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Výroční zpráva 

za školní rok 2021/2022 

 

Průběh školního roku 2021/2022 ovlivnila pandemie Covid - 19,  
kdy v době od 11. 10. 2021 do 26. 1. 2022 byly některé třídy v karanténách. 

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

              

 

Ve Vizovicích 13. 10. 2022     Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová 

                                      ředitelka školy 
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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 170 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/0.0/0.0/20_080/0019299 Šablony III 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 2021/2022 

 
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Počet pedagog. /nepedagog. 
pracovníků 

 

Celkem 29 648 22,3 42 

1. stupeň 15 298 19,9 15 

2. stupeň 14 350 25 27 

Školní družina 6 150 25 6 

Školní jídelna x 563 x 8 

Správní zaměstnanci x x x 11 
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2. Přehled učebních plánů 

vzdělávací program 
školní rok 2021/2022 

v ročnících počet žáků 

ŠVP Cesta k poznání 1. – 9. 648 

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 2021/2022 

 
Počet 

fyzických osob 
Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 42 40,8 

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 2021/2022 

 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 2021/2022 vydáno z prostředků DVPP 31 031,- Kč 
(pedagogové), 13 733,- Kč (nepedagogové). 

4. Údaje o zařazování dětí a žáků 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2021/2022: 

Zapsaní do 1. tříd  Počet žádostí o 
odklad 

Nastoupilo do 1. třídy 

65 12 53 
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Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2021/2022 

4.1. Přijímací řízení 2021/2022 

Počet vycházejících žáků 

4.2. Přehled o přijetí na SŠ 2021/2022 

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 5 24 29 0 0 0 2 10 12 

Gymnázia soukromá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOŠ státní 37 37 74 0 0 0 20 21 41 

SOŠ soukromé  5 11 16 0 0 0 2 4 6 

Celkem 47 72 119 0 0 0 24 35 59 

 

b) studijní obory tříleté 

SOŠ státní 24 19 43 1 3 4 13 12 25 

SOŠ soukromé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOU státní 1 1 2 0 0 0 0 0 0 

SOU soukromé 1 0 1 0 0 0 1 0 1 

Celkem 26 20 46 1 3 4 14 12 26 

 
 

8. ročník 

SOŠ – studijní obory 
tříleté 

4 0 4 0 0 0 2 0 2 

Celkem 4 0 4 0 0 0 2 0 2 

 
 

5. ročník 

Gymnázia 8 11 19 0 0 0 4 1 5 

Celkem 8 11 19 0 0 0 4 1 5 
 

5. Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním roce 2021/2022 

5.1.  Metodické sdružení 1. - 3. ročník 

Ve školním roce 2021/2022 se vyučovalo v 1., 2., 3. ročníku podle ŠVP „Cesta k poznání“.  

Tento školní rok probíhal v podobě prezenční výuky, avšak především v podzimních a zimních 
měsících narušovaly běžné vyučování karantény celých tříd (v tomto případě probíhala distanční 

ročník chlapci děvčata celkem 

9. 38 47 85 

8. 2 0 2 

5. 4 1 5 
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výuka) nebo karantény částí tříd, opět nestandartní výuka. Práce byla náročná pro žáky i učitele.  
V letošním roce se ale již mohly uskutečnit mnohé z plánovaných akcí. V plném rozsahu proběhla 
i výuka plavání. 

V tomto školním roce jsme na dolní budově školy spolupracovali se speciálním pedagogem 
Mgr. Josefem Pšenčíkem.  A probíhala zde také výuka ZUŠ.  
Akce MS:  

 Vycházka do přírody - 1. - 3. třídy 

 Návštěva 1. tříd v DDM Zvonek 

 Plavecký výcvik druhých a třetích tříd 

 Beseda v knihovně – „MOJE MĚSTO“ – 3. třídy¨ 

 Návštěva Hasičského muzea ve Vizovicích – 3. třídy 

 Plavecký výcvik 2. a 3. tříd 

 Sběr starého papíru 

 Strašidelný den k 70. výročí školy 

 Beseda v knihovně – „ABECEDA“ – 2. třídy 

 Exkurze na Městský úřad Vizovice – 3. třídy 

 Malá digitální univerzita – 1. třídy 

 Třídní schůzky pro rodiče 

 Mikuláš ve škole 

 Scénické čtení „O rybáři a jeho ženě“ – 1. – 3. třídy – navazoval projekt zaměřený na životní 

hodnoty, tradice a zvyky Vánoc 

 Vánoční besídky ve třídách 

 Fotografování žáků 1. tříd 

 Lyžáček 2. tříd 

 Soutěž Matematický klokan – vybraní žáci z 2. a 3. tříd 

 Exkurze na Zámek Vizovice – 3. C 

 Zápis žáků do 1. tříd 

 Exkurze – skleníky městské zeleně Zlín – 2. C 

 Okrskové kolo recitační soutěže (žáci ZŠ Bratřejov, Jasenná, Zádveřice, Vizovice) 

