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Průběh školního roku 2020/2021 ovlivnila pandemie Covid - 19, kdy škola byla uzavřena buď 
částečně nebo celá: 
 

Prezenční x distanční výuka šk. r. 2020/2021 
 
od 12. 10. 2020   1. st P, 2. st P rotace 
od 14. 10. 2020   DV 
od 18. 11. 2020  1. + 2. roč. P 
od 25. 11. 2020  1. st. P, 9. roč. P, 6. - 8. P rotace 
od 7. 12. 2020   1. st. P, 9. roč. P, 6. - 8. P rotace 
21. 12. - 23. 12 2020  prodloužení prázdnin 
od 12. 4. 2021   1. st. P rotačně 
od 19. 4. 2020   skupinové konzultace 
od 10. 5. 2020   2. st. P rotace 
od 17. 5. 2020   1. st P, 2. st. P rotace 
od 24. 5. 2020   1. i 2. st. P   
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1. Charakteristika školy 

Název: Základní škola Vizovice, příspěvková organizace 
Školní 790, 763 12 Vizovice 
budova na náměstí: Masarykovo náměstí 420 

Zřizovatel: Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007; 763 12 Vizovice 
Škola byla zřízena jako právní subjekt 1. 1. 1994 (příspěvková organizace města)  

Vedení školy: ředitelka Mgr. Radmila Koncerová 
zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň: Mgr. Lucie Navrátilová 
zástupce ŘŠ pro 2. stupeň: Mgr. Jindřich Návrat  

IČO:  49156683 
DIČ CZ49156683 

Kontakt na školu: tel.: 575 571 021; e-mail: info@zsvizovice.cz 

Do sítě škol zařazena: 25. 1. 1996; IZO: 102 319 391 (600 114 201), do rejstříku škol: 1. 8. 2006 

Součástí školy jsou:  

1. základní škola s kapacitou 700 žáků 

2. školní družina s kapacitou 150 žáků 

3. školní jídelna s kapacitou 550 žáků. 

Základní škola Vizovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje svým 
jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.      

V prvním až devátém ročníku byla výuka realizována dle ŠVP „Cesta k poznání“. 

Druhý cizí jazyk, a to německý a ruský byl zařazen do 8. a 9. ročníku. Dle pokynů MŠMT byly do ŠVP 
zahrnuty úpravy vyplývající ze standart pro daný předmět. 

Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků 
ve skupině určuje podle podmínek a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

Na škole působí na celý úvazek speciální pedagog v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání, Výzva č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011223 Šablony II pro ZŠ Vizovice. 

Ředitelka zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy jsou všichni pedagogičtí 
pracovníci. 

Při Základní škole ve Vizovicích funguje školská rada a Nadační fond Pastelka.  

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2020/2021 

 
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Počet pedagog./nepedagog. 
pracovníků 

 

Celkem 29 643 22,2 42 

1. stupeň 15 298 19,9 15 

2. stupeň 14 345 24,6 27 

Školní družina 6 150 25 6 

Školní jídelna x 563 x 8 

Správní zaměstnanci x x x 11 



 

 

 

 - 5 -  

2. Přehled učebních plánů 

vzdělávací program 
školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

ŠVP Cesta k poznání 1. – 9. 640 

Škola věnuje zvýšenou péči jak žákům handicapovaným, tak žákům nadaným. Součástí 
pedagogického sboru bylo 8 asistentek pedagoga.  

Žákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům Základní škol ve Vizovicích byly k dispozici služby 
Školního poradenského pracoviště - výchovná poradkyně a školní metodik prevence. 

Tradičně škola žákům předkládá širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů. 

3. Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2020/2021: 

 
Počet 

fyzických osob 
Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 49 48,1 

Externí pracovníci 0 0 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

Aprobovanost výuky  100 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

 počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
Úvazky 

Interní pracovníci 19 18,1 

Externí pracovníci 0 0 

3.1. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

V současné době všichni pedagogové splňují podmínku požadovaného stupně kvalifikace.  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy:  

Na vzdělávání pracovníků bylo ve školním roce 2020/2021 vydáno z prostředků DVPP 26 051,-Kč 
(pedagogové), 5 928,- Kč (nepedagogové). 

