
 

                                                         
 

Výroční zpráva  
 

Základní školy a mateřské školy Žeranovice 
 

 za školní rok 2019 / 2020 
 
 
 
 

Základní charakteristika školy: 
 
 

a/   Základní škola a mateřská škola Žeranovice,  Žeranovice 53, 769 01  Holešov 
 IZO:    108 02 1114   IČ:  75023661 
       
      Zřizovatel:  Obec Žeranovice IČ:  00287971 
 
b/   Ředitelka školy:    
                   Mgr. Petra Smolová - do funkce jmenována na základě konkurzu ke dni 1.6.2019 
           
c/   Statutární zástupce školy:     
 
d/   Kontakt na školu:   
                                       Základní škola a mateřská škola Žeranovice 53, 769 01 Holešov 
 
       e-mail:  reditel@zszeranovice.cz  
  
                                       tel. ZŠ - 573506066, 773 740 432 
 
                                       tel MŠ - 573395967, 773 740 433 
 
       web. stránky:  www.zsmszeranovice.cz 
 
e/   Součásti školy zařazené do sítě škol:   
 
                                      Základní škola - kapacita  55 žáků - IZO : 10802111 
                                      
                                      Mateřská škola - kapacita 28 dětí  - IZO : 107609592 
         
                                      Školní družina  - kapacita 25 žáků - IZO : 118800990 
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                                 ŠJ – výdejna     - kapacita 75 jídel -  IZO : 118801163 
                                                                       
    
f/   Datum zřízení školy :  1. 9. 1992 
     Poslední zařazení do sítě škol : 15. 4. 2006 
 
     Školská rada : zřízena od 1.1. 2006 – 6 členů  
 
     Navýšení kapacity školní výdejny na 75 strávníků- 13. 3. 2019 
      
 
g/   Další údaje za školní rok  2019/ 2020 :  
 

Počet tříd ZŠ Počet žáků ZŠ Počet žáků na  
třídu ZŠ 

Počet žáků 
na učitele ZŠ 

Školní družina Strávníků ŠJ 
 

3 40 13,33 10 25 39 

Počet tříd 
MŠ 

Počet dětí 
MŠ 

Počet žáků 
dětí na 

pedagoga 

Strávníků  
ŠJ 

 

1 27 13,5 27 

 
      

 
 

Vzdělávací programy školy 
 
 
 
 

Vzdělávací program:         Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.9.2016 
            Tento program byl realizován v 1. – 5. ročníku. 
 
                                            Školní vzdělávací program pro školní družinu –  
                                            Svět plný zážitků – od 1.9.2016 
                        
                                             Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání 
                                             Poznáváme zvířata a jejich svět- od 1.9.2019 
   
    
Nepovinný předmět   -      výuka náboženství v 1.- 5. roč. 
            ve školním roce 2019/ 2020 - 26 žáků  
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Exkurze a další doplňkové aktivity k prohloubení výchovně vzdělávací činnosti: 
                         ( kulturní, sportovní a jiné akce školy ) 

 
- Pasování do řádu čtenářů  
- Exkurze – Skanzen Modrá – projektový den mimo ZŠ,Šablony II 
- Jablíčkový den –projektový den  Šablony II- ŠD,MŠ i ZŠ 
- Zamykání zahrady – průvod obcí s akcí pro rodiče a veřejnost 
- Dýňový den - projektový den Šablony  II, MŠ 
- Cibulkový den- projektový den Šablony II -ŠD, ZŚ 
- Exkurze“Lidové Vánoce“- Muzeum Kroměřížska- projektový den mimo MŠ, 

ZŠ, –Šablony II 
- Mikulášská nadílka 
- Rozsvícení vánočního stromu – pásmo 
- Školní vánoční jarmark pro veřejnost 
- Exkurze v místním kostele- Betlém- ZŠ i MŠ 
- Vánoční tvoření - Šablony  II, MŠ 
- Exkurze „ Habsburská Vídeň“-  pro rodiče a žáky ze školy 
- Masopust ve škole- projekt ZŠ 
- Karneval v MŠ- - projektový den Šablony  II 
- Hrátky se sněhem- výuka lyžováni Troják- projektový den mimo ZŠ a MŠ, 

