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1.Základní údaje: 

 
Název školy Základní škola 

Věrovany,  okres 
Olomouc,  

příspěvková organizace 

Právní forma příspěvková organizace 

Identifikátor 
zařízení - 
ředitelství 

REDIZO 600 140 342 

Základní škola IZO 102 308 306 

IČO 70985553 

Obory vzdělávání 79 – 01 – C/01 Základní 
škola 

Nejvyšší povolený 

počet žáků v ZŠ 

50 

  

Součást školy 
 

Školní družina IZO 119 900 726 

Nejvyšší povolený 

počet žáků v ŠD 

35 

  

Sídlo  školy Věrovany 102,  PSČ 783 
75 

Kontakty  

Telefon 585 964 360 

E-mail zs.verovany@seznam.cz 

Webové stránky www.zsverovany.cz  

Ředitelka školy Mgr. Jana Pospíšilová 

  

Zřizovatel školy Obec Věrovany 

Adresa 

zřizovatele 

Rakodavy 325, 783 75 
Věrovany 

Webové stránky 

zřizovatele 

www.verovany.cz  

 

 
Charakteristika školy : 

Malotřídní škola s ročníky 1.stupně a 1 oddělením školní družiny. 

Budova školy je jednopatrová v řadové zástavbě. Prostorové podmínky pro výuku a činnost školní družiny 

jsou vyhovující. Škola využívá školní hřiště, školní zahradu, tělocvičnu a hřiště TJ Sokol Věrovany. 

 

Poradní orgány: 

Chod školy se řídí Organizačním řádem školy a ostatními vnitřními směrnicemi. Poradními orgány ředitelky 

školy je Pedagogická rada, kterou tvoří pedagogičtí pracovníci. 

Na chod školy dohlíží Školská rada. Funkční období členů školské rady je tři roky. V tomto školním roce 

10.9.2019 proběhly volby do školské rady. Současná školská rada pracuje od ustavující schůze dne 15. října 

2019. 
 

 

http://www.zsverovany.cz/
http://www.verovany.cz/


Školská rada je pracuje v tomto složení : 

 

Předseda školské rady : Ema Mračková ( zástupce zákonných zástupců žáků) 

Členové : Miroslava Popelková ( zástupce zřizovatele) 

                 Mgr. Milena Maňásková ( zástupce pedagogických pracovníků)  
Více zde: https://www.zsverovany.cz/skolska-rada/ 

 
2.Obory vzdělávání 
Název oboru vzdělávání : 79 – 01 -C/01 Základní škola 

 

3.Organizace škol. roku 2019/2020 

 
Vyučovalo se ve 2 třídách spojených do ročníků takto : 1. třída ( 1. a 3. ročník ) a 2. třída ( 2. a 4. 

ročník) 

Od 1. 9. 2019 školu navštěvovalo celkem celkem 27 žáků. 

1 žák podléhá §38 o vzdělávání cizinců. Nebyl proto na konci školního roku klasifikován. 

Školní družinu navštěvovalo 20 žáků od 1.11. 2020 pak 25  žáků. 

Od 1.11.20219 došlo ke změně školského rejstříku a k rozšíření kapacity školní družiny na 35 žáků. 

 

I. třída : třídní učitelka Mgr. Jana Pospíšilová, řed., výchovný poradce  
1. ročník (3 žáci, 1 chlapec a 2 dívky) 
3.ročník ( 11 žáků , 7chlapců a 4 dívky) 
Čj vyučuje Mgr. Jana Pospíšilová 
M vyučuje Mgr. Milena Maňásková 
Vv, TV a HV (4 hodiny týdně) vyučuje neaprobovaně  Ema Mračková 
Prv  vyučuje Mgr. Daniela Vystrčilová 

Na základě doporučení ŠPZ ve třídě pracoval asistent pedagoga Erika Heinzová od  22.4.2018    
 

 
II. třída : třídní učitelka Mgr. Milena Maňásková, školní preventista 

2.ročník ( 5 žáků , 2 chlapci,3 dívky) 

4. ročník ( 8 žáků, 1 chlapec ,7 dívek)  
Čj,M, HV vyučuje Mgr. Milena Maňásková 
 Vv ve 2.ročníku vyučuje neaprobovaně  Ema Mračková 
Prv, Př a Vl  vyučuje Mgr. Daniela Vystrčilová 

Na základě doporučení ŠPZ ve třídě pracoval asistent pedagoga Ludmila Horváthová od 1.10. 2019 , 

následně od 25.11.2020 Naděžda Rychlá 

Předmět  Anglický jazyk  v obou ročnících vyučovala Mgr. Jana Pospíšilová 
 

  
1 oddělení ŠD 25 zapsaných žáků, vychovatelka Ema Mračková, úvazek 1,00 , školní asistent – 

personální podpora ŠD v rámci Šablon II – Mgr. Daniela Vystrčilová, úvazek 0,2 

Školní družinu navštěvují žáci 1. až 4. ročníku. 

