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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 Sloup, okres Blansko.
Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková
organizace (s účinností od 1. července 2020).
Sloup 200.
Městys Sloup.
Příspěvková organizace.
62075942.
7. 3. 1996.
Mgr. Pavel Dočekal.
Klepačov 225, 678 01 Blansko.
Mgr. Pavel Nečas.
Hana Sedláková (s účinností od 1. července 2020).
Základní škola, IZO: 102007756.
Školní družina, IZO: 118100220.
Školní jídelna, IZO: 103255788.
Školní jídelna-výdejna, IZO: 171101090.
Mateřská škola, IZO: 107600471 (s účinností od 1.
července 2020).
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 doplněná
interaktivní tabulí, počítačová pracovna s dataprojektorem, 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. Mezi oběma bloky prvního druhého stupně jsou umístěny tři pracovny školní družiny, které jsou
určeny pro žáky 1. až 5. ročníku. Čtvrtá pracovna družiny se nachází pod ředitelnou. Kapacita
školní družiny je 116 žáků.
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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.
7. Školní budova je sestavena ze dvou samostatných budov pro první stupeň a pavilon tělesné
výchovy, které jsou spojovacím traktem odděleny od budovy 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, 3 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 2019/2020
1. stupeň
2. stupeň
Celkem

Počet tříd

Počet ročníků

Počet žáků

10
8
18

5
4
9

230
156
386

Průměrný počet žáků
ve třídě
23
19,5
21,44

c. Celkový počet žáků v 1. ročníku 47.
Počet žáků na učitele
23,5.
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
14. listopadu 2020.
Vladimír Čípek
zástupce obce, byl jmenován zřizovatelem.
Ing. Tomáš Vybíhal
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.

396/19

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

Počet odkladů

55

Nástup do 1. ročníku od 1. 9. 2020
7

48

g. Zařízení školního stravování k 1.6.2020
Typ jídelny dle výkazu V17-01

Počet
žáci + děti MŠ
120+40
18

ŠJ s kuchyní
Výdejna MŠ Sloup

Počet strávníků
zaměstnanci
51
3

ostatní
85
0

K 1. 9. 2019
dětí I. stupně (1.-5.) 216
dětí II. stupně (6.-9.) 139
dětí z MŠ Sloup 22
dětí z MŠ Vavřinec 28
dětí z MŠ Petrovice 24
zaměstnanců základní školy 44
zaměstnankyně MŠ Sloup 2
zaměstnankyně MŠ Vavřinec 3
zaměstnankyně MŠ Petrovice 2
cizích strávníků 80
celkem přihlášených strávníků 355.
h. Počet pracovníků školního stravování k 15. 10. 2019
Fyzické osoby
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Přepočtení na plně zaměstnané

5,8

Ondroušková Jitka
Marková Jiřina
Broušková Dagmar
Hořavová Božena
Čípková Margit
Kuchařová Eva
Svánovská Jitka
i. Školní družina, která je součástí základní školy
Součást
Školní družina

Počet oddělení, tříd
4

Počet žáků
116

Počet vychovatelů
4/2,65

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 se žáci zapojovali do nejrůznějších volnočasových aktivit:
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září, říjen
listopad
Prosinec
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec

Zahájení činnosti turistického a keramického kroužku, akce Draci patří k podzimu.
Týden se strašidly, práce s přírodninami, výtvarná soutěž.
Mikulášská nadílka, Advent – zvyky a tradice.
Sněhové radovánky.
Námořnická diskotéka.
Práce s knihou – spolupráce a návštěva knihovny.
Družina uzavřena.
Družina uzavřena.
Družina uzavřena.
Družina uzavřena.
Část III.

