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1. Základní údaje o škole 
 

Název školy Základní škola, Mateřská škola a Praktická škola Vsetín 
Adresa školy Turkmenská 1612, Vsetín 755 01 
IČ 70238898 
Bankovní spojení 25431851/0100 Komerční banka Vsetín 
Telefon/fax 571411824 - vedení školy 

571411826 - školní jídelna 
E-mail info@zsms-turkmenska.cz 

Adresa internetové stránky www.zsms-turkmenska.cz 

Právní forma příspěvková organizace 
Zařazení do sítě škol 27.5.1996 
Název zřizovatele Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21,  

Zlín  760 01 
Součásti školy Mateřská škola při nemocnici   11006828 

Základní škola při nemocnici    11006810 
Základní škola                          102780447 
Přípravný  stupeň                     110501101 
Praktická škola jednoletá          181069288 
Školní družina                           1006836 
Školní jídelna                            103092731 
Školní klub                                11006836 

Odloučená pracoviště Nemocniční 955, Vsetín 755 01 
IZO ředitelství  600171639 
Vedoucí a hospodářští pracovníci Mgr. Roman Třetina – ředitel školy 

Mgr. Věra Kvasnicová – zástupkyně ředitele školy 
Mgr. Vlasta Kovářová – zástupkyně ředitele školy  
Iva Štecová – ekonomka školy 
Bc. Gabriela Libosvárová– vedoucí školní jídelny  

Přehled hlavní činnosti školy (podle 
zřizovací listiny) 

Organizace je základní a mateřská škola se školní družinou, 
školním klubem, školní jídelnou a Praktickou školou jednoletou. 
Její činnost je vymezena zákonem č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon) a vyhláškou Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy České republiky č. 107/2005 Sb., o 
školním stravování.  

  
 
      Součásti školy 
 

součásti školy Kapacita 
Mateřská škola při nemocnici + speciální MŠ   20 

Základní škola +ZŠ při nemocnici  165 

Přípravný stupeň     9 

Praktická škola jednoletá   15 

Školní družina   65 

Školní klub   50 

Školní jídelna 170 
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Vzdělávací programy 
 

vzdělávací program zařazené třídy 
Hrajeme si celý rok 2 
Spolu se měníme k lepšímu - Školní vzdělávací program 7 
Cesta k praktickému životu -  Školní vzdělávací program  9 
Školu života, píše život sám 1 

 
 

 
2. Personální údaje 
 

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

odborná kvalifikace splňuje kvalifikaci nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem 

Učitel speciální pedagog 26 0 26 
Vychovatel  7 0 7 
Asistent pedagoga 26 0 26 
Osobní asistent – dotace ÚP 0 0 0 
Celkem 59 0 59 

 
 

Zařazení pracovníků do platových tříd (pedagog. i nepedagog.) 
 

platová třída počet zařazených pracovníků 
1 - 
2 4 
3 1 
4 1 
5 - 
6 3 
7 0 
8 25 
9 15 

10 3 
11 - 
12 19 
13 2 

 
Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 

nástupy a odchody počet 
nástupy  7 

Odchody 7 

 
3. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) Studium v oblasti pedagogických věd - 

b) Studium pedagogiky 3 

c) Studium pro asistenta pedagoga - 
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d) Studium pro ředitele škol - 

e) Studium k rozšíření odborné kvalifikace - 

 
Studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů 

Druh studia Pracovník 

a) Studium pro vedoucí pedagogické 
pracovníky 

- 

b) Studium pro výchovné poradce - 

c) Specializovaná činnost – koordinace 
v oblasti informačních a komunikačních 
technologií 

- 

d) Specializovaná činnost – tvorba a následná 
koordinace školních vzdělávacích programů 

- 

e) Specializovaná činnost – prevence sociálně 
patologických jevů 

- 

f) Specializovaná činnost – specializovaná 
činnost v oblasti environmentální výchovy 

- 

g) Specializovaná činnost v oblasti prostorové 
orientace zrakově postižených 

- 

 

 
Studium k prohlubování odborné kvalifikace  

Předmět Počet kurzů Zaměření kurzů 

Pedagogika a psychologie              7 

 

 

 

 

 

 

 

 

Strategie zvládání obtížných situací – Co 
(ne)funguje na žáky 
Logopedický asistent – primární logopedická 
prevence ve školství (2x) 

Sociálně patologické jevy 1  

EVVO 0  

Školní jídelna 3 Zařazování potravin do spotřebního koše podle 
etiket, hygienické minimum 

Ekonomika a hospodaření 
školy 

2 Uzávěrka účetnictví, Hygienické minimum 

Vedení školy 2  Jak na nový RVP VZ ve škole,webinář pro ředitele 

Informační a komunikační 
technologie 

2 Nová Informatika – Revize RVP ZV – Základy 
algoritmizace a programování 
Nová Informatika – Revize RVP ZV – P, 
Základy informatiky, Práce s daty 

 
 
Samostudium 

Prázdniny Samostudium 
Podzimní prázdniny 0 
Vánoční prázdniny 6 
Jednodenní pololetní prázdniny 0 
Jarní prázdniny 5 
Velikonoční prázdniny 1 
Celkem 12 
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4. Počty žáků 
 

Počty žáků školy 
 

Třída počet žáků z toho dívek 
spec. MŠ 11 3 

 
 

Třída počet žáků z toho dívek 

   

 
Třída počet žáků z toho dívek 

1. 8 2 

2. 10 6 
4. oddělení 3.třída 13 5 
5. 13 5 
6. 12 5 

7. 12 3 
9. oddělení 8.třída 14 5 

 

Třída počet žáků z toho dívek 

0R 7 1 

1R 7 2 

2R 5 1 

1S 6 1 

2S 6 3 

3S 5 2 

4S 5 3 
     

Třída počet žáků z toho dívek 
PŠJ                                                                         7 3 

 
 
Žáci přijatí do 1. ročníku základní školy 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do prvních tříd počet odkladů pro  školní rok  
1 12 7 

 
 
Žáci přijatí do vyšších ročníků základní školy 
 

Ročník 0 0 
počet žáků 0 0 

 
 
 
Žáci přijatí ke vzdělávání na střední školy 
 
 

typ školy počet přijatých žáků 
víceleté gymnázium    0 
čtyřleté gymnázium    0 
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střední odborná škola    0 
střední odborné učiliště    0 
odborné učiliště    5 
praktická škola    0 

 
 
5. Hodnocení žáků 
 

2. pololetí školního roku 2021/2022 
  
Celkové hodnocení žáků – prospěch 
 
           

třída prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 

0R 0 7 0 

1R 0 4 2 

2R 0 6 0 

1S 0 6 0 

2S 0 5 1 

3S 1 4 0 

4S 0 5 0 

                       PŠJ 1 3 0 

                         1. 3 5 1 

 2. 5 10 0 

4.(3.) 3 9 0 

5. 3 11 1 

6. 1 11 0 

7. 1 10 0 

9. (8.) 4 6 0 

celkem 22 102 5 

 
 
Celkové hodnocení žáků – zhoršené chování 
            

třída uspokojivé chování neuspokojivé chování 

0R 0 0 

1R 0 0 

2R 0 0 

1S 0 0 

2S 0 0 

3S 0 0 

4S 0 0 

                    PŠJ 0 0 

1. 0 0 

2. 0 0 

4.(3.) 0 1 

5. 0 0 

6. 6 4 

7. 0 0 

9. (8.) 0 0 

celkem 6 5 
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Hodnocení výsledků vzdělávání – způsob vyjádření (klasifikačním stupněm, slovně, 
kombinací obou způsobů) 
 

              
třída hodnocení 

klasifikačním 
stupněm 

hodnocení 
slovní 

kombinace slovního 
hodnocení a 
klasifikačním 

stupněm 

0R 0 7 0 

1R 0 6 0 

2R 0 6 0 

1S 0 6 0 

2S 0 6 0 

3S 2 3 0 

4S 0 5 0 

                 PŠJ 7 0 0 

1. 7 0 0 

2. 10 0 0 

4.(3.) 13 0 0 

5. 13 0 0 

6. 12 0 0 

7. 12 0 0 

               9. (8.) 14 0 0 

celkem 90 39 0 

 
 
Výchovná opatření – pochvaly 
 

třída pochvala ředitele školy pochvala třídního učitele 

0R 0 7 

1R 0 0 

2R 0 5 

1S 0 6 

2S 0 5 

3S 0 5 

4S 0 4 

                    PŠJ 0 2 

1. 0 0 

2. 0 0 

4.(3.) 0 0 

5. 0 0 

6. 0 0 

7. 0 0 

9. (8.) 0 0 

celkem 0 34 

 
 
Výchovná opatření – napomenutí a důtky 
 

            
třída napomenutí 

třídního učitele 
důtka třídního 

učitele 
důtka ředitele 

školy 

0R 0 0 0 

1R 0 0 0 
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2R 0 0 0 

1S 0 0 0 

2S 0 0 0 

3S 0 0 0 

4S 0 0 0 

                    PŠJ 0 0 0 

1. 0 0 0 

2. 0 0 0 

4.(3.) 2 0 0 

5. 0 6 0 

6. 0 1 2 

7. 0 0 2 

9. (8.) 1 0 0 
celkem 3 7 4 

 
 
Opakování ročníku 
             

třída žák neprospěl žák nemohl 
být 

hodnocen 

žák měl 
vážné 

zdravotní 
důvody 

žák opakuje 
9. ročník po 

splnění 
povinné 
školní 

docházky 

0R 0 0 0 0 

1R 2 0 0 0 

2R 0 0 0 0 

1S 0 0 0 0 

2S 2 0 0 0 

3S 0 0 0 0 

4S 0 0 0 0 

                 PŠJ 0 0 0 0 

1. 1 0 0 0 

                  2. 0 0 0 0 

4.(3.) 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 

6. 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 

9. (8.) 0 0 0 0 

celkem 5 0 0 0 

Počet omluvených / neomluvených hodin 
 
        

třída počet 
omluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

počet 
neomluvených 

hodin 

průměr na 
žáka třídy 

0R 1810 259 0 0 

1R 263 43,8 0 0 

2R 234 39 0 0 

1S 615 102,5 0 0 

2S 550 92 0 0 

3S 182 36,4 0 0 

4S 154 31 0 0 

               PŠJ 312 44,6 0 0 

1. 1381 177 4 10,53 

2. 1137 113,7 0 0 
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4.(3.) 2141 164,7 20 1,53 

5. 2526 194,3 16 1,23 

6. 1656 138 4 0,30 

7. 1672 139,3 4 0,34 

9. (8.) 2911 207,9 6 0,43 

celkem 17544       1783,2 54 4,36 

  

 
6. Zájmové vzdělávání, školní družina a školní klub 
Školní družina 
 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

2 oddělení ZŠP  
5 oddělení ZŠS 
 

18 
33 

0 
0 

2 
5 

 

 
Zájmové kroužky 
 

název kroužku počet zařazených žáků 

  

 
 
Školní klub 
 

Oddělení Počet žáků – 
pravidelná 
docházka 

Počet žáků – 
nepravidelná 
docházka 

Počet vychovatelek 

1 5 0 1 

 
 
7. Prevence rizik a školní úrazy 
 

 Počet úrazů 
 

Počet záznamů v knize úrazů 11 
Počet odeslaných záznamů o úrazech                                   11 

 
 
Vyhodnocení úrazů 
 

Místo úrazu Počet úrazů 
V hodinách tělesné výchovy 1 
V ostatních vyučovacích předmětech 0 
Výlety a exkurze 0 
Výuka plavání 0 
Přestávky ve škole 10 
Školní družina a klub 0 
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8. Spolupráce školy s rodiči 
 

Formy spolupráce komentář 

Školská rada zřízena 

Občanské sdružení při škole zřízeno 

Třídní schůzky, konzultace pro rodiče 3x za rok, konzultace s rodiči individuálně 
dle potřeby 

Školní akce pro rodiče 2 

Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín  

Účelem Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín je: 
- pomoc při realizaci výchovně vzdělávacích cílů s důrazem na etickou, citovou, estetickou a ekologickou 
výchovu, výchovu k občanství a rodičovství. 
- spolupráce s rodičovskou veřejností, poradenská pomoc rodinám se sociálním znevýhodněním 
- pomoc při zlepšování podmínek pro činnost školy. 
 
