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Část I.
Základní údaje o škole, charakteristika školy
a.
Název školy
Sídlo školy
Zřizovatel školy
Právní forma
IČ
Zařazení do sítě
Ředitel školy
Zástupci
Škola vykonává činnost

Telefon
E-mail
Webové stránky

Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková
organizace.
Sloup 200.
Městys Sloup.
Příspěvková organizace.
62075942.
7. 3. 1996.
Mgr. Pavel Dočekal.
Klepačov 225, 678 01 Blansko.
Mgr. Pavel Nečas, Hana Sedláková.
Základní škola, IZO: 102007756.
Školní družina, IZO: 118100220.
Školní jídelna, IZO: 103255788.
Školní jídelna-výdejna, IZO: 171101090.
Mateřská škola, IZO: 107600471
516435337, 606858240.
zs.sloup@centrum.cz.
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
je samostatný školní bufet pro potřeby žáků i dospělých pracovníků.
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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, počítačová 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. Třídy prvního stupně jsou postupně
vybavovány interaktivními tabulemi.
9. Na druhém stupni je 8 kmenových tříd vybavených horizontálně 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. Kapacita
mateřské školy je 28 dětí.
Školní rok 2020/2021
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

10
8
18

5
4
9

237
164
401

Průměrný počet žáků
ve třídě
23,7
20,5
22,27

c. Celkový počet žáků v 1. ročníku 49
Počet žáků na učitele
24,5
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
Škola pro život

Číslo jednací

V ročníku
1. – 9.

306/20

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

Počet odkladů

58

Nástup do 1. ročníku od 1. 9. 2021
6

52

g. Zařízení školního stravování k 1.6.2021
Typ jídelny dle výkazu V17-01

Počet
žáci + děti MŠ
378+76
25

ŠJ s kuchyní
Výdejna MŠ Sloup

K 1. 9. 2020
dětí I. stupně (1.-5.)
dětí II. stupně (6.-9.)
dětí z MŠ Sloup
dětí z MŠ Vavřinec
dětí z MŠ Petrovice
zaměstnanců základní školy
zaměstnankyně MŠ Sloup
zaměstnankyně MŠ Vavřinec
zaměstnankyně MŠ Petrovice
cizích strávníků
celkem přihlášených strávníků

Počet strávníků
zaměstnanci
46
4

ostatní
83

228
150
25
27
24
46
4
3
0
76
583

h. Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2020
Fyzické osoby
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Přepočtení na plně zaměstnané

Ondroušková Jitka
Marková Jiřina
Broušková Dagmar
Hořavová Božena
Čípková Margit
Svánovská Jitka

5,33

1
1
1
1
1
0,33

i. Školní družina, která je součástí základní školy (údaje k 30.6.2021)
Součást
Školní družina

Počet oddělení, tříd
4

Počet žáků
116

4

Počet vychovatelů
4+1 asistentka

j. Z činnosti školní družiny:
Provoz školní družiny je organizován jako ranní a odpolední družina s provozem od 6:30 do 15:30
hodin. Kromě běžné činnosti, omezené vládním nařízením, se žáci zapojovali do nejrůznějších
volnočasových aktivit:
září, říjen
listopad
prosinec
leden, únor
březen
duben
květen
červen
červenec

Zahájení činnosti turistického a keramického kroužku.
Práce s přírodninami - výstavka.
Mikulášská nadílka, Advent – zvyky a tradice.
Sněhové radovánky – stavby ze sněhu a sjezdy na bobech.
Družina uzavřena.
Práce s knihou a dětskými časopisy, Výstava na téma „Moje oblíbená kniha“.
Pohádkový kvíz.
Oslava MDD - Sportovní odpoledne
Prázdninová akce „Ve škole po škole“.
Část III.

Rámcový popis personálního zabezpečení školy
a. Odborná kvalifikace, dle zákona č.563/2004 Sb.
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně kvalifikovaných

40
40

b. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili do školy: 0
c. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili do školy: 2
d. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 odešli ze školy: 0
e. Nepedagogičtí pracovníci – počet

fyzicky / přepočtený stav: 13/12,76

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
učitel všechny předměty v učebním plánu; od 3. ročníku pak dochází k postupnému zvyšování hodin
učených tzv. netřídními učiteli.
Učitelé, stav k 30. červnu 2021
Muži
Ženy
1
4
2
13
4
4
0
0
0
1
7
20
0
4

Věk
do 35 let
35-50 let
nad 50 let
Pracující důchodci nepobírající důchod
Pracující důchodci pobírající důchod
Celkem
Rodičovská dovolená
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g. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků škol
Doklad