Šablony II 
- Projektový den v MŠ„ Lesní zvěř“- Šablony  II  
- Na silnici bezpečně – výchovně vzdělávací program BESIP- projektový den 

v MŠ –Šablony II 
- Ukázková hodina pro rodiče žáků 1. ročníku 
- Malá technická univerzita- projekt MAS- ZŠ i MŠ- 8 x  projektový blok 
- Divadelní představení v naší škole pro ZŠ i MŠ- Moravské divadlo , pan 

Taraba  
- Dopolední spolupráce MŠ v MŠ Lechotice 
- Hledání pokladu MŠ 
- Přírodovědné a vlastivědné vycházky po obci Žeranovice a okolí 
- Projektový den v MŠ „ Ptáci“- Šablony  II  
- Školní mléko a Ovoce do škol – projekt EU 
- Sportuj ve škole – projekt AŠSK 
- Tematické besedy v místní knihovně-MŠ i ZŠ 
- Sběrové akce školy (šípky, kaštany, starý papír, pomerančová kůra) 
- Exkurze ŠD – Šablony II- Projektový den mimo ŠD- Zbrašovské aragonitové 

jeskyně 
- Plavecký výcvik (Holešov)- celá škola a předškolní děti 
- Dopravní hřiště Kroměříž – 4. ročník 
- Den otevřených dveří I. ZŠ Holešov – turnaj ve vybíjené 
- Rozloučení s předškoláky 
- Projekt Edison- návštěva zahraničních studentů, výuka AJ (MŠ i ZŠ) 
- Zvířátkový den – projekt ZŠ, MŠ, ŠD 
- Čtení pomáhá - projekt J. Svěráka -ŠD 
- ZOO Lešná - výlet MŠ i ZŠ 
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- Den Země – beseda s hajným, úklid lesa- MŠ i ZŠ                                          
- Exkurze hrad Lukov- Projektový den mimo MŠ- Šablony II 
- Myslivecký den- Projekt ZŠ 
- Sportovní reprezentace: ve florbalu – Otrokovice - 2. místo 

                                       v pětiboji – Holešov 
- Den pro zdraví se studentkou medicíny- 1. ročník  - projekt „ Nemocnice pro 

plyšáky“ 
- Preventivní program – šikana, kyberšikana- beseda v knihovně – 4. a 5. 

Ročník 
- Výukové dny- projekt AŠSK- příměstský tábor 

 
                                                  

 
Volnočasové aktivity: 
 

- Klub deskových her a zábavné logiky- Šablony II 
- Čtenářský klub- Šablony II 
- Tvořivá dramatika 
- Sportovní kroužek- AŠSK 
- Předškolák 
- Logopedický kroužek  
- Anglické hrátky- Active Learning (MŠ i ZŠ) 
- Anglický kroužek pro žáky 1. ročníku 
- Doučování - Šablony II 
- Keramický kroužek- TYMY 

 
 
 
 
Vystoupení žáků a pomoc na veřejných akcích v obci: 
          

- Zahradní podzimní slavnost 
- Vánoční pásmo u rozsvěcování vánočního stromu  
- Vánoční školní jarmark   
- Výzdoba Sálu u Sedlářů  pro maškarní bál 

 
 
Škola byla zapojena do projektu: 
 

- Šablony II 
- Ovoce a zelenina do škol- EU 
- Mléko do škol- EU 
- Sportuj ve škole, AŠSK + výukové dny o prázdninách  
- MAP, MAS 
- Čtení pomáhá 
- Domestos pro školy 
- EDISON 
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Spolupráce s různými subjekty: 
  
 

- Obecní úřad Žeranovice 
- Spolek žen Žeranovice 
- Farnost Žeranovice 
- Knihovna Žeranovice 
- Spolek rybářů Žeranovice 
- Myslivecký spolek Žeranovice 
- Dobrovolní hasiči Žeranovice 
- Květinářství U Potoka Žeranovice 
- Obchod Žeranovice 
- Lyžařská škola Troják 
- MŠ Lechotice 
- ZŠ 2 Holešov 
- Logopedická ambulance Holešov 

