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1. Základní údaje o škole

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon) a dle vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy předkládám výroční zprávu o činnosti školy za
školní rok 2021-2022.

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Střílky, příspěvková organizace
Sídlo: Koryčanská 47, 768 04 Střílky
Zřizovatel: Obec Střílky, Koryčanská 47, 768 04 Střílky
Charakteristika školy: Mateřská škola a Základní škola I. a II. stupně
Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace
IČ: 70980489
Jméno ředitelky: Mgr. Martina Raiserová

Kontakt na zařízení:

ředitelna 573 365 130, 724 788 151, reditelna@zsstrilky.cz, web školy: zsstrilky.cz

mateřská škola: 573 375 080, 739 638 542

školní jídelna: 573 365 334, jídelna@zsstrilky.cz

školní družina: 737 260 441

Datum zahájení činnosti: 1.7.2008

Datum zápisu školy do rejstříku: 6.3.2008

Identifikátor právnické osoby: 600 118 657

IZO: Základní škola: 102 519 714

Nejvyšší povolený počet: 160

Právnická osoba vykonává činnost těchto škol a školských zařízení:

Název zařízení          IZO zařízení                                              Kapacita

Základní škola:         102 519 714                                                 160

Mateřská škola:        173 101 925                                                  55

Školní družina:         118 800 175                                                  48

Školní jídelna:           118 801 414                                                 500

stránka 4 z 34

mailto:info@zsstrilky.cz
http://www.zsstrilky.cz
mailto:reditelna@zsstrilky.cz


Základní škola a Mateřská škola Střílky
Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz

Školská rada fungovala ve složení: Mgr. Irena Bušová (zvolena pedagogickými pracovníky dne 28. 5.
2021), Lenka Voláková (zvolena zákonnými zástupci v řádných volbách 29.6.2021) a Milan Krejčiřík
(jmenován zřizovatelem). V tomto složení vykonávala rada svou činnost po celý školní rok 2021-2022.

2. Kde se nacházíme, kam směřujeme.

Z pohledu organizace se stal školní rok 2021/2022 významným mezníkem. Škola se po dlouhých letech
stala opět plnotřídní. Za tímto úspěchem bezesporu stála nabízená koncepce, která zaujala rodiče i ze
vzdálenějšího okolí. Dojížděli k nám žáci*žákyně například z Kroměříže, Uherského Hradiště a jeho okolí
a dokonce až ze Žeravin. Někteří dojíždějící využívali i nabízenou formu kombinovaného vzdělávání,
které je pilotním konceptem MŠMT.

Koncepce školy odráží i práci na rozvoji kompetencí žáků a žákyň, které považujeme za nedílnou
součást komplexního rozvoje osobnosti. Význačný posun v této oblasti zaznamenal pedagogický tým
také díky zapojení školy do projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení:
Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy ve vazbě na komplexní rozvíjející hodnocení, který
je spolufinancován se státní podporou Technologické agentury ČR v rámci Programu ÉTA (č. projektu
TL05000360). Žákům a žákyním tak v obou pololetích přibylo k tradičnímu sumativnímu vysvědčení
i pilotní formativní, jehož součástí je také sebehodnocení.

Od září 2021 jsme začali vzdělávat podle nového ŠVP “Škola pro děti”, na kterém jsme soustavně
pracovali celý předchozí rok. Kromě povinných změn týkajících se digitální kompetence
a informatického myšlení, jsme sjednotili předměty hudební, výtvarná a dramatická výchova pod jeden
předmět  Umění a kultura, stejně tak vlastivědu a přírodovědu do předmětu Člověk a jeho svět.
V průběhu roku byla zavedena tandemová výuka, která profesně posunula většinu učitelů*učitelek
a značně pomohla všem začínajícím pedagogům. A kromě zpestření a motivace k aktivitě ve výuce
pomáhalo párové učení jednotně přijímat vizi školy.

V dubnu a květnu jsme vyhodnocovali vizi školy pro roky 2018-2022. Většinu cílů se podařilo naplnit
a největším úspěchem byla jistě modernizace školy, zavedení inovativních přístupů k učení, formativní
vzdělávání spolu se sebehodnocením žáků a příprava dětí v předškolním vzdělávání na vstup do školy.
Nepodařilo se aktivněji prohloubit spolupráci s rodiči a propojovat formální a neformální vzdělávání.
Vedení školy sepsalo novou vizi pro roky 2022 - 2028, jíž předcházelo nejen vyhodnocení té stávající, ale
také dotazníkové šetření všech aktérů vzdělávání, tedy žáků, rodičů a učitelů. Indikátory vize
a dlouhodobých cílů byly naplněny pedagogy v rámci dvoudenního výjezdu v srpnu.
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Škola podporuje zdravý životní styl, ke kterému patří nejen dostatek pohybu, ale také vyvážená strava
obsahující mimo jiné spoustu zeleniny. Zeleninu ale naši žáci a žákyně příliš nejedli. Nabídli jsme tedy
v rámci obědů zeleninové saláty i neochucenou zeleninu v samoobslužném baru, čímž se zvýšila
spotřeba zeleniny a snížilo se plýtvání.

Naše vize malé venkovské školy o velkých věcech se naplňuje. Věříme, že proměna školství může začít
kdekoliv a i malá škola může nabídnout velmi kvalitní vzdělání.

3. Přehled oborů vzdělávání

Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku.
Kód a název oboru Forma

vzdělávání
Vyučovací jazyk Délka

vzdělávání
Kapacita oboru

79-01-C/01 Základní škola denní český 9 roků 160

Školní vzdělávací program Škola pro děti  je základním prostředkem k dosažení cílů.

4. Metody a formy výuky

Práce na záměrech vytyčených ve vizi školy se plně promítla do nového školního vzdělávacího programu
(ŠVP) “Škola pro děti”, který vstoupil v platnost v září 2021. Pojetí celého nového ŠVP vychází z konceptu
rozvoje odpovědnosti, samostatnosti, spolupráce, komunikace a respektu. Tyto hodnoty naplňujeme
tím, že:
Individuálně přistupujeme ke každému žákovi jako k celistvé osobnosti.
Týdenními plány podporujeme vlastní tempo rozvoje žáka.
Důvěřujeme ve schopnosti žáků, vytváříme bezpečné prostředí.
Vzděláváme v málopočetných třídách, podporujeme spolupráci.
Využíváme formativní hodnocení a sebehodnocení.
Rozvíjíme schopnost kriticky myslet pomocí metod Čtením a psaním ke kritickému myšlení.
Smysluplně a ohleduplně diskutujeme, prezentujeme své názory a nasloucháme druhým.
Zapojujeme žáky do dění školy prostřednictvím žákovského parlamentu a třídnických hodin.
Společně se žáky organizujeme školní akce, zapojujeme se do kulturního života.
Podporujeme rozvoj logického a informatického myšlení, učíme základy robotiky.
Učíme v souvislostech pomocí projektů, integrace předmětů, propojování učiva do bloků a tematických
celků.
Využíváme efektivní metody výuky, skupinovou výuku a vrstevnické učení. Učíme interaktivně.
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Motivujeme žáky k celoživotnímu učení.
Umožňujeme dostatek pohybu, sportu a aktivní přestávky, učíme se i venku.
Používáme moderní vybavení a digitální technologie.

