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1. IDENTIFIKAČNÍ  ÚDAJE  O ŠKOLE  

 

 

 

OFICIÁLNÍ NÁZEV:  

 

ŠKOLNÍ  VZDĚLÁVACÍ  PROGRAM  PRO  ZÁKLADNÍ  VZDĚLÁVÁNÍ 

 

                  „ TVOŘIVÁ ŠKOLA “ 

 

 

 

PŘEDKLADATEL: 

 

Název školy :           Základní škola a mateřská škola Nosislav,    

   okres Brno-venkov, příspěvková organizace  

 

Adresa školy:   Komenského 127 ,  691 64  Nosislav 

 

Právní forma :    příspěvková organizace  

 

Jméno ředitele:   Mgr. Monika Přibylová 

 

IČO:     65 265 734 

 

Kontakty:    telefon:          ředitelka školy:  547 238 867 

                                                       

                               e-mail:    reditel@skolanosislav.cz 

                                web:             www.skolanosislav.cz 
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ZŘIZOVATEL: 

 

Název   Městys Nosislav 

 

Adresa :  Městečko 54 ,  691 64 Nosislav 

 

Právní forma :        obec 

 

IČO     00 283 428 

 

Kontakty:    telefon:          547 231 089  

                               e-mail :          obecni.urad@nosislav.cz 

                                web :          www.nosislav.cz 

   

 

 

 

 

1.1 DATUM POSLEDNÍHO ZAŘAZENÍ DO SÍTĚ ŠKOL 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 

pod č.j. 17 280/2006-21  ze dne 14.8. 2006 s účinností od 14.8. 2006.  

Obor vzdělání podle: Klasifikace kmenových oborů vzdělání:  

79 –01-C/001 Základní škola. 

 

1.2  SEZNAM PRACOVIŠŤ 

 

Organizace má  pracoviště: 

Základní škola, Komenského 127, 691 64 Nosislav 

Mateřská škola, Komenského 500,  691 64  Nosislav 

 

Školní jídelna, Komenského 500, 691 64  Nosislav 

mailto:obecni.urad@nosislav.cz
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tab. č. 1  Přehled součástí školy, pracovníků a žáků 

 

 

      IZO součásti 

Kapacita Počet žáků 

 

Počet 

 pracovníků 

   

 Mateřská škola 107 604 990 68 62 7 

 Základní škola 102 255 091 100 68 8 

 Školní družina 118 300 695 60 50 3 

 Školní jídelna 103 179 844 150 76 4 

 Školní výdejna 171 101 618 80 69 1 

 

 

 

tab. č. 2  Přehled žáků dle tříd 

 

Ročník (obor) Počet tříd Počet žáků 

 

 Mateřská škola 3 62 

 Základní škola 5 68 

 Školní družina 2 50 

 

 

POČET TŘÍD A ŽÁKŮ  

 

Ve školním roce bylo vzděláváno na základní škole  68 žáků.  

Do 1. ročníku nastoupilo 12 nových žáků. 
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tab. č. 3   Počty žáků v jednotlivých ročnících 

 

 1.ročník 2.ročník 3.ročník 4.ročník 5.ročník 

Základní škola 12 11 14 15 16 

 

 

1.3 SPOJENÉ ROČNÍKY: 

  

Vzhledem k  počtu žáků jednotlivých ročníků bylo složení tříd následující: 

Žáci byli spojování jen na výchovné předměty – VV, TV, PČ, HV dle potřeby školy 

 

I. třída  1. ročník       třídní učitelka      Mgr. Pavlína Sychrová                  12  žáků 

II. třída 2. ročník       třídní učitelka   Mgr. Renata Kadlecová                  11 žáků  

III.       třída   3. ročník             třídní učitelka      Mgr. Ludmila Hrdinová                   14  žáků                                                                                                                             

IV.       třída   4. ročník       třídní učitelka      Mgr. Monika Přibylová                   15  žáků 

V.        třída   5. ročník             třídní učitelka      Mgr. Petra Bartoňová                    16  žáků 
 

 

 

 

1.4     MATERIÁLNĚ TECHNICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ŠKOLY 

 

Výuka v základní škole probíhala v pěti učebnách.  

