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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          80 žáků   IZO 120 400 227 

Školní jídelna           102 stravovaných  IZO 120 400 235 

 

Počty tříd a žáků: 

1. stupeň:  4 třídy, 58 žáků 

Přípravná třída 1 třída, 15 dětí 

Školní družina:   3 oddělení, 65 žáků 

Mateřská škola: 2 třídy, 35 dětí 

 

Školská rada: 

Ve školním roce 2021/22 měla 3 členy: 

Za zřizovatele: Adéla Ježková 

Za rodiče: Zdenka Novosádová 

Za pedagogické pracovníky: Eva Smetanová 

 

 

mailto:reditelna@skolickapozdechov.cz
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

ŠVP – ZV – Škola komunikace s lidmi a přírodou  

ŠVP – MŠ - Sluníčko 

 

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

Ředitelkou školy je 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 přípravné třídy SŠ 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
1,00 

učitelka ZŠ VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 0,5909 

učitelka ZŠ VŠ 
Učitelství pro základní školy – 

český jazyk, rodinná výchova 
0,50 

učitel ZŠ SŠ 
Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
0,2727 

vedoucí vychovatelka 

ŠD/učitelka ZŠ 
SŠ 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
0,7333/0,3182 

asistentka pedagoga, 

učitelka, vychovatelka 
SŠ 

Gymnázium + kurz asistenta 

pedagoga 
0,6375/0,0909/0,2666 

vychovatelka ŠD VŠ 

Učitelství všeobecných 

předmětů – tělesná výchova a 

ruský jazyk 

0,6833 

vychovatelka ŠD,  

asistentka pedagoga 
VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 0,25/0,75 (od 1.12.) 

asistentka pedagoga SŠ 
Střední s maturitou + kurz 

asistenta pedagoga 
0,6375 (od 3.1.) 

asistentka pedagoga SŠ 
Střední s maturitou + kurz 

asistenta pedagoga 
0,75 (do 30.11.) 

asistentka pedagoga SŠ 
Střední s maturitou + kurz 

asistenta pedagoga 
1,00 

asistentka pedagoga SŠ 
Střední škola s maturitou + kurz 

asistenta pedagoga 

1,00 (zástup za 

dlouhodobou nemoc) 

 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 0,3225 

asistentka pedagoga MŠ SŠ 
Obchodní akademie + kurz 

asistenta pedagoga 
0,50/1,00 od 1. 1. 
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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 (do 31.1.) 

Kuchařka 0,62/0,38 SOU (od 1.2.) 

Kuchařka/Uklízečka 0,33/0,67 SOU 

Uklízečka 1,00 SOU 

 

4. ÚDAJE O ZÁPISU DO MŠ 

Počet žádostí na školní rok 2022/2023 Přijato - školní rok 2022/2023 

16 13 

 

Díky zkušenosti, dobré praxi, zájmu rodičů a nových odkladů povinné školní docházky jsme i 

v tomto roce požádali zřizovatele obce o schválení přípravné třídy na nový školní rok. Obecní 

rada s panem starostou podala žádost o zřízení přípravné třídy na krajský úřad ve Zlíně. 

V červenci byla žádost kladně vyřízena. Od školního roku 2022/2023 bude na škole opět 

otevřena přípravná třída.  

 Přípravná třída 

Počet žádostí na školní rok 2022/2023 Přijato - školní rok 2022/2023 

12 12 

 

Počet přijatých žáků k individuálnímu vzdělávání bylo ve školním roce 2021/2022 pět. 

