
 

 

 

                                                         
 

Výroční zpráva  
 

Základní školy a mateřské školy Žeranovice 
 

 za školní rok 2020/ 2021 
 
 
 
 

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 
 
    Navýšení kapacity ŠD na 40 žáků -20.10.2020  

 
 
      
 
g/   Další údaje za školní rok  2020/ 2021 :  
 

Počet tříd ZŠ Počet žáků ZŠ Počet žáků na  
třídu ZŠ 

Počet žáků 
na učitele ZŠ 

Školní družina Strávníků ŠJ 
 

3 39 13 9, 75 25 38 

Počet tříd 
MŠ 

Počet dětí 
MŠ 

Počet žáků 
dětí na 

pedagoga 

Strávníků  
ŠJ 

 

1 28 14 28 

 
      

 
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 
Od 1.9.2020 je samostatně vyučován anglický jazyk již ve všech ročnících školy. 
 (1. a 2. ročník 1 hodina týdně, od 3. ročník vždy 3 hodiny týdně) 
   
    
Nepovinný předmět   -      výuka náboženství v 1.- 5. roč. 
            ve školním roce 2020/ 2021 - 27 žáků  
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Exkurze a další doplňkové aktivity k prohloubení výchovně vzdělávací činnosti: 
                         ( kulturní, sportovní a jiné akce školy ) 

 
 

- Jablíčkový den –projektový den ŠD,MŠ i ZŠ 
- Besip-bezpečně do školyi domů – ŠD 
- Návštěva Květné zahrady v Kroměříži- MAP- pro MŠ i ZŠ 
- Rybičky, rybáři jedou- ŠD 
- Hledat se musí umět- aneb pátrání v encyklopediích – ŠD 
- Co znamená šikana? - ŠD 
- Co se skrývá ve skořápce?- ŠD 
- Ping-pong hravě-ŠD 
- Kroužím prstem po mapách – ŠD 
- Veselé malování-ŠD 
- Dýňový den - projektový den MŠ, ŠD 
- Exkurze Kovozoo Staré Město- Projektový den mimo ŠD 
- Mikulášská nadílka 
- Vánoční tvoření – MŠ 
- Knihovna Žeranovice- besedy (Pekelné příběhy, Čertí babičky, Masopust 

očima dětí) 
- Masopust ve škole- projekt tříd 
- Karneval v MŠ- - projektový den  
- Ryby z řek a rybníků- projektový dev v MŠ-šablony II. 
- Dopolední spolupráce MŠ v MŠ Lechotice 
- Hledání pokladu MŠ 
- Putování s Jeníčkem a Mařenkou- spolupráce s MŠ Rymice-MAP 
- Co se skrývá ve skořápce- projektový den v MŠ- Šablony II. 
- Přírodovědné a vlastivědné vycházky po obci Žeranovice a okolí 
- Školní mléko a Ovoce do škol – projekt EUhasiči Źeranovice 
- Hasiči Žeranovice- výkresy na hasičskou soutěž – ŠD 
- Žeranovické maminky- příprava výzdoby na stanoviště k „Pálení čarodějnic“ 

- ŠD, ZŠ 
- Sběrové akce školy (šípky, kaštany, starý papír, pomerančová kůra) 
- Plavecký výcvik (Holešov)- celá škola a předškolní děti- jen 4 lekce 
- Dál, výš, rychleji-družinový víceboj 
- Dopravní hřiště Kroměříž – 4. ročník- on- line  
- Rozloučení s předškoláky 
- Jak se správně čistit zoubky- 1. ročník ZŠ 
- Pasování do řádu čtenářů  
- Zvířátkový den – projekt ZŠ, MŠ, ŠD 
- Den Země –úklid lesa- MŠ i ZŠ   
- Den dětí na školním dvoře- Mš i ZŠ   
- Škola v přírodě Vizovice                                    
- Letní kempy - projekt AŠSK- příměstský tábor 
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Volnočasové aktivity: 
 
        Byly z důvodu pandemie velmi omezeny. 
 