V organizaci výuky také klademe důraz na základy vzdělanosti, čtenářskou gramotnost a logické
uvažování - Český jazyk, Matematika a Informatika výrazně posíleny disponibilními hodinami.

Rozšiřujeme výuku anglického jazyka - Anglický jazyk posílen disponibilními hodinami a je možnost
dalšího rozvoje v rámci volitelného vzdělávacího bloku.

Podporujeme učení v souvislostech, tematickou výuku a integraci učiva do propojených celků:
- na prvním stupni jsou oblasti prvouky, vlastivědy a přírodovědy integrovány do předmětu Člověk
a jeho svět.
- hudební výchova, výtvarná výchova a dramatická výchova jsou integrovány do předmětu Umění
a kultura.

Důraz na celkový osobnostní rozvoj a kulturní přehled - předmět Umění a kultura posílen disponibilními
hodinami. Do učiva Umění a kultury byla integrována i dramatická výchova.

Možnost ovlivňovat průběh vlastního vzdělávání - od 7. ročníku možnost volby předmětů v rámci
volitelných vzdělávacích bloků.

5. Školní parlament

Činnost školního parlamentu v prvním pololetí neprobíhala vzhledem k hygienickým opatřením
(covid-19). Ve druhém pololetí se začala konat pravidelná setkání žákovského parlamentu a hlavní náplní
byla nejdříve organizace školního plesu a později organizace školních akcí - výletů a závěrečné
akademie.

6. Personální zabezpečení činnosti školy k 31.8.2022 

Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem  31
Počet pedagogických pracovníků  24
Počet nepedagogických pracovníků  7
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Údaje o pracovnících školy - členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 31.8.2022
Odborná kvalifikace  počet osob splňuje nesplňuje
učitel 18 11 7
vychovatel ŠD  3 2 1
asistent pedagoga  3 3 0

Zařazení pracovníků do platových tříd k 31.8.2022 
Platová třída  Počet zařazených pracovníků 

4 1
5 3
7 1
8 3
9 8
10 1
12 11
13 3

Každý zaměstnanec je fyzicky započítán pouze jednou a v tabulce je uveden v zařazené nejvyšší platové
třídě.

Celkové roky započitatelné praxe u úvazků celkem k 31.8.2022
Doba trvání pracovního poměru  Počet zaměstnanců
do 5 let  10
do 10 let  6
do 15 let  4
do 20 let  1
nad 20 let  10
 
Doplňující studium pedagogických pracovníků k získání kvalifikace – ve studiu k získání kvalifikace
pokračuje 5 pedagogických pracovníků.  

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním roce
Nástupy a odchody  Počet zaměstnanců 
Nástupy  9
Odchody  12
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V průběhu školního roku ukončili pracovní poměr dva nepedagogičtí pracovníci školy a deset
pedagogických pracovníků neprodloužilo svou pracovní smlouvu nebo došlo k ukončení pracovního
poměru dohodou, na jejich místa byli přijati noví pedagogičtí pracovníci.
 
7. Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Ve školním roce 2021-2022 jsme pokračovali v projektu Robot Future School, ve kterém se část
pedagogů vzdělává v inovativních metodách využití digitálních technologií a naše škola fungovala jako
vzorová škola pro integraci badatelsky orientované výuky robotiky a informatického myšlení.

Nadále jsme fungovali jako pilotní škola projektu NPI ČR „Začínající učitel“. Hlavním cílem pilotovaného
projektu bylo ověřit postupy uvádění začínajících učitelů do praxe a snížit tím riziko odchodu mimo
školství.

Pedagogičtí pracovníci také pokračovali v sérii školení a seminářů v rámci projektu Akademie digitálních
kompetencí pořádaného společnosti AV media.

Školení zaměstnanců za rok 2021 – 2022
Celkem se pedagogičtí pracovníci účastnili 49 akcí DVPP (což je více než 1519,5 hodin).
Bc. Michal Bělovský ● Vex 123 (6 hodin)

● Bakalářské studium k dosažení kvalifikace na UP v Olomouci
● Školení trenéra volejbalu III. kvalifikační třídy
● Školení ADKU (16 hodin)
● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● 3D tisk (4 hodiny)
● Kurz první pomoci (4 hodiny)

Mgr. Kamila Bíziková ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
● Klasické filmové látky, vizuální kultura, film a jejich praktické využití k

rozvoji čtenářství žáků (6 hodin)
● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● Školení ADKU - Baierlová (16 hodin)
● 3D tisk (4 hodiny)

Mgr. Bušová Irena ● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
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● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Mgr. Soňa Fejtl Svobodová ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Adéla Gajová ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Mgr. Lenka Gáliková ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Mgr. Ondřej Grošaft ● Kurz první pomoci (4 hodiny)

● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)

Mgr. Simona Dostálová ● Vzdělávání PP v problematice poruch autistického spektra (18 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)

Mgr. Marie Líšková ● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● Školní metodik prevence (96 hodin)

Mgr. Marie Sobotková ● Letní kurzy eTwinning - mezinárodní vzdělávací projekty on - line,
Poděbrady (32 hodin)

● Klíčové oblasti pro proměnu společnosti II., etická výchova v odkazu J.
A. Komenského, doc. PhDr. Jan Hábl, PhD., Kroměříž (4 hodiny)

● Slovanský seminář eTwinning pro učitele žáků ve věku 6 - 15 let, Brno
(16 hodin)

● Klasické filmové látky, vizuální kultura, film a jejich praktické využití k
rozvoji čtenářství žáků, Filmové ateliéry Kudlov - Zlín (6 hodin)

● Formativní hodnocení s klidem, L. Samková (on-line kurz) (20 hodin)
● Formativní hodnocení - Doc. Kratochvílová, Střílky (8 hodin)
● Virtuální knihovna: e-learningový kurz eTwinning - čtenářská

gramotnost napříč předměty, Mgr. Vl. Špinka (20 hodin)
● Webinář: Kavárna inspirace eTwinning - Digitální gramotnost a

udržitelnost (2 hodiny)
● Webinář: Kavárna inspirace eTwinning - Digitální gramotnost a

kódování (2 hodiny)
● Webinář: Kavárna inspirace eTwinning - Digitální gramotnost a

komunikace (2 hodiny)
● Webinář: Kavárna inspirace eTwinning - J. A. Komenský v eTwinningu?