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

33
33

b. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili do školy 1.
c. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili do školy 1.
d. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 odešli ze školy 1.
e. Nepedagogičtí pracovníci – počet

fyzicky / přepočtený stav 14/11,68.

f. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogický sbor tvoří v současné době 33 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 2020
Muži
Ženy
1
4
2
16
3
6
0
0
0
2
6
28
0
3

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

Dodavatel

Obsah

FP 454

SSŠ Brno

Šk 626

EDUPRAXE Brno

Částka

FP 565

SSŠ Brno

FP 572

RESK education, Třinec

FP 592

J.K.Safety, a. s. Brno

FP 599

SSŠ Brno

Zdarma

ZŠ DL Ostrov u Macochy

Zdarma

NIDV Brno

Zdarma

MAS MK

Zdarma

Mas MK

Zdarma

Národní podpůrné středisko

Zdarma

Národní podpůrné středisko

Zdarma

NIDV

Zdarma

SSŠ Brno

Zdarma
Zdarma

MAS MK
SŠCH Brno

Právní poradna / Dočekal,
Nečas
Asistent pedagoga ve školní
praxi / Sedláková
Markéta,Richtrová Lenka
Vánoční výtv. dílna /
Němcová Jana
FKSP a záv. strav.ve škole /
Dočekal
Seminář
GDPR/Dočekal,Nečas,Hlou
Pom.a met.mat.ve
vých.řeči/Kršková
Myšlenkové mapy /
Nečasová, Tallová,
Gregorová, Sehnalová
Čtenářská gramotnost /
Borek
Rozvoj matematických
dovedností / Paděrová,
Šamalíková, Bufková,
Turčanová, Zouharová,
Veselá
Čtenářská gramotnost /
Turčanová, Koutná,
Kulíšková, Hloušková
Social pedagogy across
Europe / Králová
Metodologie eTwinningu /
Králová
I němčina může bavit /
Tallová
Poradce profesní orientace /
Matějková
Podpůrná opatření
Workshop výuka chemie

Zdarma

SSŠ Brno

Pomůcky ve výchově řeči

Zdarma

ČČK Brno

Kurz první pomoci

Zdarma

ČČK Brno

Kurz první pomoci u dětí

FP 5

Oblastní spolek ČČK Brno

FP 21

Národní ped. institut Praha

FP 111

SSŠ Brno

Kurz První pomoc-úrazy /
Kršková
Zacházení s chem.
látkami/Sedlák L.
Tvořivé hry
s fantazií/Mikulášková

Akreditace

2.000,- 13674/2017-1-730

1.980,- 896/2018-1-47
750,- 25234/2016-1-780
1.200,- 1211/2017-2-184
2.940,750,- 13674/2017-1-730
Zdarma

Zdarma
Zdarma

Zdarma

Zdarma
Zdarma
Zdarma 14215/2018-1-551
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
Zdarma
800,650,- 22652/2017-1-929
850,- 15048/2018-1-610

Celkem
11 920,-
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h. Údaje do zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení NE
i. Romský asistent NE.
Asistent pedagoga ANO.
Část IV.
Údaje o výsledcích vzdělávání žáků
a. Celkové hodnocení a klasifikace žáků
Ročník

Počet žáků

1.
2.
3.
4.
5.

47
41
48
48
46
230

Celkem za I. stupeň

Prospělo s
vyznamenáním
46
41
45
37
38
208

Prospělo
0
0
3
11
8
22

Neprospělo
bez (*)
1
0
0
0
0
1

Opakují
0
1
0
0
0
1

Celkem za II. stupeň

38
49
31
38
156

24
25
11
16
76

14
24
20
22
80

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Celkem za školu

386

284

102

1

1

6.
7.
8.
9.

* počet žáků, kteří budou klasifikováni v náhradním termínu do 30. září 2020.
2. Snížený stupeň z chování:
Stupeň chování
2
3

Počet
2
0

% z počtu všech žáků školy
0,005 % (1. pololetí)
0

b. Celkový počet neomluvených hodin ve škole 110, průměr na jednoho žáka 0,28.
c. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných 0, počet žáků 0.
d. Údaje o přijímacím řízení na střední školu
Školní rok 2019/20
Počty přijatých
žáků

