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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 
78375 

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.: Současná školská rada 

pracuje od ustavující schůze dne 15. října 2019. 

Schůze školské rady proběhly ve  dnech 17.9.2020 a 24.5.2021 

 

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

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


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 2020/2021 

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

Od 1. 9. 2020 školu navštěvovalo celkem celkem 26 žáků. Od 1.2. 2021 přibyl 1 žák, celkový počet pak 

byl 27 žáků. 

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

Školní družinu navštěvovalo 26 a od 1.2.2021 pak 27 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 (7 žáků, 5 chlapců a 2 dívky) 
2.ročník (4 žáci, 1 chlapec, 3 dívky ) 
Čj vyučuje Mgr. Jana Pospíšilová 
M vyučuje Mgr. Milena Maňásková 
TV a HV (4 hodiny týdně) vyučuje neaprobovaně Ema Mračková – z hlediska covidu se tento školní rok 
tyto předměty učily velmi omezeně podle instrukcí MŠMT 
Prv, PČ a VV vyučuje Mgr. Daniela Vystrčilová 

Na základě doporučení ŠPZ ve třídě pracoval asistent pedagoga Erika Heinzová  

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

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

4. ročník ( 11 žáků, 7 chlapců,4 dívky)  
Čj,M, HV vyučuje Mgr. Milena Maňásková 
 Vv  vyučuje neaprobovaně  Ema Mračková 
Prv, Př a Vl  vyučuje Mgr. Daniela Vystrčilová 

Předmět  Anglický jazyk  v obou ročnících vyučovala Mgr. Jana Pospíšilová 
 

  
1 oddělení ŠD 27 zapsaných žáků, vychovatelka Ema Mračková, úvazek 1,00 , školní asistent – 

personální podpora ŠD v rámci Šablon II – Mgr. Daniela Vystrčilová 

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 a dále i žákům se 

specifickými vzdělávacími potřebami. Obsah činností vychází z požadavků a zásad pedagogiky volného času. 

Tento školní rok byla činnost družiny podřízena covidové situaci , kdy  ŠD pomohla znovu se  zorientovat 

v pravidlech  soužití spolužáků po návratu žáků z distanční výuky. ŠD pomohla  také eliminovat pat. jevy a 

prvky šikany, které se po návratu z DV vyskytly. 

 

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 : 

 

• Výtvarný kroužek - vedoucí Ema Mračková, navštěvovalo 15 žáků 
• Kroužek pohybových her nebyl realizován z důvodu omezení MŠMT v rámci Covid opatření 

 
Kroužky vedené pedagogy 

• Hravá angličtina - vedoucí mgr. Milena Maňásková, navštěvovalo 11 žáků 

• Master Chef Věrovany - vedoucí mgr. Jana Pospíšilová , navštěvovalo 22 žáků 

• Redakce školního časopisu – vedoucí Mgr. Daniela Vystrčilová, navštěvovalo 7 žáků 

 

Kroužek vedený externisty  

• Floorball – organizováno externí floorballovou organizací STARSFLOORBALL, v tomto školním 

roce nebyl realizován z důvodu omezení MŠMT v rámci Covid opatření 

 
 

4.Výuka v době pandemie koronaviru  COVID  
Na základě nařízení vlády byla škola několikrát během školního roku uzavřena. První zavření školy bylo od 

14.10.2020 do 13.11.2020. Výuka pak probíhala distanční formou. Žákům byly zadávány domácí úkoly a 

pracovní listy na třídní stránky, což je jednotná platforma pro zadávání úkolů, pro zasílání pracovních listů, 

prezentací apod. Velmi důležitá byla výuková videa pro první třídu, kdy video pracovalo s konkrétní stránkou 

v učebnici a v písance. Tato videa byla umístěna na  youtube a rodiče s nimi mohli denně pracovat podle svých 

časových možností. Byla velmi kladně ohodnocena.  

On line výuka pak probíhala při jarním lockdownu od 4.1.2021 do 12.4. podle přesného a neměnného rozvrhu 

v aplikaci Microsoft Teams, kdy žáci měli přiděleny své účty pro on line výuku. Každý pátek byl tzv. 

„kontrolní den, kdy všechny materiály, pracovní sešita a písanky byly předloženy učitelům ke kontrole. Toho 

učitelé využili k hodnocení a slovnímu hodnocení žáků a jejich další motivaci do práce. 

Po obnovení prezenční výuky pro 1.a 2. třídu byly úkoly zadávány zvlášť pro žáky pracující ve škole a pro 

žáci na distanční výuce ( žáci 3.a 4. ročníku) byli nadále vzdělávání on line. 

Pro žáky na distanční výuce byly v průběhu celého školního roku 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. 

