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Část I. 

 

Základní údaje o škole, charakteristika školy 

a. 

Název školy                   Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková  

organizace.              

Sídlo školy         Sloup 200. 

Zřizovatel školy            Městys Sloup. 

Právní forma                 Příspěvková organizace. 

IČ                                 62075942. 

Zařazení do sítě            7. 3. 1996. 

Ředitel školy                 Mgr. Pavel Dočekal. 

                                          Klepačov 225, 678 01 Blansko. 

Zástupci          Mgr. Pavel Nečas, Hana Sedláková. 

Škola vykonává činnost      Základní škola, IZO: 102007756.  

            Školní družina, IZO: 118100220.  

            Školní jídelna, IZO: 103255788. 

            Školní jídelna-výdejna, IZO: 171101090. 

            Mateřská škola, IZO: 107600471.  

Telefon                          516435337, 606858240. 

E-mail                             zs.sloup@centrum.cz. 

Datová schránka        u4upeaj. 

Webové stránky        www.zssloup.net. 

 

b. Charakteristika školy 

1.  ZŠ a MŠ Sloup je úplná škola s 1. až 9. postupným ročníkem. Od roku 1982 má statut venkovské  

    spádové školy, která poskytuje vzdělávání dětem z okolních obcí – Sloupu, Němčic, Šošůvky,    

    Vavřince, Veselice, Suchdolu, Nových Dvorů, Petrovic a Žďáru. Mimo spádovou oblast dojíždí  

     i žáci z dalších obcí. Škola má kapacitu 600 žáků.  

 

2. V budově školy je 18 kmenových tříd a 9 odborných učeben (jazyková učebna pro první stupeň    

doplněná interaktivní tabulí, jazyková učebna pro druhý stupeň doplněná interaktivní tabulí, učebna 

pro výuku přírodopisu doplněná interaktivní tabulí, pracovna pro výuku fyziky a chemie s laboratoří 

doplněná interaktivní tabulí, multimediální učebna s interaktivní tabulí, školní cvičný byt, 

keramická dílna, dílna pro výuku praktických činností a učebna v přírodě). Dále dětem i dospělým 

slouží žákovská a učitelská knihovna.  

 

3.  V pavilonu tělesné výchovy se nachází tělocvična s lezeckou stěnou, bazén a posilovna. Kolem  

     školy jsou umístěna víceúčelová cvičiště včetně hřiště se speciálním povrchem pro většinu     

     venkovních sportů (fotbalové hřiště, atletický ovál, prostory pro skok vysoký i daleký, sektor  

     pro vrh koulí, volejbalové a basketbalové hřiště, prostory pro další míčové hry). Na základě    

     dohody se zřizovatelem je tento areál, ve kterém se nachází i učebna v přírodě, volně přístupný  

     veřejnosti. 

 

4. V pavilonu praktických činností je umístěna pracovna pro účely technické výchovy a keramická  

    dílna, dále je ve škole cvičný byt pro výuku oblasti domácnost.  

 

5. Škola má ke dnešnímu dni celkem 5 oddělení školní družiny v samostatných prostorech. Družina je  

    určena pro žáky 1. až 5. ročníku. Celková kapacita je 143 žáků. 

 

6. Poslední součástí školy je blok školního stravování, ve kterém jsou umístěny sklady potravin,  

    přípravna potravin, chladírenské a mrazírenské prostory, kuchyně a jídelna. Kapacita školní jídelny  

    je 600 obědů. Strávníci mají možnost výběru ze dvou jídel; škola vaří obědy pro mateřské školy  

    v okolí – pro MŠ Sloup, MŠ Petrovice a MŠ Vavřinec. Důležitou součástí stravovacího bloku  

mailto:zs.sloup@worldonline.cz
http://www.zssloup.net/
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    je samostatný školní bufet pro potřeby žáků i dospělých pracovníků. 

 

7. Školní budova je sestavena ze dvou samostatných budov pro první stupeň a pavilonu tělesné      

     výchovy, které jsou spojovacím traktem odděleny od budov pro druhý stupeň a školní jídelnu.  

     V spojovacím traktu jsou umístěny pracovny školní družiny, multimediální učebna a sborovna,  

     v přízemí jsou žákovské šatny.  

 

8. Na prvním stupni je jazyková učebna pro první stupeň a 10 tříd vybavených jak horizontálně  

    umístěnými koberci pro odpočinkové aktivity i skupinovou výuku, tak vertikálně položenými  

    koberci pro prezentace prací žáků. Zdi jsou světle vymalovány. 1. až 4. ročník je vybaven     

    interaktivními tabulemi, 5. ročník dataprojektory. 

