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1. Charakteristika školského zařízení 
 

1. 1. Základní údaje o škole 
 

Název školy:   Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí 

Právní forma:  příspěvková organizace 

IČ:   60371668 

Identifikátor právnické osoby:  

600025730 

Místo poskytovaného vzdělávání: 

   1. Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště 

   2. J. E. Purkyně 365, 686 06 Uherské Hradiště 

 

Kontakty:   

tel.:   733 715 041 – kancelář školy 

e-mail:   info@zsmsuh.cz 

e-podatelna:  podatelna@zsmsuh.cz 

web školy:  www.zsmsuh.cz 

ID datové schránky: sx2ux64 

 

Zřizovatel:  Zlínský kraj 

Právní forma:  804 – kraj právnická osoba zřízená ústavním zákonem č. 347/1997 Sb. 

IČ:    70891320 

Sídlo:   třída Tomáše Bati 21, 760 01 Zlín 

 

Statutární orgán:   Mgr. Ing. Jiří Hejda 

Zástupce statutárního orgánu: Mgr. Dana Kučerová 

 

 

1. 2. Založení školy 
 

Založení školy:  1. 9. 1949 

Zřízení zvláštní školy  jako rozpočtová organizace:   1. 1. 1993 

                                      jako příspěvková organizace:  1. 1. 1995                                                                                                                                

Zařazení do sítě škol:  24. 5. 1996 

 

1. 3. Zápis do školského rejstříku 
 

a) MŠMT č.j. 6 103/2010-21 ze dne 8. 3. 2010 s účinností od 1. 1. 2010: 

 Druh/typ školy:      79-01-B Základní škola 

 Obory vzdělávání:     1. 79-01-B/001  Pomocná škola – dobíhající obor 

mailto:info@zsmsuh.cz
mailto:podatelna@zsmsuh.cz
http://www.zsmsuh.cz/
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       2. 79-01-B/01 Základní škola speciální 

       

b) MŠMT č.j. 41 842/2011-21 ze dne 12. 1. 2012 s účinností od 12. 1. 2012: 

      79-01-C Základní škola 

79-01-C/01 Základní škola 

c) KÚ Zlínského kraje - č.j. 27 210/2014  ze dne 30. 5. 2014 s účinností od 1. 8. 2014: 

Druh školy a školského zařízení: Přípravný stupeň základní školy speciální 

 Místo poskytovaného vzdělání: Palackého náměstí, 238, 686 01 Uherské Hradiště 

d) KÚ Zlínského kraje - č.j. 20053/2006 ze dne 8. 3. 2006 s účinností od 1. 4. 2006: 

    Druh mateřské školy: mateřská škola 

     Místo poskytovaného vzdělávání: Purkyňova 365, 686 68 Uherské Hradiště  

e) KÚ Zlínského kraje - č.j. 27 210/2014 ze dne 30. 5. 2014: 

 Druh školského zařízení: školní družina 

 Místo poskytovaného vzdělávání: Palackého náměstí 238, 686 01 Uherské Hradiště 

 

1. 4. Organizace vzdělávání 
 

Škola žádá pravidelně před zahájením školního roku KÚ o souhlas se zřízením tříd dle § 16 

odst. 9 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), v platném znění, pro žáky s mentálním postižením včetně 

souběžného postižení více vadami nebo autismem.   

Organizace výuky a vzdělávání probíhá v souladu s právními předpisy. 

Žáci jsou zařazováni do tříd dle vyhlášky č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

Škola poskytuje základní vzdělání a základy vzdělání podle: 

 ŠVP vypracovaného podle RVP ZV „Škola dětem“, podle něhož jsou vzděláváni žáci 

s lehkým mentálním postižením 

 ŠVP vypracovaného podle RVP pro obor vzdělání základní škola speciální „5P pohoda, 

porozumění, poznání, prožitek, přátelství“ 

Škola dále poskytuje předškolní a základní vzdělávání dětem a žákům hospitalizovaným 

v Uherskohradišťské nemocnici. Výuka probíhá podle schválených dokumentů MŠMT a ŠVP, 

který je vypracován v souladu s RVP pro základní a předškolní vzdělávání.  
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Škola zajišťuje pobyt žáků ve školní družině zejména pro žáky 1. stupně a žáky ZŠ speciální a 

smluvně zajišťuje stravování pro žáky a zaměstnance školy. 

1. 5. Školská rada 
 

Školská rada byla zřízena ke dni 1. 1. 2006 jako tříčlenná. 

V listopadu 2017 byli pro další tříleté období zvoleni: 

Předseda: Mgr. Jana Frühaufová, MBA – zástupce za zřizovatele řad pedagogů 

Předsedající: Mgr. Lenka Galušková – zástupce z řad pedagogů 

Zapisovatel: Ilona Viceníková – zástupce za zákonné zástupce nezletilých žáků 

V souladu s opatřením MŠMT ze dne 29. 10. 2020, č.j. MSMT-40610/2020-1 a vzhledem k 

ukončení nouzového stavu k datu 11. 4. 2021 začne funkční období školské rady pro období 

2021 – 2023 dne 12. 7. 2021. 

Volby do školské rady pro funkční období 2021 – 2023 byly vyhlášeny ředitelem školy dne 11. 

12. 2020. Volby z řad zákonných zástupců žáků proběhly v budově školy v období od 1. února 

do 12 února 2021. Volby z řad pedagogických pracovníků se uskutečnily dne 28. dubna 2021.  

2. Údaje o počtu žáků k 30. 6.  
 

Druh školy a 

školského 

zařízení 

Počet tříd, 

oddělení 
Počet žáků 

Počet žáků na 

třídu/oddělení 

Přepočtený 

počet pedagog. 

pracovníků 

Počet žáků na 

pedagog. prac. 

(přepočtený) 

školní rok 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 19/20 20/21 

MŠ při NEM, 
prům. počet žáků/ŠR 

1 1 6 2,8 6 2,8* 0,8 0,9 7,5 3,1 

ZŠ při NEM, prům. 

počet žáků/ŠR 
1 1 6 4,4 6 4,4* 0,5 0,5 12 8,8 

ZŠ  

+ AP 
4 4 31 31 7,8 7,8 

6,6 

+2,4 

6,6 

+ 2,4 
4,7 4,7 

Přípr. stupeň - - - - - - - - - - 

ZŠ speciální 

+ AP 
2 2 7 10 3,5 5 

1,7 

+1 

1,7 

+1,5 
4,1 5,9 

ŠD 

+ AP  
2 2 23 24 11,5 12 1,25 

1,25 

+ 0,6 
18,4 13 



6 
 

*Počet žáků v MŠ a ZŠ při zdravotnickém zařízení byl ovlivněn specifickým režimem dětského 

oddělení při epidemické situaci vzhledem ke Covid-19 v průběhu školního roku. 

