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I. Základní údaje o škole - charakteristika školského zařízení. 
 

 Název školy, sídlo, odloučená pracoviště.  

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice,  

Hlavní 59, Luhačovice 763 26  

 

Zřizovatel, adresa zřizovatele. 

Městys Pozlovice, Hlavní 51, Luhačovice 763 26 

 

Právní forma školy: 

příspěvková organizace, IČO: 70 99 81 67 

 

 Vedení školy:  

Mgr. Přemysl Janeček, ředitel školy, datum jmenování 1. 8. 2013,  

 

Kontakt na zařízení (tel., fax, web, e-mail), jméno pracovníka pro informace 

tel. 577 132 014,  web: www.zspozlovice.cz , e-mail: reditel@zspozlovice.cz, 

informace: ředitel: Mgr. Přemysl Janeček 

 

Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační  

číslo ředitelství v síti škol. 

Založení školy: 15. 12. 1986 datum zařazení do sítě: 22. 1. 1996, č. j. 1204/29,  

IZO ředitelství  600 113 957 

 

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a jejich 

kapacity. 

Celková kapacita školy:  140 žáků IZO 102 313 006 

Celková kapacita školní družiny: 88 žáků  IZO 118 500 210 

Celková kapacita školní jídelny: 300 jídel        IZO 103 107 126  

Celková kapacita mateřské školy:     90 dětí          IZO 107 605 805 

 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2020/2021 :  

  

  Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

1. stupeň 5 109 21,8 7.823 

Školní družina  3 70  23,3 2.233 

Školní jídelna ZŠ X 105 X 2,96 

Školní jídelna MŠ X 58 X 2 

Mateřská škola 3 58 19,3 5,9 

  

  

Školská rada. 

Školská rada byla ustanovena zřizovatelem k 1. 9. 2005, počet členů školské rady je 6. V průběhu roku 

proběhly nové volby do školské rady: datum 31.5.2021, funkční období členů školské rady jsou tři roky.  

Počet jednání: 2 

 

 

 

 

 



 Charakteristika školy:  

Základní škola se nachází v centru obce v přímé blízkosti hlavní silnice. Jedná se o školu prvostupňovou 

s jednu třídou v každém ročníku. Na začátku školního roku 2020/2021 bylo ve škole zapsáno 109 žáků 

v tom 2 žáci plnící školní docházku podle § 38 a § 41 

školského zákona. Žáci jsou převážně z Pozlovic, ale i z Řetechova, Podhradí a Luhačovic. Po skončení 

pátého ročníku žáci přecházejí na 2. stupeň do ZŠ Luhačovice nebo na víceleté gymnázium do Slavičína, 

Zlína nebo Uherského Brodu. Budova školy je tvořena ředitelnou, sborovnou a pěti třídami, z nichž ve 

dvou jsou umístěny interaktivní tabule a v další je dataprojektor. Ve škole je počítačová učebna s 15 

žákovskými počítači, jedním učitelským počítačem a tabulí s dataprojektorem. Žákům je ve škole 

k dispozici 26 tabletů, které využívají ve výuce. Ve škole je dále jídelna, kuchyně, šatny a sociální 

zařízení. V areálu školy se nachází také venkovní altán, který slouží jako učebna v přírodě. Školní 

družina je rozdělena do 3 oddělení. V budově Městyse se nachází tělocvična, kterou škola využívá pro 

své potřeby. 

Ve škole probíhá výuka náboženství a škola nabízí ve spolupráci s SVČ Luhačovice zájmové kroužky 

a spolupracuje se ZUŠ Luhačovice.  

Mateřská škola je umístěna téměř uprostřed obce v klidové části v nádherném prostředí Luhačovického 

Zálesí a v blízkosti Luhačovické přehrady. Budova školy je jednopodlažní, prostorná, prosluněná. 

V horním podlaží jsou umístěny dvě kombinované třídy – Motýlková a Ptáčková. V přízemí je třída 

Rybičková. Součástí každé třídy jsou umývárny, šatny a WC. Mateřská škola má vlastní školní kuchyni, 

která zajišťuje stravování dětí, zaměstnanců a zájemců z řad veřejnosti. Budova mateřské školy prošla 

v roce 2020 generální opravou vnitřních prostor. Okolí mateřské školy není rušné, i když kolem prochází 

dvě silnice. 

 

II. Obory vzdělávání - vzdělávací programy školy. 
  

vzdělávací program 
školní rok 2020/2021 

V ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program Základní 

škola Pozlovice 

1.-5. roč. 109 

  

Nepovinné předměty 

 
Náboženství: 5 skupin - celkem 60 žáků 

Vyučující - externě: Jan Ston 

       Jan Svozílek 

         Mgr. Hana Prouzová 

 

Anglický jazyk: 1 skupina – 20 žáků – Mgr. Barbora Vajdíková 

 

 

 

 

 

 

 



III. Přehled pracovníků školy. 
  

Pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021: 

 

 Počet fyzických osob 

Přepočtené 

úvazky  

Ped. prac. ZŠ 9 7,823 

Ped. prac. ŠD 3 2,233 

Ped. prac. MŠ 6 5,9 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ZŠ ve školním roce 2020/2021 

  

Ped. pracovníci - 

poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

1 Ředitel   1 VŠ Z, OV, 1.st. 