  

9. Na druhém stupni je 8 kmenových tříd vybavených vertikálně umístěnými koberci  

    a dataprojektory, odborné pracovny (jazyková, přírodopisná a pracovna fyziky a chemie) a cvičný  

     byt.  

 

10. Škola má k dispozici kompletní hygienické vybavení (toalety pro jednotlivá patra, pro učitele,  

     sprchy u tělocvičny, sprchy u bazénu, šatny). Na toaletách jsou instalovány zásobníky  

     jednorázových ručníků a tekutého mýdla. 

 

11. V době přestávek žáci mohou v závislosti na počasí využívat prostor dvora, knihovnu, chodby,     

      volné třídy a pracovny pod dozorem vyučujících. 

 

12. Vyučující mají k dispozici vlastní kabinety a dvě sborovny. Ve sborovně prvního i druhého stupně  

jsou kopírky a laminovačka, scanner je v počítačové učebně. 

 

13. S účinností od 1. července 2020 je součástí školy také mateřská škola, která byla otevřena  

      k 1. 9. 2002. Jedná se o přízemní jednotřídní budovu a nachází se v klidné části městyse  

      Sloup v těsné blízkosti základní školy a kulturního domu. Prostranství před školou je zatravněné,  

      u vchodu osázené okrasnými keři. Z jižní strany na MŠ navazuje oplocená školní  

      zahrada, která svou rozlohou, členitým terénem s jehličnatými stromy, keři a dřevinami poskytuje   

      dětem možnost aktivního prožití pobytu venku, umožňuje jim tvořivou hru a pohyb. Na jaře 2022  

byla zahrada zřizovatelem kompletně zrekonstruována. Kapacita mateřské školy je 28 dětí. 
 

 

Školní rok 2021/2022 Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků 

ve třídě 

1. stupeň 10 5 234 23,4 

2. stupeň 8 4 181 22,6 

Celkem 18 9 415 23,05 

   

c. Celkový počet žáků v 1. ročníku     50 

    Počet žáků na učitele            25. 
 

d. Školská rada zřízená dle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění, složení školské rady   

• Byla ustanovena ke dni 14. prosince 2005. 

• Rozhodnutím zřizovatele školy je trojčlenná, funkční období je tři roky, volební období končí  

24. června 2024. 

Vladimír Čípek     zástupce obce, byl jmenován zřizovatelem.  

Marek Pernica     zástupce rodičů.  

       Mgr. Eva Turčanová    zástupkyně pedagogických pracovníků. 
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Část II. 

Přehled oborů vzdělání 

 

e. Zvolený vzdělávací program a jeho č. j. 
Název zvoleného 

vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Škola pro život 306/20 1. – 9. 

 

Součásti školy – IZO, název, sídlo 

107600471 Mateřská škola Sloup 241 

102007756 Základní škola Sloup 200 

118100220 Školní družina Sloup 200 

103255788 Školní jídelna Sloup 200 

171101090 Školní jídelna – výdejna Sloup 241. 

 

 

f. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
Počet zapsaných žáků 

 

Počet odkladů 

 

Nástup do 1. ročníku od 1. 9. 2022 

 

51 4 47 

 

g. Zařízení školního stravování (údaje k 30.6.2022) 

Typ jídelny dle výkazu V17-01 Počet Počet strávníků 

žáci + děti MŠ zaměstnanci ostatní 

ŠJ s kuchyní  600 398 55 70 

Výdejna MŠ Sloup 29 25 4 0 

 

K 1. 9. 2021   

dětí I. stupně (1.-5.)       231     

dětí II. stupně (6.-9.)     167       

dětí z MŠ Sloup      25          

dětí z MŠ Vavřinec     25        

dětí z MŠ Petrovice     24        

zaměstnanců základní školy   51        

zaměstnankyně MŠ Sloup      4      

zaměstnankyně MŠ Vavřinec  3       

zaměstnankyně MŠ Petrovice   0     

cizích strávníků 70           

 

celkem přihlášených strávníků  600. 
 

h. Počet pracovníků školního stravování (údaje k 30.6.2022) 
Fyzické osoby 5 

Přepočtení na plně zaměstnané 5,8 

 

Ondroušková Jitka    

Marková Jiřina      

Hořavová Božena      

Čípková Margit      

Strachoňová Jitka       

Kinclová Eva. 
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i. Školní družina, která je součástí základní školy (údaje k 30.6.2022) 
Součást Počet oddělení, tříd Počet žáků Počet vychovatelů 

Školní družina 5 134 5 

 

 

j. Z činnosti školní družiny: 

Vychovatelky: 1. odd. Věra Mikulášková 

                            2. odd. Jana Němcová 

                            3. odd. Kateřina Kršková 

                            4. odd. Radka Nejezchlebová 

                            5. odd. Barbora Čípková. 