Hravě! (2 hodiny)
● Webinář: Kavárna inspirace eTwinning - eTwinning ze školou = Digitální

kompetence  pro venkovní aktivity (2 hodiny)
● Follow-up Week eTwinning: Cizí jazyky napříč předměty neboli CLIL (10

hodin)
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● Follow-up Week eTwinning: Udržitelnost jako výzva pro školní a
mezinárodní projekty

● Follow-up Week eTwinning: Video bez hudby je jako eTwinningový
projekt bez partnera

● Follow-up Week eTwinning: Čtenářské kompetence v mezinárodním
vzdělávání

● Follow-up Week eTwinning: Dějepis 1938 - 89 - Výuka dějepisu pomocí
počítačové simulace Československo 38-89: Atentát

● Učitel jako tvůrce audiovizuálních didaktických prostředků, RVP.CZ (2
hodiny)

● V digitálním světě JSNS (6 hodin)
● Kurz první pomoci (4 hodiny)

Mgr. Michal Prchlík ● Školení ADKU (16 hodin)
● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● 3D tisk (4 hodiny)
● MAS - extenzivní čtení v AJ (2 hodiny)
● MAS - poezie v AJ (2 hodiny)
● MAS - metodika Květná zahrada (2 hodiny)
● Futuropolis (96 hodin)
● Kurz první pomoci (4 hodiny)

Mgr. Martina Raiserová ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
● Místní krajská konference projektu SRP(6 hodin)
● Konference Ostrý start 2022 (5 hodin)
● Klasické filmové látky, vizuální kultura, film a jejich praktické využití k

rozvoji čtenářství žáků (6 hodin)
● Krajské kolokvium Předškolní a prvostupňové vzdělávání (4 hodiny)
● Národní kolokvium Předškolní a prvostupňové vzdělávání (4 hodiny)
● Novinky v legislativě pro oblast školství (1 hodina)
● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● Školení ADKU - Baierlová (16 hodin)
● Studium MUNI - VP (96 hodin)
● Futuropolis (96 hodin)
● Letní škola Futuropolis (30 hodin)

Alena Filipi ● Vzdělávání PP v problematice poruch autistického spektra (18 hodin)
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● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Aneta Nezdařilová, DiS. ● Vzdělávání PP v problematice poruch autistického spektra (18 hodin)

● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Mgr. Alena Tylšarová ● FIE (80 hodin)

● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● Školení ADKU - Baierlová (16 hodin)
● 3D tisk (4 hodiny)

Ing. Radovan Jůzl, Ph.D. ● Studium MUNI - VP (96 hodin)
● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● Školení ADKU - Baierlová (16hodin)
● 3D tisk (4 hodiny)
● Kurz první pomoci (4 hodiny)
● Klasické filmové látky, vizuální kultura, film a jejich praktické využití k

rozvoji čtenářství žáků (6 hodin)
Lenka Kašíková ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
BcA. Petr Míka ● Kurz první pomoci (4 hodiny)

● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Školení ADKU - Baierlová (16 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)

Ing. Petra Peer, Ph.D. ● FIE (80 hodin)
● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● Školení ADKU - Baierlová (16 hodin)
● 3D tisk (4 hodiny)
● Kurz první pomoci (4 hodiny)
● Můžete mi o tom něco říct? (6 hodin)

Bc. Lucie Štěbrová ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)
● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
● Školení ADKU - Baierlová (16 hodin)
● Klasické filmové látky, vizuální kultura, film a jejich praktické využití k

rozvoji čtenářství žáků (6 hodin)
Bc. Vojtěch Kouřil ● Formativní hodnocení Mgr. Baierlová (8 hodin)

● Formativní hodnocení Doc. Kratochvílová (8 hodin)
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● Školení ADKU - Baierlová (16 hodin)
● Individuální šachové vzdělávání - Berezjuk

Petra Štablová ● Montessori pedagogika pro MŠ (80 hodin)
● Kurz první pomoci (4 hodiny)

Bc. Markéta Balíčková ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Denisa Nezdařilová ● Kurz první pomoci (4 hodiny)
Jana Hokufová ● Gramotnosti v předškolním vzdělávání (1 hodina)

● Obtížná jednání s rodiči (1 hodina)
● Vzdělávací cíle v pedagogické praxi v MŠ (1 hodina)
● Svobodná hra dětí jako nejpřirozenější forma učení (1 hodina)
● Dopady distanční výuky a projevy chování - agrese - (ne)bezpečný jev?

(1 hodina)
● Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního věku (8 hodin)
● Jak na podnětné prostředí pro učení (1 hodina)
● Řešení problémů a rušivého chování v MŠ (1 hodina)
● Logopedická prevence v běžném režimu MŠ (1 hodina)
● Podpůrné setkání pro učitele, asistenty pedagoga - práce s tématem

ADHD (1,5 hodiny)
● Kurz první pomoci (4 hodiny)

8. Údaje o žácích

Zápis k povinné školní docházce
K zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2022/2023 bylo podáno 21 žádostí. Z toho 18 žádostí o přijetí k
základnímu vzdělávání a 3 žádosti o odklad školní docházky. Všem žádostem bylo vyhověno. Do 1.třídy
nastoupí 18 budoucích prvňáčků.

Do mateřské školy bylo podáno 12 žádostí o přijetí. Deseti žádostem bylo vyhověno, 1 žádost je
neuzavřená a 1 žádosti nebylo vyhověno kvůli nesplněným kritériím. Od září bude mateřskou školu
navštěvovat 52 dětí ve dvou odděleních.

počet prvních tříd počet dětí přijatých do
prvního ročníku
2022/2023

z toho počet dětí starších
6 let (nástup po odkladu)

počet odkladů pro
školní rok 2022/2023

1 18 3 3
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Přehled žáků přijatých na střední školy ve školním roce 2021-2022

Počet žáků
Gymnázium Střední školy a učiliště

celkem
8-leté 6-leté 4-leté maturitní obory učební obory

Celkem 0 0 3 14 6 23
z toho chlapců 0 0 1 3 3 7
z toho dívek 0 0 2 11 3 16

Péče o žáky a žákyně se speciálními vzdělávacími potřebami
Ve školním roce 2021-2022 bylo celkem evidováno 25 žáků a žákyň s výchovnými a výukovými obtížemi
a nadaných, z toho 3 děti v mateřské škole a jeden žák nadaný. Tři žáci ve škole a jedno dítě v mateřské
škole byli vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole působily čtyři asistentky
pedagoga a dvě asistentky pedagoga působily v mateřské škole. Ve škole působili dva speciální
pedagogové. Jedné žákyni byla také poskytována speciální pedagogická péče v rozsahu 1 hodiny týdně.