FP 341

Dodavatel

1. 9. - 31. 12.
2020
SSŠ Brno

Obsah

Částka

Akreditace

Školský zákon-změny - Dočekal

1.500,- 15048/2018-1-610

1 400,- MŠMT-553/20191-159
1 250,- MŠMT34553/2019-11134
1 650,- MŠMT11454/2020-2-388
1 590,- MŠMT21687/2020-4-500
400,- MŠMT32360/2020-4-772

1. 1. - 30. 6.
2021
FP 57

SSŠ Brno

Jak úspěšně vést MŠ – Sedláková

FP 89

SSŠ Brno

Didak.zás.pro učitele AJ a N - Hejčová

FP 98

SSŠ Brno

Asertivní komunikace v praxi-Šindelková

FP 131

INFRA Stařeč

Pedagog. diagnostika dítěte v MŠ – Králová

FP 134

Tajemství úspěchu dítěte - rozvoj - Koutná

FP 143

Mgr.
Ficová,Velká
Úpa
SSŠ Brno

FP 144

SSŠ Brno

Poruchy autistic. spektra – MŠ Kvasnicová

FP 167

SSŠ Brno

Didak.zás.pro učitele AJ a N - Šamalíková

FP 170

SSŠ Brno

Multisenz.prostř. pro efektivní učení - Bufková

FP 183

SSŠ Brno

Osobn.rozvoj ped. v oblasti kresby - Němcová

zdarma
zdarma
zdarma

SSŠ Brno
SSŠ Brno
SPŠCH Brno

zdarma
zdarma
zdarma

SSŠ Brno
FRAUS
MAS

Čtenářská gramotnost na 1. stupni ZŠ - Paděrová
Asistent pedagoga ve výuce - Kršková
Workshop 2020" pro učitele přírodovědných
předmětů - Sedlák
Aktivizační metody a formy výuky - Zouharová
Ruská kultura v hodinách ruštiny - Střítecká
Jak přežít distanční výuku - Turčanová

Rozvoj grafom. dovedností – MŠ Sedláková

Celkem

900,- MŠMT11454/2020-2-388
750,- MŠMT7172/2018-1-363
1 290,- MŠMT34553/2019-11134
870,- MŠMT21705/2020-2-621
2 500,- MŠMT15048/2018-1-610
zdarma bez akreditace
zdarma bez akreditace
zdarma bez akreditace
zdarma bez akreditace
zdarma bez akreditace
zdarma bez akreditace

14 100,-

h. Údaje do zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení NE
i. Romský asistent NE.
Asistent pedagoga ANO.
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Část IV.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

49
45
42
52
49
237

Celkem za I. stupeň

Prospělo s
vyznamenáním
49
45
41
46
36
217

Prospělo
0
0
1
6
13
20

Neprospělo
bez (*)
0
0
0
0
0
0

Opakují
0
0
0
0
1
1

Celkem za II. stupeň

51
37
46
30
164

33
22
21
13
89

17
13
25
17
72

1
2
0
0
3

0
0
0
0
0

Celkem za školu

401

306

92

3

1

6.
7.
8.
9.

* počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2021.
2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
5
0

% z počtu všech žáků školy
1,2
0

b. Celkový počet neomluvených hodin ve škole 71, průměr na jednoho žáka 0,18 .
c. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 0, počet žáků 0.
d. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2020/21
Počty přijatých
žáků

Gymnázia
4leté studium 6leté studium
2
0

8leté studium
1

SOŠ

SOU

Konzervatoř

18

10

0

e. Počet absolventů ZŠ
Ročník
9. ročník
nižší ročník
Celkem

Počet žáků
30
0
30

Část V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2020/2021 byla Českou školní inspekcí ve škole provedena tematická inspekční
činnost zaměřená na distanční výuku. Z inspekční činnosti nebyl zpracován písemný výstup. Zjištěné
skutečnosti se staly součástí tematické zprávy ČŠI.
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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
O přijetí žáka k základnímu vzdělávání § 46
Přestup z jiné ZŠ, § 49, odst. 1
O odkladu povinné školní docházky § 37
Další dle § 165, odst. 2 a, d, h, i, k, l