- Klub deskových her a zábavné logiky- Šablony II 
- Čtenářský klub- Šablony II 
- Anglická konverzace- Šablony II. 
- Předškolák 
- Logopedický kroužek  
- Doučování - Šablony II 
- Keramický kroužek- TYMY-jen pár lekcí 
- Sport ve škole – AŠSK- jen pár hodin 

 
 
                                                     

Vystoupení žáků a pomoc na veřejných akcích v obci: 
          
Pro pandemii COVID – 19  byly akce zrušeny. 
On-line besídka ke Dni matek- MŠ, ZŚ a ŠD 
 
 

 
Škola byla zapojena do projektu: 
 

- Šablony II a Šablony III 
- Ovoce a zelenina do škol- EU 
- Mléko do škol- EU 
- Sportuj ve škole, AŠSK + letní kempy o prázdninách  
- MAP, MAS,SYPO 

 
 

Spolupráce s různými subjekty: 
 

- Obecní úřad Žeranovice 
- Spolek žen Žeranovice 
- Farnost Žeranovice 
- Knihovna Žeranovice 
- Dobrovolní hasiči Žeranovice 
- Květinářství U Potoka Žeranovice 
- Obchod Žeranovice 
- ČČK Kroměříž 
- Policie ČR 
- 1.ZŠ a 2.ZŠ Holešov, ZŠ Martinice, Racková a Přílepy 
- MŠ Lechotice a Rymice 
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                                     Údaje o pracovnících školy 
 

 
 Počet pracovníků školy ve šk. roce 2020 / 2021( MŠ, ZŠ a ŠD ) 
 
 

Pedagogických  Nepedagogických Celkem 

ZŠ         MŠ          ZŠ          MŠ  

6 2 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 

 
 

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 

Veronika 
Cholastová 

ŠD vychovatelka 
ŠD 

Střední pedagogická škola 5 

Eva Chytilková  MŠ učitelka MŠ Střední pedagogická škola 31 

Ludmila 
Kadlubová 

 Asistent 
pedagoga ZŠ, 
Školní asistent 

ŠD 

Asistent pedagoga, 
Školní asistent úvazek 0,1, 

počet odpracovaných 
hodin se odvíjel dle počtu 

pracovních dnů 

35 

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 16 



 

 

           
 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků: 
 

Vzdělávací aktivita Počet zúčastněných pracovníků 
Studium pro ředitele škola a školských zařízení (104 hodin) 1 

Kurz primární logopedické péče (60 hodin) 1 
Školení TEAMS OFFICE 365 9 

Bezpečné klima ŠD a ŠK jako nedílná součást klimatu 
školy 

2 

Žít s respektem – ZŠ (42 hodin) 1 
Začínající učitel v adaptačním období(36 hodin) 1 

Kritéria školní zralosti- odklad školní docházky(8 hodin) 1 
Vedení dokumentace, výkaznictví a financování 

podpůrných opatření 
+ 

Uvádějící učitel a jeho role  adaptačním období(16hodin) 1 
Kyber děti v sítích (2 hodiny) 2 

Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit (6hodin) 11 

 
 
 
 
 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků: 
 

 
Zápis žáků pro školní rok 2021/2022 : 

 
 

Zápis 
do 1.ročníku 

2021/22 

Počet žádostí  
o odklad 

Odklad 
z min.šk.roku 

Nastoupí do 1. ročníku  

10 1 1 9 

              
 

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022 : 
 

Zápis 
Předškolní 
vzdělávání 

Počet žádostí  
o individuální 

vzdělávání 

Do mš nastoupí 

15 0 9 
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Souhrnné výsledky vzdělávání žáků ve šk. roce 2020 / 2021: 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s vyzn. Prospělo Neprospělo Opr.  zk. 
1. 11 11 0 0 0 
2. 6 6 0 0 0 
3. 10 9 1 0 0 
4. 9 7 2 0 0 
5. 3 3 0 0 0 

Celkem 39 36 3 0 0 

 
 ( k 30.6.2021 ) 
 
 
                                                                           
Ředitelské volno: 1 den 
 
Přechod žáků na plně organizované školy v Holešově / do 6. ročníku /: 
 