Gymnázia
4leté studium 6leté studium
2
2

8leté studium
0

SOŠ

SOU

Konzervatoř

21

15

0

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

Počet žáků
38
1
39
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Část V.
Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2019/2020 nebyly Českou školní inspekcí provedeny žádné kontroly.
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
47
2
6
0

Počet odvolání
0
0
0
0

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2019/2020 47, z toho odkladů 6.
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021 48, z toho odkladů 7.
Část VII.
Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti, mimořádný stav
a. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1. V období od 11. března do 26. června 2020 probíhala vzhledem k mimořádnému stavu dálková
(distanční) výuka. Hlavním komunikačním prostředkem se stal elektronický systém dm Software.
Vyučující doplňkově využívali i jiné elektronické platformy – Google Meet, Clasroom, Messenger,
Dirill and Skill a další.
2. V době mimořádného stavu byla zabezpečena každodenní přítomnost ředitele a zástupce ve škole.
Komunikace s pedagogickými pracovníky – pedagogické rady, metodická sdružení a další – byla
organizována dálkovým způsobem.
3. Zaměstnanci školy pracovali také ve sborech pro občanské záležitosti a podíleli se na organizaci
veřejného života v obcích.
4. Škola spolupracovala při organizaci aktivit městyse (Medový jarmark, Rozsvěcení vánočního
stromku, Martinské posezení).
5. Pro rodiče byly připraveny dva typy schůzek – kolektivní třídní pro všechny rodiče současně
a konzultační individuální schůzky. Vzhledem k mimořádné situaci prezenčně proběhly pouze
první dvě třídní schůzky – v listopadu 2019 a v lednu 2020; ostatní informace jsme předávali
dálkovým způsobem.
6. Den otevřených dveří se svozovým autobusem – pro žáky a návštěvníky z nespádové oblasti
za účelem seznámení se školou – byl vzhledem k mimořádné situaci odvolán.
7. Školní zpravodaj Občasník byl zdarma distribuován dvakrát 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.
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8. Ve školním roce 2019/2020 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.
9. Škola pořádá akce, které mají za úkol mimoškolní setkávání rodičů a zaměstnanců školy – školní
ples, Vánoční akademii. Další akce byly vzhledem k mimořádnému stavu zrušeny.
10. Ředitel školy pravidelně informuje zástupce zřizovatele o činnosti školy. Představitelům
spádových obcí jsou zdarma distribuovány Občasníky ZŠ Sloup a zasílány příspěvky do obecních
zpravodajů.
11. Škola úzce spolupracuje s místně příslušnými PPP, SPC Blansko a SPC Kociánka Brno.
12. Jedenkrát ročně probíhají metodická setkání s ředitelkami spádových mateřských škol – MŠ
Vavřinec, Němčice, Šošůvka, Žďár. Na těchto schůzkách je za ZŠ a MŠ Sloup přítomno vedení
školy, metodička prvního stupně a učitelé, kteří budou v příštím roce vyučovat v prvním ročníku.
Na programu setkání jsou vzájemné informace o vzdělávací nabídce a koordinace činností škol.
Ředitel školy absolvuje v měsíci lednu schůzky s rodiči předškoláků ve všech mateřských školách;
vyučující budoucího prvního ročníku poskytují konzultace učitelkám MŠ a rodičům v průběhu
aktivit v přípravných, tzv. edukačně stimulačních skupinách. O tyto aktivity však nemělo zájem
předchozí vedení MŠ Sloup.
13. Ředitelkám spádových mateřských škol byly nabídnuty náslechy – hospitace v prvních třídách.
Nabídka byla využita pouze vedením MŠ Žďár a MŠ Němčice.
14. Škola aktivně vyhledává možnosti sponzorování společenských a sportovních aktivit regionálními
firmami. Vzhledem k mimořádnému stavu však byly tyto aktivity omezeny.
15. Sportovní aktivity. Škola umožňuje sportovcům využívat tělocvičnu, bazén, posilovnu a vnější
sportoviště. Pro občany Sloupu je v odpoledních hodinách otevřeno školní hřiště.
16. Soukromá základní umělecká škola vyučuje v ZŠ a MŠ Sloup obory klavír, trubka, elektrické
klávesové nástroje, zpěv, kytara, flétny, hudební nauka.
17. Žáci 9. ročníku nacvičili polonézu na školní ples.
18. Žáci se účastnili výchovných koncertů, divadelních představení, výukových a preventivních
programů, aktivit neziskových, organizací, přednášek, programů v centrech ekologické výchovy.
19. Škola má uzavřenu smlouvu o spolupráci s Osnovna škola Milutin i Draginja Todorovič (OSMDT)
v srbském Kragujevaci. Vzhledem k mimořádnému stavu však musela být odložena návštěva 40
žáků a 5 zaměstnanců školy v Kragujevaci, původně plánovaná na duben 2020.
20. Vzhledem k mimořádnému stavu se neuskutečnily obhajoby ročníkových prací.
21. V rámci přípravy žáků devátého ročníku na přijímací zkoušky na střední školy se ZŠ Sloup
(na podzim 2019) zapojila do komerčního testování deváťáků firmou SCIO.
22. Český červený kříž provedl ve škole vzdělávací akci s figuranty, která byla zaměřena
na poskytování první pomoci a záchranu lidského života.
23. Kroužky byly pro žáky zdarma a byly vedeny bez nároku na honorář vedoucího.
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Kroužek