Ve školním roce 2021/2022 Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ, MŠ a PŠ realizoval výchovně vzdělávací 
akce pro žáky školy, zajistil pro žáky hračky, školní potřeby, výukové pomůcky do všech předmětů, materiál 
do Pv a Vv a především zakoupil spoustu hygienických pomůcek, dezinfekcí, které byly nezbytnou 
podmínkou pro bezpečný chod školy. Činnost spolku byla prospěšná žákům i rodičům a v průběhu ledna 
byla zpracována výroční zpráva o činnosti a hospodaření Spolku. Na třídních schůzkách byli rodiče s  touto 
zprávou seznámeni. 
 

9. ICT – standard a plán 
 

Pracovní stanice – počet 
Počet  

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 22 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách, studovnách, školních 
knihovnách, apod. 

19 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a 
k jeho vzdělávání 

21 

Počet pracovních stanic celkem 46 

iPady 70 

Notebooky 27 

 

 
 
Pracovní stanice – technické parametry 

Technické parametry stanic počet 

Starší 5 let 23 

 

Lokální počítačová síť (LAN) školy 

Lokální počítačová síť  

Počet přípojných míst neomezeně 

Sdílení dat Ano 

Sdílení prostředků Ano 

Připojení do internetu Ano 

Komunikace mezi uživateli Ano 

Bezpečnost dat Ano 

Personifikovaný přístup k datům Ano 
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Připojení k internetu 

Služba  

Rychlost 4 MB 

Agregace Nejvýše 1:10 

Veřejné IP adresy ANO 

Neomezený přístup na internet ANO 

Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO 

QoS (vzdálená správa) ANO 

Filtrace obsahu ANO 

Antispam ANO 

Antivir ANO 

 

 
Prezentační a grafická technika 

Technika  

Druh  

Datový projektor 10 

Dotyková tabule 0 

Multifunkční zařízení 11 

Skener 1 

Interaktivní tabule 5 

 
 
 
Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 

programové vybavení  

Operační systém 73 

Antivirový program 73 

Textový editor 73 

Tabulkový editor 73 

Editor prezentací 73 

Grafický editor - rastrová grafika  

Grafický editor - vektorová grafika  

Webový prohlížeč 73 

Editor webových stránek  

Klient elektronické pošty 73 

Aplikace pro výuku a procvičování psaní na klávesnici 0 

Programy odborného zaměření 30 

 
 
 
Další ukazatele 
 

  

Diskový prostor na uložení dat pro žáky 1 GB 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) Ano 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty Ano 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové prezentace Ne 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a službu internetu, které škola 
určí 

Ano 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy Ne 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo notebooku v učebnách neomezeně 
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10. Ukazatele rozpočtu a přehled dalších jeho prostředků 
 

 
 

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu r. 2021 

* Účelové prostředky z rozpočtu ZK (součást 
závazných ukazatelů - NIV ostatní) 

Stanoveno 
rozpočtem / 
poskytnuto (konečný 
stav po úpravách) 

Použito  
k 31. 12. 2021 

Zůstatek 
k 31. 12. 2021 

Čtení, čtení, základem je k vědění! 
UZ 33339 

25 000,00 25 000,00 0,00 
realizace projektu 
ukončena 

OP VVZ, projekt „Šablony 2020“   reg. č. : 
CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0019288,  UZ 33063 

556 889,00 199 454,30 357 434,70 

Nepoužitá částka 
bude vyčerpaná v roce 
2022 a 2023, kdy bude 
projekt ukončen. 

    
 

Další účelové prostředky z rozpočtu ZK (nebylo součást závazných ukazatelů) 

EVVO - Stromy, keře máme rádi, jsou to naši 
kamarádi, pokračujeme…  

 7 000,00  0,00 7 000,00 
Čerpání bylo 
realizováno v roce 
2020.  

 

 

Ukazatele stanovené KÚZK Stanoveno rozpočtem Použito zůstatek 

v roce 2021 

 

(konečný stav po úpravách) k 31. 12. 2021 k 31. 12. 2021 

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Přímé NIV celkem   35 774 821,00 35 774 821,00 0,00 

z toho 

Platy 
zaměstnanců 
školy 

25 942 499,00 25 942 499,00 0,00 

 OON 
zaměstnanců 
školy 

99 652,00 99 652,00 0,00 

Limit počtu zaměstnanců   56,17 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
ka

za
te

le
 

Odvody 8 797 294,00 8 775 457,00 21 837,00 

FKSP 518 850,00 532 453,60 -13 603,60 

ONIV ostatní   416 526,00 424 759,40 -8 233,40 

       z toho: náhrady za PN 162 320,00         192 475,00 -30 155,00 

Prostředky poskytnuté a stanovené        
zřizovatelem         

Zá
va

zn
é 

u
ka

za
te

le
 

Příspěvek provozní NIV   3 975 974,00 3 975 974,00 0,00 

NIV ostatní      581 889,00   224 454,30           357 434,70  

Závazné ukazatele celkem v roce 2021                   40 332 684,00 Kč 
 

Investiční prostředky       

 od zřizovatele   0,00 0,00 0,00 

ze státního rozpočtu  0,00 0,00 0,00 
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Ostatní zdroje 
Poskytnuto     
v roce 2021 

Použito k        
31. 12. 2021 

Zůstatek k 
31. 12. 2021 

Poznámka 

Celkem 1 390 031,72 
   

Dotace MPSV/ESF na mzdy, odvody a PN - SÚPM 429 725,00 429 725,00 0,00  

Dotace MPSV na mzdy, odvody a PN na VPP 83 521,00 83 521,00 0,00 . 

Projekt „Cesta k zaměstnání v oblasti péče o 
handicapované osoby III“ – Asociace rodičů a přátel 
zdravotně postižených dětí v ČR z.s. – mzdové náklady 

166 340,00 166 340,00 0,00 
 

Tržby - stravné  555 337,34 555 337,34 0,00 
 

     

Tržby - ŠD,ŠK a MŠ 32 800,00 32 505,18 294,82 
 

Úroky banky 45,77 45,77 0,00 
 

Ostatní výnosy -pojistné události 990,00 990,00 0,00  

Ostatní výnosy – dobropis 1 403,00 1 403,00 0,00 
 

Ostatní výnosy – příjem za ztráty čipů, z reklamních 
služeb od VaKu 

3 780,00 3 780,00 0,00  

Ostatní výnosy - bezúplatná plnění** 135 972,55 116 090,61 19 881,94 
Respirátory, roušky, AG testy 
z MV ČR 

 
 

Prostředky 
  

Počáteční stav 
fondu k 1. 1. 21 

Tvorba fondu 
v roce 2021 

Čerpáno 
k 31. 12. 2021 

Zůstatek 
k 31. 12. 2021 

Peněžní fondy celkem 620 784,88 1 905 368,62 1 316 144,83 1 210 008,67 

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fond rezervní - tvořen z výsledku hospodař. 47 317,02 2 728,02 0,00 50 045,04 

Fond rezervní - tvořen peněžními dary** 74 455,61 30 000,00 13 502,00 90 953,61 

Fond investic  145 056,12 1 339 497,00 794 234,83 690 318,29 

FKSP 353 956,13 533 143,60 508 408,00 378 691,73 

** Přijaté peněžní dary rozepsány samostatně v 
příloze. 

      
 

 
 
 
 

Inventarizovaný majetek 

Druh majetku 
Způsob 
provedení 
inventury 

Celková hodnota           
k 31. 12. 2021  

Dlouhodobý nehmotný 
majetek 

  
  

D 0,00   

Dlouhodobý hmotný 
majetek 
  
  
  

stavby F 36 729 121,90 

sníženo o 
oprávky 

komunikace F 16 197,00 

ostatní stavby F 65 552,00 

samostatné movité věci a soubory F 3 830 017,58 

Pozemky F,D 931 961,00 
 

DDNM 
5 - 60 tis. Kč 
  

F,D 523 098,10 
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podrozvahová evidence do 5 tis. Kč 
  

F, D 104 260,95 
 

DDHM 

1 - 40 tis. Kč 
  

F 12 238 032,39 
 

podrozvahová evidence  
do 1 tis.Kč 
 

F 571 848,34 
 

Materiálové zásoby-potraviny, čisticí prostř., OOPP, 
respirátory, roušky, AG testy 
  

F 51 255,56 
 

Ceniny F 0,00 
 

Pokladní hotovost F 3 452,00 
 

Peněžní účty 
KB D 5 045 506,61 

 
ČS - 
FKSP 

D 322 638,52 
 

Datum inventarizace: 01. 12. 2021 - 28. 1. 2022 
 
Zjištěné závady a nedostatky: 

- číselná řada karet dlouhodobého majetku nenavazuje na sebe z důvodu chybného číslování v minulých 
letech 
- dokladovou inventurou bylo zjištěno, že pořízený drobný hmotný majetek, č. dokladu 300744 ze dne 03. 
11. 2021, 
  částka 511,- Kč nebyl zaúčtován v účetnictví na majetkovém účtu operativní evidence 9020000, tím vznikl 
rozdíl 
  mezi účetní a majetkovou evidencí.  
- faktura č.2021000304, int. č. 100313, ze dne 1.10.2021 částka 8 994,00 Kč byla ohrazena v částce 
8 993,00 Kč. 
 
Návrh inventarizační komise k odstranění zjištěných závad: 

- oprava číselné řady se nebude z důvodu nevýznamnosti provádět  
- opravným dokladem č. 400192 ze dne 31.12.2021 byl majetek zaúčtován na AÚ 9020000 v částce 511,00 
Kč 
- opravným dokladem č. 400198 ze dne 31.12.2021 byla částka 1,- Kč převedena po dohodě 
s dodavatelem  
   do výnosů organizace 
- z důvodu zajištění věrného a poctivého obrazu účetnictví jsou od 1.1.2022 prodlouženy odpisy u DHM – 
interaktivní 
  tabule s příslušenstvím, i. č. 34, do 31.12.2027. 