Provoz ŠD: ranní družina denně 6.15 – 7.35 

odpolední družina od 11.20 – 16.00 

 

Činnost školní družiny: 

Posláním školní družiny je vytvoření prostoru pro žáky, který je vyplněn zájmovými a relaxačními 

činnostmi. Veškeré činnosti vycházejí ze Vzdělávacího programu pro školní družinu. Školní družina tvoří ve 

dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou v rodině. ŠD není pokračováním 

školního vyučování, má svá specifika, která ji odlišují od školního vyučování. Hlavním posláním ŠD je 

zabezpečení zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků, částečně také dohledu nad žáky. 

 Činnosti na sebe navzájem navazují a jsou přizpůsobeny vývojovým předpokladům žáků. Obsah činností 

vychází z požadavků a zásad pedagogiky volného času. 

https://www.zsverovany.cz/skolska-rada/?utm_source=copy&utm_medium=paste&utm_campaign=copypaste&utm_content=https%3A%2F%2Fwww.zsverovany.cz%2Fskolska-rada%2F


 

Činnost kroužků v rámci školní družiny : 

• Pohybové hry - vedoucí Ema Mračková, navštěvovalo 25 žáků 
• Výtvarný kroužek - vedoucí Ema Mračková, navštěvovalo 14 žáků 

 
Kroužky vedené pedagogy 

• Hravá angličtina - vedoucí mgr. Milena Maňásková, navštěvovalo 6 žáků 

• Master Chef Věrovany - vedoucí mgr. Jana Pospíšilová , navštěvovalo 8 žáků 

• Redakce školního časopisu – vedoucí Mgr. Daniela Vystrčilová, navštěvovalo 10 žáků 

 

Kroužek vedený externisty  

• Floorball – organizováno externí floorballovou organizací STARSFLOORBALL, navštěvovalo 14 

žáků 

 

4.Výuka v době pandemie koronaviru  COVID – 19 od 11.3. do 26.6.2020 
Na základě nařízení vlády ze dne 10.3.2020 byla škola od 11.3. uzavřena. Výuka probíhala distanční 

formou. Žákům byly zadávány úkoly pravidelně na třídních stránkách, byly doporučovány různé webové 

aplikace, nahrávky a výuková videa. Byly zde vkládány pracovní listy pro vypracování. 

Od 25.5.2020 po rozvolnění omezení a otevření základních škol navštěvovalo školu 20 žáků, 7 žáků bylo 

vzděláváno stále distančně – na třídních stránkách byly úkoly zadávány zvlášť pro žáky pracující ve škole a 

zvlášť pro žáky na distanční výuce. Pro žáky na distanční výuce byly zřízeny konzultační hodiny v případě 

potřeby pro vysvětlení a doplnění učiva. 

Škola zavedla určitá hygienická opatření a celkově přeorganizovala výuku tak, aby to odpovídalo nařízením 

vlády a doporučení MŠMT. 

 

5.Rámcový popis personálního zabezpečení školy:     

 
Pedagogičtí pracovníci: 

 

            

JMÉNO PRAC. 

ZAŘAZENÍ 

KVALIFIKACE ZPŮSOBILOST ÚVAZEK 

Mgr. Jana Pospíšilová ředitelka VŠ, 1. st.   aprobace 1,00 

Mgr. Milena 

Maňásková 

 

učitelka 

 

VŠ, 1. st. 