 

 

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

    DO ŠKOLY 

Nastoupili do 

 1.roč. – 2021/22 

Počet žádostí do 

1. roč. – 2022/23 

Počet žádostí 

o odklad  

Nastoupí do 

1.roč.– 2022/23 

8 22 5 17 
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6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2021/2022 

 

Ročník 

Počet žáků  

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 10 8 2 0 

2. 16 15 1 0 

3. 16 13 3 0 

4. 11 7 4 0 

5. 5 3 2 0 

Celkem 1.st. 58 46 12 0 

 

 

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2021/2022 

 

Ročník 

Pochvala 

třídního 

učitele 

Pochvala 

ředitele školy 

Napomenutí 

třídního učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

1. 8 1 0 0 0 

2. 14 0 0 0 0 

3. 6 0 2 0 0 

4. 5 0 1 0 0 

5. 3 1 1 0 0 

Celkem 1.st. 36 2 4 0 0 

 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2021/2022 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 -  neuspokojivé 0 0 

 

 

Absence žáků za školní rok  2021/2022 

 Zameškané 

hod. 

Průměr na 

žáka 

Neomluvené 

hod. 

% ze všech 

zam. hod. 

1. pololetí 1668 28,76 0 0 

2. pololetí 2136 36,83 0 0 

Celkem za šk. rok 3804 65,59 0 0 
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Údaje o integrovaných žácích pro školní rok 2021/2022 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami: Ročník Počet žáků 

PO 2: 2. 

3. 

4. 

5. 

1 

2 

1 

1 

PO 3: 2. 

3. 

5. 

1 

2 

1 

PO 4: 0 0 

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 5 žáků 5. ročníku. 

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

Prlov.  

 

 

 

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ  

 

Datum Místo konání Název kurzu Účastníci 

říjen 2021 Olomouc Program celoživotního vzdělávání – 

výuka vyj.slov krok za krokem 

učitelka ZŠ 

říjen 2021 Pozděchov Klima učitelského sboru všichni 

pedagogičtí 

pracovníci 

listopad 2021 on-line 
Místní krajská konference projektu 

SRP  
učitelka MŠ 

listopad 2021 on-line 
Gramotnost v předškolním 

vzdělávání 
učitelka MŠ 

listopad 2021 on-line Gramotnost v předškolním učitelka MŠ 
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vzdělávání 

listopad 2021 KPP Zlín 
Vzdělávání žáků s poruchami 

autistického spektra 

asistentka 

pedagoga 

listopad 2021 Zlín 

Hodnocení žáků s poruchou 

autistického spektra – PAS a žáků 

s mentálním postižením MP v ZŠ 

učitelka ZŠ 

prosinec 2021 Zlín 

Studium pro ředitele škol a 

školských zařízení (ukončeno 

funkční studium) 

ředitelka 

prosinec 2021 on-line 

Metoda rozvoje kognitivních funkcí 

– R. Feuersteina FIE standard I. (80 

výuk.hodin)  

ředitelka 

prosinec 2021 on-line 

Metoda rozvoje kognitivních funkcí 

– R. Feuersteina FIE standard I. (80 

výuk.hodin)  

učitelka MŠ 

leden 2022 on-line Pedagogická diagnostika v MŠ učitelka MŠ 

leden 2022 on-line 
Revize RVP ZV – vzdělávání 

koordinátorů změny 
ředitelka 

únor 2022 on-line 
Jak na nový RVP ZV ve škole, 

webinář pro ředitele 
ředitelka 

únor 2022 on-line 
Podpora autoevaluace základní školy 

s využitím systému InspIS ŠVP 

učitelé MŠ 

ředitelka 

únor 2022 on-line 
Webinář k podpoře začínajících 

učitelů 
ředitelka 

únor 2022 on-line 

Webinář k podpoře pro pilotáž 

Modelu systému podpory vedení 

školy 

ředitelka 

červen 2022 on-line Revize RVP ZV  - Startovací balíček ředitelka 

červen 2022 on-line 
Webinář k podpoře začínajících 

učitelů 
učitelka ZŠ 

srpen 2022 Praha 
Metoda rozvoje kognitivních funkcí 

R. Feuersteina – Basic 1. 
učitelka ZŠ 

srpen 2022 Zlín 
Nálepkování nadaných žáků ve 

školní výuce 
učitelka ZŠ 
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Od 1. září 2021 se škola zapojila do projektu Šablony III. 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 

