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A) Základní údaje o škole 

 

Název školy: Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 

Adresa: Štefánikova 957, Bojkovice, 687 71 

Telefon: 572 641 223 

E-mail: zsstefanikova@zsstefanikova.cz 

Web: www.zsstefanikova.cz 

IČO: 603 716 76 

ID schránky: d27xcsb 

 

Zřizovatel: Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín 

 

Ředitelka školy: 

Statutární orgán 

Mgr. Dagmar Špalková 

 

Zástupce statutárního orgánu: 

Mgr. Dagmar Maňasová 

 

Kontakt na zařízení: 

Štefánikova 957, Bojkovice, 687 71  

tel.: 572 641 223  

e-mail: zsstefanikova@zsstefanikova.cz 

web: www.zsstefanikova.cz 

 

Datum zřízení:                     25. 6. 1964 

Datum zařazení do sítě:      24. 5. 1996 

Poslední aktualizace v síti:  22. 8. 2019, čj. MŠMT – 26857/2019-2 

 

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

Součástí školy je základní škola s třídy speciální školy s celkovou kapacitou 44 žáků. 

 

 

 

http://www.zsstefanikova.cz/
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Školská rada 

Zřízena k 1. 1. 2015. 

Členové školské rady při Základní škole, jejíž činnost vykonává Základní škola 

Bojkovice, Štefánikova 957 jsou:  

Předsedkyně: Mgr. Dagmar Maňasová  

Členové: PaedDr. Ladislava Kolouchová 

                 paní Ivana Hradská         

Ve školním roce 2019/2020  proběhly dvě schůzky školské rady.  

První schůzka se uskutečnila 14. 10. 2019 za přítomni všech svých členů.  

Druhá schůzka se konala dne 11. 6. 2020 taktéž za přítomnosti všech svých členů.  

.  

 

B) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do 

školského rejstříku 

 

1. 79-01-C/01   Základní škola 

2. 79-01-B/01   Základní škola speciální  

 

Součásti 

školy 

Počet tříd 

 

Počet žáků Počet žáků  

na třídu 

Přepočtený 

počet ped. 

prac. 

  

Počet žáků 

na ped. prac. 

(přepočtený) 

školní rok 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 18/19 19/20 

Základní 

škola a 

speciální 

třída 

4 5 21 32 

 

5,3 6,4 9,0 10,98  2,5 2,9 

 

 

Průměrný přepočtený stav: učitelé……….7, 1694 

                                        asistenti……..3, 8117 

                                            vychovatelé…0, 5945 

 

Ve školním roce 2019/2020 byla nově otevřena 5. třída oboru speciální škola. 
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Na základě kvalifikovaného odhadu a podkladů z SPC jsme v mimořádném 

termínu  podali žádost o navýšení oboru 79-01-B/01 Základní škola speciální, denní 

forma vzdělávání ze stávajícího nejvyššího povoleného počtu žáků 8 na 12, přičemž 

nejvyšší povolený počet žáků ve škole zůstává nezměněn. / 44 žáků/ 

Žádosti o změnu v zápisu rejstříku škol a školských zařízení bylo vyhověno dne 22. 8. 

2019. 

Vzhledem k aktuálnímu stavu přijatých žáků byla od 1. 9. 2019 otevřena nová 

třída pro žáky oboru Základní škola speciální. Tento obor od 1. 9. 2020 navštěvovalo 

9 žáků.  

Jedna třída byla sestavena z žáků 1. stupně tohoto oboru v celkovém počtu 4 

žáci a druhá třída byla sestavena z žáků druhého stupně tohoto oboru v celkovém 

počtu 5 žáků. 

Na základě těchto skutečností byl od 1. 9. 2019 přijat speciální pedagog a k novému 

žákovi i asistent pedagoga přes kód NFN. 

 

Rozdělení tříd: I. třída (1., 2., 3. ročník – ZŠ) - 8 žáků  

                                                                                                                

                            II. třída (1., 3., 4., 5. ročník spec.) - 4 žáci  

 

                            III. třída (7., 8., 9. ročník – ZŠ) - 7 žáků 

 

                            IV. třída (4., 6. ročník ZŠ) – 8 žáků  

 

                             V. třída (4., 6., 10. ročník spec.) - 5 žáků 

 

  

                                                                                                        

Školní družina 

 

Školní družina byla otevřena v mimořádném termínu, s účinností od 1. 9. 2018 

a do školního rejstříku se zapsala ke dni 26. 7. 2018 pod č. j. 47 746/2018 -3. 

Nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení školní družina je 16.   

IZO školní družiny: 181 099 039.  
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Od 1. 9. 2019 byla na základě žádostí zákonných zástupců prodloužena provozní doba 

školní družiny do 15.00 hodin, vychovatelka má úvazek 0,5945.  

 

Provozní doba školní družiny začínala v 11.40 a končila v 15.00, pro nový školní rok 

2020/2021 zůstane provozní doba školní družiny stejná.  

 

Do školní družiny v roce 2019/2020 bylo zapsáno 14 žáků, z toho 7 dívek a 7 chlapců.  

 

Podle osnov se program školní družiny dělil na odpočinek - relaxační činnost, řízenou 

- zájmovou činnost, přípravu na vyučování a volné hry. Řízená činnost byla zaměřena 

na výtvarnou tvorbu, pracovní činnost, sportovní hry a aktivity, hudební tvorbu – 

zpívání s kytarou, vycházky apod.  

 

V rámci měsíčního plánu jsme se zaměřili hlavně na tradice v okolí, poznávání přírody, 

kalendářní svátky apod. Využívali jsme prostor školy - tělocvičnu, relaxační místnost, 

počítačovou učebnu, školní dvůr, třídu s interaktivní tabulí, kuchyňku; chodili jsme na 

procházky po okolí Bojkovic, na dětská hřiště atd.  

 

Vzhledem k nařízení vlády o zrušení prezenční výuky od 11. 3. 2020 do 31. 5. 2020 

nebyl program týdenních a měsíčních plánů zcela splněn.  

 

Vzdělávací programy školy 

 

vzdělávací program školní rok 2019/2020 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program „Škola 

pro život“ pro spec. školy I 

1., 3., 5., 

6., 10. 

7 

Školní vzdělávací program „Škola 

pro život“ pro spec. školy II 

4., 6. 2 

ŠVP pro ZV  1., 2., 3., 4., 6., 

7., 8., 9. 