Počet
75
18
7
0

Počet odvolání
0
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021 - 56, z toho odkladů - 7.
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2021/2022 - 58, z toho odkladů - 6 .
Část VII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mimořádný stav
a. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1. V průběhu celého školního roku byl provoz školy organizován v souladu s mimořádnými
opatřeními ministerstva zdravotnictví a pokyny ministerstva školství. V souladu s rozvrhem online hodin, organizačním řádem školy a dodatkem ke školnímu řádu probíhala dálková (distanční)
výuka. Hlavním komunikačním prostředkem se stal elektronický systém dm Software a pro online výuku Google Meet. Vyučující doplňkově využívali i jiné elektronické platformy, například
Drill and Skill.
2. V době mimořádných opatření byla zabezpečena každodenní přítomnost ředitele a zástupce ve
škole. Komunikace s pedagogickými pracovníky, pedagogické rady, předmětové komise a další
byla primárně organizována dálkovým způsobem a dle možnosti prezenčním způsobem.
2. Zaměstnanci školy pracovali také ve sborech pro občanské záležitosti a podle epidemické situace
se podíleli na organizaci veřejného života v obcích.
5. O činnosti, provozu a aktivitách školy byli rodiče operativně informováni především
prostřednictvím systému dm Software. Prostřednictvím Google Meet proběhly také tři on-line
třídní schůzky – v listopadu 2020, lednu a dubnu 2021.
6. Vzhledem k mimořádným opatřením se neuskutečnila většina aktivit podle Plánu práce ZŠ č.j.:
334/20.
7. Školní zpravodaj Občasník byl v září 2020 zdarma distribuován rodinám všech žáků
a starostům spádových obcí. Důležité informace pro rodiče obsahují také školní webové stránky
a facebookový profil. Vyšly rovněž články v deníku Rovnost – Blanenský deník.
8. Ve školním roce 2020/2021 byla část povinné dokumentace plně vedena v elektronickém systému
dm Software. Jeho součástí byly pravidelné informační zprávy rodičům. Šlo o matriku, třídní
knihy, žákovské knížky a tematické plány. Systém byl také plně využit v době mimořádného stavu
k dálkové výuce, 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.
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11. Škola úzce spolupracovala s místně příslušnými PPP, SPC Blansko a SPC Kociánka Brno.
12. Soukromá základní umělecká škola vyučovala v ZŠ a MŠ Sloup obory klavír, trubka, elektrické
klávesové nástroje, zpěv, kytara, flétny, hudební nauka. Výuka probíhala také v režimu
mimořádných opatření.
13. 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 duben 2021.
14. Z důvodu mimořádných patření se neuskutečnily obhajoby ročníkových prací.
15. Z důvodu epidemie se ve školním roce 2020/2021 nekonaly žádné kroužky ani mimoškolní
aktivity.
16. V měsících únoru a březnu 2021 došlo ve škole ke kritické situaci. Přes dodržování veškerých
nařízených opatření onemocněla v tomto období velká většina přítomných zaměstnanců
onemocněním Covid 19. Podle dostupných informací to způsobila přítomnost pozitivních žáků ve
výuce v době, kdy nebylo povinné pravidelné testování žáků.
17. V měsíci dubnu 2021 krátce po zavedení povinného testování byly v jedné z přítomných tříd
identifikovány pozitivní testy a určená třída měla stanovenu karanténu.
b. Hudební škola
ZŠ a MŠ Sloup společně se Soukromou základní uměleckou školou Blansko nabídla individuální
výuku hry na následující hudební nástroje:
Hra na zobcovou flétnu

Karel Odehnal
Vítězslav Brdár
Vítězslav Brdár
Jiří Vrablík
Jiří Vrablík.

Hra na trubku
Hra na klavír
Sólový a sborový zpěv

c. Účasti školy v soutěžích, olympiádách
Dějepisná olympiáda, okresní kolo, 2., 8., 14. místo.
Olympiáda českého jazyka, okresní kolo, 12. místo.
d. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, sponzorské dary
Částka

Dárce, poskytovatel

60 000 Kč

Kancelář Jihomoravského kraje
pro meziregionální spolupráci

Akce
Projekt Šumadija je IN!

Aktivita byla vzhledem k mimořádným opatřením přesunuta na září 2021.
e. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Registrační číslo projektu CZ.06.2.67/0.0/0.0/18_108/0009864, IROP 47, registrační číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/001189, IROP 68.
Celkové náklady:
Celkem způsobilé IROP 47:
Celkem způsobilé IROP 68:

9 360 471,71 Kč
3 091 645,21 Kč
4 216 298,38 Kč
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Celkem nezpůsobilé IROP 47:
Celkem nezpůsobilé IROP 68:
Celková výše dotace:
Celkem spolufinancování

2 024 943,02 Kč
27 585,10 Kč
6 787 964,16 Kč
2 572 507,55 Kč.

