praktické aktivity při digitální výuce geologie II. – on-line
- 20. 4. 2021 – Geovědní témata – on-line
X. Klasifikace:
 ve všech předmětech je klasifikace shodná s „Pravidly hodnocení výsledků vzdělávání
žáků“
 všichni žáci prospěli
XI. Splněné úkoly:
 Na začátku školního roku zmapovat znalosti žáků po distanční výuce a potom se
 pokusit narovnat rozdíly mezi žáky – splněno.
 Posílení dovedností v přírodovědných vědách (laboratorní práce, prezentace, projekty)
–
 splněno částečně.
 Pokračovat v DVPP v oblasti environmentální výchovy – splněno částečně.
 Příprava 12. ročníku Ekoolympiády – neuskutečněno z důvodu koronavirové
pandemie.
 Zapojení do přírodovědných soutěží – nesplněno z důvodu koronavirové pandemie.
 Práce s žáky s IVP – splněno částečně.
XII. Priority pro školní rok 2021/2022:
Z důvodu koronavirové pandemie přechází priority z roku 2020/2021 do roku 2021/2022:
 Posílení dovedností v přírodovědných vědách (laboratorní práce, prezentace, projekty)
 Pokračovat v DVPP v oblasti environmentální výchovy.
 Příprava 12. ročníku Ekoolympiády.
 Zapojení do přírodovědných soutěží.
 Práce s žáky s IVP.
 Do hodin zapojit ICT a aplikace, které se osvědčily v distanční výuce
 (padlet, whiteboard, apod.)
Vypracovala: předsedkyně PK Člověk a příroda

Příloha č. 11: Závěrečná zpráva předmětové komise Člověk a společnost za
školní rok 2020/2021
I. Předseda komise: Mgr. Petra Kořínková
Členové komise: Mgr. Lucie Pohludková
Mgr. Jiří Španihel
II. Termíny konání schůzí a hlavní témata jednání předmětové komise:


28. 8. 2020 – Ustanovení členů komise a základní ujednání; stanovení úkolů a priorit
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30. 11. 2020 – Vyhodnocení prvního čtvrtletí
25. 1. 2021 – Vyhodnocení prvního pololetí
16. 4. 2021 – Vyhodnocení třetího čtvrtletí
7. 6. 2021 – Vyhodnocení druhého pololetí

III. Hlavní úkoly stanovené pro školní rok 2020/2021:








V rámci průřezových témat se zaměříme na následující témata:
výročí 400 let od bitvy na Bílé hoře,
vzdělávání v globálních a rozvojových tématech (tolerance, rasismus, multikulturní
výchova),
vzdělávání v tématech etické výchovy,
vzdělávání v oblasti bezpečnosti (ochrana člověka za mimořádných událostí, …),
ochranu žáků před projevy šikany, diskriminace a násilí (prevence rizikového
chování),
finanční gramotnost.

IV. Priority ve výuce pro školní rok 2020/2021:








Na počátku školního roku zmapovat znalosti žáků po DV a poté se pokusit narovnat
rozdíly.
Motivovat žáky k utváření vlastního názoru.
Formativní hodnocení, sebehodnocení.
Připravit žáky na úspěšné absolvování soutěží a olympiád (zejména dějepisné
olympiády).
Využívat různé metody a pracovní postupy, využívat skupinovou práci.
Zaměřit se na žáky s poruchami učení a chování a na žáky mimořádně nadané a
talentované.
Zařídit pro žáky návštěvu filmu Žižka v kině.