 

 aprobace 

 

1,00 

Mgr. Daniela 

Vystrčilová 

 

učitelka 

 

VŠ, 2. st 

 

aprobace na výuku v ZŠ 

 

 

0,364 

Ema  

Mračková 

 

učitelka 

      

SŠ  

 

učí neaprobovaně  

 

0,182 

Ema  

Mračková 

 

vychovatelka  

 

SŠ 

 

aprobovaná 

 

1,00 

Erika  

Heinzová 

Školní asistent  

SŠ 

 

 Osvědčení asistent 

pedagoga 

 

 

0,637 

Naděžda Rychlá Školní asistent SŠ Osvědčení asistent 

prdagoga 

 

0,75 

Mgr. Daniela 

Vystrčilová 

Školní asistent VŠ Personální podpora ŠD 

v rámci výzvy Modernizace 

výuky v ZŠ Věrovany – 

Šablony II  

 

 

 

0,20 

 

                    



Provozní zaměstnanci: 

 

JMÉNO PRAC. 

ZAŘAZENÍ 

KVALIFIKACE ZPŮSOBILOST ÚVAZEK 

Marta 

 Malaníková 

 

školnice 

střední 

odborné vzdělání 

 

způsobilá 

 

0,82 

 

 5.Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy pro školní rok 

2020/2021     
V měsíci dubnu proběhl zápis do prvních tříd základní školy, který proběhl distanční formou. K zápisu do 1. 

třídy se dostavili pouze zákonní zástupci budoucích žáků. Přijato bylo 7 dětí (5 chlapců, 2 dívky), 1 dítěti  

byl povolen odklad školní docházky. 

 

6.Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání 

 
Klasifikace na konci 

školního roku  

Ročník Počet žáků ČESKÝ JAZYK 

Klasifikační stupeň 

Průměr 

    ČJ 

MATEMATIKA 

Klasifikační stupeň 

Průměr 

    M 

  1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  

   1.         3 3 - - - - 1.000 3 - - - - 1,000 

   2.         5 3 2 - - - 1,400 4 1 - - - 1,200 

   3.         11                

         

3 7 1 - - 1.818 7 3 1 - - 1,455 

   4.         8 5 3 - - - 1,375 5 2 1 - - 1.500 

 

Klasifikace na konci 

školního roku 

Ročník Počet žáků Anglický jazyk 

Klasifikační stupeň 

Průměr 

    AJ 

  1 2 3 4 5  

   3.         11 7 3 1 - - 1,455 

   4.         4 4 4 
 

- - 1,500 

 

 

Celkový prospěch na 

konci školního roku 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním     Prospěl 

    1.         3             3 žáci          - 

    2.         5             5 žáků         - 

    3.         11            10 žáků         1 žák 

    4.         8             7 žáků         1 žák 

 

 

Hodnocení chování bylo u všech žáků školy hodnoceno 1.stupněm. 

Výchoná opatření  

Ročník Počet žáků Výchovná opatření  - 

1.pololetí 

Výchovná opatření  

2.pololetí  

Počet žáků 

1. 0 --- Pochala ŘŠ 2 

2. 0                    ----         Pochala ŘŠ   4 

3. 0 -----         Pochvala ŘŠ    5 

4.          1           Důtka TU          Pochvala ŘŠ  4 

 

 

7.Údaje o práci školního poradenského střediska 



 
    Povinnost školy poskytovat odbornou poradenskou pomoc výchovným poradcem a školním metodikem 

prevence stanovuje školský zákon.  Tuto povinnost škola plnila ve školním roce 2019/2020 prostřednictvím 

výchovné poradkyně Mgr. Jany Pospíšilové a školní metodičky Mgr. Mileny  Maňáskové. 

Při poskytování odborných poradenských služeb spolupracovaly navzájem, protože obě jsou třídními 

učitelkami jednotlivých tříd. Dále spolupracovaly s žáky, rodiči, pedagogickými pracovníky, s dalšími 

školskými poradenskými zařízeními – Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Olomouc, se 

Střediskem výchovné péče v Tršicích, s Odborem sociálně-právní ochrany dítěte ( p. Tihelkou), s Policií ČR 

a s nestátními neziskovými organizacemi.  

Byl vypracován Minimální preventivní program školy a rizikový plán pro žáka s poruchami chování. 

Minimální preventivní program je vždy v září zveřejněn na webu školy v aktuální podobě.  

 Program byl součástí vzdělávacích, výchovných i všech ostatních aktivit školy.  

Ve šk. roce 2019/2020 byli ve škole vzděláváni 2 žáci se speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli 

následně vzděláváni podle IVP s podporou školního asistenta. 

 Žádné dítě nebylo zařazeno mezi žáky sociálně znevýhodněné nebo s tělesným postižením. 

Žádný žák naší školy integrován jako žák mimořádně nadaný. 