Všechny učebny jsou vybaveny výškově nastavitelnými lavicemi a židlemi a moderním  

nábytkem. Ve všech učebnách jsou umístěny interaktivní tabule. Pro výuku i relaxaci 

slouží koberce. 

Vybavení učebnicemi a pracovními sešity bylo dle zákona. K relaxaci v rámci školy i školní 

družiny je během jarních a letních měsíců využíváno školní hřiště. Vzhledem k tomu, že 

škola nemá vlastní tělocvičnu, využívá proto obecní sál.  
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1.5 ÚDAJE O ŠKOLSKÉ RADĚ 

 

tab. č. 4   Školská rada 

 

Datum zřízení Počet členů Zástupce obce  Zástupce školy  Zástupce rodičů 

27.11.2014 3 
Jaromír Kokrhel 

 

Eliška 

Kandusová 

Kateřina 

Baťalíková 
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY 

 

 

 

 2.1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 

 

Škola provádí výuku podle programu „ TVOŘIVÁ ŠKOLA „ – školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání. Tento program je průběžně  doplňován formou příloh.  

Školní družina pracovala podle svého školního vzdělávacího programu, který je součástí 

ŠVP. 
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3.   PERSONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

 

Základní škola a Mateřská škola Nosislav má celkem 24 fyzických  zaměstnanců .  

 

 

tab. č.  5  Přehled o zaměstnancích 

 

 

 

Pracovníci 

Fyzické osoby 

Celkem 
z toho 

ženy s kvalifikací  bez kvalifikace 

učitelé ZŠ 7 7 6 1 

vychovatelky 3 3 1 2 

učitelé MŠ 6 6 6 0 

provozní zaměstnanci 8 8 8 0 

asistenti pedagoga 1 1 1 0 

školní asistent, chůva 2 2 2 0 

 

Komentář: Na škole pracovalo 24 kmenových zaměstnanců. Někteří pracovníci 

vykonávali více činností na zkrácené pracovní úvazky:(vychovatelka, učitelka; pracovnice 

provozu a školní jídelny). 

V MŠ jsou všechny učitelky kvalifikované, mají odpovídající vzdělání. 

V ZŠ je 1 učitelka  nekvalifikovaná, pracuje na zkrácený úvazek, jedná se o výuku výchov. 

V MŠ pracuje chůva a v  ZŠ školní asistentka, obě jsou financované ze zdrojů EU. V ZŠ 

dále pracuje jedna asistentka pedagoga. 

 

 

3.1 PERSONÁLNÍ ZMĚNY 

Na částečný úvazek se vrátila p.u. Eliška Kandusová – výuka AJ 

Pro školní rok  byla přijata školní asistentka  do základní školy – Kateřina Langová. 
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4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

 

 

tab. č. 6  Přehled první ročník 

 

Počet dětí u 

zápisu 

 

Počet odkladů ŠD 
Počet dětí  

po odkladu 

Očekávaný počet 

dětí 

navržen. skuteč.   

19 3 3 6 16 

 

Komentář: K zápisu se dostavilo 19 dětí. O odklad školní docházky požádali rodiče 3 

žáka.. Do prvního ročníku nastoupí  16 žáků.  
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5. VÝSLEDKY  VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

5.1 PROSPĚCH  ŽÁKŮ  

Školní rok byl ukončen se 68 žáky, z toho 33 chlapců a 35 dívek.   

Z 5. ročníku byli přijati 3 žáci na gymnázium.  