Vyučující

Den, místo

Začátek v

Žáci

Aerobik

Gregorová,
Sehnalová
Nečasová
Tallová
Matějková
Matějková
Matějková

Po, tělocvična

12:40

1-5

Pá, 4.B
Út, cvičný byt
Po, dílna
Po, dílna
Út, 9.B

11:45
12:45
12:45
13:30
11:45

2-3
5
3-5
6-9
9

Němcová
Sedlák O.,
Sekanina
Sedlák
Hloušková
Nečas
Nečas
Králová
Kulíšková
Borek

Út, dílna
Po, tělocvična

13:30
13:30

ŠD 2-3
1-5

Pá, tělocvična
St, přírodopis
St, tělocvična
Út, tělocvična
Út, dle domluvy
St, 8.B
Čt, 3.B

7:00
13:30
7:00
7:00
13:30
13:30
7:00

6-9
1-9
5-9
4-5
6-7
5-9
2-5

Šamalíková
Nejezchlebová
Kulíšková

Čt, tělocvična
Čt, ŠD 4
Út, počítačová učebna

7:00
13:30
7:00

3-4
1-3
8

Sedlák L.

Pá, přírodopis

13:30

6-9

Sedlák L.
Králová, Sedlák
O.
Střítecká
Ševčíková,
Hejčová
Doležalová

Pá, přírodopis
Po, jazykovka 2. stupně

12:40
7:00

2-7
6-9

Po, jazykovka 2. stupně
Pá, 5.A

13:15
7:00

1-9
5-7

Út, počítačová učebna

7:00

5

Tallová,
Střítecká
Bufková
Turčanová
Koutná

Út, počítačová učebna
St, počítačová učebna
Pá, 4.A
Út, 3.A
St, bazén

7:00
13:20
11:40
12:30
11:50
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Zouharová

St, 7.B

7:00

7., 9.

Paděrová
Baláž
Kuchařová
Bedáň
Doležal
Doležalová
Musil, Smejkal

Út, 1.A
Pá, šachová místnost
Út, tělocvična
St, 5.B
Pá, jazykovka 1. stupně
Pá, 3.B
Po, tělocvična