 

Ve školním roce 2019/2020 nebyl řešen případ neprospěchu ani případ neprospívajícího žáka. Se žáky se 

sklonem k neprospěchu byla prováděna individuální poradenská práce, v případě potřeby je jim nabídnuté 

doučování dané látky zjm. z matematiky, kdy se jedná o dovysvětlení učiva 
 

Zameškané hodiny žáků byly řádně omluveny rodiči, neomluvené hodiny se nevyskytly. V rámci distančního 

v době koronavirové pandemie vzdělávání bylo od 25.5.2020 do 26.6.2020 6 žáků vzděláváno formou 

distanční výuky, Tyto hodiny se dle nařízení MŠMT do celkového průměru nezapočítávaly.   

 
Zameškané hodiny 

Ročník Počet žáků Zameškané hodiny 

omluvené celkem za 

školní rok 

Průměr  

na jednoho žáka 

1. 3 75 25,00 

2. 5                    141              28,20 

3. 11 578              52,54 

4.           8                    451              56,37 

 

 

8.Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
V průběhu školního roku se pedagogičtí zaměstnanci zúčastňovali školení a kurzů dle vlastního výběru. 
Hlavní důraz byl kladen na čtenářskou a matematickou gramotnost a na využití ICT ve výuce. 
 

9.Údaje o inspekční a kontrolní činnosti a výběrové zjišťování výsledků vzdělávání        

2019/2020  
Ve školním roce 2019/2020 byla v ZŠ provedena kontrolní činnost ČŠI v době od 25.1. – 27.1.2020 
Výsledky inspekce společně s inspekční zprávou byly škole a zřizovateli doručeny. Škola bude náměty 
z inspekční zprávy a nedostatky rozhodně brát v potaz při další pedagogické činnosti – viz kapitola 18  
Zřizovatelem naší PO byl proveden každoroční audit hospodaření školy.  
 

10. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
1.Školní internetové stránky . www.zsverovany@seznam.cz – internetové stránky se pravidelně 

aktualizují. Spravuje je ředitelka školy. 

 

2.Webová aplikace – www.tridnistranky.cz, - zde je denní přehled událostí, jsou zde ke stažení důležité 

dokumenty a denně jsou zde seznamy domácích úkolů pro děti. Rodiče jsou informováni o akcích, které ve 

škole budou. 

http://www.zsverovany@seznam.cz
http://www.tridnistranky.cz/


 

3.Žákovské knížky a tzv. „vzkazníčky“ – nejběžnější kontakt se zákonnými zástupci žáků. Informuje 

rodiče nejen o klasifikaci, o chování, ale i o školních akcích 

 

4.Mailová komunikace mezi školou a zákonnými zástupci žáků  

   

5. Od 1.10.2019 vydává škola školní časopis Věrovánkoviny, ten je spojovacím článkem mezi školou a 

veřejností. Informuje o celkovém dění ve škole, je platformou pro prezentaci prací našich žáků.   

. 

 

Plán práce školy na škol. rok 2019/2020  
 Z důvodu koronavirové pandemie a uzavření škol od 11.3.2020 bylo mnoho akcí zrušeno a přesunuto na 

další školní rok ( ozdravný pobyt, jarní dílničky, Sportovní akce Věrovany skáčou s námi, návštěva divadla 

v Prostějově, Den otevřených dveří s ukázkou výuky, výtvarná soutěž v Tovačově,….apod) 

 

Průběh a akce školního roku 2019/2020  po měsících 

 

Září 

• Slavnostní zahájení školního roku za účasti starosty obce Věrovany 

• Proškolení zaměstnanců v oblasti BOZ-PO 

• Zahajovací třídní schůzky 

• Volby do školské rady 

• Tradiční pochod rodičů s dětmi – pořadatelé Sokol Věrovany, Obecní úřad Věrovany, Mateřská a    

Základní škola Věrovany 

• Sportovní dopoledne s programem Žijeme zdravě a hýbeme se  

• Vystoupení žáků na vítání občánků 

• Zahájení plaveckého výcviku v Přerově 

 

Říjen  

• Ustavující schůze školské rady 

• Zahájení činnosti zájmových útvarů  

• Sběr starého papíru 

• Projektový den o zásadách zdravé výživy – Zkus to zdravě 

• Věrovanské strašidlení 

• Podzimní prázdniny 
 

 

Listopad  
• Pravidelná procházka na „Dušičky“ 

• Třídní schůzky 

• Čtvrtletní ped. rada 

• Divadelní představení v MŠ 

• Adventní vánoční dílničky 

 

