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I.  Základní údaje o škole 
 

 

     Název školy:  Základní škola Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 

     Sídlo:              768 61 Bystřice pod Hostýnem, Pod Dubíčkem 647,  

                             právní forma: příspěvková organizace                 

                                                  

     

  

     Zřizovatel:     Zlínský kraj          

        tř. Tomáše Bati 21 

                             761 90 Zlín 

 

 

     Údaje o vedení školy:  Ředitel školy: Mgr. Jan Mach 

     

                                           Statutární zástupce ředitele: Bc. Radoslava Školařová 

 

                                           Výchovná poradkyně: Mgr. Hana Janíková  

 

                                           Školní metodička prevence: Mgr. Marcela Trojková 

 

                                           Hospodářka školy: Michaela Kastelíková 

 

                                                             

Kontakt na zařízení:  tel. 573 380 682 

                                     e-mail: reditel@zsbphdubicek.cz 

                                          informace: Michaela Kastelíková: ekonomka@zsbphdubicek.cz 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

     Školská rada 

 

V souladu s ustanovením § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon)  

a ustanovením § 59 odst. 1 písm. i) zákona č. 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení) 

v platném znění, byla zřízena na našem zařízení s účinností od 26. 1. 2006 Školská rada.  

Poslední volby do školské rady se konaly 29. 11. – 30. 11. 2017. Zřizovatelem byla  

do školské rady jmenována paní Zdenka Škrabalová. Dalšími členy školské rady jsou  

paní Dagmar Zbranková a Mgr. Ondřej Nedbal, DiS. 

  Na svých jednáních se Školská rada zabývá problematikou výchovy a vzdělávání 

žáků, volnočasovými aktivitami a mimoškolní činností žáků, prevencí rizikového chování 

žáků a celkovým hodnocením školních aktivit. Členové školské rady projednávají na svých 

schůzkách aktuální situaci zařízení, otázky školské problematiky, podávají návrhy  

a doporučení na možnosti rozšíření nabídky odpoledních aktivit, způsoby profilace školy, 

apod.  

 Tento školní rok se Školská rada sešla 2x. Schůzka, která se uskutečnila v říjnu, byla 

zaměřena na projednání následujících dokumentů: 

• Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2018/2019 

• Pracovní plán školy na školní rok 2019/2020 

• Vnitřní řád školy – povinnosti a práva žáků 

• Hodnocení a klasifikace žáků 

• Aktuální stav a průběh projektu Šablony II 

• Kontrolní činnost ČŠI 

Všechny potřebné dokumenty byly školskou radou schváleny. 

Další schůzka školské rady proběhla v lednu, kdy byli všichni její členové seznámeni  

s výsledkem šetření ČŠI, která navštívila naši školu ve dnech 9. - 11. 10. 2019. Kontrolní 

činnost ČŠI byla zaměřená na řády, správnost vedení školy a všechny náležitosti, které jsou 

podle Školského zákona č. 561/2004 Sb. nutné pro správný chod školy. Proběhla i finanční 

kontrola. Inspektoři také vstupovali do předem vytipovaných vyučovacích hodin, sledovali 

postupy a zvolené metody při práci s žáky v jednotlivých třídách. Závěry z kontrolní činnosti 

ČŠI byly předány Školské radě.  

 

 

 

 



II. Přehled oborů vzdělání 

 

Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací 

programy: 79-01-B Základní škola 

    

1. 79-01-B/01 Základní škola speciální 

denní forma vzdělávání    délka vzdělávání: 10 r. 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  24 

 

2.  79-01-C/01 Základní škola 

denní forma vzdělávání    délka vzdělávání: 9 r. 0 měs. 

nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  71 

 

3. Školní družina 

kapacita cílová:       12 žáků 

IZO: 110 004 728 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: ulice Pod Dubíčkem 647 

             768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

4. Internát  

kapacita cílová:      21 lůžek 

IZO: 110 004 701 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: ulice Pod Dubíčkem 647 

                           768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

5. Školní jídelna 

kapacita cílová:     92 obědů   

IZO: 110 004 710 

Místo poskytovaného vzdělávání nebo školských služeb: ulice Pod Dubíčkem 647 

                      768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 

 

6. Vzdělávací programy: 

 

 

1. ŠVP Škola Pohody Dubíček, zpracovaný podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání – snížené výstupy vzdělávání  

č. j.: ZŠ SVV- 0109/2018 

 



2. ŠVP základní školy praktické Škola Pohody Dubíček, vypracovaný podle RVP  

pro základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním 

postižením č. j.: ZŠPRSP – 0109/2007.  

 

3. ŠVP základní školy speciální Škola Pohody Dubíček, vypracovaný podle RVP 

ZŠS – 1. díl - vzdělávání žáků se středně těžkým mentálním postižením  

č. j.: ZŠSP/1 – 3006/2010.  

 

4. ŠVP základní školy speciální Škola Pohody Dubíček, vypracovaný podle RVP  

ZŠS – 2. díl – vzdělávání žáků s těžkým mentálním postižením a souběžným 

postižením více vadami č. j.: ZŠSP/2. – 3006/2010. 