 Pasování na čtenáře – Městská knihovna Vizovice – 1. třídy 

 Vycházka do přírody – 1. – 3. třídy 

 Den otevřených dveří 

 Filmový festival ve Zlíně – 2. třídy 

 Fotografování 1. – 3. tříd – společná fotografie 

 Plavecké závody ve Zlíně – „Stříbrný věnec“ 

 Školní výlet 1. tříd – Rožnov pod Radhoštěm 

 Školní výlet 2. tříd – Archeoskanzen Modrá 

 Školní výlet 3. tříd – Ostrava Landek 

 Dětské dopravní hřiště na horní škole – 1. – 3. třídy 

 Návštěva třetích tříd na horní škole 

 Cvičná evakuace školy 

 Sportovní den na hřišti u horní školy – 1. -3. třídy 

 Vydání závěrečného vysvědčení 
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5.2. Metodické sdružení 4. a 5. ročník 

Hodnocení práce MS 1. stupně ZŠ ve školním roce 2021/2022 – 4. a 5. ročník 
 

Ve školním roce 2021/2022 se ve 4. a 5. ročníku vyučovalo podle ŠVP „Cesta k poznání“.  V obou 
ročnících byly učební plány splněny. V průběhu 1. pololetí se kvůli podzimní covidové vlně a vládním 
opatřením ještě částečně učilo i distančně. Druhé pololetí proběhlo již bez omezení.  

Protože znalosti dětí po 1,5 roku distanční výuky byly na různé úrovni, snažili jsme se co nejvíce 
zopakovat, dovysvětlit a upevnit učivo z předešlých ročníků. Po celý školní rok jsme se tedy věnovali 
(hlavně formou doučování) nejen žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, dysgrafie, 
dysortografie), ADHD, žákům slabším i talentovaným, ale všem, kteří projevili zájem. 

Po celý školní rok vyučující úzce spolupracovali se speciálním pedagogem Mgr. Josefem Pšenčíkem, 
který se těmto dětem individuálně a pravidelně věnuje.       

Zejména ve 2. pololetí došlo k obnovení pořádání akcí a soutěží. 

Ve spolupráci se základními školami v Jasenné, Zádveřicích a Bratřejově se opět konalo okrskové 
kolo recitační soutěže žáků 3. - 5. tříd, kde naši žáci uspěli. Uskutečnily se také matematické soutěže 
– Matematická olympiáda a Klokánek. 

Děti se mohly znovu zapojit do sběru papíru, pomerančové a citronové kůry.  

Ke sportovně zaměřených aktivitám a akcím patřil např. plavecký výcvik (náhrada za loňský školní 
rok), sportovní den k Evropskému mezinárodnímu sportovnímu dnu a sportovní dopoledne 
ve spolupráci Orientačního běhu Vizovice. 

Navštívili jsme také Festival IQ Play – putovní hravou výstavu vzdělávacích her a hraček. Některé 
děti si našly své oblíbence, u kterých se zabavily celou dobu, jiné si vyzkoušely více aktivit. A ty 
nejodvážnější :-) se nezalekly ani logických her a hlavolamů. Tento festival také dětem „připomněl“, 
že zábava může být i bez počítačů a mobilů.   Z větších projektů se v tomto školním roce koncem 
května uskutečnil projekt Den otevřených dveří, kterým jsme dodatečně oslavili 70. výročí školy. Pro 
děti, jejich rodiče i veřejnost byly připraveny pestré aktivity a také bylo představeno nové moderní 
výukové centrum s multifunkční zahradou.  
     