Jak speciální pedagogové, tak vyučující předmětů pravidelně komunikovali se zákonnými zástupci žáků
a žákyň, kterým byla poskytována podpora. Ve výuce používali učitelé vhodné pomůcky a metody dle
doporučení poradenských zařízení. Pedagogové také úzce spolupracovali s výchovným poradcem
a Pedagogicko-psychologickou poradnou v Kroměříži, Kyjově, Vyškově, Střediskem výchovné péče
v Kroměříži a ve Zlíně a speciálně pedagogickým centrem v Kroměříži.

Škola žáky se speciálními vzdělávacími potřebami průběžně identifikuje a v tomto školním roce jsme
začali používat nový nástroj pro podporu práce s žáky a žákyněmi se spec. vzdělávacími potřebami a to
dohody s rodiči o podpůrných opatřeních 1. stupně. Tím se nám dařilo více zapojovat rodiče do procesu
podpory a stanovovat postupné cíle k praktickému rozvoji podpory. Díky těmto dohodám se nám daří
systematicky podporovat i žáky a žákyně, u kterých identifikujeme potřebu podpory a přitom nemají
doporučení z poraden.

Péče o nadané žáky
Upřesnili jsme také systém identifikace nadaných žáků. Začali jsme aktivněji pracovat i s talentovanými
žáky a žákyněmi a v oblastech jejich talentu jim vyučující nabízeli možnosti, jak svůj talent rozvinout.
U nadaných žáků jsme postupovali podle doporučení poradenského pracoviště a v rámci celé výuky byly
těmto žákům zadávány rozvíjející úkoly, individualizovali jsme jejich průchod učivem a bylo
zohledňováno jejich nadání.
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Kariérové poradenství
Výchovný poradce pravidelně informoval žactvo a zákonné zástupce žáků 9. ročníku o přijímání na
střední školy. Žáci byli informováni o možnostech studia a mohli konzultovat své studijní záměry. Žákům
a žákyním byla také poskytována metodická i technická podpora při procesu přihlašování na střední
školy.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím programem

ročník počet žáků
prospěli
s vyznamenáním

Prospěli neprospěli slovní hodnocení

1. 20 20 0 0 0
2. 13 13 0 0 0
3. 11 11 0 0 0
4. 15 14 1 0 0
5. 17 15 2 0 0

celkem 1.st. 76 73 3 0 0

6. 19 16 3 0 0
7. 18 10 8 0 0
8. 20 11 9 0 0
9. 23 13 10 0 0

celkem 2.st. 80 50 30 0 0

škola celkem 156 123 33 0 0

Výchovná opatření za školní rok
K posílení pozitivní motivace bylo uděleno 44 pochval ředitelky školy. Při řešení výchovných situací bylo
uděleno 6 napomenutí třídního učitele a 1 důtka třídního učitele.

Výsledky žáků v soutěžích
V první části roku nebyla možnost účasti na soutěžích. V druhém pololetí nás úspěšně reprezentovali
šachisté v krajském kole šachového turnaje.

9. Prevence sociálně-patologických jevů

Školní poradenské pracoviště bylo úplné. Bylo zastoupeno výchovným poradcem Ing. Radovanem
Jůzlem Ph.D., metodičkou prevence Mgr. Marií Líškovou a zástupci vedení školy Mgr. Martinou
Raiserovou a Mgr. Michalem Prchlíkem.  Níže přikládám zprávy z jejich působení ve škole.
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10. Zpráva o činnosti školního metodika prevence za školní rok 2021–2022

Program prevence rizikového chování je součástí vzdělávání Základní školy a Mateřské školy Střílky,
Koryčanská 47, 768 04 Střílky. Napomáhá pracovníkům školy s výchovou a vzděláváním žáků ke
zdravému životnímu stylu, utváření jejich osobnostního a emočně sociální rozvoje a komunikačních
dovedností. Program je založen na podpoře vlastní aktivity žáků, jejich rozvoje a vytváření zdravých
životních návyků. Do pestrosti forem preventivní práce s žáky je zapojen celý pedagogický sbor,
zaměstnanci školy a velmi dobře rozvinutá spolupráce se zákonnými zástupci žáků.

Škola má vypracovanou Školní preventivní strategii v souladu s Metodickým doporučením MŠMT k
primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních č. j.
21291/2010-8 a jeho přílohami zaměřenými na oblasti, kde dochází ke konkrétním projevům rizikového
chování – drogy, doprava, poruchy příjmu potravy, alkohol, syndrom týraného dítěte, šikana,
kyberšikana, homofobie, extremismus, vandalismus, záškoláctví, kouření, násilí, krádeže, a v souladu s
Metodickým pokynem MŠMT k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních č. j. 22294/3013-1.
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy č. j. 21291/2010-28 28 s účinností k 1. 11. 2010.

Ve školním roce 2021/2022 jsme dále pracovali s budováním pozitivního klimatu ve třídních kolektivech.
Třídní učitelé byli podpořeni o Tipy do třídnických hodin, které nám poskytla organizace MADIO, a. s.
Základem bylo efektivní vedení třídnických hodin, které mělo podpořit fungování a spolupráci v třídních
kolektivech. Byly orientovány na posílení žádoucích vztahů a prevenci šikany. V jednotlivých třídních
kolektivech probíhaly pravidelné třídnické hodiny minimálně jednou za měsíc.

Žáci byli vedeni k vyjadřování svých názorů a postojů. Každý třídní učitel volil téma dle aktuálních potřeb
třídy. Ze Školní preventivní strategie vychází Minimální preventivní program (MPP), který zasahuje
výchovnou a naukovou složku vzdělávání během celého školního roku. Směřuje k pozitivnímu ovlivnění
třídního klimatu, k pozitivní změně motivace žáků a pedagogů a využívání různých vyučovacích metod.
Současně jsme se zabývali i ostatními formami rizikového chování. Témata zaměřená na prevenci
rizikového chování u dětí a mládeže jsou začleněna do všech vyučovacích předmětů. Využívá se různých
metod práce, např. výklad, samostatná práce, skupinová práce, dotazníky, sociální hry, besedy, diskuze,
metody kritického myšlení. Při realizování MPP škola spolupracuje organizacemi: Policií ČR, OSPOD, PPP,
SPC, Hasiči, spol. MADIO a.s. v rámci přednášek a besed. Škola organizuje pro žáky různé besedy
zaměřené na oblast prevence rizikového chování u dětí a mládeže. Jedná se většinou o organizace,
které uskutečňují své vzdělávací prostředky zcela bezplatně z důvodu nedostatku finančních
prostředků.
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Preventivní program byl také naplňován z velké části v rámci výuky, do kterého byla začleňována
jednotlivá témata a projekty. Součástí realizace MPP je i činnost mimo vyučování. Žákům je k dispozici
nabídka volnočasových aktivit podporující primární prevenci (nepovinné předměty, zájmové kroužky,
školní družina). Ve škole je důsledně dodržován přátelský přístup k dětem, stejně důsledně je však
vyžadováno plnění povinností. Zásady zdravého životního stylu jsou uplatňovány a přibližovány při výuce
všech předmětů i mimo ni, na výletech, exkurzích, soutěžích, kterých se žáci účastní. Školní metodik
prevence se účastnil pravidelných porad v PPP Kroměříž, které byly zaměřeny na podávání informací
okresním metodikem prevence.