 

 

III. Personální zabezpečení činnosti školy 

 

 

Přehled pracovníků školy: Pedagogičtí pracovníci: 

 

  

Školní rok 2018/2019 Školní rok 2019/2020 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

Interní pracovníci 14 13,14 17 15,8 

Externí 

pracovníci - - - - 

 

 

Počet učitelů              10 

Počet vychovatelů    2 

Počet asistentů pedagoga   6 

Počet správních zaměstnanců   8 

Počet pracovníků celkem            25 

 

Počet pracovníků je menší než celkový součet zaměstnanců, protože funkci asistenta 

pedagoga a učitele v jednom případě zastává jedna fyzická osoba. 

 

 

 

 



   

  Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 

 

 

   

Ped. 

pracovníci - 

poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Kvalifikace, obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1. 

učitelka - vých. 

poradce 1 

VŠ, spec. ped., funkční 

studium na FF    33 

2.  ředitel 1 VŠ FTVS, spec. ped.  23 

3.   učitel  0,36 SŠ vychovatelství.   13 

4.  vychovatelka 1 VŠ,  spec. ped.   6 

5.  učitel 1 VŠ, spec. ped.    23 

6. učitelka - MP 1 

VŠ, spec. ped., funkční 

studium 30 

7. vychovatelka 1 VŠ spec.ped. pro vých. prac. 19 

8. asistent pedagoga 0,62   VŠ, spec. ped.. 37 

9. učitelka 1 VŠ, spec. ped.  34 

10. učitel 1 VŠ, spec. ped.  14 

11. učitelka 1 VŠ, spec. ped. 35 

12. zástupce ředitele 1 VŠ, spec. ped. 38 

13.  asistent pedagoga 0,5 SŠ vychovatelství. 18 

14.  učitel 1 VŠ, spec. ped. 36 

15. asistent pedagoga 0,5 SŠ vychovatelství  42 

16. asistent pedagoga 1 

Kurs pro pedagogické 

asistenty 1 

17. asistent pedagoga 0,83 VŠ ped.pro vých. prac. 24 

18. asistent pedagoga 1 

Kurs pro pedagogické 

asistenty 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Údaje o nepedagogických pracovnících školy: 

 

 

Funkce ostatní pracovníci Úvazek stupeň vzdělání 

samostatná odborná 

kuchařka 

1 1 SOU 

kuchařka 1 1 SOU 

kuchařka 1 0,5 SOU 

bezp. prac. 1 0,4 SOU 

uklizečka 1 1 základní 

vedoucí školní 

jídelny, hospodářka 

1 0,5 

1 

SOŠ 

 

školník 

provozář 0,5 

1 1 

0,5 

SOU 

švadlena, bezp. prac.,  

uklizečka  

1 0,9 SOU 

 

Věková struktura zaměstnanců školy:           do    29 let  1   

                30 – 39 let  2 

                40 -  49 let  4 

                50 -   SD            18  

 

Během školního roku 2019/2020 pečoval o všechny naše žáky tým 26 pedagogických 

a nepedagogických pracovníků, včetně šesti asistentů pedagoga. Pečují o žáky s těžkými 

formami mentálního a zdravotního postižení, kteří se vzdělávají převážně v základní škole 

speciální. Asistenti pedagoga zabezpečují zejména zvýšené individuální potřeby žáků 

s nejtěžšími formami mentálního a zdravotního postižení. 

       Výchovu a vzdělávání zajišťovalo celkem 17 pedagogických pracovníků.  Všichni 

pedagogičtí pracovníci si své odborné vzdělávání i nadále zodpovědně doplňují a rozšiřují 

formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, odbornými semináři, přednáškami, 

workshopy, kurzy a samostudiem. Ke zkvalitnění pedagogické práce také přispívá vzájemná 

hospitační činnost pedagogických pracovníků naší školy. Tyto vzájemné hospitace slouží  

ke zvyšování kvality výuky. Kolegové u sebe navzájem nacházejí nové výukové a metodické 

postupy, vzájemně se inspirují a motivují.   

Školní metodička prevence a výchovná poradkyně splňují předepsané kvalifikační 

požadavky pro výkon svých funkcí. Během celého školního roku, průběžně a podle potřeb, 

všichni pedagogičtí pracovníci odpovědně předávali informace o dětech adekvátním 

způsobem zákonným zástupcům. Pod vedením školní metodičky prevence a výchovné 

poradkyně se stalo samozřejmostí, a zároveň součástí náplně práce našich pedagogů, 

pravidelné zajišťování a podávání nových odborných informací žákům i jejich zákonným 

zástupcům. Předávané informace se týkaly především problematiky rizikového chování, 



zdravého životního stylu, dodržování a respektování aktualizovaných pravidel školního řádu  

a vnitřního řádu školy, práv a povinností, jak žáků, tak i zákonných zástupců. Důraz byl 

kladen zejména na problematiku profesionální orientace a mezilidských vztahů. 

 

 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 

 
K zápisu do 1. třídy se v tomto školním roce nikdo nepřihlásil. Na začátku školního roku 

k nám nastoupilo 5 žáků ze základní školy hlavního vzdělávacího proudu a 1 žák přestoupil 

do základní školy speciální. 