             23 
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Rozpis jednotlivých typů škol a zařízení v subjektech 

 

Ve školním roce 2019/2020 byli žáci vyučováni v pěti třídách. Ve třech třídách 

byli vzděláváni žáci podle vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Škola pro 

život“ č. j. ZŠP 116/2018 minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů. 

Ve dvou třídách probíhalo vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu 

pro obor vzdělávání základní škola speciální ŠVP ZŠS DÍL I – Vzdělávání žáků se 

středně těžkým mentálním postižením ŠVP ZŠS „Škola pro život“ č. j. 27/2010 a dle 

ŠVP ZŠS DÍL II – Vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami ŠVP ZŠS „ Škola pro život“ č. j. 2/2012. 

 

C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí pracovníci: 

 

            Školní rok   

          2019 / 2020 

 

počet fyzických osob přepočtení 

Učitelé  7 7,1694 

Asistenti 

pedagoga 

5 3,8117 

Vychovatelé  1 0,5945 

celkem 13            11,5756 

 

 
Jedna asistentka pedagoga pracovala dopoledne jako asistentka k dítěti přes 

kód NFN a odpoledne jako vychovatelka ve školní družině. Všichni asistenti 

pedagoga byli financováni přes kód  NFN do 31. 12. 2019. Poté bylo financování 

přes kód NFN ukončeno a financováni byli z našich zdrojů. 

 

Ve školním roce 2019 /2020 došlo v průběhu školního roku k obměně 

pedagogického sboru, pan učitel odešel v lednu 2020 do předčasného důchodu a 

paní učitelka nastoupila začátkem druhého pololetí mateřskou dovolenou. 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020: 

   

Ped. 

pracovníci - 

poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace, obor, 

aprobace 

poznámka 

1 Ředitelka 1,00 Speciální pedagogika DŠ 

2 Učitel 1,00 Spec.ped. - psychopedie DM 

3 Učitel 0,8181 Vychovatelství 

Teorie výchovné práce 

DK 

4 Učitel 1,00 Speciální pedagogika MG 

5 Učitel 1,00 Speciální pedagogika MM 

6 Učitel 1,00 Učitelství českého jazyka 

a literatury pro střední 

školy 

VU /MP/ 

7 Učitel 0,5 Spec. ped. - psychopedie LB /AP/ 

8 Asistent pedagoga 1,00 Kurz pro asistenta 

pedagoga 

PJ 

9 Asistent pedagoga 0,5625 Kurz pro asistenta 

pedagoga 

BM 

10 Asistent pedagoga 0,683 Konzervatoř v Kroměříži VP 

11 Učitel  0, 09 Konzervatoř v Kroměříži VP 

12 Asistent pedagoga 0,825 Kurz pro asistenta 

pedagoga 

AP 

13 Asistent pedagoga 0,7412 Kurz pro asistenta 

pedagoga 

JT 

14 Vychovatelka 0,5945 Předškolní a mimoškolní 

pedagogika, Gymnázium 

BM 

 

 

Všichni učitelé měli vysokoškolské vzdělání. Paní učitelka s aprobací Učitelství 

českého jazyka pro střední školy studuje v rámci dálkového studia 2. ročník 6 

semestrového studia speciální pedagogiku na Univerzitě Palackého v Olomouci. 
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Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů: 

 

 Školní rok 

2019/2020 

Požadované vzdělání v % 100 

 

Stupeň vzdělání:  

Pracovní tým učitelů dosahuje na škole bakalářské a magisterské vzdělání, 

z toho 5 pedagogických pracovníků v oblasti speciální pedagogiky.  

 

Nepedagogičtí pracovníci: 

 

 Školní rok 2019/2020 

počet fyzických 

osob 

přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 3 1, 5 

Externí pracovníci, zpracování 

mezd - dohoda 

1  

 

Stav nepedagogických pracovníků zůstává beze změn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

    pro školní rok 2020 /2021 

 

OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021  

http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum-do-zs-pro-skolni-rok-2020-2021
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti 

s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a 

onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro 

školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve 

škole.  

Nebyl zapsán žádný žák do první třídy v řádném termínu. 

 

V měsíci srpnu jsem přijala žáka do 1. třídy, který se zde přistěhoval. 

 

E) Údaje o a výsledcích vzdělávání žáků 

1) Počet zařazených žáků pro školní rok 2019/2020: 

 ZŠ Spec. 

třída 

celkem 

Zařazení do 1. 

roč. 

1 1 2 

Zařazení do 

jiného  

       6 1 7 

Přeřazení do 

Školní 

vzdělávacího 

programu „Škola 

pro život“ pro 

spec. školy 

Díl I. 

       0       1                 1 

Přeřazení do 

Školní 

vzdělávacího 

programu „Škola 

pro život pro 

spec. školy Díl II. 

     0      1       1 

 

Počet žáků: v září 2019: 30    

                     v prosinci 2019: 32 

                     v červnu 2020: 30        
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2) Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2020 /2021: 

 

SOU dívky chlapci 

přihlášeno přijato přihlášena přijata přihlášeni přijati 

2 2 1 1 1 1 

 

Jeden absolvent oboru Základní škola byl přijat do učebního oboru opravářské 

práce a jedna žákyně na obor potravinářské práce na SOŠ v Uherském Brodě. 

Žákyně oboru Základní škola speciální Díl I. zůstala v domácí péči.  

 

 

 Výsledky vzdělávání 

 

I. stupeň základní školy 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

9 1 0 

 

II. stupeň základní školy  

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

12 0 0 

 

   III. speciální třída 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

9 1 0 

 

 

 

F) Údaje o prevenci rizikového chování     

Akce zaměřujeme především tak, aby žáci zjistili, jak se dá plnohodnotně trávit 

volný čas a podněcovali je k zdravému, ekologickému životnímu stylu. Zařadili jsme 

keramikování, knihovnu, divadlo, kino, besedy s odborníky, soutěže apod. Dále se 
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snažíme o spolupráci a zapojení různorodých institucí, které se podílejí na vzdělávání 

dětí, ale i rodičů a o jejich utužení vztahu.  

 

Naší tradiční akcí ve škole je již Vánoční tvoření a Den otevřených dveří. 