4. Údaje o zařazování dětí a žáků 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021: 

Zapsaní do 1. tříd  Počet žádostí o 
odklad 

Nastoupilo do 1. třídy 

73 14 59 
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Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2020/2021 

4.1. Přijímací řízení 2020/2021 

Počet vycházejících žáků 

ročník chlapci děvčata celkem 

9 42 36 78 

8 1 0 1 

7 1 0 1 

5 0 1 1 

4.2. Přehled o přijetí na SŠ 2020/2021 

9. ročník 

a) studijní obory s maturitou 

Škola 
Přihlášky 1. kolo - 

počet 
Přihlášky další kola Počet přijatých žáků 

CH D C CH D C CH D C 

Gymnázia státní 13 22 35 0 0 0 7 12 19 

Gymnázia soukromá 0 0 0 0 2 2 0 2 2 

SOŠ státní 42 24 66 0 0 0 22 8 30 

SOŠ soukromé  7 13 20 0 0 0 3 8 11 

Celkem 62 59 121 0 2 2 32 30 62 

 

b) studijní obory tříleté 
 

SOŠ státní 22 9 31 0 0 0 10 4 14 

SOŠ soukromé 0 2 2 0 0 0 0 2 2 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 22 11 33 0 0 0 10 6 16 

 
8. ročník 

SOŠ 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

SOU 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Celkem 2 0 2 0 0 0 1 0 1 

 
7. ročník 

Arcibiskupské G 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Celkem 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

 
5. ročník 

Gymnázia 2 4 6 0 0 0 0 1 1 

Celkem 2 4 6 0 0 0 0 1 1 
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5. Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním roce 2020/2021 

5.1.  Metodické sdružení 1. - 3. ročník 

Ve školním roce 2020/21 se vyučovalo v 1., 2., 3. ročníku podle ŠVP „Cesta k poznání“.  

Tento školní rok probíhal opět nestandardně – velkou část školního roku se výuka uskutečňovala 
formou distančního vzdělávání. V žádném ročníku neproběhla výuka plavání a mnoho dalších 
plánovaných akcí.  K online výuce jsme využívali Microsoft Teams.  Práce byla náročná pro žáky 
i učitele. Po návratu žáků do škol (duben, květen, červen) jsme především usilovali o splnění 
učebních plánů. Během prezenční výuky probíhala spolupráce se speciálním pedagogem 
Mgr. J. Pšenčíkem. Také v tomto období probíhala na dolní škole výuka ZUŠ.  

Akce MS:  
- Vycházka do přírody - 1. - 3. tříd 

- Návštěva 1. tříd v DDM Zvonek 

- Mikuláš ve škole 

- Fotografování žáků 1. tříd 

- Pasování na čtenáře žáků 2. tříd – Městská knihovna Vizovice 

- Vycházka do přírody 1. – 3. tříd 

- Fotografování 1. – 3. tříd – společná fotografie 

- Pasování na čtenáře žáků 1. tříd – Městská knihovna Vizovice 

- Školní výlet 1. tříd – Envirocentrum Vysoké Pole 

- Školní výlet 2. A – Zlín Muzeum Jihovýchodní Moravy 

- Malá technická univerzita – Stavitel mostů – 2. třídy 

- Školní výlet 3. tříd – Zlín 

- Školní výlet 2. B – Zlín Muzeum Jihovýchodní Moravy 

- Návštěva třetích tříd na horní škole 

- Školní výlet 2. C – Zlín Muzeum Jihovýchodní Moravy 

- Cvičná evakuace školy 

- Sportovní den na hřišti u horní školy (2. a 3. třídy) 

 

5.2. Metodické sdružení 4. a 5. ročník 

Hodnocení práce MS 1. stupně ZŠ ve školním roce 2020/2021 - 4. a 5. ročník 
 

 Ve školním roce 2020/2021 se ve 4. a 5. ročníku vyučovalo podle ŠVP „Cesta k poznání“.   

Také v tomto školním roce byla výuka poznamenána pandemií covid-19, kdy 2x došlo k uzavření škol 
a výuka probíhala distanční formou. K prvnímu zavření škol došlo na podzim od 12. 10. 
do 30. 11. 2020. Podruhé byly školy zavřené od 21. 12. do 9. 4. 2021. 

Na podzim se ve všech 4. a 5. třídách přešlo na online výuku v programu MS Teams. I při online výuce 
došlo k menším změnám v preferenci učiva. Vyučovaly se hlavní předměty – matematika, jazyk 
český, vlastivěda a přírodověda a zaměřili jsme se na stěžejní učivo.     