Akce MS: 

 mikulášská nadílka 

 vánoční besídky ve třídách 

 návštěva Filmového festivalu ve Zlíně  

 Evropský mezinárodní sportovní den – 4. ročník 

 návštěva dopravního hřiště v Malenovicích  

 Bezpečný internet – beseda PČR – 5. ročník 

 plavecký výcvik – 4. ročníky 

 Etické dílny – jak se stát dobrým kamarádem – 5.C 

 SVP Help – Uherské Hradiště – preventivní program – 5.B, 5. C 

 Když se šíří zvuk – edukační hudební program 

 dopravní hřiště v Malenovicích – 4. ročníky 

 Festival IQ Play 

 školní výlety 

 nácvik požárního poplachu (bezpečnostní cvičení) a následná vycházka do okolí Vizovic 

 sběr starého papíru a pomerančové kůry 
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 Matematická olympiáda – vybraní žáci 5. ročníků 

 matematická soutěž Klokan 

 recitační soutěže 

 projekt Strašidelná škola 

 Sportovní den-projekt ve spolupráci s orientačními běžci z Vizovic k Mezinárodnímu dnu 

dětí a mládeže 

 Den otevřených dveří k 70. výročí školy 

 „Škola naruby“ – děti učí děti – projektové dny ve vybraných třídách 

6. Hodnocení práce ŠD ve školním roce 2021/2022 

Školní rok 2021/2022 začal stále ještě v režimu protiepidemiologických opatření v souvislosti 
s COVIDEM-19. Nejcitelnějším opatřením pro školní družinu bylo pravidelné testování žáků 
antigenními testy, separace tříd. Roušky se nosily ve společných prostorách školy, na chodbách, tedy 
i v jídelně, důraz jsme kladli na dodržování rozestupů a hygienické návyky. Probíhala desinfekce 
hraček a dveřních klik a bylo dbáno na dostatečné větrání místností. 

Do školní družiny (dále jen ŠD) bylo přijato 147 dětí 1., 2. a 3. tříd., které byly rozděleny 
do 6 oddělení. Další oddělení pro 22 dětí z 3. tříd převzal DDM Zvonek, který fungoval stejně jako 
klasické oddělení školní družiny ve volných prostorách staré budovy školy.  

Vychovatelky spolupracovaly v plánování společných akcí pouze v rámci ročníků. Veškerá 
spolupráce v této rovině probíhala bez problémů, každá z vychovatelek přinesla svůj pohled 
a všechny akce se dětem líbily, ačkoliv jich ani letos nebylo tolik, kolik jsme v minulých letech obvykle 
pořádali.  

V zastupování za učitelky se osvědčil denní rozpis zástupů, podle kterého jsme v případě potřeby 
zastupovaly. 

Do konce roku 2021 se intenzivně řešily zástupy za učitelky i vychovatelky, které onemocněly 
Covidem19, což bylo relativně náročné. Některé třídy byly v karanténě, a proto bylo možné využívat 
střídavě volné kapacity vychovatelek a učitelek.  

Spolupráce s Domem dětí Zvonek. DDM Zvonek vedl i letos 1 oddělení školní družiny 
s vychovatelkou Lucií Hromadovou. Bylo nutné ji informovat a seznámit se změnami týkajícími 
se vyučování, způsobu přebírání dětí od učitelek a celé organizaci školního roku. Další spolupráce 
byla i v oblasti volnočasových aktivit. 

Spolupráce s mateřskou školou letos opět proběhla. Uskutečnila se návštěva dětí mateřské školy 
ve školní družině, a to v červnu 2022.  

S panem školníkem nadále dobře spolupracujeme v oblasti péče o prostory školní družiny a její 
zahradu. Velký podíl má na úpravách školní zahrady před a po rekonstrukci hřiště a stavbou altánu 
– terénní úpravy, rozvoz hlíny, dosadba trávníku.  

V prosinci 2021 byla pořízena multifunkční tiskárna pro 5. a 6. oddělení, které se nachází v budově 
na školní zahradě. Probíhala postupná rekonstrukce hřiště. Na podzim 2021 byla instalována šplhací 
sestava nízká a lanová balanční lávka. Na jaře 2022 bylo pořízeno houpací hnízdo, vysoká šplhací 
sestava z 5 modulů, dvojitá hrazda, lana na překračování a trampolína zabudovaná do země. 
Největší novinkou je prostorný zahradní altán/ přístřešek, který může využívat jak družina, tak škola 
pro svou výuku.  