 

tab. č. 7 Prospěch žáků   

  

Třída/ročník 
Počet 

žáků 
Pololetí 

Prospěl 

s vyznam. 
Prospěl Neprospěl Nehodnocen 

Hodnoceno 

slovně 

I.tř. / 1. roč 
12 

I. 12 0 0 0 0 

II. 12 0 0 0 0 

II. tř. /2. roč. 
11 

I.       11 0 0 0 0 

II.       11 0 0 1 0 

III. tř./3. roč. 
14 

I. 14 0 0 0 0 

II. 13 1 0 0 0 

IV. tř./4.roč. 
 15   

I. 13 2 0 0 0 

II. 11 4 0 0 0 

V. tř./5.roč. 
16 

I. 12 4 0 0 1 

II. 9 7 0 0 1 

 

Komentář:  
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5.2  CHOVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

tab. č. 8    Chování žáků 

 

Třída/ročník 
Počet 

žáků 
Pololetí 

Pochvala 

TU 

Pochvala    

ŘŠ 

Napomenutí 

TU 

Důtka 

TU 

Důtka  

ŘŠ 

I.tř. / 1. roč 
12 

I.    0 0     0 0    0 

II. 0 0 0 0 0 

II. tř. /2. roč. 
11 

I. 0 0 0 0 0 

II. 0 0 0 0 0 

III. tř./3. roč. 
14 

I. 0 0 0 0 0 

II. 0 0 0 0 0 

IV. tř./4.roč 
15 

I. 0 0 0     0 0 

II. 0 0 0 0 0 

V. tř./5.roč. 
16 

I. 0 0    0 0 0 

II. 0 0 0 0 0 

 

Komentář: Ve třídách 1. až 4. ročníku se nevyskytly vážnější problémy v chování žáků. 

Vše bylo řešeno okamžitou domluvou.  Jednalo se o opakované zapomínání, nenošení 

domácích úkolů a neplnění školních povinností. 

 

 

tab. č. 9     Snížený stupeň z chování 

 

Snížený stupeň z chování Počet: %: 

Celkem 0 0 

- z toho 2.stupeň 0 0 

- z toho 3.stupeň 0 0 
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tab. č. 10     Údaje o zameškaných hodinách  

 

Třída/ročník 

Pololetí Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet 

neomluvených 

hodin na žáka 

I.tř / 1. roč 
I. pol. 295 24,58 0 0 

II. pol. 948 79,00 0 0 

II.tř./ 2. roč. 
I. pol. 250 22,73 0 0 

II. pol. 258 23,45 0 0 

III.tř./ 3. roč. 
I. pol. 296 21,14 0 0 

II. pol. 488 34,86 0 0 

 IV.tř./4.roč. 
I. pol. 227 15,13 0 0 

II. pol. 397 26,47 0 0 

IV.tř./5.roč. 
I. pol. 531 33,19 0 0 

II. pol. 861 53,81 0 0 

 

 

tab. č. 11     Údaje o zameškaných hodinách  - celkem 

 

Zameškané hodiny celkem       4551 Průměr na jednoho žáka:            66,93 

          - z toho neomluvené:      0 Průměr na jednoho žáka:             0  
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5.3 VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍ PROCES 

 

Ve školním roce  se vzdělávalo v základní škole 68 žáků.  

Vyučování probíhalo v pěti učebnách. 

Vzdělávání žáků probíhalo v 1.– 5. ročníku podle  ŠVP „ TVOŘIVÁ ŠKOLA“.   

Výuka probíhala ve všech ročnících samostatně. Jen na výchovy a hodiny čtení se 

spojovaly ročníky. Ve třídách byly do výuky zapojeny relaxační chvilky. K výuce byla 

využívána interaktivní tabule s výukovými programy i počítačová učebna.  

Výuka tělesné výchovy probíhala v obecním sále a při příznivém počasí na přilehlém 

školním hřišti. Výuka plavání z důvodu covidových opatření v tomto roce neprobíhala. 

Žákům s VPU a VPCHU byla poskytnuta speciálně pedagogická péče během vyučování i 

v doučovacích kroužcích. 

Počítačová učebna byla využívána všemi žáky v rámci všech předmětů, školní družinou a 

v době příprav žáků na zkoušky na gymnázium.  

Během uzavření škol z důvodu covidových opatření probíhala distanční výuka. Žáci se 

přihlašovali do výuky pomocí Google Meet. Mimo jednoho žáka, který pracoval na žádost 

rodičů samostatně, se všichni žáci účastnili každodenní výuky na PC. Všichni také zasílali 

požadované úkoly. Vyučující jim je opravené vraceli zpět. Formou distanční výuky 

probíhalo i hodnocení žáků (testy, úkoly, samostatné projekty). 

