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                                                                         předsedkyně 
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                                                                    PaedDr. Petr Petráš 
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Následující výroční zpráva je zpracována za školní rok 2020/21 a navazuje 

na výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2019/20.      

Tématicky i obsahově je výroční zpráva o činnosti školy členěna následovně: 

 
A) Základní údaje o škole 

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

                     zápisem do školského rejstříku 

C) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

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

E) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených 

  školními vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně 

  vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních 
  zkoušek a absolutorií 

F) Údaje o prevenci rizikového chování 

G) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

H) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

I) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou  
                     školní inspekcí 

J) Základní údaje o hospodaření školy – viz. Výroční zpráva                                         

                     o hospodaření 

K) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních   
                     programů 

L) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání a celoživotního   

                     učení 

M) Údaje o předložených a školou realizovaných projektech  

                     financovaných z cizích zdrojů 
N) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  

                     zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve  

                     vzdělávání 

 
 
 
 

_____________________________________________________________ 
Poznámka: 

Všechny fotografie dětí ve výroční zprávě školy jsou zveřejněny na 

základě souhlasu rodičů.  
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A)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy 
Mateřská škola a základní škola Kyjov,            
Za Humny, příspěvková organizace 

Sídlo školy Za Humny 3304/46, Boršov, 697 01 Kyjov 

Právní forma Příspěvková organizace 

IČO 70284849 
Zřizovatel Jihomoravský kraj 

Telefon 518 614 581, 518 611 547, 518 611 548 

E-mail zvs.kyjov@tiscali.cz  

 www.skolazahumnykyjov.cz 

Ředitel PaedDr. Petr Petráš 
      

 

 
ZŘIZOVACÍ LISTINA  

 

Zřizovatelem školy je Jihomoravský kraj, kterým byla vydána zřizovací listina 
pod č.j. 20/126 ze dne 30.dubna 2015 ve znění jejích dodatků. 

 
 
HLAVNÍ ÚČEL PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE                     
A PŘEDMĚT ČINNOSTI 

  

1. Příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy, základní školy, 

třídy přípravného stupně základní školy speciální, školní družiny, školní 

jídelny – výdejny a  speciálně pedagogického centra. 

 
2. Příspěvková organizace jako mateřská škola zřízená podle ustanovení 

§181 odst. 1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytuje předškolní vzdělávání dětem se 
souběžným postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu 

zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy pro děti s mentálním 

postižením; její činnost se řídí školským zákonem zejména pak 

ustanoveními § 16 a částí druhou, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 
3. Příspěvková organizace jako základní škola zřízená podle ustanovení 

§181 odst. 1) písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, poskytuje základní vzdělávání žákům se souběžným 
postižením více vadami a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též 

oprávněna zřizovat třídy pro žáky s mentálním postižením; její činnost se 

řídí školským zákonem zejména pak ustanoveními § 16 a částí třetí, a 

prováděcími předpisy k zákonu. 

 
4. Příspěvková organizace jako školní družina poskytuje zájmové 

vzdělávání; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

mailto:zvs.kyjov@tiscali.cz
http://www.skolazahumnykyjov.cz/
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základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními § 111  

a § 118, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 
5. Příspěvková organizace jako školní jídelna - výdejna poskytuje školní 

stravování; její činnost se řídí zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanovením § 119   
a prováděcími předpisy k zákonu. 

 
6. Příspěvková organizace jako speciálně pedagogické centrum zajišťuje 

pro děti, žáky, studenty a jejich zákonné zástupce, pro školy a školská 

zařízení informační, diagnostickou, poradenskou a metodickou činnost, 
poskytuje odborné speciálně pedagogické a pedagogicko-psychologické 

služby, preventivně výchovnou péči a napomáhá při volbě vhodného 

vzdělávání dětí, žáků nebo studentů a přípravě na budoucí povolání, 

spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a orgány péče           
o mládež a rodinu, zdravotnickými zařízeními, popřípadě s dalšími orgány 

a institucemi; výše uvedené služby zajišťuje pro děti, žáky a studenty se 

speciálními vzdělávacími potřebami, zaměřuje se zejména na děti, žáky  

a studenty s mentálním postižením. Její činnost se řídí zákonem             

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zejména pak ustanovením § 116, a prováděcími předpisy k zákonu. 

 

7. Příspěvková organizace je oprávněna v souladu s ustanovením § 33b 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

poskytovat závodní stravování. 
 

 

 

CHARAKTERISTIKA MÍST POSKYTOVANÉHO 
VZDĚLÁNÍ NEBO ŠKOLSKÝCH SLUŽEB 
  

Hlavní budova školy se nachází v Kyjově-Boršově, na kraji města, 

obklopena přírodou, v těsném sousedství SOU (ve kterém nachází další 

možnost profesní přípravy část vycházejících žáků). Dostupnost je zajištěna 

autobusovou dopravou. 
V hlavní budově je 10 tříd, v nichž se učí žáci základní školy, 3 třídy slouží 

zároveň jako školní družina a 2 třídy mateřské školy se školní jídelnou – 

výdejnou, s kapacitou 15 strávníků. Kapacita školy je celkem nastavena na 

184 žáků základní školy a 36 žáků mateřské školy.   
      

Speciálně pedagogické centrum se nachází ve vile na Husově ulici  

(bývalý areál školy). Je snadno dostupné z nádraží ČD. 

  
Tělocvična je součástí areálu DDM (Husova ul. 370), škola si ji pronajímá 

na výuku tělesné výchovy. Z hlediska skladby rozvrhu vyučovacích hodin 

jsou tak hodiny Tv přednostně zařazeny jako poslední vyučovací hodiny, 

nebo první vyučovací hodiny. 
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 VYBAVENÍ ŠKOLY 

Sídlem školy je třípodlažní budova. Škola má bezbariérový přístup. 

V prostorách školy jsou kromě tříd zřízeny odborné pracovny pro výuku 

pracovního vyučování (dílny, cvičná kuchyňka, keramická dílna, kuchyňka 

pro žáky ZŠ speciální).  
Sborovna slouží současně jako počítačová učebna.  

Knižní fond žákovské a učitelské knihovny je průběžně doplňován o nové 

tituly. I letos byly obměňovány a doplňovány kabinety o nové výukové 

pomůcky – bylo pořizováno především nové IT vybavení - tiskárny, 

vizualizéry a notebooky pro učitele. 
Ve škole se nachází prostorný sál. V době výuky slouží jedna část jako 

hudebna a druhá je upravena na menší tělocvičnu využitelnou k pohybovým 

a relaxačním aktivitám, jeho využití je možné i pro přednáškovou činnost a k 

pořádání společných akcí. 
Pro výuku tělesné výchovy škola využívá také sportovní areál na Husově ulici 

a hřiště, které se nachází v okolí školy. 

V těsné blízkosti školy je též školní pozemek, který využíváme k výuce 

pěstitelských prací, sportovním a relaxačním aktivitám a volnočasovým 

aktivitám žáků s těžším mentálním postižením. Pro širší využití ovšem 
vyžadují tyto prostory nezbytné a nákladné úpravy.  

V areálu školy je k dispozici dětské hřiště. Je využíváno dětmi mateřské 

školy, žáky základní školy speciální a školní družiny. 

Prostorné chodby jsou využívány žáky školy o přestávkách a mimo 

vyučování k relaxaci. Jejich stěny poskytují vhodné výstavní plochy pro 
výtvarné práce žáků (školní galerie) a také pro prezentaci školních projektů.  

Pro práci se žáky v oblasti rozvoje komunikačních schopností slouží 

samostatná pracovna. Pro relaxační a rehabilitační účely je používán 

snoezelen. 
Všechny kmenové třídy splňují psycho-hygienické požadavky, jsou zařízeny 

výškově nastavitelným nábytkem a pomůckami využívanými pro větší 

názornost výuky.  

Škola je dostatečně vybavena učebnicemi, pracovními sešity a audiovizuální 

technikou. 
Speciálně pedagogické centrum disponuje 6 místnostmi, ve kterých jsou 

umístěny pracovny odborných pracovníků (3 speciální pedagožky,                

2 psycholožky a 1 sociální pracovnice), hernou a relaxační místností 

(snoezelen). Chodba je uzpůsobena jako čekárna a nezbytnou součástí je 
také sociální zařízení.  

SPC je vybaveno pomůckami, odbornou literaturou a PC technikou 

nezbytnou pro práci zejména s mentálně postiženými dětmi (všech stupňů    

a kombinací).  

V tomto školním roce bylo SPC opět dovybavováno dalšími diagnostickými 
testy. 



 Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace 

7 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

 

V letošním školním roce proběhly 29. 9. 2020 doplňující volby do Školské 
rady z řad rodičů. 

 

 

Složení Školské rady bylo následující: 

 
za zřizovatele školy: Mgr. Jan Hanáček 

    Ing. Jana Mackrlová 

    Mgr. Hana Štanglerová 

 

z řad rodičů:   Zuzana Alexandrová 
    Ing. David Bužek 

    Lucie Šťavíková 

 

z řad pedagogů:  Mgr. Jana Tylová 
    Mgr. et Mgr. Zuzana Vysloužilová 

    Mgr. et Mgr. Silvie Začalová. 

 

Předsedkyní Školské rady je Mgr. et Mgr. Silvie Začalová. 

 
První zasedání Školské rady proběhlo v říjnu, kdy byla členům předložena 

k projednání Výroční zpráva školy za školní rok 2019/2020. Bez námitek byla 

schválena. 

 
Na druhém zasedání byly Školské radě předloženy k projednání školní 

dokumenty (dodatek ke školnímu řádu mateřské školy), které byly 

jednohlasně schváleny.  

 

Ze všech zasedání byl vyhotoven písemný záznam s prezenční listinou. 
Připomínky byly řešeny se zástupci vedení školy, kteří byli přizváni na obě 

jednání. Díky dobré komunikaci s vedením školy, třídními učiteli, ostatními 

pracovníky i rodiči nebylo třeba svolávat další zasedání v průběhu školního 

roku. 