2 
Učitel/ka 

1 VŠ 1. st. 

3 
Učitel/ka 

1 VŠ Spec. ped. 

4 
Učitel/ka 

1 VŠ Spec. ped. 

5 
Učitel/ka 

1 VŠ 1. st. 

6 
Učitel/ka 

1 
VŠ 

Spec. ped. 

7 Učitel/ka 0,545 VŠ 1. St. 

8 Vychovatelka  0,583 ÚSO Spgš 

9 Vychovatelka  1 ÚSO Spgš. 

10 Vychovatelka 0,65 VŠ Vychovatelství 

11 Asistent pedagoga 0, 639 VŠ 

Etika a 

religionistika a 

pedagog volného 

času 

12 Asistent pedagoga 0,639 VŠ Spec.ped. 

14 Vedoucí uč. MŠ 1 ÚSO Spgš 

15 Učitelka MŠ 1 VŠ Spec. ped. 

16 
Učitelka MŠ 

1 VŠ Předškolní ped. 

17 
Učitelka MŠ 

1 VŠ Předškolní ped. 

18 
Učitelka MŠ 

1 ÚSO Spgš 

19 
Učitelka MŠ 0,9 ÚSO Spgš 

 

 

 

 

 

 

 



 Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ ve školním roce 

2020/2021 

   

 

  

  ZŠ ŠD MŠ   

Do 30 let 1 1 3   

30-39 let  2 0 1   

40-49 let  3 2 0   

50-59 let  3 0 1   

Nad 60 let  0 0 1   

 

Údaje o vzdělání pedagogických zaměstnanců ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021 

 v % 

VŠ vzdělání ZŠ: 100 

VŠ vzdělání ŠD: 33 

VŠ vzdělání MŠ: 50 

 

Nepedagogičtí pracovníci v ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021: 

   Počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 10 9,21 

Externí pracovníci 0 0 

  

Další údaje o nepedagogických pracovnících ZŠ a MŠ ve školním roce 2020/2021: 

 Ostatní pracovníci 

Osobní čísla  

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, 

obor 

1 školnice - uklízečka 1,0 vyučena 

3 vedoucí ŠJ 1,0 středoškolské 

4 kuchařka 0,96 vyučena 

5 kuchařka  1 vyučena  

6 kuchařka 1 vyučena 

7 kuchařka 1 vyučena 

8 uklízečka 1 vyučena 



9 uklízečka 1 vyučena 

10 Uklízečka/kuchařka 0,375/0,375 vyučena 

11 chůva 0,5 středoškolské 

 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2020/2021: 

 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 

2019 

Počet 

žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. třídy 

2020/2021 

Zápis do 1. třídy 

2020 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupí do 

1. třídy 

2021/2022 

21 2 20 15 0 15 

 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků. 

     Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2020/2021:  

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

hodnoceno 

slovně Průměr 

I. 20 0 0 0 0 1,02 

II. 17 1 0 0 0 1,04 

III. 27 0 0 0 0 1,02 

IV. 23 1 0 0 0 1,15 

V. 20 0 0 0 0 1,03 

Celkem: 107 2 0 0 0 1,05 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2020/2021: 

Gymnázium 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

         2              1         0               0         0     0  

 

Pochvaly a výchovná opatření za uplynulý školní rok 2020/2021:  

Pochvala ředitele školy - 0 

Pochvala třídního učitele - 58 

Napomenutí třídního učitele - 0 

Důtka třídního učitele - 0 

Důtka ředitele školy – 0 

 

 



Snížené stupně z chování na konci školního roku 2020/2021 

  Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

Neomluvené hodiny za školní rok 2020/2021 

   Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 

  

Údaje o žácích se SVP ve školním roce 2020/2021:  

Žáci s SVP celkem 14 

Převažující stupeň podpůrných opatření   

1. stupeň 2 

2. stupeň 10 

3. stupeň 2 

4. stupeň 0 

5. stupeň   0 

 

Žáci podle druhu zdravotního postižení 

 

Druh postižení počet 

Sluchové postižení  

  0 

Zrakové postižení  

  0 

S vadami řeči  

 1 

Tělesné postižení  

  0 

S kombinací postižení  

  0 

S vývojovými poruchami učení  

 7 

S vývojovou poruchou chování  

 3 

Autisté 

 1 

Nadaní žáci   

  0 

Celkem 

 14 



Soutěže a přehlídky, prezentace školy, další akce ve školním roce 2020/2021 

  Akce Třída Datum Místo 

1 Slavnostní zahájení nového školního roku I.-V. 1.9. ZŠ 

2 Sbírka plyšáků pro záchranáře I. - V. 8.9. ZŠ 

3 Návštěva cukrárny II. 11.9. Pozlovice 

4 

Scénické čtení z pohádek Miloše Macourka 

(Vacke, Hejcman) I. - V. 21.9. 