 

3. Přehled oborů vzdělání  
 

 

 

 

 

 

 

4. Školní vzdělávací programy 
 

Škola, školské zařízení Vzdělávací program 
Školní rok 2020/2021 

v ročnících počet žáků 

Mateřská škola  

Školní vzdělávací program pro předškolní 

vzdělávání „Méďa je můj kamarád, 

společně se uzdravíme“, 

1 třída 3 

Základní škola  

při nemocnici 

 

ŠVP „Škola pro zdraví“,  

 

1třída 4 

Základní škola  ŠVP pro ZV „Škola dětem“ 4 třídy 31 

Základní škola speciální a 

přípravný stupeň základní  

školy speciální 

 

ŠVP pro ZŠ speciální „5P“,  

 

2 třídy 10 

Školní družina 

 

ŠVP „Tady je mi dobře“  

 

2 oddělení 24 

 

 

 

Obor vzdělání Kód oboru 

Základní škola  79-01-C/01 

Základní škola speciální 79-01-B/01 
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4. 1. Zájmové útvary 
 

Keramický kroužek 

Hudebně - dramatický kroužek 

Sportovní kroužek 

Kroužek Kuchtík 

 

 

5. Údaje o pracovnících školy 
5. 1. Pedagogičtí pracovníci 
 

 Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

počet fyzických 

osob 

přepočtené na 

úvazky 

Interní pracovníci 15 14,1 15 14,2 

Externí pracovníci 2 DPP, 0,5 2 DPP, 0,5 

 

5. 2. Nepedagogičtí pracovníci 
 

 Školní rok 2019/2020 Školní rok 2020/2021 

počet fyzických 

osob 

přepočtené 

úvazky 

počet fyzických 

osob 
přepočtené úvazky 

  Interní pracovníci 3 2,62 3 2,62 

Externí pracovníci nejsou ve škole zaměstnáni. 
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5. 3. Další údaje o pedagogických pracovnících 
 

 

Z celkového počtu splňuje kvalifikační předpoklady 95 % pedagogických pracovníků, jedna 

asistentka pedagoga si doplňuje vzdělání. Pedagogický sbor je několik let stabilizovaný a 

k personálním změnám dochází v případě organizačních změn v rámci změn výkonů pro nový 

školní rok. 

 

 

 

 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

pracovní 

zařazení 
Úvazek Odborná kvalifikace  

Poč.roků 

ped.praxe 

1. BAR        učitelka 1,0 VŠ spec. ped. 31 

2. BED     učitelka MŠ 0,8  SPgŠ + vych. spec. ped., MŠ 33 

3. BLA AP 0,6 VŠE, CŽV AP 6 

4. BUC         vych. 1,0 SPgŠ + vych. spec. ped. 39 

5. FOR 
učitelka 1,0 VŠ – vych., spec. ped., uč. 2. st. 

ZŠ 

16 

6. GAL učitelka 1,0 VŠ –  spec. ped. 36 

7. HEJ SO 1,0 VŠ – spec. ped., Ing. 14 

8. HRI učitelka 0,5 VŠ –  spec.ped. 36 

9. JAN vych.+AP 0,25 + 0,75 VŠ -  spec. ped.-vých. prac.Bc. 18 

10. KUC ZSO + VP 1,0 VŠ –  spec. ped.  39 

11. KOC učitelka 1,0 VŠ – ČJ+HV, sped.ped.CŽV 13 

12. MACH AP 1,0 SŠ, dopl. ped. studium vych. 7 

13. ŠKU AP RD SŠ, studium pro kval. AP 4 

14. ŠAS učitelka              1,0 VŠ –  spec.ped. 36 

15. ŠKA učitelka 1,0 VŠ –  spec.ped. 34 

16. VEL AP 1,0 SŠ, studium pro kval. AP 6 
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5. 4. Věková struktura pedagogických pracovníků 
 

Věkové rozmezí 

Počet pedagogických 

pracovníků 

Do 29 let 1 

30 až 39 let 2 

40 až 49 let 4 

50 let až do vzniku nároku na SD 6 

Důchodci  3 

 

 

5. 5. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 
5. 5. 1. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

P. č.  Název Datum      Město 

1. Tablet jako efektivní nástroj učitele 27. 8. 2020 
Uherské Hradiště 
- sborovna 

2.  Prázdninový koktejl psychologa Jana Svobody 28. 8. 2020 Buchlovice 

3. 
Kompetence ředitele nejen v době koronakrize a 
nastavení pravidel pro distanční vzdělávání 

22. 10. 2020 
 

webinář 

4.  Legislativní novinky školního roku 2020/2021 10. 11. 2020 webinář 

5.  G Suite Day 2020 # Edu 10. 11. 2020 webinář 

6. 
 Jak najít jistotu v době nejistoty aneb jak se 
nezbláznit, když nevím, co bude - pro vedoucí 
pracovníky 

18. 11. 2020 webinář 

7.  MDM Mosyle vzdálená správa iPadů 25. 11. 2020 webinář 

8. 
 Webové aplikace Bakalářů v kontextu 
epidemiologických opatření 

26. 11. 2020 webinář 

9. 
 Jak najít jistotu v době nejistoty aneb jak se 
nezbláznit, když nevím, co bude 

30. 11. 2020 webinář 

10.  Licence EES - on-line školení pro administrátory 1. 12. 2020 webinář 

11.  Jak využít smysly pro efektivní učení 2. 12. 2020 webinář 
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12.  Úvod do práce s problémovým chováním dle PBS  5. 12. 2020 webinář 

13. 
 Sestavy v systému Bakaláři v kontextu 
epidemiologických opatření 

14. 12. 2020 webinář 

14. 
 Jak podpořit vývojové potřeby dítěte v roli asistenta 
pedagoga. 

7. 1. 2021 webinář 

15. 
 Optimální nastavení programů pro děti s PAS a 
jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových 
milníku I 

9., 16., 23. 1. 
2021 

webinář 

16. 
Posilování čtenářských dovedností ve výuce na ZŠ 
speciální I. 

18. 1. 2021 
webinář - 
sborovna 

17. 
 Optimální nastavení programů pro děti s PAS a 
jinými vývojovými poruchami dle jejich vývojových 
milníku II 

30.1., 6.2., 
12.2. 2021 

webinář 

18. QR kódy kolem nás 3. 2. 2021 webinář 

19.  Emoce a jejich stabilita 9. 2. 2021 webinář 

20. 
Posilování čtenářských dovedností ve výuce na ZŠ 
speciální I. 

17. 2. 2021 
webinář - 
sborovna 

21. 
Online seminář k polytechnické výchově ZŠ, MŠ, 
DDM 

6. 4. 2021 webinář 

22.  Realizace ABA třídy v Olomouci 7. 4. 2021 webinář 

23.  Manažerské personální trivium 
16., 23. a 30. 
4. 2021 

webinář 

24. 
 Workshop - Strukturované učení prakticky pro 
děti/osoby s PAS s intelektovým znevýhodněním  

23. 4. 2021 webinář 

25. Tablet jako efektivní nástroj učitele.  19. 5. 2021 
Uherské Hradiště 
- sborovna 

 

 

5. 5. 2. Další vzdělávání nepedagogických pracovníků 
 

 

Celkem se uskutečnilo 22 vzdělávacích akcí. Náklady na vzdělávací akce ve školním roce 2020/2021 

mimo seminářů realizovaných v projektu Šablony II. činily 11 918 Kč. 