 

 
 
 

 
 
 



 Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace 

8 

 

 
B)  PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁNÍ, KTERÉ 

ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE 
ZÁPISEM DO ŠKOLSKÉHO REJSTŘÍKU 
 

 Obory vzdělání Místa poskytovaného 

vzdělání nebo 
školských služeb 

Kapacita 

Mateřská škola  Za Humny 3304/46 36 

Základní škola 79-01-B Základní škola   

 79-01-B/01 Základní 

škola speciální 

Za Humny 3304/46 58 

 79-01-C Základní 

škola 

  

 79-01-C/01 

Základní  škola 

Za Humny 3304/46 

Husova 370  

126 

Školní družina  Za Humny 3304/46 28 

Speciálně 

pedag.centrum 

 Husova 574  

Školní výdejna  Za Humny 3304/46 15 

 
Výchova a vzdělání na škole se řídí: 
 

►Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, 

„Hrajeme si s barevnými motýlky“ vypracovaným podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, Praha 2004“   
 

►Školním vzdělávacím programem (ŠVP) „Putování za 
poznáním“ dle RVP ZV platným od 1.9.2017, č.j. 531/2017 ze dne 

31.8.2017 ZV (minimální doporučená úroveň očekávaných výstupů) 
 

 

►Školním vzdělávacím programem (ŠVP) „Škola plná pohody  

(díl I) a Škola hrou (díl II)“, který byl zpracován podle Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální. 
 

 
 

 ZMĚNY V REJSTŘÍKU ŠKOL 
 
 Ve školním roce 2020/2021 nedošlo ke změně v rejstříku škol. 
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C)  RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO 
ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

CHARAKTERISTIKA PEDAGOGICKÉHO  SBORU 

Dle fyzického stavu k 30.6.2021 zabezpečovalo výchovně vzdělávací proces 
30 pedagogických pracovníků. Činnost speciálně pedagogického centra 

zabezpečovalo 5 pedagogických pracovníků.   

Jednalo se většinou o zkušené pedagogy. Všichni byli kvalifikovaní (viz. 

tabulka).  
V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci účastnili různých 

vzdělávacích kurzů v rámci celoživotního vzdělávání (blíže viz. bod G – další 

vzdělávání pedagogických pracovníků). 

Všichni učitelé jsou proškoleni v oblasti BOZP a PO a mají znalosti v oblasti 

první pomoci, někteří mají absolvovaný kurz první pomoci a zdravotníka. 
Ve třídách základní školy speciální, kde se vzdělávají žáci s těžkým 

mentálním postižením, i ve třídách základní školy výuku spolu s učitelem 

zajišťuje vždy asistent pedagoga.   

Úvazek asistentek pedagoga se řídí počtem hodin doporučeným 
poradenským zařízením pro žáka ve vyučování i ve školní družině. 

Ve škole pracuje poradce pro volbu povolání (výchovný poradce) a metodik 

prevence rizikového chování.  

Odbornou pomoc přesahující rámec možností školy nabízí rodičům a jejich 

žákům také pracovníci našeho speciálně pedagogického centra.             
Škola má tři oddělení školní družiny, ve kterých pracují 4 vychovatelé na 

částečné úvazky. 

V průběhu školního roku probíhají průběžné a souvislé praxe studentů 

středních a vysokých škol pedagogického zaměření. Studenti se aktivně 

zapojují pod vedením zkušených učitelek do výchovně vzdělávacího 
procesu.  

      

  

 

 PROVOZNÍ ZAMĚSTNANCI      
 

Provoz školy zajišťovalo celkem 8 provozních zaměstnanců (hospodářka, 

účetní a personalistka, 2 školníci, výdejčí stravy, 3 uklízečky), v přepočteném 

stavu 5,91 pracovníka. Ve speciálně pedagogickém centru pracuje 1 sociální 

pracovnice. 
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 ZMĚNY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 
 

V průběhu školního roku došlo k následujícím změnám : 

 

►  26.08.2020 nastoupila 1 asistentka pedagoga ZŠ 
►    02.09.2020 nastoupila 1 výdejčí stravy 

►   07.09.2020 nastoupila 1 asistentka pedagoga ZŠ 

►    11.01.2021 nastoupila 1 asist. pedagoga MŠ na zástup za DPN a MD 

► 25.01.2021 nastoupila 1 asistentka pedagoga ZŠ s dalším pracovním 
poměrem jako vychovatelka ŠD na zástup za DPN 

►    14.06.2021 nastoupila 1 rozpočtářka 

►    30.06.2021 skončil prac.poměr dohodou 1 výdejčí stravy,1 

rozpočtářka přešla na pozici admin. pracovnice SPC 

 
 

Počty pracovníků školy k 30.6.2021 

 MŠ ZŠ ŠD 

    

Ředitel 0 1,0 0 

Zástupce ředitele 0 2,0 0 

Učitel 4 11 0 

Vychovatel 0 0 1,91 

Asistent pedagoga 2 6,52 1,1 

Celkem pedagogové 6 20,52 3,01 

Ekonom 0 2,0 0 

Účetní, personalistka 0 1,0 0 

Školník 0 1,3 0 

Uklízečka  0 2,3 0 

Výdejčí jídla v MŠ 0,31 0 0 

Celkem nepedagog. 0,31 6,6 0 

Celkem pracovníků 6,31 27,12 3,01 

 
Kvalifikovanost 

a) Mateřská škola 

MŠ Učitelé 

Odborná kvalifikace v % 33,33 

 

b) Základní škola 

 Učitelé 

Odborná kvalifikace v % 100 

 

Věková struktura 

Věk Ped.prac Ped.prac. Ostatní Ostatní 

 muži Ženy muži ženy 

Do 35 let 1,22 5,14 0 0 

35 – 50 let 0 11,29 0 2,31 

Nad 50 let 3 5,88 1 3 

Důchodci 0 3 0,3 0,3 
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D)  ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NEBO 

O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ 
DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM  
PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

Naše škola je zřízena podle ustanovení §181 odst. 1) písm. c) zákona             
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném        

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, poskytuje 

základní vzdělávání žákům se souběžným postižením více vadami                 

a autismem, v případě souhlasu zřizovatele je též oprávněna zřizovat třídy 

pro žáky s mentálním postižením; její činnost se řídí školským zákonem 
zejména pak ustanoveními § 16 a částí třetí, a prováděcími předpisy              

k zákonu. Do školy jsou děti a žáci přijímány  na základě Rozhodnutí ředitele 

o přijetí k předškolnímu vzdělávání, o přijetí k základnímu vzdělávání,            

o přestupu žáka.      
 

Výkon státní správy 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

Dle § 165 z.č. 561/2004 Sb.   

O odkladu povinné školní docházky 9 0 

O dodatečném odkladu povinné školní docházky 0 0 

O přijetí k předškolnímu vzdělávání 7 0 

O ukončení předškolního vzdělávání 0 0 

O přijetí k  základnímu vzdělávání 6 0 

O přestupu žáka 7 0 

O převedení žáka do jiného vzděl. programu 1 0 

O povolení v pokračování základního vzdělávání 2 0 

CELKEM 32 0 

 

 
Počet nově vřazených žáků  
základní škola  + základní škola speciální 

 Září 2020 Během roku Z jiného typu 

školy 

Ze stejného 

typu školy 

1. 6 0 0 0 

2. 0 1 0 1 

3. 0 0 0 0 

4. 1 1 1 1 

5. 0 1 1 0 

6. 1 0 1 0 

7. 1 1 1 1 

8. 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 

10. 0 0 0 0 

Celkem 9 4 4 3 
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E)  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ 

ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 
ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY     
A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ 

VZDĚLÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 
ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK, 
MATURITNÍCH ZKOUŠEK A 

ABSOLUTORIÍ  
 
 

CHARAKTERISTIKA ŽÁKŮ 
 

Naše škola má v rámci okresu Hodonín poměrně velkou spádovost pro 

široké okolí.  
Vzhledem k tomu je i dopravní obslužnost a dostupnost školy veřejnou 

dopravou (vlakem i autobusem) na dobré úrovni. 

Všichni naši žáci mají speciální vzdělávací potřeby. Jedná o mentální 

postižení všech stupňů, souběžné postižení více vadami a vzděláváme i žáky 

s poruchami autistického spektra. 
 

 
 

 

VLASTNÍ HODNOCENÍ ŠKOLY 
 

Ve školním roce 2020/21 probíhala výuka celkem v deseti víceročníkových 

třídách, a to ve všech s podporou asistenta pedagoga. V mateřské škole 

pokračovala činnost ve dvou třídách. 
 

V září 2020 zahájila naše škola účast v projektu Implementace KAP JMK II 

s klíčovou aktivitou Centra metodické podpory pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Bylo zřízeno Centrum metodické podpory (CMP) při 
naší škole, které poskytuje metodickou podporu žákům s LMP a 

pedagogickým pracovníkům, kteří je vzdělávají na běžných typech 

základních škol. 

V CMP pracují čtyři zaměstnanci školy. 

Ředitel školy je jedním z koordinátorů projektu. 
V průběhu školního roku jsme v rámci CMP spolupracovali celkem s pěti 

základními školami. Vzhledem k mimořádným opatřením probíhaly kontakty 

distančně i prezenčně. K aktivitám patřily konzultace, tandemová výuka, 

workshopy a také tvorba pracovních listů a metodických materiálů, které jsou 
včetně prezentací z workshopů k dispozici všem zainteresovaným školám. 

Při celkovém zhodnocení prvního roku působení našeho CMP vidíme 

jednoznačně pozitivní dopady jeho činnosti pro všechny zúčastněné 

subjekty. V příštím školním roce budeme v projektu pokračovat. 
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Ve školním roce 2020/21 došlo opět k omezení provozu v souvislosti 

s mimořádnými protiepidemiologickými opatřeními. 

V období 2.11.-18.11.2020 a 1.3.-9.4.2021 byla výuka realizována formou 

vzdělávání na dálku (distanční vzdělávání) a řídila se pravidly uvedenými ve 
ŠVP a ve školním řádu. 

V průběhu celého školního roku byli pedagogičtí pracovníci seznamováni 

s dokumenty MŠMT souvisejícími s doporučeními v době mimořádných 

opatření. 
V průběhu distančního vzdělávání probíhala komunikace především 

prostřednictvím sociálních sítí, mailem, telefonicky, případně za dodržení 

hygienických opatření i osobně. I v letošním školním roce se do dálkového 

vzdělávání zapojili téměř všichni žáci. Díky odpovědnému přístupu dětí, 

žáků, zákonných zástupců a pedagogických pracovníků bylo vzdělávání v 1. i 
2. pololetí řádně ukončeno. Vzhledem k tomu, že prezenční výuka 

převažovala nad distanční, byl zachován stávající systém hodnocení. 