Akce: 

září       – Koncert dechových nástrojů – flétna a trubka (84 dětí). 

                  Zahájení činnosti kroužků družiny – keramický a turistický (55 dětí). 

říjen      – Drakiáda – pouštění draků, výroba draků (90 dětí). 

listopad – Strašidelný měsíc – práce s přírodninami. 

                    Polámal se mraveneček – kurz první pomoci, přednášel p. Krška z RZS (62 dětí). 

prosinec  – Mikulášská nadílka, vánoční vyrábění a besídky (134 dětí). 

leden   – Radovánky na sněhu – boby, sáňky, lopaty (51 dětí). 

únor   – Zimní olympiáda v ŠD (64 dětí). 

březen   – Měsíc knihy – spolupráce s Místní knihovnou (80 dětí). 

duben   – Veselé Velikonoce – výtvarné dílny (89 dětí). 

květen   – ZOO Ostrava – zájezd pro děti a rodiče (51 dětí a rodičů).  

- Hoří má panenko – návštěva u hasičů ve Sloupě (79 dětí). 

červen   – Den dětí – sportovní den v barvách (83 dětí). 

červenec  – Ve škole po škole 2022 (29 dětí). 

 

Bylo uspořádáno 12 akcí, celková účast 951 dětí. 

   

Část III. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

a. Odborná kvalifikace, dle zákona č.563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 40 

Z toho odborně kvalifikovaných 36 

 

b. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 nastoupili do školy: 1. 

 

c. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 nastoupili do školy: 2. 

   

d. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2021/22 odešli ze školy: 2.        

   

e. Nepedagogičtí pracovníci – počet   fyzicky / přepočtený stav:  13/12,18.     

   

f. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
Pedagogický sbor tvoří v současné době 40 pedagogických pracovníků v celém věkovém spektru.  

Ve sboru jsou také plně kvalifikovaní učitelé angličtiny, němčiny a ruštiny. Nedílnou součástí 

pedagogického sboru jsou také asistenti pedagoga, jejichž počet se odvíjí dle ustanovení § 16 odst. 9  

a 10 zákona č. 561/2004 Sb.  

 

Třídní učitelé na prvním stupni zpravidla vedou své třídy v cyklu od 1. do 4. ročníku; od 5. ročníku 

vykonávají funkci třídních učitelů pedagogové s kvalifikací pro I. a II. stupeň nebo II. stupeň. 

Přidělení jednotlivých předmětů je sestaveno tak, aby v prvním a druhém ročníku zpravidla učil třídní 
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učitel všechny předměty v učebním plánu; od 3. ročníku pak dochází k postupnému zvyšování hodin 

učených tzv. netřídními učiteli.  

 
 Pedagogičtí pracovníci, stav k 30. červnu 2022 

Věk Muži Ženy 

do 35 let 2 6 

35-50 let 2 19 

nad 50 let 3 8 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 2 3 

Celkem 9 36 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

 

g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických 

pracovníků 

 

g.1 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Do

kla

d 

 

Dodavatel 

 

Obsah 

 

Částka 

 

Akreditace 

 