 

5.4 PÉČE O ŽÁKY SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI 

 

V oblasti péče o integrované žáky (žáci se speciálními vzdělávacími potřebami)  byly 

vypracovány individuální vzdělávací plány. Individuální vzdělávací plány jsou konzultovány 

s příslušným školským poradenským zařízením a se zákonnými zástupci žáka. 

K vyšetření, či přešetření v PPP nebo SPC jsme během roku odeslali 4  žáky. Šlo 

převážně o stanovení diagnózy SPU, obnovení platnosti poradenské zprávy a výchovné 

problémy.  Někteří rodiče své děti objednali sami. 

K 30. 6., máme na ZŠ 9 integrovaných žáků, na 3 žáky píšeme individuální vzdělávací 

plány – speciální poruchy učení. 1 žák má individuální vzdělávací plán z důvodu nadání. 

Kromě těchto integrovaných žáků máme 6 žáků, u nichž jsou diagnostikovány dyslektické, 

dysortografické, dysgrafické nebo dyskalkulické obtíže. I u těchto žáků uplatňujeme 

individuální přístup na základě spolupráce TU a vyučujících s rodiči žáka, s VP, s PPP.  

 



  15 

 

6. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ -   

HODNOCENÍ 

Na I. stupni se dá říct, že prevence se prolíná celou výukou. Preventivní program je 

obsažen v předmětech prvouka, přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova, výtvarná 

výchova atd.. Prevence rizikového chování zahrnuje otázky kouření, extremismu, násilí, 

týrání a zneužívání, vandalismu, rasismu, xenofobie, záškoláctví, nebezpečí sociálních 

sítí, internetu, gamblerství. V letošním roce jsme se vzhledem k epidemiologické situaci a 

distanční výuce zaměřili na prevenci nebezpečí internetu, sociálních sítí a kyberšikany. 

Během výuky jsme děti upozorňovali na různá rizika. Snažili jsme se naučit vyjadřovat 

vlastní názor a stanovisko a zároveň respektovat názory druhých.. 

 
 Ve školním roce  jsme se nejvíce zaměřili na: 

 vzájemné vztahy mezi dětmi 

  dodržování  hyg ienických zásad  

  zdravý životní styl 

  zdravotní  rizika 

  prevenci závislosti na počítačových hrách 
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7. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH  

PRACOVNÍKŮ 

 

7.1 DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH  PRACOVNÍKŮ  

. 

tab. č. 12  Akce  pro pedagogické a nepedagogické pracovníky 

 

- Počet navštívených akci 29 

- Počet účastníků z řad pedagogů 25 

- Počet účastníků z řad provoz. zaměstnanců 9 

 

Komentář: V tomto roce jsme se zaměřili hlavně na školení  v oblasti distanční výuky, , 

digitálních technologií, hodnocení žáků. 

Zúčastnili jsme se těchto seminářů 

  Po žadavky  na  sk ladbu  j íde ln í čku  –  Vačká řová  
  Ško ln í  j íde lny  v  době  pos tpandemické  –  Osičková  
  Dvou le té  dě t i  v  MŠ a  nap lňování  je j i ch  po t řeb  –  Beck  
  Komun ikace  s  rod ič i  –  Beck  
  Zařazování  do  spo t řebn ího  koše  –  Vačká řová  
  Hyg ien ické  min imum –  Osičková ,  Špan ie lová  
  Jak  efek t i vně  ř íd i t  ško lu  –  Mikšová  
  Dvou le té  dě t i  v  MŠ –  Chume lová  
  Lokomoce  –  Beck ,  M ikšová ,  Mahovská ,  Pe l ikánová  M.  
  Be zpečné k l ima v  ŠD –  Fröh l ichová  
  Po ly techn ická  p reg ramotnos t  MŠ –  Pe l ikánová  M.  
  Dokumentace  v  MŠ –  Mikšová  
  Jak  na  smys lup lné  hodnocení  –  Př iby lová  
  Souhrn  hyg ien ických  požadavků  p ro  ŠJ  –  Osičková  
  Aktuá ln í  změny vyh lášky  27 /2016  Sb . -  Kad lecová  
  Učíme  d is tančně  –  Hrd inová  
  Hra jeme  s i  v  matemat ice  –  Hrd inová  
  Prak t ické  t ipy  na  d is tančn í  výuku  c iz í ch  jazyků  –  