 
 
 
 
 

 
                                     Údaje o pracovnících školy 

 
 
 

 Počet pracovníků školy ve šk. roce 2019 / 2020 ( MŠ, ZŠ a ŠD ) 
 
 

Pedagogických  Nepedagogických Celkem 

ZŠ         MŠ          ZŠ          MŠ  

5 3 3 3 14 

 
             Věková struktura pedagogických pracovníků: 
 

Věkové rozmezí Počet pedagogických pracovníků 
 

Do 29 let 0 
30 - 39 let 2 
40 - 49 let 4 
50 až do vzniku nároku na důchod 1 
Důchodci 1 
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Hodnocení kvalifikovanosti a aprobovanosti: 

 
  třídnictví prac. poměr vzdělání vyučuje 

celkem 

Mgr. Romana 
Doleželová 

1. ročník učitelka ZŠ Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 22 

Zdeňka Fuksová MŠ učitelka MŠ Střední pedagogická škola 31 
Bc.Lenka 

Cholastová 
ŠD vychovatelka 

ŠD 
Vychovatelství 26 

Eva Chytilková  MŠ učitelka MŠ Střední pedagogická škola 31 
Ludmila 

Kadlubová 
 Asistent 

pedagoga MŠ, 
dohled v ranní 

družině, 
školní asistent 

ŠD 
 

Asistent pedagoga 32,4 

Mgr. Petra 
Logajová 

2.a 3. 
ročník 

učitelka ZŠ Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 22 

Mgr.Petra 
Smolová 

4.a 5. 
ročník 

ředitelka školy Učitelství pro 1.stupeň ZŠ 
Speciální pedagogika 
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Bc. Pavla Šiblová  učitelka ZŠ Učitelství pro 2.stupeň ZŠ 14 

               
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

Vzdělávací aktivita Počet zúčastněných pracovníků 
Zaměření na program Montessori v MŠ (20 hodin) 1 

Konzultace pro žadatele k Šablonám II 1 
Čtenářská předgramotnost v MŠ  (16 hodin) 1 

Základy osobně–sociálního rozvoje pedagoga – MŠ 
(8 hodin) 

2 

Respektovat a být respektován – ŠD (42 hodin) 1 
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem ZŠ (8 hodin) 1 

Gronova Montesori – MŠ (3 hodiny) 1 
Škola v pohybu ZŠ(8 hodin) 1 

AMOS- Soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník-
ZŠ(6hodin)webinář 

2 

Návyky pro osobní rozvoj- webinář (8 hodin) 1 
Studium pro ředitele škol a školských zařízení (8 hodin) 1 

Strategické řízení a plánování ve školách(48 hodin) 1 
Výměna zkušeností ZŠ Bohuslavice (4 hodiny) 2 

Radikální změny ve financování škol od 1. 9.2019 v praxi 1 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 

 
 

Zápis žáků pro školní rok 2019/2020 : 
 

Zápis 
do 1.ročníku 

2019/20 

Počet žádostí  
o odklad 

Odklad 
z min.šk.roku 

Nastoupí do 1. ročníku  

12 1 2 11 

              
Zápis dětí pro školní rok 2019/2020 : 

 
Zápis 

Předškolní 
vzdělávání 

Počet žádostí  
o individuální 

vzdělávání 

Do mš nastoupí 

10 0 7 

 
 

Souhrnné výsledky vzdělávání žáků ve šk. roce 2019 / 2020: 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opr.  zk. 
1. 7 7 0 0 0 
2. 10 10 0 0 0 
3. 10 10 0 0 0 
4. 3 3 0 0 0 
5. 10 8 2 0 0 

Celkem 40 38 2 0 0 

 
 ( k 30.6.2020 ) 
 
 
                                                                           