Opět byly do školní družiny pořízeny hračky, hry, stavebnice a výtvarné potřeby.  

Práce vychovatelek zahrnuje standardně odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Strukturou 
zůstává tak prakticky stejná, mění se témata, obsah a konkrétní činnosti, podle každé vychovatelky, 
která si připravuje týdenní plán. Obvykle při příchodu z oběda probíhá v každém oddělení 
odpočinková činnost – čtení knih, encyklopedií a časopisů, rozhovor s dětmi, poslech CD, hudební 
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chvilky, vše podle tématu celého týdne vypracovaného každou vychovatelkou a jako motivace 
k výtvarným a rukodělným činnostem. V každém oddělení vznikají výtvory a výkresy, kterými 
zdobíme prostory školní družiny. Také povídáme a čteme o přírodě a o zvířatech, chodíme 
na vycházky do parku a na Vinohrádek. Nejvíce mají děti rády pobyt v tělocvičně a na školní zahradě. 
Hrajeme pohybové hry, honičky, hry s míčem (vybíjenou, basketbal), děti si velmi oblíbily soutěživé 
hry ve družstvech. Při příznivém počasí využíváme školní zahradu, kde se děti podle své chuti věnují 
fotbalu a jiným míčovým hrám, hrám na písku a využívají hřiště s průlezkami, houpačkami a lezeckou 
stěnou. Některé děti mohou relaxovat při kreslení u stolku ve stínu stromů nebo v altánku. 

Každá z vychovatelek se zaměřuje na jiné zájmové činnosti. Některá na výtvarné činnosti, jiná 
na sportovní a pohybové aktivity, další na společenské a týmové hry, což nabízí dětem ve družině 
široké vyžití.  

Hlavním cílem výchovně vzdělávací práce ŠD je vést žáky ke smysluplnému využívání volného času 
a vybavovat je dostatkem námětů pro zájmovou činnost. 

 

Akce ŠD 

 Hudební program „Cesta kolem světa“  

 Kouzelnické odpoledne  

 Vánoční besídky všech oddělení pouze v rámci družin/ tříd. 

 Sportovní Olympiáda (běh, hod míčkem, skok do dálky). Vyhlášení vítězů, předání cen a 

diplomů. 

 Návštěva nízkoprahového centra Vítek ve Vizovicích. 

 Návštěva mateřské školy ve školní družině. 

 Dětský den plný soutěží a sportovních aktivit. 

 Den otevřených dveří u příležitosti výročí založení školy. 

 Rozloučení se školním rokem pro 3. třídy v podobě her a soutěží. 

  „Den otevřených dveří“ 

 

7. Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve školním roce 2021/2022 

Průběh školního roku 2021/2022 ovlivnila pandemie Covid - 19, kdy v době od 11. 10. 2021 do 26. 
1. 2022 byly některé třídy v karanténách, v tomto případě probíhala distanční výuka. Z velké části 
však byla výuka realizována prezenčně, což umožnilo doplnit a procvičit učivo z distanční výuky 
loňského školního roku. Práce byla náročná pro žáky i učitele. Nastala možnost zapojení projektů do 
výuky. 

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

7.1. Český jazyk 

Olympiáda v ČJ: 
 

školní kolo – zúčastnilo se 15 žáků 9. ročníku, do okresního kola postoupila 1 žákyně 
okresní kolo – Gymnázium TGM Zlín, naše žákyně obsadila 15. místo 

 
Recitační soutěže: 

školní kolo – zúčastnilo se 22 žáků z 3. kategorie (6. - 7. r.) a 4 žáci 4. kategorie (8. - 9. r.) 
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okrskové kolo – zúčastnila se jej 1 žákyně ze 7.D a 1 soutěžící z 8.A                     
okresní kolo – zúčastnila se jej 1 žákyně ze 7.D 

7.2. Matematika a fyzika 

Z důvodu ztížených vyučovacích podmínek způsobených epidemiologickou situací se škola rozhodla, 
že před přijímacími zkouškami (tj. od 1. 1. do 3. 3. 2022) nabídla žákům navíc jeden nepovinný 
předmět. Žáci si mohli zvolit mezi cvičením z matematiky nebo cvičením z českého jazyka.  