 
 

Přehled čerpání dotací a vybraných položek nákladů z příspěvku na provoz ve školním roce 2021/22  

 9 - 12 / 21 1 -  8 / 22 

Opravy z provozu 
z Fondu 
investic 

z provozu 
z Fondu 
investic 

Oprava podlah  66 419,00 0,00 
Výměna PVC ve třídách, opravy 
soklů 

3 630,00 128 808,00 

výměna schodišťové plošiny a oprava 4 356,00 278 300,00  opr. vodoinstalace, topení 
 

55 055,00 

Vým. rekuper. jednotek za radiátory 25 502,00   malování, nátěry   11 899,00 49 529,00 

elektroopravy 11 505,00  oprava a servis kanalizace 9 505,00  

Seřízení oken, dveří, vým. rolety, dveří 9 305,00  oprava střechy, svodu 8 063,63  

   servis rekuper. jednotek  42 440,00 

   
opr. a serv. plynových kotlů, 
ventilů 

   29749,08  

   opr.plotu, zámečnické opr. 55 478,50  

   servis VZT 9 450,10  

   Opr. dlažby, obrubníku 9 720,84 48 039,01 
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drobná údržba: 
 

  drobná údržba: 
 

 

oprava školního zvonění, regulátoru 4 089,80   servis jízd. kol, traktůrku 14 737,00  

opr. ručního nářadí, stolů, židlí, myčky 13 763,55   opr. HP, Tv nářadí     2 583,00  

    
Oprava nábytku, dveří, zámků, 
sklení 

75 780,00  

  134 940,35  278 300,00   230 596,15 323 871,01 

Celkem opravy 
967 707,51 Kč 

 

Pořízení drobného dlouhodobého 
majetku 

9 - 12 / 21 
1 - 8 / 22 

 

DDHM do 40 tis. Kč celkem 785 369,75 DDHM do 40 tis. Kč celkem 368 662,91 

kovové skříně, regály, ponk, nájezd. 
rampy 

92 401,65 Korkové tabule  5 109,83 

PC, klávesnice, myši, ext. disk, 
dataproj., držák 

415 513,77 
Hustič pneu.s nanometrem, 
věšák 

1 291,00 

Pomůcky do robotiky, Albi tužka 10 566,00 
Škol. lavice, židle, katedra, 
stůl pod PC 

 82 227,00 

Tabule Triptych, kroužkové vazače, 
kružítko na tabuli 

34 446,00 Smalt. hrnec s poklicí    1 893,00 

Venkovní kamera 6 674,00   

Hračky a hry pro MŠ, ŠD, ŠK 6 044,00 
DDHM do 40 tis.Kč-dotace 
na mobilní technologie 

278 142,08 

Nábytek-skříňky, katedry, židle, lavice, 
stolky do jídelny, police, zrcadlo, 
koberce 

170 054,96 
23 ks iPad, 3ks iPhon, 3páry 
sluchátek 

278 142,08 

Vysavač, nůžky na živý plot    10 098,00 
 

Vybavení do ŠJ 39 571,37 

 

DDHM do 40tis.Kč z FKSP           1 998,00 DDHM do 40tis.Kč z FKSP       859,00 

Varné konvice      1 998,00 Varná konvice        859,00 

 

DDNM do 60 tis.Kč celkem 41 800,00 DDNM do 60 tis.Kč celkem           0,00 

SW Kerio Control 41 800,00   

 

DDHM do 40tis.z RF z darovaných 
pen.prostř. 

0,0 
DDHM do 40tis.z RF 
z darovaných pen.prostř. 

67 937,99 

  Invalid. Vozíky 2ks 11 549,99 

  

pom.: Fit pro školu, 
Marbelino I,II, 
LogiTurn,Climb, hra Pojďme 
kódovat, Magnet. abeceda, 
laminátor 

18 117,00 

Dřevěná kuchyňka do namocnice – 
věcný dar 

 899,00 
Dětský koberec, postýlky 6 
ks  

8 253,00 

  
Dataproj.Epson, plátno, 
repro 

30 018,00 

 

DDHM Šablony 2020  34 646,00 
DDHM, DDNM dotace na 
digitální pom.pro MŠ 

23 430,00 

NováDida 1 pro MŠ 7 580,00 
roboti, podložka, hra Základy 
kódování 

6 015,00 

Mapy ČR, Dětský Svět, Sluneční 
soustava, ČJ, matematické osy 

20 696,00 nahrávací nástěnné tabule     2 089,00 

Ozobot puzzle, Blue-Bot, Bee-Bot 
podložka 

6 370,00 Albi tužky - KČ 2 986,00 

  Výuk. sw Symwriter 12 340,00 

Celkem DDHM, DDNM 1 325 602,65 Kč 
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Celkové čerpání RF z darovaných 
peněžních prostředků 

9-12 / 21  1-8 / 22 

AG testy zaměstnanců 2 650,00 AG testy zaměstnanců           2 800,00 

Výchovný koncert 1 500,00 Výchovný koncert muzikoter.  4 900,00 

  Invalidní vozíky 2 ks 11 549,99 

  
Učební a rehabil.pom., 
laminátor, postýlky, koberec 

61 973,86 

Celkem čerpání RF 
95 373,85 Kč 

 

Mzdy, OON  9 - 12 / 21 1-8 / 22  

hrubé mzdy 8 499 581,00                            14 795 121,00 
 

OON 37 235,00 25 900,00 
 

OON - Šablony 2020 76 150,00 63 750,00 
 

OON Doučování 14 652,00 214 750,00  

Celkem mzdové náklady 23 727 139,00 Kč 

 
Přehled čerpání dotací a vybraných položek nákladů z příspěvku na provoz ve školním roce 

2021/2022 

 
9 - 12 / 21 

 
1 - 8 / 22 

Učebnice: 2 473,00  19 727,00 

Učeb. pomůcky: 6 002,55  359,00 

Knihy, metodiky 0,00  359,00 

pomůcky 6 002,55  0,00 

    

Odborné publ., časopisy 40,00  5 121,00 

    

Materiál pro výuku 44 361,74  28 143,68 

Prac.sešity ,mat. do Pv, výtvarný mat. 

mat., hračky, pom.pro ŠD, ŠK, MŠ 20 731,00  0,00 

hry, hračky - ŠD, ŠK 11 239,00  0,00 

hry, hračky - MŠ   9 492,00  0,00 

Celkem ŠD, ŠK, MŠ 20 731,00 Kč 

Školení a vzdělávání 9-12 / 21 
 

1-8 / 22 

školení, semináře 4 640,00  1 400,00 

                                     z toho DVPP  3 390,00  0,00 

OOPP 9-12 / 21  1-8 / 22 

nákup OOPP      52,00  7 519,00 

OOPP z vlastních zdrojů, dary 2 650,00  0,00 

Celkem OOPP 10 221,00 Kč 

Zdravotní prohlídky 9-12 / 21  1-8 / 22 

Preventivní LP 1 180,00  7 400,00 

Vstupní LP 3 620,00  5 207,00 

Projekt „Šablony 2020“ 9-12 / 21  1-8 / 22 

Spotřeba materiálu 10 900,30  11 155,40 

Učební pom., knihy 4 188,00  6 194,00 

DDHM, DDNM pomůcky 36 146,00  0,00 

Cestovní náhrady 7 655,00  8 111,00 

Ostatní služby 33 335,00  40 137,00 

Školení, vzdělávání 31 080,00  1 980,00 

OON 76 150,00  63 750,00 
Celkem Šablony 2018 329 781,70 Kč 

 

Projekt „Čtení, čtení základem je k vědění“ 9-12 / 21  1-8 / 22 
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Knihy do školní knihovny 25 000,00  0,00 

Celkem 25 000,00 Kč 

 
 

Přehled čerpání doplňkové činnosti ve školním roce 2021 / 2022 

  DČ-hostinská DČ realitní Celkem šk.r. rok 2021 / 2022 

  9-12 / 2021 1-8 / 2022 9-12 / 2021 1-8 / 2022 9-12 / 2021 1-8 / 2022 

 potraviny 37 544,87 71 097,61 0,00 0,00 37 544,87 71 097,61 

 spotř. materiálu 41 504,19 72 081,61 130,00 608,00 41 634,19 72 689,61 

 Prodané obaly 6 126,61 11 087,31 0,00 0,00 6 126,61 11 087,31 

 elektrická energie, plyn 7 801,00  7 992,00 429,00  867,00 8 230,00 8 859,00 

 voda 2 622,00 1 675,00  740,00 730,00  3 362,00 2 405,00 

 oprava a údržba NM 118,00 0,00 0,00 0,00 118,00 0,00 

 služby 2 709,73 918,00 0,00 90,00 2 709,73 1 008,00 

 platy - odměny 27 500,00 17 901,00  7 000,00 0,00  34 500,00 17 901,00 

 odvody SP, ZP, FKSP, zák.poj. 9 845,00 6 595,00  2 506,00  0,00 12 351,00 6 624,00 

 OOPP, zdravotní prohlídky 0,00 615,00  0,00 60,00  0,00 675,00 

 odpisy 4 440,00 13 200,04,00  0,00  0,00 4 440,00 13 200,04 

 DDHM 4 401,00 161,00 0,00  0,00 4 401,00 161,00 

 Náklady celkem 107 067,53 132 225,96 10 805,00 2 384,00 117 872,53 134 609,96 

 Výnosy 103 893,53 190 589,47 11 150,00 15 180,00 115 043,53 205 769,47 

 VH  55 189,51  13 141,00   

 VH šk.r. 2021/2022 celkem 68 330,51 Kč       

 
 

Přehled přijatých peněžitých a věcných darů ve školním roce 2021/2022 

Dárce Kč  účel 

WOCO STV s.r.o. Vsetín  5 000,00  Magnetické tabulky 

Tomáš Jochec, Nový Hrozenkov 5 000,00  

Petr Žídek, Lidečko 20 000,00 pro žáky ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín 

Kayaku Safety Systems, Vsetín 20 000,00 vzdělávací a terapeutické aktivity žáků spec. školy 

VALI REAL s.r.o. Vsetín 3 000,00 pomůcky 

MUDr. Martin Kubín, Loučka 20 000,00 pro žáky ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín 

Celkem peněžní dary 73 000,00 
 

Věcné dary: 
  

MV ČR  26 299,60 AG testy pro žáky 

Nadační fond Svět oken, Vsetín 10 000,00 pomůcky, materiál pro výuku, učebnice 

Nadační fond Svět oken, Vsetín 7 000,00 knihy a výukový materiál 

Celkem věcné dary 43 299,60 
 

 
 

Vzdělávací akce ve školním roce 2021 / 2022 

Název akce 

Vnitřní předpisy škol a školských zařízení  

Správní právo 

Odměňování pracovníků 

Licence EES  

Kariérové poradenství 

Ohrožené děti a mládež 

Bezpečně na NETU 
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Školení GDPR 

Účetnictví 

Pokladna v praxi, EET 

Školní stavování 

Hygienické minimum 

Spisová služba 

Cloudové technologie ve školství 

Rozvoj předčtenářské gramotnosti Šablony 2018 

Skupinové sdílení Šablony 2020 

Školení BOZP,PO a CO 

 
 

 
11. Školní stravování 
 

 průměrný počet strávníků za školní rok 

pracovníci školy 65 

žáci  84 

cizí strávníci 23 

počet celkem 172 

 
 
 
12. Projekty 

 
 
Projekty  
 

 
Šablony III. – projekt EU OPVV ve výši 556 889,- Kč 
Čtení, čtení základem je k vědění  - projekt MŠMT  
 
I v letošním školním roce byla škola zapojena do projektů s názvem „Ovoce do škol“ a „Mléko do 
škol“ Pro letošní školní rok jsme pokračovali ve spolupráci s dodavatelem ovoce a zeleniny firmou 
Ovocentrum V+V s.r.o. Oba projekty jsou určeny pro žáky školy. 
 