Sych rová ,  Kandusová  
  Úspěšná  komun ikace  v  ŠJ –  Osičková  
  Dig i tá ln í  t echno log ie  ve  výuce  c i zí ch  ja zyků  –  Kandusová  
  Hosp i tace  řed i te l ky  MŠ –  Mikšová  
  Nek l idné  d í tě ,  ADHD,  ADD –  Pel i kánová  M.  
  Ško len í  BOZP a  PO p ro  vedouc í  p racovn íky  –  Sychrová  
  Ces ta  ko lem svě ta  –  č tená řská  g ramo tnos t  –  Hrd inová  
  Be zmasé  pok rmy  –  Špan ie lová  
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  Ško ln í  zra los t  –  Hrd inová  
  Nov inky  ve  s t ravování  –  Osičková  

Kval i f ikační  s tudium:  
Stud ium p ro  výchovné po radce  –  Kad lecová  
Stud ium p ro  řed i te le  ško l  a  ško lských  za ř í zen í  -  Sych rová  

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

8.  AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

8.1 AKTIVITY ŠKOLY 

Vzhledem k přísným covidovým opatřením, jsem se zúčastnili velmi málo mimoškolních 

aktivit. 

 Vida centrum 

 třídní vánoční besídky a krmení zvířátek 

 projekt „Ovoce do škol“  -  celoroční a jednodenní  projekt (ochutnávka plodů) 

 Pořady v knihovně 

 Výcvik služebního psa 

 Den Země 

 Ptačí den 

 Knihtiskařská dílna 

 Den u hasičů 

 

8.2 PREZENTACE  ŠKOLY PRO VEŘEJNOST 

 

 Slavnostní zahájení školního roku 

 Vinobraní – organizace her pro děti, den otevřených dveří v ZŠ i MŠ pro veřejnost 
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9.  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH  KONTROL  A  INSPEKČNÍ 

ČINNOSTI   PROVEDENÝCH ČŠI 

 

9.1 VEŘEJNOSPRÁVNÍ KONTROLY 

Kontrola veřejnoprávní  z OÚ Nosislav 

Kontrola VZP 

Kontrola Krajské hygienické stanice – ŠJ  

Všechny kontroly proběhly bez vážnějších připomínek.  

 

 

9.2 INSPEKČNÍ ČINNOST  ČŠI 

 

Inspekční činnost ČŠI probíhala 3 dny v průběhu distanční výuky. Inspektoři se každému 

vyučujícímu 2x připojili do výuky, kde sledovali práci s dětmi, používání metod  práce, 

komunikaci dětí, používané zdroje při prezentaci a výuce. Inspekce byla s dis. výukou  

spokojena, pochvalovala používání názorných zdrojů, hodnocení dětí i vzájemnou  

komunikace dětí a učitelů. Chválila také velmi dobrou úroveň výuky anglického jazyka. 

Velmi kladně hodnotila i to, že téměř všechny děti (mimo 1 žáka) se distanční výuky 

zúčastnily. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  19 

10.  VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY 

 

Ve školním roce  bylo vydáno: 

 

 

tab. č. 13   Rozhodnutí ředitele školy pro MŠ a ZŠ 

 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu)       Počet Počet odvolání 

Rozhodnutí o přijetí k předškolním vzdělávání 20 0 

Rozhodnutí o nepřijetí k  předškolnímu vzdělávání 4 0 

rozhodnutí o odkladu školní docházky 3 0 

Rozhodnutí o přijetí do ZŠ 16 0 

Rozhodnutí o uvolnění z vyučování 0 0 

 

 

10.1 POČET EVIDOVANÝCH STÍŽNOSTÍ  

 

Ve školním roce nebyla evidována žádná stížnost..  