Po obnovení výuky od 12. 4. rotačně, od 17. 5. už prezenčně jsme probírali nové učivo, ale vraceli 
jsme se i k učivu, které bylo probíráno online. Také jsme se snažili individuálně (např. formou 
doučování) věnovat dětem, které během online výuky neměly takovou podporu od rodičů, nebo 
měly častější technické problémy. 
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Přesto, že se podařilo probrat většinu učiva, je potřeba počítat s tím, že i přes maximální úsilí 
učitelů, většiny dětí i rodičů, učivo nebude tak upevněné. Proto následující školní rok budeme 
poupravovat tematické plány. 

Z důvodu hygienických nařízení ministerstva nebylo možné uskutečnit většinu naplánovaných akcí. 
Máme radost, že některé děti z 5. tříd se zapojily do školního i okresního kola Matematické 
olympiády. 

V červnu jsme pro děti připravili projektové dny – Život včel (4. ročníky), Voda v krajině, Zdravý 
životní styl a První pomoc (5. ročníky). 

Některé třídy navštívili ZOO v Lešné a ke konci roku se uskutečnily v rámci branného dne vycházky 
v okolí Vizovic. 

Přehled akcí, které se z důvodu uzavření škol a hygienických nařízení ministerstva mohly 
uskutečnit buď online, nebo až během května a června: 

- školní kolo Matematické olympiády – 5. třídy 

- Okresní kolo matematické olympiády (účastnila se ho Ema Návratová z 5. B) 

- projektové dny  ŽIVOT VČEL – 4. ročníky 

- projektové dny VODA V KRAJINĚ, ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL, PRVNÍ POMOC – 5. ročníky 

- výlet do ZOO Lešná – (4. B, 5. A) 

- vycházka do okolí Vizovic 

6. Hodnocení práce ŠD ve školním roce 2020/2021 

Školní rok 2020/2021 byl v mnohých ohledech výjimečný.  
 

- 1.9. zahájení školního roku 

- Od 14.10.2020 uzavření všech škol z důvodu pandemie COVID – 19  

- Od 19.10. 2020 do 13.11.2020 průběh distanční výuky a družiny v prostorách školní družiny 

pro děti rodičů Integrovaného záchranného systému (IZS) 

- Od 18.11.2020 otevírání škol, probíhající výuka pro 1. a 2. třídy s přísnými pravidly rozestupů, 

dezinfekce, omezeními ve školní jídelně, zachování homogenity tříd. 3.- 5. ročníky distančně 

zajišťují v ŠD asistentky. 

- Od 4.1. 2021 1. a 2. třídy zpět ve škole, každá vychovatelka zajišťuje 1 třídu, důraz na zachování 

homogenity tříd. Pro 3. – 5. ročníky funguje distanční výuka ve školní družině s asistentkami. 

- Od 1.3 do 2.4. 2021 opětovné uzavření škol.  

- Od 12. 4. do 14. 5. 2021 výuka ve škole rotačně (střídání všech tříd 1. třídy + 2. C a 2. A, B 

a 3 třídy střídavě po týdnu. 

- Od 17.5. otevření škol i pro 3. třídy, 2x týdně testování žáků a provoz ŠD probíhá dle normálu. 

Do školní družiny (dále jen ŠD) bylo od 1. 9. 2020 přijato 150 dětí 1., 2. a 3. tříd. Jedno dítě bylo 
dodatečně přijato od ledna 2021. 2 děti I. tříd a 3 děti z II. tříd byly odhlášeny.  

Z důvodu pandemie byla docházka několikrát přerušena, domluva mezi vychovatelkami probíhala 
nejvíce v době uzavření škol a průběhu otevření naší školní družiny pro děti rodičů IZS.  

V tomto období jsme spolupracovali také s asistentkami pedagogů. Vzájemně jsme se měly možnost 
více poznat a vždy jsme se společně domluvily na zabezpečení služeb u dětí rodičů IZS, pro které 
ve školní družině probíhala distanční výuka. 

Spolupráce s Domem dětí Zvonek. Pro nadpočet dětí v ŠD, byla i letos v naší škole otevřena jedna 
třída školní družiny pod vedením DDM Zvonek, s vychovatelkou Lucií Hromadovou, která je velmi 
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vstřícná, milá a spolupráce s ní je výborná. Některé kroužky a volnočasové aktivity začaly fungovat 
v říjnu, záhy se školy opět uzavřely, takže pokračovaly v půli května, situace tedy byla zvláštní 
a nekomfortní jak pro vychovatele a učitele, tak především pro děti.  