Registrační číslo projektu CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018750, Šablony III, částka celkem 1 006 264
Kč.
f. Kurzy
- Základní lyžařský kurz 1. stupně v Olešnici – neuskutečnil se, mimořádná opatření.
- Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku.
- Základní lyžařský kurz pro 7. ročník v Karlově – neuskutečnil se, mimořádná opatření.
- Poznávací výlet do Prahy 9. ročníku – neuskutečnil se, mimořádná opatření.
- Kurz vodní turistiky 9. ročníku – neuskutečnil se, mimořádná opatření.
g. Další akce pro rodiče a veřejnost
Slavnostní zahájení školního roku 2020/2021.
Vystoupení žáků školy na Medovém jarmarku.
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 – neuskutečnila se, mimořádná opatření.
Ostatní naplánované akce se vzhledem k mimořádným opatřením také neuskutečnily.
h. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Do preventivních aktivit jsou zapojeni téměř všichni žáci školy (v rámci výuky, volnočasových aktivit
a programů organizovaných školou, spolupracujeme s mimoškolními organizacemi). V průběhu
školního roku 2020/2021 byly preventivní aktivity výrazně ovlivněny mimořádnými opatřeními vlády
ČR.
Programy prevence realizované ve školním roce 2020/2021
- Mapování třídního klimatu v jednotlivých třídách během školního roku, zejména po návratu žáků
z distanční na prezenční výuku, provedeno třídními učiteli.
- 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 a speciální pedagožka Mgr. Michaela Sehnalová.
- Spolupráce s externími organizacemi – besedy, přednášky, projekty. Přednášky probíhaly v online
formě, byly zaměřeny především na problematiku kyberšikany a bezpečného užívání kyberprostoru.
Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve školním roce 2020/2021:
Neomluvené hodiny – 13x (nárůst vznikl v době online výuky)
Porušení školního řádu – 19x, z toho 5x NTU, 6x DTU, 2x DŘŠ, 6x snížená známka z chování.
i. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi,
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
- Při škole pracovala Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků
školství; předsedkyní byla Mgr. Oldřiška Hloušková.
- Škola plnila vůči ZO ČMOS svoje závazky v souladu s platnými předpisy a jejím členům
umožňovala účastnit se odborářských aktivit.
- 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. Vzhledem k mimořádným opatřením byly naplánované
společné akce zrušeny. Uskutečnilo se pouze on-line setkání ředitelů škol.
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Dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání jsou odbor školství MÚ Blansko, odbor školství
a sociální odbor MÚ Blansko, Krajský úřad JM kraje, PPP Vyškov – pracoviště Blansko
a Boskovice, Azylový dům Lávka Petrovice, Speciálně pedagogické centrum Brno, Kociánka.
Část VIII.

Zhodnocení a závěr
V uplynulých dvanácti měsících bylo s provozem školy spjato mnoho mimořádných událostí
a vyvstala nutnost operativně řešit velké množství složitých úkolů. Šlo například o spojení mateřské
a základní školy, navýšení kapacity školní jídelny, vybudování nového oddělení školní družiny
a navýšení její kapacity, realizaci dvou investičních projektů včetně čtyř výběrových řízení a rozsáhlé
stavební části, rekonstrukci tělocvičny, instalaci interaktivních tabulí ve třídách, testování žáků,
epidemii onemocnění Covid-19 ve škole, karanténu, nastavení distanční výuky a on-line hodin
s ohledem na každotýdenní změny podmínek sdělovaných ministerstvy vždy na poslední chvíli.
Při řešení každodenních úkolů bylo třeba projevit značnou psychickou odolnost a asertivitu, protože
často docházelo k osobním útokům na ředitele a zaměstnance školy způsobených mylnou představou,
že za fakt, že je škola zavřená a neprobíhá prezenční výuka může škola. To samé se týkalo testování
žáků a nošení roušek. Velmi obtížné bylo nastavit chod školy tak, aby vyhovoval nově a leckdy
narychlo vzniklé legislativě a protichůdným zájmům jednotlivým skupin rodičovské veřejnosti.
Namátkou – v průběhu jednoho týdne přišly stížnosti na navýšení počtu on-line hodin a na druhé
straně požadavky na úplné zrušení on-line výuky.
V této situaci se ukázalo, že v základní i mateřské škole pracuje velká skupina obětavých, pracovitých
a schopných zaměstnanců, kteří své práci obětují mnoho ze svého volného času. Ukázalo se také, že
škola i její vedení má účinnou pomoc i plnou podporu starosty městyse Ing. Martina Mikuláška,
místostarosty Vladimíra Čípka a zastupitelů městyse Sloup.
Díky výše uvedenému se podařilo škole kritické období nejen se ctí překonat, ale také posílit, o čemž
svědčí pravidelný nárůst počtu žáků i z mimospádových oblastí.

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 2021

Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy

podepsal
Mgr. Pavel Digitálně
Mgr. Pavel Dočekal
2021.08.31
Dočekal Datum:
07:55:35 +02'00'
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