 

 

Počet nově zařazených žáků ve školním roce 2019/2020: 

 

 Přípravný.st. ZŠ praktická ZŠ speciální 

Zařazení.do 1. ročníku 0 0  0  

Zařazení do jiného 

ročníku 

0 5 1  

 

 

V. Výsledky vzdělávání žáků 
 

 

V ZŠ celkem:          25 žáků 

 prospěli s vyznamenání         6 žáků 

 prospělo         19 žáků 

            neprospěli           0 žáků 

 

Výchovná opatření 

  důtka třídního učitele         1 žák 

  snížený stupeň z chování - neuspokojivé       1 žák  

     

Vzhledem k distanční výuce v období od 11.3.2020 do 31.5.2020 z důvodu pandemie 

Covid-19 byla udělena jen minimální výchovná opatření.   

 

Celkově zameškaných, omluvených hodin          444,00 hodin 

   průměr na 1 žáka                        17,76 hodin 

Celkově zameškaných, neomluvených hodin                 0 hodin  

   průměr na 1 žáka                    0 hodin  



V ZŠ speciální celkem:        18 žáků 

prospělo        14 žáků 

            neprospěli           4 žáci 

 

Výchovná opatření 

Vzhledem k distanční výuce v období od 11.3.2020 do 31.5.2020 z důvodu pandemie 

Covid-19 nebyla udělena žádná výchovná opatření.   

     

Celkově zameškaných, omluvených hodin           205,00 hodin 

 průměr na 1 žáka                11,38 hodin 

Celkově zameškaných, neomluvených hodin                   0 hodin     

průměr na 1 žáka                       0 hodin 

 

 

Absolventi ve školním roce 2019/2020 přijatí ke studiu v OU a SOU  

 

Obor přihlášeno přijato 

Prodavačské práce 3 3 

Zámečnické práce   1 1 

Praktická škola dvouletá   2 2 

 

 

Ve školním roce 2019/2020 ukončili povinnou školní docházku 4 žáci. Absolvovali 

tak 9 -ti letou povinnou školní docházku. Desetiletou školní docházku ukončili 2 žáci. Všichni 

vycházející žáci pokračují dále ve studiu.  

Správný výběr povolání podstatným způsobem umožňuje každému jedinci životní 

seberealizaci, i když samozřejmě podle individuálních možností.  Příprava k budoucí profesi 

je jedním ze základních úkolů, které se realizují v průběhu školní docházky v rámci 

profesionální orientace.  Žáci už v nižších ročnících postupně získávají různé informace 

o jednotlivých profesích.  

Profesionální orientace se zaměřuje na žáky 8. a 9. ročníků, případně žáky  

9. a 10. ročníku speciální školy. Na třídních schůzkách jsou rodiče vycházejících žáků 

seznámeni s učebními obory v OU.  Žáci jsou pravidelně informováni také prostřednictvím 

letáků či propagačních materiálů na nástěnce v 1. patře.  

Profesionální orientace zahrnuje spolupráci s OU formou besed, exkurzí, návštěv, Dnů 

pracovních příležitostí. Rodiče a žáci mají možnost navštívit OU v rámci Dnů otevřených 

dveří a zjistit, jaké jsou kde možnosti, zejména, co se týká dalšího pracovního uplatnění.  



Vycházející žáci s třídním učitelem jezdí na Úřad práce do Kroměříže na IPS 

(informační poradenské středisko), kde jsou seznamováni s vybranými obory. Úřad práce 

zajišťuje také Přehlídku středních škol. 

Zajímavosti o oborech mají možnost získat žáci také prostřednictvím časopisu Atlas 

škol, který obdrží zdarma. Celorepublikové informace o školách, učilištích a oborech mohou 

získávat také na vzdělávacích portálech.  

Při výběru učebních oborů pro žáky spolupracuje výchovná poradkyně s třídními 

učiteli a se zákonnými zástupci vycházejících žáků. Naše dlouholetá spolupráce s OU Kelč, 

Křenovice, Holešov, SNŠO a s IPS při Úřadu práce Kroměříž je velmi přínosná a efektivní. 

Pracovníci citlivým způsobem seznamují naše žáky a jejich zákonné zástupce se situací  

na trhu práce v našem regionu. I takovým způsobem pomáháme zákonným zástupcům  

při rozhodování o budoucím profesním uplatnění jejich dětí. 

 

 

VI. Prevence rizikového chování 

 

 

Zhodnocení preventivního programu za uplynulý rok jsme na začátku školního roku 

vykazovali on-line verzí Systému Výkaznictví pro NÚV a MŠMT, který je pro všechny školy 

jednotný. Nový Minimální preventivní program (MPP) byl zaslán oblastní metodičce 

prevence. 

V září byly také stanoveny konzultační hodiny metodičky prevence a výchovné 

poradkyně, aktualizovány nástěnky s informacemi a doporučeními pro žáky.  Pokračovalo se 

v evidenci rizikového chování. Všichni žáci naší školy byli prokazatelně seznámeni s MMP, 

který je v tištěné formě k dispozici po celý školní rok ve sborovně školy. S MPP byli 

seznámeni také rodiče našich žáků, a to na třídních schůzkách nebo při individuálním setkání. 

Problematika primární prevence rizikového chování (PPRCH) prolíná výukou  

i výchovou žáků po celý školní rok. Témata prevence jsou začleněná v ŠVP, v učivu 

jednotlivých předmětů, zejména občanské výchově, výchově ke zdraví, přírodovědě, 

přírodopisu, tělesné výchově, pracovním vyučování, apod. Prezentovala se i v průřezových 

tématech aktuálními okruhy problémů. 