Tělocvična 

ZŠ 

5 Dopravní hřiště - poučit o BOZP žáky IV. + V. 25.9. Luhačovice 

6 Návštěva hasičské zbrojnice II.  6.10. Pozlovice 

7 Přírodovědná vycházka Starý hrad Světlov II. + III.  9.10. 

Starý 

Světlov 

8 Centrum pro rodinu I.+II. 16.10. ZŠ 

9 Slezské hrady a zámky- namluvení audio knihy 

V. Podloucká,  

Rajznauerová listopad online 

10 Mikulášská nadílka V. 4.12. 

ZŠ, domov 

důchodců 

11 Mikulášská party II.  9.12. ZŠ 

12 Procházka na Podhradí -dřevěný betlém II.  17.12. Podhradí 

13 vánoční besídky I. - V. 18.12. ZŠ 

14 Beseda s režisérem Jaroslavem Soukupem IV.  24.2. online 

15 Online návštěva Prahy s Ivanem  V.  6.3. online 

16 Matematický klokan I. -V.  18.3. online 

17 Ponožková výzva - Downův syndrom  I. - V. 21.3. FCB výzva 

18 Jídlo = palivo pro náš život - Antonie Sedlářová V.  23.3. online 

19 Setkání se spisovatelkou Markétou Vítkovou I. - V. březen online 

20 

Stojíme na prahu dospělosti - Mudr. Maria 

Fridrichová V.  26.3. online 

21 Beseda s paní Hřibovou - ošetření pleti a vlasů V.  26.3. online 

22 

Jak si zvednout hladinu hormonu štěstí - PhDr. 

Jaroslava Pavlíčková V.  29.3. online 

23 Slet čarodějnic III.  30.4. ZŠ 

24 Pyžamová party III.  14.5. ZŠ 

25 Putovní čtení - celoročně III.    ZŠ 

26 Děn dětí - vycházka na přehradu, zmrzlina I.-V. 1.6. Pozlovice 

27 Muzeum - Luhačovice V.  15.6. 

Pozlovice- 

Pražská 

čtvrť 

28 Laser game V.  17.6. Zlín 

29 Spaní ve škole V.  17.-18.6 ZŠ 

30 Den bláznivých účesů I.-V. 18.6. Pozlovice 

31 Výlet - Horní Dvůr Luhačovice III. 2.6. Luhačovice 

32 Výlet - Komonec IV.  4.6. Pozlovice 

33 Výlet - Zoo Lešná I.+II. 4.6. Lešná 

34 Koupaliště DUHA IV., V.  23.6. Pozlovice 

35 Muzeum - Luhačovice III.  23.6. Luhačovice 

36 Návštěva předškoláků ve škole 

MŠ + vybraní 

žáci V.třídy 24.6. ZŠ 

37 Den s myslivci I. - V. 25.6. Pozlovice 

38 Slavnostní ukončení školního roku I. - V. 30.6. ZŠ 



Plavání 

Výuka plavání byla naplánována na 2. pololetí školního roku v Městské plovárně Luhačovice 

prostřednictvím Plavecké školy Uherské Hradiště. Z důvodu k uzavření škol se výuka nekonala a bude 

přesunuta do následujícího školního roku. 

Výsledky výchovné práce školní družiny: 

Ve školním roce 2020/2021 ve škole fungovaly 3 oddělení ŠD s celkovým počtem žáků 70.  

Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve školním roce 2020/2021 

     

  Akce Třída Datum Místo 

1 Projektové odpoledne Skauti 18.9. Junácká 

chata 

Projektové 

odpoledne 

Skauti 

2 Malování na chodník 23.9. Plácek u 

školy 

Malování na 

chodník 

3 Rekordiáda 8.10. Školní 

družina 

Rekordiáda 

4 Výrobní foto soutěž Fíha - Dýha 30.11.-

4.12 

Školní 

družina 

 Výrobní 

foto soutěž 

Fíha - Dýha 

5 Vánoční dílničky 9.12. Školní 

družina 

Vánoční 

dílničky 

6 Soutěž v jízdě na bobech 14.1. Junácká 

chata 

Soutěž v 

jízdě na 

bobech 

7 Stavby ze sněhu 8.2. Víceúčelov

é hřiště 

Stavby ze 

sněhu 

8 Valentýnské dílničky 10.2. Školní 

družina 

Valentýnské 

dílničky 

9 Karneval 16. 2. Školní 

družina 

Karneval 

10 Den Země 22. 4.  Blízké 

okolí 

Den Země 

11 Čarodějnické odpoledne 29.4. Školní 

družina 

Čarodějnick

é odpoledne 

12 Dílničky na Den matek 5.5. Školní 

družina 

Dílničky na 

Den matek 

13 Výtvarně literární soutěž SDH a knihovny 17.5.-

27.5 

Školní 

družina 

Výtvarně 

literární 

soutěž SDH 

a knihovny 

14 Skautem na jeden den 31.5. Junácká 

chata 

Skautem na 

jeden den 

15 Závody koloběžek 8.6. Plácek u 

školy 

Závody 

koloběžek 

16 Hravé dopoledne ve spolupráci s MŠ 16.6. Školní 

družina 

Hravé 

dopoledne 

ve 

spolupráci s 

MŠ 

17 Pohodové hřiště 29.6. Hřiště na 

Pohodě 

Pohodové 

hřiště 



Spolupráce s rodiči: 