Pedagogičtí pracovníci zasílali pravidelně informace o distanční výuce a své 

činnosti při práci z domu vedení školy. 
Po ukončení vzdělávání na dálku jsme vytvořili dotazník pro rodiče, kde byl 

hodnocen způsob komunikace, možnosti a vedení distanční výuky. Celkové 

hodnocení ze strany rodičů bylo kladné (velmi dobré a dobré). 

 

Na základě usnesení 33. zasedání Zastupitelstva Jihomoravského kraje 
konaného dne 17.9.2020 dojde ke sloučení Základní školy speciální, 

praktické školy a dětského domova Vřesovice, příspěvkové organizace a 

Mateřské školy a základní školy Kyjov, Za Humny, příspěvkové organizace, a 

to s účinností od 1.1.2022. Přejímající organizací je Mateřské škola a 
základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace. Schválen byl také 

dodatek č. 3 ke zřizovací listině Mateřské školy a základní školy Kyjov, Za 

Humny, příspěvkové organizace, jehož předmětem je změna názvu 

příspěvkové organizace, změna hlavního účelu a předmětu činnosti 

příspěvkové organizace, aktualizace okruhů doplňkových činností a předání 
nemovitého majetku k hospodaření příspěvkové organizaci. 

Název příspěvkové organizace se mění na Mateřská škola, základní škola, 

praktická škola a dětský domov Kyjov, příspěvková organizace. 

Nově dochází také ke změně hlavního účelu a předmětu činnosti a to tak, že 

se u přejímající příspěvkové organizace rozšiřuje o střední školu, dětský 
domov, internát a školní jídelnu. 

 

V rámci kontrolní a hospitační činnosti jsme provedli kontrolu záznamů o 

distanční výuce a pohovor a kontrolu výstupů s jednotlivými třídními učiteli, 
byl pořízen záznam. 

Při kontrolní činnosti nedošlo k nutnosti řešení sporu. 

 

Za priority pro následující období považujeme: 

1. Doplnění a procvičení učiva z období distančního vzdělávání u 
jednotlivých žáků (individuální přístup). 

2. Posilování týmové spolupráce a zkvalitňování komunikace na všech 

úrovních. 

3. Organizační příprava ke sloučení Základní školy speciální, praktické školy 
a dětského domova Vřesovice, příspěvkové organizace a naší školy. 

4. Pokračování v činnosti centra metodické podpory při naší škole – 

spolupráce se základními školami běžného typu. 
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VZDĚLÁVACÍ VÝSLEDKY 

 

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA (při MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304/46) 
Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:  

Za Humny 3304/46 
 

V I. pololetí školního roku 2020/2021 navštěvovalo mateřskou školu 19 dětí, 

z toho nastoupilo nově 7 dětí a ve II. pololetí 1 dítě. Školní docházku v II. 

pololetí ukončilo 9 dětí. Nyní je v MŠ zapsáno 19 dětí, z toho 10 chlapců a 
9dívek. 

V příštím roce nastoupí do 1. ročníku ZŠ speciální pět žáků a jeden žák do 

ZŠ praktické.  Tři žáci přechází do jiné mateřské školy z důvodu změny 

bydliště. Ostatní děti budou pokračovat v docházce MŠ. Vzhledem ke 

koronavirové pandemii a požadavků ze strany rodičů jsou děti od 3.11.2020 
vzdělávány distanční formou, provoz mateřské školy nepřerušen. Do MŠ 

docházel jeden žák. Vzhledem ke koronavirové pandemii byla MŠ uzavřena 

11.12. – 22. 12.2020 a 22.2. – 9.4.2021 Výuka v MŠ probíhala v tomto 

období distanční formou, a to prostřednictvím zadávání úkolů emailem, 
poštou a telefonickou konzultací každý týden. 

V termínu od 10.5. – 12.5. 2021 proběhl zápis do MŠ za mimořádných 

opatření a bez přítomnosti dětí. K zápisu se dostavili celkem 3 zákonní 

zástupci. Během školního roku vzhledem ke koronavirové pandemii 

neprobíhali žádné akce. Na konci školního roku proběhlo pasování 
předškoláků.  

 
 

 
 
Mateřská škola (Za Humny 3304) 

Počet tříd Počet dětí Z toho předškolního věku 

2 16 6 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:  

Za Humny 3304 

Obory vzdělání: 79-01-C/01 Základní škola 

Školní vzdělávací program „Putování za poznáním“ dle RVP ZV platným od 

1.9.2017, č.j. MŠZŠ 709/2020 ze dne 31.8.2020 se stanovenou minimální 

úrovní očekávaných výstupů 

 
Ve školním roce 2020/2021 probíhalo vzdělávání na základní škole podle 

výše uvedeného ŠVP, přičemž jeden žák byl vzděláván dle ŠVP ZŠS. 

 

Vzdělávání bylo realizováno ve třídách: I. třída (1. a 2. ročník), III. třída (3. 

ročník a jeden žák ZŠS), IV. třída (4. a 5. ročník), VI. třída (6. a 7. ročník) a 
IX. třída (8. a 9. ročník). Celkem se základní školu navštěvovalo 42 žáků.  

 

V každé třídě s žáky pracoval učitel a asistent pedagoga.  

 

I školní rok 2020/2021 byl poznamenán pandemií COVIDu 19 a došlo 
k uzavření škol, které přineslo distanční výuku a omezenou realizaci školních 

akcí. 

 

Distanční výuka probíhala dle daných pravidel prostřednictvím MS Tams, 
online hodin a formou elektronické komunikace. Žákům byly zasílány úkoly 

pro domácí práci, probíhala zpětná vazba i pravidelná komunikace s učiteli.  

Vznikly metodické materiály, videonahrávky i prezentace, které sloužily 

k realizaci distanční pedagogů výuky. 

 
Ve školním roce 2020/2021 se kvůli pandemii COVIDu 19 bohužel 

uskutečnilo méně akcí a plánovaných soutěží.   

Následkem karantény byl zrušen plavecký výcvik pro žáky prvního stupně, 

škola v přírodě i Hudební setkání v Brně.  
 

Dle možností a za dodržení všech hygienických opatření byly uskutečněny 

tyto akce a projekty:  

 

 Mléko do škol 

 Ovoce do škol 

 Krabice od bot 

 Cvičení v přírodě 

 Den dětí v Sokolíčku 

 Výtvarná soutěž „Komenský do tříd“ 

 Pokusohraní 

 Školní turnaj ve stolním tenise 

 Školní výlety 

 Mikulášská nadílka 
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  Mikulášská nadílka 

 

 
  

 

 

 

Den dětí v Sokolíčku 
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Vaření ve cvičné kuchyňce      Školní výlet 
 
Školní vzdělávací program Putování za poznáním (s minimální úrovní 

očekávaných výstupů) připravený podle Rámcového vzdělávacího 

programu pro základní vzdělávání  
Ročník Počet tříd Počet žáků Z toho bez post. Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

1. 1 4  4   

2.  4  4   

3. 1 5  5   

4. 1 5  5   

5.  5  5   

6. 1 4  4   

7.  5  5   

8.  3  3   

9. 1 6  6   

Celkem 5 41  41   
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA 
Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:  

Za Humny 3304/46 

Obor vzdělání:     79-01-B Základní škola 

                             79-01-B/01 Základní škola speciální 

Školní vzdělávací program Škola hrou díl – I, Škola plná pohody – díl II  

 
Ve školním roce 2020/2021 se v Základní škole speciální vzdělávalo 23 žáků                   

v pěti třídách IP, IIP, IIIP, IVP a VP. V každé třídě pracovala jedna třídní 

učitelka a jedna asistentka pedagoga. Jedenáct žáků se vzdělávalo podle 

Školního vzdělávacího programu - Škola plná pohody a dvanáct žáků se 

vzdělávalo podle Školního vzdělávacího programu - Škola hrou. Jeden žák 
byl vzděláván u lůžka v centru zdravotních služeb pro děti – Krůček Kyjov. 

Třídy jsou organizované podle druhu 

postižení (ve třídách se vzdělávají žáci 

různých věkových skupin). 
Požadavky na vzdělávání se 

přizpůsobily možnostem a schopnostem 

jednotlivých žáků, přičemž většina žáků 

se vzdělávala podle individuálního 

vzdělávacího plánu (22 žáků). Učivo 
bylo redukováno na osvojení základních 

vědomostí a dovedností v jednotlivých 

vzdělávacích oblastech a vzdělávacích 

oborech, prakticky zaměřených činností 
a pracovních dovedností. Důraz byl 

kladen na vytvoření optimálních 

podmínek, které vyžadují především 

přátelskou atmosféru, klidné a 

nestresující, vyrovnané prostředí 
poskytující pocit jistoty a bezpečí a 

umožňující koncentraci na práci. Cílem 

bylo dosažení maximální možné míry samostatnosti, nezávislosti na druhých 

osobách a zapojení do společenského života. Samotná výuka probíhala 
v blocích, s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu 

žáků.  

V průběhu uzavření škol 

probíhala distanční výuka, do 

které se zapojili různými cestami 
všichni žáci. Komunikaci s žáky a 

jejich rodiči zařizovali třídní 

učitelé. Podle možností 

jednotlivých rodin byla pravidelná 

komunikace pedagogů s rodiči a 
žáky zajištěna prostřednictvím 

emailové komunikace, Vieberu, 

Messengeru, WhatsAppu, SMS. 

Vznikly materiály, návody, 
videonahrávky, které usnadňují 

práci pedagogů v přípravě distanční výuky. 
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V průběhu školního roku se uskutečnilo několik akcí. Výlet do Uherského 

Ostrohu, návštěva zábavného zařízení Sokolíček, v rámci tříd proběhly 

besídky vánoční, ke Dni matek, Den dětí, cvičení v přírodě. Také jsme se 
zapojili do výtvarných soutěží Svět očima dětí a Malujeme bez hranic. 