V rámci prevence výskytu rizikového chování mohou žáci bezplatně navštěvovat 

kroužky. Společným cílem kroužků je odstraňovat pohybovou jednotvárnost a nabízet 

motivačně zajímavé netradiční aktivity. Naučit děti snášet neúspěch a prohru, posilovat jejich 

týmovou spolupráci a nabízet různé možnosti trávení volného času.  Mimo jiné vedou také  

k zodpovědnosti, soustavné práci, důslednosti, tvořivosti a celkovému rozvoji osobnosti. 

Systematicky navazující výchovné působení je doplňováno semináři, besedami s odborníky. 



Kromě začlenění témat prevence ve ŠVP se během školního roku konaly další 

preventivní aktivity se spolupracujícími organizacemi. Preventivní aktivity  

se spolupracujícími odborníky byly zahájeny besedou s Městskou policií na téma Bezpečná 

cesta do školy a ze školy. Žáci si s paní policistkou připomněli důležitá pravidla bezpečného 

pohybu po komunikacích, pravidla silničního provozu, byli upozorněni na nebezpečná místa 

v blízkosti naší školy i v našem okolí. 

Pracovnice SVP realizovala 11. 11. a 18. 11. v jednotlivých třídách preventivní 

program   zaměřený na téma Emoce. Během interaktivního programu, kdy za pomocí 

fotografií, loutek a hraného příběhu, se žáci učili vnímat své vlastní emoce a propojovat je se 

svými životními zkušenostmi. Mezi hlavní emoce patřily např. radost, strach, láska, hněv  

a další. Žáci se učili na příběhu loutek vnímat, jak a kde dané emoce cítí, co s nimi dělají, jak 

se projevují, při jakých příležitostech je zažíváme. Během programu se snažili vnímat vlastní 

emoce i emoce jiných spolužáků. Naučili se, jak je dostat pod kontrolu, jak emoce zvládat tak,  

aby v životě nezpůsobovaly konflikty či problémy. Žáci jsou vedeni tak, aby se nebáli 

prožívat své emoce a aby je rozpoznávali u jiných a respektovali je.  

Velmi přínosná, aktivní a pestrá byla Zdravá 5, program zaměřený na osvětu v oblasti 

zdravého životního stylu pod záštitou Nadačního fondu Albert. Program se v naší škole 

uskutečnil 28. 11. Lektorka seznamovala žáky obou stupňů v rámci dvou dvouhodinových 

bloků zábavnou a interaktivní formou se zásadami zdravého stravování. Cílem bylo motivovat 

žáky k přijetí zásad zdravé výživy. 

Ve spolupráci s příslušníky HZS byl realizován projekt Hasík, mnoholetý, ověřený 

preventivně výchovný program v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Ve dvou 

návazných setkáních 24. 1. a 11. 2. byl kladen důraz na vzájemnou komunikaci, sdělení 

základních protipožárních informací s použitím názorných pomůcek a materiálů. Program  

byl zaměřen i praktické řešení konkrétních nebezpečných situací. 

Projektový den na téma Dospívání se uskutečnil v pondělí 17. 2.  pod vedením  

MUDr. Šárky Novákové. Žáci druhého stupně (6. – 10. ročníku) si ujasňovali změny 

v nelehkém období puberty, důležitost hygieny v období dospívání i základní informace  

o sexuální výchově. Během celého programu měli možnost klást otázky, spolupracovat, 

diskutovat, napsat anonymní dotazy nebo se individuálně informovat. Žáci se v průběhu 

programu věnovali tématům: 

- Fyzické dospívání u obou pohlaví, společné znaky a rozdíly 

- Hygiena v období dospívání a způsob používání osobních hygienických potřeb 

- Základy sexuální výchovy: funkce pohlavních orgánů, doteky příjemné (masturbace 

ano, kdy ne), doteky nepříjemné (nevhodné dotýkání-rizika zneužívání, jednoduché 

scénky, jak se přiměřeně bránit) 



- Pohlavní styk – základní informace, zákonný věk, ochrana před otěhotněním  

a nemocemi, instruktážní film, pornografie  

- Partnerské vztahy, manželství, rodičovství, potřeby zdravého životního stylu. 

 

Další plánované preventivní aktivity se neuskutečnily z důvodu koronavirové situace. 

 

 

VII. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019 

    

Vzdělávací akce Datum Místo konání Počet 

účast. 