III. Pozděchov“. Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022612 Celková výše 

dotace činí  517 130,- Kč. Prostřednictvím tohoto projektu se ve dvou školních letech 

2021/2022 a 2022/2023 financují kroužky deskových her. Byla pořízena IT technika (tablety a 

notebooky), které využíváme při digitalizaci, které je součástí nového ŠVP od školního roku 

2022/2023. Z dotace bude pořizován spotřební materiál, pomůcky a metodické materiály, 

organizovány projektové dny a odborně zaměřené tematické setkání. Učitelé v rámci projektu 

budou moci sdílet zkušenosti pedagogů z jiných škol prostřednictvím vzájemných návštěv. 

Projekt bude ukončen v letošním školním roce, v červnu 2023. 

 

STUDIUM ODBORNÉ KVALIFIKACE PEDAG. ZAMĚSTNANCŮ 

Datum Místo konání Název studia Účastníci 

do prosince 2021 Zlín 
Funkční studium pro 

ředitele škol 
ředitelka 

 

 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY 2021/2022 

 

1 duben Matematická soutěž KLOKAN 

2 březen-

duben 

Recitační soutěž – školní kolo, okrskové kolo, postup do okresního kola 

v Rožnově pod Radhoštěm 

3 červen Florbalový turnaj – Valašská Polanka 

 

 

 

 

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

1 září  Slavnostní zahájení školního roku 

2 září Projektový den Hasiči –ZŠ, MŠ 

3 září MPP 

4 září Dopravní kurz 
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5 září První pomoc 

6 září Emoce nejsou nemoce – etické dílny 

7 říjen Hvězdárna 

8 říjen Auxilium 

9 říjen Recyklace – recyklohraní ZŠ, MŠ 

10 říjen Předplatné nejmenšího diváka – divadlo Zlín 

11 říjen Sborovna – formativní hodnocení u dětí MŠ, ZŠ, ŠD 

12 říjen Veškeré akce probíhají pouze v distanční formě (nařízení vlády ČR) 

-podzimní tvoření, -pouštění draků,-projekt Česká republika 

13 listopad Školní parlament 

14 listopad Exkurze sklárny Vizovice 

15 listopad Setkání „domškoláků“ 

16 listopad Rozsvěcování stromečku – nahrávání on-line 

17 prosinec Návštěva knihovny Vsetín - Vánoce 

18 prosinec Vizovické pečivo – tvoření 

19 prosinec Mikuláš ZŠ, MŠ 

20 prosinec Vánoční besídka ZŠ, MŠ 

21 prosinec Ježíšek MŠ 

22 prosinec Lucky ZŠ 

23 prosinec Vánoční dílny ZŠ – dopolední (z důvodu nařízení KHS se nekonalo odpolední 

tvoření s rodiči) 

24 prosinec Řezbář – p.Hutěčka 

25 leden Tři králové – projektový den ZŠ, MŠ 

26 leden Předplatné nejmenšího diváka – divadlo Zlín 

27 leden Pololetní vysvědčení 

28 únor Recitační soutěž ZŠ 

29 únor Karneval MŠ 

30 únor FIE – Šablony III. Setkání s rodiči 

31 únor Lyžařský výcvik 

32 březen Masopust ZŠ 

33 březen Velikonoční tvoření MŠ, ZŠ 

34 březen Ukliďme svět ZŠ  

35 březen Ples pro děti ZŠ, MŠ 

36 březen Okrskové a okresní kolo recitační soutěže 

37 březen FIE – setkání s rodiči Šablony III. 

38 březen Den čarodějů a čarodějnic  

39 duben Noc s Andersenem 

40 duben Jak vít s vlky 

41 duben Pasování na čtenáře – knihovna Pozděchov 

42 duben Návštěva nejmenšího diváka – divadlo Zlín 

43 duben Návštěva předškoláků v 1.třídě 

44 duben Den Země 

45 duben Den knihy 
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Nejen v podzimním „covidovém“ období využíváme jednotnou platformu Goole učeben. 

