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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín 

Sídlo:   Pozděchov 192, 756 11 

Okres:   Vsetín 

 

Zřízení školy: uvedena do provozu v r. 1966 

Právní forma: Právní subjektivita od 1. 7. 2001, příspěvková organizace 

IČ:   70918449 

     

Zřizovatel:       Obec Pozděchov 

Sídlo:    Pozděchov 215 

Okres:   Vsetín 

 

Ředitelka školy: Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. 

 

Kontakty na školu: Pozděchov 192, 756 11 

         Tel./fax  

                              Ředitelství:  571 456 030  

         MŠ:   571 456 040 

   ŠJ:   571 456 049 

             Email: reditelna@skolickapozdechov.cz 

   Web: www.skolapozdechov.cz 

                

        

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

Základní škola            100 žáků   IZO 102 768 196 

Mateřská škola 35 dětí    IZO 150 009 780 

Školní družina          45 žáků   IZO 120 400 227 

Školní jídelna           102 stravovaných  IZO 120 400 235 

 

Počty tříd a žáků: 

1. stupeň:  4 třídy, 46 žáků 

Školní družina:   2 oddělení, 44 žáků 

Mateřská škola: 2 třídy, 35 dětí 

 

Školská rada: 

Ve školním roce 2020/21 měla 3 členy: 

Za zřizovatele: Adéla Ježková 

Za rodiče: Zdenka Novosádová 

Za pedagogické pracovníky: Eva Smetanová 

 

 

 

mailto:reditelna@skolickapozdechov.cz


4 
 

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

ŠVP – ZV – Škola komunikace s lidmi a přírodou  

ŠVP – MŠ - Sluníčko 

 

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Starosta obce ve smyslu ustanovení § 166 ods. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, vyhlásil konkursní řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky 

školy a to z důvodu odchodu paní ředitelky do starobního důchodu. Od 1. 8. 2020 byla 

jmenována na místo ředitelky školy Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci Vzdělání Obor, aprobace, kvalifikace Úvazek 

ředitelka VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 1,00 

učitelka ZŠ VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 1,00 

učitelka ZŠ VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 1,00 

učitelka ZŠ VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 1,00 

učitel ZŠ SŠ 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
0,2727 

vychovatelka ŠD VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 0,25 

vychovatelka ŠD/učitelka ZŠ SŠ 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
0,6166/0,3636 

asistentka pedagoga, 

učitelka, vychovatelka 
SŠ 

gymnázium + kurz asistenta 

pedagoga 
0,6375/0,1363/0,1616 

asistentka pedagoga, 

vychovatelka ŠD 
SŠ 

Střední odborné učiliště + kurz 

asistenta pedagoga 
1,00/0,1333 

asistentka pedagoga SŠ 
Střední s maturitou + kurz 

asistenta pedagoga 
0,75 

 vedoucí učitelka MŠ VŠ Specializace v pedagogice 1,00 

učitelka MŠ SŠ 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
1,00 

učitelkaMŠ SŠ 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
1,00 

učitelka MŠ SŠ Učitelství pro MŠ 0,4250 

asistentka pedagoga SŠ 
Obchodní akademie + kurz 

asistenta pedagoga 
0,50 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

Účetní/ved. stravování 0,6/0,4 SEŠ 

Kuchařka 1,00 SOU spol. strav. 

Kuchařka 0,62 SŠ 

Kuchařka/Uklízečka 0,33/0,67 SOU 

Uklízečka 1,00 SOU 
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4. ÚDAJE O ZÁPISU DO MŠ 

Počet žádostí na školní rok 2021/2022 Přijato - školní rok 2021/2022 

15 13 

 

K zápisu do MŠ se přihlásilo 15 dětí, z důvodu odkladů našich předškoláků mohlo být přijato 

pouze 7 dětí pro nový školní rok. Po dohodě se zřizovatelem obce a následnému schválení 

Obecní radou, se podala žádost o zřízení přípravné třídy na krajský úřad ve Zlíně. V červenci 

byla žádost kladně vyřízena. Od školního roku 2021/2022 bude na škole zřízena přípravná 

třída. MŠ vyhověla 13 žádostem.  