Spolupráce s mateřskou školou letos z důvodu koronavirové pandemie neprobíhala. Všechny 
naplánované návštěvy byly zrušeny. 

Každoročně se do školní družiny pořizují hračky a výtvarný materiál. V červnu byla nainstalována 
nová bezpečnější trampolína zapuštěná do terénu zahrady s ochrannou sítí. Koncem roku 2020 byl 
pořízen dataprojektor a plátno pro 5. a 6. oddělení družiny. 

V letošním roce se informace o bezpečnosti týkaly z velké části také hygienických opatření spojených 
s pandemií Covidu-19 mytí a dezinfekce rukou, dezinfekce povrchů, klik, madel, nošení roušek, 
dodržování rozestupů a povoleného počtu osob.  

Standardně v každém oddělení školní družiny probíhá vzdělávání podle týdenního plánu každé 
vychovatelky. Jedná se o činnost odpočinkovou, zájmovou – výtvarnou, rukodělnou, přírodovědnou 
a sportovní.  

V letošním školním roce byly děti ochuzeny o společné akce ve školní družině, které díky pandemii 
neprobíhaly a které v uplynulých letech děti měly velmi rády i z důvodu toho, že se při nich měly 
možnost potkat a poznat s dětmi z ostatních oddělení a soutěžit nebo spolupracovat v rámci soutěží, 
vycházek, přednášek. 

Akce ŠD 
Zpestření v podobě zajímavých družinových akcí proběhlo v září, začátkem října několik zajímavých 
projektových dnů z různých témat. Například Etické otázky každého dne: Můj kamarád a Moje 
rodina, canisterapie a další.  
V červnu v rámci ročníku jsme připravily pro děti dětský den plný soutěží a sportovních aktivit. 
Poté až v závěrečném týdnu pro 3. ročníky přednáška o bylinkách a zakončení a rozloučení 
se školním rokem v podobě dne plného soutěží, sportování a her. 

Závěr 
Navzdory omezení kvůli Covidu-19 jsme s dětmi prožily hezký rok ozvláštněný distanční výukou dětí 
rodičů pracujících v Integrovaném záchranném systému a plnění domácích úkolů. I to byla jak pro 
děti, tak pro nás vychovatele a asistentky nová zkušenost, která nám umožnila poznat děti (a možná 
i nás samotné) z jiné stránky.  

Hodně času jsme trávili na zahradě na čerstvém vzduchu (i když rozděleni po skupinkách 
jednotlivých tříd a pohybujíc se v určených částech zahrady), aby děti nemusely trávit volný čas 
s rouškou na obličeji v místnosti.  

Novinkou pro nás bylo pravidelné testování dětí – první rozpaky byly vystřídány rutinou a děti 
to hravě zvládly. 

Nepodařilo se zajistit výměnu altánu na školní zahradě, který byl využíván i jako zázemí pro učitelky 
v horkých letních dnech, k venkovní výuce i výtvarné výchově. Bez pomoci asistentek pedagogů, 
rozložení služeb ráno i odpoledne by distanční výuka ani testování nemohlo proběhnout.  

Přáním všech vychovatelek je, aby situace s Covid-19 dovolovala chodit dětem do školy a školní 
družiny bez přerušení výuky a vše mohlo probíhat ve standardním režimu, tzn. i se společnými 
akcemi pro děti různých oddělení.  
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7. Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve školním roce 2020/2021 

Také v tomto školním roce byla výuka poznamenána pandemií Covid-19, kdy 2x došlo k uzavření škol 
a výuka probíhala distanční formou - on-line. K prvnímu zavření škol došlo na podzim od 12. 10. 
do 30. 11. 2020, podruhé byly školy zavřené od 21. 12. do 9. 4. 2021. 

Na podzim se ve všech třídách 2. stupně přešlo na online výuku v programu MS Teams. I při online 
výuce došlo k menším změnám v preferenci učiva. Vyučovaly se hlavní předměty, výchovy byli 
upozaděny, a zaměřili jsme se na stěžejní učivo.     

Po obnovení výuky od 12. 4. rotačně, od 17. 5. už prezenčně jsme probírali nové učivo, ale vraceli 
jsme se i k učivu, které bylo probíráno online. Také jsme se snažili individuálně (např. formou 
doučování) věnovat dětem, které během online výuky neměly takovou podporu od rodičů, nebo 
měly častější technické problémy. Velká pozornost byla věnována zejména žákům 9. tříd vzhledem 
k přijímacímu řízení na střední školy. 