Po celý rok probíhala akce Ovoce do škol. 

  

 
Školní vzdělávací program ZŠ speciální Škola plná pohody, Škola hrou 
Ročník Počet tříd Počet žáků Prospěli Neprospěli Nehodnoceni 

1.  2 2   

2.  1 1   

3. 1 3 3   

4.  2 2   

5. 1 3 3   

6.  1 1   

7. 1 4 4   

8. 1 3 3   

9.  2 2   

10. 1 3 3   

Celkem 5 24 24   
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ŠKOLNÍ  DRUŽINA 
 

Místo poskytovaného vzdělání nebo školských služeb:  
Za Humny 3304/46 

 

Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo školní družinu ZŠ speciální 17 

žáků, z toho 8 chlapců a 9 dívek. Žáci byli rozděleni do dvou oddělení, ale 
obě skupiny dětí i vychovatelek spolu úzce spolupracovaly. 

 Během školního roku došlo z důvodu covidové epidemie k několika 

omezením, a to buď úplnému přerušení docházky nebo k separaci a 

vytvoření buněk v jednotlivých třídách.  

V období, kdy probíhala on-line výuka, jsme se snažili být spolu s rodiči i 
dětmi v kontaktu alespoň přes sociální sítě. Při běžném provozu žáci 

využívali nejen prostory školní družiny, ale i všechny přilehlé prostory. Velké 

oblibě se těšil pobyt ve snoezelenu či závěsné houpačce, kde mohly děti po 

skončení vyučování odpočívat při relaxační hudbě a příjemných vůních. Další 
činnosti žáků byly zaměřeny zejména na rozvoj hrubé i jemné motoriky a 

také na zdokonalování komunikačních dovedností. Všechny aktivity byly 

přizpůsobovány nejen typu postižení, ale samozřejmostí bylo i přihlížení k 

aktuálnímu zdravotnímu a psychickému stavu žáků. 

V tomto školním roce navštěvovalo 
školní družinu základní školy 11 žáků.  

Žáci byli poučení o bezpečném 

chování v prostorách školy, v okolí 

školy i ve školní jídelně vychovatelem 
na začátku školního roku, v jeho 

průběhu i před každými prázdninami. 

Mezi nejčastější aktivity ve školní 

družině patřila výtvarná činnost, 

zaměřená na různé techniky malování. 
Dále pracovní činnost, kde jsme 

využívali lepení, stříhání a jiné práce s 

papírem a také hudební, kdy jsme si 

připomněli známé i méně známé 

písničky nebo koledy. 
Zájmové vzdělávání vycházelo z ŠVP 

školní družiny a pracovalo se podle 

celoročního plánu. 

 
 

Školní družina 

 Počet oddělení Počet žáků 

Školní družina 3 28 

Školní klub 0 0 

 
 
 
 
 



 Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace 

20 

 

 
VYCHÁZEJÍCÍ  ŽÁCI 
 

Ve školním roce 2020/2021 ukončilo školní docházku celkem 7 žáků. Ze ZŠ 

praktické 6 žáků, ze ZŠ speciální 1 žákyně. 
  

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku  

  

V 9. ročníku  6 

V 10. ročníku  1 

V nižším než 9. ročníku  0 

Přímý pracovní poměr  0 

Invalidní důchod  0 

Neumístění  1 

Povolení pokračování v základním 

vzdělávání 

 

 0 

 
 

Počty žáků SOŠ,G SOU OU PrŠ 

Přihlášených 0 0 6 0 

Přijatých 0 0 6 0 

 

 
Výsledky profesionální orientace vycházejících žáků 

  Uč.obor OU, SOU H D C 

1. Malířské a natěračské 

práce 

SOU Kyjov Havlíčkova 1 0 1 

2. Elektrotech.a strojně 

montážní práce 

SOU Kyjov Havlíčkova 2 0 2 

3. Opravářské práce SOU Uherský Brod 1 0 1 

4. Potravinářské práce SOU Uherský Brod 0 1 1 

5.  Tesařské práce SOU Kyjov Havlíčkova  1 0 1 

6. Neumístěná ------- 0 1 1 

  Celkem   5 2 7 

 
 

KROUŽKY 
 

 

KURZ GRAFOMOTORIKY 

Kurz grafomotoriky byl zahájen v měsíci říjnu pro pět žáků prvních a druhých 

ročníků. Vzhledem k epidemiologickým opatřením byl kurz v měsící říjnu 

ukončen po třech lekcích. 

 

Kroužky 

Poř. Č.. Název kroužku Počet žáků 

1 Grafomotorika 5 

 CELKEM : 5 
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ŠKOLNÍ JÍDELNA 
 

Naše škola nemá pro žáky základní školy školní kuchyň, ani školní jídelnu. 

Žáci i pracovníci školy se chodí stravovat do sousedního učiliště.          

Pracovníci z odloučených pracovišť mají zajištěno stravování v blízkosti 

svého pracoviště. 

Do rejstříku škol a školských zařízení je zařazena jídelna s výdejnou pro žáky 
MŠ, Za Humny 3304. Kapacita tohoto zařízení je 15 žáků. Obědy se dováží z 

MŠ Nádražní, Kyjov. Svačinky a pitný režim zajišťuje naše škola. 

 
PORADENSKÉ SLUŽBY NA ŠKOLE 
 

Poradenské služby na škole vykonává výchovný poradce a školní metodik 

prevence. Mají zpracované roční plány činnosti a propracovaný systém úzké 

spolupráce. Funguje systém poradenského pracoviště. Oba jsou členy 

výchovné komise školy. Oba spolupracují a navzájem se o vzniklých 

problémech informují. 
Hlavní úkoly výchovného poradenství: 

1. Kompletní péče o žáka v průběhu celého výchovně vzdělávacího procesu. 

2. Pomoc pro rodiče žáků a spolupráce s nimi. 

3. Pravidelná spolupráce s pedagogy a vedením školy. 

4. Organizace společných setkání s rodiči žáků, včetně organizace náplně 
těchto setkání. 

5. Koordinace práce vyučujících v souvislosti s přijímáním žáků na OU. 

6. Vedení agendy spojené s přijímáním na zvolený obor. 

7. Sledování sociálně patologických jevů ve spolupráci s metodikem 
prevence. 

8. Pravidelné pohovory s problémovými žáky jako prevence sociálně 

patologických jevů. 

9. Řešení závažných výchovných problémů, které vyžadují zapojení orgánů 
péče o děti a policie, ve spolupráci s třídním učitelem, vedením školy a 

pedagogickou radou. 
  

V oblasti výchovného poradenství byly v průběhu roku plánovány návštěvy 

spádových učilišť pro žáky 7. – 9. ročníku.  Z důvodu omezení sociálních 

styků a uzavření škol, tyto návštěvy a exkurze nebyly realizovány. 
Proběhla online schůzka s rodiči žáků 8. a 9. ročníku, kde byly předány 

rodičům informace o možnostech vzdělání na středních školách obory E – 

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem.  

Z důvodu uzavření školy v podzimních i jarních měsících se plánované akce 

nepodařilo uskutečnit. Částečně se konaly online např. Dny otevřených dveří, 
Veletrh vzdělávání… 

 
Údaje o poradenských pracovnících školy  

Funkce Fyzic- 

ký počet 

Kvalifikace, 

specializace 

Dosaž. 

Vzdělání 

35-

50let 

Nad 

 50 let 

Výchovný poradce 1 Výchov.poradce VŠ/PdF  1 

Metodik prevence 1  VŠ/PdF 1  

Školní psycholog 0-smlouva 

o poskyt. 

služeb 

Psycholog VŠ 1  
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SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÉ CENTRUM 
 

Speciálně pedagogické centrum (dále jen SPC) sídlí ve vile v Husově ulici, 

č.p. 574, 697 01 Kyjov, je odloučeným pracovištěm a součástí Mateřské 
školy a základní školy Kyjov, Za Humny, příspěvkové organizace. SPC se 

zaměřuje na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, primárně na žáky 

s mentálním postižením všech stupňů, žáky se souběžným postižením více 

vadami a autismem. Poskytuje komplexní péči dětem ve věku od 3 let 
(v odůvodněných případech i dětem mladším 3 let se závažnými zdravotními 

postiženími vyžadující neodkladnou, pravidelnou a intenzivní péči) do 

ukončení vzdělávání, nejdéle však do 26 let.  

Poradenské služby poskytujeme formou psychologických a speciálně 

pedagogických vyšetření či intervencí, komplexní diagnostiky, diferenciální 
diagnostiky, konzultací s pedagogickými pracovníky a zákonnými 

zástupci/zletilými žáky, pravidelné ambulantní péče, metodických výjezdů do 

terénu, kontrol IVP a nastavení podpůrných opatření.  

SPC Kyjov poskytuje péči převážně žákům z okresu Hodonín, dále na 

základě žádosti zákonných zástupců (případně na základě zakázky 
zdravotnického zařízení či jiné instituce, např. OSPOD, Policie ČR, …) ze 

spádových oblastí okresů Břeclav, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vyškov, 

výjimečně z jiných okresů – Brno, Brno-venkov. 

Personální obsazení tvoří tým odborných pracovnic – 2 psycholožky 
s celkovým úvazkem 2,0; 3 speciální pedagožky s celkovým úvazkem 3,0 – 

všechny s vysokoškolským vzděláním, dále 1 sociální pracovnice s úvazkem 

1,0 (úplné střední a vyšší vzdělání). 

Činnost SPC se řídí celoročním plánem, zpracovaným do měsíčních a 

týdenních plánů, které jsou pravidelně aktualizovány, je koordinována 
s ředitelstvím MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, příspěvkové organizace, Kyjov, Za 

Humny 3304/46. 

Činnosti zahrnují depistáž dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, 

psychologickou, speciálně pedagogickou a diferenciální diagnostiku, 
pravidelnou krátkodobou i dlouhodobou péči o žáky, sociální poradenství, 

metodické vedení pedagogů vzdělávajících děti se speciálními vzdělávacími 

potřebami v běžných základních školách, metodické vedení asistentů 

pedagoga, spolupráci při tvorbě individuálních vzdělávacích plánů.  

Velká pozornost je věnována jak žákům, tak i jejich rodičům/zákonným 
zástupcům, zletilým studentům, kterým v případě potřeby předáváme 

kontakty na další odborná pracoviště. 