Tyto učebny slouží i jako pracovní materiál pro žáky nemocné, nebo k procvičování učiva 

doma. Google učebny využívá i paní učitelka anglického jazyka pro vkládání poslechů a 

materiálu k dalšímu procvičování pro rodiče, kteří jazyk neovládají. Jedná se o podpůrnou 

pomoc. 

 

 

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 2021/2022 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. 

46 květen Plavání – povinná výuka a předplavecký výcvik 

47 květen Tvoření pro maminky, Vystoupení pro maminky (Obecní úřad Pozděchov) ZŠ, 

MŠ 

48 květen Zápis MŠ  

49 květen Projekt Zdravé zoubky ZŠ 

50 květen Předplatné nejmenšího diváka – divadlo Zlín 

51 květen Plavecký výcvik a předplavecký výcvik 

52 květen Poznávací školní výlet - Helfštýn 

53 květen Prevence policie ČR 

54 červen Studánky – Myslivecké sdružení Pozděchova a Prlova ZŠ, MŠ 

55 červen Rozloučení s předškoláky MŠ 

56 červen Plavecký a předplavecký výcvik 

57 červen ZŠ Valašská Polanka – turnaj florbal, setkání s budoucími šesťáky 

58 červen Výlet – Štramberk ZŠ, ZOO Zlín MŠ 

59 červen Pasování na prvňáky MŠ 

59 červen Setkání „domškoláků“ - přezkoušení 

60 červen Schůzky rodičů budoucích prvňáků, přípravné třídy a MŠ 

61 červen  Dětský den – projektový den MŠ, ZŠ 

62 červen Slavnostní předávání vysvědčení ZŠ 

63 červen Slavnostní rozloučení s páťáky ZŠ 
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Významnou úlohu při prevenci sociálně patologických jevů sehrává dramatický kroužek, 

bohužel se kvůli již zmíněným mimořádným opatřením a úrazu paní učitelky letos 

neuskutečnilo žádné vystoupení. 

K prevenci přispěla i výborná spolupráce pana Plška z KPP Vsetín, který pro naši školu 

uspořádal i mimořádná setkání preventivních programů zaměřených na klima třídy. 

Velkou pomocí pro naši malou školu bylo navázání spolupráce se Sociální poradnou, která 

pro naši třetí a čtvrtou třídu vytvořila program přímo na míru. Jedná se o preventivní program 

zaměřený na Emoce. Impulzem pro tuto spolupráci bylo hledání řešení a šetření možné šikany 

v těchto třídách. Díky spolupráci můžeme více spolupracovat nejen s dětmi, ale i s rodiči, 

Paní Strbačková (pracovnice Sociální poradny) dochází do školy pravidelně každý týden a 

připravuje pro děti program v rámci třídnických hodin. Díky této aktivitě a spolupráci se nám 

podařilo začínající problémy eliminovat a některé i vyřešit. 

Z důvodu nevhodného chování a také napadení asistentky pedagoga žákem, hledáme řešení 

těchto patologických jevů s odborníky. Spolupracujeme s Auxiliem, s neziskovou organizací 

Za sklem o.s. Zlín, Sociální poradnou Vsetín a dalšími odborníky, kteří se této problematice 

věnují. V této situaci jsme oslovili i další odborníky z ČŠI, OSPODU, psychology i 

psychiatry Olomoucké fakulty nebo ředitele či zástupce škol, kteří se dětem či osobám 

s poruchou autistického spektra (PAS) věnují. Úzkou spolupráci navážeme i příští rok a 

nastavíme opatření, která budou prevencí stávajících vyhrocených situací. 

 

11. PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 

Tento program je realizován prostřednictvím výukových předmětů s přírodovědným 

zaměřením. 