I tento školní rok se možná zapíše do učebnic dějepisu a školství, protože hlavně první pololetí 
se neslo v duchu karantén. Žáci po třídách ze dne na den odcházeli do karantén, které trvaly 
až 10 dní. Některé třídy i několikrát po sobě. Děti se pak postupně vracely. Výuka tedy musela 
proběhnout oběma způsoby (nejlépe najednou) – prezenční pro ty žáky, kteří byli ve škole, ale 
i distanční výuka pro děti, které byly doma. Toto skloubit dohromady bylo velmi náročné, hlavně 
na přípravu a časově. Opět jsme se sami museli naučit zvládnout tuto novou situaci, každý sám 
za sebe.   

V letošním školním roce jsme opět připravily pro žáky přijímací zkoušky nanečisto. Hlavní 
organizátorkou byla opět výchovná poradkyně paní učitelka Petra Hanulíková. Přijímací zkoušky 
proběhly v pondělí 14. 2. 2022. Počet zúčastněných žáků: 59. 
Klokan 

V naší škole soutěžilo 182 žáků ve čtyřech kategoriích: Cvrček (25 žáků), Klokánek (50 žáků), 
Benjamín (46 žáků) a Kadet (61 žáků). 
Matematická olympiáda 

V letošním školním roce 2021/2022 po distanční výuce, se školního a následně okresního kola 
Matematické olympiády zúčastnili 4 žáci  
Pythagoriáda 

V letošním školním roce jsme se Pythagoriády nezúčastnili díky špatné komunikaci s organizátory.  
Fyzika 

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

7.3. Cizí jazyky 

Anglický jazyk: 1. a 2. stupeň  
Německý jazyk: 8 a 9. ročník 
Ruský jazyk: 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.  

V 8. ročníku byla nabídka 2. cizího jazyka omezena pouze na výuku německého jazyka. Díky nově 
příchozí vyučující s aprobací NJ / AJ bylo možno vytvořit více méněpočetných skupin cizího jazyka, 
a to 6. Žáci byli také rozděleni do dvou úrovní – vyučující tak mohou v hodinách a volených aktivitách 
lépe zacílit jak na žáky s individuálními potřebami, tak na jazykově nadanější.  

V tomto školním roce již nedošlo k úplnému zavření škol, stále však byly nařizovány karantény 
jednotlivcům i celým kolektivům. Byla tedy využívána kombinace prezenční a distanční výuky. 
Po dobu distanční výuky byly využívány v maximální možné míře digitální technologie – komunikace 
s žáky přes Teams, online učebnice, aplikace pro výuku.  

Opět platí, že pro německý, a hlavně ruský jazyk je online podpora stále mnohem omezenější, 
pro učebnice žádná.  

Plán základního probraného učiva pro tento školní rok se podařilo naplnit.  
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V důsledku stále nestabilní situace kvůli koronaviru byly i v tomto školním roce zrušeny všechny 
akce, jako např. zájezd do Anglie nebo do Vídně. 
 
Soutěže:  

V únoru 2021 proběhla školní kola konverzační soutěže v anglickém jazyce: 
- pro žáky 8.- 9. ročníku – zúčastnilo se 8 žáků 
- pro žáky 7. ročníku – zúčastnilo se 6 žáků 

Okresní kola proběhla opět on-line formou, obě dívky se umístily v 1. polovině soutěžní listiny.  

7.4. Přírodopis, zeměpis, chemie 

Zeměpisná olympiáda 
Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo on-line formou, soutěžilo 44 žáků.  

Okresní kolo proběhlo rovněž on-line formou, zúčastnilo se 9 žáků 

Krajské kolo-žák 7. C obsadil 4. Místo 

Chemická olympiáda 

Školní kolo proběhlo formou: test, domácí práce a praktická část. Zúčastnila se 1 žákyně. 

Okresní kolo se uskutečnilo na Gymnáziu TGM ve Zlíně, žákyně se umístila na 6. místě. 

Mladý chemik 

Školního kola se zúčastnilo 15 žáků. této soutěže neproběhlo.   

Krajské kolo proběhlo formou testu, zúčastnily se dvě žákyně.  
V Regionálním finále obsadil dvě žákyně 8. tř. 10. a 11. místo. 

Biologická olympiáda 

Školní kolo proběhlo on-line formou, zúčastnilo se 17 žáků. 

Okresního kola se zúčastnili 3 žáci. 

Krajské kolo vzhledem k uzavření škol z důvodu mimořádného opatření MŠMT, proběhlo on-line, 
zúčastnila se 1 žákyně.  