FP 

37

5 

VIM přísp. org. Brno Právní poradna – Dočekal Pavel 1 000,- MSMT-

32211/2020-2-

832 

FP 

37

6 

VIM přísp. org. Brno Zdravotník zotavovacích akcí – Hejčová Silvie 3 200,- MSMT-

34553/2019-1-

1134 

FP 

38

0 

VIM přísp. org. Brno Celoroční hry a projekty ve ŠD – Němcová, 

Mikulášková, Nejezchlebová 

2 700,- MSMT-

32211/2020-2-

832 

FP 

38

1 

VIM přísp. org. Brno Jak naučit žáky učit se – Hlaváčková Michaela 950,- MSMT-

16120/2019-1-

674 

FP 

38

2 

VIM přísp. org. Brno Jak naučit žáky učit se – Šindelková Klára 950,- MSMT-

16120/2019-1-

674 

FP 

40

2 

VIM přísp. org. Brno V přírodovědných předmětech v lavicích 

nesedíme – Stiskálková Klára 

1 250,- MSMT-

21705/2020-2-

621 

FP 

41

7 

VIM přísp. org. Brno Výukové metody, bez kterých se na 1. stupni 

neobejdeme – Gregorová, Nečasová 

1 800,- MSMT-

46114/2020-2-

145 

FP 

42

0 

VIM přísp. org. Brno Neverbální komunikace dítěte – Koutná Marie 950,- MSMT-

16120/2019-1-

674 

FP 

42

7 

Descartes Svratouch DVPP – AJ Bočková Tereza 2 350,- MSMT: 

343/2021-4-32 

FP 

48

1 

VIM přísp. org. Brno Fyzika na ZŠ a víceletých G – Hrazdíra Petr 1 350,- MSMT-

1159/2020-2-157 

FP 

49

8 

VIM přísp. org. Brno Cvičme hravě a hlavně zdravě – Čípková B. 1 100,- MSMT-

21705/2020-2-

621 

FP 

9 

VIM přísp. org. Brno Matematika nás baví – Šamalíková Martina 1 000,- MSMT-

32929/2018-1-

971 
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FP 

34 

INFRA, s.r.o. Stařeč Budeme mít školáka – Muzikářová Bohdana 790,- MSMT-

14488/2021-6-

468 

FP 

65 

Iva Řehůřková, Mor.Tř. Na čem záleží…MŠ Němcová Simona 900,- MSMT-

26520/2017-1 

FP 

78 

Iva Řehůřková, Mor.Tř. Na čem záleží…MŠ Sedláková H., Kvasnicová 1 800,- MSMT-

26520/2017-1 

FP 

79 

VIM přísp. org. Brno Jak stanovovat hranice dětem i rodičům – 

Sedláková Markéta 

1 300,- MSMT-

46114/2020-2-

145 

FP 

83 

BP BINTER České Bud Instruktor základů sjezd. lyžování – 

Stiskálková Klára, Adamcová Lenka 

11 600,- 1196/2020-4-19 

249/2022-2 

FP 

86 

Agent. Majestic Praha Problémový žák na škole – Hloušková Oldřiška 1 600,- 1140/2021-5-5 

 

 

FP 

10

1 

INFRA, s.r.o. Stařeč Jak na výuku nové informatiky – Turčanová E. 1 090,- MSMT-

21921/2021-4-

686 

FP 

13

1 

VIM přísp. org. Brno Pohled na vniřní procesy dítěte s ADD,ADHD.. 

– Paděrová Iva, Richtrová Lenka 

2 780,- 

 

MSMT-

16120/2019-1-

674 

FP 

13

2 

VIM přísp. org. Brno Využití videí viz. mater. v AJ – Ševčíková V. 800,- MSMT-

46114/2020-2-

145 

FP 

13

4 

VIM přísp. org. Brno Čeština interaktivně – Doležalová Marie 850,- MSMT-

46114/2020-2-

145 

FP 

14

1 

VIM přísp. org. Brno Rodič a učitel-spolu nebo proti sobě/Adamcová 1 000,- MSMT-

21893/2021-1-

783 

FP 

19

6 

AŠSK ČR,z.s. Praha Florbal pro školy – Nečas Pavel 1 500,- MSMT-

39706/2020-2-

884 

FP 

20

9 

VIM přísp. org. Brno Projektové vyučování – Zouharová Darina 800,- MSMT-

1159/2020-2-157 

FP 

22

4 

VIM přísp. org. Brno Les jako zdroj pro environmentální vzdělávání 

Bufková Petra, Kršková Kateřina 

1 920,- MSMT-

32211/2020-2-

832 

FP 

23

6 

INFRA, s.r.o. Stařeč Anglická gramatika hrou – Králová Sabina 1 590,- MSMT-

32522/2020-4-

726 

FP 

23

8 

Nár. ped. institut Praha Zásobník aktivit učitele NJ – Tallová Lenka 990,- MSMT-

13775/2021-4-

538 

FP 

24

4 

VIM přísp. org. Brno Na cestě k úspěšné škole – Dočekal Pavel 2 250,- MSMT-

8869/2019-1-419 

FP 

26

5 

RESK education, Třinec Zákon o PP v praxi škol – Dočekal Pavel 1 200,- MSMT-

32214/2020-2-

817 

 Celkem     53 360,-  
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g.2 Odborný rozvoj nepedagogických pracovníků a neakreditované akce 
 

Do

kla

d 

 

Dodavatel 

 

Obsah 

 

Částka 

 

Akredit. 