Ředitelské volno: 1 den 
 
Přechod žáků na plně organizované školy v Holešově / do 6. ročníku /: 
 
 
  1.ZŠ Holešov  -  Smetanovy sady 630          10 žáků 
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Absence žáků: 

 

Celkem zameškáno 
hodin 

Průměr na žáka Neomluvené hodiny        Neoml. hodin 

1 527 35,51 0 0 

 
  
          
 
 
      
 
 

Výchovné opatření během školního roku 2019/2020: 
 

Napomenutí 
třídního učitele 

Napomenutí 
ředitele školy 

Důtka třídního 
učitele 

Důtka ředitele 
školy 

Snížený stupeň  
 z chování 

3 0 0 0 1 

 
         
 
 
 

Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrol : 
 
 

- Ve školním roce 2019/2020 neproběhla kontrola ze strany ČŠI. 
- Česká policie vyšetřovala neoprávněné vniknutí do budovy školy a odcizení 

financí. 
- KHS nenalezla velké nedostatky. Mírné nedostatky byly odstraněny a slíbili 

jsme modernizaci školní výdejny. 
- V současné době hledáme dotace pro rekonstrukci výdejny. 
- Obec Žeranovice - inventarizace obecního majetku. 
- Inventarizace školního majetku. 
- Lékařský dohled nad pracovištěm - MUDr. Szabó. 
- BOZP - p. Romaněnková 
- Revize spalinových cest v objektu školy našla nedostatky, které jsme během 

léta odstranili. 
- PO-  p. R. Srb 
- Kontrola Oblastního inspektorátu práce ČR- z důvodu stížnosti p.učMachálka-     
       nenalezla žádné nedostatky. 

                       -SCIO- národní testování vědomostí žáků 3. a 5. ročníku- výsledky budou                 
                         zveřejněny 16.11. 2020 
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Další údaje o škole 

 
Pandemie COVID-19 způsobila uzavření školy od 11. 3. 2020, od 16. 3. 2020 naše škola 

přešla k distanční výuce. 
 

 
Publikační a osvětová činnost: 

 
- Prezentace a informace o činnosti školy jsou aktuálně publikovány na školní 

internetové stránce. 
- Články a fotografie o činnosti školy jsou zmiňovány v místním tisku 

(Žeranovják). 
- Výtvarné práce a úspěchy školy – prostory školy a výklad obchodu.  

  
         
 Škola a veřejnost: 

 
Spolupráce s rodiči:   
 

- Školská rada ustavena 
- Třídní schůzky 4 x - září, listopad, prosinec, leden, duben 
- Společná setkání s rodiči  2 x  -  listopad, prosinec 
- Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 1 x  -  červen 
- Třídní schůzky v MŠ 1x 

 
 
Za celý školní rok nebyla ze strany rodičů vznesena k práci školy žádná 
oficiální stížnost nebo připomínka. Vzniklé drobné problémy byly řešeny 
přímo ve škole s příslušnými učiteli i rodiči. Individuální pohovory 
v průběhu celého školního roku probíhaly průběžně. 
 
Spolupráce s OÚ : 
OÚ má zájem o dobré výsledky práce školy a vytváří pro ni v rámci svých 
možností co nejlepší podmínky.  
Obecní úřad hradí nejen provoz a údržbu školy, ale i mzdu paní účetní a 
paní katechetky. 
 
Spolupráce s dalšími školskými zařízeními a institucemi : 
S pedagogickými pracovnicemi MŠ Žeranovice jsme v denním kontaktu.  
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Společně využíváme všechna zařízení objektu, připravujeme veřejné akce v 
obci, vymýšlíme projektové dny pro žáky a děti naší školy. Navštěvujeme 
kulturní akce.   
Mezi oběma školami panuje přátelská atmosféra a kolegiální souhra. 