  

5. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ  

    DO ŠKOLY 

Nastoupili do 

 1.roč. – 2020/21 

Zapsaní do 

1. roč. – 2021/22 

Počet žádostí 

o odklad  

Nastoupí do 

1.roč.– 2021/22 

12 13 6 7 

 

 

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2020/2021 

 

Ročník 

Počet žáků  

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 12 12 0 0 

2. 12 11 1 0 

3. 8 8 0 0 

4. 5 5 0 0 

5. 9 7 2 0 

Celkem 1.st. 46 43 3 0 

 

 

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2020/2021 

 

Ročník 

Pochvala 

třídního 

učitele 

Pochvala 

ředitele školy 

Napomenutí 

třídního učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

1. 12 0 0 0 0 

2. 3 0 0 0 0 
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3. 0 0 0 0 0 

4. 2 0 1 0 0 

5. 2 0 1 0 0 

Celkem 1.st. 19 0 2 0 0 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2020/2021 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 -  neuspokojivé 0 0 

 

 

Absence žáků za školní rok  2020/2021 

 Zameškané 

hod. 

Průměr na 

žáka 

Neomluvené 

hod. 

% ze všech 

zam. hod. 

1. pololetí 662 14,39 0 0 

2. pololetí 619 13,46 0 0 

Celkem za šk. rok 1354 28,80 0 0 

 

 

Údaje o integrovaných žácích pro školní rok 2021/2022 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Ročník Počet žáků 

PO 2: 2. 

4. 

5. 

1 

1 

1 

PO 3: 2. 

4. 

1 

1 

PO 4: 2. 1 

Nadaný žák: 0 0 

 

Péče o integrované žáky a spolupráce s PPP a SPC je na velmi dobré úrovni. V průběhu 

celého roku probíhá vyhledávání žáků se SVP. 

 

 

7. ÚDAJE O PŘESTUPECH ŽÁKŮ NA 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Přehled vycházejících žáků z naší školy (na 2. stupeň): 

 

V letošním roce ukončilo vzdělávání v naší škole 9 žáků 5. ročníku. 

Slavností rozloučení proběhlo v tělocvičně školy za přítomnosti zástupců obce Pozděchov i 

Prlov.  
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8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ  

 

Datum Místo konání Název kurzu Účastníci 

září 2020 Brno Diagnostika matematických 

schopností a dovedností, varianta pro 

pedagogy škol a školní poradenská 

pracoviště 

učitelka ZŠ 

říjen 2020 Olomouc Rozvíjení počtářské gramotnosti na 

1.st ZŠ 

učitelka ZŠ 

říjen 2020 Vsetín 
Rozvoj předčtenářské gramotnosti u 

dětí v MŠ  
učitelky MŠ 

říjen 2020 Zlín 
Specifické dovednosti pro práci 

s metodou SOCIOKLIMA 
ředitelka  

říjen 2020 on-line 
Konference pro učitele VIM.Online 

2020 - zdarma 
ředitelka 

listopad 2020 on-line 
Senzio.cz – práce s google učebnou, 

Q-Suite 

ředitelka a 

učitelé ZŠ 

listopad 2020 on-line 
Nezastupitelný zástupce – zdarma 

z projektu MAS Hornolidečska 
ředitelka 

prosinec 2020 Zlín 

Psychosociální techniky práce se 

žáky ohroženými rizikovým 

chováním – projekt - zdarma 

ředitelka 

duben 2020 on-line Asertivita ve školním prostředí  
vychovatelka 

ŠD 

duben 2020 on-line 
Různé příležitosti aktivního učení 

v přírodovědných předmětech 
učitelky ZŠ 

duben 2020 Pozděchov 
Jak rozvíjet čtenářskou gramotnost 

v různých předmětech 

pedagogický 

sbor ZŠ 

květen 2020 on-line 
Jak rozvíjet matematickou 

gramotnost aneb matematika v praxi 
učitelka ZŠ 

červen 2020 Vsetín Metodický průvodce 1. třídou učitelky MŠ 
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V srpnu 2019 se škola přihlásila do projektu Šablony II. pro MŠ a ZŠ“ v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který financuje Evropská unie společně 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Název projektu je „Šablony II. pro ZŠ 

a MŠ Pozděchov“. Celková výše dotace činí za MŠ – 256 667 Kč,  ZŠ – 404 487 Kč. a  