Eko olympiáda 

Školu reprezentovalo 5 žáků. 

Sběr pomerančové a citronové kůry 

V září 2020 proběhl sběr citronové a pomerančové kůry, Základní škola Vizovice obdržela za sběr 
9 189 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. 
 

7.5. Tělesná výchova 

Obsah hodin částečně ovlivněn velkými skupinami (25 - 31žáků), kteří mají hodiny na malé 
tělocvičně. 

V „pocovidovém období“ jsme pokračovali ve zvýšené motivaci dětí k pohybu prostřednictvím 
herních aktivit, mírnější klasifikací. Vnímali jsme snížení zájmu o TV i celkové pohybové zdatnosti 
dětí, prohlubující se rozdíl mezi dětmi s pravidelnou sportovní přípravou a těmi, které se ve volném 
čase nevěnují pohybovým aktivitám. Registrovali jsme více úrazů při běžných sportovních 
činnostech ...  

Probíhal školní kroužek – školní sport – atletika + OVOV. 
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V tomto školním roce ještě bez účasti v soutěžích – PČR, AČ, OVOV (problémy s organizací okresních 
kol, nedoručení propozic...). 
 

Akce Tv 

 LVK pro 7. ročník – leden 2022, Karlov pod Pradědem, 70 dětí. 

 Turistický kurz - červen, 20 dětí. 

 Soutěž s PENNY – výhra cen v hodnotě 20 000kč. 

 Fotbalové utkání 8. a 9. ročníku – červen, 40 dětí 

 Sportovní den – červen, ve spolupráci s oddílem orientačního běhu se účastnili třídy 4. – 9. 

ročníku sportovního dopoledne. 

7.6. Člověk a společnost 

Dějepis 

Ve školním roce 2021/2022 proběhly dvě dějepisné exkurze: 

 první z nich se konala 12. října 2021 v Památníku Velké Moravy, kde byl pro žáky připraven 

výukový program „Po stopách Mojslava“. Následně žáci navštívili Archeoskanzen Modrá 

a expozici Živá voda. Této exkurze se zúčastnilo 46 žáků 7. ročníku. 

 Druhou exkurzí byla jednodenní exkurze do vyhlazovacího tábora Osvětim v Polsku. Tato 

exkurze byla určena žákům 9. ročníku a proběhla dne 2. listopadu 2021. O obě exkurze byl 

mezi žáky velký zájem. 

Ve 2. pololetí byly vypracovány návrhy na využití digitálních technologií ve výuce dějepisu. Tyto 
návrhy byly následně zakomponovány do ŠVP. Ve školním roce 2022/2023 budou digitální 
technologie začleněny do hodin dějepisu v 6. a 7. ročníku a v následujícím školním roce 
i v ročníku 8. a 9. 
Dějepisná olympiáda 

V měsíci lednu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, kterého se účastnilo 24 žáků                                
8. a 9. ročníku. Téma olympiády bylo „Šlechta v proměnách času“. Školního kola se zúčastnilo 
11 žáků, 2 žákyně postoupily do Okresního kola. Z tohoto Okresního kola postoupila do kola 
Krajského 1 žákyně Krajského kola, které se konalo v Kroměříži, z důvodu nemoci se bohužel 
nezúčastnila.  

Výtvarná a hudební výchova 

 Vánoce – výzdoby chodeb a vestibulu školy 

 Školní ples na téma: TAJEMNĚ STRAŠIDELNÝ PL- výzdoba sálu kulturního domu, výroba 
kostýmů a pomůcek k tanečnímu vystoupen, výroba nejrůznějších rekvizit a kulis 

 XIX. ročník výtvarné soutěže OKNO DO SVĚTA – téma PŘÍRODOU SVĚTA  

 Rozloučení s žáky 9. ročníků ve školním sále - vokální a instrumentální vystoupení žáků  

8. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

8.1.  Mezinárodní projekty, spolupráce s jinými organizacemi 

Vzhledem ke komplikovanému předcházejícímu školnímu roku s mimořádným opatřením 
vyhlášeným v souvislosti s pandemií Covid – 19 jsme upřednostnili jen ty aktivity, které souvisely 
s výukou. 