V. Exkurze a výukové programy:
I. pololetí:
 Adaptační pobyt pro žáky 6. ročníku (Lipka)
II. pololetí:
 9. 4. 2021 – Trestní odpovědnost (online beseda s Policií ČR, zúčastnila se třída 8. A)
 9. 4. 2021 – Kyberšikana (online beseda s Policií ČR, zúčastnila se třída 7. B)
VI. Semináře, školení, DVPP:




26. 11. 2020 - Dějiny Židů (Židovské muzeum Praha) – zúčastnila se P. Kořínková
8. 3. 2021 - Antisemitismus, holocaust (Židovské muzeum Praha) – zúčastnila se P.
Kořínková
9. 4. 2021 - Stát Izrael a současnost (Židovské muzeum Praha) – zúčastnila se P.
Kořínková
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VII. Klasifikace ve školním roce 2020/2021 je ve všech předmětech shodná s Pravidly
hodnocení výsledků vzdělávání.
VIII. Závěrečné hodnocení:
Hodnocení vychází z priorit, které byly stanoveny pro školní rok 2020/2021. Je
ovlivněno pandemií koronaviru a distanční výukou.





Na počátku školního roku zmapovat znalosti žáků po distanční výuce a poté se pokusit
narovnat rozdíly mezi žáky. SPLNĚNO
Zařídit exkurze pro žáky druhého stupně. ČÁSTEČNĚ SPLNĚNO (Vzhledem
k distanční výuce proběhla alespoň on-line beseda s Policií ČR.)
Úspěšně připravit vítěze/vítězku školního kola dějepisné olympiády na okresní kolo
takovým způsobem, aby postoupil/a na kraj. NESPLNĚNO (Školní kolo dějepisné
olympiády neproběhlo.)
Zařídit pro žáky návštěvu filmu Žižka v kině. NESPLNĚNO (Premiéra filmu byla
přesunuta.)

IX. Priority pro školní rok 2021/2022:






Obnovit tradici exkurzí do Osvětimi pro žáky 9. ročníku.
Ve výuce občanské výchovy se zaměřit na podporu mediální gramotnosti.
Do hodin dějepisu zapojit ICT a aplikace, které se osvědčily v distanční výuce
(wordwall, …).
Namotivovat žáky takovým způsobem, aby se dobrovolně zapojili do soutěží
a olympiád.
Zařídit pro žáky návštěvu filmu Žižka v kině (premiéra přesunuta na rok 2022).
Vypracovala: předsedkyně PK Člověk a společnost

Příloha č. 12: Závěrečná zpráva předmětové komise Umění a kultura za školní
rok 2020/2021
I. Složení komise:
 předseda komise: Mgr. Rastislav Kozoň, PhD.
 členka komise: MgA. et Mgr. Tereza Šromová
II. Termíny konání schůzí a hlavní témata jednání předmětové komise:



27. 8. 2020 – úvodní jednání komise a stanovení priorit a úkolů pro školní rok 2020/21,
23. 10. 2020 – společná schůze komisí Umění a kultura, Člověk a svět práce, Člověk a
zdraví (podmínky opětovného zavedení distanční výuky, formy hodnocení výchovných
předmětů),
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5. 2. 2021 – vyhodnocení prvního pololetí školního roku (hodnocení prospěchu a práce
v hodinách, plánované aktivity s ohledem na aktuální epidemiologickou situaci),
16. 4. 2021 – vyhodnocení třetího čtvrtletí (prospěch, specifika distanční výuky),
18. 6. 2021 – závěrečné vyhodnocení činnosti předmětové komise.

III. Učební dokumenty ve školním roce 2020/2021:
 ŠVP ZV Duhová škola, č. j. 464/2016, od 1. 9. 2016
IV. Vyučující:
 hudební výchova 6. - 9 - ročník: Mgr. Rastislav Kozoň, PhD.
 výtvarná výchova 6. – 9 - ročník: MgA. et Mgr. Tereza Šromová
 estetický seminář 9. ročník: MgA. et Mgr. Tereza Šromová
V. Učebnice a pomůcky:
 učebnice HV – nakl. SPN
pomůcky HV – notové sešity, psací potřeby, Orffův instrumentář, Boom whackers
 VV - výkresy, vodové a temperové barvy, voskovky, pastel, tužky, fixy, tuš, štětce,
nůžky, lepidlo
VI. Specifické úkoly pro vyučující:
 předsednictví komise, zápisy z jednání, monitoring čtvrtletníku Hudební výchova: R.
Kozoň
 správce inventáře: T. Šromová, R. Kozoň
 nástěnky, školní výzdoba, výstava žákovských prací: T. Šromová, R. Kozoň
VII. Soutěže, žákovská vystoupení a prezentace:


V souvislosti s epidemiologickou situací byly odloženy všechny plánované akce
hromadného charakteru – výchovný koncert, návštěva koncertu Filharmonie Brno a
výstavy ve vybraných brněnských galeriích a muzeích. Neuskutečnila se také
pravidelná Vánoční výstava a jarmark žákovských prací.

VIII. Semináře, školení, DVPP:



Pí uč. Šromová navštívila v letních měsících výstavy v Brně a Praze.
P. uč. Kozoň absolvoval několik koncertních vystoupení v rámci Znojemského
hudebního festivalu, festivalu Smetanova Litomyšl a představení v rámci projektu
Opera na cestách. Dále absolvoval koncerty se soubory Capella Savaria, Czech
Ensemble Baroque, Solamente naturali a Cimbal Classic, s kterým realizoval také
vystoupení v rámci adventních koncertů České televize.

IX. Klasifikace ve školním roce 2020/21:



Je ve shodě s Pravidly hodnocení vzdělávání žáků.
I v rámci distanční výuky byla respektována povinnost udělení minimálního počtu tří
známek za pololetí pro každého žáka.
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X. Hlavní úkoly a priority pro školní rok 2020/21, jejich zhodnocení:









propojení v průřezových tématech s dalšími vyučovanými výchovnými předměty,
s kterými proběhla společná úvodní předmětová komise (umění a kultura, člověk a svět
práce, člověk a zdraví), realizace tandemové výuky,
také v rámci výuky výchovných předmětů podpora čtenářské, informační gramotnosti a
ekogramotnosti se zaměřením na rozvoj podstatné vzdělávací kompetence - schopnosti
porozumění čtenému textu, která byla obzvlášť důležitá při řešení úkolů v rámci
distanční výuky,
environmentální výchova, ekoškola,
významná společenská a umělecká výročí, jejich připomenutí v kooperaci a koordinaci
s výukou v českém jazyce, dějepise a dalších souvisejících předmětech,
hudba a umění obecně jako prostředek sociální komunikace, prostředek vytvoření
pozitivního klimatu a zapojení celého žákovského kolektivu do výuky, individuální
přístup k nadaným žákům na straně jedné a žákům se speciálními potřebami na straně
druhé, intenzivní spolupráce s asistenty pedagogů,
propojení teoretické výuky s praktickými ukázkami (hra a praktické předvedení
různých klasických, lidových a etnických hudebních nástrojů; hra na hrací trubice boom whackers), využití audiovizuální techniky, využívání alternativních metod,
výtvarné umění a hudba v kontextu významných společenských událostí, plánovaná
příprava vánočního vystoupení a prezentace žákovských výtvarných prací.

Do procesu výuky ve školním roce 2020/21 v podstatné míře bohužel opět zasáhla
koronavirová epidemie a s ní spojená opatření omezující prezenční výuku a konání veřejných
hromadných akcí. Toto období jsme ale využili k estetizaci interiéru školy – realizaci
nástěnných maleb v prostorách šaten a instalaci nových nástěnek na chodbách. Rozšířili jsme
nabídku školních pomůcek pro výuku hudební výchovy o sadu hracích trubic – boom
whackers, která získala po opětovném umožnění prezenční výuky u žáků značnou oblibu.
Realizovali jsme také tandemovou výuku. I s ohledem na reálnou situaci jsme stanovené
úkoly naplnili v omezeném rozsahu, mnohé úkoly jsou také dlouhodobými cíli, a proto
budeme v jejich naplňování pokračovat i v následujícím období.
XI. Priority pro školní rok 2021/22:










návštěvy výstav a hudebních a hudebně - dramatických představení,
zvládnutí přechodu na výuku výtvarné výchovy v kmenových třídách (reorganizace a
vyřešení uskladnění školních pomůcek v jednotlivých třídách),
přebudování skladu výtvarné výchovy na kabinet učitelů výchovných předmětů,
uskutečnění v letošním školním roce nerealizovaného výchovného koncertu,
příprava vánočního hudebního vystoupení,
připomenutí 265. výročí narození W. A. Mozarta,
prezentace žákovských výtvarných prací,
příprava vánočního jarmarku,
návštěva muzejní nebo galerijní animace.
Vypracoval: předseda PK Umění a kultura
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Příloha č. 13: Závěrečná zpráva předmětové komise Člověk a zdraví za
školní rok 2020/2021
I. Předseda komise: Hana Pešáková
Členové komise:

Ivana Drlíková
Vladan Kupsa
Lucie Pohludková

II. Termíny konání jednotlivých setkání předmětové komise a jejich hlavní témata:






27. 8. 2020 ustanovení komise a základní ujednání, stanovení specifických úkolů pro
jednotlivé vyučující,
23. 10. 2020 (online) - hodnocení I. čtvrtletí; distanční výuka - sdílení zkušeností,
5. 2. 2021 vyhodnocení I. pololetí; distanční výuka,
14. 5. 2021 hodnocení III. čtvrtletí; distanční výuka,
18. 6. 2021 vyhodnocení II. pololetí.

III. Učební dokumenty ve školním roce 2020/2021:
 6. - 9. ročník ŠVP ZV „Duhová škola“, č. j. 464/2016/Pet
IV. Seznam vyučujících jednotlivých předmětů:
 Tělesná výchova
Hana Pešáková: 6. A hoši, 6. B hoši, 6. AB dívky, 7. AB dívky, 8. A dívky,
8. B dívky, 9. AB dívky
Vladan Kupsa: 7. AB hoši, 8. AB hoši, 9. AB hoši
 Výchova ke zdraví
Ivana Drlíková
6. A, 6. B
Hana Pešáková
7. A
Lucie Pohludková 7. B
V. Specifické úkoly pro jednotlivé vyučující ve školním roce 2020/2021:




Hana Pešáková - vedení předmětové komise a školního sportovního klubu (ŠSK)
- správce sbírky TV – kontrola a doplnění vybavení
- LVK – zjistit zájem, organizace kurzu
- účast na vybraných sportovních soutěžích
- zorganizování soutěže ve šplhu pro I. stupeň
všichni - účast na vybraných soutěžích a výchovných programech (dle aktuální
epidemiologické situace)

VI. Hlavní úkoly pro školní rok 2020/2021:
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ochrana zdraví žáků – dbát na bezpečnost v hodinách TV; revize nářadí,
motivační hodnocení žáků - somatotypu žáka, postaveno na posuzování osobních
výkonů každého jednotlivce a jejich zlepšování,
sebehodnocení žáků, formativní hodnocení,
účast na vybraných soutěžích a výchovných programech,
zorganizování LVK.
V rámci průřezových témat a školních projektů budou zařazena tato

témata:
 tolerance, rasismus, šikana, multikulturní výchova,
 prevence sociálně patologických jevů,
 environmentální výchova, Ekoškola, globální výchova,
 dopravní výchova,
 etická výchova,
 výchova ke zdraví, sexuální výchova,
 ochrana člověka za mimořádných situací,
VII. Priority ve výuce:









důraz na porozumění textu, čtenářská gramotnost, informační gramotnost,
individuální přístup k žákům, pozitivní klima,
zaměřit se na žáky s poruchami učení a chování, na nadané žáky,
aktivně zapojovat všechny žáky do práce v hodině,
sebehodnocení žáků, formativní hodnocení,
aktivní pohyb a rozvíjení pohybových dovedností,
motivovat žáky k aktivní účasti na soutěžích a reprezentaci školy,
pomoc ostatním, fair play.