 
 
  
 

 
13. Mimořádné výsledky a úspěchy žáků 
 
   
        Výtvarné úspěchy 

 

1. Památník Terezín – vyhodnocení.  Na téma „Když je třeba pomoci“ jsme minulý školní rok 

odeslali čtyři výkresy, z nichž byly tři oceněny.  Slavnostního vyhlášení 7. září 2021 se zúčastnili 

ocenění žáci 3.třídy. 

2. „Radost“ Kolín Odeslali jsme 17 prací na volné téma. 
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3. Svět očima dětí – vyhodnocení. Soutěž organizovaná Ministerstvem vnitra ČR „Svět v době 

pandemie a hrdinové v první linii“. Byl oceněn výkres žáka Stevena Žigy z loňské 3.třídy. 

4.  ,,Požární ochrana očima dětí“ – vyhodnocení. Filip Cazacenco a Mário Kandra se umístili v 

okresním, krajském, a dokonce i v republikovém kole na úžasném 1. místě!  

5. „My a příroda, příroda a my“ - Hnutí Brontosaurus Brno.  Odeslali jsme 9 obrázků 1.třídy a 

žáků 2.stupně ZŠ praktické.  

6. Romano suno  - vyhodnocení. Na konci minulého školního roku jsme odeslali 12 obrázků na 

různá témata. Žák loňské 3.třídy Matyáš Horváth obdržel diplom a krásné ceny za 3. místo, 

stejně jako žáci loňské 5.třídy – Erik Tulej a Filip Tulej. Nejúspěšnější byla žákyně speciální 

školy Amanda Gádžorová, která za svou Tanečnici získala 2.místo.  

7. „Příroda kolem nás“ – Správa Národního parku Podyjí ve Znojmě. Odeslali jsme 15 prací žáků 

1., 2. a 6.třídy školy praktické. 

8. Památník Terezín – téma „Malovat a přežít“.  Odeslány tři nejlepší práce žáků 1.třídy školy 

praktické. 

9. „Máme rádi přírodu“ – vyhodnocení. Oceněni dva žáci 1.třídy školy praktické.  

10. Zámecká strašidla – Slavkov u Brna. Odeslali jsme 16 prací žáků 1., 6. , 7.třídy školy praktické 

a žáků školní družiny 5.  

11. „Kouzlo Indie“  -  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.  Odeslali jsme sedm obrázků 

žáků 1. a 6. třídy školy praktické. 

12. „Bezpečný cyklista“ - Policie ČR. Odeslali jsme 5 obrázků žáků 1. a 6.třídy školy praktické.  

13. „Cestou dvou bratří“ – Velehrad 2022. Odeslali jsme 9 výkresů žáků 1. a 6.třídy školy 

praktické a školní družiny 5.  

 

 

 
Sportovní úspěchy 
 

10. 9. 2021 jsme se zúčastnili Olympiády speciálních škol v Uherském Hradiště. Soutěžili jsme 

v disciplínách: skok do dálky, hody kriketovým míčkem a běhu na 60 metrů. Získali jsme 5 medailí: 2 

stříbrné, 3 bronzov 

 
14. Údaje o výsledcích kontrol a inspekcí provedených ČŠI 
 
 Dne 14.3.2022 byla provedena daňová kontrola o ústním jednání při správě daní sepsaný podle 

ustanovení § 60 až § 62 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „DŘ“) 

Kontrolu provedly zaměstnankyně Finančního úřadu pro Zlínský kraj zařazené do oddělení kontroly 

zvláštních činností II. 

Šetřením bylo požadavkům vyhověno, závažná zjištění nebyla zjištěna a taktéž nebylo zjištěno porušení 

obecně závazných a právních předpisů. 

Ve dnech 8. – 10.3. proběhla inspekční kontrola ČŠI Zlínského inspektorátu. 

Kontrolou nebylo zjištěno žádné závažné porušení zákonů. Škola disponuje moderním vybavením, nabízí 

žákům široké spektrum výchovně vzdělávacích aktivit, má slabé i silné stránky, které jsou zapsány 

v inspekční zprávě. 

 

15. Závěr výroční zprávy 
 

Úplnost a velikost školy 
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Škola má hlavní sídlo na ulici Turkmenská a součástí školy je jedno odloučené pracoviště, které se nachází 

na ulici Nemocniční, kde je umístěna MŠ a ZŠ při nemocnici. Ve škole se vzdělává 141 žáků. Škola je 

úplná, s 1. až 9. postupným ročníkem ZŠ praktické a 1. až 10. postupným ročníkem ZŠ speciální. Počet 

žáků ve třídách ZŠ praktické a ZŠ speciální se pohybuje mezi 6 –14 žáky. V rehabilitačních třídách je 

maximálně 6 žáků. Přípravný ročník je při Základní škole speciální, kde se vzdělává max. 6 žáků. 

 

Řídící systém školy je dán pevnou organizační strukturou na jednotlivých stupních řízení. Koncepční i 

operativní řízení školy vychází z osvědčených a tradičních metod práce, ze znalosti odborné problematiky 

a respektování individuality každého pracovníka, důraz je kladen i na zvyšování aprobace pedagogického 

sboru.  

  

Informační systém školy je založen na podrobném zpracování měsíčních plánů a jejich příloh, průběžné 

informace jsou zveřejňovány na nástěnce ve sborovně. Závažnější informace jsou pracovníkům předávány 

na provozních poradách a poradách metodických sdružení. 

 

V oblasti personální dochází k trvalé podpoře zvyšování úrovně vzdělanosti pedagogického sboru. 

V letošním školním roce bylo umožněno doplňovat, či rozšiřovat si kvalifikaci čtyřem pracovníkům. 

Pedagogický sbor je tvořen kvalitními pedagogy všech věkových skupin. Tvoří jej učitelé základní školy 

praktické a základní školy speciální s vysokoškolským vzděláním v oboru speciální pedagogiky, 

vychovatelky ve školní družině s bakalářským vzděláním se zaměřením na vychovatelství a pedagogičtí 

asistenti, jež absolvovali kurz pro pedagogické asistenty v rozsahu 120 hod. Každoročně jsou pedagogové 

a ostatní zaměstnanci školy poučeni o BOZP a PO, všichni jsou proškoleni v problematice ochrany při 

mimořádných situacích. Všichni učitelé mají základy počítačové gramotnosti a jsou proškoleni ve speciálně 

pedagogických metodách práce, přístupu k žákům a speciálně pedagogických terapiích. Proškolení 

pedagogové získali certifikát. 

 

Ve škole jsou všichni pedagogičtí pracovníci speciální pedagogové, několik pedagogů má buď 
vystudovanou logopedii nebo mají logopedické minimum a 2 pedagogy - specialisté pro zdravotní tělesnou 
výchovu, dále máme na speciální škole pedagogy s odborností v konceptu Bazální stimulace aj.).  
Dále je podporováno průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím akreditovaných 
seminářů v rámci DVPP. Hlavním východiskem práce učitele naší školy je důkladné poznání žáka a jeho 
rodinného prostředí a pokud možno vybavit jej co největším množstvím dovedností a návyků, potřebných 
k orientaci v okolním světě dosažení maximální možné míry samostatnosti a nezávislosti na péči druhých 
osob. 

 
Základní škola praktická  
 
Škola je určena pro žáky s různými stupni rozumových schopností, se závažnými poruchami učení, 
opakovaně selhávající při výuce na ZŠ a žákům nezvládající učivo na běžné základní škole z důvodu 
daných komplikovaným rodinným a sociálním prostředím. Školní vzdělávací program (dále jen ŠVP) 
vychází z koncepce RVP ZV s doporučenou minimální úrovni vycházející z nutnosti přizpůsobit výuku 
současným podmínkám a požadavkům, přičemž jsou respektována určitá omezení našich žáků. Program 
navazuje na dlouhodobě pozitivní vnímání jejich možností a schopností, tedy na zdůrazňování jejich kladů 
a dosažených výkonů na úkor negativního popisu jejich neschopnosti.  
 
Koncepce školy a celkové pojetí a cíle ŠVP vycházejí ze základních charakteristik, které definují jak 
směřování školy, tak i specifika výchovy a vzdělávání žáků s postižením 

 
Obecné cíle vzdělávacího programu: 

• umožnit žákům osvojit si strategii učení a být motivován pro celoživotní učení, 

• podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů, 

• vést žáky k všestranné a účinné komunikaci, 

• rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých, 
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• připravovat žáky k tomu, aby se projevovali jako samostatné, svobodné a zodpovědné osobnosti, 

uplatňovali svá práva a naplňovali své povinnosti, 

• vytvořit u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, být 

vnímavý a citlivý k lidem, svému prostředí a přírodě, 

• učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný, 

• vést žáky k toleranci a ohleduplnosti k jiným lidem, k jejich kulturám a duchovním hodnotám, učit je žít 

společně s ostatními lidmi, 

• pomáhat žákům poznávat a rozvíjet své schopnosti a reálné možnosti, uplatňovat je při rozhodování o 

vlastní životní a profesní orientaci. 

Výchovné a vzdělávací strategie vedou k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí žáků, představujících 

souhrn vědomostí, dovedností, schopností, postojů a hodnot důležitých pro osobní rozvoj a uplatnění 

každého člena společnosti a vycházejících z RVP ZV - LMP. Strategie, vedoucí k jejich naplňování, jsou 

uplatňovány všemi pedagogy, přičemž reflektují specifické potřeby žáků s mentálním postižením, odlišné 

postupy a metody práce s těmito žáky a rozdílnou úroveň rozumových schopností jednotlivých žáků v rámci 

školy i jednotlivých tříd. 

 

Ve třídách Základní školy speciální jsou vzděláváni žáci, jejichž rozumové schopnosti jim nedovolují 

zvládat základní školu praktickou. Ve vhodně upravených podmínkách a při speciálně pedagogické péči si 

žáci osvojují základní vědomosti, dovednosti a návyky potřebné k uplatnění v praktickém životě (osvojují si 

návyky pro vlastní samostatný život a dle individuálních schopností i společensky prospěšné uplatnění). 

Obsahem výchovně vzdělávací práce je vypěstování návyků sebeobsluhy, hygieny a rozvíjení pracovních 

dovedností a návyků, osvojení si základních pojmů týkající se nejbližšího přírodního a společenského 

prostředí. V neposlední řadě klademe důraz na rozvoj komunikačních schopností, buď formou verbální či 

alternativní VOKS). 

ŠVP poskytuje přehled o maximální míře možných dosažených vědomostí, dovedností a návyků žáků 

vzdělávaných na ZŠ speciální a je podkladem pro vytváření IVP, jež vychází z potřeb jednotlivých žáků. 

 

Mateřskou školu letos navštěvovalo 10 dětí s různým zdravotním postižením. MŠ je speciálním zařízením 

pro děti se zdravotním znevýhodněním a se zdravotním postižením. Uskutečňuje předškolní vzdělávání a 

poskytuje speciálně pedagogickou podporu dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. S dětmi se 

pracuje individuálně, se zohledněním na jejich zdravotní postižení. V MŠ speciální pedagogové pracují a 

používají speciálně pedagogické metody práce, odborné terapie, stimulují osobnost dítěte k dalšímu 

rozvoji, podporují u dětí samostatnost, komunikaci a co nejvyšší míru socializace. Pracujeme na základě 

TEACH programu, podle kterého uzpůsobujeme denní režim a nácvik strukturovaného učení. Výchovné a 

vzdělávací aktivity vytváříme podle RVP pro předškolní vzdělávání. 