Žákům byly poskytnuty na dobu DV školní tablety. 

Třídní schůzky proběhly pro obě třídy prezenční formou, kdy rodiče docházeli v dohodnutých intervalech na 

konzultaci. Po skončení DV byl zákonným zástupcům předložen dotazník, který hodnotil DV na naší škole. 

Dotazník pro rodiče na zhodnocení výuky v době Covid + vyhodnocení  v podobě výsečového grafu 

 

1.V době nouzového stavu   

oba rodiče chodili do zaměstnání  

alespoň jeden z rodičů pracoval z domova (home office) 

jeden z rodičů byl s dětmi doma 

 

 
 

26%

26%

48%

oba zaměstnaní 1 rodič home offoce 1 rodič doma



 

 

2.Množství zadávaných úkolů   

málo 

přiměřeně 

mnoho 

 
 

3.Obtížnost zadávaných úkolů  

malá 

přiměřená 

velká 

 

 
 

4.Pomoc rodičů při distanční výuce.  

vždy 

cca 50 % 

výjimečně 

vůbec 

 

 

 
 

málo
11%

přiměřeně
78%

mnoho
11%

málo přiměřeně mnoho

malá
6%

přiměřená
94%

malá přiměřená velká

20%

53%

27%

vždy cca 50% vyjímečně



 

 

 

 

 

5.Průměrná doba distanční výuky (samostudium + online vyučovací hodiny) pro žáka denně 

v hodinách.. 

5 a více 

2 až 5 

méně než 2 

 

 

6.Jaká je podle Vás rozumná a přiměřená časová dotace online vyučovacích hodin (schůzek) v 

dopolední době?. 

1 

2 

3 

4 

 

 
 

7.Zpětná vazba učitel - žák, příp. učitel – rodič   

vždy 

většinou 

zřídka 

vůbec 

6%

88%

6%

5 a více 2 až 5 méně než 2

6%

27%

60%

7%

1 hodina 2 hodiny 3 hodiny 4 hodiny



 
 

 

8.Jste spokojeni s komunikací mezi Vámi a pedagogy?. 

ano 

spíše ano 

spíše ne 

ne 

 
 

11.Jak byste zhodnotili současnou distanční výuku?. 

S výukou jsme spokojeni, vyhovuje nám. 

S výukou jsme byli vcelku spokojeni s malými výhradami 

Nejsme spokojeni, nevyhovuje nám. 

 
 

12.Co byste chtěli změnit na stávající distanční výuce?. 

nechat beze změny 

přidat více online výuky (schůzek) 

ubrat úkolů 

přidat úkolů 

 

44%

44%

6%6%

Vždy Většinou Zřídka Vůbec

72%

28%
0%0%

ano spíše ano spíše ne ne

83%

17% 0%0%

Spokojeni a vyhovuje vcelku spokojeni s malými výhradami

Nevyhovuje, nespokojeni



 
 

 

 

 

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 

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 

 

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

2021/2022     
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 9 dětí (5 chlapců, 4 dívky), 2 dětem  

byl povolen odklad školní docházky. 

 

52%

29%

12%
7%

Nechat beze změn Více online výuky Ubrat úkolů Přidat úkolů



7.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.         7 6 1 - - - 1.140 6 2 - - - 1,140 

   2.         4 3 1 - - - 1,250 3 1 - - - 1,250 

   3.         5               

         

4 1 - - - 1.200 5 - - - - 1,000 

   4.         11 7 3 - 1 - 1,545 9 1 1 - - 1,363 

 

Klasifikace na konci 

školního roku 

Ročník Počet žáků Anglický jazyk 

Klasifikační stupeň 

Průměr 

    AJ 

  1 2 3 4 5  

   3.         5 3 2 - - - 1,400 

   4.         11 5 5 - 1 - 1,727 

 

 

Celkový prospěch na 

konci školního roku 

Ročník Počet žáků Prospěl s vyznamenáním     Prospěl 

    1.         7             7 žáků          - 

    2.         4             4 žáci         - 

    3.         5            5 žáků         - 

    4.         11             10 žáků         1 žák 

 

 

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

Výchovná opatření po ročnících   

Ročník Počet žáků Výchovná opatření  - 

1.pololetí 

Počt žáků Výchovná 

opatření  

2.pololetí  

Počet žáků 

1. 7 Pochvala TU  7 Pochala ŘŠ 6 

2. 3 Pochvala TU 2 Pochala ŘŠ 3 

3. 5 ----- 0 Pochvala ŘŠ 5 

4. 11 ------ 0 Pochvala ŘŠ 1 

 

 

8.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 2020/2021 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, Rizikový plán pro žáka s poruchami chování a dále i 

Program předcházení školní neúspěšnosti. 