VIII. Soutěže a olympiády:



V souvislosti s covid-19 AŠSK žádné sportovní soutěže po celý školní rok
neorganizovala.
Zapojení do společného projektu AŠSK, ČOS a Penny „Hýbeme se hezky česky“.

IX. Exkurze a výukové programy:


duben, květen - Kyberšikana – besedy pro třídy II. stupeň s vrchní inspektorkou Policie
ČR Bc. Šimoníkovou.

X. Semináře, školení, DVPP:




27. 8. 2020 - „Nebezpečný útočník ve škole“ – přednáška Policie ČR pro všechny
zaměstnance školy,
16. 9. 2020 - 1. zasedání OR AŠSK Brno – venkov – Pešáková,
22. 3. 2021 – online seminář „Výuka TV v době pandemie COVID-19“ – Pešáková,
Kupsa.

XI. Distanční výuka:
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Výchova ke zdraví
samostudium – zadání práce i zpětná vazba přes Google učebnu – pracovní listy,
materiály, křížovky
 videokonference přes Google Meet
Tělesná výchova
 pololetí samostudium – práce na projektu „Můj oblíbený sportovec nebo sportovní
vzor“
 pololetí sportovní výzvy


XII. Klasifikace:


ve všech předmětech shodná s Pravidly pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
Tělesná výchova
 1. pololetí – 1 žák uvolněn ze zdravotních důvodů
 2. pololetí – 1 žák uvolněn ze zdravotních důvodů
XIII. Zhodnocení hlavních úkolů a priorit pro školní rok 2020/2021:








Celý školní rok ovlivněn pandemií koronaviru a distanční výukou.
Splněno:
Bylo dbáno na bezpečnost v hodinách TV – revize nářadí, kontroly, opakování
bezpečnostních pravidel, zodpovědnosti chování, ohleduplnost vůči spolužákům.
Motivační hodnocení žáků, sebehodnocení.
Zařazení témat šikana, rasismus, tolerance, fair-play, ochrana člověka za mimořádných
událostí, sexuální výchova.
Nesplněno:
účast na soutěžích,
zorganizování LVK,
nebyl zorganizován závod ve šplhu pro I. stupeň.

XIV. Různé:


Projednali jsme:
 Doporučení ČŠI pro školy ke školnímu roku 2020/2021,
 Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání,
 Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke
covid-19 (Manuál MŠMT),
 Manuál podistanční výuky pro pedagogy.

XV. Priority pro příští školní rok 2021/2022:




revize ŠVP,
vést žáky k aktivnímu pohybu, pracovat na zlepšení kondice a rozvíjení pohybových
dovedností,
podporovat sebehodnocení žáků a pokračovat v motivačním hodnocení žáků – posuzovat
individuální, pokrok jednotlivce, stejně tak snahu neustále se zlepšovat a pracovat na
sobě, vůle cvičit,
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dbát na bezpečnost v hodinách TV,
zorganizovat LVK,
účast na vybraných soutěžích a výukových programech,
aktivně zapojovat všechny žáky do práce v hodině, využívat zajímavé metody práce.
Vypracovala: předsedkyně PK Člověk a zdraví

Příloha č. 14: Závěrečná zpráva předmětové komise Člověk a svět práce za
školní rok 2020/2021
I.

II.

III.

IV.

V.

VI.




Složení komise:
Předsedkyně komise: Tereza Šromová
Členové komise: Lucie Pohludková, Michaela Ševčíková



Školní vzdělávací program:
ŠVP ZV Duhová škola č. j. 464/2016/Pet (6. – 9. ročník)



Seznam vyučujících:
Michaela Ševčíková




Tereza Šromová
Lucie Pohludková





Pomůcky:
6., 7. ročník: sešit 520, euroobaly,
8. ročník, 9. ročník: pracovní listy, euroobaly,
podle vykonávané činnosti pracovní oděv, rukavice, nůžky, pravítka, jehla, nit atd.