Pravidelné třídní schůzky nebo konzultační odpoledne se konaly v termínech 1. září 2020 - první třída, 

9. září 2021, v týdnu 26.-30.4.2021 třídní schůzky formou online setkání s rodiči. Dále proběhla schůzka 

pro rodiče budoucích prvňáčků. Rodiče mohli využívat konzultační hodiny vyučujících.  

Spolupráce s MŠ Pozlovice 

Pro děti z MŠ byla v červnu uspořádána miniškola pro předškoláky. 

Spolupráce se ZUŠ Luhačovice 

Ve školním roce 2020/2021 pokračovala výuka ZUŠ Luhačovice v prostorách školy. Probíhala zde 

výuka hry na klavír. 

Spolupráce s DDM (SVČ) Luhačovice 

V roce 2020/2021 byly opět žákům nabídnuty kroužky ve spolupráci s DDM Luhačovice. Vzhledem 

k vývoji pandemické situace nebyly kroužky realizovány. Žáci IV. a V. třídy se v září zúčastnili 

programu s tématikou dopravní výchovy.  

Kroužky v ZŠ 

Další kroužky byly organizovány díky projektu "Šablony II - Základní škola a Mateřská škola 

Pozlovice". Takto byly organizovány kroužky: Klub zábavné logiky a deskových her – 2x, Klub cizího 

jazyku – AJ a 4 skupiny doučování. Část těchto aktivit byla v době distanční výuky vyučována on line 

přes MS Teams. 

Spolupráce s dalšími subjekty 

Vzhledem k vývoji pandemické situace a s tím navazujících opatření byla spolupráce s ostatními 

subjekty velmi omezena. Na konci školního roku se alespoň podařilo zorganizovat s místním spolkem 

myslivců MS Komonec Den s myslivci. 

 

Výsledky výchovné práce mateřské školy: 

Začátek školního roku jsme z důvodu rekonstrukce vnitřních prostor mateřské školy zahájili 

v náhradních prostorách a to ve Školní družině, pro třídy Motýlkovou a Rybičkovou a dále v prostorách 

fary pro třídu Ptáčkovou. Od měsíce listopadu byl obnoven provoz v budově mateřské školy. 

V I. pololetí jsme se předně zaměřili na adaptaci nově příchozích dětí, na bezpečnostně a hygienicky 

zajištěný provoz v náhradních prostorách a na zajištění co nejpříjemnějšího návratu do budovy mateřské 

školy. Dále jsme pokračovali v zařazených projektech, v polytechnickém vzdělávání a v rozvoji 

environmentální výchovy. Z důvodu pandemie Covid – 19 neproběhly žádné společné akce s rodiči. 



Ve II. pololetí byla z nařízení vlády mateřská škola od 1. 3. 2021 do 9. 4. 2021 uzavřena (z důvodu 

virové pandemie Covid – 19). Na základě doporučení MŠMT pro vzdělávání předškolních dětí 

distančním způsobem, byl po dohodě s rodiči zvolen způsob výuky offline. Této výuky se účastnilo 14 

předškolních dětí a komunikace a spolupráce s dětmi i s rodiči probíhala na velmi dobré úrovni. Ostatní 

děti z mateřské školy se mohly „spojit“ se školkou a s paní učitelkami prostřednictvím natočených 

motivačních, pohádkových či výtvarných videí, které byly k zhlédnutí na sociálních sítích školky. Od 

12. 4. 2021 byl provoz mateřských škol znovu otevřen pro předškolní děti a děti rodičů zaměstnaných 

ve složkách IZS. Tyto děti se dvakrát týdně v prostorách MŠ testovaly na Covid – 19 prostřednictvím 

antigenních testů za účasti zákonných zástupců. Taktéž probíhalo testování u zaměstnanců. Od 10. 5. 

2021 byl z rozhodnutí vlády znovu otevřen provoz mateřských škol pro všechny děti bez povinnosti 

testování. Pokračovali jsme ve vzdělávání dle vytvořených TVP v souladu se ŠVP. Předplavecká výuka 

byla kvůli virové pandemii zrušena a ze stejného důvodu opět neprobíhaly žádné společné akce.  

Pasování na školáky se uskutečnilo pouze v komunitě třídy na zahradě mateřské školy. 

V rámci daných pokynů, zajištění bezpečnostních a hygienických opatření hodnotím provoz MŠ na 

dobré úrovni. 

Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy ve školním roce 2020/2021 

     

  Akce Třída Datum Místo 

1 Třídní schůzky III.  02.09.202

1 

Fara 

2 Třídní schůzky II. 03.09.202

1 

ŠD 

3 Projekt "Naše cesty k bezpečí" – hasiči I.+II.+III

. 

23.9. Pozlovice 

4 Dopravní hřiště III. 25.9. Luhačovice 

5 Divadlo v MŠ I.+II.+III

. 

30.9. Tělocvična 

ZŠ 

6 projekt "Malá technická univerzita" II.+III. 2.10. ŠD 

7 První pomoc nanečisto I.+II.+III

. 

7.10. ŠD 

8 výlet do Envicentra Hostětín III. 8.10. Hostětín 

9 Třídní schůzky I. 13.10. ZŠ 

10 projekt "Malá technická univerzita" II.+III. 16.10. ŠD 

11 Divadlo v MŠ I.+II.+III

. 

26.10. ŠD 

12 Divadlo v MŠ I.+II.+III

. 

3.12. MŠ 

13 Výroba dárků k Vánocům pro Domovy seniorů 

Luhačovice a Pozlovice 

I.+II.+III

. 

7.-11.12. MŠ 

14 Vánoční nadílka v MŠ I.+II.+III

. 

14.12. MŠ 

15 Konzultační hodiny pro rodiče III. 18.1. MŠ 

16 Divadlo v MŠ I.+II.+III

. 

5.2. MŠ 

17 projekt "Malá technická univerzita" II.+III. 24.2. MŠ 

18 Focení na tablo III.tř. 10.5. MŠ 



19 projekt "Malá technická univerzita" II.+III. 19.5. MŠ 

20 Třídní focení I.+II.+III

. 

9.6. MŠ 

21 Setkání s myslivcem III. 14.6. MŠ 

22 Pasování na školáky + táborák III. 22.6. MŠ 

 

Environmentální výchova a vzdělávání 

Vzhledem k vývoji pandemické situaci byly zavedené akce v rámci EVVO značně omezeny. Po 

přechodu zpět na prezenční výuky v jarních měsících, trávili žáci část výuky v okolí školy. 

Projekty, programy v rámci EVVO 

02. 06. 2021 - Výlet - Horní Dvůr Luhačovice 

04. 06. 2021 – Výlet – ZOO Lešna 

25. 06. 2021 – Den s myslivci 

 

Výsledky prevence sociálně patologických jevů  

Preventivní výchova je začleněna do jednotlivých předmětů. Jedná se zejména o prvouku, 

vlastivědu, přírodovědu, tělesnou výchovu, ICT. V těchto předmětech byly realizovány tematické bloky, 

které jsme si stanovili v MPP.  

V dnešní době, kdy na žáky působí moderní informační technologie, jsme se snažili působit 

preventivně během celého školního, nejen v hodině informační technologie. Žákům vysvětlujeme a 

upozorňujeme je na rizika internetu, her a sociálních sítí. Používání mobilních telefonů nemáme 

zakázáno školním řádem, jako na jiných školách.  Žáci mají dohodnuté s jejich pedagogy pravidla jejich 

používání. V rámci hodin využíváme také tablety, především jako zdroj informací a učíme žáky 

s informacemi pracovat a vyhodnocovat jejich relevantnost. Žáci V. ročníku vypracovávali projekty a 

prezentace v rámci projektu Šablony II., kdy pracovali s tablety a informacemi na internetu. Tento 

projekt se prolínal do výuky všech naukových předmětů.   

Preventivní programy v letošním školním roce probíhaly v omezené míře. Důvodem byla 

neochota organizací pracovat v on-line prostředí. V letošním školním roce byly zrušené veškeré 

sportovní akce – turnaje, plavecké závody, atletické závody. Žáci byli vedeni ke správnému 

společenskému chování a kulturnímu vnímání – besedy během on-line výuky (beseda se spisovatelkou, 

režisérem, návštěva Prahy ze střechy domu v Praze). Zaměřili jsme se také na emoce a sociální izolaci, 

která během pandemie nastala. Důležitá je i spolupráce s městysem a místními organizacemi, vedeme 

žáky k úctě ke starším lidem, zachovávání tradic a udržování čistého prostředí. V době rozvolnění žáci 

uspořádali mikulášskou obchůzku, kdy za přísného dodržení opatření navštívili městys a domov 

důchodců se svým vánočním programem. 

 

Dále se uskutečnily následující jednorázové akce, které pro žáky připravili odborníci, kteří se zabývají 

problematikou sociálně patologických jevů. 