Třída MŠ se účastní po celý rok různých terapií: hipoterapie, canisterapie, felinoterapie, muzikoterapie, 

rehabilitace, výukové programy v rámci EVVO. Během dne se u nás ve třídě střídají rozmanité aktivity, při 

kterých se snažíme o všestranný rozvoj osobnosti.  

 

Praktická škola jednoletá je vzdělávacím oborem středního stupně vzdělání a je určena pro žáky 

s různým stupněm mentálního postižení. V letošním školním roce třída PŠJ byla naplněna sedmi žáky.  

  

Ve třídách ZŠ a MŠ při nemocnici  

V letošním školním roce se Dětské oddělení potýkalo s nepříjemnou situací, kdy byl dlouhodobě nemocen 

primář oddělení a byl nedostatek lékařů. Z tohoto důvodu byl omezený provoz na Dětském oddělení, 

přijímaly se jen děti po operacích a akutní případy. Tato situace se odrazila i na počtu hospitalizovaných 

dětí. I přesto se paní učitelky snažily děti podpořit a vysvětlit látku ze školy, kde si děti nebyly jisté nebo 

měly rezervy. Také vyrobily ve spolupráci s dětmi spoustu výkresů, výzdoby na společné chodby, vánoční 

přáníčka. Paní učitelka z MŠ se opět zapojila i do shánění sponzorských darů, díky nimž se vybavila 

knihovna a herna pro hospitalizované děti, které zpříjemňují pobyt dětí na Dětském oddělení. Spolupráce 

s dětmi, s rodiči i personálem Dětského oddělení nemocnice Vsetín, je výborná. 
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Škola nabízela žákům projektové dny financované z EU OP VK v rámci projektu Šablony III. 

Třídní učitelé se během školního roku zaměřili na individuální konzultace a doučování žáků. 

 

Školní družina a školní klub 

 

Provoz ŠD ZŠP při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín, byl zahájen 3. 9. 2021 v čase od 11. 40 hod. do 14. 50 hod.  

Školní družinu navštěvovaly děti 1. – 3. třídy a byly vytvořeny 2 oddělení ŠD, kde pracovaly 2 vychovatelky 

a 2 asistenti pedagoga. 

1.  ročník             -     7 dětí 

2. – 3. ročník       -     13 dětí  

Ve ŠD se dbalo o pravidelné dodržování denní skladby činností, dle ročního období, aktuálního počasí a 

konkrétní situace. Družina poskytovala dětem smysluplné a přitom zábavné využití volnočasových aktivit. 

Děti měly k dispozici společenské hry, hračky pro děvčata i chlapce, sportovní potřeby a další potřeby a 

pomůcky k rozvoji manuální zručnosti a dalšího vzdělávání dítěte.  Mezi nejčastější aktivity v družině patřila 

výtvarná činnost, zaměřená na různé techniky malování. V pracovních činnostech jsme při práci s papírem 

obkreslovali, stříhali, lepili a seznámili se s dalšími pracovními technikami. Cílem ŠD byl pobyt ve škole 

zpříjemnit. V podzimním a jarním období, pokud nám přálo počasí, jsme se snažili co nejvíce udržet děti na 

hřišti u školy, kde jsme jim připravovali různé hry, sportovní překážkové dráhy, učili základy jízdy na 

koloběžce a kole. V družině jsme si připomněli tradiční vánoční zvyky.  V zimním období jsme se chodili na 

procházky krmit kačeny, jelikož sněhová nadílka byla velmi chudá. I když byla zima dlouhá, tvořili jsme 

z přírodnin krmítka pro ptáky a domečky pro lesní skřítky.  

Ve spolupráci s třídními učiteli jsme v družině uplatňovali doučování dle individuálních potřeb dětí.                                                                                                                                            

Realizované akce - Kovozoo, návštěva Džungle, Zbrašovské aragonitové jeskyně, karneval, velikonoční a 

vánoční tvoření 

 

Nezbytnou podmínkou k zorganizování akcí ŠD byl vstřícný a velkorysý přístup vedení naší školy. Kolektiv 

vychovatelek a asistentů se snažil v tomto školním roce co nejefektivněji využít prostor ve ŠD 

volnočasovými aktivitami, vybavit děti potřebnými dovednostmi, rozvíjet u dětí jejich nadání. Učili jsme děti 

zvládat běžné i náročné situace, se smyslem pro zodpovědnost. Snažili jsme se vytvářet hranice 

správného chování, posilovat komunikační dovednosti, vést děti k poznání sebe samého. Kolektiv 

vychovatelek a asistentů se snažil dětem vytvořit přátelské a inspirující prostředí. 

 

 
Provoz ŠD + ŠK ZŠS 

Ve školním roce 2021/2022 bylo v provozu speciální školy 5 oddělení školních družin.  Program aktivit a 
činností ŠD byl v souladu s tematickým plánem a je vždy přizpůsoben zdravotnímu postižení a 
schopnostem žáků. Aktivity probíhají skupinově i individuálně. 

Začátek školního roku byl částečně ještě poznamenán koronavirovými omezeními – žáci nemohli 
navštěvovat společné prostory školy (tělocvičnu, multisenzorickou a aktivizační místnost “A“). V průběhu 
jarních měsíců se začalo rozvolňovat, což skýtá větší prostor pro aktivity školních družin. Příznivé počasí 
jsme využívali k vycházkám do okolí školy, návštěvě dětských hřišť nebo využili školní zahradu. 

V průběhu školního roku se střídají výtvarné aktivity, pohybové, terapeutické a relaxační koutky, hudební a 
na polohovacích vacích. Nechyběly ani pobyty v multisenzorické a aktivizační místnosti, máme možnost 
využít keramickou dílnu. V únoru uspořádala ŠD V. zimní olympiádu.  Někteří žáci navštívili 
předvelikonoční tvoření v městské knihovně, zdatnější jedinci měli možnost využít horolezeckou stěnu 
v Alcedu. Výtvarně nadaní žáci se účastnili různých výtvarných soutěží „Zámecká strašidla“, „Hasiči“ a jiné. 

Všechny akce a činnosti je možné shlédnout na webových stránkách školy. 
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Do školních družin a školního klubu byly zakoupeny deskové i didaktické hry, které byly financovány 

z prostředků SRPŠ. 

Školní klub 

Školní klub (ŠK) se ve své činnosti řídí zejména vyhláškou č.74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání v 
platném znění. Školní klub tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a 
výchovou v rodině. ŠK není pokračováním školního vyučování má svá specifika, která ho odlišují od 

školního vyučování. Hlavním posláním ŠK je zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo v provozu speciální školy jedno oddělení školního klubu. 

Školní klub se aktivně zapojuje do vlastních i školních projektů. V tomto školním roce to byl například 
projekt „Tradice jara“ spojený s velikonočním pečením perníků a dále projekt „Cesta do pravěku“, kdy žáci 
navštívili Dinopark ve Vyškově. 

Ve svých činnostech jsou aktivity školního klubu zaměřeny především na upevňování praktických 
dovedností žáků – žáci se např. věnují pečení, výrobě dárků k různým příležitostem – Svátek matek, MDŽ, 

Den dětí a jiné. Aktivity školního klubu jsou prezentovány na webových stánkách školy.  

Oblast ICT  

 
Cíle stanovené v oblasti ICT pro letošní školní rok byly plněny v co možná nejvyšší míře. Byly používány 
iPady pro výuku i alternativní komunikaci, na počítačích byly využívány výukové programy pro český jazyk, 
matematiku, anglický jazyk i ostatní předměty, také interaktivní tabule se staly nezbytnou součástí 
vyučování. Díky projektu Šablony 2018 bylo zakoupeno 10 ks iPadů a nabíjecí uzamykatelná izákladna. 
Učitelé byli zaškoleni a iPady byly po celý školní rok hojně využívány jako mobilní učebna. I nadále se 
pokračuje ve spolupráci se ZK - M365 Campus A3, tj. smlouva o pronájmu licencí. Díky této smlouvě 
využívají všichni zaměstnanci školy zdarma Office 365. 
 
Správu serveru zajišťovala firma Ktronic, která během roku řešila i různé opravy počítačů, příp. notebooků 

apod. Vzhledem k nedostačující kapacitě serveru byl zakoupen nový server, který běžel paralelně se 

starým serverem. Avšak hned první školní týden byla naše škola napadena virem ransomware, útok byl 

řešen ve spolupráci s Policií ČR, zřizovatelem školy ZK, externím ICT správcem, ICT správcem a vedením 

školy. Naštěstí nedošlo k úniku žádných dat, nicméně bezpečnost byla narušena, proto ve spolupráci se 

ZK byly ihned diagnostikovány a poté vyřazeny ze školní sítě počítače, které měly zastaralý operační 

systém (a nemohl být nainstalován novější kvůli stáří počítače). Jako jedinou ztrátu jsme zaznamenali 

úbytek nainstalovaných výukových programů (vzhledem ke stáří CD nosičů a jejich nemožnosti 

aktualizovat je do školní sítě - nebyly nainstalovány). V současné době se již CD nosiče nevyskytují, ale 

zakupujeme licence na cloudu. Ve větší míře však využíváme všech zdarma dostupných zdrojů z Internetu 

(vytvořené DUMy apod.) 

V důsledku kybernetického útoku bylo tedy zakoupeno 22 nových počítačových sestav, firewall a SW Kerio. 

Tím byly obě PC učebny úplně nově vybaveny a školní síť lépe zabezpečena. 

Dále byl zakoupen nový dataprojektor do 2. třídy, díky kterému si žáci rozšířili svůj obzor a učivo pro ně 

bylo více názorné. V červnu 2021 byla zakoupena interaktivní tabule z fondu investic do 5. třídy.  

Vzhledem k přibývajícím počtům žáků, kteří byli přeřazováni ze základních škol, se musela přestěhovat PC 

učebna s kmenovou učebnou 7. třídy. Stěhování proběhlo během jarních prázdnin a žáci se tak po 

prázdninách vrátili do větší učebny o patro výš. 

Internetové připojení zajišťující firmou Internext bylo nedostačující, proto jsme navýšili rychlost připojení 
internetu na 100 MB. Po elektroinstalaci bezdrátových wifi je nyní internet dostupný až na malé výjimky 
všude ve škole. Tam, kde není dosah, byly zapojeny posilující 
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Acces Pointy, např. ve sklepě u pana školníka nebo ve 2.NP. Nyní již máme tedy dataprojektory v 1., 2., 3-

4., 5., 6. a 9. třídě. 

Zapojili jsme se do projektu MenSI - financovaný Evropskou unií, který realizuje evropské šetření zaměřené 

na to, jak mohou různé přístupy k mentoringu podpořit široké uplatňování inovativních postupů digitální 

výuky na základních a středních školách. Aktivity v rámci sítě škol probíhaly od září 2021 do června 2022. 

Sdílení bylo zaměřeno na oblast ICT a školy byly rozděleny do jednotlivých klastrů, např. Klast speciálních 

škol. Naše škola jako škola asociovaná (mentorovaná) má nad sebou mentorskou speciální školu v 

Ostravě. Tato škola pořádala online webináře z různých oblastí, do kterých se mohli vyučující 

samilibovolně přihlašovat. Také se na naši školu přijelo podívat v rámci sdílení 5 vyučujících z klastru 

speciálních škol. Byli velmi zaujati prací se žáky s autismem. 