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 2020/2021 byl ve škole vzděláváni 1 žák se speciálními vzdělávacími potřebami, který byl 

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 2020/2021 byl řešen případ zhoršeného prospěchu u jednoho žáka. Jednalo se o pasivitu žáka 

v rámci DV a jeho nechuť pracovat. Toto se mírně projevilo i na absencích v rámci DV, kdy se žák připojoval 

pozdě nebo několikrát vůbec. PPP byla informován a v rámci hodnotící zprávy. 

Obě strany (rodiče a škola) se dohodly na důslednější kontrole vypracovaných úkolů a přímý dohled při 

vypracovávání Dú.   

Se žáky se sklonem k neprospěchu byla prováděna individuální poradenská práce, v případě potřeby jim bylo 

nabídnuto doučování dané látky, kterou potřebovali žáci doplnit zjm. z období DV. 

Větší problémy jsme ale zaznamenali spíše v chování žáků po návratu z DV, kdy žáci byli nesoustředění 

v práci a objevily se problémy v jejich komunikaci (podrážděnost, agresivita, zvýšená přecitlivělost, 

rozladěnost apod.), mnozí žáci ztratili dosavadní pracovní návyky. 

Pracovali jsem na jejich adaptaci v rámci výuky, při pobytu venku na zahradě a také v rámci školy v přírodě 

ve dnech 21.6. – 26.6. 2021, kdy celý pobyt byl zaměřen na rozvoj komunikace mezi sebou a utužování 

kolektivu. 
Zameškané hodiny: 

V letošním školním roce jsme neřešili výrazně zvýšenou neomluvenou absenci. Problémy jsme zaznamenali jen 

v rámci DV, kdy se někteří žáci měli těžkosti s připojením na online výuku. Často kolísal internet a vypadával 

signál. Absence při DV byla rodiči omlouvána podle školního řádu k distanční výuce. Další absence žáků byly 

řádně omluveny rodiči, neomluvené hodiny se nevyskytly.  

 
Zameškané hodiny za 

školní rok 2020/2021 

Ročník Počet žáků Zameškané hodiny 

omluvené celkem za 

školní rok 

Průměr  

na jednoho žáka 

1. 7 201 28,71 

2. 4 112 32,16 

3. 5 39 7,80 

4. 11 364 33,09 

 

 

9.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. S návazností 
na rozvíjející covid výuku pak zaměstnanci školy absolvovali školení Microsoft 365 pro vzdělávání, který 
byl základem pro online výuku žáků v jarní části školního roku. 
Mnohá školení byla financována z Šablon II. 
 

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

2020/2021 

  
Ve školním roce 2020/2021 byla v ZŠ provedena kontrolní činnost ČŠI dne 16.6.2021.Byla realizována 
formou řízeného telefonického rozhovoru. Předmětem této inspekce bylo získávání a analyzování informací 
v období po návratu žáků k prezenčnímu vzdělávání. Nebyla vytvořena inspekční zpráva. 
Zřizovatelem naší PO byl proveden každoroční audit hospodaření školy.  
 

11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
1.Školní internetové stránky . www.zsverovany.cz– internetové stránky se pravidelně aktualizují. Spravuje 

je ředitelka školy .V letošním školním roce byly webové stránky graficky aktualizovány. 

 

http://www.zsverovany.cz/


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. 

 

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. Do dnešního 

dne již máme vydaných 7 čísel , které jsou umístěné i na webových stránkách školy.   

. 

 

Plán práce školy na škol. rok 2020/2021 
 Z důvodu koronavirové pandemie a uzavření škol bylo mnoho akcí zrušeno a přesunuto na další školní rok a 

řada akcí proběhla v omezeném režimu bez přítomnosti cizích osob v budově školy. 

 

Průběh a akce školního roku 2020/2021 po měsících 

 

Září 

• Slavnostní zahájení školního roku za účasti starosty obce Věrovany 

• Proškolení zaměstnanců v oblasti BOZ-PO 

• Zahajovací třídní schůzky 

 

Říjen  

• Zahájení činnosti zájmových útvarů  

• Sběr starého papíru 

• Podzimní prázdniny 
 

 

Listopad  
• Pravidelná procházka na „Dušičky“ 

• Třídní schůzky 

• Čtvrtletní ped. rada 

• Adventní vánoční dílničky pro žáky školy 

 

Prosinec 

• Mikuláš ve škole 

• Vánoční focení + focení prváčků 

• Vánoce ve škole  

• Vánoční prázdniny 

 

Leden 

• Pololetní ped. rada – klasifikační  

• Třídní schůzky 

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

• Rozdání  pololetního vysvědčení žákům na  prezenční výuce 

 