FP 

39

0 

Bc. Jaroslav Kocián, Brno Školení GDPR 

Dočekal, Nečas, Borek, Hloušková 

3 872,-  

FP 

52

4 

INTEGRA CENTRUM Brno Mzdové aktuality a změny v oblasti mzdové  

a personální agendy – Musilová, Šebelová 

2 100,-  

FP 

20 

IVA Brno, Libuše Prokešová Roční zúčtování záloh na daň - Musilová 1 150,-  

FP 

31 

Oblastní spolek ČČK Brno První pomoc A-Z – Kršková K. 800,-  

 

 

FP 

81 

Kadlecová Dagmar, Brněnec Webinář pro ŠJ - Ondroušková 700,-  

F 

20

3 

Jídelny.cz, s.r.o. Plzeň Krajská konference hromadného stravování 

Ondroušková 

850,-  

 

 

 Celkem             9 472,-  
 

 

h.  Romský asistent NE. 

    Asistent pedagoga ANO. 

 

Část IV. 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem 

 

a.  Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospěli s 

 vyznamenáním 

Prospěli         Neprospěli 

(*) 

Opakují 

1. 50 50 0 0 0 

2. 46 45 0 1 0 

3. 45 42 3 0 0 

4. 40 38 2 0 0 

5. 52 37 15 0 0 

Celkem za I. stupeň 233 212 20 1 0 

6. 49 21 27 1 0 

7. 51 23 26 2 0 

8. 36 21 15 0 0 

9. 46 15 29 2 0 

Celkem za II. stupeň 182 80 97 5 0 

Celkem za školu 415 292 117 6 0 

* počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2022. 
 

2.   Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0 0 
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b. Celkový počet neomluvených hodin ve škole 38, průměr na jednoho žáka 0,09. 

 

c. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných – počet žáků 0. 

 

d. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2021/22 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4leté studium 6leté studium 8leté studium       
Počty přijatých 

žáků 
9 2 0 21 16 0 

   

e. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 

Školní rok 2021/2022 následoval po složitém období distanční výuky a on-line hodin. V září 2021 

provedla škola podrobnou diagnostiku stavu plnění školního vzdělávacího programu především v části 

vzdělávacích obsahů a na jejím podkladu byly sestaveny tematické plány učiva. Vzhledem k tomu, že 

probíhala celý školní rok pouze prezenční výuka, podařilo se za zvýšeného úsilí pedagogů a vedení 

školy naplnit cíle školního vzdělávacího programu Škola pro život. Toto lze prokázat výstupy 

z kontrolní a hospitační činnosti ředitele a zápisy se setkání předmětových komisí.  

 

Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace se však nemohly uskutečnit některé aktivity, 

které ŠVP obsahuje. Šlo například o Vánoční akademii či ples školy. Za pozitivní posun oproti 

minulému období však lze považovat, že v etapě zlepšení epidemických hodnot škola operativně 

uskutečňovala všechny zbývající aktivity v souladu s ŠVP a plánem práce  

 

Co se týče vzdělávacích obsahů – lze konstatovat, že nevznikly žádné zásadní disproporce způsobené 

distanční výukou. Co se týče stavu plnění klíčových kompetencí – u žáků přetrvávají problémy 

především v kompetencích k učení, kompetencích komunikativních a kompetencích pracovních.  

Bude – li možnost pokračovat v prezenční výuce, dá se očekávat rychlé zlepšování těchto výstupů. 

 

f. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 46 

nižší ročník 0 

Celkem 46 

 

      Část V. 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

Ve školním roce 2021/2022 nebyla Českou školní inspekcí ve škole provedena žádná inspekční 

činnost. 

 

 

Část VI. 

 

Rozhodnutí ředitele 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele podle § 165 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o státní 

správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto 

rozhodnutí. 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O přijetí žáka k základnímu vzdělávání § 46 53 0 

Přestup z jiné ZŠ, § 49, odst. 1 14 0 

O odkladu povinné školní docházky § 37 6 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, b, c, d, g, h, i, k 11 0 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2021/2022–58, z toho odkladů - 6. 
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Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2022/2023–51, z toho odkladů – 4. 