Letošní rok byl prvním rokem vyhlášení Mezinárodní výtvarné soutěže pro 

„speciální školy“ (pro školy zřizované § 16 ods. 9) na téma „Moje kouzelná zima“ 

-  Zlínský a Trenčínský kraj. Přihlásilo se 11 škol, jak z našeho kraje, tak i ze Slovenska. 

Výtvarná soutěž byla ukončena slavnostní vernisáží prací dětí.  

 

  Další velmi přínosnou akcí byla návštěva parku Rochus v Uherském Hradišti na 

téma Adventní čas, je tady zas, kde děti mohly nejen zhlédnout dávné i současné 

tradice, zvyky a řemesla adventního času, ale si i prakticky vyzkoušet a ochutnat, jak 

se například dříve pekly vánoční oplatky.  

 

Také jsme se opět zapojili do krásného projektu „Jsem laskavec“ a zaměřili se 

na seniory a děti s onkologickým onemocněním. Děti tak zjistí, jaké jsou podstatné 

hodnoty lidského života a jak je důležité si pomáhat. Dále jsme zařadili kurzy 

hipoterapie, kdy žáci mohli zjistit, jak krásný je kontakt s tak velkým zvířetem, jako je 

kůň.  

Jakákoli akce našim žákům pomáhá k socializaci, přípravě na budoucí život i 

povolání. Do dalších školních let bychom chtěli zrealizovat více besed s odborníky 

napříč různými oblastmi života, a také zpřístupnit dětem různorodé terapie jak už 

canisterapie, tak i hipoterapie. Plán letošních akcí (od března do května) byl narušen 

epidemií Covid-19 a mnoho akcí jsme bohužel museli zrušit. 

 

 

 

 

 

 

Akce pořádané školou: 

Den Laskavosti – sbírka Laskavosti pro dětskou onkologii v Brně – již tradiční 

charitativní počin a vystoupení divadelního souboru NeNuda v DPS Bojkovice – „Tři 

čuníci“ 
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3D kino  - projektový den ve škole - Podmořský svět 

Rozsvěcování vánočního stromu – ve spolupráci s městem Bojkovice a ZŠ TGM 

Bojkovice – prezentace pracovních a keramických výrobků 

Mezinárodní výtvarná soutěž pro „speciální školy“ (pro školy zřizované § 16 ods. 

9) na téma „ Moje kouzelná zima “ -  Zlínský a Trenčínský kraj 

Adventní čas je tady zas – park Rochus Uh. Hradiště – dávné i současné tradice, 

zvyky a řemesla adventního času 

Hipoterapie – kurz hipoterapie pro žáky naší školy 

Vánoční tvoření – rodinné dopolední setkání ve škole, rodiče se svými dětmi vyrábějí 

vánoční ozdoby a přání na několika stanovištích v budově školy, divadelní představení 

„Tři čuníci“ 

Školní karneval - děti plnily úkoly, měly přehlídku masek, zatancovali si a dostali 

drobné občerstvení 

Vystoupení divadla NeNuda pro DPS Nezdenice – představení „Tři čuníci“, pásmo 

písní a básní 

Dětský den – v areálu školy jsme pro žáky uspořádali hledání „pokladů“ k 

Mezinárodnímu dni dětí 

Den otevřených dveří – seznámení veřejnosti s prostorami a zaměstnanci školy 

 

 

Mimoškolní akce: 

Světluška  - akce ve spolupráci s DDM Bojkovice -  jak se žije nevidomým, praktické 

činnosti 

Den otevřených dveří na hasičské zbrojnici v Bojkovicích - ukázka výstroje, vozů 

a technik hašení – praktické ukázky 

Muzeum Uherské Hradiště – Klásek ke klásku, zrnko k zrnečku aneb slavnost 

vinobraní a dožínek – interaktivní a názorný program pro děti 

Drakiáda -  CSŠPS Bojkovice; pouštění draků na nedaleké louce se studentkami 

střední pedagogické školy 

Výtvarná soutěž v Uh. Brodě  - téma „Země očima dětí a fantazie“ 

Vánoční keramikování na DDM Bojkovice - Anděl 

Divadelní představení „Kouzelné křesadlo“ - KD Uherský Brod 

Divadelní představení „Včelí medvídci“ – KD Bojkovice   

Mikulášské předvádění řemesel v Muzeu Bojkovska – řemesla a tradice 
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Beseda v Městské knihovně Bojkovice – pohádky a příběhy Boženy Němcové 

Kino Uherský Brod - ve spolupráci s Charitou Uherský Brod, česká pohádka 

Hodinářův učeň 

Halloweenská besídka – akce ve spolupráci s MŠ Bojkovice 

Beseda zdravý životní styl - beseda s krajskou metodičkou prevence 

Soutěž „Normální je pracovat“ -  SOU Uherský Brod 

 

Naše škola se zaměřuje zejména na pracovní a výtvarnou výchovu a v rámci soutěží, 

které obesíláme, získáváme řadu krásných ocenění:  

- Celorepubliková výtvarná soutěž „ Radost 25 „ v Kolíně, ve finále oceněni 2 

naši žáci 

- „ Země očima dětí a fantazie“ Uherský Brod, oceněno 9 našich žáků 

- „Pohádky Boženy Němcové“ knihovna Bojkovice 

- „Kamarádka pohádka“ knihovna Uherský Brod 

- „Požární ochrana očima dětí“ SH ČMS Uherské Hradiště, oceněno 6 našich 

žáků 

- „Zážitky v krajině“ SOU Uherský Brod, 1. místo 

 

 

Prevence v učebních plánech: 

V tematických plánech je prevence v nižších ročních zakomponována 

především do předmětů Prvouka, Vlastivěda, Přírodověda a Věcné učení. Ve vyšších 

ročnících zejména v Občanské výchově, Výchově ke zdraví a Chemii. Snažíme se 

výchovné a vzdělávací články z oblasti prevence zařazovat do hodin Českého jazyka, 

Čtení a Literární výchovy, případně do dalších předmětů a podporovat 

mezipředmětové vztahy. 

 

 

 

 

Práce s žáky: 

Žáci pravidelně dostávají dotazníky týkající se prevence užívání návykových 

látek, pohlavně přenosných chorob, rizikového trávení volného času a o prevenci 

vzniku civilizačních onemocnění. Ve spolupráci s třídními učiteli zjišťujeme klima ve 
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třídách. Pokud má žák jakýkoli problém, kontaktuje svého učitele, asistenta pedagoga 

nebo výchovného poradce. Osobní kontakt se žáky i rodiči je bezproblémový. 