11:45
16:00
13:30
11:40
12:30
17:00

12:30
1-9
dle domluvy
1-6
1-9
1-9
1-5

Musil, Smejkal

Po, tělocvična

18:00

1-5

Vybíhal
Petlach

Po, počítačová učebna
Stř, bazén

17:00
15:00

3-9
dle zájmu

Vázané písmo
Malý kuchtík
Keramika
Keramika
Doučování český
jazyk
Keramika ŠD
Gymnastika
Florbal chlapci
Sborový zpěv
Florbal dívky
Florbal chlapci
Sportovní hry dívky
Dramatický kroužek
Kytara pro
začátečníky
Florbal dívky
Malý turista ŠD
Doučování český
jazyk
Přírodovědný
kroužek
Hra na keyboard
English Club
Němčina
Doučování anglický
jazyk
Doučování český
jazyk
Doučování český
jazyk
Logopedie
Logopedie
Plaváníčko
Doučování
matematika
Dopravní výchova
Šachový kroužek
Hasiči Sloup
Rybářský kroužek
Včelaříci 1
Včelaříci 2
Horolezecký kroužek
1 přespolní
Horolezecký kroužek
2 místní
Robotika-NOVINKA!
Plavecký oddílNOVINKA!
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1-2
1-2
2

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

b. Účasti školy v soutěžích, olympiádách
Ekonomická olympiáda, 2. místo v okresním kole.
Matematická olympiáda, 2. místo v okresním kole.
Olympiáda z českého jazyka, 6. místo v okresním kole.
Olympiáda z anglického jazyka, 9. místo v okresním kole.
Dějepisná olympiáda, 8. místo v okresním kole.
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, krajské kolo, 11. místo.
Turnaj škol Cirsia ve florbalu, starší chlapci, 1. místo.
Turnaj škol Cirisia ve florbalu, mladší chlapci 3. místo.
Okresní finále ve florbalu, mladší chlapci, 2. místo.
Okresní finále ve florbalu, mladší dívky 1. místo.
Okresní finále ve florbalu, starší dívky, 4. místo.
Přespolní běh:
1. místo (celkové pořadí škol) v přespolním běhu a jmenovitě ve svých kategoriích: 1. místo Adam
Raušer, 3. místo Jiří Mikulášek, 1. místo Ilona Kouřilová, 2. místo Veronika Mikulášková, 1. místo
Mário Hutník, 1. místo Adéla Zavřelová, 2. místo Adam Toufar, 3. místo Kryštof Klouda, 3. místo
Valerie Boudová, 3. místo Filip Sychra.
Stolní tenis:
Okresní kolo stolního tenisu, družstvo mladších dívek, 1. místo.
Okresní kolo stolního tenisu, družstvo starších dívek, 1. místo.
Krajské kolo stolního tenisu, družstvo starších dívek, 1. místo, postup na mistrovství republiky
(bohužel se neuskutečnilo).
Krajské kolo stolního tenisu, družstvo mladších dívek, 4. místo.
Lezecké závody:
Umístění v soutěži ve sportovním lezení na umělé stěně – 1. místo Veronika Skotáková,
2. místo Radim Vybíhal, 2. místo Filip Ondroušek.
c. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů, sponzorské dary
Částka
70 000 Kč

Dárce, poskytovatel

Akce

Kancelář Jihomoravského kraje
pro meziregionální spolupráci

Projekt Šumadija je IN!