Specifické úkoly pro jednotlivé vyučující:
- školní dílna
Tereza Šromová



Michaela Ševčíková

- školní kuchyňka



Tereza Šromová

- keramika



Lucie Pohludková

- volba povolání

- 6. ročník (6. A, 6. B, 7. A)
- 7. ročník (7. A)
- 7. ročník (skupina AJ1, AJ2)
- 8. ročník, 9. ročník

Hlavní úkoly pro školní rok 2020/2021:
 Prostudovat:
 Plán hlavních úkolů ČŠI na školní rok 2020/2021 (splněno),
 Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních (Příloha č. ) (splněno),
 Rámec digitálních kompetencí učitele (splněno).
 individuální přístup k dětem se speciálními potřebami (splněno částečně),
 podporovat sebehodnocení žáků (splněno částečně),
 podílet se na údržbě školního pozemku (splněno částečně),
 volba povolání (informativní schůzky k přijímacímu řízení, burza SŠ) (splněno),
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 projekt PolyGram ve spolupráci se SŠEE Sokolnice (nesplněno),
 exkurze a výukové programy Úřad práce (splněno částečně),
 exkurze a výukové programy Jaderná elektrárna Dukovany, Vodní elektrárna Dalešice
(nesplněno),
 spolupráce s rodiči (splněno).
VII. Distanční výuka, rotační a prezenční výuka:
 prezenční výuka (1. 7. - 9. 10. 2020, 24. 5 - 30. 6. 2021),
 rotační výuka (12. - 13. 10. 2020, 30. 11. - 18. 12. 2020, 10. 5. - 21. 5. 2021),
 distanční výuka (14. 10. - 27. 11. 2020, 4. 1. - 7. 5. 2021).
-

-

6., 7. ročník (pracovní činnosti) - byly zadávány úkoly týkající se praktické práce v
domácnosti nebo na zahradě, rodiče měli možnost spolupracovat a klasifikovat žákovu
snahu, během roku bylo zadáno dostatek dobrovolných úkolů pro aktivní žáky.
8., 9. ročník - dálková výuka a zadávání prací přes Google učebnu.

VIII. Klasifikace:
- shodná s klasifikačním řádem školy
IX. Úkoly pro školní rok 2021/2022:
 individuální přístup k dětem se speciálními potřebami,
 podporovat sebehodnocení žáků,
 podílet se na údržbě školního pozemku,
 opětovné zbudování učebny dílen a rekonstrukce kuchyňky,
 rozdělení předmětu pracovní činnosti pro 7. ročník na dílny a vaření,
 tvorba tematických plánů (dílny a vaření),
 péče o keramickou pec, nátěr poničených prokladových desek,
 volba povolání (informativní schůzky k přijímacímu řízení, burza SŠ),
 pomoc s přípravou Dne vánočních tradic (Vánoční dílničky, jarmark),
 tvorba dárkových předmětů (na Vítání prvňáčků, PF kartičky a vánoční přání, den
matek, den učitelů, Zahradní slavnost aj.),
 projekt PolyGram ve spolupráci se SŠEE Sokolnice,
 exkurze a výukové programy (Úřad práce, Jaderná elektrárna Dukovany, Vodní
elektrárna Dalešice).
Vypracovala: vedoucí PK Člověk a svět práce

Příloha č. 15: Závěrečná zpráva o činnosti asistentů pedagoga za školní rok
2020/2021
Ve školním roce 2020/2021 na škole působilo celkem osm asistentů pedagoga:

I.





2. B – Mgr. Lucie Horáková
3. B – Bc. Gabriela Odehnalová
4. A – Ing. Libuše Přikrylová
5. B – Veronika Žáková
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6. B – Mgr. Ludmila Jenišová
7. A – Dana Fialová
7. B – Vladimíra Doležalová
8. B – Veronika Žáková
9. A – Mgr. Soňa Grossmanová

Asistenti pedagoga pracují následujícími způsoby:

II.