ŠD – 148 160 Kč. Prostřednictvím tohoto projektu se ve školním roce 2020/2021 financoval 

kroužek deskových her. Byla pořízena tabule do učebny 3.třídy. Z dotace byl pořizován 

spotřební materiál, pomůcky a metodické materiály, většina učitelek se zúčastnila kurzů 

čtenářské, matematické gramotnosti, pregramotnosti a polytechnické výchovy. Projekt byl 

v tomto školním roce ukončen. 

 

STUDIUM ODBORNÉ KVALIFIKACE PEDAG. ZAMĚSTNANCŮ 

Datum Místo konání Název studia Účastníci 

Září 2020 – srpen 2021 

Univerzita 

Palackého 

Olomouc, on-

line webinář 

Rozšiřující studium – 

speciální pedagog - 

logopedie, psychopedie 

učitelka ZŠ 

Květen – prosinec 2021 Zlín 
Funkční studium pro 

ředitele škol 
ředitelka 

 

 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY 2020/2021 

 

1 listopad Matematická soutěž KLOKAN – on-line 

2 únor Recitační soutěž – školní kolo – 46 žáků 

 

Vzhledem k mimořádným událostem ohledně nemoci COVID – 19 se neuskutečnila řada 

soutěží a olympiád. 

 

 

 

AKCE, KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY, BESEDY – MŠ, ZŠ, ŠD 

1 září  Slavnostní zahájení školního roku 

2 září Projektový den Hasiči –ZŠ, MŠ 

3 září MPP 
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V období od 26. října byly mnohé akce z důvodu mimořádných opatření vlády zrušeny. 

Velkou změnou pro učitele, žáky i rodiče byl přechod na online výuky, díky zavedení google 

učeben mohla probíhat distanční výuka ve třídách, které byly z důvodu mimořádných opatření 

vlády uzavřeny. Velké poděkování patří všem pracovníkům školy, rodičům i obci, kteří se do 

online výuky zapojili. 

 

 

4 září Hudba pro život ŠD 

5 září Svoboda – škola a rodina, pro veřejnost, ZŠ, MŠ 

6 říjen Divadélko MŠ – Popletená slepice 

7 říjen Projektový den Kamarádi z kadeřnictví MŠ 

8 říjen Den řemesel ZŠ 

9 únor Komunitní a osvětové setkání – Sebedůvěra MŠ 

10 listopad Veškeré akce probíhají pouze v distanční formě (nařízení vlády ČR) 

-podzimní tvoření, -Den bez aut, -Den tolerance, - Den nevidomých 

11 prosinec Mikuláš ZŠ, MŠ 

12 prosinec Vánoční besídka ZŠ, MŠ 

13 prosinec Ježíšek MŠ 

14 prosinec Lucky ZŠ 

15 prosinec Vánoční dílny ZŠ – Val.Klobouky 

16 prosinec Řezbář – p.Hutěčka – projekt ZŠ 

17 leden Tři králové – projektový den ZŠ, MŠ 

18 ledne Pololetní vysvědčení 

19 únor Recitační soutěž ZŠ 

20 únor Karneval MŠ 

21 únor Komunitní a osvětové setkání – Školní zralost 

22 únor Masopust ZŠ 

23 březen Velikonoční tvoření MŠ, ZŠ 

24 březen Ukliďme svět ZŠ  

25 duben Den Země 

26 duben Den knihy 

27 květen Tvoření pro maminky 

28 květen Komunitní a osvětové setkání – Studánky, MŠ, ZŠ, Myslivecká sdružení 

Pozděchov a Prlov 

29 květen Projekt Zdravé zoubky ZŠ 

30 červen Rozloučení s předškoláky MŠ 

31 červen Pasování čtenářů do rytířského stavu ZŠ 

32 červen Den ve škole – návštěva předškoláků v první třídě ZŠ 

33 červen Výlet – Brumov – hrad ZŠ 

34 červen  Dětský den – projektový den MŠ, ZŠ 

35 červen Slavnostní předávání vysvědčení ZŠ 

36 červen Slavnostní rozloučení s páťáky ZŠ 
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10. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Preventivní program je realizován především prostřednictvím výukových předmětů a 

výchovným působením na žáky při školních i mimoškolních akcích. 