V letošním školním roce jsme řešili jeden výchovný prohřešek, byly uděleny 

důtky třídního učitele. 

 

Zájmové činnosti při škole: 

Klub deskových her – Mgr. Magda Miličková 

Čtenářský kroužek – Mgr. Dagmar Maňasová 

Divadelní spolek NENUDA – Mgr. Dagmar Maňasová 

Školní družina – Bohumila Maňasová 

 

Nástěnky: 

Celoškolní nástěnka u hlavního vchodu (vedle ředitelny), reflektuje měsíční 

tematické plány, obsahuje kontakty na krizové linky pro žáky i rodiče, webové stránky 

týkající se prevence, jméno a konzultační hodiny metodika prevence a výchovného 

poradce. Letošní školní rok byl důležitým v oblasti prevence koronaviru a osobní 

hygieny v rámci epidemie Covid-19. 

 

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy:  

 Semináře 9-12/2019 

 

12/2019  Příprava účetní závěrky   980,00 účetní školy 

 

 

 

 

 

 

Semináře 1-8/2020 

 

2/2020 Peněžní fondy 1 490,00 účetní školy 

2/2020 Archivace a skartační řízení 0,00 účetní školy 

3/2020 Šikana ve školním prostředí - Šablony  8 000,00 pedagogičtí pracovníci 
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5/2020 Financování regionálního školství 0,00 ředitelka školy 

6/2020 Výtvarné inspirace 700,00 výchovný poradce 

 

Vychovatelka školní družiny – Vzdělávací program Vzdělávání školních kariérových 

poradců – zdarma – vzdělávání je hrazeno z prostředků kraje KAP, je v rozsahu 110 

hodin. 

 

Školní metodik prevence – setkávání školních metodiků prevence s krajským 

metodikem prevence v Uherském Hradišti (2x ročně)   

 

Výchovný poradce - setkání výchovných poradců Zlín Lazy 

 

 Asistentka pedagoga - Kurz Pedagog volného času, Zlín Střední zdravotnická škola 

(únor 2019 – prosinec 2019) 

 

Studium pro výchovné poradce – celoživotní vzdělávání, Univerzita Palackého 

v Olomouci, Pedagogická fakulta, Hrazeno z projektu „ Výzva 63 OP VVV – Šablony 

II „ šablona DVPP, je účastníkem 1. ročníku ve školním roce 2019/2020 

 

Studium speciální pedagogiky – dálkové 4 semestrové, Univerzita Palackého 

v Olomouci, Pedagogická fakulta, je účastníkem 2. ročníku ve školním roce 2019/ 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další aktivity školy a její prezentaci na veřejnosti 

 

Mezinárodní výtvarná soutěž pro „speciální školy“ (pro školy zřizované § 16 ods. 

9) na téma  „Moje kouzelná zima“ -  Zlínský a Trenčínský kraj .  
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Výtvarné soutěže se zúčastnilo celkem 14 speciálních škol napříč kraji ze 

sousedních zemí. Nezávislá porota vybrala a ocenila celkem 18 prací. Naše škola se 

soutěže neúčastnila pro věrohodnost výsledků.  

Ve spolupráci s městem Bojkovice byla v prostorách Muzea uspořádána slavnostní 

vernisáž, kde ocenění žáci spolu s rodiči a pedagogy ze své školy, převzali diplomy a 

hodnotné ceny.  

Tuto mezinárodní akci jsme uspořádali za podpory sponzorů a přátel školy. Byla 

velmi podnětná a obohacující jak pro naše žáky, tak pro jejich rodiče a v neposlední 

řadě i pro pedagogy zúčastněných škol.  

 

 Distanční vzdělávání v době zavření školy  

 

Paní učitelky primárně zajišťovaly distanční výuku. Ta probíhala velmi 

individuálně, využívaly se různé formy komunikace, dle individuálních možností 

jednotlivých rodin.  Výuka se většinou dávala žákům na jeden týden, a to přes tyto 

komunikační média – e-mail, sms, Whats App, telefonicky, ale i osobně při dodržení 

všech bezpečnostních pravidel. Všechny úkoly se následně vyhodnocovaly tak, aby 

probíhala zpětná vazba a byl pro děti zajištěn motivační aspekt.  

 Zároveň jsem kladla paní  učitelkám na srdce, aby dětem pravidelně 

telefonovaly a předešly tak negativním dopadům ze sociálního distance. Paní učitelky 

psaly žákům pro povzbuzení i dopisy.  

Jako vedlejší činnost jsme hned v první fázi karantény ušily doma přes 700 

roušek pro DPS Bojkovice a Město Bojkovice, které je nadále distribuovalo seniorům. 

Tato aktivita zaměstnanců byla dobrovolná, pouze na základě sociálního cítění a 

osobního pocitu pomoci a sounáležitosti.  Já osobně jsem nakupovala 2 x týdně 6 

seniorům.  

 

Paní výchovná poradkyně vypracovala po čas karantény Enviromentální 

plán naší školy jako vizi do budoucna. Takovým směrem se nyní  chceme jako 

škola  ubírat. 

Od května jsme se již fyzicky vrátili do školy  / máme 1 muže/ a započali jsme 

doslova s rekonstrukčními pracemi na zvelebování prostor školy, přilehlého okolí, 

dvorku a zahrady.  
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Zasadili jsme všichni společně „koronavirový doubek“, natřeli přístřešek na 

nářadí a posléze jej graficky upravili, osmirkovali jsme a natřeli všechny stoly ve 

sborovně, dále jsme natřeli lavičky, sloupy, branky při vstupu do budovy školy.  

Pracujeme na rekultivaci zahrady v rámci již nového environmentálního projektu. 

Paní asistentky dostaly za úkol na každý týden vypracovat a vyrobit  jednu 

smysluplnou trvalou pomůcku pro naše žáky - 5 asistentek od 11. března 2020 do 

konce dubna 2020. 

Od pondělí 1. 6. 2020, na základě pokynů MŠMT škola opětovně zahájila 

prezenční výuku.  