 

Část VII. 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

a. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

1. Přes nepříznivý vývoj epidemie v období od října 2021 do března 2022 nedošlo ve školním roce  

      2021/2022 k uzavření školy a výuka probíhala celý rok prezenčním způsobem s dodržením   

      aktuálních opatření. Neopakovala se kritická situace z předchozího školního roku, kdy v jednom    

      období onemocněla nemocí covid-19 většina zaměstnanců školy. 

 

2. Zaměstnanci školy pracovali také ve sborech pro občanské záležitosti a podle epidemické situace  

se podíleli na organizaci veřejného života v obcích.  
 

3. O činnosti, provozu a aktivitách školy byli rodiče operativně informováni především 

prostřednictvím systému dm Software. Proběhly také tři třídní schůzky – v listopadu 2021, lednu a 

dubnu 2022. Výměna informací proběhla rovněž prostřednictvím webových stránek a školního 

facebookového profilu. 

 

4. Pokud to dovolila aktuální epidemická situace, škola realizovala většinu z akcí dle plánu práce 

Č.J.: ZSMSSL 363/2021. 

 
5. Den otevřených dveří se svozovým autobusem – pro žáky a návštěvníky z nespádové oblasti  

      byl připraven informační celodenní program za účelem seznámení se školou.  

 

6. Proběhly lednové schůzky s ředitelkami a rodiči ve spádových mateřských školách – MŠ Sloup,    

Vavřinec, Němčice, Šošůvka, Žďár, Petrovice. Na těchto schůzkách bylo za ZŠ a MŠ Sloup 

přítomno vedení školy, metodička prvního stupně a učitelé, kteří v příštím roce vyučují v prvním 

ročníku. Na programu setkání byly vzájemné informace o vzdělávací nabídce a koordinace 

činností škol. Vyučující budoucího prvního ročníku poskytly konzultace učitelkám MŠ a rodičům 

v průběhu aktivit v přípravných, tzv. edukačně stimulačních skupinách. 

 

7.   Ředitelky spádových mateřských škol se zúčastnily hospitací v prvních třídách. 

 

8. Školní zpravodaj Občasník byl v září 2021 a v lednu 2022 zdarma distribuován rodinám všech 

žáků a starostům spádových obcí. Jeho prostřednictvím byli rodiče informováni o školním řádu a 

školním vzdělávacím programu. Důležité informace pro rodiče obsahují také školní webové 

stránky a facebookový profil. Vyšly rovněž články v deníku Rovnost – Blanenský deník. 

 

9. Ve školním roce 2021/2022 byla větší část povinné dokumentace plně vedena v elektronickém 

systému dm Software. Jeho součástí byly pravidelné informační zprávy rodičům a průběžně 

aktualizovaný plán práce. Šlo o matriku, třídní knihy (ZŠ, MŠ i ŠD), žákovské knížky a tematické 

plány. Systém byl také plně využit ke komunikaci s žáky a rodiči. 

 

10. Ředitel školy pravidelně informoval zástupce zřizovatele o činnosti školy. Představitelům 

spádových obcí jsou zdarma distribuovány Občasníky ZŠ Sloup a zasílány příspěvky do obecních 

zpravodajů. 

 

11. Škola úzce spolupracovala s místně příslušnými PPP, SPC Blansko a SPC Štolcova Brno.  

 

12. Soukromá základní umělecká škola vyučovala v ZŠ a MŠ Sloup obory, které jsou uvedeny v bodu 

b. 

 

13. Sportovní aktivity – škola opět umožnila sportovcům využívat tělocvičnu, bazén, posilovnu a  
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vnější sportoviště. Pro občany Sloupu bylo v odpoledních hodinách otevřeno školní hřiště. 

 

14.  Zákonní zástupci žáků byli osobními dopisy zváni na významné akce školy – obhajoby  

       ročníkových prací, přijetí žáků starostou městyse. 

 

15. Škola má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič (OSMDT)  

v srbském Kragujevaci. Vzhledem k mimořádným opatřením však musela být odložena návštěva 

40 žáků a 5 zaměstnanců školy v Kragujevaci, původně plánovaná na říjen 2021. 

 

16. Žáci 2. stupně pod vedením Mgr. Vladěny Ševčíkové absolvovali po intenzivní přípravě   

      mezinárodní Cambridgeské jazykové zkoušky, na které jim škola přispěla finanční částkou. 

 

17. Škola se aktivně účastnila významné charitativní akce You Dream We Run. 