Do této výuky 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 2021/2022 bylo díky Šablonám III. Zakoupeno deset tabletů do MŠ a deset 

notebooků do výuky na ZŠ. Tato technika nám pomáhá ke zkvalitnění distanční výuky, ale 

především umožňuje začít od nového školního roku učit podle nového ŠVP. Týká se 

především zavádění digitální kompetence do všech předmětů a nastavení nové Informatiky. 

V současnosti je škola vybavena: 10 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, 10 ks 

tabletů, 1 ks PC – 1. třída, 1 ks PC – 2. třída, 1 ks PC - 3.třída, 1 ks PC – 4. + 5. třída. V pěti 

třídách je interaktivní tabule. 
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13. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2021/2022 65 dětí přípravné třídy a žáků 1. - 5. 

ročníku od prosince ve třech odděleních.  Provoz ŠD je ovlivněn postupným docházením dětí 

a žáků do družiny po konci vyučování a docházkou do zájmových kroužků, proto 

v plánovaných činnostech převládala skupinová a individuální forma. Žáci při hrách využívají 

nejen učebnu školní družiny, ale i učebny 3, a 5. ročníku, kde bylo umístěno druhé třetí 

oddělení družiny. K činnostem družiny jsou určeny i předem určené prostory školy u šaten. 

Pro svoji výchovně vzdělávací činnost využívala družina školní zahradu, školní hřiště a 

tělocvičnu. Oblíbeným místem je nedaleký les nebo obecní tenisové hřiště. 

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

především pro nové oddělení družiny - druhého a třetího oddělení. 

 

 

14. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

 

 

 

 

 

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

škole. Většinu úrazů lze klasifikovat jako lehké a středně těžké. Jeden úraz se neobešel bez 

delší hospitalizace v nemocnici. Jednalo se o zlomeninu nohy, kterou předcházel pád na 

lyžích bez cizího zavinění. Úraz se obešel bez operativního zákroku a dalších následků. 

 

PRACOVNÍ ÚRAZY 

 

Během letošního školního roku, konkrétně od ledna 2022 došlo ke třem pracovním úrazům. 

Příčinou úrazu byl neočekávaný a nepředvídatelný útok žáka třetího ročníku s diagnózou 

PAS, vždy se jednalo o asistenty pedagoga, kteří s daným žákem pracovali a jedna paní 

asistentka byla napadena tak, že upadla do bezvědomí a musela být přivolána lékařská služba. 

Byla hospitalizována a pracovní neschopnost byla lékařem stanovena od února až do 

července. Tento pracovní úraz byl nahlášen a odeslán příslušným orgánům. Byly učiněny 

Počet záznamů v knize úrazů 29 

Počet odeslaných záznamů o úrazu  4  

Místo úrazu Počet úrazů 

Školní zahrada, les, louka, svah 3 

Školní družina 5 

Tělocvična 10 

U školy 4 

Třída 3 

Přestávka 4 

Počet záznamů v knize úrazů 3 

Počet odeslaných záznamů o úrazu  1 
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příslušné kroky. Situace byla řešena telefonicky s ČŠI, OSPODEM, SPC, OSSZ Vsetín, 

Auxiliem Vsetín, orgnizací Za sklem Zlín, Sociální poradnou, rodiči žáka a následně se 

zákonnými zástupci dětí celé školy na společné poradě. Nebyla vznesena žádná stížnost a 

situace je stále konzultována a monitorována. 

 

 

15. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

První společné třídní schůzky proběhly bez komplikací a rodiče byli seznámeni s chodem a 

organizací školy pro nový školní rok 2021/2022. Tripartity, které byly plánovány na říjen se 

vzhledem k mimořádným opatřením MZ kvůli nemoci COVID – 19 nemohly konat. Zvolili 

jsme formu individuálních konzultací, telefonických konzultací nebo on-line spojení. Ostatní 

třídní schůzky byly realizovány na doporučení MZ ve stejném duchu. V červnu se pak 

uskutečnila schůzka s rodiči nově přijatých dětí do ZŠ – jak přípravného ročníku, tak rodičů 

první třídy. V MŠ se z téhož důvodu konala jen jedna třídní schůzka v září a jedna v červenci 

s rodiči nově přijatých dětí. Proběhla přednáška FIE (Feuerst.metody), kterou vedla Kamila 