 

 

H) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

1. Kontrola české školní inspekce  

 

 Česká školní inspekce Zlínský inspektorát  
_____________________________________________________________________________________________________  

I N S P E KČ N Í Z P R Á VA  
Čj. ČŠIZ-1453/19-Z Název  Základní škola Bojkovice, 

Štefánikova 957  
Sídlo  Štefánikova 957, 687 71 

Bojkovice  
E-mail  zsstefanikova@zsstefanikova.cz  
IČ  60 371 676  
Identifikátor  600 025 748  
Právní forma  Příspěvková organizace  
Zastupující  Mgr. Dagmar Špalková  
Zřizovatel  Zlínský kraj  
Místo inspekční činnosti  Štefánikova 957, 687 71 

Bojkovice  
Termín inspekční činnosti  3. 12. 2019 − 5. 12. 2019  

 
 Inspekční činnost byla zahájena předložením pověření k inspekční činnosti.  

 

Předmět inspekční činnosti  

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou podle § 174 odst. 2 písm. a), b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů (školský zákon), za období od poslední inspekční činnosti.  
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Charakteristika  

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957 (dále „škola“) vykonává činnost 

základní školy, základní školy speciální a školní družiny. 

Základní škola nabízí a realizuje vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami (dále „SVP“). Vzdělání je poskytováno především žákům s různým stupněm 

mentálního postižení, žákům s poruchou autistického spektra a žákům se souběžným 

postižením více vadami. V době inspekce školu zřízenou podle § 16 odst. 9 školského 

zákona navštěvovalo třicet žáků, kteří byli vzděláváni v pěti třídách.  

Zájmové vzdělávání ve školní družině bylo realizováno v jednom oddělení.  

Škola nemá v současné době k dispozici bezbariérové prostory pro vzdělávání 

imobilních žáků v 1. a 2. poschodí budovy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení podmínek vzdělávání  

Ředitelka školy, která je ve funkci třetím rokem, vychází při řízení školy z plánu, 

jehož cíle jsou postupně naplňovány a vyhodnocovány. Kontrolní a hospitační činnost 

zahrnuje hospitace ředitelky školy s následným vyhodnocením, což poskytuje 

pedagogům zpětnou vazbu pro další pedagogickou činnost. Na jednáních 

pedagogické rady ředitelka školy projednávala všechny důležité dokumenty, zásadní 

otázky týkající se vzdělávání žáků včetně hodnocení, jeho průběhu a výsledků a 

opatření týkající se výchovně vzdělávacího procesu.  

Personální podmínky školy byly na velmi dobré úrovni, žáky školy v době 

inspekční činnosti vzdělávalo osm pedagogů včetně ředitelky školy a pět asistentů 
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pedagoga. Zájmové vzdělávání ve školní družině zajišťovala vychovatelka, která 

současně působila také jako asistent pedagoga.  

Ředitelka školy vytváří dobré podmínky pro stálý profesní rozvoj všech 

zaměstnanců školy. Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo cíleně 

orientováno především na prohlubování odborné kvalifikace pedagogů a dále vhodně 

zaměřeno na získávání nových odborných znalostí a dovedností pedagogů především 

pro oblast speciální pedagogiky. Realizované vzdělávací akce byly přínosné, což se 

příznivě projevilo v průběhu sledovaného vzdělávání žáků.  

Poradenské služby školy velmi dobře zabezpečovalo školní poradenské 

pracoviště (výchovná poradkyně, metodička prevence), vše ve spolupráci s vedením 

školy a ostatními pedagogickými pracovníky. Péče o žáky se SVP probíhala 

systematicky, patřičně byla vedena i potřebná dokumentace. V rámci kariérového 

poradenství výchovná poradkyně aktivně pomáhala žákům s výběrem jejich dalšího 

nejvhodnějšího vzdělávání nebo možného úspěšného uplatnění v praxi. Zvláštní péče 

a pozornost byla příkladně věnována žákům nově zařazeným a hlavně žákům ze 

sociokulturně znevýhodněného prostředí.  
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Náležitou pozornost věnovala škola prevenci sociálně patologických jevů, která 

byla směřována především k ochraně před negativními jevy ve společnosti. K zjištění 

aktuálního stavu sociálně negativních jevů ve škole vhodně přispívají dotazníková 

šetření, která škola realizuje. Nově škola nabízí zákonným zástupcům účast na 

společných vycházkách školy, s cílem zapojit co nejvíce zákonné zástupce a posílit 

tak nejen vzájemnou interakci a komunikaci, ale také obohatit a pěstovat pozitivní klima 

školy. V rámci předcházení rizikovému chování škola pořádala vzdělávací akce pro 

žáky, spolupracovala s organizacemi, které se na prevenci zaměřují. Veškeré aktivity 

směřující k plnohodnotnému trávení volného času účinně napomáhají socializaci i 

přípravě na budoucí život a povolání. Vzhledem ke skladbě žáků, menšímu počtu žáků 

ve třídách, preventivně zaměřenými aktivitami i spoluprací se zákonnými zástupci se 

ve sledovaném období velmi dobře dařilo předcházet negativním jevům u žáků, škola 

v tomto období neřešila žádné závažné problémy. Škola získává finanční prostředky s 

cílem systematicky a účelně vytvářet a zkvalitňovat podmínky pro vzdělávání žáků 

včetně aktivního zapojení do rozvojových programů a projektů. Finanční prostředky z 

nadačních fondů umožnily škole vybavení tříd novým nábytkem, nově byla 

vybudována také relaxační místnost, která slouží k relaxaci, rozvoji verbální i 

neverbální komunikace či zklidnění žáků. Ve třídách jsou k dispozici dataprojektory a 

názorné učební pomůcky, pro žáky jsou pořizovány potřebné kompenzační pomůcky. 

Materiální vybavení školy umožnuje realizaci školních vzdělávacích programů ve 

stanoveném rozsahu.  

Zajištění bezpečnosti je věnována patřičná pozornost, budova je zabezpečena 

elektronickým systémem. Žáci byli průběžně upozorňováni na možná rizika vyskytující 

se ve škole i při aktivitách mimo školu.  

Vzdělávací nabídku školy vhodně doplňuje činnost školní družiny, která probíhá 

v jedné z kmenových tříd školy. Pro svou činnost školní družina využívá také další 

prostory ve škole.  