1.  Účetnictví příspěvkových organizací - oblast školství 12. 1. 2021 webinář 

2.  FaMa - školení pro uživatele - ovládání nové verze 
(HTML5) 

8. 4. 2021 webinář 
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6. Údaje o žácích 
 

6. 1. Počet zařazených žáků 
 

 

 

6. 2. Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách 
 

 

 

 

 

 

 

Ve školním roce ukončili školní docházku 4 žáci, z toho: 

 1 žák ZŠ z 9. ročníku 

 2 žáci ZŠ z 8. ročníku 

 1 žák ZŠ speciální z 10. ročníku 

Přípravný 

stupeň 

 ZŠ při UH 

nemocnici 
Základní škola  

Základní škola 

speciální 

Mateřská 

škola 

  1. ročník - - 2 - - 

  2. ročník              - - 4 1 - 

  3. ročník - - 2 1 - 

  4. ročník - - 1 - - 

  5. ročník - - 5 - - 

  6. ročník - - 4 1 - 

  7. ročník - - 3 1 - 

  8. ročník - - 8 3 - 

  9. ročník - - 2 - - 

10. ročník - - - 3 - 

průměrný počet - 4,4 - - 2,8 

SOU Uherský Brod – Opravářské práce 1 žák 

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec – 

Potravinářská výroba 
1 žák 

Přihlášeno / přijato  2/2 
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6. 3. Výsledky vzdělávání 
 

Počty tříd v jednotlivých ročnících, počty žáků ve třídách a výsledky vzdělávání: 

ro
čn

ík
 

p
o

če
t 

tř
íd

 

počet 

žáků 

I./II. pol. 

 

prospělo 

s vyznam. 
prospělo neprospělo 

2.stupeň 

z chování 

3.stupeň 

z chování 

ko
n

čí
  d

o
ch

áz
ku

 

1
.p

o
l.

 

2
.p

o
l.

 

1
.p

o
l.

 

2
.p

o
l.

 

1
.p

o
l.

 

2
.p

o
l.

 

1
.p

o
l.

 

2
.p

o
l.

 

1
.p

o
l.

 

2
.p

o
l.

 

I. 

1 

1/2    1 1 1      

II. 3/4 2 2 1 2        

III. 2 2 2          

IV. 
1 

1 1 1          

V. 5 3  2 5        

VI. 

1 

4 1 1 3 3      1  

VII. 3  1 3 2        

IX. 2   2 1  1     1 

VIII.  7/8 3 2 4 6    1  1 2 

ZŠ spec. 2 9/10   9 10       1 

Ind. vzděl. 

ZŠS  1/0   1          

Celkem 6 38/41 12 9 25 30 1 2 - 1 - 2 4 

 

6. 4. Absence žáků 
Celkový počet zameškaných 

hodin 

Průměr na žáka z toho počet 

neomluvených hodin 

% neoml.hodin 

z celk.počtu hodin 

1.pololetí 3128 82,3 6 2,6 % 

2.pololetí 3179 77,5 120 3,8 % 

Celkem  6307 79,9 126 3,2 % 
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6. 5. Zdravotní postižení žáků 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

6. 6. Zápis k povinné školní docházce 
 

 

 

 

 

Z důvodu uzavření školy v souvislosti s epidemiologickou situací zápis proběhl bez přítomnosti 

dětí ve škole v období od 1. do 30. dubna 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

Druh zdravotního postižení 

k 30. 9. 2020 
počet žáků 

Mentální postižení 30 

Tělesné postižení - 

Sluchové postižení - 

Zrakové postižení - 

S vadami řeči - 

Postižení více vadami 7 

Autismus - 

Ostatní (ZŠ a MŠ při nemocnici) 7 

Počet žáků zapisovaných 
Počet žáků nastupujících do 

1. ročníku 

Počet žáků s odkladem 

povinné školní docházky 

3 2 1 
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7. Prevence sociálně patologických jevů  
 

Primární prevence je součást každodenního života v naší škole. Ve škole optimálním způsobem 

funguje „preventivní tým“, složený z ředitele školy, výchovné poradkyně, školní metodičky 

prevence a třídních učitelek, který se hlavně zabývá a řeší problematiku primární prevence. 

Samotné optimální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základní kameny naší prevence 

a realizují se s podporou celého pedagogického sboru. Metodickou podporu nám poskytuje 

Pedagogicko - psychologická poradna v Uherském Hradišti. Přesto program prevence 

nezabrání rizikovému chování některých žáků. Pokud není v kompetenci školy problém řešit, 

obracíme se hlavně na OSPOD Uherské Hradiště, Pedagogicko-psychologickou poradnu 

Uherské Hradiště a SVP Help v Uherském Hradišti, která posoudí další možnosti péče o tyto 

žáky. 

K hlavním cílům naší činnosti patří zapojení žáků do volnočasových aktivit, nenásilné zvládání 

konfliktů, vytváření přátelských vztahů a zlepšování komunikačních schopností žáků. 

Minimální preventivní program, jeho zavádění ve škole a jeho účinnost se pravidelně 

vyhodnocuje. V tomto smyslu je preventivní intervence chápána jako proces zaměřený na 

zvyšování sociálních kompetencí dětí a mládeže, na rozvoj dovedností, které vedou k odmítání 

všech forem sebedestrukce, projevů agresivity a porušování zákona. Odborně a metodicky 

pomáhá především učitelům, kteří ho vhodnou formou zavádějí do vyučovacích předmětů. 

V našem MPP vycházíme z osvědčených realizovaných besed a přednášek, které jsou pro nás 

přínosné a zajímavé a vhodné pro naše žáky s lehkým mentálním postižením. Některých 

programů se úspěšně zúčastňují i žáci ze speciálních tříd. Minimální preventivní program 

pomáhá řešit výchovné problémy ve třídách, zapojení žáků do volnočasových aktivit. 

Základním předpokladem účinnosti Minimálního preventivního programu je aktivní zapojení 

všech žáků, učitelů, pedagogických pracovníků a rodičů. Podle aktuálních potřeb a podmínek 

se Minimální preventivní program inovuje. V rámci Minimálního preventivního programu ve 

škole je kombinováno poskytování informací z oblasti prevence sociálně patologických jevů 

s výcvikem v sociálních dovednostech. MPP má vést k pozitivní změně klimatu školy 

s minimem kázeňských problémů ve škole i mimo školu. Důležité je formování postojů a 

vytváření pozitivního prostředí a vazeb. Preferovány jsou přístupy zaměřené do oblasti 

zdravého životního stylu a aktivního sociálního učení. Prostor je vytvářen pro uplatňování 

specializovaných preventivních programů zaměřených na rizikové jedince a skupiny. 

 

V průběhu školního roku byli žáci seznámeni s Linkou důvěry a s Linkou bezpečí, žáci získávali 

informace také z nástěnky v budově školy. Mohli se se svými dotazy obrátit na Schránku 

důvěry, umístěnou taktéž v budově školy. Žáci navštěvují pravidelně filmová představení, 

besedy v knihovně, mohou zhlédnout filmy s preventivní problematikou. Jsou využívány 

letáčky, nabídky mimoškolních aktivit, nabídky letních táborů.  

Z důvodu uzavření škol  a vyhlášení stavu nouze Vládou ČR se všechny výukové programy, 

které byly objednané u spolupracujících organizací nemohly konat, protože byly zrušeny. I po 



15 
 

znovuotevření škol platila přísná karanténní opatření a byly zakázány vstupy cizích osob do 

budovy školy. Proto jsme se zaměřili na využívání on-line prostředí, webových stránek a 

Youtube s videodokumenty a výukovými spoty. 