Díky výzvě MŠMT o poskytnutí dotace z Národního plánu obnovy na podporu prevence digitální propasti – 
pořízení mobilních digitálních technologií, bylo zakoupeno ještě v červnu 2022 celkem 23 iPadů a menší IT 
pomůcky, které mají sloužit jako příp. mobiliář (digit. mobilní učebna), který se dle potřeby a vlastního 
uvážení bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální zařízení pro běžnou 
výuku a výuku distančním způsobem. Práce na těchto zařízeních bude prioritou v hodinách Informatiky 
v nadcházejícím školním roce. 
 
Díky další výzvě MŠMT Digitalizujeme školu, si v mateřské škole mohli zakoupit robotické hračky a 

pomůcky pro rozvoj digitálního a informatického myšlení v hodnotě 24 000Kč. 

I nadále se vyučující i asistenti sami vzdělávali ve volitelných webinářích a online školeních. Poznali své 
mezery i skryté nedostatky, ale také objevovali nové přístupy a metody, které ihned uplatnili a následně 
vyzkoušeli.  

 
 
Prevence kriminality mládeže  

 
1. Úvod 

 
Po celý rok spolupracovala také školní metodička prevence s výchovnou poradkyní a nyní další školní rok 
2022/2023 budeme intenzivněji spolupracovat s OSPOD a PČR z důvodů řešení stupňujících problémů 
chování žáků (nevhodné arogantní a vulgární chování k vyučujícím, záškoláctví, kouření, zanedbávání 
rodinné péče či povinné školní docházky apod.) v rámci výchovných pohovorů a komisí s rodiči i s žáky 
samotnými.  

 
Cílem „Minimální preventivní programu“ (dále jen MPP) bylo v letošním školním roce působení jak na žáky, 

tak i na jejich rodiče a pedagogy školy. Snažili jsme se hlavně zvýšit informovanost žáků v oblastech, jako 

jsou drogy, kouření, kriminalita mládeže, zdravý životní styl, nástrahy internetu, kyberšikana, řešení 

konfliktních situací, odmítání činností s negativními důsledky, vedení k osobní zodpovědnosti, základy 

právního povědomí atd. Více jsme se zaměřili na nebezpečné používání internetu a jeho nástrahy, 

kriminalitu mládeže a konfliktní situace. Z důvodu nemoci COVID – 19, která nás zasáhla i tento školní rok 

a třídy musely do karantény, se žáci opět vyučovali distančně, a i když nedošlo k uzavření škol, i tak to 

žáky opět poznamenalo, a to hlavně v chování a respektu k pedagogům, k odmítání činností s negativními 

důsledky a vedení zodpovědnosti. Taktéž byli žáci poučeni o tom, co by je mohlo ohrozit na sociálních 

sítích, čeho se mají vyvarovat anebo v případě nějakého problému, komu to mají ohlásit. Dalším úkolem 

bylo pomáhat třídním učitelům stmelovat a utužovat kolektivy žáků, posilovat přátelství, vzájemnou pomoc 

a spolupráci mezi žáky a předcházet tak ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Žákům ve školní 

družině jsme se snažili nabídnout různé kroužky a vyplnit tak smysluplně a zajímavě jejich volný čas. 

Starším žákům bylo nabídnuto doučování. Žáky vedeme ke správnému sebehodnocení a zvládání stresu. 

MPP byl realizován v průběhu celého školního roku, stejně tak v průběhu celého školního roku byly 

získávaný podklady pro jeho vyhodnocení. 
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Cílové skupiny 

      Do MPP byli zapojeni všichni žáci školy na I. i na II. stupni. 

2. Organizace MPP 

- metodické materiály (propagační materiály, odborná literatura) k realizaci MPP k dispozici 

v kabinetě č. 305 

- žáci mají k dispozici schránku důvěry 

3. Uskutečněné akce MPP 

a) Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů na I. a II. stupni. Jedná se zejména o 

prvouku, vlastivědu, přírodovědu, výchovu ke zdraví, občanskou výchovu, přírodopis, chemii, 

tělesnou výchovu. V těchto předmětech byly realizovány tematické bloky, které jsme si stanovili 

v MPP. 

b) Dále se uskutečnily následující jednotlivé aktivity pro žáky naší školy, které jsme zajistili spoluprací 

s osvědčenými odborníky a také získáním nových odborníků, zabývajících se problematikou 

sociálně patologických jevů. 

Spolupráce byla zajištěna u těchto složek:                                                                                                                          

Městská policie Vsetín – strážník Roman Kutěj                                                                                                            

Policie ČR – por. Bc. Vladislav Malcharczik                                                               

Bohužel z důvodu nemoci COVID-19 nemohly být uskutečněny žádné jiné besedy a exkurze, proto byly 

přesunuty na další školní rok 2022/2023. 

 

Akce, které jsme uskutečnili, v tomto školním roce byly: 

Projektový den na téma: „Vzpoura úrazům“       

Proběhly besedy za spolupráce Policie ČR na témata: 

 „Zodpovědnost mladistvých“      

„Zásady slušného chování a trestní zodpovědnost“ 

Taktéž proběhla beseda s Úřadem práce s žáky 9. ročníku o volbě povolání. 

Výše uvedené úkoly byly plněny průběžně, jejich efektivita byla však velmi různorodá a specifická díky 

zvláštnosti romského etnika. 

 

4. Spolupráce s rodiči 

Při realizaci MPP má své nezastupitelné místo spolupráce s rodiči. Probíhá na několika úrovních. Rodiče 

jsou pravidelně informování o dění ve škole zejména prostřednictvím žákovských knížek a webových 

stránek školy. Na webových stránkách mohou najít také MPP. Na třídních schůzkách a v konzultačních 

dnech jsou informování o prospěchu a chování svých dětí. K vyřešení problémů mají rodiče možnost využít 

konzultačních hodin metodika prevence rizikového chování a výchovného poradce, samozřejmě mohou 

telefonicky nebo osobně kontaktovat všechny pedagogické pracovníky.  

5. Závěr 

V závěru školního roku 2021/2022 můžeme konstatovat, že jsme se snažili motivovat rodiny ke školní 

docházce a snižovat tak počet neomluvených hodin u žáků, eliminovat záškoláctví jako negativní jev, také 

jsme se zaměřili na prevenci šikany, kouření, rasismu, prevenci virtuálních drog – patologického hráčství   

a závislosti na počítačových hrách. 
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Těchto výsledků jsme byli schopni dosáhnout díky skvělé spolupráci vedení školy, výchovného poradce, 

metodika prevence, třídních učitelů, asistentů pedagoga i dalších pedagogických pracovníků školy a rodičů 

a v neposlední řadě také žáků. 

Co se nám méně podařilo eliminovat, bylo slušné chování žáků, na kterém budeme v průběhu dalšího 

školního roku intenzivněji spolupracovat, a to nejen s rodiči, ale i se složkami jako je OSPOD a Policie ČR. 

Závěrem lze konstatovat, že závažné problémy, které se vyskytly v průběhu školního roku 2021/2022, jsme 

se snažili řešit průběžně, a to nejen s rodiči, ale i s jinými složkami, které nám byly v daných situacích 

nápomocné. 

Žáci získali řadu vědomostí a dovedností v oblasti sociálně patologických jevů a také zdravého životního 

stylu, duševní hygieny a duševního zdraví všeobecně, posilování pozitivních a bezpečných vrstevnických 

kontaktů. 

Vytyčené cíle MPP se během školního roku 2021/2022 podařilo z větší části splnit. 

V následujícím školním roce bychom se chtěli zaměřit více na práci v rámci třídních kolektivů, kde 

významnou roli mají především třídní učitelé. V jejich snaze jim bude nápomocno vedení školy, výchovný 

poradce, metodik prevence, asistenti pedagoga i další pedagogičtí pracovníci školy, OSPOD a Policie ČR. 

Na začátku školního roku by měli třídní učitelé informovat své žáky o činnosti výchovného poradce a 

školního metodika prevence a s jejich uvedením jejich konzultačních hodin do žákovské knížky.   

 

Koordinátor pro EVVO    

EVVO se prolíná celým výchovně vzdělávacím procesem v souladu s ŠVP naší školy v hodinách 
Přírodovědy, Prvouky, Přírodopisu a Výchovy ke zdraví. Na škole se daří realizovat dlouhodobé projekty / 
Šablony, Ovoce do škol, Školní mléko…/.Na úspěšné realizaci EVVO se podílejí nejen žáci a pedagogický 
sbor, ale také provozní pracovníci a rodiče. Plán EVVO pro školní 2021/2022 byl splněn a ještě obohacen o 
další aktivity. 
 
 
Praktická škola: 

Valašské záření / září 2021/ 
Den stromů v Panské zahradě Vsetín /říjen 2021/ 
Halloween v 1.třídě-projektový den /listopad 2021/ 
Svatomartinské vyučování v 1. třídě-projektový den /listopad 2021/ 
Mikulášský den v 1.+ 2. třídě – projektový den /prosinec 2021/ 
Adventní čas v Masarykově knihovně Vsetín – výukový program /prosinec 2021/ 
Vánoční kouzlení v Alcedu – výukový program /prosinec 2021/ 
Masopustní veselí-tradiční karneval /únor 2022/ 
Velikonoční tradice na Valašsku – projektový den /duben 2022/ 
Vítání jara a vynášení Mařeny – projektový den /duben 2022/ 
Den Země – Panská zahrada Vsetín / duben 2022/ 
Cesta do neznáma – projektový den do Zbrašovských jeskyní / květen 2022/ 
Den studánek – projektový den /duben 2022/ 
Ukázka dravců /duben 2022/ 
Za zvířátky do ZOO Lešná – projektový den /červen 2022/ 

 

 
Speciální škola: 
 

Valašské záření /září 2021/ 
Den stromů – Panská zahrada Vsetín /říjen 2021/ 
Za zvířátky do ZOO Lešná – projektový den /říjen 2021/ 
Strašidelné dýňobraní aneb Halloween je tady /listopad 2021/ 
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Zámek plný řemesel – výukové odpoledne pro ŠD /listopad 2021/ 
Jablíčkový týden ve ŠD /listopad 2021/ 
Drakiáda /listopad 2021/ 
Halloween ve ŠD – tvořivé odpoledne s rodiči /listopad 2021/ 
Valašsko křížem krážem –poznávací výlet do Zděchova /listopad 2021/ 
Čas adventní, čas kouzel a čekání… zdobení vánočních stromků ve městě /prosinec 2021/ 
Mikuláši,Mikuláši aneb s čerty nejsou žerty    zábavné dopoledne /prosinec 2021/ 
Vánoční kouzlení v Alcedu –výukové dopoledne /prosinec 2021/ 
Vánoční čas, je tady zas – výukové dopoledne na Zámku Vsetín /prosinec 2021/ 
My 3.králové jdeme k vám    zábavné dopoledne /leden 2022/ 
Velikonoční tvoření v Alcedu   výukové tvořivé dopoledne /březen 2022/ 
Masopustní tradiční karnevalové veselí / březen 2022/ 
Vítání jara a tradice – vynášení Mařeny /duben 2022/ 
Hody, hody doprovody – výukové programy na Zámku Vsetín / duben 2022/ 
Den Země Panská zahrada Vsetín /duben 2022/ 
Výlet za zvířátky do Koudelova - výukové dopoledne na Huslenkách /květen 2022/ 
Cesta do pravěku – projektový den v Dinoparku Vyškov /květen 2022/ 
Ukázka dravců výukové dopoledne /květen 2022/ 
Odemykání křišťálových studánek – projektový den /květen-červen 2022/ 
Návštěva dopravního hřiště na ZŠ Trávníky /červen 2022/ 
Expedice Bystřička aneb cesta za poznáním   výukové dopoledne /červen 2022/ 
 