Počet 

hodin 

Program Bakaláři 29.8.2019 BpH 13 9 

Ruský jazyk 23.9.2019 – 

27.1.2020  

JŠ ATHENA 

Kroměříž 

1 40 

Archiv, archivní a skartační řád 1.10.2019 Zlín 1 5 

Vědomí a nevědomí, intuice  

a empatie v profesi i v běžném životě 

3.10.2019 KD Loukov 2 3 

1.setkání ŠMP, KPPP KM 24.9.2019 KPPP KM 1 2 

Krajská konference PPRCH Zlín 10.10.2019 Zlín 1 7 

Volba povolání – seminář pro VP 14.10.2019 IPS ÚP KM 1 2 

Rozvoj spolupráce při PRCH dětí  

a mládeže 

17.10.2019 MěÚ BpH 2 2 

Čtenářská gramotnost 29.10.2019 BpH 16 8 

Komunita jako místo podpory 

ohroženým rodinám 

7.11.2019 Sola Gratia 

BpH 

2 8 

Matematická gramotnost 13.11.2019 BpH 10 8 

Setkání výchovných poradců 3.12.2019 SŠON BpH 1 2 

Konzultace pro příjemce k výzvám 

02_19_063 a 02_18_064 Šablony II 

16.1.2020 NPI ČR Zlín 2 5 

Pracovní schůzka výchovných 

poradců a ředitelů škol 

20.2.2020 Zlín 2 3 



Akutní respirační onemocnění 4.3.2020 BpH 13 8 

Metodický pokyn k novele vyhlášky 

č.27/2016Sb. 

5.3.2020 BpH 15 8 

Alternativní metody v jazyce českém 6.3.2020 BpH 15 6 

 

 

Údaje o dalším vzdělávání nepedagogických pracovníků 

 

Vzdělávací akce Datum Místo konání Počet 

účast. 

Počet 

hodin 

Porada ved. ŠJ 24.9.2019 Kroměříž 1 4 

Školení Spisová služba 8.10.2019 Zlín 1 4 

Seminář MFČR  23.10.2019 Zlín 1 4 

Školení Spisová služba 11.2.2020 Zlín 1 4 

 

 

I přes nepříznivé období, které nám v letošním školním roce přinesla celosvětová 

pandemie viru Covid -19, si všichni pedagogičtí pracovníci své odborné vzdělávání nadále 

zodpovědně doplňovali a rozšiřovali formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

odbornými semináři, přednáškami, workshopy, kurzy a samostudiem.  

 Neméně důležité jsou i semináře týkající se GDPR, archivační a spisové služby,  

které se uskutečnily na začátku školního roku. I vedení školy se neustále vzdělává,  

a to v oblasti kontrolní a řídící činnosti, novelizace školských zákonů. Paní zástupkyně  

se již několikátým rokem zdokonaluje v angličtině. 

Výchovná poradkyně a metodička školní prevence se pravidelně účastní tematických 

porad, konferencí, s jejichž náplní nás vždycky seznámí. Každý, kdo se zúčastní zajímavého 

semináře, se následně rád podělí o nové poznatky a zkušenosti se svými kolegy. 

Být aktivnější, vzdělávat se, rozšiřovat své znalosti a profesní kompetence,  

a tím zvyšovat kvalitu výuky, je naší celoživotní povinností a posláním. 

 

 

 

 



 

VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

  

I v letošním školním roce jsme zpestřili našim žákům výuku zajímavými aktivitami  

a celou řadou tradičních i netradičních činností, tentokrát obohacené o projektové dny  

ze Šablon MŠMT ESF. 

Velmi pozitivní ohlas měly například besedy v knihovně, Dřevosochání a spolupráce 

s SPŠD, projektové vyučování v Holešově nebo projektové vyučování na Hostýně. Hned 

v září si naši žáci vyzkoušeli na vlastní kůži pozitivní působení netradičních hudebních 

nástrojů při akci s prvky muzikoterapie s názvem Bubnování. Celá akce se nesla v relaxačním 

duchu. Lektorka svým hudebním projevem dokázala upoutat pozornost všech přítomných 

žáků a navodila velmi pozitivní a přátelskou atmosféru. Neméně oblíbenou akcí  

je i canisterapie, kde pod vedením zkušených odborníků dochází u dětí k uvolnění svalového 

napětí a zlepšení pohybového aparátu. Mimo to také canisterapie posiluje vzájemné vztahy 

mezi dětmi, ale také kladný vztah ke zvířatům. 

Při poutavém povídání cestovatele Jiřího Denka se mohli všichni přítomní alespoň  

na chvíli přenést do dobrodružného plavení se lodí po širém oceáně. Pod odborným vedením 

Ing. arch. Miroslava Křižana z Prahy, si žáci prověřili své dovednosti a znalosti při úpravách 

zahrady nebo domu, které mohli následně využít při projektovém dni s názvem Stavitel 

mostů.  

V rámci projektového vyučování se naši žáci aktivně podíleli na úklidu prostranství 

v okolí kostela Nanebevzetí Panny Marie na Hostýně. Odměnou za dobře vykonanou práci 

nebyl jen hřejivý pocit při pohledu na uklizené schodiště, které vede přímo do kostela,  

ale také občerstvení pro všechny pomocníky a sladká odměna navíc. Pravidelné tematické 

vycházky do okolí naší školy přispívají k poznávání přírody a upevňování kladného vztahu  

k domovu. Okolní krajinu a dary naší země poznávají žáci i při pravidelném sběru šípků, 

který mimo jiné vede i k uvědomování si přínosu zdravé výživy pro lidský organismus.    

Blahodárný vliv a skvělou chuť čerstvého ovoce a zeleniny si pak žáci vychutnali  

na besedě o zdravé výživě s názvem ,,Zdravá 5“. Velmi důležité a přínosné jsou i preventivní 

programy a oblíbená setkávání s Policií nebo Hasiči.  