 

7. 1. Aktivity specifické prevence 
 

1. Dopravní výchova – s tématy: Chodec, Cyklista, Cestující, dopravní značky, Křižovatky 

pro cyklisty, Dopravní nehoda a První pomoc. Pro učitele zde byly ke stáhnutí 

metodiky, pracovní listy, přednášky a příklady z praxe.  

2. Drogy trochu jinak – interaktivní výukový program 

3. Přecházej pozorně! – spot na www.tymbezpecnosti.cz 

4. Drogy berou duši - dokument 

5. Závislost – Drogy – video k zamyšlení 

6. Poučení žáků o nebezpečí užívání drog a jiných návykových látek – formou diskuze ve 

třídách  

7. Co dělá s tělem pervitin – video  

8. BESIP – Bezpečnostní prvky v autě – kreslený výukový spot 

9. BESIP – Dopravní nehoda 

10. BESIP – Návykové látky – kreslený výukový spot, zaměřený na cigarety, alkohol a 

drogy. To jsou látky, které jsou všude kolem nás. Mají vliv na zdraví a chování. 

 

7. 2. Aktivity nespecifické prevence 
 

1. Nabídka zájmových kroužků ve škole  

2. Nabídka aktivit v oblastní charitě – centru Tulip 

3. Seznámení žáků s Linkou důvěry a Linkou bezpečí 

4. T-Mobil, olympijský víceboj 

5. Den bez aut – Masarykovo náměstí, Uherské Hradiště 

6. Účast ve výtvarných soutěžích 

7. Úřad práce – získání informací pro vycházející žáky  

 

 

http://www.tymbezpecnosti.cz/
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7. 3. Spolupráce učitelského sboru 
 

1. Pravidelné seznamování učitelů naší školy s aktuální problematikou na pedagogických 

poradách 

2. Získané informace a vědomosti předávají třídní učitelé svým žákům 

3. Soustavná spolupráce ŠMP s výchovnou poradkyní 

4. Program přípravy na povolání ve spolupráci s třídními učiteli a výchovnou poradkyní 

5. Pravidelné sledování problémových žáků ve spolupráci s výchovnou poradkyní a 

ředitelem školy 

6. Program individuálních pohovorů a konzultací ve škole při řešení konkrétních 

problémů (výchovných komisí). 

 

7. 4. Způsoby spolupráce s rodiči 
 

1. Informace pravidelně poskytované rodičům na třídních schůzkách o MPP ve škole. 

Třídní schůzky se konaly individuálně, e-mailem, telefonicky. 

2. Individuální pohovory s rodiči problémových žáků 

3. Nástěnka, letáčky a propagační materiál 

 

7. 5. Spolupráce s institucemi 
 

1. Pedagogicko- psychologická poradna Uherské Hradiště 

2. Okresní a krajský metodik prevence 

3. Policie ČR a Městská policie Uherské Hradiště 

4. Charita – středisko Tulip 

5. SVP Help Uherské Hradiště  

6. Odbor sociálních služeb a zdravotnictví 

7. Centrum pro rodinu Uherský Brod 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy 
 

8. 1. Realizované projekty 
 

8. 1. 1. Školní projekty 
 

Školní projekty jsou zdokumentovány a zpracovány koordinátory. 

 

 
název projektu realizace 

žáci 5. – 9. roč. ZŠ  Sportovní soutěže 

Aktivity nebyly naplněny 

v důsledku mimořádných 

opatření s COVID-19 

žáci 2. stupně ZŠ a  ZŠ 

speciální 
Lyžařský výcvikový kurz 

žáci 1. stupně ZŠ a ZŠ 

speciální 

Zimní pobyt v přírodě 

„Zimní olympijské hry „Na „Pluskovci 

2018“ 

 

 

8. 1. 2. Projekty financované z cizích zdrojů 

 

ŠABLONY II. 

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Základní škola a Mateřská škola Uherské Hradiště, Palackého náměstí se zapojila do Výzvy č. 

02_18_063, která je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, 

mimo hl. m. Prahy. 

Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro 

zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů 

zjednodušeného vykazování. Projekt je spolufinancován Evropskou unií. 

Aktivity jsou zaměřeny na osobnostně profesní rozvoj pedagogů prostřednictvím dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a 

odborníků z praxe, na pomoc školám a školským zařízením pro zájmové vzdělávání při 
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společném vzdělávání dětí/žáků/studentů, a to možností personálního posílení o školního 

asistenta, školního psychologa, speciálního pedagoga, sociálního pedagoga, příp. chůvu v 

mateřské škole. Dále jsou podporovány extrakurikulární aktivity, spolupráce s rodiči dětí a 

žáků, kariérové poradenství žáků a aktivity rozvíjející metody výuky s využitím ICT. 

 

Registrační číslo projektu:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0012534 

Období realizace:  01. 06. 2019 – 31. 05. 2021 

Finanční výše podpory:   409 438,00 Kč 

 

Výběr šablon k realizaci projektu: 

2.II/6a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 
čtenářská gramotnost 

2.II/6d Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – 
osobnostně sociální rozvoj 

2.II/6h Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin – ICT 

2.II/10 Tandemová výuka 

2.II/16A Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ – 64 hodin/64 týdnů 

2.II/189 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

2.II/20 Projektový den mimo školu 
Projekt byl ukončen k datu 31. 5. 2021, veškeré naplánované aktivity byly v průběhu projektu 

realizovány. 

 

8. 1. 3. Spolupráce s dalšími subjekty 
 

SOU Uherský Brod Exkurze žáků.  

České hnutí speciálních olympiád Účast žáků školy na sportovních soutěžích, 
zejména v atletice, plavání, stolním tenise 

Sazka Olympijský víceboj Zapojení všech žáků školy do projektu na 
podporu zdravého životního stylu 

Školní projekt Evropské unie – Ovoce a 
zelenina do školy a Mléko do škol 

Podpora správných stravovacích návyků ve 
výživě dětí, zapojení všech žáků školy 

Zelená škola Ochrana životního prostředí, třídění drobného 
elektroodpadu 

 

Spolupráce s partnery byla ovlivněna epidemiologickou situací, některé akce byly zrušeny a některé 

odloženy.  
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8. 2. Výchovně vzdělávací, kulturní a sportovní aktivity 
 

Dopravní hřiště 

T-Mobile běh 

Emil Open Brno 

Celorepubliková akce Ukliďme svět, ukliďme Česko 

Knihovna B.B.B. v Uh. Hradišti – pasování na čtenáře, O třech prasátkách 

Sportovní den paralympijské výzvy 

Programy Přírodovědného centra Trnka – Tajuplná zahrada, Není odpad jako odpad, Les – co o něm 

víme a nevíme 

Programy Muzea v přírodě v Parku Rochus – Dřevo je můj chléb, Řemeslo má zlaté dno, Den Země  

26. ročník republikového turnaje ve stolním tenise – Dvůr Králové nad Labem 

Den stromů 

Den bez aut 

Mapování městské divočiny 

Řada naplánovaných aktivit nebyla uskutečněna v důsledku mimořádných opatření s COVID-19, např. 

besedy s Policií ČR,  programy knihovny B. B. Buchlovana, 28. ročník republikového turnaje ve stolním 

tenisu, návštěva Úřadu práce apod. 
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9. Hodnocení distanční výuky 
 

Období distanční výuky:  

2. 11. – 17. 11. 2020 

1. 3. – 9. 4. 2021 

 

Podklady k evaluaci:  

- dotazníkové šetření pro zákonné zástupce, květen 2021 

- dotazníkové šetření pro pedagogy školy, květen 2021 

 

Cíl dotazníkového šetření:  

- zpětná vazba od zákonných zástupců žáků a pedagogů 

- porovnání distanční výuky 2020 a 2021 

- zkvalitňování práce školy při poskytování distančního vzdělávání 

 

1. Vyhodnocení dotazníku pro zákonné zástupce 

S průběhem distanční výuky 2021 bylo velmi spokojeno a spokojeno 86% rodičů, přičemž více 

než 52% rodičů vnímalo pozitivní posun proti roku 2020. Rodiče pozitivně hodnotili zejména 

více online hodin, komunikaci s učiteli i systém zadávání úkolů. 97% rodičů bylo při DV 2021 

velmi spokojeno a spokojeno s komunikací učitelů s rodiči a 83% rodičů bylo velmi spokojeno 

a spokojeno se samotným průběhem online hodin.  