Rozvoji prospěšného partnerství se škola věnuje cíleně a systematicky. Škola 

v průběhu vzdělávání vytváří velmi dobré podmínky pro vzájemnou spolupráci se 

zákonnými zástupci žáků jak každodenním kontaktem a příkladným osobním 

přístupem, tak formou konzultačních hodin, třídních schůzek a školních akcí. Nově 

škola realizuje Dny otevřených dveří. Přínosná je spolupráce se zřizovatelem, vstřícná 

a vzájemně obohacující je také spolupráce školy s městem Bojkovice a Muzeem 

Bojkovice. Pro oblast budování mezilidských a generačních vztahů je důležitá 
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spolupráce školy s Domem s pečovatelskou službou v Bojkovicích a Nezdenicích. 

Škola pravidelně spolupracuje se speciálně pedagogickými centry,  

 

 

pedagogicko-psychologickou poradnou, orgánem sociálně právní ochrany dítěte, 

policií, hasiči a vzdělávacími institucemi v regionu.  

 

Hodnocení průběhu vzdělávání  

Vzdělávání ve škole probíhalo podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání, který byl v době inspekční činnosti v souladu s Rámcovým 

vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a podle Školního vzdělávacího 

programu základní školy speciální I. díl - vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním 

postižením a Školního vzdělávacího programu základní školy speciální II. díl - 

vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným postižením více 

vadami, které byly v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro obor vzdělání 

základní škola speciální.  

Rovnost příležitostí ke vzdělávání žáků škola zabezpečovala v souladu s jejich 

speciálními vzdělávacími potřebami, poskytovala podpůrná opatření na základě 

doporučení školského poradenského zařízení a s informovaným souhlasem 

zákonného zástupce. Podpůrná opatření zahrnovala především asistenční pomoc a 

možnost vzdělávání dle zpracovaných individuálních vzdělávacích plánů (dále „IVP“). 

Škola tak vytvářela všem žákům kvalitní podmínky při rovném přístupu ke vzdělávání 

zohledňující jejich speciální individuální vzdělávací potřeby.  

V tomto školním roce probíhá vzdělávání žáků v pěti třídách, z toho ve dvou 

speciálních třídách, další tři třídy navštěvují žáci s lehkým mentálním postižením. 

Sledované zájmové vzdělávání ve školní družině bylo zaměřeno na individuální 

činnosti, spontánní a relaxační aktivity. Činnost školní družiny velmi vhodně doplňuje 

vzdělávací nabídku školy zejména rozvojem individuálních schopností a dovedností 

jednotlivých účastníků. Sledovaný vzdělávací proces byl přizpůsobený míře 

psychického a fyzického rozvoje žáků se zdravotním postižením. Výuka probíhala ve 

třídách s různými vzdělávacími programy a sloučenými ročníky. Sledované vyučovací 

hodiny (matematika, počty, tělesná výchova, pracovní výchova, český jazyk a dějepis) 

byly pedagogy velmi dobře připraveny. Neustálým frontálním i individuálním 

opakováním a procvičováním pomocí názorných pomůcek žáci v hodinách dosahovali 
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dílčích cílů, které byly přiměřené pro každého jednotlivce. Docházelo tak k efektivnímu 

propojení teoretických poznatků a činností potřebných v reálném životě každého žáka. 

Poskytovaná zpětná vazba a motivační hodnocení každého jednotlivce vytvářely 

přirozený pocit potřeby stálého vzdělávání se, a tím i zapojování  

se do společnosti s co nejmenší dopomocí druhých lidí.  

 

 

 

Žáci byli při výuce vhodně a dostatečně motivováni, měli dostatek prostoru pro 

vyjádření vlastního názoru a prožitku, příkladně byly hodnoceny jejich drobné dílčí 

úspěchy, což vedlo k povzbuzení k další činnosti.  

Organizace vzdělávání respektovala psychohygienické zásady i obecné 

didaktické principy, vždy bylo přihlíženo k individuálním možnostem a schopnostem 

každého jednotlivce, důsledně byla procvičována a upevňována osvojovaná pravidla 

a schémata. Vyučovací předměty vhodně rozvíjely především kognitivní a pohybové 

schopnosti žáků, smyslové vnímání i slovní zásobu.  

 

Hodnocení výsledků vzdělávání  

Škola získává a zaznamenává průběžné informace o výsledcích vzdělávání 

každého žáka s ohledem na jeho individuální schopnosti a potřeby. Hodnocení žáků 

je zaměřeno na pozitivní a motivující vyhodnocování. Souhrnné výsledky vzdělávání 

pedagogové projednávali na pravidelných jednáních pedagogické rady, vyhodnocovali 

výchovně vzdělávací proces školy a následně přijímali potřebná opatření vedoucí k 

pozitivním změnám v kvalitě nabízeného vzdělávání. Patřičná pozornost byla 

věnována opatřením k nápravě zjištěných nedostatků. Pedagogičtí pracovníci se 

zabývali průběžnými výsledky vzdělávání jednotlivých žáků s přihlédnutím k jejich 

individuálním možnostem a potřebám. Úspěšnost žáků při vzdělávání a vhodnost 

zařazení do příslušného vzdělávacího programu včetně adaptace žáků po nástupu do 

školy byla vyučujícími sledována a vyhodnocována. Škola poskytuje zákonným 

zástupcům vhodný poradenský servis a v případě potřeby i kontakty na další 

odborníky, dostupným způsobem zveřejňuje informace o přijímání žáků a informace o 

své vzdělávací nabídce.  

Žáci školy se účastní řady školních soutěží, školu reprezentují také na soutěžích 

ostatních škol, výtvarné práce žáků školy jsou zasílány do regionálních i republikových 
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soutěží. Žáci jsou úspěšní především ve výtvarných soutěžích, dlouhodobě se 

veřejnosti prezentují aktivní činností dramatického kroužku NENUDA. Škola se 

prezentuje veřejnosti také širokou škálou dobročinných aktivit a projektů. Škola další 

uplatnění svých absolventů dlouhodobě sleduje prostřednictvím informací přímo od 

absolventů, kteří se nadále účastní akcí školy.  
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Závěry  

Vývoj školy  

Zřízení školní družiny od 1. 9. 2018.  

Změna na pozici ředitelky školy se projevila v personální oblasti částečnou obměnou 

a stabilizací pedagogického sboru.  

Zvýšení počtu žáků a tříd.  

Nově vybudovaná relaxační místnost s využitím především pro žáky s poruchou 

autistického spektra.  

 

Silné stránky  

Stimulující prostředí a individuální přístup mají výrazný pozitivní dopad na 

psychickou pohodu žáků a průběh vzdělávání, kvalitní vzdělávání vycházející v 

maximální možné míře z konkrétních potřeb každého žáka.  