 

18. Po dvouleté přestávce způsobené mimořádnými opatřeními proběhly obhajoby ročníkových prací. 

 

19.  Kroužky a mimoškolní aktivity probíhaly ve školním roce 2021/2022 s ohledem na aktuální  

       epidemickou situaci. 

 

20. Škola úzce spolupracovala se sdružením škol CIRSIUM, které spojuje ZŠ a MŠ Sloup, Ostrov u  

      Macochy, Jedovnice, Lipovec, Křtiny, Podomí, ZŠ TGM Blansko, Salmova Blansko a ZŠ při    

      Dětské léčebně Ostrov u Macochy.  

 

b. Hudební škola 

ZŠ a MŠ Sloup společně se Soukromou základní uměleckou školou Blansko nabídla individuální 

výuku hry na následující hudební nástroje: 

 

Vítězslav Brdár, Dis. - hra na zobcovou flétnu, hra na trubku, hudební nauka. 

Mgr. Petra Horáková - hra na klavír. 

Bc. Karel Odehnal - hra na zobcovou flétnu. 

MgA. Jana Švestková – hra na klavír. 

Bc. Jiří Vráblík, Dis. - hra na klavír, sólový zpěv. 

 

c. Účasti školy v soutěžích, olympiádách 

Pythagoriáda – Alena Sotolářová, Jan Ševčík – postup do okresního kola. 

Cirsiáda – Kateřina Suchomelová, 2. místo (Čj), Šimon Štrajt, 3. místo (Inf), Justýna Surinčaková, 3. 

místo (Aj). 

Dějepisná olympiáda – Šimon Štrajt, Dominik Veselý – postup do okresního kola. 

Olympiáda v českém jazyku – Tatiana Balcarová – postup do okresního kola, 9. místo. 

Jedovnická kuňka – Jonáš Zouhar – 1. místo. 

 

d. Kurzy 

Základní lyžařský kurz 1. stupně v Olešnici.  

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku. 

Základní lyžařský kurz pro 7. ročník v Karlově.  

Poznávací výlet do Prahy 9. ročníku.  

Kurz vodní turistiky 9. ročníku.  

Školní výlety. 

 

e. Další akce pro rodiče a veřejnost 

Slavnostní zahájení školního roku 2021/2022. 

Vánoční akademie – neuskutečnila se, mimořádná opatření. 

Koncert v Dřevěném kostelíku Blansko – neuskutečnil se, mimořádná opatření. 

Ples školy – neuskutečnil se, mimořádná opatření. 

Setkání s rodiči ve spádových mateřských školách.  
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    Burza středních škol ve školní jídelně. 

    Společné zpívání koled u vánočního stromku ve škole. 

    Pasování prvňáků na čtenáře. 

Den otevřených dveří. 

    Zápis do 1. ročníku. 

Schůzka pro rodiče dětí zapsaných do 1. třídy. 

Obhajoby ročníkových prací; přístupno veřejnosti. 

Přijetí absolventů a vybraných žáků starostou městyse. 

 

f. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění podpory žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, mimořádně nadaných a s nárokem na 

poskytování jazykové přípravy 

 

Do preventivních aktivit jsou zapojeni všichni žáci školy (v rámci výuky, volnočasových aktivit a 

programů organizovaných školou, spolupracujeme s mimoškolními organizacemi). V tomto školním 

roce byly aktivity primární prevence zaměřeny především na posílení pozitivního klimatu v třídních 

kolektivech a upevnění pravidel mezilidských vztahů. Socializaci žáků bylo nutné věnovat zvýšenou 

pozornost kvůli předešlé dlouhodobé izolaci způsobené epidemií covid-19. 

 

Programy prevence realizované ve školním roce 2021/2022 

- Mapování třídního klimatu v jednotlivých třídách během školního roku dle potřeby. 

- Aktuální řešení problémů v třídních kolektivech – programy pro třídní kolektivy zajišťují metodici. 

- Prevence pro 1. st. Mgr. Monika Gregorová, pro 2. st. Mgr. Lenka Tallová. 

- Aktuální řešení individuálních problémů, preventivní i následná práce s třídními kolektivy – zajišťuje 

školní psycholožka Mgr. Bohdana Muzikářová. 

- Spolupráce s externími organizacemi – besedy (environmentální témata, přechod na SŠ), přednášky 

(Policie ČR), projekty (za podpory organizace MAS Moravský kras realizovány preventivní 

programy z Etických dílen). 