Vzhledem k malému počtu žáků ve škole byla většina případů rizikového chování odhalena pedagogy
metodami pozorováním nebo rozhovorem se žáky nebo žáka s pedagogem. Projevy rizikového chování
řešil ve spolupráci na škole metodik primární prevence, výchovný poradce, vedení školy a třídní učitel.
Na základě závažnosti spolupracoval metodik se zákonnými zástupci, orgány péče o dítě a PČR. V
budově školy je umístěna schránka důvěry. Většinou však dávají žáci přednost osobnímu kontaktu s
pedagogy.

Preventivní přednášky a programy ve šk. roce 2021/2022:
celoročně - tematicky zaměřené projekty formou vrstevnického učení žáků 1.-9. ročníku (minimálně 4
projekty za rok)
Ovoce, zelenina a mléko a do škol
svačinky ve školní jídelně
2.-3.9.  2021 - úvodní třídnické hodiny a tvorba třídních pravidel
září 2021 - online účast na ZlínFilmFest (sledování vybraných filmů a práce s pracovními listy na téma
vztahy, respekt, tolerance, porozumění, odlišnost Transgender)
27.9.2021 - celoškolní projekt formou vrstevnického učení (1.-9. třída) na téma sv. Václav
5.10.2021 - 2. stupeň návštěva knihovny v Kroměříži (učíme se, jak se chovat v autobuse, ve městě, v
knihovně nejen k sobě, ale i k ostatním)
22.11.2021/přesunuto na 2.pololetí -  PP pro 1. stupeň:
1. ročník - Zdravý životní styl (PPP Kroměříž)
2.+3. ročník - ONLINE ZOO (PPP Kroměříž)
4.+5. ročník – Emoce nejsou “nemoce” (PPP Kroměříž)
listopad 2021 - 1. stupeň – Zdravá 5/ přesun na červen z důvodu pandemie Covid 19, 2. stupeň – Párty
se zdravou 5/ přesun na červen z důvodu pandemie Covid 19
leden 2022–2. stupeň -  lyžařský výcvik a  školní ples
2. pololetí – Nástrahy v kyberprostoru 6.-9. třída
preventivní program PČR – 5.+6. třída, 8. třída
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dopravní výchova 4. a 5. třída.
SEBEOBRANA – celá škola; přednáška pana majora, který žákům představil univerzitu obrany, vojenskou
službu, armádu  a jejich úkoly
4.-5. třída – primární prevence rizikového chování (být sám sebou, řekni drogám ne! MADIO)
6.- 8. třída – rozvoj kolektivu se zaměřením na kyberprostor (MADIO)
9. třída – workshop na téma kyberprostor (MADIO)
červen 2022 - Zdravá 5 (1. stupeň) a Párty se Zdravou 5

Zpracovala: Mgr. Marie Líšková

11. Zpráva výchovného poradce za školní rok 2021–2022

V tomto školním roce byly vypsány konzultační hodiny následovně: pro žáky a učitele: denně 9:30 -
9:50 (jiný termín po osobní domluvě), konzultační hodiny pro rodiče: úterý 14:30 - 15:30 (jiný termín po
telefonické domluvě)

Péče o žáky s výchovnými a výukovými obtížemi a žáky nadané - v tomto školním roce bylo celkem
zapsáno 25 žáků a žákyň s výchovnými a výukovými obtížemi a nadaných, z toho 3 děti v mateřské
škole a jeden žák nadaný. Tři žáci ve škole a jedno dítě v mateřské škole byli vzděláváni podle
individuálního vzdělávacího plánu. Ve škole působily čtyři asistentky pedagoga a dvě asistentky
pedagoga působily v mateřské škole. Ve škole působili dva speciální pedagogové. Jedné žákyni byla také
poskytována speciální pedagogická péče v rozsahu 1 hodiny týdně. Jak speciální pedagogové, tak
vyučující předmětů pravidelně komunikovali se zákonnými zástupci žáků a žákyň, kterým byla
poskytována podpora.

Volba povolání a kariérní poradenství pro žáky a žákyně 9. ročníku - celkem 23 žáků a žákyň. Z toho 6
žáků jde dále na tříletý učební obor a 17 žáků na čtyřletý obor s maturitou, z toho 3 na gymnázium.
V rámci kariérního poradenství byli žáci a zákonní zástupci pravidelně informováni o termínech
týkajících se přijímacích řízení a o nabídkách středních škol. Byl také zorganizován poradenský program
s Úřadem práce v Kroměříži.

Přijímací řízení na další stupeň vzdělávání proběhlo v následujících termínech: odevzdání přihlášek na
vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou do 30.11.2021, odevzdání přihlášek na ostatní SŠ do
1.3.2022. Termíny přijímacích zkoušek byly stanoveny na 1. řádný termín 12.4.2022, 2. řádný termín
13.4.2022 a 1. náhradní termín 10.5.2022 a 2. náhradní termín 11.5.2022. Talentové zkoušky na
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uměleckých školách probíhaly dle určení dané školy. Žákům a zákonným zástupcům byla poskytována i
podpora při odvolání v případě nepřijetí.

Byl zaveden nový systém na sepisování dohod o PO 1. až 5. stupně. Se všemi vyšetřenými bez IVP a s
dalšími vytipovanými žáky (nadanými i oslabenými) budou nyní sepisovat třídní učitelé dohody, ve
kterých se stanoví splnitelné cíle, které budou v průběhu roku po třech měsících vyhodnocovat a podle
potřeby se cíle upraví, nebo se stanoví nové.

Zápis do 1. třídy ZŠ proběhl dne 12.4.2022 a zápis do MŠ proběhl dne 4.5.2022.

Ing. Radovan Jůzl, Ph.D., výchovný poradce

12. Zpráva o činnosti školní družiny při ZŠ a MŠ Střílky za školní rok 2021-2022

Školní družinu v tomto školním roce navštěvovalo 42  dětí, žáci 1. až 6. třídy.
Počet oddělení: 2 oddělení
Počet vychovatelek: 2 (Mgr. Petra Tkáčová, Slávka Šolcová)
Počet asistentek: 1 (Aneta Nezdařilová)
Provoz školní družiny: Po - Pá, od 6:30 do 7:30 a od 11:25 do 16:30 hodin

V tomto školním roce navštěvovalo ŠD 42 dětí, které byly podle věku rozděleny do 2 oddělení. Obsah
činnosti byl uzpůsoben věku dětí, přesto se často obě oddělení při různých aktivitách setkávaly a
spolupracovaly.