 Tradiční družební setkání se školou Vrbové na Slovensku se neuskutečnilo. 
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Škola i nadále, 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 spolupracuje s Policií ČR, SPC, PPP, 
Nízkoprahovým zařízením pro děti a mládež NADĚJE Vizovice. V rámci přednášek a besed si škola 
zve organizace k tomu určené. Minulý rok to byly konkrétně ACET, Mpedu a Etické dílny.  

Součástí realizace MPP je taktéž činnost mimo vyučování. Žáci mají k dispozici volnočasové aktivity 
podporující primární prevenci (zájmové kroužky – atletika, školní družina). Zásady zdravého 
životního stylu jsou uplatňovány při výuce všech předmětů i mimo ně – na výletech a exkurzích.  

ŠMP se účastnil pravidelných porad Školního poradenského pracoviště spolu s výchovným poradce 
a speciálním pedagogem, dále setkání ŠMP základních škol.  

Akce primární prevence 

 ADAPTAČNÍ POBYTY pro 6. ročníky. Cíle: spolupráce ve třídě, předcházení sociálně 

patologických jevům  

 Etické dílny 

 Akce primární prevence: Jak se stát dobrým kamarádem? (5. B, C), Vážíš si svého těla nebo 

ho zneužíváš? (8. A, B, C)  

 SVP HELP Uherské Hradiště (preventivní program sekundární prevence proti šikaně – 5.B C)  

 Skrytá nebezpečí internetu Organizace: ACET (programy certifikované MŠMT) 

 ČAS PROMĚN, KLUCI JSOU Z MARSU, HOLKY Z VENUŠE pro 9. ročník 

Evaluace minimálního preventivního programu: 

V průběhu roku 2021/2022 byl hlavním tématem zdravý životní styl a zdravé vztahy ve školních 
kolektivech. MPP byl naplňován z velké části v rámci výuky – občanská výchova, výchova ke zdraví. 
Toto téma rozebrali obšírněji žáci 5., 7. a 8. ročníků v rámci programů Etických dílen a v SVP HELP 
Uherské Hradiště,  
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Doporučení pro příští rok: 
- Budování přátelských a bezpečných vztahů mezi všemi členy školy. 
- Zajišťování programů zabývající se problematikou rizikového chování pro žáky a další 

vzdělávání pro pedagogické pracovníky. 
- Stálé monitorování výskytu patologických jevů. 

 

8.5. Údaje o integrovaných žácích  

Druh postižení  Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 6. 1 

0 0 0 

Tělesné postižení 4., 5. 2 

S podpůrnými opatřeními 1. – 9. 88 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy celkem: 62 191 041 Kč 
- od státu  49 585 291 Kč 

- od obce   7 270 000 Kč 

- investice      1 520 629 Kč 

- od zák. zástupců      333 455 Kč 

- doplňková činnost      433 550 Kč 

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

- Šablony II      276 925 Kč 

- Šablony III                                                   397 064 Kč 

Výdaje celkem: 65 829 442 Kč 
- Investiční výdaje  1 765 454 Kč  

- Neinvestiční výdaje 64 063 136 Kč  

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

- DDHM, NHM 996 921 Kč  
(pomůcky, nábytek třída, kabinety, PC, DTP, technika) 

- Energie 2 228 324 Kč 

- Opravy a údržba  878 455 Kč  
(podlahářské práce, revize elektrospotřebičů, malování, úprava tříd, magnetický nátěr 
do tříd, oprava svodů a žlabů SŠ) 

- Investiční prostředky    1 765 454 Kč  
(oplocení spodní části zahrady, DTP, odvětrání ŠK, rekonstrukce podlahy ŠK) 
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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/0.0/0.0/20_080/0019299 Šablony 
III 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.  

V rámci byla přidělené dotace iROP ve výši 13,5 mil. Kč na akci Výukové centrum 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0004156 byla budova bývalé kotelny HŠ přebudována na moderní 
výukové centrum pro chemii, fyziku, přírodopis a biologii. Součástí je venkovní učebna - altán - na 
zahradě, která se také dočkala finálních úprav. 

První červnový den patří již tradičně dětem, slaví se totiž Den dětí. Na ZŠ Vizovice se však slavilo 
a nadělovalo již o den dříve, a to ve velmi akčním duchu. Pod záštitou Orientačního běhu Vizovice 
proběhl sportovní den pro 4. – 9. ročník a nutno podotknout, že kromě pestrého programu zařídili 
organizátoři i slunečné počasí, které přímo lákalo ven. 