Výuka probíhala v prostředí učebny Google Classroom. Práce v učebně byla bezproblémová 

pro 62% rodičů, 33% rodičů mělo obtíže pouze v počátku. V případě problémů v Google 

Classroom 81% rodičů dokázali pedagogové pomoci v případě potřeby, 9% pomoc 

nepotřebovalo. Pokud se vyskytly potíže v prostředí Google Classroom, týkaly se zejména 

odesílání některých úkolů.  

Množství úkolů zhodnotilo 86% rodičů jako přiměřené. Z pohledu obtížnosti byly pro 38% 

rodičů úkoly jednoduché, pro 33% úkoly přiměřeně náročné. Z pohledu časové náročnosti 

zaujímala distanční výuka pro více než 61% 1-3 hodiny denně, pro 19% více než 3 hodiny a pro 

19% méně než 1 hodinu denně.  

 V porovnání s DV 2020 došlo ke zlepšení v poskytování zpětné vazby učitelů k práci žáků, kdy 

podle 90% rodičů vyučující reagují vždy a jejich zpětná vazba je dostačující.  

Námětem ze strany rodičů je zvětšení rozsahu výuky některých předmětů (D, Z, PŘ, AJ). 
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2. Vyhodnocení dotazníku pro pedagogy školy 

Pedagogové školy hodnotí zvládnutí distanční výuky 2021 školou jako výborné, došlo k posunu 

s tím, že existuje prostor ke zlepšení. Pokud se vyskytly problémy, tak většinou technického 

charakteru. Pro řešení technických problémů a případných potíží v učebně Google Classroom 

byla stanovena podpora jak pro učitelky, tak pro asistentky pedagoga. Asistentky pedagoga 

pravidelně spolupracovaly s učitelkami, připravovaly pomůcky do distanční i běžné výuky. 

Některé asistentky pedagoga se účastnily online hodin. Spolupráce mezi učitelkami probíhala 

dle aktuálních potřeb. Spolupráci s rodiči hodnotí učitelky v 43% jako výbornou pravidelnou 

spolupráci se všemi rodiči, v 28% jako výbornou spolupráci s většinou rodičů, 29% hodnotí 

spolupráci jako normální.  
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10. Hodnocení ICT plánu školy 
 

Pracovní stanice 
 
Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 
V počítačové učebně má každý žák třídy během výuky k dispozici pracovní stanici sám pro sebe. 
Je zde aktuálně 10 pracovních stanic pro žáky a 1 pracovní stanice pro vyučující. Jedná se o 
hodiny informatiky v ZŠ a ZŠ speciální, ale také o hodiny dalších předmětů, kdy se využívají pro 
výuku školní výukové softwary. Všechny počítače mají OS W10 a jsou vybaveny sluchátky. 
 
Pracovní stanice umístěné v nepočítačových učebnách 
V každé třídě školy je učitelský stolní počítač s OS Windows 10, další PC je k dispozici v kanceláři 
účetní a v kanceláři ředitele školy. Škola je vybavena celkem 16 notebooky. Z toho má 15 
notebooků OS W10, jeden W7. Z celkového počtu bylo 7 notebooků pořízeno ve školním roce 
2020/2021 pro potřeby učitelů jako podpora distanční výuky z dotace MŠMT.  
V obou sborovnách je k dispozici notebook, ve školní družině je umístěn stolní počítač i 
notebook. Všechny počítače a notebooky jsou v síti školy s připojením k internetu – 
prostřednictvím WI-FI sítě nebo kabelu.  
 
Tablety 
Škola je vybavena 18 ks tabletů iPad, 10 z nich je žákovských, 8 pro učitele. Výuka s pomocí 
iPadů probíhala v rámci projektu Šablony II. a následně se stalo užívání tabletů přirozenou 
součástí výuky. 
Dále škola disponuje tablety s OS Windows, tyto jsou již zastaralé a byla ukončena podpora 
jejich OS. Škola má k dispozici 10 ks tabletů s OS Android. Na třech tabletech nelze aktualizovat 
na novější verzi Android a práce s nimi je velmi omezená. 
 
IT technika sloužící k přípravě pedagogického pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 
IT technika k distanční výuce 
Kromě počítačů a notebooků ve třídách a sborovnách mají učitelé k dispozici učitelské 
notebooky, které slouží k domácí přípravě na výuku i k realizaci distanční výuky. 
Počítače a notebooky ve škole jsou připojeny k síťové tiskárně, v jedné ze sboroven je 
k dispozici místní tiskárna. Škola využívá dvou kopírek.  
V průběhu školního roku 2020/2021 škola získala darem 2 x notebook a 1 x PC pro žáky pro 
případné vyhlášení distanční výuky. 
 
Připojení k internetu, ochrana PC 
 
Všechny počítače ve škole jsou připojeny k vysokorychlostnímu internetu, a to buď pomocí 
kabelu nebo přes WI-FI. 
Všechny počítače jsou vybaveny antivirovou ochranou (ESET). Antivirový program je pravidelně 
aktualizován. Přihlášení na PC je podmíněno zadáním uživatelského jména a hesla. Hlavním 
bezpečnostním prvkem školy je Univerzální bezpečnostní brána, která chrání síť školy ze směru 
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internetu i ze směru vnitřní sítě. Všichni zaměstnanci dodržují bezpečnostní pravidla v souladu 
s nařízením GDPR a jsou pravidelně proškolováni. 
Tablety jsou vybaveny antivirovou ochranou a je nastaven PIN kód (Android), příp. uživatelské 
jméno a heslo (Windows). Učitelské iPady s možností využití i mimo školu jsou opatřeny 
heslem. Všechny iPady jsou zařazeny do vzdálené správy MDM (tzv. hromadná správa 
mobilních zařízení).   
 
Prezentační technika 
 
V každé kmenové třídě je k dispozici prezentační technika – dotyková televize, interaktivní 
tabule, interaktivní dataprojektor nebo PC projektor. Prezentační technika se nenachází 
v učebně VV a  v místnosti určené pro relaxaci a oddech.   
Škola je vybavena také digitální kamerou, 7 ks digitálních kompaktních fotoaparátů pro práci 
žáků a 3 ks digitálních fotoaparátů pro práci pedagogů. 
 