 

Akce Třída Datum Místo 

Slavnostní zahájení nového 

školního roku  
I.-V.  1.9.  ZŠ  

Dopravní hřiště  IV. + V.  25.9.  Luhačovice  

Centrum pro rodinu  I.+II.  16.10.  ZŠ  

Výlet - Horní Dvůr 

Luhačovice   
III.  2.6.  Luhačovice  

Výlet - Komonec  IV.   4.6.  Pozlovice  

Výlet - Zoo Lešná  I.+II.  4.6.  Lešná  

Den s myslivci  I. - V.  25.6.  Pozlovice  

Sbírka plyšáků pro záchránáře  I. - V.  8.9.  ZŠ  

Scénické čtení z pohádek 

Miloše Macourka (Vacke, 

Hejcman)  

I. - V.  21.9.  Tělocvična ZŠ  

Návštěva hasičské zbrojnice  II.   6.10.  Pozlovice  

Přírodovědná vycházka Starý 

hrad Světlov  
II. + III.   9.10.  Starý Světlov  

Slezké hrady a zámky- 

namluvení audio knihy  

V. 

(Podloucká, Rajznauerová)  
listopad  online  

Mikulášská nadílka  V.  4.12.  
ZŠ, domov 

důchodců  

Procházka na Podhradí -

dřevěný betlém  
II.   17.12.  Podhradí  

vánoční besídky  I. - V.  18.12.  ZŠ  

Beseda s režisérem Jaroslavem 

Soukupem  
IV.   24.2.  online  

Online návštěva Prahy s 

Ivanem   
V.   6.3.  online  

Ponožková výzva - 

Downův syndrom   
I. - V.  21.3.  FCB výzva  

Jídlo = palivo pro náš život - 

Antonie Sedlářová  
V.   23.3.  online  

Setkání se spisovatelkou 

Markétou Vítkovou  
I. - V.  březen  online  

Stojíme na prahu dospělosti 

- Mudr. Maria Fridrichová  
V.   26.3.  online  

Beseda s paní Hřibovou - 

ošetření pleti a vlasů  
V.   26.3.  online  

Jak si zvednout hladinu 

hormonu štěstí - PhDr. Jaroslava 

Pavlíčková  

V.   29.3.  online  

Slet čarodějnic  III.   30.4.  ZŠ  

Pyžamová párty  III.   14.5.  ZŠ  

Putovní čtení - celoročně  III.     ZŠ  

Muzeum - Luhačovice  V.   15.6.  
Pozlovice- 

Pražská čtvrť  

Laser game  V.   17.6.  Zlín  

Spaní ve škole  V.   17.-18.6  ZŠ  



Den bláznivých účesů – projekt 

V. třídy  
I.-V.  18.6.  Pozlovice  

Koupaliště DUHA  IV., V.   23.6.  Pozlovice  

Muzeum - Luhačovice  III.   23.6.  Luhačovice  

Návštěva předškoláků ve škole  MŠ + vybraní žáci V.třídy  24.6.  ZŠ  

Slavnostní ukončení školního 

roku  
I. - V.  30.6.  ZŠ  

  

VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a ŠD 2020/2021  

    

zaměstnanec akce místo konání termín 

sborovna Office 365, MS Teams ZŠ Pozlovice 16.9.2020 

Bartošová 

Pedagog, výchovný poradce a kariérní 

poradenství  online 3.12.2020 

Kropáčová, 

Bednaříková Specifické poruchy chování online 13.+.14.10.2020 

Janeček, 

Tylečková, 

Urban, 

Kropáčová, 

Vajdíková 

Krajský workshop MAT – Formativní 

hodnocení v praxi online 25.3.2021 

Vajdíková Až se sejdeme ve škole online 13.4.2021 

Janeček Revize RVP ZV – startovací balíček – Základy 

algoritmizace a programování 

online 15.4.2021 

Janeček Jak na nový RVP ZV ve škole, webinář pro 

ředitele 

online 29.4.2021 

Bednaříková  Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami v 

inkluzivním vzdělávání  

online  4.5. - 5.5.2021  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 2020/2021  

    

zaměstnanec akce místo konání termín 

Šánková 

Monika První pomoc ZŠ Pozlovice 31. 8. 2020 

Šánková 

Monika Základy matematické pregramotnosti v mš webinář 3. – 4. 12.2020 

Bc. Novosádová 

Blanka 

Psychohygiena učitele – jak předejít 

vyčerpání stresům webinář 22. 2. 2021 

Kollarčíková 

Jana Řečová výchova u dětí – náměty a inspirace webinář 5. 3. 2021 

Hetmerová 

Dana Základy matematické pregramotnosti v mš webinář 30. 3. 2021 



 

VII. Údaje o inspekční činnosti a kontrolní činnosti 

1. Ve školním roce 2020/2021 neproběhla inspekční a kontrolní činnost pedagogického 

charakteru.  

 

2. Ve školním roce 2020/2021 proběhla ve škole také kontrolní činnost zřizovatele školy, která 

byla nepedagogického charakteru.  

 

 

VIII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do žádného rozvojového a mezinárodního projektu. 