Ve spolupráci s knihovnou Vsetín se uskutečnilo pasování čtenářů do rytířského stavu a s 

místní akční skupinou Hornolidečsko jsme se mohli účastni webinářů a on-line seminářů. 

Významnou podporou prevence sociálně patologických jevů je podpora volnočasových aktivit 

dětí. Ve školním roce 2020/2021 byly pro děti připraveny tyto kroužky: florbalový, tenisový, 

angličtiny, dramatický, tvoření, římskokatolického a evangelického náboženství. 

ZUŠ Folklorika z Uherského Hradiště opět nabídla výuku hudebních nástrojů a tanečního 

kroužku.  

Žáci čtvrté a páté třídy připravili pro své spolužáky a děti v MŠ mikulášskou nadílku, 

návštěvu Lucek. 

Významnou úlohu při prevenci sociálně patologických jevů sehrává dramatický kroužek, 

bohužel se kvůli již zmíněným mimořádným opatřením letos neuskutečnilo žádné vystoupení. 

 

11. PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 

Tento program je realizován prostřednictvím výukových předmětů s přírodovědným 

zaměřením. 

Do této výuky pak byly začleněny projektové dny s tématy: přírodovědná vycházka na 

Vařákovy paseky a projekty o zdraví – Zdravé zoubky. Ke splnění cíle „vést žáky ke 

zdravému životnímu stylu“ byly pro žáky připraveny dva programy. Mléko do škol, v rámci 

kterého má žák nárok na jeden dotovaný mléčný výrobek denně a Ovoce a zelenina do škol, 

v rámci kterého žáci dostali každých 14 dní čerstvé ovoce nebo zeleninu. 

Škola spolupracuje s místním spolkem myslivosti. Sdružení myslivců Pozděchova a Prlova 

každoročně organizuje pro žáky Otevírání studánek, akci zaměřenou na přírodu, její 

poznávání, ochranu a udržování. Samozřejmostí je třídění odpadu ve škole. 

12. ICT  

Ve školním roce 2020/2021 byly zakoupeny díky dotaci MŠMT tři tablety, které pomohly ke 

zkvalitnění distanční výuky učitelům i některým žákům, kteří si mohli zapůjčit techniku, 

kterou potřebovali k online výuce. 

V současnosti je škola vybavena: 12 ks PC –  pro výuku, 1 ks PC – kancelář školní jídelny, 1 

ks PC sborovna, 1 ks PC – ředitelna, 1 ks PC – kabinet učitelů, 1 ks notebook – MŠ, 1 ks PC 

– 1. třída, 1 ks PC – 2. třída, 1 ks PC – 4. + 5. třída. Ve třech třídách je interaktivní tabule. 

 

13. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2020/2021 44 žáků 1. - 5. ročníku ve dvou 

odděleních.  Provoz ŠD byl ovlivněn postupným docházením žáků do družiny po konci 

vyučování a docházkou do zájmových kroužků, proto v plánovaných činnostech převládala 
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skupinová a individuální forma. Žáci při hrách využívají nejen učebnu školní družiny, ale i 

učebnu VV, kde bylo umístěno druhé oddělení a prostory školy. Pro svoji výchovně 

vzdělávací činnost využívala družina školní zahradu, školní hřiště a tělocvičnu. 

Vzhledem k mimořádným opatřením okolo COVID - 19 se nemohlo uskutečnit spaní 

v družině, což je u dětí velmi oblíbená akce. Z důvodu delšího uzavření školy jsme nabízeli 

mnoho aktivit formou online komunikace. Byla také zřízena google učebna pro děti školní 

družiny, kde si děti nebo rodiče mohli vybírat z množství nabízených činností. Po návratu do 

školy trávily děti nejvíce času venku, na hřišti, na zahradě nebo v lese. 