Štindlová a mezinárodní trenérka metody FIE (Feuersteinovo instrumentální obohacování) 

Vendula Jašková, která je zároveň místopředsedkyní v Centrum Cogito z.s.. Velmi zdařilým a 

plodným setkáním byla návštěva a přednáška paní Mgr. Veroniky Potěšilová při setkání 

rodičů budoucích školáků, díky jejím praktickým radám a příkladům dobré praxe se rodiče 

mohli dozvědět základní podmínky přijetí dětí do první třídy a další možnosti, které rodiče 

mohou zvolit nebo využít.  

Velkým přínosem byla spolupráce na přípravě ke Dni dětí, který si všichni opravdu užili. 

Poděkování patří především nově vzniklému Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, 

z.s., Účelem sdružení je poskytovat účinnou a dobrovolnou pomoc ZŠ a MŠ Pozděchov při 

plnění školy spočívající zejména: 

- v odborné a zájmové činnosti dětí 

- ve vytváření vhodných podmínek pro volnočasové aktivity dětí, organizace mimo školních 

činností dětí 

- v organizaci společenských, vzdělávacích a sportovních akcí zaměřených na podporu 

školy a jejích žáků 

- v přispívání škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti  

a zlepšování školního prostředí 

- při získávání dárců a sponzorů, organizování účelové sbírky peněžních prostředků nebo 

movitých věcí 

- v aktivní spolupráci s orgány státní správy a na úseku sociální politiky vůči rodině a mládeži 

- v možnosti pomoci rodičů a škole, popřípadě sponzorování vzájemné činnosti školy a 

sdružení. 

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

spolupracovali s velkým nasazením a respektem k dané situaci.  

Rodiče svou ochotou pomáhali vyrábět kapsáře na písmenka, dárky k zápisu, upomínkové 

předměty pro naše absolventy-páťáky, darovali mnoho předmětů do tomboly pro ŠKOLNÍ 

PLES, pomáhali s organizací akce Noci s Andersenem tím, že nachystali pro děti snídani a 

výborné buchty. Při organizace Dětského dne se přímo účastnili celého dne, kde u stanovišť 

pomáhali získávat indicie. Dovolenou si také vzali rodiče s místního Sdružení myslivců 

Pozděchova a Prlova, aby dětem v dopoledních hodinách nachystali poznávací program přímo 

v lese, se spoustou stanovišť. Děti od Sdružení a to za přispění obcí dostaly tematické dárečky 

a upomínkové předměty. 

Pro naše nově přijaté sourozence z Ukrajiny věnovali rodiče potřebné oblečení, pomůcky a 

hračky. 
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V tomto roce aktivně probíhala spolupráce se Školskou radou. Za pedagogické pracovníky 

pracuje ve školské radě paní Eva Smetanová, za zřizovatele paní Adéla Ježková a za rodiče i 

nadále paní Zdenka Novosádová. 

 

16. PROJEKTY REALIZOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Od 1. září 2021 se škola zapojila do projektu Šablony III. 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 III. 

Pozděchov“. Reg. č. projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0022612 Celková výše dotace činí  

517 130,- Kč. Projekt bude dále realizován i v dalším školním roce a to díky zvolené šabloně 

IT, která je stanovena na 64 hodin (uskutečňována hodinu týdně napříč předměty mimo výuky 

IT. 

Materiální příspěvek od sponzorů: Olšák Vsetín, Coop Jednota Vsetín a Tart Pardubice a 

Business Logic, pomohl zpestřit lyžařský kurz a dát mu patřičnou důležitost. 

Knihovna Pozděchov věnovala našim prvňáčkům knihy pro jejich první čtení a uspořádala 

tradiční „Pasování na čtenáře“. 