 
ZŠ Holešov 1 a ZŠ Holešov 2  

- Zařazování žáků do tříd 6. ročníku  a sportovní soutěže.     
                                                 
ZŠ Racková  

– konzultace k řízení školy 
                            
                           ZŠ  Martinice, ZŠ Rymice, ZŠ Racková, ZŠ Přílepy, MŠ Lechotice            

 
                            ZUŠ Holešov – odloučené pracoviště (výuka na hudební nástroje) 

 
                          Active Learning Hulín - odloučené pracoviště (výuka anglického jazyka) 

 
                            Firmy v obci:     

Dřevovýroba  -   drobné opravy, opravy židlí, lavic, výroba skříní 
 
 
              
Spolupráce s místními složkami :  
 

- Myslivecké sdružení 
- Sbor dobrovolných hasičů 
- Rybářský spolek 
- Spolek žen 

 
 

Dopravní výchova: 
 
Jako součást standardu vzdělávání žáků základních škol byla realizována: 

- ve výchovně vzdělávacím procesu, především v hodinách prvouky, vlastivědy 
a tělesné výchovy 

- činností v kurzu dopravní výchovy žáků 4.ročníku 
- pravidelným poučováním žáků při výjezdech žáků mimo obec 
- v další školní a mimoškolní činnosti 
- tematická beseda s pracovníkem  BESIP 
- praktické ověřování chování žáků v silničním provozu a dodržování dopravní 

kázně při výletech, vycházkách, kulturních a jiných akcích ve městě 
- absolvování jednoho výcviku žáků 4.ročníku na DH v Kroměříži. 

 
 

 V průběhu školního roku se žádný žák školy nepodílel jako chodec nebo 
cyklista na dopravní nehodě. 
 
Během školního roku byly zaznamenány 4 školní úrazy. 
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Materiálně technické zabezpečení školy: 
 

. 
- Postupně jsou doplňovány pomůcky podle požadavků a potřeb učitelů   

i žáků. 
- Zrušili jsme poplatky za pevnou telefonickou linku, zvolili jsme jiného telef. 

operátora 
- Materiálně technické zabezpečení školy je na dobré úrovni. 
- Přestěhovali jsme sborovnu a ředitelnu. 
- V mateřská škole byla vyměněna podlahová krytina a celou třída byla 

vymalována. 
- Zakoupili jsme internetový výukový program. 
- Spolek myslivců nám zapůjčil výukové materiály. 

 
 

 Vize pro nový školní rok 2020/2021. 
 
Od 1.9.2020 bude zavedena povinná výuku anglického jazyka již od 1.ročníku. 
Dočerpání programu Šablony II-Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a      
rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Žeranovice“, registrační  
číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013895. 
Nově registrovat školu do projektu Šablony III. 
Zakoupení nové magneticko-psací tabule do MŠ a nové tabule do učebny. 
V příštím školním roce se škola, ve spolupráci s obcí, zaměří na rekonstrukci 

 školní výdejny a opravy podlahy v jídelně i na chodbě mateřské školy. 
 Je domluveno čerpání dotace pro vyřešení celkového vzhledu prostranství okolí školy     
 a školního pozemku (zahrady). Chtěli bychom získat dotace na rekonstrukci a   
vybavení vlastivědno-přírodovědné  
učebny 
Našim cílem je stále upevňovat spolupráci základní a mateřské školy a vzdělávat se     
v digitální technologii. Zabezpečit dětem a žákům kvalitní vzdělání a bezpečné zázemí  
v naší škole. 
Chceme prohlubovat prevenci žáků i dětí od patologických jevů. 
V plánu máme upevnit spolupráci s obcí Horní Lapač, Lechotice a Martinice,   
připravit podmínky k vytvoření přípravného ročníku ZŠ a zvýšit kapacitu ŠD,  
abychom mohli otevřít 2. oddělení školní družiny. 
Na základě zkušení s distanční výukou chceme prohlubovat naše pedagogické    
schopnosti a více používat počítačovou techniku( OFFICE 365). 
Zakoupit nové notebooky (být připraveni na možnost další distanční výuky) pro  
MŠ, ZŠ a ŠD, dále tablety pro žáky ZŠ. 
Chtěli bychom znovu prověřit znalosti žáků (3.a 5.ročníku v celorepublikovém  
testování). 
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