Práce asistentů byla pro letošní školní rok ovlivněna pandemií Covid 19; žáci měli
individuální konzultace on-line nebo po domluvě ve škole (při dodržení hygienických
zásad).
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami během výuky ve třídě.
Individuální práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami během výuky ve třídě
i mimo třídu.
Individuální i skupinová práce asistentů pedagoga s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami probíhá přednostně ve třídě, kde jsou vzdělávání ostatní žáci.
Práce probíhá výhradně podle instrukcí pedagoga.
Ve vybraných aktivitách zastupuje učitele v práci s žáky bez postižení/znevýhodnění
proto, aby se pedagog mohl věnovat vlastní práci s žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.
Spolupráce v komunikaci škola – rodiče.
Vzájemná spolupráce a komunikace mezi asistenty.
Vypracovala: asistentka pedagoga

Příloha č. 16: Závěrečná zpráva o výuce nepovinného předmětu
náboženství ve školním roce 2020/2021


Oproti jiným rokům byla výuka v tomto školním roce omezená, on-line se nepovinný
předmět náboženství nevyučoval. 1. a 2. ročníky během střídavé výuky však na tom
byly poněkud lépe, než ostatní.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Náboženství navštěvovalo:
třída: 7 žáků
třída: 10 žáků
třída: 8 žáků
třída: 11 žáků
třída: 4 žáci
třída: 9 žáků
třída: 2 žáci
třída. 10 žáků

Celkem navštěvovalo výuku náboženství 61 žáků pod vedením vyučujících faráře Mgr. Petra
Hoška a katechetek Mgr. Ivy Nedomové a Mgr. Ludmily Jenišové.
Vypracovala: vyučující náboženství
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Příloha č. 17: Závěrečná zpráva o činnosti školní družiny za školní rok
2020/2021
Základní údaje o ŠD:
Rozdělení:
Družina má 3 oddělení.
1. oddělení - Simona Pospíšilová
2. oddělení - Bc. Gabriela Odehnalová
3. oddělení - Ing. Libuše Přikrylová/ od 1. 2. 2021 Silvie Drahošová

I.





II.




Počet dětí: 78
Provoz družiny: Po – Pá:

ranní družina
odpolední družina
Dokumenty: Roční plán, ŠVP

6:40 – 7:40
11:40 – 16:40

Hlavní úkoly pro školní rok 2020/2021:
Využití volnočasových aktivit k rozvoji dětí v oblasti: výtvarné, pracovní, hudební,
sociální, sportovní…
Výzdoba prostor školy.
Zveřejnění prací dětí na internetových stránkách školy.

III.



Výtvarné a pracovní činnosti ve školním roce 2020/2021:
Výzdoba prostor školy podle ročních období.
Práce na školní zahradě.

IV.






Akce ŠD ve školním roce 2020/2021:
Výlety v okolí školy - poznávání okolí školy, sběr přírodnin.
Návštěvy dětských hřišť.
Sportovní odpoledne – oslava Dne dětí, zakončení školního roku.
Z důvodu pandemie byl chod družiny ovlivněn uzavřením škol v 1. i 2. pololetí.
Po znovuotevření školy byli žáci rozděleni do školních skupin s omezeným provozem
(přísné dodržování hygienických opatření), po úplném rozvolnění se provoz družiny
vrátil k původnímu chodu.

V.