Údaje o výsledcích výchovně vzdělávací práce v ŠD
Základním cílem vzdělávání ve školní družině je nabídnout dětem smysluplné využití volného času. Toho
jsme dosáhli prostřednictvím různých zajímavých činností, při kterých jsme děti vedly ke vzájemnému
respektu, spolupráci a solidaritě, úctě k sobě i druhým, odpovědnosti a vštěpování základů slušného
chování.

V naší družině nabízíme dětem nejen odpočinek po vyučování, také je vybízíme k aktivitám týkajícím se
všech zájmových oblastí výchovy. Pro rozvíjení výtvarného talentu a tvořivé činnosti máme k dispozici
nově vybavený výtvarný ateliér a dílnu, k hudebním aktivitám nám slouží speciální třída vybavena
bubny, klávesami, flétnami a jinými hudebními nástroji. Pro pohybové aktivity využíváme velkou
tělocvičnu nebo hřiště MŠ. Velký důraz klademe na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pravidelně s dětmi
navštěvujeme knihovnu umístěnou v budově školy.
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Tento školní rok se nesl v duchu cestování po naší krásné ČR. Celoroční téma bylo Žijeme v srdci Evropy.
Seznámili jsme se základními údaji a zajímavostmi týkajícími se ČR, zjednodušeně pracovali s
turistickými průvodci, mapou, atlasem, podrobněji se zaměřili na naše blízké okolí a prostudovali knihy
o Střílkách a Chřibech. Děti nejvíce zaujaly dávné příběhy- pověsti Chřibů. Mnoho míst, které nás v knize
pověstí zaujaly, jsme při častých procházkách po malebném okolí Střílek navštívili. Na podzim jsme si
užili tradiční Drakiádu, zahájili oblíbené soutěže ve skládání puzzlí, navštěvovali zámecký park. V době
adventu jsme hodně času věnovali dopravní výchově. Společně jsme si užili zimních radovánek, vyráběli
vánoční dárky, oslavili sv. Valentýna. V březnu- měsíci knihy- jsme studovali sesbírané průvodce ze
zajímavých míst naší republiky. V dubnu jsme se věnovali tématu životního prostředí a pečlivě uklízeli
odpadky v okolí školy i v lese. Květen nás pozval na cyklovýlety a v červnu jsme se vzájemně inspirovali
tipy na výletní prázdninové trasy.

13. Kroužky

Ve školním roce 2021-2022 se opět rozběhla zájmová činnost v kroužcích. Probíhaly tyto kroužky:
1 - tvořivá dílna
2 - hra na flétnu
3 - šachový kroužek
4 - umělecký kroužek
5 - myslivecký kroužek
7 - pohybové hry
8 - FIE - podpora učení a logického myšlení
9 - kroužek florbalu
10 - skautský kroužek (začal fungovat pod školou, později fungoval samostatně pod skautskou
organizací)

14. Školní jídelna

Školní rok 2021–2022
MŠ 44 dětí
Přesnídávka 5 737  porcí
Oběd 5 597 porcí
Svačinka 4 400 porcí
ZŠ 94  žáků
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svačinky 8 303 porcí
obědy 13 831 porcí
Cizí strávníci 49
obědy 8 228 porcí
Zaměstnanci ZŠ a MŠ 30
obědy 3 884 porcí

15. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI

V tomto školním roce proběhlo na škole jedno inspekční šetření ČŠI na základě stížnosti. ČŠI shledala
stížnost jako neprokázanou a šetření bylo uzavřeno.

Žáci a žákyně školy se zúčastnili akce Zjišťování výsledků vzdělávání podzim 2021 organizovaného ČŠI.
Bylo dosaženo těchto výsledků:
5. ročník - Angličtina 67%, Český jazyk 63%, Matematika 62%,
6. ročník - Angličtina 68 %, Český jazyk 61%, Matematika 71%,
7. ročník - Angličtina 50%, Český jazyk 50%, Matematika 54%,
8. ročník - Český jazyk 60%,
9. ročník - Angličtina 66%, Český jazyk 57%, Matematika 37%.

Žáci a žákyně 5. ročníku se také zúčastnili akce Výběrové zjišťování výsledků žáků 2021/2022 s těmito
výsledky:
5. ročník - Český jazyk 67%, Dovednosti usnadňující učení 55%, Matematika 53%,

16. Základní údaje o hospodaření školy 

Výnosy   

Dotace ESF 1 458 817,58
Dotace USC – provoz  1 555 000
Dotace SR – KÚ Zlínského kraje  15 880 841
Tržby z prodeje služeb  511 831
Tržby hospodářská činnost  680 836
Ostatní výnosy z činnosti  167 388,58
Čerpání fondů 46 641
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VÝNOSY CELKEM  20 301 355,16
 
Náklady   
Spotřeba materiálu 949 073,49
Spotřeba energie  601 997,63
Mzdové náklady  12 270 428
Odvody (SP+ZP+FKSP+zák.poj.)  4 344 818,97
DDHM nad 3.tis.  402 864,58
Ostatní finanční náklady   36 281,26
Opravy, cestovné, reprezentace, odpisy, ostatní nákl.  83 738
Ostatní služby  924 595,57
Náklady hospodářská činnost  656 900,16
NÁKLADY CELKEM  20 270 697,66
 
Hospodářský výsledek za rok 2021 činil 6 721,66 Kč z hlavní činnosti a 23 935,84 Kč za doplňkové
činnosti. Finanční prostředky byly po skončení účetního roku převedeny do fondu odměn a do
rezervního fondu. 

17. Zpráva o činnosti v oblasti EVVO

Ve škole funguje systém třídění odpadu. Specializovaný sběr papíru již neprobíhá, protože byl
ekonomicky nevýhodný. Během školního roku bylo environmentální vzdělávání zařazováno průřezově
do témat výuky a proběhly i specializované akce: v mateřské škole Den stromů, na základní škole Den
země a projektový den Živá věda.