 

IX. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla ve školním 2020/2021 roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání škola realizovala projekt s názvem 

"Šablony II - Základní škola a Mateřská škola Pozlovice". Projekt byl ukončen k 30. 6. 2021 

XI. Přehled o hospodaření za rok 2020 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými 

vlastní činností. Základní škola a Mateřská škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu z těchto 

zdrojů: 

1. Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové 

prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, odvody do fondu kulturních a sociálních 

potřeb na pracovní a učební pomůcky a další vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše 

rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2020 byly schváleny celkem přímé 

NIV ve výši 13.864.356,- Kč.  

2. Městys Pozlovice (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen k úhradě 

nákladů souvisejících s její hlavní činnosti, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a 

údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2020 byl schválen příspěvek na provoz ve 

výši 1.320.000 Kč, na provoz mateřské školy 625.000,- Kč a základní školy 695.000,- Kč. 

3. Ostatní – v roce 2019 získala škola dotaci z Operačního programu Výzkum, věda a vzdělávání 

z projektu tzv. šablon, který postupně realizuje a bude ho dokončovat v červnu 2021. Pro rok 

2021 zbývá dočerpat 237.787,14 Kč a v roce 2020 čerpala škola 373.031,86 Kč.  

 

 



Čerpání provozního příspěvku 

Na rok 2020 byl schválen provozní příspěvek ve výši 1.320.000 Kč. K 31.12.2020 byla na účet základní 

školy připsána plná výše příspěvku, tj. 1.320.000 Kč. Tato částka byla proúčtována do výnosů. Kromě 

tohoto transferu má organizace vlastní výnosy ze školného a stravného, které byly v letošním roce nižší 

z důvodu částečného uzavření školy nebo některých tříd. Tím ale došlo také k nižším nákladům, nižší 

spotřeba je vidět především na energiích. Vyšší spotřeba byla v roce 2020 na čistící a hygienické 

prostředky z důvodu zabezpečení zdraví dětí i zaměstnanců a velkou část nákladů tvořily práce při 

rekonstrukci mateřské školy. Na rekonstrukci školy byl použit i fond investic, do které byl v 1. pololetí 

roku 2020 převeden kladný hospodářský výsledek z rezervního fondu. 

Provozní příspěvek na rok 2020 byl k 31.12.2019 čerpán na 99,3 %. Organizace dosáhla kladného 

hospodářského výsledku ve výši 9.374,56 Kč 

Organizace vyvíjela v roce 2020 taktéž doplňkovou činnost především v oblasti školního stravování. 

Z důvodu pandemie koronaviru i z důvodu rekonstrukce v mateřské školy byly v letošním roce nižší a 

organizace vykázala kladný hospodářský výsledek ve výši 14.697,97 Kč.  

4. Čerpání státního rozpočtu  

Na rok 2020 byla k 31.12.2020 schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, 

základní příděl do FKSP (2 % z mezd a náhrad za nemoci) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice, 

učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání - povinná výuka, DVPP – další vzdělávání 

pedag. pracovníků) ve výši 13.864.356,- Kč. Na účet bylo k 31.12.2020 připsáno 13.864.356,- Kč. Do 

výnosů byla zaúčtována částka ve výši skutečného čerpání poskytnutých dotací 13.864.356,- Kč, dotace 

byla vyčerpána na 100 % a v rámci finančního vypořádání se státním rozpočtem nedošlo k žádné 

vratce. V tabulkách rozboru hospodaření jsou uvedeny náklady, ke kterým se tato částka vztahovala.  

5. Pořízené investice 

V roce 2020 byl pořizován pouze drobný dlouhodobý majetek do 40 tis. Kč a byly realizovány opravy. 

Především se jednalo o nábytek nebo ICT techniku, která byla důležitá pro zajištění distanční výuky 

v době koronavirové pandemie a taktéž majetek při rekonstrukci mateřské školy.  

 

6. Celkový hospodářský výsledek 

Hospodářský výsledek za rok 2020 byl 24.072,23 Kč.  

7. Hospodaření ve fondech 

účet – 411 – Fond odměn: 

Zůstatek k 31.12.2020 je 0 Kč. 

 



účet – 412 – Fond FKSP: 

Zůstatek fondu k 31.12.2020 činí 262.380,31 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem. 

Výdaje se skládaly z příspěvku na kulturní a sportovní akce, zájezdy, příspěvky na stravování a vitamíny 

pro zaměstnance. V roce 2020 bylo z důvodu částečné distanční výuky a uzavření obchodů nižší.  

účty – 413 a  414 – Fond rezervní: 

K 31.12.2020 je zůstatek na fondu 237.787,14 Kč. Částka je ale ze 100 % tvořena zatím nevyčerpanou 

dotací z projektu EU Šablony, která musí být v souladu s legislativou k 31.12. daného roku součástí 

rezervního fondu na účtu 414. Částka bude vyčerpána v roce 2021 do června 2021, kdy bude projekt 

ukončen. 