Aktivita byla vzhledem k mimořádnému stavu přesunuta na říjen 2020.
34 000 Kč

Jihomoravský kraj

Podpora včelařství

117 000 Kč

MAS

Aktivity v rámci MAP II

d. 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:
9 360 471,71 Kč
Celkem způsobilé IROP 47:
3 091 645,21 Kč
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Celkem způsobilé IROP 68:
4 216 298,38 Kč
Celkem nezpůsobilé IROP 47:
2 024 943,02 Kč
Celkem nezpůsobilé IROP 68:
27 585,10 Kč
Celková výše dotace:
6 787 964,16 Kč
Celkem spolufinancování
2 572 507,55 Kč.
Registrační číslo projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0008657, Šablony II, částka celkem
1 222 955 Kč.
e. 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 byl zrušen z důvodu mimořádných opatření.
f. Další akce pro rodiče a veřejnost
Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020.
Vystoupení žáků školy na Medovém jarmarku.
Vánoční akademie.
Koncert v Dřevěném kostelíku Blansko.
Ples školy.
Setkání s rodiči ve spádových mateřských školách.
Ostatní akce se vzhledem k mimořádnému stavu neuskutečnily.
g. 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 druhém
pololetí byly preventivní aktivity výrazně ovlivněny mimořádnými opatřeními vlády ČR.
Programy prevence realizované ve školním roce 2019/2020
- Mapování třídního klimatu v jednotlivých třídách během školního roku.
- 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, přednášky, projekty.
Výskyt reálně zjištěných nežádoucích jevů ve školním roce 2019/2020:
Neomluvené hodiny – 3x.
Porušení školního řádu – 23x , z toho 12x NTU, 7x DTU, 2x DŘŠ, 2x snížená známka z chování.
h. 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. Byly realizovány společné akce – Přespolní běh,
Překročení Rubikonu, Prosaď se, sportovní turnaje a utkání, společenská setkání zaměstnanců
škol, pracovní porady ředitelů a zástupců. Akce sdružení, které byly naplánovány od 11.března
2020, byly zrušeny.
- 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
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a Boskovice, Azylový dům Lávka Petrovice, Speciálně pedagogické centrum Brno, Kociánka.
Část VIII.
Zhodnocení a závěr
1. Od 11. března 2020 došlo na základě nařízení vlády České republiky k uzavření školy
a následně k vyhlášení nouzového stavu. Tato situace trvala až do 11. května 2020, kdy do školy
nepovinně nastoupili žáci devátého ročníku na konzultace před přijímacími zkouškami a do 25.
května 2020, kdy do školy nepovinně nastoupilo 50 % žáků z 1. – 5. ročníku.
2. Zastupitelstvo městyse Sloup projednalo a schválilo v souladu s ustanovením § 84 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích a § 27 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů usnesením č. U6/25.3.2020 ze dne 25.3.2020 sloučení
příspěvkové organizace Základní škola Sloup, okres Blansko se sídlem Sloup 200 a příspěvkové
organizace Mateřská škola Sloup, okres Blansko se sídlem Sloup 241 a změnu názvu příspěvkové
organizace na Základní škola a mateřská škola Sloup, příspěvková organizace se sídlem Sloup
200, v mimořádném termínu s účinností od 1. července 2020.
3. S účinností od 1. července 2020 byla paní Hana Sedláková jmenovaná zástupkyní ředitele
pro mateřskou školu.
4. Škola se stala příjemcem dvou investičních dotací. 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 obou projektů jsou 9 360 471,71
Kč.
5. V ZŠ Sloup bylo nadále vyučováno školní písmo Comenia Script. Proběhly informační schůzky
s rodiči v mateřských školách; proti tomuto druhu písma jsme nezaznamenali žádné připomínky.
6. Škola pokračovala ve snaze zvýšit informovanost o své činnosti. Využívala k tomu články
v regionálním tisku, informační schůzky pro rodiče, časopis Občasník, systém dm Software
a další. Ve vztahu k veřejnosti bylo pokračováno v úspěšných projektech – účast rodičů
na školním plese, sportovních a společenských akcí pro rodiče a děti.
7. Problémy výchovného rázu byly řešeny ve spolupráci s rodiči, školní psycholožkou, školním
poradenským pracovištěm a Úřadem městyse Sloup. V průběhu roku došlo k několika případům
šikany a kyberšikany, které byly řešeny ve spolupráci s Policií České republiky a OSPOD. Bylo
třeba se zabývat případy podezření na záškoláctví, porušením školního řádu a zhoršeným
prospěchem žáků. Díky zintenzivnění práce školního poradenského pracoviště byla však posílena
prevence výše uvedených patologických jevů.
Poděkování
Městysi Sloup a především starostovi Ing. Martinu Mikuláškovi za vstřícný přístup při řešení
provozních problémů školy.
Všem zaměstnancům Základní školy Sloup za každodenní náročnou, pečlivou a trpělivou práci.

Ve Sloupě dne 31. července 2020

Mgr. Pavel Dočekal
ředitel školy
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podepsal
Mgr. Pavel Digitálně
Mgr. Pavel Dočekal
2020.08.25
Dočekal Datum:
11:41:58 +02'00'