Učebna  Prezentační technika  

m. č. 101 Projektor a rolovací plátno + dotyková televize, notebook 

m. č. 107 Projektor a rolovací plátno 

m. č. 201 Projektor a rolovací plátno + dotyková televize, 

m. č. 202 Projektor a interaktivní tabule, interaktivní dotyková televize Edutab TV 

m. č. 203 Dotyková televize + notebook 

m. č. 302 Projektor a rolovací plátno + dotyková televize, notebook 

m. č. 303 Projektor a rolovací plátno + dotyková televize, notebook 

m. č. 305 Interaktivní dataprojektor + dotyková televize 

 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
Ve školním roce 2020/2021 probíhaly v rámci projektu Šablony II. odborné semináře pro práci 
s tablety.    
 
Výukové programové vybavení a informační zdroje 
 
Škola disponuje kvalitní nabídkou výukových programů. Výukové programy společnosti 
DIDAKTA jsou dostupné na všech počítačích ve školní síti pod jednou IP adresou. V průběhu 
uzavření školy v důsledku onemocnění COVID-19 společnost DIDAKTA zpřístupnila licence i pro 
všechny žáky školy a učitele pro domácí výuku. Nabídka výukových programů je rozšiřována 
podle aktuální potřeby. Pro práci s iPady a tablety je k dispozici dostatek výukových a 
informačních aplikací. 
 
Další hardwarové vybavení 
 
Kromě uvedeného vybavení jsou využívány tiskárny, kopírky, skenery, laminovačky.   



24 
 

11. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a o výsledcích 
dalších kontrol 
 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena inspekční činnost ze strany ČŠI.   
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12. Základní údaje o hospodaření školy 
 

12. 1. Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2020 
 

neinvestiční: schválený rozpočet upravený rozpočet k 31.12. 

Platy  8 007 740,00 7 981 115,00 

Ostatní osobní náklady  124 700,00 99 779,00 

ONIV přímé 2 985 769,00 3 217 363,00 

ONIV provozní 905 000,00 905 000,00 

NIV ostatní 0,00 0,00 

Celkem 12 023 209,00 12 203 257,00 

 

investiční: schválený rozpočet upravený rozpočet k 31.12. 

dotace od zřizovatele 0,00 0,00 

dotace ze státního rozpočtu 0,00 0,00 

dotace v rámci ROP 0,00 0,00 

dotace ze státních fondů 0,00 0,00 

Celkem 0,00 0,00 

Odvod z fondu investic: 0,00 0,00 

 

 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0725/Z24/19 ze dne 16. 12. 2019 byl v rámci 

rozpočtu Zlínského kraje na rok 2020 schválen příspěvek na provoz ve výši Kč 905 000,00.   

 

Usnesením Zastupitelstva Zlínského kraje č. 0909/Z29/20 ze dne 14. 09. 2020 byl vzat na 

vědomí závazný objem prostředků na platy ve výši Kč 8 007 740,00, OON ve výši Kč 124 700,00 

a ONIV přímé ve výši Kč 2 985 769,00. 

 

Mimorozpočtové zdroje 

 přijaté finanční dary ve výši Kč 43 635,00. 
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Stanovisko odboru:  

Závazné ukazatele rozpočtu byly organizací dodrženy. Poskytnuté transfery ze státního 

rozpočtu byly použity na stanovený účel. Organizace hospodařila také s mimorozpočtovými 

zdroji. Poskytnuté transfery byly použity a vyúčtovány v souladu se stanovenými 

podmínkami o poskytnutí transferů. 

 

12. 2. Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů a výnosů 
hlavní činnosti 
 

 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti k 31. 12. 2020 představovaly částku Kč 

12 304 473,69 a byly rovnoměrně čerpány.  

Z hlediska čerpání rozpočtu došlo k nárůstu především u následujících položek: 

5342 FKSP, 5137 DDHM učební pomůcky, 5167 služby, školení a vzdělávání, 5137 DDHM 

provozní, 513. materiál, materiál na opravy, 516. ostatní služby, 9551 odpisy majetku. 

Výše uvedené položky byly čerpány na úkor ostatních položek, které vykazují nedočerpání 

plánované výše:  

503. povinné pojistné placené zaměstnavatelem, 5135 učebnice, školní potřeby zdarma, 5136 

knihy, učební pomůcky, 5173 cestovné, 515. nákup vody, paliv, energie, 5164,5 nájemné, 5171 

opravy a udržování.  

Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek nákladů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2019

Upravený rozpočet 

2020

Skutečnost 

k 31. 12.2020

% plnění rozpočtu 

2020

% nárůstu

2020/2019

PŘÍMÉ NÁKLADY CELKEM 11 242,21 11 293,26 11 344,34 100,45 0,91

Z toho:

Mzdové prostředky 8 059,46 8 080,89 8 080,89 100,00 0,27

501. Platy zaměstnanců 7 914,00 7 981,12 7 981,12 100,00 0,85

502. Ostatní platby za provedenou práci 145,46 99,78 99,78 100,00 -31,40

Zákonné pojištění a FKSP 2 830,99 2 890,96 2 852,88 98,68 0,77

503. Pov.pojistné plac.zam. (mimo 5038) 2 672,34 2 731,34 2 691,83 98,55 0,73

5342     FKSP 158,66 159,62 161,05 100,89 1,51
Ostatní přímé náklady 351,76 321,40 410,57 127,74 16,72
z toho:
          5135    Učebnice, šk.potř. zdarma 6,04 6,69 3,20 47,82 -47,05
          5136    Knihy, učeb.pomůcky mimo DDHM 32,28 16,00 0,00 0,00 -100,00
          5137    DDHM učební pomůcky 182,32 167,55 183,70 109,64 0,76
          5167    Služby školení a vzdělávání 48,18 12,00 101,60 846,67 110,90
          5173    Cestovné, cest.náhrady 29,35 10,00 6,36 63,62 -78,32

PROVOZNÍ  NÁKLADY CELKEM 1 033,73 924,00 960,13 103,91 -7,12

Z toho:
5137     Drobný dlouhod.hmotný majetek 23,28 40,00 94,69 236,72 306,82
z toho: vybavení učeben, laboratoří a kabinetů 0,00 0,00 0,00
              pořízení PC 0,00 0,00 0,00
513.      Materiál, materiál na opravy 90,13 74,00 96,46 130,35 7,02
515.      Nákup vody,paliv,energie celkem 246,40 280,00 247,35 88,34 0,39
5164,5  Nájemné, nájem za půdu 208,00 220,00 192,70 87,59 -7,36
516.      Ostatní služby 305,72 219,00 227,43 103,85 -25,61
z toho: úklid a údržba 0,00 0,00 2,50
             údržba SW 103,97 77,00 106,17
5171     Opravy a udrž.(mimo ISPROFIN) 21,58 20,00 7,17 35,86 -66,77
9551    Odpisy majetku 18,88 18,00 18,86 104,80 -0,07

NÁKLADY CELKEM    12 275,94 12 217,26 12 304,47 100,71 0,23

z toho: NIV ESF

(UZ 13404, 33006, 33012, 33019, 33030, 33031, 33439) 243,76 0,00 89,50
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Náklady na platy byly čerpány ve výši 100,00% upraveného rozpočtu a ostatní osobní náklady 

byly čerpány ve výši 100,00% upraveného rozpočtu.  

Oproti roku 2019 (Kč 12 275 939,94) došlo ke zvýšení nákladů o Kč 28 533,75, tj. o  0,23%. 