Vyšetření (psychologická, speciálně pedagogická, případně komplexní) jsou 

uskutečňována na základě žádosti o poskytování poradenských služeb ze 
strany zákonných zástupců/zletilých žáků, školy, lékaře či OSPOD – vždy s 

písemným souhlasem zákonného zástupce žáka, příp. zletilého studenta. 

Respektován je princip ochrany osobních údajů - GDPR. Odborné podklady 

(Zpráva a Doporučení) za účelem stanovení podpůrných opatření jsou 

vypracovávány do 30 dnů ode dne ukončení posuzování speciálních 
vzdělávacích potřeb žáka, nejpozději však do 3 měsíců ode dne přijetí 

žádosti o poskytnutí poradenské pomoci školským poradenským zařízením 

(tato lhůta je stanovena školským zákonem), ve výjimečných případech i 

déle.  

Z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření je vypracována 
Zpráva ŠPZ, výhradně určena ZZ/zletilému klientovi. Doporučení školského 
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poradenského zařízení pro vzdělávání žáka se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve škole je pak určeno zákonnému zástupci/zletilému studentovi a 

škole, kterou žák navštěvuje. Doporučení je školám zasíláno do datové 

schránky, pokud není domluveno jinak, zákonným zástupcům/zletilým 
studentům, po dohodě, většinou na adresu bydliště. Po ukončení vyšetření 

jsou zákonní zástupci seznámeni s jeho průběhem, výsledky a s navrženými 

doporučeními, svůj souhlas potvrdí písemně, pokud není dohodnuto jinak. 

S písemným souhlasem ZZ jsou speciálně pedagogická vyšetření, výjimečně 
i psychologická vyšetření také prováděna ve školách při metodických 

výjezdech. 

V případě žáků individuálně integrovaných v běžných MŠ, v ZŠ, OU 

uskutečňují speciální pedagožky, případně i psycholožky, metodické výjezdy 

do těchto škol, pravidelně konzultují s jejich pedagogy, AP, posuzují a 
vyhodnocují adekvátnost nastavených podpůrných opatření, plnění IVP, 

metodicky vedou všechny zúčastněné pedagogické pracovníky. Totéž se 

děje i ve školách zřízených dle §16/odst.9 Školského zákona.  

SPC úzce spolupracuje s mnohými institucemi, jež se podílejí na péči o žáky  
se speciálními vzdělávacími potřebami, např. z rezortu školství, zdravotnictví 

i sociálních věcí a dalších. Spolupracujeme s MŠMT, NPI (účast 

v pracovních skupinách, dotazníky, statistika, porady apod.), ČŠI, odborem 

školství KÚ JmK, s ostatními ŠPZ – PPP a SPC, AP SPC, spolupodílíme se 

na projektech UP Olomouc, umožňujeme studentům odborné praxe, dále se 
vzdělávacími institucemi (MŠ, ZŠ, OU a SOU, PrŠ, DD aj.), účastníme se 

jednání pracovní skupiny pro osoby s mentálním a duševním postižením v 

rámci komunitního plánování v Kyjově. Dále spolupracujeme se sociálně-

psychiatrickým centrem FÉNIX Kyjov, o.p.s. a sdružením KROK, SAS. Jsme 
v kontaktu s PLDD (praktickými lékaři pro děti a dorost), odbornými lékaři 

(neurology, foniatry, dětskými psychiatry, klinickými psychology apod.), s 

OSPOD (Oddělení sociálně právní ochrany dětí),  s Domovem Horizont, p.o., 

s Krůčkem Kyjov – Centrem zdravotních služeb pro děti, p.o., OSSZ, 

Charitou aj. 
 
Bilance činností SPC za školní rok 2020/2021 (k 31.08.2021):  

ČINNOSTI CELKEM AMBULANTNĚ V TERÉNU 

Komplexní vyšetření 3 3 0 

Psychologická vyšetření 186 183 3 

Psychologická intervence 0 0 0 

Speciálně pedagogická 
vyšetření 

146 103 43 

Speciálně pedagogická 

intervence 

2 2 0 

Péče sociálního pracovníka 61 61 0 

Kontroly IVP 211 114 97 

Kontroly PO bez IVP 87 52 35 

Jiná individuální péče 290 147 143 

Skupinové činnosti s klienty 0 0 0 

Služby pedagogům - jiné 

met.konz. a služby 

1941 1548 393 

Služby pedagogům – 
metodická podpora ŠPZ 

5,00 1,50 3,50 

Poradenské činnosti se ZZ 

– individuální/skupinové 

1187 1136 51 
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Ostatní odborné činnosti-

metodické materiály 

18 X X 

Stáže studentů v hodinách 8,50 

Zprávy a dop. pro 
vzděl./vých. opatření: 

Z toho: dop. k zař. do spec. 

třídy/školy 

            dop. funkce AP 
            dop. vzdělávání                

podle IVP 

            dop. k odkladu 

školní docházky 

            dop. pos. k vzděl. 
dle §41 ŠZ 

            dop. PI 

            dop. předm. Spp. 

689 (z toho Zpr. 322, Dop. 340) 
 

248 

72 

203 
72 

0 

0 

0 

Odb. podklady pro orgány 

veř. moci 

20 

     
Ve školním roce 2020/2021 se průběžně měnil počet klientů. Bylo evidováno 

celkem 551 klientů, k 31.8.2021 bylo vyřazeno 62 klientů, k 1.9.2021 

evidováno 489 klientů. Dále ve školním roce 2020/2021 bylo realizováno 

celkem 79 metodických výjezdů (některé k víceru žáků v 1 výjezdu) do 

celkem 52 škol (v jedné škole více žáků). Počet klientů, kterým byla 
poskytnuta péče – 513. 

Činnosti SPC byly ovlivněny pandemií Covid-19, školy fungovaly distančně, 

žáci byli vyučováni on-line. V tomto období tedy pracovnice nemohly 

navštěvovat školy bez žáků, spíše byly realizovány telefonické a mailové 
konzultace se zákonnými zástupci a školami. Po uvolnění jsme se vrátily 

k běžnému režimu a vyšetřování klientů v SPC za dodržování přísných 

hygienických opatření, metodickým výjezdům. Doporučení a zprávy jsme pak 

zpracovávaly v průběhu prázdninových měsíců.  

Sledovaly jsme pravidelně webové stránky MŠMT a KÚ JmK.  
Průběžně byla vypracovávána Doporučení ke vzdělávání z důvodu jejich 

končící platnosti, případně Doporučení novým klientům.  

 
DVPP, ostatní činnosti a aktivity 

Odborný růst všech pracovnic je nadále zajišťován účastí na konferencích, 
seminářích, kurzech, workshopech s odbornou tematikou vztahující se 

k problematice žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Velkou roli hraje 

také pravidelné setkávání s pracovníky jiných SPC a výměna zkušeností, 

samostudium. Pracovnice se během roku průběžně seznamovaly 
s aktuálními legislativními změnami ve školství. SPC bylo též průběžně 

dovybavováno diagnostickými nástroji. Všechny pracovnice absolvovaly 

kurzy, školení a porady dle aktuálních nabídek a potřeb, bohužel, letos 

v menší míře. 

 
ZÁŘÍ 2020 

Kurz Educante Kyjov – „Svéprávnost a její omezení“ – 5 hodin, 1 pracovnice 
LEDEN 2021 

Seminář –„Škola a rodina jako komunita“ – 8 hodin, 1 pracovnice 
Webinář – „Jak vychovávat holky a nezbláznit se“ – 1,5 hodin, 2 pracovnice 
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Webinář - „Jak vychovávat kluky a nezbláznit se“ – 1,5 hodin, 2 pracovnice 
DUBEN 2021 

Webinář – „Kariérové poradenství“ – 2 hodiny, 3 pracovnice 
ČERVEN 

Setkání pracovníků ŠPZ – Brno – 6 hodin, 2 pracovnice 

 

 
 
 

 

 

F)  ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO 
CHOVÁNÍ 

 

Prevence rizikového chování je začleněna do ŠVP Putování za poznáním, 

konkrétně na I. stupni do vzdělávacích oborů Prvouka a Přírodověda, na II. 

stupni zejména do vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví a Výchova k 

občanství. Jako průřezové téma Osobnostní a sociální výchovy se prolíná 
forma nespecifické prevence všemi vzdělávacími obory.  

 

Osobnostní a sociální výchova se realizuje jak ve vyučovacích hodinách, tak 

i mimo ně. V tomto roce byla omezena pouze na akce pořádané školou a 
samostatně třídami, sportovní akce, výlety a výtvarné soutěže. Takto pojatá 

forma nespecifické primární prevence přispívá ke zlepšení klimatu školy, 

upevňuje dobré vztahy mezi žáky navzájem i mezi žáky a vyučujícími. 

Zároveň nabízí možnosti a příklady kvalitně stráveného volného času. 

 
V oblasti specifické prevence byly v průběhu roku plánovány besedy pro 

všechny stupně vzdělávání a aktivity se zaměřením na problematiku 

související s rizikovým chováním. Z důvodu omezení sociálních styků tyto 

besedy nebyly realizovány. 
 

Z důvodu uzavření školy se v jarních měsících některé plánované akce 

nepodařilo uskutečnit. 

 

Během roku probíhá vzájemná spolupráce s Městskou policií, především 
informace o rizikovém chování žáků a jejich preventivní působení. 

 

Na financování preventivních aktivit se ve velké míře podílí Město Kyjov, i 

když není zřizovatelem školy, zařazuje ji do svého preventivního programu. 
Město Kyjov (komise prevence kriminality) postupně vyhledává kvalitní 

akreditované programy, které potom nabízí školám v Kyjově a jeho okolí. 

 

Dalšími tradičními spolupracujícími organizacemi jsou Krok Kyjov, z. ú., Klub 

Bárka (nízkoprahové zařízení), Centrum pro rodinu Kyjov, K-centrum Kyjov, 
OS ACET, Městská knihovna Kyjov a další. 
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G)  DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ 

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků bylo realizováno   na základě 

plánu dalšího vzdělávání převážně ve spolupráci se Střediskem služeb 
školám a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, 

které nabízí celoročně  množství kvalitních akreditovaných vzdělávacích akcí 

a programů pro široké spektrum pedagogických pracovníků, a částečně i 

jinými vzdělávacími institucemi. Vzdělávání probíhalo v tomto období 

z důvodu epidemiologické situace omezeně, často formou webinářů. 
 