Hlavní úkoly pro školní rok 2021/2022:
Nadále rozvíjet děti v oblasti výtvarné, pracovní, hudební, sociální, sportovní…..
Důraz na informovanost rodičů o řádu ŠD a jeho dodržování.
Spolupráce s rodiči.
Zapojení se do akcí pořádaných školou.
Zveřejnění výrobků a fotek dětí z výletů na internetových stránkách škol
Zdokonalování práce vychovatelek v rámci školení a setkávání vychovatelek.
Vypracovala: vedoucí vychovatelka ŠD
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Příloha č. 18: Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního vzdělávání

Příloha č. 19: Údaje o spolupráci s dalšími partnery při plnění úkolů ve
vzdělávání
Tvořivá škola
 partnerská škola
 semináře činnostního učení
Aprobace

Funkce
k 1. 9. 2021

Výhled
do dalších let

Mgr. Vladan
Kupsa
Mgr. Lucie
Pohludková

M – TV

Ředitel školy

Ředitel školy

ČJ – OV

Mgr.
Stanislava
Žáčková

ČJ – OV

PhDr. Jana
Hradilová

ČJ – NJ

Mgr. Petra
Kořínková

D - OV

Učitel,
výchovný
poradce
Zástupkyně
ŘŠ, učitelka,
metodik
prevence
Učitelka,
koordinátor
ŠVP
Učitelka

Učitel,
výchovný
poradce
Zástupkyně
ŘŠ, učitelka,
metodik
prevence
Učitelka,
koordinátor
ŠVP
Učitelka,
koordinátor
ŠVP

Mgr. Jiří
Španihel

OV - VV

učitel

Ostatní pedag.
pracovníci




nákup publikací
účast na konferencích a letní škole

Fraus
 partnerská škola
 nákup tištěných a interaktivních učebnic

Cílová kvalifikace
§5 vyhl. 317/2005 Sb., splněno v
2021
§8 vyhl. 317/2005 Sb., Studium pro
výchovné poradce
splněno v 2016
§9 vyhl. 317/2005 Sb., Prevence
sociálně patologických jevů
splněno 2011
§9 vyhl. 317/2005 Sb., Tvorba
a následná koordinace ŠVP
splněno 2010
§9 vyhl. 317/2005 Sb., Tvorba
a následná koordinace ŠVP
studium zahájeno 2021
Studium k rozšíření odborné
kvalifikace – učitelství na I. stupni
ZŠ; studium zahájeno 2018
§10 vyhl. 317/2005 Sb., Studium
k prohlubování odborné kvalifikace
(průběžně podle potřeb školy a
vhodných nabídek DVPP)
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DVPP – metodicko-didaktické semináře
prezentace novinek na ZŠ

Rezekvítek
 metodická a informační podpora při začleňování environmentální výchovy do
školních vzdělávacích programů = bezplatné konzultace a přímá pomoc se
začleňováním průřezového tématu Environmentální výchova
 panely pro školní zahradu v rámci projektu „Školní zahrada“
Lipka – školské zařízení pro EVVO
 programy pro DVPP
 bezplatné absolvování Specializačního studia k výkonu specializačních činností
v oblasti environmentální výchovy
M.R.K.E.V
 pracovní dílny, terénní exkurze
 odborné konzultace
 metodické a informační materiály
Spádové školy (ZŠ Telnice, ZŠ Žatčany)
 přestup žáků z neúplných škol do ZŠ Újezd u Brna
 společná metodická sdružení (podzimní a jarní setkání)
 výměna zkušeností s tvorbou a vlastním průběhem ŠVP
 problémoví žáci
 účast spádových škol na DVPP na naší škole
Společné aktivity v rámci regionálního školství
(ZŠ Otnice, Šaratice, Sokolnice, Měnín, Borkovany, Telnice, Žatčany, Podolí, Nikolčice)
 výměna zkušeností
 společné DVPP
 Ekoolympiáda pro 1. - 5. ročník (ZŠ Újezd u Brna organizátorem soutěže)
 sportovní soutěže (lehká atletika, kopaná)
 miniházená – regionální soutěž
MŠ Újezd u Brna
 spolupráce na edukativně – stimulačních skupinách
 spolupráce v rámci Šablon II
MAS Šlapanicko
 projekt: rodilý mluvčí v hodinách AJ, Polytechnika na 1. stupni
 DVPP
ISŠ Sokolnice
Projekt Polygram – spolupráce ZŠ a SŠ