Vstřícný osobní přístup školy při zabezpečování vzdělávání a výchovy žáků se 

sociálním znevýhodněním.  

Velmi dobrá spolupráce a prohlubování pozitivních partnerských vztahů se zákonnými 

zástupci, bývalými žáky i širokou veřejností.  

 

Slabé stránky a/nebo příležitosti ke zlepšení  

Škole tohoto typu chybí bezbariérové prostory pro vzdělávání imobilních žáků.  

Zájmové vzdělávání nemá samostatné prostory pro svoji činnost.  

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy  

Zajistit samostatné prostory pro zájmové vzdělávání vhodné také pro imobilní 

žáky.  
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2 . Kontrola BOZP  
 

V souladu s § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění 

pozdějších předpisů, byla na naší škola dne 28. 5. 2020, v době karanténního 

uzavření škol, vykonána kontrolní a metodicko – poradní kontrola stavu BOZP. 

 
 

ČESKOMORAVSKÝ ODBOROVÝ SVAZ PRACOVNÍKŮ ŠKOLSTVÍ 

110 00 Praha 1, Senovážné náměstí 23 

 

KONTROLNÍ ZPRÁVA SIBP NAD STAVEM BOZP 

            vykonávaná podle § 322 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce 
 

Kontrola provedena SIBP:    PaedDr. Pavel Štěpán                          23 3705 02 

                                                       Jméno a příjmení                             číslo průkazu 

 

                                                       tel. 604 50 70 99 

                                                       e - mail:  oros.zl@seznam.cz; oroszl@zlinedu.cz 

 
Výsledný protokol je k dispozici u ředitelky školy a vyšel pro školu celkově 

velmi kladně.  

 

CH) Základní údaje o hospodaření školy  

 

Náklady 2019:   7 743 606,26 
 
Výnosy 2019:    7 743 606,26 
 
Platy celkem:     5 131 431,00 
 
Platy pedagogických pracovníků:  4 668 529,00 
 
Platy provozních pracovníků: 462 902,00 
 
OPPP provozních pracovníků: 54 901,00 
 
Příspěvek zřizovatele:  382 437,00 
 
          z toho provozní:  382 437,00.  
                                                        

mailto:oros.zl@seznam.cz
mailto:oroszl@zlinedu.cz
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Po celé sledované období bylo naší snahou dodržet rovnoměrné čerpání přidělených 

finančních prostředků. 

  

 

GDPR 

Ve školním roce 2019/2020 neprobíhal žádný povinný workshop týkající se 

problematiky GDPR. 

  Na základě typové dokumentace máme vypracované souhlasy se zpracováním 

údajů a podstatné směrnice. Dohlížíme na to, aby souhlasy se zpracováním osobních 

údajů byly kompletní jak u žáků, tak i u pedagogických a nepedagogických pracovníků. 

 

  Aktualizujeme záznamy o činnostech zpracování, které jsou uvedeny i na 

stránkách školy. Jako nedílnou součástí webových stránek jsou také formuláře se 

souhlasy se zpracováním osobních údajů a informace k pořizování fotografií, 

obrazových a zvukových záznamů z akcí. 

 
 

I) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

1. Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 / VII. etapa/ 

 

V návaznosti na rozhodnutí MŠMT č. 17741 – 13/2020-29 o poskytnutí dotace 

ze státního rozpočtu ČR na rok 2020 nám byla přiznána dotace v rámci rozvojového 

programu „Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020 / VII. etapa/, č. j. 

„MŠMT –17741/2020 - 1.  

Účelem dotace je finanční podpora povinné výuky plavání žáků 1. stupně základních 

škol.  

Účelový znak: 33070. 

Celková výše dotace v Kč: 9 048 Kč.  

Dotace byla zčásti vyčerpána, proběhla vratka ve výši 3 948 Kč. 

Vratka proběhla z důvodu snížení nákladů na dopravu, protože se nám podařilo zajistit 

pro dopravu na plavání mikrobus.  

 



27 

 

2. Rozvojový program: Podpora vzdělávání cizinců ve školách, č. j.: MŠMT – 

33014/2019 

V návaznosti na rozhodnutí MŠMT č. 7236 – 13/2020 o poskytnutí dotace ze 

státního rozpočtu ČR na rok 2020 nám byla přiznána dotace v rámci rozvojového 

programu „Podpora vzdělávání cizinců ve školách“, č. j. MŠMT – 33014/2019. 

Účelem dotace je podpora výuky českého jazyka přizpůsobená potřebám dětí 

a žáků -  cizinců  a úprava podmínek pro jejich vzdělávání tak, aby mohly ve třídách 

přizpůsobit počty žáků a dětí náročnosti výuky a činit další opatření k úspěšné integraci 

dětí a žáků – cizinců.  

 

Účelový znak: 33075 

Celková výše dotace v Kč: 8 325 Kč.   

Počet podpořených dětí a žáků cizinců - 1.  

 

 

 

 

3. Projekt v rámci „Výzvy č. 63 – OP VVV – Šablony II“ 

 

MŠMT jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání, na základě žádosti o poskytnutí dotace přijaté dne 9. 11. 2018 v rámci 

Výzvy Šablony II, v aktuálním znění podle § 14 odst. 4 a zákona č. 218/2000 sb., o 

rozpočtových pravidlech, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace.  

Účelem dotace je realizace výstupů a jednotek výstupů aktivit zjednodušeného 

projektu. 

Název projektu dle MS2014+: Společně to zvládneme. 

CZ.02.3.68/0.0/18_063/0011204 

Celková výše dotace v Kč: 351 970, 00 Kč.  

 

 

 

 

 

Výstupy Šablony II: 
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• Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ -  DVPP 

• Využití ICT ve vzdělávání 

• Projektový den ve škole 

• Projektový den mimo školu 

• Klub pro žáky ZŠ  - ucelený proces zřízení, vybavení a realizace klubu 

- čtenářský klub, klub deskových her  

 

 

 

4. Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol  

Škola v tomto školním roce pokračovala v zapojení do dvou dotovaných 

školních projektů: „Ovoce a zelenina do škol“ a „Mléko do škol“. 

 

J) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

        

Ve školním roce 2019 /2020 jsme účastníky celoživotního vzdělávání.  