 

 

 

Celkové náklady organizace v hlavní činnosti byly kryty celkovými výnosy ve výši Kč 

12 334 473,69, z toho výnosy z transferů – prostředky státního rozpočtu činily Kč 11 387 

757,00 a prostředky ÚSC činily Kč 905 000,00. Výnosy z činnosti a finanční výnosy činily 

celkem Kč 24 042,69, z toho jiné výnosy z vlastní činnosti - poplatky ve školní družině Kč 

14 240,00, výnosy z úroků Kč 88,09, bezúplatné nabytí OOP respirátorů Kč 9 714,60. 

Organizace zapojila do svého rozpočtu také rezervní fond z ostatních titulů ve výši 

Kč 17 674,00.  

Výnosy byly plněny na 100,96%, tj. o Kč 117 216,69 více, než bylo v upraveném rozpočtu 

plánováno.  

Přehled dosaženého plnění u jednotlivých položek je patrný z výše uvedené tabulky.  

Na vrub nákladů byla zúčtována dohadná položka pasivní k odběru elektrické energie za rok 

2020 v částce Kč 39 800,00. 

Ve prospěch výnosů byla zúčtována dohadná položka aktivní za rok 2020 v částce Kč 

333 263,00 - projekt Šablony II.  

 

 

 

Přehled o plnění rozpočtu vybraných položek výnosů hlavní činnosti v tis. Kč

Skutečnost 

k 31. 12.2019

Upravený rozpočet 

2020

Skutečnost 

k 31. 12.2020

% plnění rozpočtu 

2020

% nárůstu

2020/2019

12 275,94 12 217,26 12 334,47 100,96 0,48

Výnosy z vlastních výkonů 0,00 0,00 0,00

z toho: výnosy z prodeje služeb 0,00 0,00 0,00

              produktivní práce žáků 0,00 0,00 0,00

              stravné 0,00 0,00 0,00

              poplatky za ubytování 0,00 0,00 0,00

              příspěvek na úhradu nákl.v ZUŠ 0,00 0,00 0,00

Výnosy z pronájmu 0,00 0,00 0,00

Čerpání fondů 34,02 0,00 17,67 -48,05

z toho: fond oběžných aktiv, FKSP 0,00 0,00 0,00
             fond odměn 0,00 0,00 0,00
             rezervní fond 34,02 0,00 17,67 -48,05
             fond investic 0,00 0,00 0,00
Ostatní výnosy z činnosti 0,05 0,00 9,71 19 329,20

0,00 0,00 0,00

Výnosy vybraných míst.vlád.institucí z transferů 12 217,42 12 203,26 12 292,76 100,73 0,62

              prostředky SR* 11 312,42 11 298,26 11 387,76 100,79 0,67

              prostředky ÚSC** 905,00 905,00 905,00 100,00 0,00

VÝNOSY CELKEM
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Stanovisko odboru:  

Náklady vykazují v některých položkách vyššího čerpání, než bylo plánováno, čímž došlo k 

překročení rozpočtu nákladů. Organizace také překročila výnosovou stránku rozpočtu a 

zároveň vytvořila v hlavní činnosti výsledek hospodaření ve výši Kč 30 000,00. 

 

Vyhodnocení dosaženého výsledku hospodaření za rok 2020 

Výsledek hospodaření za rok 2020 vykazuje organizace ve výši Kč 30 000,00, z toho z hlavní 

činnosti Kč 30 000,00 a z doplňkové činnosti Kč 0,00.  

V souladu s § 30 a 32 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 

ve znění pozdějších předpisů organizace  n a v r h u j e  v případě schválení výsledku 

hospodaření za rok 2020 přidělení zlepšeného výsledku hospodaření ve výši: 

 Kč              0,00 do fondu odměn; 

 Kč    30 000,00 do rezervního fondu. 

 

Stanovisko odboru: 

Organizace vykázala celkový zlepšený výsledek hospodaření ve výši Kč 30 000,00, zisk je 

vykazován v hlavní činnosti.  

Na základě rozhodnutí zřizovatele bylo doporučeno schválení původního návrhu organizace 

na rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření tímto způsobem: 

 Kč             0,00  do fondu odměn; 

 Kč   30 000,00  do rezervního fondu. 

Po přídělu výsledku hospodaření do rezervního fondu, který bude pak ve výši Kč 30 000,00, 

doporučujeme organizaci zapojit finanční prostředky do provozu nebo posílit fond investic. 

 

12. 3. Hospodaření s prostředky peněžních fondů organizace 
 

 

(v Kč)

Stav k 31. 12. 2019 Tvorba v r. 2020 Čerpání v r. 2020 Stav k 31.12.2020

Fond odměn 0,00 0,00 0,00 0,00

FKSP 133 891,14 161 046,00 137 888,00 157 049,14

Fond investic 48 328,03 18 864,00 0,00 67 192,03

Rezervní fond (413) 0,00 0,00 0,00 0,00

Rezervní fond (414) 1 894,00 23 673,00 17 674,00 7 893,00

Tvorba a čerpání fondů v roce 2020
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Stanovisko odboru:  

Fondy byly tvořeny a čerpány v souladu s jejich schválenými a předloženými plány.  

K 31. 12. 2020 byly uvedené peněžní fondy kryty finančními prostředky bankovních účtů. 

Dále byl vykazován rozdíl u FKSP v souvislosti s proúčtováním zákonného přídělu a čerpáním 

za měsíc prosinec, které bylo skutečně naplněno a kryto v měsíci lednu 2021. 

 

 

12. 4. Přehled pohledávek a závazků organizace 
 

Stav pohledávek příspěvkové organizace k 31. 12. 2020 byl Kč 373 362,72.  
Organizace nevykazuje pohledávky po lhůtě splatnosti ani nedobytné pohledávky.  
V roce 2020 nebyly vyřazeny nedobytné pohledávky. 
 
Stav závazků organizace k 31. 12. 2020 představoval celkovou částku Kč 2 274 558,69 a 
všechny byly ve lhůtě splatnosti.  
 

Stanovisko odboru: 

Pohledávky a závazky organizace souhlasí se stavem v rozvaze ke dni 31. 12. 2020. Dle 

předloženého soupisu se jedná o pohledávky ve lhůtě splatnosti. Finanční prostředky na 

provozním bankovním účtu, pokladní hotovost a zohlednění zaplacení pohledávek dostatečně 

zajišťují finanční krytí závazků organizace. 

 

 

12. 5. Základní ekonomické ukazatele 
 

 

 

V roce 2020 došlo oproti roku 2019 ke zvýšení objemu přímých nákladů na žáka. V rámci provozních 

nákladů na žáka došlo k nárůstu nákladů.  

 

Neinvestiční náklady na žáka           

Rok 2019

přímé provozní

Celkové náklady 12 275,94 580,39 11 242,21 1 033,73 53,00 212 117,17 19 504,34

Pokryto dotací 12 217,42 574,54 11 242,21 975,21 53,00 212 117,17 18 400,19

Kryto vlastními výnosy 58,52 5,85 0,00 58,52 53,00 0,00 1 104,15

Rok 2020

přímé provozní

Celkové náklady 12 304,47 1,00 28,53 11 344,34 1,01 102,13 960,13 0,93 -73,60 47,00 241 368,94 20 428,30

Pokryto dotací 12 262,76 1,00 45,34 11 334,63 1,01 92,42 928,13 0,95 -47,08 47,00 241 162,34 19 747,45

Kryto vlastními výnosy 41,72 0,71 -16,80 9,71 0,00 9,71 32,00 0,55 -26,52 47,00 206,60 680,85

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč

Sumář
náklady 

celkem
% nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
přímé % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč
provozní % nárůstu

Nárůst v tis. 