Vyučování probíhalo v rámci projektových dnů i mimo Bystřici pod Hostýnem. 

Každoroční spolupráce se zámkem v Holešově umožnila letos našim žákům prohlédnout  

si nádherné loutky a loutková divadla v úchvatných zámeckých prostorách.  



V říjnu v rámci Lesní pedagogiky ve Valšovicích žáci pronikali do náročné a přínosné 

práce lesníků, kteří celoročně pečují o les a vše s ním spojené. Pro žáky byl připraven velmi 

zajímavý celodenní program se spoustou úkolů. Zážitkový den na polesí byl ozvláštněn  

i fanfárami lesních rohů.  

Krásné jsou i akce v období adventu – Mikuláš ve škole nezapomněl ani letos  

na nadílku pro všechny děti. Tradiční vánoční besídka dala možnost rodičům nahlédnout  

na své děti při prezentaci svých scének a vystoupeních.  

Poslední akce proběhla v Muzeu Kroměřížska s názvem Tradice jara. Jistě bychom 

navštívili více míst, ale z důvodu uzavření školy a distanční výuky žádné další akce již 

nemohly být uskutečněny. 

Ve společenském domě Sušil probíhá pro naše žáky již několikátým rokem Bijásek. 

Letos se zde uskutečnilo i divadelní představení pražských herců s postavičkami Jů a Hele. 

Neustále usilujeme a dbáme o to, aby naše škola poskytovala smysluplné a kvalitní 

vzdělávání všem našim žákům. Výsledky našich činností a práce prezentujeme v průběhu 

celého školního roku na výstavkách, v prostorách výlohy Cukrárny u Zrůbků na náměstí,  

ve Zpravodaji města Bystřice pod Hostýnem, v okresních novinách a také na internetových 

stránkách naší školy. Letos naše děti natočily písničky a vyprávění do rádia Zlín Českého 

rozhlasu. 

V rámci našich školních aktivit nezapomínáme ani na pohyb, protože pravidelná 

pohybová aktivita je jednou ze základních podmínek dobrého zdraví, neboť má řadu 

pozitivních sociálních a psychologických dopadů na zdravý vývoj dítěte. 

Pro školní i volnočasové sportovní aktivity využíváme celoročně školní hřiště, 

sportovní halu Sušil, blízký lesík Dubíček nebo přírodní terén v okolí školy.  

 V říjnu jsme se již tradičně zúčastnili v areálu DDŠ Zahájené turnaje speciálních škol 

v minikopané. Fotbalisté naší školy vybojovali v silné konkurenci pěkné 4. místo. 

  V hodnocení sportovních aktivit nesmíme zapomenout na Dopravní výchovu,  

kde si žáci 4. – 6. ročníku prakticky ověřovali své dovednosti na dopravním hřišti v Loukově. 

Pod vedením zkušeného lektora p. Štěpáníka, získávali žáci i teoretické znalosti  

o pravidlech silničního provozu, která jsou nutná pro získání průkazu cyklisty. 

 Začátkem března jsme se začali věnovat nácviku disciplín lehkoatletického čtyřboje, 

ale v důsledku pandemie koronaviru a následných opatřeních jsme veškeré další sportovní 

aktivity v tomto školním roce ukončili. 

 V červnu, po návratu do školy, jsme se díky příznivému počasí mohli věnovat ve větší 

míře alespoň turistice. Vycházky byly navrženy a realizovány vždy s ohledem na věk, 

přiměřenost a zdravotní stav žáků. 



 Cílem všech sportovních aktivit by měl být rozvoj pohybových dovedností, zlepšení 

tělesné kondice a zdravotního stavu žáků. 

 

 

IX. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

V tomto školním roce na našem zařízení proběhla inspekční činnost ČŠI v termínu  

od 9.10.2019 do 11.10.2019. Předmětem inspekční činnosti bylo hodnocení podmínek, 

průběhu a výsledků vzdělávání. Jako pozitiva uvedla ČŠI následující: 

- škole se velmi dobře daří vytvářet pozitivní školní klima a prosazovat partnerský přístup 

pedagogů k žákům 

- škola má velmi dobré předpoklady pro podporu dalšího vzdělávání a profesní růst pedagogů 

- každoročně jsou obměňovány didaktické a učební pomůcky 

- škola vhodně reaguje na sociální a fyzické potřeby jednotlivých žáků při vzdělávání, ale i při 

poskytování školských služeb 

- součástí výuky je aplikace mezipředmětových vztahů, propojení učiva a reálného života 

- příjemné až rodinné klima je založené na respektování pravidel a přirozené autoritě 

pedagogů 

ČŠI našla tyto nedostatky: 

- materiální podmínky jednotlivých tříd jsou na průměrné úrovni 

- vybavení výpočetní technikou je funkční, avšak zastaralé 

- vybavení pokojů internátu je již opotřebované 

V závěru ČŠI uvedla silné i slabé stránky našeho školského zařízení. 

Silné stránky: 

„Vstřícný přístup školy při vzdělávání a výchově žáků z méně podnětného sociokulturního 

prostředí a při poskytování školských služeb (hrazení výletů a obědů). Přínosně uplatňovaný 

individuální přístup ze strany pedagogů zohledňující vzdělávací potřeby každého žáka 

v průběhu vzdělávání. Funkčně realizovaný systém vzdělávání žáků zohledňující jejich 

speciální vzdělávací potřeby s pozitivním dopadem na jejich motivaci k dalšímu učení a 

pracovnímu uplatnění.“ 

Slabé stránky: 

,,Chybějící bezbariérové prostory pro vzdělávání imobilních žáků v tomto typu školy. 