Další vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků  

(kromě pracovníků SPC)  

Typ kurzu/školení Úhrada z prostředků Účast 
 

 

Metodik prevence Provoz 2 

Sfumato Provoz 2 

Učím se počítat Provoz 1 

Učím se psát Provoz 1 

Učím se číst Provoz 1 

Pozornost a nepozornost Provoz 1 

Motivace dětí Bezplatně 2 

Formativní hodnocení v době dist.výuky Bezplatně 1 

Jak pracovat s hyperaktivním dítětem Bezplatně 1 

Multisenzorické prostředí Bezplatně 1 

Prázniny trochu jinak Provoz 1 

Hygienické minimum Provoz 1 

Celkem  15 

 

 

 
 
H)  ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI 

ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 
V průběhu školního roku pořádáme také kurz plavání, exkurze, školní výlety 

a řadu školních akcí. 

Žáci se účastní také akcí pořádaných jinými školami, nebo institucemi, a to 

jak v oblasti hudební, výtvarné, tak i sportovní. 
Vzhledem k mimořádným opatřením se neuskutečnil plavecký výcvik, škola 

v přírodě, Den otevřených dveří a další plánované akce (besedy, divadelní a 

filmová představení). 
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I. KALENDÁŘ AKCÍ ŠKOLY 
 

Kalendář akcí školy 

Pč. Název akce Místo Určeno Termín 

1. Účast v soutěži „Voda štětcem a básní“  
Za prostorovou tvorbu ve speciální 
kategorii získalo 5 žáků třídy IIIP ZŠS 
cenu generálního ředitele Povodí Moravy  

třída ZŠS třída IIIP září 

2. Účast v soutěži „Malujeme bez hranic“ 

(8.ročník) – Za své výtvarné práce se na 
krásném 2.místě umístil žák devátého 
ročníku ZŠ a 3. místo získal žák 10. 
ročníku ZŠS 

Areál školy vybraní žáci listopad 

3. Mikulášská nadílka ve škole v jednotlivých 
třídách 

všichni prosinec 

4. Účast na akci „Krabice od bot“ (účast tříd 

jednotlivě, převzetí vánočních dárků 
v Klubu Bárka 

Klub Bárka 

Kyjov 

vybrané třídy leden 

5. Výtvarná soutěž „Komenský do tříd“ – 
soutěžní kampaň Národního 
pedagogického muzea a knihovny 
J.A.Komenského pro žáka ZŠ a SŠ v ČR 
a pro české školy v zahraničí 

třída IX.tř. ZŠ únor 

6. Exkurze Městský úřad Kyjov – Bezpečný 
pohyb po městě 

Kyjov tř. IIIP 2.6.2021 

7. Den dětí v Sokolíčku Sokolíček Kyjov tř. I.,III. a IIIP 3.6.2021 

8. Turistický výlet po Chřibech Chřiby tř. VII. 17.6.2021 

9. Cvičení v přírodě okolí Kyjova žáci ZŠS 23.6.2021 

10. Vzdělávací exkurze Bukovanský mlýn 
spojená s  turistikou 

okolí Kyjova IX. tř. 24.6.2021 

11. Školní výlet Uherský Ostroh (zámek, 

muzeum, podzámčí) 

Uherský Ostroh III.tř., IIIP 24.6.2021 

12. Rozloučení se školou (s rodiči) park Kyjov třídy ZŠS 24.6.2021 

13. Pasování předškoláků areál školy MŠ 29.6.2021 

 
 

Vzdělávací akce pořádané školou ( ve škole ) 

Pč. Název akce Místo Určeno Termín 

1. Školení BOZP a PO sborovna všichni zaměstnanci září 2020 
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II. UKÁZKY HODNOCENÍ AKTIVIT ŠKOLY 

 
a) PROJEKTY 
 

MLÉKO DO ŠKOL, OVOCE DO ŠKOL 
Letošní školní rok byl opět hodně poznamenán pandemií koronaviru a s tím 

spjatou distanční výukou.  

Přesto akce Mléko do škol a Ovoce do škol pokračovaly a naši žáci opět 
dostávali „vápníkové bomby“ v podobě sýrů, mléka, jogurtů a jiných 

mléčných výrobků a „vitamínové bomby“ formou různých druhů ovoce a 

zeleniny či 100% džusů. 

Jako pozitivní vnímáme to, že žáci po opakovaném odmítání bílých jogurtů 

bez příchuti, letos přistoupili postupně k jejich konzumaci, chuť tradičních 
bílých jogurtů si oblíbili a často je kombinovali s ovocem z projektu Ovoce do 

škol.  

Rodiče také pozitivně hodnotí dlouhotrvající dodávku mléčných výrobků a 

ovoce či zeleniny do škol.  

Zajímavá byla i netradiční ochutnávka různých sýrů a žervé, kde si žáci 

zároveň osvojovali a upevňovali sebeobslužné činnosti (při přípravě pokrmů).  

Tímto děkujeme daným projektům 
Mléko do škol a Ovoce do škol a 

doufáme v jejich pokračování.  

 
b) KURZY 

Vzhledem k mimořádným opařením se neuskutečnil plavecký výcvik ani 

škola v přírodě. 
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c) DALŠÍ ŠKOLNÍ A MIMOŠKOLNÍ AKCE  

 

AROMATERAPIE VE TŘÍDĚ IVP 

Na podzim proběhla v naší třídě aromaterapie doplněná masáží. Na tento 

den byly připraveny různorodé voňavé byliny z vlastních zahrad. Třída a 

přilehlé prostory byly příjemně provoněné. Zábavnou formou při poslechu 

relaxační hudby učitelky masírovaly děti přes oblečení. Akce proběhla ve 
velmi příjemné atmosféře a děvčata si to náramně užila.  

 

 

DISTANČNÍ VÝUKA VE TŘÍDĚ IVP 

V prvním pololetí školního roku 2020-2021 byla specifická situace a dost 
vysoký podíl distanční výuky, což bylo pro žáky vzhledem k jejich potřebám 

obzvlášť náročné. S rodiči žáků jsem byla v pravidelném kontaktu (email, 

telefon). Materiály k probírané látce a k tomu úkoly jsem zadávala různou 

formou (pracovní listy, online výukové programy, obrázkové materiály, videa 

aj.). Výuka byla přizpůsobena podmínkám žáků v jejich domácím prostředí. 
Zákonní zástupci měli možnost kdykoliv mě kontaktovat jak ohledně výuky, 

tak i ostatních témat. Spolupráce probíhala v klidné a přátelské atmosféře. 

Od všech jsem vždy obdržela včas splněné úkoly, krátkou zpětnou vazbu, 

aktuální informace a od některých i fotky. 
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Malujeme bez hranic 

Termín: listopad 2020 

Organizátor: Mateřská škola speciální, základní škola 
speciální a praktická škola Ibsenka Brno, příspěvková 
organizace 

Účastníci: žáci naší školy 
 
Malujeme bez hranic, tak zní název výtvarného projektu brněnské školy 

„Ibsenka“, který je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

kteří se vzdělávají v základních školách speciálních a praktických školách 
v Jmk a pro žáky z partnerských slovenských a německých škol. Odborná 

porota složená ze speciálních pedagogů, výtvarníků a zástupců Jmk má tak 

velmi nelehký úkol ve výběru 

nejzdařilejších děl. Letos se konal již 8. 

ročník této soutěže a zúčastnilo se 11 
škol. 

Naše škola, MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny, 

p. o., získala letos významná ocenění. 

Na krásném 2. místě se umístil, žák 9. 
ročníku Jakub Lecián a 3. místo obsadil 

Dominik Novotný, žák 10. ročníku. 

Gratulujeme oceněným žákům a 

přejeme jim další úspěchy při jejich 

tvorbě. 
Výtvarná výchova je velmi přínosná u 

žáků s mentálním postižením, protože 

pomáhá uplatňovat neverbální 

komunikaci, zlepšovat jemnou motoriku 
a získávat všestranné dovednosti. 

Vlastní tvorbou a interpretací tak žáci 
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vyjadřují a prezentují nejen své emoce, představy, pocity, zkušenosti, 

myšlenky, ale také vnímavost k sobě samému, i k okolnímu světu. 

Velké díky patří především organizující škole, dále všem zúčastněným 

školám, pedagogům, kteří vedou své žáky a rozvíjejí jejich nadání, ale 
zejména dětským malířům. 

 

Čert a Mikuláš ve třídě IVP 

Mikuláš 2020 byl v naší třídě netradiční kvůli pandemii koronaviru. S holkami 
jsme se snažily navodit mikulášskou atmosféru pomocí básniček, písniček, 

obrázků a pohádek. Nakonec děvčata dostala sladkou odměnu. 

Nezapomnělo se ani na spolužáka Dominika, kterému mikulášský balíček a 

další překvapení učitelka zavezla do zařízení Krůček v Kyjově. Všichni byli 

moc spokojeni.   
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Název: Krabice od bot 

Termín: 15.1.2021 

Místo: klub Bárka Kyjov 

Účastníci: všichni žáci ZŠ              

Již třetím rokem naše škola spolupracuje s klubem Bárka v Kyjově, který 

poskytuje sociální služby a bezpečné zázemí pro trávení volného času dětem 

a mládeži ve věku 7 – 26 let.  

Žáci naší školy se zúčastnili projektu Krabice od bot dne 15.1.2021. Letošní 

termín byl kvůli pandemii covidu posunut až na povánoční termín. 

Kluci a holky natěšeni na své dárky se v pátek ráno sešli u klubu Bárka, kde 
nás přivítala velmi milá paní Hradilová.  

Po krátkém rozhovoru o Vánocích a obdržených dárcích v rodinném 

prostředí si všichni žáci převzali velké krabice od bot, které následně 

rozbalovali a otevírali. Rozzářené oči dívek a chlapců svědčily o tom, že byli 

opravdu spokojeni. V každé krabici se při spoustě drobných dárků našel 
jeden nebo dva, které pro děti byly šité na míru – řetízek, model motorky, 

společenská hra, kosmetika pro dívky.  