Paní učitelka studuje v akademickém roce 2019/2020 2. ročník programu 

celoživotního vzdělávání Speciální pedagogika, Univerzita Palackého v Olomouci 

Pedagogická fakulta. 

 

 

K) Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů 

Nadace Synot 

Ve školním roce 2019/2020 jsme realizovali projekt financovaný z cizích zdrojů, 

a to ve spolupráci s nadací Synot. 

Předložili jsme projekt s názvem „STIMUL“ na všestrannou stimulaci žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami - bazálně relaxační stimulace žáků s poruchami 

autistického spektra pomocí kompenzačně relaxačních pomůcek.  Následně jsme 

obdrželi kladné vyjádření k zakoupení kompenzačních pomůcek v hodnotě 10 000 Kč. 

Tyto pomůcky byly zakoupeny a použity k dovybavení nově zřízené relaxační třídy.    
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L) Spolupráce školy a dalších subjektů při plnění úkolů ve vzdělávání 

          

Škola dlouhodobě udržuje velmi dobrou spolupráci s pracovníky Krajského 

úřadu Zlín, odboru školství, mládeže a sportu, s odborníky ze SPC Zlín Lazy a SPC 

Zlín Středová, s KPPP Zlín.  

Stejně tak udržujeme velmi dobrou spolupráci s Městským úřadem Bojkovice, 

který je vlastníkem budovy, ve které se škola nachází, s Muzeem Bojkovska.  

Forma dlouhodobé spolupráce je založena také s dalšími institucemi jako je 

Policie ČR – místní oddělení, s místními a okolními mateřskými a základními školami, 

s DDM Bojkovice a DD Bojkovice, dále s CSOŠ (pedagogickou a sociální školou) v 

Bojkovicích. 

Jedná se o společnou účast na divadelních představeních, koncertech a pro 

tyto školy si naši žáci také připravují programy v rámci vlastní tvořivosti. Pokračovali 

jsme v  navázané spolupráci s ředitelstvím Muzea Bojkovska a Domem 

s pečovatelskou službou v Bojkovicích a nově s Domem s pečovatelskou službou 

v Nezdenicích. 

Školu podporuje firma Bizmark a.s. se sídlem v Uherském Brodě. 

Mezi další sponzory patří Eurocamping Bojkovice – manželé Pražanovi a rodiče 

a přátele školy.  
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Závěr  

 

V bojkovickém regionu má škola své místo a její kapacita odpovídá současným 

potřebám. Na konci školního roku navštěvovalo školu 30 žáků.  

Zdravé klima v učitelském sboru jde ruku v ruce se zdravým klimatem celé 

školy. Vést učitele k tomu, aby byli inovativní a nabízet žákům a rodičům stále nové 

možnosti rozvoje.   

         Pedagogický sbor, rozšířený o asistentky pedagoga, je plně kvalifikovaný a 

splňuje náročné podmínky vzdělávacího procesu. Díky své odbornosti dokáže 

vzájemně spolupracovat jak v oblasti vzdělávací, tak i výchovné. Vzájemný respekt 

současně vytváří podmínky pro podnětné klima školy. To se projevuje velmi účinným 

působením výchovně vzdělávacího procesu na žáka. Pravidelnou konfrontací 

výsledků vlastní práce s rodičovskou veřejností a vlastní iniciativou členů 

pedagogického sboru jsou naše cíle směřovány k prohloubení účinnosti 

pedagogického působení na zapojení žáků do širokého spektra činností prováděných 

na škole.  

         Úkoly pro školní rok 2019/2020 považuji za splněné, a to i přes mnohdy velmi 

protichůdné informace, týkající se změn v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním 

postižením. Škola pokračovala v kvalitním působení jak ve vzdělávací, tak i ve 

výchovné oblasti. Naším novým cílem se stal projekt environmentální výchova napříč 

celým vzdělávacím spektrem a tomuto se nyní chceme ze všech sil věnovat.  

Spatřuji, obzvlášť v této zdravotně nelehké době, návrat k přírodě jako důležitý základ  

celkové péče o tělo a mysl. 

 Byla započata  revitalizace nevyužité a zanedbané části školní zahrady s cílem využít 

tuto plochu k praktické i teoretické výuce pěstitelských prací. Vracíme se 

k pěstitelským pracem , založíme větší políčko, zasadíme zeleninu,  osadíme na 

zahradě ovocné stromy a keře – budeme vycházet z tradičních regionálních odrůd. 

Z ekologických materiálů vyrobíme v dílenských činnostech venkovní učební 

koutek..atd. Budeme pak moci více výuku situovat do přírody, na čerstvý vzduch. 

Současně usilovně pracujeme na možnostech, které nám pomohou započít 

modernizaci učebny dílenské práce.  Získané pracovní kompetence mohou naši žáci 

následně využít v dalším studiu učebních oborů nebo v každodenním životě.  
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Úspěchem bylo i stále větší zapojení rodičovské veřejnosti do školních aktivit.  

Mnozí rodiče se díky znalosti vzdělávacího klimatu naší školy také vyjadřují jako 

zastánci existence tohoto typu vzdělávání, protože vidí, že jejich dětem příslušný 

vzdělávací školní program umožňuje osobnostní růst.  

V mimořádném termínu bylo zažádáno o zřízení školní družiny od 1. 9. 2018 

v budově naší školy s kapacitou 16 žáků. Byly připraveny všechny náležité podklady a 

žádosti bylo kladně vyhověno. Domnívám se, že zřízení školní družiny už bylo žádoucí 

a navýší tak celkový statut školy. Rodičovskou veřejností je tento krok velmi kladně 

hodnocen, po roce působení se prodloužila i pracovní doba školní družiny.  

 

Škola se prostřednictvím nových médií dostala do podvědomí širší veřejnosti a 

upevnila si tak své postavení jak v obci, tak v širokém okolí. V době, kdy tuto zprávu 

píši, máme ve škole 30 žáků a tento počet má sám o sobě vypovídající hodnotu o 

prosperitě naší školy.  

Chceme být i nadále školou šťastných a spokojených dětí! 

 

 

 

 

 

 V Bojkovicích, 5. 10. 2020   

        

 

       Mgr. Dagmar Špalková 

                                                                          ředitelka školy 

                                                                                      

19. 10. 2020

X
Dagmar Špalková

ředitelka školy

Podepsal(a): Mgr. Dagmar Špalková  

 