MŠMT poslalo finanční podporu k rozvoji digitalizace pro MŠ 26 400,- Kč, částka byla 

částečně využita k nákupu školní sady BEE-BOT a na pořízení mobilních digitálních 

technologií pro znevýhodněné žáky, jedná se o částku 28 000,-KČ. Díky tomu, že jsme se 

rozhodli od září 2022 přejít na nový ŠVP, obdržela naše škola další příspěvek 54 000,- Kč, 

které lze využít na digitální učební pomůcky. 

Dále jsme obdrželi od MŠMT příspěvek 26 000,- na doučování žáků v návaznosti na výpadek 

prezenční výuky způsobené pandemií covid-19 a sním související činnosti, který jsme v plné 

míře využili. 

Další velkou podporou pro nákup didaktických a digitálních pomůcek pro žáky nám byli 

v letošním školním roce sponzoři. Pan Vráblík přispěl 74 000,- Kč na matematické kufříky, 

firma OPEN RE-ECO 30 000,- Kč, MEZOPRAVNA Vsetín 10 000,- Kč, TM STAV Vsetín 

5 000,- Kč a Climax Vsetín 10 000,- Kč na interaktivní tabuli do 1. Třídy. Zastupitelstvo obce 

Prlov v letošním roce schválil příspěvek 110 000,- Kč na interaktivní tabuli do první třídy a 

digitální pomůcky pro rozvoj digitálních kompetencí. Částkou 16 000,- Kč přispěl nadační 

fond SVĚT OKEN na doučování chlapce s PAS. 

 

 

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 střechy nad tělocvičnou a MŠ a to z důvodu zatékání do vnitřních 

prostor. S přispěním navýšeného rozpočtu se mohl uskutečnit rozvod pevného internetu ve 

škole a díky tomu se podařilo zkvalitnit online připojení distanční výuky. Navázali jsme na 

výuku plavání a to opět za přispění obce. Podařilo se nám spolupracovat při zakládání 

Sdružení rodičů a přátel ZŠ a MŠ Pozděchov, kdy zastupitelstvo obce schválilo bezplatný 

pronájem užívání prostor přímo ve škole. Za přispění obce se mohli konat různé akce školy, 

jako byl ŠKOLNÍ PLES, DEN MAMINEK, STUDÁNKY, SPORTOVNÍ DEN nebo 

MASOPUSTNÍ putování obcí. 

Obec vybudovala novou bránu ke škole, která umožňuje dětem větší bezpečí pohybu 

v objektu školního pozemku a s tím související oprava oplocení kolem pozemku školy. Obec 

vybudovala také novou možnost parkování automobilů, díky kterému se alespoň částečně 

uvolnil ranní nápor přijíždějících rodičů, kteří doprovází své děti do školy auty.  
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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  

- nákup digitálních pomůcek k realizaci nového ŠVP a zavádění nové digitální 

kompetence prolínající se napříč předměty 

b) Výchovně – vzdělávací cíle:  

- rozvoj žáků v čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti a digitálních      

kompetencí 

- rozvoj dětí ve čtenářské pregramotnosti 

- uplatňování individuálního přístupu k žákům 

- zajištění volnočasových aktivit 

- pokračování v návštěvách divadel. představení ve Zlíně 

- pokračování v předplavecké výuce 

- podporovat ekologický přístup u všech žáků a celé školy  

- zaměřit se na klima třídy a školní kodex 

- podporovat Školní parlament  

- zavést školní redakci 

- spolupracovat se Sdružením rodičů v podpoře školních i mimoškolních výchovně-

vzdělávacích cílů 

- vzdělání pedagogů v rámci PAS, větší informovanost a plány pokroku 

- pokračovat s doučováním žáků 

- zaměřit se na práci s novými žáky z UA 

 

 

 

 

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

 

Výroční zprávu schválila Pedagogická rada dne: 30. 08. 2022 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne: 11. 10. 2022  

 

Výroční zpráva byla odevzdána zřizovateli školy dne: 12. 10. 2022 