Prosinec 

• Mikuláš ve škole 

• Vystoupení žáků na vánočním jarmarku v „Sokolce“ 

• Soutěž o vánoční punčochu  v Tovačově - ŠD 

• Vánoce ve škole  

• Vánoční prázdniny 

 

Leden 

• Pololetní ped. rada – klasifikační  



• Třídní schůzky 

• Ukončení docházky za 1. pololetí školního roku 2017/2018 

• Rozdání  pololetního vysvědčení  

 

Únor 

• Pololetní prázdniny 

• Jarní prázdniny 

• Maškarní karneval ve školní družině 

• Divadelní představení v Prostějově 

 

Březen 

• Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ 

• Návštěva budoucích prváčků ve škole 

• Výtvarná soutěž v Citově – Olympijské hry 

• Roční prověrka BOZP 

 

Duben 

• Zápis do 1.ročníku dle nařízení MŠMT distanční formou 

• Čtvrtletní ped . rada 

 

 

Květen 

• Společné focení 

 

Červen 

• Beseda s policistou na téma Šikana, kyberšikana a jak jí čelit 

• Pedagogická rada – závěrečná, klasifikační, ukončení 2. pololetí 

• Slavnostní ukončení školního roku  

 

Červenec, srpen 

• Hlavní prázdniny, všichni zaměstnanci čerpání ŘD. Dle plánu čerpání ŘD 

 

 

11. Vybavení školy pomůckami a ostatním materiálem 
 
V tomto školním roce jsme doplnili nové učebnice a učební materiály a didaktické pomůcky, které jsou v 
souladu s obsahem učiva dle RVP -ZV z prostředků ONIV. Třídy jsou již vybaveny novými tabulemi a 
dataprojektory. Škola disponuje celkem 16 tablety, na kterých probíhá pravidelná výuka v rámci projektu 
Šablony II. 
Materiální vybavení školy didaktickými i metodickými pomůckami je na velmi vysoké úrovni. Každý 
pedagogický pracovník má k dispozici notebook ke své práci.  
Kuchyňka byla vybavena sporákem s horkovzdušnou troubou, kde probíhá kuchařský kroužek Master Chef 
Věrovany 
Paní školnice dostala v tomto školním roce nové hliníkové schůdky. 
Ve spolupráci se skupinou MASK byl na školní zahradě nainstalován zvýšený záhon pro pěstování zeleniny, 
jahod a bylinek, které se následně uplatní v kroužku Master Chef a dalších aktivitách žáků školy  
( vydlabávání dýní na Helloween apod. ) 
V rámci koronavirové pandemie byl zakoupeny antivirové přípravky a 10 ks ochranných štítů pro učitele a 
event. pro některé žáky. 
 

12.Modernizace budovy školy a další spolupráce se zřizovatelem 
O letních prázdninách před začátkem školního roku 2019/2020 byla položeno nové linoleum do 2. třídy. 

Tato místnost byla nově vymalována. Dále byla vymalována vstupní chodba, byl zde položen zátěžový 

koberec – čistící zóna. V horních třídách došlo k renovaci umyvadel  a kachliček. 



Vestibul školy dole byl opatřen led pásky, stará nefunkční zářivka byla demontována. 

O letních prázdninách před začátkem roku 2020/2021 byla v důsledku navýšení kapacity školní družiny celá 

místnost rozšířena o volnou třídu, která byla bez využití. I zde bylo staré umyvadlo vyměněno a byly zde 

položeny nové kachličky a nová podlaha. 

Fasáda školy byla renovována a škola byla opatřena novými svody a oplechováním oken a říms. 

 

Škola se ve spolupráci se zřizovatelem na druhé straně zapojila do několika kulturních, společenských a 

sportovních akcí pořádaných v obci. 

 K těm nejvýznamnějším patřily: 

Účast žáků na vítání občánků 

Prodej výrobků v rámci vánočního jarmarku 

Vystoupení žáků v rámci vánočního setkání v Sokolce 
 

14. Požadavky nutné k provozu školy – dodržení hygienických  a bezpečnostních 

norem, technické zázemí školy 

 
Na základě závad BOZP došlo v srpnu 2020 k opravě nerovného terénu na školním dvoře. 

Byly opraveny svorky ke hromosvodu, byly onačeny. 