Účet – 416 – Fond investiční: 

Zůstatek k 31.12.2020 činí 5.460,- Kč. Fond je tvořen odpisy z dlouhodobého majetku a následně byl 

do fondu převeden zůstatek rezervního fondu, kde obec Pozlovice rozhodla o převodu části kladného 

hospodářského výsledku. Tato částka však byla vyčerpána v souvislosti s rekonstrukcí mateřské školy. 

8. Závěr 

Základní škola a Mateřská škola Pozlovice hospodařila s hospodářským výsledkem 24.072,23 Kč. 

Rekapitulace (v Kč na 2 desetinná čísla)   

  

I. Náklady a výnosy   

    

Náklady 17 528 777,62 

Výnosy 17 552 849,85 

Výsledek hospodaření 24 072,23 

z toho z hlavní činnosti 9 374,56 

          z hospodářské činnosti 14 697,67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XII. Závěr výroční zprávy 

 

Činnost základní školy ve školním roce 2020/2021 byla zásadně ovlivněna pandemickou situací a 

přechody z prezenční výuky na distanční výuku a naopak. Roční plán nemohl být naplněn, řada 

naplánovaných cílů nemohla být kvůli nastaveným nařízením a celkové situaci zrealizována. Samotná 

distanční výuka byla jednotně realizována přes MS Teams. Díky zapojení školy do projektu SYPO došlo 

již s předstihem k vytvoření uživatelských účtů MS Teams pro žáky a učitele, dále byli všichni 

pedagogové ZŠ proškoleni na základní používání MS Teams. Díky tomuto škola přešla  v podstatě 

okamžitě po uzavření škol na distanční výuku. Mezi pedagogy byl dohodnut počet přímých vyučovacích 

hodin během distanční výuky, který se lišil dle tříd a věku žáků. U mladších dětí byla nutná asistence 

rodičů. Škola poskytla i výpůjčku tabletů, jedné rodině bylo zajištěno bezplatné užívání internetu 

místním poskytovatelem internetu firmou Avonet. Zapojení žáků do distanční výuky bylo 100%. I přes 

všechny úskalí, která jsou spojena s distanční formou výuky, se učitelé maximálně snažili probrat učivo, 

věnovat se žákům v rámci doučování a především se sebevzdělávat a vzájemně si předávat nové 

poznatky, formy a metody práce, aplikace, programy atd. Po zahájení prezenční výuky 

v listopadu/prosinci byl vytvořen dotazník pro rodiče k průběhu a fungování distanční výuky. 

Z výsledků bylo zřejmé, že škola a práce učitelů byla rodiči vnímána velmi kvalitně. Nejvíce připomínek 

bylo k počtu přímých online hodin. Na jejich základě došlo později k úpravě počtu přímých online hodin 

v některých třídách v dalším průběhu distanční výuky na jaro 2021. I když nebyla distanční forma výuky 

v mnohém ideální a nemůže plně nahradit prezenční výuku, tak díky práci učitelů, jejich spolupráci 

s rodiči a materiálnímu vybavení školy se podařilo distanční výuku realizovat kvalitně. 

Ve školním roce 2020/2021 byla činnost školy realizována podle vzdělávacího programu: Školní 

vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Pozlovice. I přesto, že část výuky byla 

realizována distanční formou, tak se školní vzdělávací program dařil z velké části plnit. Učivo, které se 

z časových důvodů nestihlo odučit, bylo přesunuto do nového školního roku. Zároveň byl během 

školního roku školní vzdělávací program zrevidován a upraven, změny jsou platné od nového školního 

roku 2021/2022. 

Škola pokračovala v realizaci projektu s názvem "Šablony II - Základní škola a Mateřská škola 

Pozlovice" v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Pro žáky byly v rámci projektu 

organizovány 3 kluby a 4 skupiny doučování, byly realizovány projektové dny, aj.. Projekt byl dokončen 

k 30. 6. 2021. 

V průběhu července a srpna 2021 byla provedena kompletní rekonstrukce zařízení školní jídelny a 

podlahových krytin a žaluzií ve třídách v budově základní školy. Po této rekonstrukci, která navazovala 

na rekonstrukci kotelny z roku 2020 a na celkovou rekonstrukci školy z roku 2019, je budova školy v 

technickém stavu, který si v nejbližších letech nebude vyžadovat žádné zásadní a velké opravy. Za 

realizované rekonstrukce naší školy je potřeba poděkovat zřizovateli školy, který do školy investoval 



částky v řádech milionů korun a jehož zaměstnanci investovali do samotné realizace rekonstrukcí 

spoustu času a energie. 

Za celý průběh školního roku, který přinesl nečekané překážky, které se nám společnými silami podařilo  

překonat, patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým zaměstnancům školy, zřizovateli, 

rodičům, bez kterých by nešlo realizovat distanční výuku a také dalším organizacím a osobám, které 

s naší školou spolupracovaly. 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 24. 9. 2021 

Datum projednání pedagogickou radou: 27. 9. 2021 

Datum schválení školskou radou: 29. 9. 2021 

 

 

 

Razítko a podpis ředitele školy: 