Přesto, že se podařilo probrat většinu učiva, je potřeba počítat s tím, že i přes maximální úsilí učitelů, 
většiny dětí i rodičů, učivo nebude tak upevněné. Proto následující školní rok budeme upravovat 
časové plány. 

Žákům se specifickými poruchami byly na základě doporučení PPP vypracovány individuální 
vzdělávací programy.  

7.1. Český jazyk 

Olympiáda v ČJ: 
 

Vzhledem k omezeným možnostem z důvodu uzavření škol se olympiády zúčastnilo jen několik žáků. 

a) školní kolo – proběhlo 30. 11. 2020 distanční formou, zúčastnilo se 6 žákyní 9. ročníku, 
do okresního kola postoupila 1 žákyně 

b) okresní kolo – proběhlo 26.1 2021 také distanční formou na Gymnáziu TGM Zlín, naše žákyně 
obsadila 13. místo 
  

- další pravidelné akce nemohly být z důvodu koronavirové krize realizovány 

7.2. Matematika a fyzika 

Výuka probíhala většinu školního roku distančním. Prezenční výuka ve škole byla pro všechny 
do poloviny října a pak až od 10. května 2021.  

Vlivem těchto okolností byly posunuty přijímací zkoušky na střední školy. Místo 12. 4. 2021 
a 13. 4. 2021 proběhly v pondělí 3. 5. 2021 a úterý 4. 5. 2021.  

Zhodnocení „koronavirové“ distanční výuky: 
- Výuka matematiky na dálku je velmi náročná, hlavně časově. Udělá se méně práce. 

- Většina tříd má zpoždění v probírané látce. 

- Objevují se velké rozdíly mezi žáky. 

- Písemky neměly smysl, protože žáci je mezi sebou opisovali nebo to vypracovávali rodiče. 

Proto byla hlavně hodnocena práci v hodině. 

- Známky získané v online výuce se neshodovaly se známkami, které žáci dostávali, když byli 

ve škole. Celkové hodnocení na konci školního roku bylo v letošním školním roce pro žáky 

mnohem příznivější. 
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- Za celou předmětovou komisi jsme se shodli, že online výuka může mít smysl krátkodobě 14 

dnů až měsíc, ale ne déle.    

Zvládnutí osnov – matematika 
V 9. ročníku byla splněna požadovaná témata dle školního vzdělávacího programu pro II. stupeň 
základní školy. 

Pokračovalo se v osvědčeném modelu, v 9. ročníku 1 hodina (v pondělí) tzv. opakovací pro přípravu 
na přijímací zkoušky na střední školy. Tento režim byl i při distanční výuce. V únoru až dubnu přidaly 
vyučující Mgr. Ž. Geržičáková a Mgr. M. Dupalová žákům 9. tříd online dobrovolné konzultační 
hodiny, které se osvědčily. 

Zvládnutí osnov – fyzika  
Učivo ve všech ročnících bylo probráno dle požadavků ŠVP. Žáci získali všechny potřebné 
kompetence v souladu s ŠVP.  

Matematická olympiáda 
Školního kola Matematické olympiády se zúčastnili jen 2 žáci – Ema Návratová za páté třídy a Jan 
Jemelka z 9. ročníku.  Jan Jemelka byl úspěšným řešitelem okresního i krajského kola. 

Opravné zkoušky 
V letošním školním proběhly opravné zkoušky v termínech 2. 8., 3. 8.  a 5. 8. 2021. U opravné 
zkoušky neuspěl jeden žák z M a F a opakuje ročník. Jeden žák opakuje ročník z důvodu hodnocení 
známkou nedostatečná v čtyřech předmětech. 

7.3. Cizí jazyky 

Anglický jazyk: 1. a 2. stupeň 

Německý jazyk, Ruský jazyk:  8. a 9. ročník  

V anglickém jazyce se pravidelně využívá nabídka Oxford University Press na odběr bonusových 
materiálů za počty zakoupených učebnic a pracovních sešitů. Jedná se o učitelské balíčky 
k jednotlivým titulům a přístupové kódy k online učebnicím. 