Zapojení družiny do projektu Šablony II., znamenalo další zlepšení materiálního vybavení 

hlavně druhého, nově zřízeného oddělení ŠD. 

 

 

14. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

 

 

 

 

 

Děti a jejich rodiče jsou každoročně na začátku školního roku seznamováni s bezpečností ve 

škole. Všechny úrazy lze klasifikovat jako lehké a středně těžké.  

 

 

15. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

Vzhledem k mimořádným opatřením MZ kvůli nemoci COVID – 19 se v ZŠ konaly tři 

rodičovské schůzky, zrušeny byly schůzky v prvním i v druhém pololetí. V červnu se pak 

uskutečnila schůzka s rodiči nově přijatých dětí do ZŠ. V MŠ se z téhož důvodu konala jen 

jedna třídní schůzka v září a jedna v červenci s rodiči nově přijatých dětí. Proběhla přednáška 

Mgr. Š. Muchové na téma školní zralosti. Velkým přínosem byla spolupráce na přípravě ke 

Dni dětí, který si všichni opravdu užili. 

Obrovská spolupráce mezi rodiči a školou probíhala při distanční výuce, všichni 

spolupracovali s velkým nasazením a respektem k dané situaci.  

V tomto roce proběhla volba do Školské rady. Za pedagogické pracovníky byla zvolena paní 

Eva Smetanová, za zřizovatele paní Adéla Ježková a vzhledem k mimořádným opatřením 

vlády naší republiky byla distanční formou zvolena Zdenka Novosádová za rodiče. 

 

Počet záznamů v knize úrazů 14 

Počet odeslaných záznamů o úrazu  2 

Místo úrazu Počet úrazů 

Školní zahrada 1 

Školní družina 4 

Tělocvična 2 

U školy 3 

Třída 2 

Přestávka 2 
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16. PROJEKTY REALIZOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

V tomto roce jsme navázali na projekt, do kterého se škola přihlásila v srpnu 2019. Tento 

projekt je zapsán pod názvem Šablony II. pro MŠ a ZŠ“ a je realizován v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který financuje Evropská unie společně 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Název projektu je „Šablony II. pro ZŠ a MŠ 

Pozděchov“.  

Celková výše dotace činí za MŠ – 256 667,- Kč, ZŠ – 404 487,- Kč a ŠD – 148 160,- Kč. 

Projekt byl v červenci 2021 ukončen. 

 

 

17.  SPOLUPRÁCE S OBCÍ 

  

Zřizovatel Obecní úřad Pozděchov poskytuje škole finanční podporu – provozní příspěvek na 

daný kalendářní rok. Spolupráce se zřizovatelem byla po celou dobu kalendářního roku na 

velmi dobré úrovni. 

Uskutečnila se oprava oplechování komínu a nové zateplení podkroví (z důvodu zatékání). 

S přispěním navýšeného rozpočtu se mohl uskutečnit rozvod pevného internetu ve škole a 

díky tomu se podařilo zkvalitnit online připojení distanční výuky. 

 

 

18. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 

V letošním školním roce neproběhla žádná inspekční kontrola.  

 

 

19. ZÁVĚRY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 

 

a) Materiálně – technické vybavení:  

- pokračování zajištění nákupu počítačů vzhledem k opotřebování současného 

  vybavení  

- zajištění pomůcek a metodických materiálů v souvislosti se začleněním dětí  

    se speciálními vzdělávacími potřebami  

b) Výchovně – vzdělávací cíle:  

-   rozvoj žáků v čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti 

-   rozvoj dětí ve čtenářské pregramotnosti 

-   uplatňování individuálního přístupu k žákům 

-   zajištění volnočasových aktivit 

-   pokračování v návštěvách divadel. představení ve Zlíně 

-   pokračování v předplavecké výuce 

-   spolupráce s malotřídními školami, která byla kvůli mimořádným událostem 

    přerušena 

 

Zprávu vypracovala: Mgr. Petra Zgarbová, Ph.D. 

 

Výroční zprávu schválila Pedagogická rada dne: 30. 8. 2021 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne: 11. 10. 2021  

 

Výroční zpráva byla odevzdána zřizovateli školy dne: 14. 10. 2021 