Zastaralé vybavení ICT a audiovizuální techniky ve škole. Postele na internátě vykazující 

značnou míru opotřebení vhledem ke zdravotnímu stavu ubytovaných dětí.“ 

Jako doporučení pro zlepšení činnosti školy uvedla ČŠI: postupně obnovit ICT, 

audiovizuální techniku a zajistit vyhovující postele na internátě. 

 



 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

Materiálně – technické vybavení školy  

 

 Od města Bystřice pod Hostýnem poukázané finanční prostředky za pronájem budovy 

nám majitel, město Bystřice pod Hostýnem, i v letošním školním roce poukázal částku 

50 000,-Kč. 

Tyto prostředky byly využity na opravy a údržbu areálu zařízení.  

Celkem:                                50 000,00Kč 

Z rozpočtu zřizovatele bylo pořízeno a financováno: 

oprava elektrického kotle ve školní kuchyni                                             18 439,00 Kč 

oprava svodů                               6 922,00 Kč 

nákup el. pece do školní kuchyně                            67 483,00 Kč 

___________________________________________________________________________ 

 

Další finanční prostředky byly využity z projektu Šablony II Dubíček. Z celkové 

finanční podpory pro Šablony II Dubíček, která činila 518 470,- Kč, byla v letošním školním 

roce vyčerpána částka 292 163,-Kč, ze které byly pořízeny např: vybavení školní družiny, 

nové regály, skříňky a dveře, nová kancelářská křesla, počítače nebo tiskárna a skartovačka. 

Při nákupu nového vybavení a pomůcek jsme se zaměřili především na doporučení ČŠI  

pro zlepšení činnosti školy: postupně obnovit ICT, audiovizuální techniku a zajistit vyhovující 

postele na internátě. Vše bylo pořízeno v souladu s pravidly pro čerpání finanční podpory 

z projektu Šablony II Dubíček.  

Z přidělených prostředků na provoz byla pokryta úhrada všech energií a zbývající 

provozní prostředky byly použity na drobné opravy, nákup materiálu a na běžnou údržbu 

zařízení. Nedostatek vnitřního prostoru stále nahrazujeme pobytem a činností žáků v upravené 

školní zahradě se školním pozemkem a příjemnou relaxační a sportovní částí. Tyto prostory 

jsou velmi často využívány po celý školní rok. Výuku tělesné výchovy provozujeme 

především ve sportovní hale Sušil města Bystřice pod Hostýnem. 

 

 



 

Pro kroměřížský region zůstává naše školské zařízení stále jediným, které poskytuje 

dětem se speciálně vzdělávacími potřebami, dětem z rodinného prostředí s nízkým sociálně 

kulturním zázemím a dětem z rodin neúplných, celotýdenní kvalifikovanou péči. Ve školním 

roce 2019/2020 bylo vyučováno celkem v sedmi třídách, a to ve třech třídách základní školy 

speciální a ve čtyřech třídách základní školy (bývalé školy praktické). Dětem ze vzdálenějších 

částí regionu poskytujeme celotýdenní ubytování. Školní kuchyně zabezpečuje těmto žákům 

kvalitní celotýdenní stravování. Žákům denně docházejícím do školy poskytujeme obědy. 

Během celého školního roku bylo pro 15 žáků z méně podnětného socio-kulturního prostředí 

zajištěno bezplatné stravování z projektu WOMAN FOR WOMAN. O děti po skončení 

vyučování je pečováno v jednom oddělení školní družiny.  

Odpolední zájmová činnost probíhá pod vedením našich pedagogů a nabízí žákům 

aktivity v 5 různých bezplatných zájmových kroužcích. V letošním školním roce si žáci 

vybírali z pestré nabídky zájmových kroužků: Sportovní hry 1. stupeň, Hudební kroužek, 

Logopedický a komunikační kroužek, Doučování a Čtenářský klub. 

Název kroužku Počet přihlášených žáků 

Sportovní hry 1. stupeň 9 

Hudební kroužek 6 

Logopedický a komunikační kroužek 11 

Doučování 6 

Čtenářský klub 10 

 

 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Naše škola je zapojena do projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání na území 

ORP Bystřice pod Hostýnem“ (MAP II). 

V rámci tohoto projektu si Malá technická univerzita připravila program "Stavitel 

mostů" z kostek lega, který se uskutečnil 25.2.2020 na naší škole. S paní lektorkou žáci 

cestovali časem až do doby Karla IV. Mladší žáci se seznámili s životem a významem 

slavného panovníka. Starší školáci si zopakovali poznatky, které už o Karlu IV. věděli.  

Než začalo pravé tvoření mostů z lega kostiček, žáci si zahráli hru „s vajíčky“, které se podle 

pověsti přidávaly při stavbě Karlova mostu. Do stavby pevného mostu s opravdovými pilíři, 

po kterém se postupně žáci prošli, se s velkou chutí zapojili všichni zúčastnění, mladší i starší. 