Pro žáky 8. ročníku byly zakoupeny učebnice English Plus 2 New edition, které již na rozdíl 
od původního vydání mají veškerou online podporu, která byla velmi užitečná při distanční výuce.  

Po dobu distanční výuky byly využívány v maximální možné míře digitální technologie – komunikace 
s žáky přes Teams, online učebnice, aplikace pro výuku, tvorbu kvízů, testů, her, komiksů atd. 
Vyučující si aktivně sdíleli získané poznatky a zkušenosti, měli možnost se účastnit i webinářů.  

Pro německý a hlavně ruský jazyk je však online podpora mnohem omezenější, pro učebnice žádná.  

V důsledku redukovaného počtu online hodin při distanční výuce a také její délce se nepodařilo 
naplnit  plán probraného učiva pro tento školní rok. Po návratu žáků z distanční výuky bylo nutné 
věnovat čas opakování. I přesto se podaří ve všech ročnících upravit plán učiva tak, aby bylo 
probráno veškeré základní učivo dle RVP pro základní školy.  

V důsledku lockdownu a nestabilní situace kvůli koronaviru byly zrušeny všechny akce. Zájezd 
do Anglie byl stornován – účastníci dostali peníze zpět.  

Neproběhla žádná opravná zkouška. 
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7.4. Přírodopis, zeměpis, chemie 

Zeměpis 
Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo on-line formou 25. 1. 2021. V kategorii A (6 ročník) 
soutěžilo 6 žáků, v kategorii B (7. ročník) soutěžili 3 žáci, v kategorii C (8. ročník) soutěžilo 9. žáků.  

Okresní kolo proběhlo rovněž on-line formou 17. 2. 2021, jeden žák 6. tř. obsadil 3. místo a postoupil 
do krajského kola, ve kterém obsadil 4. místo. 

Chemie 
Školní kolo soutěže Mladý chemik neproběhlo. Do krajského kola byli vybráni žáci s dobrými 
chemickými znalostmi. V krajském i regionálním kole uspěl žák 9. třídy a postoupil do celostátního 
kola. 

Přírodopis 
Školní i krajské kolo biologické olympiády proběhlo on-line formou, uspěla jedna žákyně 8. třídy. 

Sběr pomerančové a citronové kůry 
V září 2020 proběhl sběr citronové a pomerančové kůry, Základní škola Vizovice obdržela za sběr 
12 848 Kč. Výtěžek byl převeden do Nadačního fondu Pastelka Základní školy Vizovice.  

Žáci, kteří nasbírali největší množství kůry, byli odměněni poukázkou na nákup jimi vybrané odměny 
v papírnictví ve Vizovicích. 

Základní škola Vizovice obdržela za sběr kůry 12 848 Kč. 

7.5. Tělesná výchova 

Vzhledem k mimořádným opatřením souvisejících s COVOD -19,  učební  osnovy a ŠVP byly plněny 
jenom částečně... Po návratu žáků do škol spíše snaha o motivaci k pohybu prostřednictvím herních 
činností, omezení měření výkonnosti a následné klasifikace... 

V průběhu on-line výuky děvčata měla možnost pravidelného cvičení 3-4x týdně, v závislosti 
od vlastní chuti a motivace. Hodiny byly dobrovolné, zaměřeny na kondiční přípravu a cvičení, 
protahování a relaxaci... 

LVK 7. ročník a soutěže se nekonaly. 

7.6. Člověk a společnost 

V přípravném týdnu proběhla schůzka vyučujících Občanskou výchovu, na níž byly dohodnuty 
úpravy v časových plánech. 14. října 2020 došlo z důvodu pandemie Covid-19 k uzavření škol, 
a většina školního roku proto proběhla distančně. V důsledku toho neproběhla žádná beseda 
či exkurze, nebyly podmínky na zapojení se do jakéhokoliv projektu. 

Dějepis 
Výuka byla v 1. i 2. pololetí poznamenána pandemií COVID – 19. Od 14. října byly školy uzavřeny 
a výuka probíhala po většinu školního roku distančně. Všichni vyučující dějepisu měli pravidelně své 
hodiny online prostřednictvím MS Teams.  

Na školní rok 2020/2021 byla plánována řada exkurzí a dalších akcí, které však kvůli pandemii COVID 
– 19 a sní souvisejícími zákazy a omezeními neproběhly. 