18. Údaje o zapojení do rozvojových projektů

Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol
Projekt vznikl na podporu spotřeby ovoce a zeleniny pro žáky základní školy za pomoci evropských
a státních dotací. Cílem projektu je podpora zdravé výživy a zvýšení spotřeby ovoce, zeleniny a mléčných
výrobků. Tento projekt je určen žákům základních škol. V roce 2021-2022 byl projekt zaměřen pouze na
první stupeň a již nebyla možnost spolupracovat s místními dodavateli (dodávky byly řešeny centrálně).
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Akademie digitálních kompetencí učitele - Výzva č. 02_18_067 pro Implementaci strategie
digitálního vzdělávání II v prioritní ose 3 OP
Projekt, který je realizován AV Medii si klade za cíl zlepšit zajištění metodické i technické podpory pro
využití a integraci digitálních technologií do výuky a do chodu školy prostřednictvím nově vytvořeného
vzdělávacího programu pro pedagogické pracovníky škol včetně vedoucích pedagogických pracovníků
(ZŠ). Díky novému vzdělávacímu programu jsou rozvíjeny digitální kompetence pedagogů dle definic
Evropského rámce pro digitální kompetence pedagogů. Kompetence pedagogů v tomto pojetí zahrnují
nejen využívání digitálních technologií k přímé podpoře výuky, ale také k interakci se žáky, rodiči a
kolegy.

Takto pojaté digitální kompetence pedagogů vedou k profesnímu rozvoji a zlepšení spolupráce při
rozvoji školy a učitelské profese jako takové. Mimo to budou mít VP druhotný dopad také na žáky
zapojených škol, pro které se, díky nově nabytým kompetencím jejich pedagogů v oblasti začleňování
digitálních zdrojů do výuky, stane vzdělávání atraktivnější a především aktivizující. Vzdělávací akce pro
primární cílovou skupinu pedagogických pracovníků škol budou realizované individuálně i skupinově.
Projekt je realizován v letech 2020 – 2022.

Pokusné ověřování obsahu, metod a organizace kombinovaného vzdělávání v základních
a středních školách
Ve školním roce 2021-2022 naše škola pokračovala v pokusném ověřování metod a organizace
kombinovaného vzdělávání vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Hlavním cílem
je připravit kvalitní podklady pro rozhodování ministerstva o tom, zda začlenit kombinované vzdělávání
do plnění povinné školní docházky. Ve školním roce 2021-2022 jsme začali kombinované vzdělávání
(kombinovanou výuku) nabízet našim žákům a žačkám. Do projektu se zapojilo 11 žáků a žákyň. Součástí
ověřování bylo i získávání zpětné vazby od zákonných zástupců. Projekt jsme pravidelně vyhodnocovali
podáváním průběžných zpráv ministerstvu.

Naše škola je součástí projektu Vývoj a implementace pilotního designu školního vysvědčení
Zapojili jsme se do projektu Inovace závěrečného hodnocení žáků základní školy Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity, který podpořila Technická agentura České republiky. Cílem je nejen vývoj nového
vysvědčení, ale i celkové zkvalitnění průběžného hodnocení dětí. Vysvědčení by mělo více vypovídat,
konkretizovat zvládnutou úroveň učiva, jak se dítě projevuje a mělo by obsahovat cenné informace o
pokroku dítěte, kam se v dané oblasti posunulo.

30. června přinesli žáci a žákyně 1. – 7. ročníku dvě vysvědčení. Jedno klasické, se známkami, druhé v
kombinaci známek a formativního (slovního) hodnocení. V tom druhém se tak mohli dozvědět více o
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svých silných stránkách, o dosažené úrovni v jednotlivých oblastech, ale také doporučení na čem by měli
v dalším školním období zapracovat, aby dosáhli plánovaných výsledků. Součástí nového vysvědčení je
také sebehodnocení žáků a žákyň. Pro lepší vnitřní motivaci a zdravý osobnostní rozvoj je důležité
pojmenovat nejen svoje vlastní pokroky, ale uvědomit si i slabé stránky, na kterých je potřeba v dalším
období zapracovat.

19. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Prezentace na webu školy
V tomto školním roce jsme pokračovali v prezentaci na webu školy. Vzhledem k tomu, že se aktivity na
internetu stále více přesouvají na sociální sítě, věnovali jsme více úsilí prezentaci na profilech na
facebooku a na instagramu. Začali jsme také plánovat update webových stránek na vyšší verzi systému
Joomla, protože současně používaná verze již nebude podporována.

Prezentace na veřejnosti
Informace o dění ve škole byly zveřejňovány na portálu Zlínského kraje Zkola. O tom, jak na naší škole
podporujeme různé formy vzdělávání, informovaly také Hospodářské noviny.

Naše škola v online debatě Národního pedagogického institutu ČR
V únoru reprezentovala paní ředitelka Mgr. Martina Raiserová naší školu v celostátní streamované
debatě o zavádění ICT do škol, kterou pořádal Národní pedagogický institut ČR. Její vystoupení vzbudilo
velký zájem a ohlas.

Díky inspirativnímu přístupu paní ředitelky jsme se již zkontaktovali s několika dalšími školami, se
kterými sdílíme své zkušenosti a navzájem si pomáháme při zkvalitňování výuky za pomoci
informačních technologií.

Prezentace v tisku
Dění ve škole bylo pravidelně prezentováno ve Stříleckém zpravodaji a Týdeníku Kroměřížska.

Veřejné akce
Po omezeních souvisejících s Covid-19 jsme měli možnost začít pořádat veřejné akce až v druhé
polovině roku. Uspořádali jsme velmi úspěšný školní ples a závěrečnou školní akademii se slavnostním
rozloučením s deváťáky.
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MAS Hříběcí hory
Škola byla i v tomto školním roce aktivním členem místní akční skupiny MAS Hříběcí hory, se kterou
jsme v minulosti realizovali projekt „Rozvoj infrastruktury v ZŠ Střílky“ a “ Podporu prorodinných
opatření v ZŠ Střílky.

Pedagogové školy se pravidelně účastní workshopů, dalšího vzdělávání a jiných rozvíjejících akcí
pořádaných MAS Hříběcí hory.

Naše škola - inspirace v informatice pro 15 škol z okresu Kroměříž
Dne 14. března 2022 se pod hlavičkou projektu „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II“,
reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009596, uskutečnilo na Základní škole Střílky „Inspirativní
odpoledne“. Akce se setkala s obrovským zájmem více než 50-ti zástupců z 15-ti základních škol,
především z ORP Kroměříž. Ti se přijeli do Střílek inspirovat především v oblasti využití informačních a
komunikačních technologií ve výuce.

Již od začátku školního roku 2021/2022 realizujeme výuku dle nového RVP ZV. Škola je vybavena ICT
technologiemi – roboty, programy a především lidmi nadšenými pro práci s dětmi a začleňování ICT do
výuky. K tomu škole velmi napomáhá, že si upravila svůj ŠVP tak, že učí ve výukových blocích a využívá
týdenní plány.