 
 
 
Mateřská škola + přípravná třída 
 

Valašské záření /září 2021/ 
Cesta za Kulíškem – projektový den ve Velkých Karlovicích /září 2021/ 
Den stromů /říjen 2021/ 
Výlet do ZOO Lešná – poznáváme zvířátka –projektový den /říjen 2021/ 
Jablíčkový den - výukové tvořivé dopoledne /říjen 2021/ 
Martine,Martine..ty máš koně a my ne - projektový den plný aktivit /listopad 2021/ 
Čertí radovánky   zábavné dopoledne /prosinec 2021/ 
Prožíváme Advent – projektový den /prosinec 2021/ 
Vítání zimy s Mikulášem a čertem -   zábavné dopoledne /prosinec 2021/ 
V rytmu karnevalu – projektový den /únor 2022/ 
Probouzení jara – zahradnické práce ve třídě   /březen 2022/ 
Jarní tvoření - projektový den  /březen 2022/ 
Když sluníčko zavollá - výukové dopoledne v Alcedu Vsetín /duben 2022/ 
Za zvířátky do ohrádky – projektový den v Envirocentru Vysoké Pole /duben 2022/ 
Zvířátka na Valašské dědině – projektový den v muzeu Rožnov p.Radhoštěm /květen 2022/ 
Ukázka dravců - výukové dopoledne /květen 2022/ 
Odemykání křišťálových studánek / květen 2022 / 
Zvířátka celého světa - projektový den v ZOO Lešná - Šablony pro MŠ  /červen 2022/ 
 
Další aktivity v rámci EVVO: 

Výchovně vzdělávací akce a aktivity v rámci projektů – viz. webové stránky školy 
Sběr a třídění odpadů – nádoby na tříděný odpad 
Vycházky do okolí školy, pozorování a bádání 
Sezónní úpravy okolí a prostředí školy /péče o záhony a zeleň v okolí školy, květiny ve třídách…/ 
Zajišťování pitného režimu a zdravé stravy /program Školní mléko a Ovoce do škol/ 
Besedy, projektové dny, branná cvičení v přírodě, realizace prvků zdravotní tělesné výchovy v hodinách TV 
ve všech ročnících ZŠ praktické s výukovými programy zaměřenými na EVVO. Nákupy učebnic 
s enviromentální tématikou do školní knihovny 
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Výchovný poradce  

 
 
Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi 

Databáze žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byla průběžně kontrolována a aktualizována. Žáci, 
kterým se blížil konec platnosti doporučení ke vzdělávání, byli včas objednáni ke kontrolnímu vyšetření 
v SPC. Naše škola spolupracuje s SPC Zlín Lazy, SPC Zlín Středová, SPC Kroměříž, SPC Valašské 
Meziříčí, SPC Nový Jičín. 6 žáků, si podalo přihlášky na střední školy a absolvovalo předprofesní vyšetření. 
K vyšetření žáků je třeba připravit řadu tiskopisů a zprávu školy, zde se osvědčila úzká spolupráce 
s třídními učiteli. Také spolupráce s pracovníky speciálně pedagogických center je na dobré úrovni. 
ýchovný poradce průběžně konzultuje s třídními učiteli individuální vzdělávací plány, vyhodnocování IVP, 
vyhodnocování podpůrných opatření. 

 
Školskou radou byla schválena Příloha č.1 ke školnímu vzdělávacímu programu „Cesta k praktickému 
životu“ pro základní vzdělávání v ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín. U žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího 
stupně /žáci s LMP/ v případě náhrady druhého cizího jazyka bude nahrazen částí vzdělávacích oblastí po 
jedné hodině týdně ve vzdělávacích předmětech Český jazyk a literatura, Matematika a Pracovní výchova. 
Tato změna může být provedena pouze na základě doporučení ŠPZ, bez nutnosti zpracování IVP. 

 
Při práci s žáky, kteří mají výchovné problémy, se osvědčila spolupráce výchovného poradce s ostatními 
učiteli, s rodiči žáků, s vedením školy, s OSPODEM, Centrem pro rodinu, s metodikem prevence. Výchovný 
poradce pořádá na škole výchovné komise, kde se řeší výchovné problémy žáků, které přesahují určitý 
rámec. Výchovný poradce se účastní případových konferencí OSPODu, kontroluje dodržování stanovených 
pravidel. V případě výchovných problémů a častého porušování školního řádu škola organizuje mimořádné 
třídní schůzky pro všechny rodiče. 
Volba povolání 

 

Výchovný poradce informuje o studijních možnostech formou nástěnky, informací na webu, formou besed a 

návštěv na školách. Žáci 8. a 9. třídy se letos zúčastnili Dne otevřených dveří na Odborném učilišti Kelč. Z 

akcí Úřadu práce ve Vsetíně pro vycházející žáky byly využity besedy pracovníků úřadu práce pro osmé a 

deváté ročníky. Besedy probíhaly ve škole a měly velký ohlas u žáků. Další informace žáci čerpali na 

portálu info-absolvent. V letošním školním roce 5 žáků ukončilo povinnou školní docházku na ZŠ praktické. 

Čtyři žáci si podali přihlášky ke studiu na OU Kelč, obor zednické práce. Jeden žák, který v současné době 

pobývá ve výchovném ústavu, se hlásí na obor zahradnické práce. 

  
Na Praktické škole jednoleté letos končí 7 žáků, jeden bude dál pokračovat na Praktické škole dvouleté ve 
Valašském Meziříčí. 

                                                                        
                    
Umění a kultura  
 
Kultura je nedílnou součástí života dětí, žáků i studentů všech věkových kategorií. Oblast mládež a kultura 
byla v předešlých letech výrazně poznamenána pandemií Covid-19. V letošním školním roce došlo 
ke zlepšení situace, tudíž i oblast kultury byla postupně zcela rozvolněna.  
 
V průběhu celého školního roku byla realizována celá řada projektových dnů různého tematického 
zaměření. Předvánoční čas žákům zpestřilo hudebně-terapeutické dopoledne i hudebně a tanečně laděný 
vánoční koncert. Závěr kalendářního roku 2021 zpříjemnilo natáčení videa do soutěže s názvem Tančí celá 
škola. Při těchto akcích si žáci zopakovali základní taneční kroky jednoduchých tanců, ale také si upevnili 
zásady společenského chování. Odměnou pro odvážné žáky bylo získání ceny poroty. V průběhu roku 
probíhaly také divadelní představení, taneční vystoupení i návštěvy kina, které vhodně doplňují výchovně-
vzdělávací proces. V tomto školním roce byly také hojně využívány tradiční programy na vsetínském 
zámku Vsetín i ve Středisku volného času Alcedo. Všechny třídy také pravidelně navštěvovaly programy 
realizované Masarykovou veřejnou knihovnou, které mají pozitivní vliv nejen na rozvoj čtenářských 
dovedností žáků, ale i na formování jejich osobnosti s cílem maximální socializace do intaktní společnosti.  
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Během školního roku 2021/2022 probíhaly také odborně terapeutická i komunitně osvětová setkání s rodiči. 
Všechny tyto setkání byly realizovány v rámci projektu „Šablony 2020“. Zdrojem financování byl operační 
program Výzkum, vývoj a vzdělávání.  
 
Vhodně zvolené kulturní aktivity nabízí žákům nové poznání, osobní zážitky i zkušenosti. V  letošním 
školním roce byly ve velké míře využívány všechny formy kulturního působení, které mají stále důležité 
postavení ve výchovném i vzdělávacím procesu, který nejen zpestřují, ale i průběžně prolínají a doplňují.  
          
 
Školní knihovna 
 

V první polovině školního roku 2021/2022 probíhala v knihovně doplňková výuka předmětů, byly zde 
umístěny PC sestavy, tiskárna a interaktivní tabule. Ve druhém pololetí došlo k přestěhování žákovské třídy 
do knihovny. Byla demontována interaktivní tabule a výpočetní technika přenesena do náhradní učebny. 
V červnu byl vystěhován knihovní fond a v průběhu července bude instalován do nových prostor. V rámci 
této akce proběhla jeho inventarizace. Během školního roku 2021/2022 byla zakoupena literatura pro žáky 

a pro pedagogy v celkové hodnotě 18 018,80 Kč. Vypůjčeno bylo celkem 420 knih (348 knih pro potřeby 

výuky, 72 pro potřeby pedagogů). Úspěšné projekty podílející se na rozvoji čtenářské gramotnosti a 
zakoupení literatury do školní knihovny: Čtení, čtení, základem je k vědění (projekt byl schválen 
a realizován od 1.3.do 31.12.2021. V rámci projektu se uskutečnilo zajímavé čtení v hodinách českého 
jazyka a literatury, žáci navštěvovali městskou knihovnu, byla zakoupena nová literatura a rozšířen 
knihovní fond. Realizovány byly dva projektové dny a pořídil se výtvarný materiál.) 
 
Škola, zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při činnostech, které přímo souvisí s výchovou a 
vzděláváním, současně vytváří podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a kontroluje jejich 
dodržování. Minimálně jednou za rok se provádí nácvik evakuace. 
 
Ředitel školy ustanovuje třídní učitele, vedoucí předmětových komisí a zřizuje pedagogickou radu jako 
svůj poradní orgán. Jejími členy jsou všichni pedagogičtí pracovníci školy. Po jednání s pracovníky školy a 
se souhlasem pedagogické rady, ředitel vydává a schvaluje řád školy, řády odborných učeben a školní řád. 

 
 
Hodnocení práce vedoucích předmětových komisí a Metodického sdružení 

 
Ve školním roce 2021/2022 pracovaly na ZŠP sekce předmětových komisí ( VKO,Z,PV, Př, VKZ, HV, ČJ a 
literatura, Informatika, AJ, M-F,Prvouka,TV,VV,VL a ŘV) a na ZŠS metodické sdružení. Taktéž je 
vypracovaná hodnotící zpráva ze ZŠ a MŠ při nemocnici Vsetín. Na začátku školního roku byly 
vypracovány a schváleny ředitelem školy plány, kde si vedoucí předmětových sekcí vytyčili cíle a úkoly pro 
celý školní rok. Na konci školního roku zpracovali podrobnou evaluaci všech předmětů. Většina 
stanovených cílů a úkolů se podařila splnit. Nesplněné či dlouhodobé úkoly se přesunou do dalšího roku.  
 