Po převzetí krabic nám paní Hradilová všem uvařila čaj. Po skončení akce si 

žáci zahráli společenské hry v klubu – fotbal, aj. Celá aktivita proběhla v 

přátelské a pohodové atmosféře. 

Již se všichni těší na další nadílku v rámci projektu Krabice od bot.  
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Pololetní vysvědčení 

Termín: 28. 1. 2021 

Místo: Třída IIP 

Účastníci: žáci této třídy 
 
Hodnocení žáků na konci 1. pololetí školního roku 2020/2021 proběhlo podle 

pravidel v souladu s platnou legislativou. 

Při hodnocení bylo však třeba zásadním způsobem zohlednit specifickou 
situaci a vysoký podíl distanční výuky v tomto pololetí. Žáci si však kromě 

vysvědčení v tento den odnášeli i dárek pro rodiče ve formě vlastnoručně 

vyrobeného kalendáře, který byl poděkováním rodičům během distanční 

výuky. Vznikla tak velmi originální dílka, obohacena o fotografie ze školních 

činností, která teď zútulňují domovy našich žáků. 

 

Název: Projektový den – Zvěř v zimním lese 

Termín: 19.2.2021, 30.4.2021 – dokončení 

Místo: MŠ a ZŠ Kyjov, Za Humny 3304, Kyjov 

Účastníci: žáci 3. třídy              

Cílem projektu bylo prověřování a získávání nových informací o níže 

uvedených zvířatech. Žáci byli rozděleni na dvě pracovní skupiny. S jednou 

pracovala třídní učitelka, s druhou AP Sára Cupalová. Projektový den začal 
rozhovorem o tom, co dělají zvířata v zimě – ježek, jezevec, veverka, svišť a 

liška. Všechny projektové úkoly se vztahovaly k těmto zvířatům.  

Chlapci a dívky postupně plnili projektové úkoly, při kterých se prolínali 

mezipředmětové vztahy – Čj, M, Pr, Hv, Tv, Vv, Pv. Jednotlivé činnosti: čtení 

úkolů, rozdělování slov na slabiky, vybarvování obrázků, počítání zvířátek, 
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dokreslování a malování zvířat. Všechny činnosti a aktivity byly prokládány 

písní Běží liška k táboru.  

Ve druhé části projektu si děti nejprve společně zopakovaly a rozšířily 

informace o zvířatech, žijících v lese. Dále následovaly didaktické a smyslové 
hry, řešení tajenek a různých hádanek a pohybových aktivit. 

V závěru projektu následovalo vyhodnocení společných prací a každý žák 

dostal drobnou sladkost a pískací foukačku. Projekt končil písní Běží liška k 

táboru. Celý projekt probíhal v klidné a pohodové atmosféře a dětem se moc 

líbil. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

Den dětí IP 

V úterý 1. 6. 2021 jsme 

oslavili v naší třídě Den 

dětí. Děti dostaly 

drobný dáreček 
v podobě perníčku se 

svým jménem a dále 

jsme připravili sladký 

dobrý štrůdl, který děti 
vzaly rodičům ochutnat. 

Bylo to velmi příjemné 

dopoledne a Martinka, 

Natálka a Kubíček si to 

užívali.  
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MEZINÁRODNÍ DEN DĚTÍ ve třídě IVP 
Dnešní den v naší třídě byl trochu odlišný od těch obvyklých. Slavili jsme 
svátek dětí. Připravily jsme pro své žáky hezké dopoledne s překvapením. 

Již předem jsme vyrobily pro každé dítě krásné tričko s mašličkami a k tomu 

ozdobené nafukovací balónky.  Nesměla chybět ani sladká odměna. V rámci 

pracovní a výtvarné výchovy si holky skoro samy poskládaly do misek 
piškoty a s malou pomocí připravily čokoládový pudink. Během dne se také 

zpívalo a tančilo. Za krásného počasí jsme se s děvčaty přesunuly na 

krátkou vycházku do okolí školy. Den proběhl ve velmi příjemné atmosféře. 
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Název: Den dětí 

Termín: 3.6.2021 

Místo: Sokolíček Kyjov 

Účastníci: žáci 3. třídy              

Ve čtvrtek ráno 3.6.2021 se žáci třetí třídy sešli v areálu Sokolíčku v Kyjově, 

aby oslavili Den dětí. Využili všechny venkovní i vnitřní atrakce – skákací 
hrad, skákací peřinu, trampolíny, prolézačky, lanovou dráhu, při které si 

mohli vyzkoušet svoji odvahu. Od SRPŠ dostali občerstvení – párek v rohlíku 

a malé pití. Počasí bylo opravdu nádherné a žáci si všechny atrakce velmi 

užívali. Domů odcházeli plni nejrůznějších zážitků a nových zkušeností. Den 

dětí se nám všem velmi líbil.  

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
DEN DĚTÍ V SOKOLÍČKU 
Letos jsme nedoufali, že se kvůli pandemii 

koronaviru dočkáme Dne dětí. Situace se ale 

naštěstí výrazně zlepšila. A to dám dovolilo 

uskutečnit Den dětí ve vnitřních i venkovních 

prostorách dětského hřiště Sokolíček.  
Akce se zúčastnili žáci 1. – 3. ročníku a žáci 

jedné třídy ZŠ speciální.  

Celý den jsme tedy strávili pohybovými 

aktivitami, které nabízelo dětské hřiště 

Sokolíček.  
Dětem se nejvíce líbila lanovka, kde si mohly 

ty obratnější vyzkoušet svou obratnost a sílu. 

Mladší žáky zaujala bobová dráha. Ti méně 

odvážnější se vyřádili na prolézačkách, 
houpačkách, trampolínách a při hrách 
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s míčem.  

Jako zpestření celého dne nám posloužilo chutné občerstvení ve formě 

párku v rohlíku, džusu a osvěžující zmrzliny.  

Jsme moc rádi, že letošní kritická situace dovolila dětem se zase sejít při 
mimoškolních činnostech a žáci si zase užívali sociálních kontaktů, které byly 

v době COVIDU omezené.  

 
 
Název: Ochutnávka mléčných výrobků 

Termín: 4.6.2021 

Místo: kuchyňka MŠ a ZŠ Kyjov 

Účastníci: žáci 3. třídy              

Pro žáky třetí třídy byla v kuchyňce připravena ochutnávka mléčných výrobků 

– sýrová tyčinka Matylda, plátkový sýr Eidam, Kralevic, plátkový sýr Gouda, 

žervé s pažitkou, žervé s kapií, které byly dětem namazány na rohlíky.  

Nejvíce dětem chutnaly plátkové sýry a sýrové tyčinky Matylda.  

Ochutnávka se dětem líbila a na závěr se aktivně podílely na úklidu 

kuchyňky. 
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Kolektivní ochutnávka sýrů na speciální škole 

V pátek dne 4. 6. 2021 při rituálních ranních chvilkách jsme si připravili mini 

občerstvení pro všechny žáky speciálních tříd. Několik druhů sýrů nám 

dodala firma v rámci projektu ovoce školám. Děti měly možnost procvičit 

všechny smysly. Bylo to velmi příjemné zpestření nejen pro žáky, ale i 
učitele. Dopoledne bylo vydařené. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Název akce: Turnaj ve stolním tenise 

Termín: 23. 6. 2021 

Místo: chodba ZŠ 

Účastníci: 12 žáků ZŠ 
 

Ve středu 23.6. proběhl na chodbě ZŠ turnaj ve 

stolním tenise. Turnaje se zúčastnilo celkem 12 

žáků ZŠ napříč třídami, z toho 6 žáků prvního 
stupně a 6 žáků druhého stupně. Dvojice 

soupeřů prvního kola určil náhodný los, při 

kterém se podařilo, že proti sobě nestáli žáci ze 

stejných tříd. Celý turnaj byl napínavý a plný 
zvratů. 

Ve finále se pak utkali šampioni prvního a druhého stupně – Patrik s Erikem. 

Zápas to byl vcelku vyrovnaný, absolutním vítězem se však stal Erik Siman 

se skóre 11:6.  

Po turnaji proběhlo vyhodnocení. Erik Siman 

dostal diplom za první místo a čokoládu, kterou 

do soutěže věnovala paní učitelka Tylová. 
Patrik Šinkyřík dostal diplom za druhé místo a 

Jakub Výstup za třetí místo. Ostatní účastníci 

turnaje dostali diplom za skvělou hru. Všichni 

žáci hráli fér a podali skvělý výkon. 
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Název akce: Cvičení v přírodě 

Termín: 23. 6. 2021 

Místo: dle programu třídy 

Účastníci: 9. třída ZŠ, ZŠS 
V červnu proběhlo cvičení v přírodě, 

kterého se účastnili žáci a pedagogové 

všech tříd základní školy speciální a žáci 

8. a 9. ročníku základní školy. Na jeden 
den zažili žáci kromě pobytu v přírodě 

také vzdělávání jinde, než ve školní 

lavici. Po splnění úkolů zaměřených na 

rozvoj pohybových, rozumových a 

smyslových dovedností si žáci ZŠS užili 
odměnu – společné opékání špekáčků a 

zpívání s kytarou. Zato žáci 9. ročníku 

vyrazili pěšky na Bukovanský mlýn, kde 

se věnovali mimo jiné i orientaci, 
pohybovým dovednostem, zásadám 

bezpečnosti, ochraně přírody, aj. 

Snahou bylo posílit vzájemnou spolupráci, zdravý životní styl, upevnit a 

rozvinout vztahy ve skupině. Kromě dobré připravenosti pedagogů nahrávalo 

zdárnému průběhu akce i krásné počasí. 
 

 
 
Název: Školní výlet  

Termín: 24. 6. 2021 

Místo: Uherský Ostroh 

Účastníci: Třídy III.P + 3. třída ZŠ              

Ve čtvrtek ráno za krásného slunného 

počasí jsme se natěšeni všichni sešli na 

vlakovém nádraží v Kyjově a odjeli do 

Uherského Ostrohu.  