Projekt MAPu hodnotíme jako velmi zdařilý a těšíme se na další spolupráci. 

 



XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení 

 

Naše škola není zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů  

 

Naše škola se zapojila do projektu Šablony II Dubíček, registrační číslo projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012165. Tento projekt je spolufinancován Evropskou Unií. 

Šablony jsou určeny pro školy, které uplatňují strategické řízení, a podílejí se tak  

na fungování modelu akčního plánování rozvoje vzdělávání v České republice.  

V rámci tohoto projektu jsme si pro naši školu vybrali aktivity, které mimo jiné podpoří  

a posílí čtenářskou a matematickou gramotnost, přispějí ke zkvalitnění vzdělávání dětí 

ohrožených školním neúspěchem a také podpoří osobnostní a sociální rozvoj pedagogů. 

Seznam šablon pro naši školu:  

➢ projektový den ve škole    

➢ projektový den mimo školu 

➢ školní kariérový poradce 

➢ tandemová výuka 

➢ doučování žáků ohrožených školním neúspěchem 

➢ sdílení zkušeností pedagogů z různých škol prostřednictvím vzájemných návštěv 

➢ odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků      

➢ zapojení odborníka z praxe do výuky 

➢ vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP 

➢ čtenářský klub 

➢ klub zábavné logiky a deskových her 

 

Projekt byl zahájen 1. března 2019. I přes nepříznivý dopad koronavirové pandemie,  

která si vyžádala zavedení distanční formy výuky, a tím znemožnila další realizaci šablon,  

se nám od zahájení projektu podařilo úspěšně realizovat většinu šablon. Projekt bude ukončen 

v únoru v následujícím školním roce. 

 

 

 

XIV. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 

 

Naše škola nespolupracuje s žádnou odborovou organizací. 



 

Závěr  
 

 

I nadále zůstává naše školské zařízení pro celý kroměřížský region jediným,  

které poskytuje celotýdenní kvalifikovanou péči dětem se speciálně vzdělávacími potřebami  

a dětem z méně podnětného socio-kulturního prostředí.  

V letošním školním roce si i žáci naší školy vyzkoušeli klady a zápory distanční 

výuky. I přes skutečnost, že převážná většina našich žáků pochází právě  

z již zmiňovaného méně podnětného socio-kulturního prostředí, se nám podařilo v období 

distanční výuky navázat kontakt s velkým počtem našich žáků. U některých žáků probíhala 

distanční výuka prostřednictvím Skypu, jiní byli v kontaktu se svým učitelem na messengeru 

nebo si předávali informace potřebné k výuce přes e-mailovou schránku svých rodičů.  

Jen s malým množstvím žáků se nepodařilo zkontaktovat vůbec. Během celého školního roku  

se zaměřujeme u všech našich žáků na systematické rozvíjení pracovních, kulturních  

a sociálních dovedností. Důsledně je vedeme k úctě k práci své i druhých, a zejména 

k úctě k lidem, bez rozdílu pohlaví či barvy pleti. Posilujeme a usměrňujeme jejich 

sebevědomí, a tak přirozeným způsobem upevňujeme jejich morální vlastnosti. Výběrem 

pestrých a zajímavých činností, vedeme žáky k práci, k ochraně zdraví, ochraně životního 

prostředí, šetření společného majetku, dopravní kázni, ale zejména k posilování pevných 

mezilidských vztahů.  

V době distanční výuky jsme se u našich žáků snažili zmírnit absenci sociálního 

kontaktu. Učitelé se během distanční výuky nevěnovali jen výuce, ale co nejvíce s našimi 

žáky komunikovali, povídali si o tom, jak celou situaci žáci doma zvládají, a jak se daří jim  

i jejich nejbližším členům rodiny.  

V červnu při návratu do školních lavic bylo na všech znatelné, že jsme si navzájem 

velmi chyběli. I nejzarputilejší žáci se netajili tím, že se do školy těšili nejen na své 

spolužáky, ale dokonce i na své učitele a na školu jako takovou. Přirozenou snahou většiny 

zaměstnanců našeho školského zařízení je stále vylepšovat, zdokonalovat a chránit příjemné 

pracovní prostředí Školy Pohody Dubíček. I nadále budou všichni zaměstnanci usilovat o to, 

aby naše škola byla smysluplná a poskytovala všem našim žákům nejen kvalitní vzdělávání, 

ale především prostředí útulné, radostné, pohodové a čisté školy, školy rodinného typu, školy 

s příkladnými mezilidskými vztahy.  

 

 

 

 



 

Datum zpracování zprávy: 1. 10. 2020 

 

Datum projednání na poradě všech zaměstnanců školy: 5. 10. 2020 

 

Datum schválení Školskou radou: 7. 10. 2020 

 

  

 

 

Za Školskou radu                              Mgr. Jan Mach 

Mgr. Ondřej Nedbal, DiS.                                         ředitel školy 
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        Projektový den ,,Cesta kolem světa“ 2. 12. 2019 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                          Beseda v knihovně 5. 12. 2019 

 

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                              

 

Beseda s městskou policií 10. 12. 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                      Vánoční besídka 20. 12. 2019 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Hasík 24. 1. 2020 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Den a architektem 21. 2. 2020 
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