21. května se na plesy nechodí. To ovšem neplatí pro Vizovice. Vedení školy, učitelé i žáci trvali 
na svém a tradiční slavnost především vycházejících deváťáků (kvůli covidovým restrikcím 
se nemohla konat v obvyklém datu) si ujít nenechali. Odměnou byla stoprocentní účast a společný 
zážitek, na který se nezapomíná.  

Po dvou letech kovidových omezení, která zbrzdila či úplně zastavila běžné společenské dění, jsme 
se letos na jaře konečně mohli vrátit k normálnímu životu. Nastal také čas na opožděné oslavy 
výročí, které byly z pochopitelných důvodů v minulých měsících odloženy na příhodnější dobu. Patří 
k nim i 70. narozeniny vizovické „horní“ nebo také „nové“ školy, které jsme v podobě dne 
otevřených dveří oslavili v předvečer Mezinárodního dne dětí, tedy 31. května. 

Vyzdobenou školní budovu, vybudovanou původně na málo obydleném vršku nad Vizovicemi, 
si v průběhu odpoledne přišly prohlédnout stovky zájemců; dorazili žáci současní i budoucí, nedávní 
absolventi a také lidé, kteří dnes do naší horní školy posílají své děti, nebo dokonce vnuky. Speciální 
příležitost prohlédnout si „tu svou školu“ přilákala také řadu bývalých pedagogů, kteří mohli asi 
nejlépe posoudit, co všechno se zde v poslední době změnilo a zlepšilo. A rozhodně se bylo na 
co dívat.  

Největším lákadlem se však nejspíš stala nově otevřená bezbariérová zahrada s altánem, jezírkem, 
lákavými relaxačními přírodními prvky a především dvěma moderními učebnami, které jsou určeny 
pro moderní výuku předmětů biologie, přírodopis, fyzika a robotika. Lákavou ochutnávku aktivit, 
které zde budou probíhat, okusili i návštěvníci dne otevřených dveří: programovali ozoboty a roboty 
SENSE, účastnili se letových ukázek dronu s možností jeho programování pomocí aplikace 
DronBlockly či sledovali ukázku 3D tisku. Na zahradě taky vyhrávala přípravka cimbálové muziky 
Ocúnek, podávalo se občerstvení a opékaly špekáčky. 

Své 130. narozeniny slavila také dolní, tzv. stará škola. Oblékla se do slavnostního hávu, aby všem 
ukázala, že i dáma v letech má své kouzlo. S přípravou oslav výročí pomáhali všichni – paní učitelky 
1.–3. tříd, paní vychovatelky všech 6 oddělení školní družiny, pan školník i paní uklízečky. Brzy po 
zahájení oslav se škola zaplnila návštěvníky, kteří si mohli prohlédnout jak moderně vybavené třídy 
s dataprojektory, novým nábytkem a výmalbou, tak krásně upravenou zahradu s mnoha 
odpočinkovými i hracími prvky. A každá třída něčím žila – tu se představily pomůcky a programy do 
hudební výchovy, v jiné třídě na návštěvníky dýchla historie školy, jinde byly k vidění elektronické 
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učebnice a vše pro prvouku, v dalších třídách se vyráběly placky, kreslila škola. A také se tancovalo 
– svoji ukázku činnosti předvedly postupně tři skupiny souboru Vizovjánek. A kdo byl tím vším 
znaven, čekalo ho v jedné ze tříd občerstvení – káva, muffin nebo šťáva. 

Stále spolupracujeme s paní Guryčovou a podporujeme jejího postiženého syna Kubíka tím, 
že sbíráme odpadové suroviny (pivní vršky, hliník, staré počítače a mobily) z nichž rodina získává 
finanční prostředky na jeho léčbu. 

Po nelehkém covidovém roce jsme se snažili navázat na naši snahu 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. 

Důležitá je pro nás podpora zřizovatele i dalších institucí.  

Děkuji především všem zaměstnancům školy, kteří svou trpělivostí a ochotou, pozitivním přístupem 
a snahou zvládli školní rok 2021/2022, který byl nelehký, i když již nebyl tak zatížen distanční výukou.  

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: 10. 10. 2022 
  
Předloženo školské radě: 13. 10. 2022. 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy:    Mgr. Radmila Koncerová 
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