Kč

Přepočtený 

počet žáků

Náklady na žáka v Kč
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12. 6. Celkové hodnocení organizace 
 

 Řádná účetní závěrka byla sestavena v souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, stanoveným způsobem předložena zřizovateli a dle vyhlášky MF 
č. 383/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o účetních záznamech v technické 
formě předána do centrálního systému účetních informací státu. 

 K dosažení co nejvěrnějšího zobrazení skutečnosti N a V k 31. 12. 2020 organizace 
použila při roční uzávěrce časové rozlišení nákladů a dohadné účty aktivní a pasivní. 

 Data účetní závěrky byla předána včas. Na základě kontroly závěrky nebyly zjištěny 
rozdíly kontrolovaných vazeb účetnictví.  

 Účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha) k 31. 12. 2020 byly zaslány ve 
stanoveném termínu a předepsaném rozsahu. Vazby jednotlivých účetních výkazů byly 
dodrženy a nevykazovaly rozdíly. 

 Zpráva o hospodaření byla předložena dle pokynu odboru. Komentáře k jednotlivým 
bodům jsou dostačující. Na základě kontroly údajů nebyly provedeny téměř žádné 
korekce. 

 Celková ekonomická situace organizace je hodnocena dle jednotlivých bodů tohoto 
vypracovaného stanoviska. 

 Hodnocení celoroční spolupráce a přístupu organizace: velmi dobrá spolupráce, 
termíny jsou dodržovány, organizace předkládá materiály dle požadované struktury, 
evidence je analyticky členěna, jednání velmi vstřícné a velmi kvalitně zpracované 
podklady jsou v odpovídající podobě. 
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13. Závěr výroční zprávy 
 

Škola nabízí základní vzdělávání dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami - 

s různým stupněm  mentálního postižení, souběžným postižením více vadami  a s poruchou 

autistického spektra. Předškolní vzdělávání poskytujeme hospitalizovaným dětem a žákům 

v Uherskohradišťské nemocnici, kde jim nabízíme vhodné vzdělávací a relaxační činnosti. Ve 

spolupráci se zdravotníky se snažíme o naplnění důležitého cíle - zlepšení zdravotního a 

psychického stavu dítěte a překlenutí doby odloučení od rodiny. Součástí instituce je i školní 

družina, která plní výchovně vzdělávací činnost mimo vyučování formou výchovných činností, 

odpočinku, relaxace. 

Škola se nachází v krásné historické budově a na jejím vnitřním estetickém prostředí se ve 

velké míře podílejí samotní žáci. Prostory pro výuku jsou dostatečné, ve venkovním se nachází 

zahrada. Bezbariérový přístup není zajištěn vzhledem k tomu, že se budova nachází 

v památkové zóně. 

Pedagogický sbor je dlouhodobě stabilní, v týmu pracují zejména zkušení učitelé,  všichni 

splňují požadovanou kvalifikaci. Při vzdělávání žáků využívají pedagogové speciálních 

výukových metod, postupů, forem a prostředků vzdělávání, učebních pomůcek, speciálních 

učebnic a didaktických materiálů. Ve většině tříd působí spolu s učitelem asistent pedagoga, 

který žákům třídy poskytuje potřebnou podporu. Asistent pedagoga působí i ve školní družině. 

Všichni pedagogové rozšiřují svoji kvalifikaci prostřednictvím seminářů a workshopů.   

Škola nabízí žákům možnost zájmových činností prostřednictvím kroužků: keramického, 

sportovního, kroužku Kuchtík a hudebně – dramatického. Žáci zde zažívají úspěch, jsou 

motivováni k další činnosti, roste jejich sebevědomí.  

Škola spolupracuje v rámci péče o žáky se Speciálně pedagogickými centry Zlín – Lazy a Zlín – 

Středová. Dalšími partnery jsou zejména Středisko výchovné péče HELP, Krajská pedagogicko-

psychologická poradna Zlín s pracovištěm v Uherském Hradišti, oddělení OSPOD Uherské 

Hradiště, IPS při Úřadu práce a další instituce.   

Žáci se úspěšně zapojují do dovednostních i sportovních soutěží pořádaných spřátelenými 

SOU, základními školami i dalšími subjekty. Škola je otevřená veřejnosti, rodičům a partnerům, 

nabízí bezpečné prostředí zejména v oblasti rizikových jevů, kvalitní výchovné a kariérové 

poradenství a speciálně vzdělávací metody. Školní družina pořádá pravidelná tvořivá 

tematická setkání s rodiči.  

Ve škole je pozitivní a příznivé klima, které vytváří společně učitelé, žáci i rodiče. Všichni jsou 

vedeni k otevřené komunikaci a spolupráci. Rodiče mají možnost kdykoli navštívit školu, po 

předchozí domluvě i výuku, v případě potřeby si domluvit schůzku s vedením školy. 

Škola podporuje zdravé a správné stravovací návyky žáků prostřednictvím WOMEN FOR 

WOMEN, o.p.s. a jejich finančního daru na úhradu obědových služeb pro potřebné žáky školy. 

Zásady zdravé výživy podporujeme i prostřednictvím projektu „Ovoce do škol“ a „Mléko do 

škol“.   
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Škola disponuje jak nejnovějším technickým zařízením (iPady, učitelské notebooky), tak 

starším technickým zařízením (žákovské počítače). Na výborné úrovni je prezentační technika. 

Programové vybavení výukovými programy je na výborné úrovni.  

Veškeré dění školy bylo v celém školním roce 2020/2021 ovlivněno situací v souvislosti 

s výskytem COVID-19. Škola byla uzavřena v době od 2. listopadu do 17. listopadu 2020 a od  

1. března do 9. dubna 2021. V tomto období probíhala distanční výuka, do které se zapojili 

všichni žáci školy. Většina žáků spolupracovala prostřednictvím IT techniky, některým žákům 

byla technika zapůjčena. Několika žákům byly předávány úkoly ve škole.  

I v době, kdy byla škola otevřena, probíhaly veškeré činnosti za změněných organizačních a 

dodržování přísných hygienických opatření, které byly v souladu s opatřeními, pokyny a 

doporučeními MŠMT, MZDR, vlády ČR, KHS a dalších institucí. Kontakty s rodiči byly omezeny 

zejména na elektronické komunikační nástroje, byla omezena činnost školní družiny, 

přerušena činnost zájmových kroužků, řada naplánovaných soutěží a aktivit byla zrušena nebo 

přeložena na pozdější období.  

Hlavním úkolem pro nejbližší období patří zejména zkvalitňování procesu případné distanční 

výuky, příprava pedagogů na distanční výuku včetně průběžného zapojování žáků a rodičů do 

přípravných činností. 

 

Výročná zpráva byla schválena školskou radou dne 29. 9. 2021 

 

 

 

Zpracoval:       Uherské Hradiště, srpen 2021 

 

Mgr. Ing. Jiří Hejda 

ředitel školy 