Únor 

• Pololetní prázdniny 

• Jarní prázdniny 

Březen 

• Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků v MŠ 

http://www.tridnistranky.cz/


• Návštěva budoucích prváčků ve škole 

• Roční prověrka BOZP 

 

Duben 

• Zápis do 1.ročníku dle nařízení MŠMT distanční formou 

• Čtvrtletní ped . rada 

• Společné focení ke konci školního roku 

 

 

Květen 

• Projektový den ve škole -Bylinkový košík 

• Ekologický projekt – Tonda Obal 

• Projektový den mimo školu -  Žabí stezkou 

 

Červen 

• Projektový den mimo školu – Pevnůstka poznání v Olomouci 

• Výlet do Polkovic na koníčky 

• Projektový den ve škole – Živo jako v úle 

• Projektový den ve školní družině – Od zrníčka k bochníku 

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

• Škola v přírodě 21.6.- 25.6.2021 v penzionu Praděd v Malé Morávce 

• Slavnostní ukončení školního roku  

 

Červenec, srpen 

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

 

 

12. 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. Škola disponuje celkem 16 tablety, na kterých i v 
tomto školním roce probíhá pravidelná výuka v rámci projektu Šablony II. Téměř všechny tablety byly 
rozpůjčeny v době distanční výuky našim žákům. 
Materiální vybavení školy didaktickými i metodickými pomůckami je na velmi vysoké úrovni. Každý 
pedagogický pracovník má k dispozici notebook ke své práci.  
Ve spolupráci se skupinou MASK byla školní družina vybavena didaktickými hrami v hodnotě cca 5 000Kč  
Pro ŠD byly  v tomto školním roce zakoupeny spol. hry, puzzle, časopisy a stavebnice LEGO a SEVA pro 
konstruktivní práci a tvoření. 
 

13.Modernizace budovy školy a další spolupráce se zřizovatelem 
O letních prázdninách před začátkem školního roku 2020/2021 byla budova školy opatřena novou fasádou. 
Působí krásně a myslím, že se oprava velice podařila. 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. Vznikl tak nový větší prostor pro hry a relaxaci dětí. Celá školní družina je vymalována sluníčkovou 
žlutou a je zde nová podlaha 
 I zde bylo staré umyvadlo vyměněno a byly zde položeny nové kachličky a nová podlaha. 

 

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. 

 

15. Základní údaje o hospodaření školy 



 
Hospodaření školy je vyrovnané, rozpočet je čerpán průběžně. 

 

 

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

zdrojů 
1.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. 

V tomto školním roce na projektu stále pracujeme. 

 

2. "Projekt "Vybudování a rekonstrukce odborné učebny - ZŠ Věrovany" - předmětem projektu je úprava 

prostor v prvním nadzemním podlaží za účelem vybudování nové odborné učebny praktické výuky přípravy 

pokrmů. Součástí projektu je zbudování WC pro osoby s omezenou možností pohybu ve druhém nadzemním 

podlaží. Dále pak jsou v rámci projektu pořizovány prvky účelného interiérového vybavení modernizovaných 

prostor, jakož i kompenzační pomůcka pro žáky s omezenou možností pohybu (schodolez). 

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU". 

 

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 2020/2021 byla těžce 

poznamenána uzavřením školy a výuky dětí doma. Zakázané také byly veškeré společenské akce, aby 

nedocházelo ke shromažďování lidí. 

Takže účast dětí z naší základní školy byla nulová, protože žádné akce v obci nebyly. 

Přesto je spolupráce s obcí pro naši školu zcela zásadní. Zřizovatel hradil nejen všechny nezbytné provozní 

náklady školy, ale výraznou měrou přispěl také na modernizaci základní školy.  

 O letních prázdninách před školním rokem 2021/2022 započala velká rekonstrukce školní kuchyňky, která 

byla zmodernizována a bude nadále využívána jako učebna pro přípravu pokrmů, kde bude pracovat kroužek 

Master Chef a bude zde prostor pro vaření a pečení žáků v rámci pracovních činností a v neposlední míře 

v rámci aktivit školní družiny. 

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 , zjm, s ohledem na  zavedení předmětu    

Informatika v dalším školním roce 2022/2023 

• Z hlediska vedení školy je nutné přepracovat školní vzdělávací program a vypracovat pojetí a zařazení 

předmětu informatiky do učebního plánu školy. 

• Zohlednit výsledek dotazníku rodičů k DV ve škole v dalším vzdělávání 

• 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 18.9.2021 

Pedagogická rada byla s výroční zprávou seznámena dne 1.9.2021 

 

 

 

 

Ve Věrovanech dne 21.9.2021                                            Mgr. Jana Pospíšilová 

                                                                                           Ředitelka ZŠ Věrovany 
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