Postupně dochází v jednotlivých ročnících k nahrazování starých učebnic nakladatelství Scientia 
učebnicemi novými nakladatelství SPN. V tomto školním roce dostali žáci osmého ročníku nové 
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učebnice dějepisu a v příštím školním roce budou vyměněny učebnice i poslednímu – devátému 
ročníku. 

Dějepisná olympiáda 
Okresního kola dějepisné olympiády, které se konalo 19. ledna, se zúčastnila jedna žákyně osmého 
ročníků, která také postoupila do kola krajského. Tematické zaměření tohoto ročníku bylo  
„Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)“. Vzhledem k distanční výuce proběhla obě kola 
olympiády online přes interaktivní formulář Google Forms. 

Beseda s pamětníkem  
V závěru školního roku proběhla v 9. ročníku beseda s pamětníkem Mgr.  Milošem Vavrečkou, který 
s žáky pohovořil na následující témata: Pražské jaro, invaze vojsk Varšavské smlouvy, upálení Jana 
Palacha, normalizace 

Hudební a výtvarná výchova 
Vzhledem k uzavření školy, byly aktivity minimální. V červnu se uskutečnily tyto akce: 

Výstava výtvarných prací, ve vestibulu školy, které žáci vytvořili v době distanční výuky. Téma: Můj 
pohled z okna a výhled na „lepší časy“. 

Rozloučení s žáky 9. ročníků ve školním sále - vokální a instrumentální vystoupení žáků.   
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8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

8.1.  Mezinárodní projekty, spolupráce s jinými organizacemi 

Vzhledem k mimořádným opatřením vyhlášeným v souvislosti s pandemií Covid – 19 
se neuskutečnilo tradiční družební setkání se školou Vrbové na Slovensku. 

Škola i nadále, byť omezeně spolupracovala s řadou institucí, zejména DDM Zvonek, dále pak 
Knihovna J. Čižmáře, TJ Sokol, Orel, Dům kultury Vizovice, MŠ Vizovice, ISŠ Vizovice, ZUŠ Zlín, SPOŠ 
Zlín, Zámek Vizovice. 

8.2. Školské poradenské pracoviště 

Na škole působí Školní poradenské pracoviště, které tvoří spolu speciální pedagog, výchovná 
poradkyně a metodik sociálně patologických jevů. Škola pokračuje ve spolupráci s klinickou dětskou 
psycholožkou. 

8.3. Zpráva o činnosti výchovného poradce 

Výchovná poradkyně zajišťovala: poradenskou pomoc při rozhodování o studiu na střední škole, 
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících 
kompetence školy, skupinové návštěvy žáků v IPS úřadu práce, metodickou pomoc při vyplňování 
přihlášek, psychologické testy, Scio testy, přijímačky na nečisto, besedy s náborovými pracovníky. 

8.4. Prevence sociálně patologických jevů  

Program prevence rizikového chování napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků 
ke zdravému životnímu stylu, utváření jejich osobnostního a sociálního rozvoje a komunikačních 
dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, jejich rozvoje a vytváření zdravých 
životních návyků.  

Škola má vypracovaný Minimální preventivní program (MPP), který obsahuje výchovnou a naukovou 
složku vzdělávání. Snaží se směřovat k pozitivnímu ovlivnění třídního klimatu, k motivaci žáků 
a pedagogů. Témata zaměřena na prevenci rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do 
všech vyučovacích předmětů. Při realizaci MPP škola běžně spolupracuje s Policií ČR, SPC, PPP, 
Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež NADĚJE Vizovice. V rámci přednášek a besed si škola 
pravidelně zve organizace k tomu určené.  

Vzhledem k nastalé koronavirové krizi se však nemohl realizovat žádný z plánovaných programů. 

Součástí realizace MPP je taktéž činnost mimo vyučování. Žáci mají obvykle k dispozici volnočasové 
aktivity podporující primární prevenci (zájmové kroužky – atletika, školní družina). V nastalé závažné 
epidemické situaci však byly tyto možnosti velmi omezené nebo znemožněné nařízeními vlády. 
Zásady zdravého životního stylu jsou uplatňovány při výuce všech předmětů.  

ŠMP se účastnil pravidelných porad Školního poradenského pracoviště spolu s výchovným poradce 
a speciálním pedagogem.  