 

11. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO  ROZVOJOVÝCH A       

MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 

 

 

Škole byla poskytnuta dotace pro projekt z operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání „Poskytnutí personální podpory v péči o děti v MŠ a žáky v ZŠ ohrožené 

školním neúspěchem“ registrační č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018397 ve výši 562 441 

Kč. Tento projekt je určen na období 1.9.2020 – 31.12.2021. Projekt je určen na pomoc 

žákům ohrožených školním neúspěchem, podporu učitelům pomocí školních asistentů, 

pořádání projektových dnů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí 

z mateřské školy do základní školy.   

V tomto školním roce byly peníze určeny: 
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MŠ:  

Chůva - poskytnutí nepedagogické podpory dětem i rodičům, pomoc při sebeobsluze dětí, 

činnostech ve škole i při akcích školy, podpora při práci s pomůckami, při podpoře 

soběstačnosti dětí. 

Projektový den v MŠ – společné vedení projektového dne pedagogem MŠ a odborníkem 

z praxe. 

 

ZŠ: 

Školní asistent - poskytnutí nepedagogické podpory dětem i rodičům, pomoc při 

činnostech ve škole i při akcích školy, podpora při práci s pomůckami, při podpoře 

soběstačnosti dětí. 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem – žáci mají možnost navštěvovat 2 

doučovací kroužky podle předmětů i věku. Doučování probíhalo i během distančního 

vzdělávání. 

 

 

12.  PROJEKTY ŠKOLY REALIZOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Škola využila projekt Ovoce do škol – dotované ovoce a zeleniny pro žáky 1. stupně. 

Cílem tohoto programu bylo povzbuzení zájmu žáků o ovoce a zeleninu a podpora 

zdravějšího životního stylu. 

 

 

13.  SPOLUPRÁCE S DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ                      

ÚKOLŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

 

Škola nemá žádného partnera při plnění úkolů vzdělávání.  
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14. ANALÝZA ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Školní rok byl velmi poznamenán pandemickou situací. Velkou část roku probíhala 

distanční výuka. Vzhledem k tomu, že jsme si to vyzkoušeli již v předchozím roce, bylo 

distanční vzdělávání zahájeno hned následující den po uzavření škol. Všichni žáci (mimo 

1 žáka, který pracoval na žádost rodičů samostatně) se pravidelně výuky účastnili. Všichni 

se velmi snažili, plnili zadané úkoly, komunikovali s učitelem i spolu navzájem, probrané 

učivo ověřovali pomocí testů i ústně ve výuce. Učitelé připravovali dětem i projektové 

úkoly, kvízy, hry, únikové hry, prezentace i výuková videa. Digitální gramotnost všech 

(učitelů, dětí, rodičů) během roku velmi vzrostla. 

Po návratu do škol probíhalo procvičování a opakování probraného učiva. Některé 

neprobrané učivo bude přesunuto do následujícího školního roku. 

V této velmi složité době patří velký dík za spolupráci učitelům, dětem i rodičům. 

 

Bohužel z důvodu uzavření škol a přechodu na distanční výuku bylo mnoho 

naplánovaných  akcí zrušeno. 

 

 

15.  PLÁN ŠKOLY PRO ROK 2021/2022 

 

 

VE  ŠKOLNÍM ROCE  SE ŠKOLA ZAMĚŘÍ NA TYTO ÚKOLY: 

 

1. V oblasti výchovné: stále zůstává - zaměřit se na vzájemnou spolupráci mezi žáky 

(spolupráce ve výuce, ve volnočasových aktivitách), učiteli, rodiči 

 

2. V oblasti vzdělávací: procvičit probrané učivo, doplnit učivo, které nestihlo být 

probráno v tomto roce, více využívat projektové vyučování, více rozvíjet digitální 

gramotnost dětí i učitelů, pokračování v rozvíjení čtenářské a matematické  

gramotnosti. 
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3. Kariérní systém u  pedagogů v rámci DVPP zaměřit na nové výukové metody a 

rozvoj digitálních technologií. 

 

 

 