 
  1.ZŠ Holešov  -  Smetanovy sady 630          3 žáci 
 
                        
 
 
 

 
Absence žáků: 

 

Celkem zameškáno 
hodin 

Průměr na žáka Neomluvené hodiny        Neoml. hodin 

1 552 39,79 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 

1 4 0 2 0 
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Údaje o výsledcích inspekce a dalších kontrol : 
 
 

- Ve školním roce 2020/2021 neproběhla kontrola ze strany ČŠI. 
- KHS nenalezla velké nedostatky. Mírné nedostatky byly odstraněny a slíbili 

jsme modernizaci školní výdejny. 
- Obec Žeranovice - inventarizace obecního majetku. 
- Inventarizace školního majetku. 
- Lékařský dohled nad pracovištěm - MUDr. Szabó. 
- BOZP - p. Romaněnková 

- PO-  p. R. Srb 
 
  

 
 
 

Další údaje o škole 
 

Pandemie COVID-19 způsobila přerušované uzavření školy. Naše škola přešla k distanční 
výuce, poté se střída distanční i prezenční výuka . 

 
 
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- distanční i 

prezenční formou 
- 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. 
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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.  
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) 

 
                         

 
                            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, 
přírodovědy a tělesné výchovy 

- činností v kurzu dopravní výchovy žáků 4.ročníku-on-line 
- praktické ověřování chování žáků v silničním provozu a dodržování dopravní 

kázně při výletech, vycházkách, kulturních a jiných akcích ve městě 
-  

Z důvodu nařízení vlády žáci neabsolvovali výcvik 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 3 školní úrazy. 
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Materiálně technické zabezpečení školy: 
 

. 
- Pomůcky doplňujeme podle aktuálních požadavků a potřeb učitelů i žáků. 
- Zakoupili jsme nové magneticko-psací tabule do MŠ a novou tabule do 1. 

třídy. 
- Využili jsme finanční dotace MŠMT( 72 726,- Kč) pro technické vybavení 

školy(zakoupili jsme 6 noteboaků a 7 tabletů, které jsme půjčovali žákům při 
distanční výuce. 

-  Během letních prázdnin 2021 byla rekonstruována školní výdejna a toaleta 
pro personál. Ve staré budově byly opraveny odpady, vodovodní potrubí a 
některé elektrické rozvody. V 1. poschodí staré budovy byly vyměněny 
toalety.  

- Na chodbě u MŠ, kabinetě a jídelně byla položena nová podlahová krytina. 
- Ve 2. třídě se připravilo provizorní zázemí pro druhé oddělení školní družiny. 

(Byl položen nový koberec). 
- Rodiče a žáci byli seznámeni s programem TEAMS Office 365, který nám 

umožňoval distanční výuku.  
 

 Vize pro nový školní rok 2021/2022. 
 
Od 1.9.2021 bude výuka začínat v 8:00 hodin. 

            Od 1. 9. 2021 bude otevřeno 2. oddělení školní družiny. 
 

Dočerpání programu Šablony II-Personální podpora, profesní rozvoj pedagogů a      
rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ ,MŠ a ŠD Žeranovice“, registrační  
číslo projektu dle MS2014+: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0013895. 
 

           Začneme s čerpáním dotací z projektu Šablony III. Personální podpora, profesní rozvoj      
           pedagogů a rozvojové aktivity pro žáky v ZŠ a MŠ Žeranovice 
           Reg.č.projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0020207. 
 

Budeme se snažit zakoupit interaktivní tabuli do MŠ a pořídit nový projektor  
do1.třídy. 
Chtěli bychom získat dotace na rekonstrukci druhé třídy. (Zde je potřeba opravit     
podlahu a vytvořit lepší zázemí 2. oddělení školní družiny.) 
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 stále upevňovat spolupráci s okolními obcemi, během několika let  
připravit podmínky k vytvoření přípravného ročníku ZŠ. 
Na základě zkušení s distanční výukou chceme prohlubovat naše pedagogické    
schopnosti a více používat počítačovou techniku TEAMS OFFICE 365). 
Velkým přáním je uspořádat oslavu ke 150. výročí založení naší školy. 
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