Akce primární prevence 

- 25.6.2021- aktivity ke stmelení kolektivu – pouze pro 6.D (26 žáků) 

Organizátor: Mgr. Josef Pšenčík + třídní učitelka 6. D 
Cíle: spolupráce ve třídě, předcházení sociálně patologickým jevům  

- Evaluace minimálního preventivního programu: 

V průběhu roku 2020/2021 bylo hlavním tématem zdravé klima v třídních kolektivech. MPP 
byl naplňován z velké části v rámci výuky – občanská výchova, výchova ke zdraví.  
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Plánované akce zaměřené také na rizikové jednání nemohly být realizovány, přesunou se tedy 
do dalšího školního roku, aby pomohly třídním učitelům i celým kolektivům naplnit cíl zdravého 
klimatu ve třídách 

 

8.5. Údaje o integrovaných žácích  

Druh postižení  Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 7. 1 

Zrakově postižení 6. 1 

Tělesné postižení 0 0 

S podpůrnými opatřeními 1. – 9. 108 
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9. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy celkem: 55 606 045 Kč 
- od státu  43 685 841 Kč 

- od obce   7 104 392 Kč 

- investice      1 469 537 Kč 

- od zák. zástupců      220 950 Kč 

- doplňková činnost      527 193 Kč 

- ostatní                              1 740 594 Kč (stravné, použití fondů)      

- Šablony II      857 538 Kč 

Výdaje celkem: 55 926 852 Kč 
- Investiční výdaje      890 716 Kč  

- Neinvestiční výdaje 55 036 136 Kč  

Prostředky od obce byly použity na úhradu plavání, učební pomůcky, dataprojektor, energie, 
vybavení kabinetů, PC a tabulí. 

- DDHM, NHM 1 404 562 Kč  
(pomůcky, nábytek třída, kabinety, PC, DTP, technika) 

- Energie 2 136 562 Kč 

- Opravy a údržba  1 380 988 Kč  
(podlahářské práce, revize elektrospotřebičů, malování, úprava tříd, magnetický nátěr 
do tříd, oprava sprch Tv, oprava bleskosvodu, střechy) 

- Investiční prostředky    890 716 Kč  
(projekt Dílny, 3x DTP včetně plátna a repro soustavy orientační tabule školy, 
rekonstrukce sprch Tv) 
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10. Závěr 

Školní rok jsme zahájili v obvyklém tempu:  

Adaptační pobyty nově vzniklých tříd 6. ročníků se jako obvykle konaly na rekreačním středisku 
Revika ve Vizovicích. Žáci vyráželi od školy v doprovodu třídního učitele vstříc dobrodružstvím. 
Odpolední program byl plný outdoorových a stmelovacích her. Po večeři proběhly táboráky, které 
jsou nedílnou součástí každého kurzu. Druhý den byl zaměřený na stmelovací aktivity. Žáci pracovali 
ve skupinkách, ve kterých si vyzkoušeli jak spolupracovat, jak tolerovat názor druhého, dojít 
ke společnému rozhodnutí.  

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání, Výzva č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011223 – 
Šablony II pro ZŠ Vizovice pokračoval i v tomto roce. Cílem výzvy je podpořit základní školy formou 
projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy realizujeme speciálního pedagoga.  

Po čtyřech letech nám byla přidělena dotace iROP ve výši 13,5 mil. Kč na akci Výukové centrum 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004156. Budova bývalé kotelny HŠ bude přebudována na moderní 
výukové centrum pro chemii, fyziku, přírodopis a biologii. Součástí je venkovní učebna - altán - na 
zahradě, která se také dočká finálních úprav. 

Velkou a dlouho očekávanou akcí zřizovatele byla rekonstrukce vzduchotechniky. Máme velkou 
radost, že akce byla zdárně ukončena bezpečnost i klima školy povýšeny. 

Snažíme se rozvíjet aktivity školy, které rozšíří její konkurenceschopnost a jsou zajímavé nejen 
pro naše žáky, ale také rodiče a širokou veřejnost, což v covidové době není jednoduché. 

Stavíme na pozitivních vztazích se zřizovatelem i dalšími institucemi.  

V této době patří dík především všem zaměstnancům školy, kteří svou trpělivostí a ochotou zvládají 
nelehkou situace, ve které se školství v tomto roce nacházela.  

Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji, a to zejména vedení města Vizovice, 
jeho zastupitelstvo a rada města.    

  

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 8. 10. 2021 
  
Předloženo školské radě: 13. 10. 2021. 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy:    Mgr. Radmila Koncerová 
 
 
 
 
 
 
Schváleno školskou radou:  13. 10. 2020.  Podpis:  