Nejprve jsme navštívili podzemí. Jedná se 
o ojedinělý projekt, který je v České 

republiky unikátem. Již první místnost 

křišťálová jeskyně, nás zaujala svým 

pěkným zpracováním na téma voda, která 

je symbolem života. Druhá místnost 
paměť světa – Atlantida, kde jsme mohli 

obdivovat miliony let staré kameny, 

krystaly, polodrahokamy, krásu obrazu 

Zdeňka Hajného nebo se nechat unášet tóny hudby. Ve třetí místnosti 

planeta jednorožců – Lukuma jsme se ocitli v jiné dimenzi a pocítili mír a 
lásku.   
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Po krátké svačinové přestávce jsme navštívili Veteran Muzeum Kolonial, 

v které se nachází ve vile 

Adler z roku 1936. Zaujaly 

nás stovky exponátů 
z oblasti motorismu, 

obchodu, živnosti a 

řemesel. 

Z Uherského Ostrohu 

jsme odjížděli velmi 
spokojení a nabytí novými 

poznatky a vědomosti 

z různých oblastí. Všichni 

jsme byli opravdu 

nadšení.  

 

Název: Pasování předškoláků 

Termín: 29. 6. 2021 

Místo: areál školy 

Účastníci: MŠ 
 
Dne 29.6. 2021 se v prostorách školní zahrady konalo pasování předškoláků. 
Z důvodů omezení vzhledem ke koronavirové pandemii probíhalo pasování 

bez přítomností rodičů. Po 9. hodině začalo pasování do řad školáků, kterého 

se chopila paní zástupkyně Mgr. Dáša Novotná. Do řad školáků byly 

zařazené 4 děti, kterým byly dány na ramena pamětní šerpy a budou jim 

tento výjimečný den připomínat. Všechny děti si domů odnesly dárkové 
tašky, ve kterých na ně čekalo milé překvapení. Po pasování předškoláků si 

děti hrály na školní zahradě. Poslední a také jediná akce tohoto školního 

roku se vydařila, děti byly spokojené a velmi si to užily. Už se těšíme na další 

pasování, které proběhne v příštím školním roce. 
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POKUSOHRANÍ 
Při tvorbě tematických plánů do PRV a PČ pro 1. a 2. ročník se zrodil nápad 

projektové výuky zaměřené na tvorbu a prezentaci drobných pokusů s dětmi, 
který jsme nazvali „Pokusohraní“. Cílem „Pokusohraní“ bylo přinášet do 

výuku zajímavé praktické náměty na pokusy s vodou, papírem, vzduchem a 

barvami, zkoumání přírodních zákonitostí podle hesla: Hrajeme si a 

zkoumáme svět kolem nás. 

Letošní výuka poznamenaná koronavirem nám neumožnila pustit se do 
projektu „Pokusohraní“ naplno.  

Ale i tak jsme využili možností a pustili jsme se do zajímavých pokusů.  

Inspiraci jsme čerpali z FB či Pinterestu.  

Pokusy prováděla 1. třída v hodinách pracovních činností vždy za asistence 

učitelky a asistenta.  

Druhy pokusů byly voleny dle věku a možností žáků. Takže byly zaměřeny 

hlavně na práci s papírem, vodou, vzduchem a barvou.  

Žáci byli s Pokusohraní vždy nadšeni. Dozvěděli se drobné poznatky z fyziky, 
přírody a vyzkoušeli své možnosti.  

V příštím roce bychom rádi v tomto projektu pokračovali.  
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Výtvarná soutěž Komenský do tříd 

Ve školním roce 2020/2021 se děvčata IX. třídy, pod vedením TU Lenky 

Šimečkové, zúčastnila výtvarné soutěže u příležitosti 350 let od úmrtí J. A. 

Komenského. Jedná se o soutěžní kampaň Národního pedagogického 

muzea a knihovny J. A. Komenského pro žáky základních a středních škol v 
České republice a pro české školy v zahraničí. 

Úkolem soutěže bylo formou portrétu „zpřítomnit“ J.A.-Komenského ve třídě.  

Práce budou vystaveny v Jízdárně Pražského hradu v rámci výstavy 

Comenius 1592-1670. 

Spojili jsme učivo dějepisu 8. roč. s výtvarným projektem, vše na jedno téma 

„Učitel národů – J.A.Komenský“! 
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III. SPOLUPRÁCE ŠKOLY S RODIČI A DALŠÍMI 
SUBJEKTY, SPONZOŘI ŠKOLY 
 

Činnost spolku rodičů a přátel školy byla ve školním roce 2020/2021 z velké 

části ovlivněna pandemií coronaviru, a tudíž škola nemohla uspořádat 

žádnou hromadnou akci. I přes tato omezení uhradil spolek v měsíci prosinci 
Mikuláši a jeho družině nadílku pro děti v hodnotě 2504,- Kč. Poté 

následovala dlouhá proluka, a i když musela každá třída slavit Den dětí 

samostatně, obdrželi třídní učitelé od SRPŠ alespoň malý příspěvek na žáka, 

který celkem činil 2147,- Kč. Na konci školního roku spolek přispěl 

vycházejícím žákům na odměny částkou 1693,- Kč. Věříme, že v příštím roce 
bude pandemická situace příznivější, a že se nám podaří uskutečnit všechny 

naplánované akce, především ty, které se nám nepodařilo uskutečnit 

v loňském a předloňském roce.   

 
S rodiči udržují učitelé kontakt hlavně prostřednictvím konzultačních hodin     

a při třídních schůzkách, na základní škole speciální při každodenním styku. 

V době mimořádných opatření byly kontakty udržovány i distančními 

způsoby. Významnou úlohu sehrávají také konzultace rodičů s pracovníky 

SPC, vedeny rovněž také distančně.  
I přes nepříznivou situaci jsme udržovali spolupráci s Policií ČR a Městskou 

policií Kyjov i Centrem pro silniční a Besipem JMK. 

Škola dále spolupracuje s občanským sdružením Krok. V rámci prevence 

rizikového chování pokračovala spolupráce školy s pracovníky OSPOD 
Kyjov. 

Dále spolupracujeme s s pediatry, Krůčkem Kyjov, Domovem Horizont Kyjov 

a Pedagogicko-psychologickou poradnou, pokračuje spolupráce 

s nízkoprahovým klubem Bárka, K-centrem. Udržována byla i spolupráce 

s Městskou knihovnou v Kyjově, Sokolíčkem Kyjov, firmou Ekor Kyjov, s 
Městským úřadem Kyjov, s Městským kulturním střediskem a dalšími 

organizacemi a institucemi města Kyjova a se všemi kyjovskými školami a 

také s Centrem pro rodinu Kyjov. 

Po odborné stránce pokračovala spolupráce s Ústavem speciálně 

pedagogických studií PdF UP v Olomouci – ředitel školy působí jako externí 
učitel. Dále pokračovala spolupráce s redakcí Učitelských novin, s Národním 

ústavem vzdělávání v Praze, Asociací speciálních pedagogů a Asociací SPC 

a ČŠI. Ředitel školy i nadále spolupracuje s ústředním školním inspektorem a 

působí jako prezident APSPC. V rámci lektorské činnosti spolupracuje se 
SSŠ a DVPP Brno a pobočkou Hodonín.  

 

 

 

IV. ZAPOJENOST ŽÁKŮ DO CHODU ZAŘÍZENÍ 
 

Žáci školy jsou do chodu zařízení zapojeni zejména v hodinách pracovních 
činností, kde se v rámci tematických okruhů stanovených ŠVP podílejí na 

estetizaci, úpravách, drobných údržbářských pracích   ve škole a jejím okolí 

(areál školy). 
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V rámci ekologické výchovy se starají o čistotu okolí školy, pečují o okrasné 

stromy, keře apod. Učí se třídit odpad, účastnili se opět soutěže ve sběru 

papíru, při které spolupracovali s firmou EKOR Kyjov.  

V rámci výtvarné výchovy a pracovních činností se žáci podílejí na výzdobě 
chodeb, třídních nástěnek. Zdařilé práce žáků ZŠ i ZŠ speciální jsou 

vystavovány ve veřejných prostorách školy i v samotných třídách.  

Žáci se se svými třídními učiteli spolupodílejí na sestavování pravidel 

školního řádu a vytváření pravidel chování a jednání v třídním kolektivu. 
Pro připomínky a podněty k činnosti školy slouží žákům schránka důvěry. 

 

 

V. ÚČAST DĚTÍ A PEDAGOGŮ NA ŽIVOTĚ V OBCI 
 

Vzhledem k mimořádným opatřením byla v letošním školním roce účast na 

životě v obci značně omezena. Proběhlé aktivity jsou uvedeny v kalendáři 
akcí.   

 

 
 
 
I)  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 
INSPEKCÍ   

 
Ve školním roce 2020/2021 neproběhlo ve škole žádné šetření České školní 
inspekce. 

 

 

 

 
 

 

J)  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ 
ŠKOLY 
 

Tato část je samostatně zpracována ve výroční zprávě o hospodaření školy. 

 
 

 
 
 



 Výroční zpráva o činnosti školy 2020/2021 
Mateřská škola a základní škola Kyjov, Za Humny, příspěvková organizace 

45 

 

 
K)  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO 

ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 
 

Ve školním roce 2020/2021 naše škola pokračovala v evropském projektu 

Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. 

Projekt na přístavbu školy, na který jsme v rámci programu IROP žádali 

neúspěšně finanční prostředky bude uplatněn v při vyhlášení nového 
programu IROP. 

V září 2020 zahájila naše škola účast v projektu Implementace KAP JMK II 

s klíčovou aktivitou Centra metodické podpory pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Bylo zřízeno Centrum metodické podpory (CMP) při 

naší škole, které poskytuje metodickou podporu žákům s LMP a 

pedagogickým pracovníkům, kteří je vzdělávají na běžných typech 
základních škol. Ředitel školy je jedním z koordinátorů projektu. 

  
Další údaje k projektům viz. bod H) článek II. a) Projekty. 

 
 
 

L)  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO 
DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ a 
CELOŽIVOTNÍ UČENÍ 
 

Viz. bod G) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 

 
 

 
 
M)  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU 

REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 
FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

Viz bod K) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů. 
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N) ÚDAJE O SPOLUPRÁCI 

S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 
ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A 
DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ 

ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ 
 

 

Odborová organizace ve škole nepůsobí. 
 

 

 