Metodické sdružení při ZŠP: 
- školní diagnostika žáků v MŠ, v přípravném stupni, na ZŠS  

- seznámení s metodickými materiály a pomůckami, s platnými vzdělávacími  

  programy v MŠ, v přípravném stupni a ZŠS, s vedením veškeré dokumentace 

- zpracování individuálních vzdělávacích plánů (IVP), plánů rozvoje žáka (PRŽ) a  

  tematických plánů vycházejících ze ŠVP  

- kontrola plnění a stanovení nových cílů v IVP a PRŽ metodikem ZŠS v září, v  

  lednu, v červnu 

- průběžné přešetřování žáků z různých tříd pracovnicemi SPC Zlín, Kroměříž,  

  Valašské Meziříčí a Nový Jičín 

- průběžné proškolení pedagogických pracovníků ZŠS v rámci DVPP – „Šablony“ 

- odborně zaměřené setkávání rodičů „Šablony“ 

- komunitně osvětové setkávání „Šablony“ pro rodiče dětí z MŠ 

- sdílení zkušeností pedagogů „Šablony“ 

- zpracování nových strukturovaných úkolů na předmětové a plošné úrovni nejen pro  
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  žáky s PAS pedagogickými pracovníky MŠ/ZŠS 

- proběhl zápis do MŠ a 1. třídy, přijímací a informační řízení pro rodiče uchazečů  

  PŠJ 

- závěrečné zkoušky v PŠJ 

- zakoupení nových pomůcek, vzdělávacích pracovních listů, vhodných učebnic a  

  pracovních sešitů vzhledem k ŠVP 

- setkávání pedagogických pracovníků na metodických poradách (MP) doložené  

  zápisy z MP (září, říjen a dále online) 

 -individuální konzultace žáků 

- doučování žáků 

- předávání důležitých informací rodičům na třídních schůzkách 

- přehled probraného učiva za školní rok 2020/2021 

- průběžné proškolování praktikantů 

- ukládání metodických materiálů pro všechny pedagogické pracovníky MŠ/ZŠS/PŠJ na google disku 

(pracovní listy, pracovní sešity, učebnice, e-booky, a další).  

 
 
Metodické sdružení při ZŠS 
 

- školní diagnostika žáků v MŠ, v přípravném stupni, na ZŠS  

- seznámení s metodickými materiály a pomůckami, s platnými vzdělávacími  

  programy v MŠ, v přípravném stupni a ZŠS, s vedením veškeré dokumentace 

- zpracování a kontrola plnění individuálních vzdělávacích plánů (IVP), plánů rozvoje žáka (PRŽ) a  

  tematických plánů vycházejících ze ŠVP, záznamových archů bazální stimulace pro žáky  

  s těžkým postižení a individuálních záznamů o dítěti v MŠ 

- průběžné přešetřování žáků z různých tříd pracovnicemi SPC Zlín, Kroměříž, Valašské Meziříčí a Nový 

Jičín 

- průběžné proškolení pedagogických pracovníků ZŠS v rámci DVPP – „Šablony“ 

- odborně zaměřené setkávání rodičů „Šablony“ 

- komunitně osvětové setkávání „Šablony“ pro rodiče dětí z MŠ 

- sdílení zkušeností pedagogů „Šablony“ 

- zpracování nových strukturovaných úkolů na předmětové a plošné úrovni nejen pro  

  žáky s PAS pedagogickými pracovníky MŠ/ZŠS 

- proběhl zápis do MŠ a 1. třídy 

- závěrečné zkoušky na PŠJ 

- zakoupení nových pomůcek, vzdělávacích pracovních listů, vhodných učebnic a  

  pracovních sešitů vzhledem k ŠVP 

- setkávání pedagogických pracovníků na metodických poradách (MP) doložené  

  zápisy z MP  

- individuální konzultace žáků 

- doučování žáků 

- předávání důležitých informací rodičům na třídních schůzkách 

- přehled probraného učiva za školní rok 2021/2022 

- průběžné proškolování praktikantů 

- ukládání metodických materiálů pro všechny pedagogické pracovníky MŠ/ZŠS/PŠJ na google  

  disku (pracovní listy, pracovní sešity, učebnice, e-booky, a další) 

 

Rámcový obsah práce metodického sdružení byl v tomto školním roce splněn.  
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Školská rada při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín 

 
Ve školním roce 2021/2022 se školská rada sešla třikrát. 
Na jednání ze dne 14.9. 2021 proběhlo uvedení nových členů školské rady a volba předsedy školské rady. 
Za Zlínský kraj byl zvolen novým členem pan Mgr. Roman Petružela, ředitel ZŠ, MŠ Valašské Meziříčí, za 
zákonné zástupce paní Blanka Doležalová, jako zástupce z řad učitelů byla zvolena paní PaedDr. Iva 
Surovčáková, která byla přítomnými zvolena na funkci předsedkyně školské rady na období od 12. 7. 2021 
do 12. 7. 2024. Všemi členy byl schválen jednací řád školské rady. 
 Byla schválena výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 a koncepce rozvoje školy (návrh 
rozpočtu na rok 2022 a plán investic byl odeslán na Zlínský kraj). 
 
Druhá schůze školské rady proběhla dne 24. 1. 2022. Školská rada projednala a schválila tři dokumenty. 
Dodatek č.2 školního řádu Základní školy a Praktické školy jednoleté – Prevence infekčních onemocnění a 
podávání léků. Dodatek č. 2 školního řádu mateřské školy – Prevence infekčních onemocnění a podávání 
léků.  Dodatek č. 1 ke školnímu vzdělávacímu programu pro předškolní vzdělávání dětí „Hrajeme si celý 
rok“. 
Třetí schůze školské rady proběhla dne 15. 6. 2022. Vedení školy informovalo o zápisech do jednotlivých 
součástí školy i o vycházejících žácích. 
Byl projednán a schválen Dodatek ke školnímu řádu s platností od 1. 9. 2022. Byla schválena investiční 
akce z fondu FI – výměna podlahové krytiny ve dvou třídách. 
 
Ve školním roce 2021/202 byla naše škola zapojena do několika projektů. V září 2021 byly zahájeny 
Šablony 2020. Nadále pokračuje projekt Ovoce do škol. 

 
 
Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín 

 
Při škole pracuje od roku 1991 Sdružení rodičů školy - Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ, MŠ a PŠ Vsetín 
(nyní nový název). Třikrát za rok jsou podle stanov sdružení plenární a třídní schůzky. Setkání s výborem 
SRPŠ bývá dle potřeb vedení školy. Spolek plně nakupuje a financuje všem žákům školy pomůcky, hračky, 
školní potřeby, výukový materiál, výtvarné, pracovní a kancelářské potřeby, terapie pro žáky ZŠS, suroviny 
na vaření a pečení, hygienické potřeby a jiné. Předsedkyní SRPŠ byla zvolena Alice Kubičíková. 
  
Škola spolupracuje s celou řadou institucí. Nejužší spolupráci máme se svým zřizovatelem KÚ Zlínského 
kraje, MŠMT, Městským úřadem Vsetín, s odborem školství, kultury a sociálním (OSPOD), PPP Vsetín, 
SPC Zlín, SPC Kroměříž, SPC Nový Jičín, Úřadem práce, Policií ČR, Masarykovou veřejnou knihovnou a 
organizacemi: Stacionář Jitka, Denní stacionář Naděje, Alcedo, o. s. ,Auxilum, Naděje Vsetín, Plavecká 
škola Valašské Meziříčí, Muzeum regionu Valašsko (Vsetínský zámek), ZŠ Ohrada, Občanské sdružení 
Líska, Dům kultury Vsetín, Gymnázium Vsetín, ZŠ Integra a jinými organizacemi ve městě Vsetín. 
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Závěrečné hodnocení školního roku 2021/2022 

Na základě hospitační a kontrolní činnosti, hodnotících zpráv předmětových komisí, EVVO koordinátora 
výchovného poradce, preventisty soc. patologických jevů, koordinátora ICT, organizační vedoucí ZŠ a MŠ 
při nemocnici, organizační vedoucí ŠD a ŠK a dalších orgánů školy, se úspěšně dařilo plnit ško lní 
vzdělávací programy pro jednotlivé součásti školy.  

Plnit školní vzdělávací programy se dařilo i díky spoustě mimoškolních aktivit a projektových dnů 
zaměřených na rozvoj mezipředmětových vztahů a rozvoj vědomostí, dovedností a návyků v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech. Všichni pedagogičtí pracovníci si vedli přehlednou evidenci o probraném učivu. 
Vzhledem k mimořádným opatřením se podařilo veškeré učivo probrat a tematické plány učiva byly 
v daném školním roce splněny.   

Ve školním roce 2021- 2022 škola hospodařila se stabilním rozpočtem stanoveným na základě výkonů 
(počtu tříd a zapsaných žáků). Škola hospodařila s přibližně stejným rozpočtem. Přínosem pro financování 
školy byly určitě i mimorozpočtové zdroje a dary od sponzorů a finanční prostředky z projektové činnosti, 
zejména pak projektu „Šablony 2018“ financovaného z OP VVV, finanční prostředky na doučování a 
účelové finanční prostředky na pořízení přenosných digitálních technologií.  Neméně důležitým finančním 
zdrojem pro školu byla i spoluúčast finančních prostředků ze SRPŠ. Ve spolupráci se zřizovatelem se 
podařilo připravit a finančně zajistit rekonstrukci podlahových krytin ve dvou třídách, nezbytné drobné 
opravy a malování  prostor školní kuchyně, jídelny a tříd.   

Ve školním roce navštěvovalo školu celkem 137 dětí a žaků, o které se staralo celkem 54,5 pedagogických 
pracovníků a 10 nepedagogických pracovníků. Pedagogický sbor je stabilní, plně kvalifikovaný a zapálený 
pro svou práci, což dokazuje velmi pozitivní hodnocení školy rodičovskou a širokou veřejností. Pedagogičtí 
pracovníci mají chuť neustále se vzdělávat v rámci DVPP i v rámci individuálního sebevzdělávání. Práci 
školy pozitivně hodnotila i ČŠI ve své inspekční zprávě i při vlastní kontrole.  

Velmi pozitivně hodnotím spolupráci se zřizovatelem KÚ ZK, speciálními pedagogickými centry při 
stanovování diagnóz, nastavení optimálních vzdělávacích cest jednotlivých žáků a stanovení optimálních 
podpůrných opatření. Neméně důležitá byla i spolupráce s ostatními organizacemi a spolky, které se 
podílely při naplňování kompetencí stanovených ve školních vzdělávacích programech. 

Nejen díky pravidelně aktualizovaným webovým stránkám školy, ale i vystoupením žáků na veřejnosti a 
zapojením žáků do různých soutěží, se škola úspěšně prezentovala na veřejnosti. Při příležitosti oslav 55 
let založení školy se uskutečnila s velmi pozitivním ohlasem prodejní výstava Šikovné ručičky dětí naší 
školičky v prostorách Galerie Stara radnice.  

Nejproblematičtější oblastí, ostatně jako každý rok, byla spolupráce s romskými rodiči, kteří nejeví o 
vzdělávání žáků dostatečný zájem, problémy dětí neřeší, pohledávky vůči škole odkládají a vymlouvají se 
na jiné problémy, se školou dostatečně nekomunikují, na třídní schůzky nechodí, dostaví se do školy až po 
několika urgencích ze strany školy a ani úspěch jejich dětí ve vzdělávání je nemotivuje k dosažení lepších 
známek ve škole (ze zákona je povinná pouze školní docházka nikoli snaha ani píle).  

 
 
 
 
 
Výroční zpráva schválena pedagogickou radou dne:   29.8.2022 
 
Výroční zpráva schválena školskou radou dne   7.9.2022 
 
Ve Vsetíně dne:  9.9.2022 
 
 
       
         Mgr. Roman Třetina, ředitel školy 