Na základě závad BOZP byly zakoupeny nové štítky a označení dle doporučení. 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Hospodaření školy je vyrovnané, rozpočet je čerpán průběžně. 

26.9.2020 škola podala u zřizovatele žádost o návratnou půjčku pro překlenutí finanční potřeby na realizaci 

projektu Šablony II ve výši 100 000 Kč. Půjčka byla po obdržení dotace vrácena. 

 

 

16. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  financovaných z cizích 

zdrojů 

 
Základní škola Věrovany podala dne 26.6.2019 projekt s názvem Modernizace výuky v ZŠ Věrovany – 

Šablony II v rámci výzvy MŠMT ČR - Výzva č. 02_18_063 - Šablony II.  

Jedná se o dvouletý projekt s dotací  v celkové výši 307 332 Kč. Cílem projektu je zkvalitnění výuky v naší 

základní škole prostřednictvím realizace aktivit vedoucích ke zvýšení kompetencí pedagogů (vzdělávání), 

realizace výuky prostřednictvím projektových dnů, personální zabezpečení (financování pozice školního 

asistenta ve Školní družině) a zapojení moderních informačních technologií do výuky (pořízení tabletů) a 

celkové zlepšení zázemí v oblasti ICT vybavení školy. 

 

17. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 

Odborová organizace není v malotřídní škole zřízena.  

 

Spolupráce se zřizovatelem školy, obcí Věrovany, byla pro školu ve školním roce 2019/2020 opět zcela 

zásadní. Zřizovatel hradil nejen všechny nezbytné provozní náklady školy, ale výraznou měrou přispěl také 

na modernizaci učeben základní školy.  

 Obec Věrovany uvolnila prostředky na modernizaci tříd a modernizaci školní družiny. 

Obec financovala provozní chod školy a podpořila i vzdělávací, výchovné a mimovyučovací aktivity školy. 

Škola se ve spolupráci se zřizovatelem na druhé straně zapojila do několika kulturních, společenských a 

sportovních akcí pořádaných v obci. 

 

 K těm nejvýznamnějším patřily: 

Účast žáků na vítání občánků 



Prodej výrobků v rámci vánočního jarmarku 

Vystoupení žáků v rámci vánočního setkání v Sokolce 

 

Spolupráce s Mateřskou školou fungovala se zaměřením na děti i rodiče potenciálních 

budoucích žáků. Proběhly návštěvy dětí z MŠ ve vyučovacích hodinách ve škole a informativní schůzka 

s rodiči předškolních dětí, zaměřená na školní zralost dětí i na výhody výuky v menším kolektivu malotřídní 

školy. 

 

18. Závěry pro další školní rok   
• Zaměřit se více na další vzdělávání ped. pracovníků nejen v rámci Projektu Šablony II, důraz     

bude kladen na čtenářské , matematické dovednosti, na vzdělání v oblasti ICT 

• Z hlediska vedení školy se zaměřit na nové způsoby hodnocení školy, sebehodnocení žáků, 

formativní hodnocení a na autoevaluaci školy a jejich vztahů s ostatními subjekty 

•  I nadále pokračovat v práci zájmových útvarů, pokračovat ve snaze rozšíření nabídky 

kroužků  

•  Více rozvíjet logické myšlení žáků, rozvíjet projektové vyučování 

• Snažit se stále více uplatňovat ve výuce skupinové a problémové vyučování  

• Nadále upevňovat vzájemné vztahy se zřizovatelem , rodiči žáků a dalšími partnery školy  

• Informovat veřejnost a rodiče o aktivitách školy a vtahovat je do svých aktivit 

•  Během celého roku  podporovat prvky zdravé školy / relaxace během přestávek i vyučování,                 

pitný režim  

• Stále dbát na to, aby ve škole vládla přátelská, respektující a podporující atmosféra  

• Více podněcovat komunikaci a spolupráci při učení než soutěživost  

• Předcházet násilnému chování, šikaně a obtěžování, které se zde netolerují  

• Podporovat volné činnosti a oceňovat tvůrčí činnosti  

• Vytvářet rovnost příležitostí a podmínky pro demokratické jednání 

 

 

19.Závěrečná ustanovení  
Výroční zpráva schválena školskou radou dne 17.9.2020 

Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne 24.8.2020 

 

 

 

 

Ve Věrovanech dne 1.9.2020                                            Mgr. Jana Pospíšilová 

                                                                                          Ředitelka ZŠ Věrovany 
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