- Pokračují osvědčené preventivní akce organizované školou (adaptační program 6. ročník, Škola 

naruby, patronát 9. a 1. ročník, exkurze do Prahy, lyžařský výcvik 1. a 2. stupně, vodácký kurz). 

 

Zajištění podpory žáků se SVP, žáků nadaných a mimořádně nadaných 

Žákům byla věnována individuální péče ze strany vyučujících a asistentů pedagoga, výchovná 

poradkyně úzce spolupracovala se ŠPZ a třídními učiteli. Byly realizovány skupiny doučování 

z programu Šablony, dle Doporučení ŠPZ byly pro děti zřízeny skupinky PSPP, které vedla školní 

psycholožka a speciální pedagožka. Nadaní žáci se účastnili vědomostních soutěží a olympiád. 

 

Zajištění podpory žáků s nárokem na poskytování jazykové přípravy ve školním roce 2021/2022 

Během druhého pololetí šk. roku 2021/2022 navštěvovali ZŠ Sloup 3 žáci ukrajinské národnosti po 

dobu cca 2 měsíců. Byli začleněni do běžného kolektivu tříd 1. stupně, aklimatizace proběhla bez 

větších problémů, jazykovou podporu poskytovaly třídní učitelky. 

 

Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve šk. roce 2021/2022: 

9 x řešena neomluvená absence, 45 x porušení školního řádu 

Udělena tato kázeňská opatření:     32 x napomenutí třídního učitele 

17 x důtka třídního učitele 

 5 x důtka ředitele školy. 

 

26 x byla udělena žákům pochvala za vzorné plnění studijních povinností či za vzornou reprezentaci 

školy. 
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  Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

1. Ve školním roce 2021/2022 postupně došlo ke stabilizaci epidemické situace, takže celý školní 

rok probíhala prezenční výuka. To umožnilo splnění školního vzdělávacího programu Škola 

pro život v části vzdělávacích obsahů. Podařilo se vypořádat disproporce v plnění ŠVP vzniklé 

mimořádnými opatřeními a distanční výukou. 

 

2. U žáků přetrvávají problémy v plnění klíčových kompetencí – především v kompetencích 

k učení, kompetencích komunikativních a kompetencích pracovních. Bude – li možnost 

pokračovat v prezenční výuce, dá se očekávat zlepšování těchto výstupů. 

 

3. Z důvodu přetrvávající nepříznivé epidemické situace v zimním období se však nemohly 

uskutečnit některé aktivity, které ŠVP obsahuje. Šlo například o Vánoční akademii či ples 

školy. Za pozitivní posun oproti minulému období však lze považovat, že v etapě zlepšení 

epidemických hodnot škola operativně uskutečňovala všechny zbývající aktivity v souladu 

s ŠVP a plánem práce. 

  

4. Z důvodu špatné epidemické situace v partnerské srbské škole byl zrušen výměnný pobyt – 

výjezd do Kragujevace, původně plánovaný na říjen 2021. Další termín je září 2022. 

 

5. V červnu 2022 proběhlo ve škole neoznámené požární cvičení se zakouřením budovy a ostrým 

nasazením hasičských jednotek. 

 

6. Problémy výchovného rázu byly řešeny ve spolupráci s rodiči, školní psycholožkou, školním 

poradenským pracovištěm a Úřadem městyse Sloup. Konkrétní údaje jsou uvedeny v části 

VII/f. 

 

7. Součástí školy je i mateřská škola. Po sloučení obou organizací k 1. červenci 2020 se zde 

v uplynulém roce stabilizovala personální i organizační situace a provoz MŠ probíhal 

standardním způsobem. Mateřská škola bude moci ve školním roce 2022/2023 využívat nové 

školní hřiště. 

 

8. V souvislosti s válkou na Ukrajině plnily v ZŠ a MŠ Sloup školní docházku celkem 4 

ukrajinské děti. K 30. červnu 2022 byl žákem školy jeden ukrajinský žák. 

 

9. Rozhodnutím zřizovatele byl navýšen příspěvek na provoz z částky 3 miliony na částku 4 

miliony Kč ročně. To umožnilo pokračovat v postupných opravách a rozsáhlé údržbě školy. 

 

 

Poděkování 

Městysi Sloup a především starostovi Ing. Martinu Mikuláškovi za vstřícný přístup při řešení 

provozních problémů školy. 

 

Všem zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Sloup za každodenní náročnou, pečlivou 

a trpělivou práci. 

 

 

 

Ve Sloupě dne 31. července 2022               Mgr. Pavel Dočekal 

                   ředitel školy 
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