Rozděleni do skupin si účastníci z řad pedagogů, ICT metodiků a vedení škol, prohlédli prostory školy a
postupně nahlédli do hodin. Děti zůstaly dobrovolně „po škole“, aby mohly názorně ukázat, jak pracují ve
vyučování. Takto jsme postupně nahlédli do 4 tříd, kde nám žáci předvedli využívání programů při
měření PH v čajích, CO2 ve třídě díky zapojení pomůcek od PASCO sensorium; voltmetry propojené s
PC; měření intenzity světla pomocí fotometru; práci s fotoaparátem a programem Zoner photo studio.
Viděli jsme praktické ukázky využití robotických stavebnic ve výuce – od základů s chytrými puky
VEX123 a lego WEDO až k pokročilejším robotům VEX GO a VEX IQ.

V druhé části setkání vystoupil pan Ing. Jaromír Světlík, krajský ICT metodik SYPO, který
prostřednictvím rozcestníku na svých webových stránkách představil zúčastněním, jakou formou může
probíhat podpora ze strany NPI ČR pro školy. Informoval také o financích, které školy mohou čerpat z
Národního plánu obnovy. Důležitým benefitem celé akce byl prostor pro setkání a sdílení.
Většina účastníků nešetřila chválou na školu a na naše žáky: Jsme také moc rádi, že některé školy
projevily zájem o další spolupráci a vzájemnou inspiraci.
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Spolupráce s místními organizacemi:
SDH Střílky
Římskokatolická církev ve Střílkách
Sdružení Jóga v denním životě Střílky
Restaurace Tilak
Kulturní dům ve Střílkách

20. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola neorganizuje žádné vzdělávací programy či kurzy v rámci celoživotního učení.

21. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Šablony MŠ a ZŠ Střílky III.
V tomto školním roce jsme realizovali a úspěšně zakončili projekt Šablony III v rámci výzvy č. 02_20_080
(výzva pro méně rozvinuté regiony) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Robot Future School
Hlavním cílem tohoto projektu je propagace inovativních metod výuky za pomoci digitálních technologií
vzorovou školou, šíření příkladů dobré praxe ve školách a příkladná integrace do badatelsky orientované
výuky robotiky a informatického myšlení. Vzorová škola se stane primárně ukázkovým místem pro
ostatní školy. Zde se budou organizovat aktivity zaměřené na šíření inovací vzorové školy v rámci
netradičních forem práce ve výuce, nových školních projektů, inovativních způsobů organizace výuky za
pomoci technologií, které jsou pro badatelsky orientovanou výuku nezbytné. Pedagogičtí pracovníci tak
budou mít možnost rozvíjet schopnosti nutné pro práci a správnou integraci digitálních technologií do
badatelsky orientované výuky robotiky a informatického myšlení, přičemž následná reálná aplikace do
vyučování pro ně bude mnohonásobně méně problematická. Rozvoj digitálních kompetencí u pedagogů
bude mít dopad na učení každého žáka a přispěje ke zkvalitnění výuky a odrazí se na celkových
výsledcích vzdělávání Skrze tyto inovativní metody výuky se žáci naučí využívat nové technologie.
Realizace projektu začala 1.1.2020 a potrvá do 31.12.2022. Celková výše dotace projektu je 4 515 302,50
Kč.

Podpora komunit Střílky – Podpora prorodinných opatření v obci Střílky
CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0014032
Projekt směřuje ke zlepšení šance rodičů na udržitelnost na trhu práce díky snížení tlaku na zajištění
kvalitní péče o své děti v době výkonu zaměstnání. Vzhledem k tomu, že se obec Střílky nachází v

stránka 26 z 34

mailto:info@zsstrilky.cz
http://www.zsstrilky.cz


Základní škola a Mateřská škola Střílky
Koryčanská 47, 768 04 Střílky * IČ 70980489 * tel. 573 375 087 * e-mail: info@zsstrilky.cz * www.zsstrilky.cz

sociálně vyloučené lokalitě ČR, chceme projektem pořádání příměstských táborů podpořit členy místní
komunity - rodiče malých dětí v jejich kvalitě profesního i rodinného života. Tím projekt zvýší kvalitu
života v obci. Projekt je realizován v letech 2020 –2022 a na jeho realizaci jsme získali 735 550 Kč. Ve
školním roce 2021-2022 proběhl závěrečný cyklus letních příměstských táborů. Do konce roku 2022
bude vypracována závěrečná zpráva o realizaci projektu.

22. Údaje o spolupráci s partnery při plnění úkolů

PPP Zlín, pracoviště Kroměříž – specifické poruchy učení, prevence rizikového chování
Úřad práce Kroměříž – volba povolání
Muzeum Kroměřížska – interaktivní programy
Hasiči Střílky – Den dětí
Policie ČR – preventivní programy
Spolek Prales dětem – environmentální výchova
Knihovna Koryčany - čtenářské dílny

23. Vybrané školní akce a projekty

Absolventský ples 2022
Po roční pauze způsobené covidovou karanténou, se konal v pořadí již pátý ples ZŠ Střílky. Školní ples je
příležitost k setkání žáků současných i bývalých, ale také jejich rodinných příslušníků a kamarádů.
Úvodní předtančení bylo opět dechberoucí. Rodiče a prarodiče byli právem pyšní na své potomky a
krásná rodinná atmosféra pokračovala společným tancem dětí a rodičů. Celý večer, který měli ve své
režii žáci devátého ročníku, proběhl v příjemné atmosféře.

A jak hodnotí ples samotní deváťáci? „Ples se vydařil, účast byla snová. Na přípravě jsme pracovali
několik měsíců předem, byla to dřina, ale všichni jsme si to moc užili.“

Hudební výchova na prvním stupni
Letošní školní rok bylo do hudebních aktivit 1. stupně nově zapojeno několik mezinárodních projektů
eTwinning. Při práci na projektech se nám podařilo propojit učivo všech předmětů a zúročit zkušenosti s
digitálními technologiemi, které jsme si osvojili během online výuky.

Součástí vánočního projektu bylo vytvořit eBooky s koledami, trojjazyčný slovník SL – AJ – ČJ
a společně vymyšlený komiksový příběh. V jarním projektu jsme tvořili hudební znělku projektu. Pátá
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třída spolupracovala se základní školou z Dubnici nad Váhom na Slovensku na unikátním spojení
programování a kódování s hudebním cítěním v projektu nazvaném Taneční party – Let's dance!

Ještě v době před covidovou pandemií bylo zvykem podnikat různé kulturně hudební výlety do Prahy
i Brna. Ani letos jsme o podobný zážitek nebyli ochuzeni, zvolili jsme však zcela novou formu, a to online
akce pořádané Národním divadlem Praha s názvem Národní hoří. Žáci 3. až 5. třídy se pomocí stroje času
přes interaktivní tabuli přenesli do doby vzniku Národního divadla. Proměnili se ve vlastence, kteří se
podíleli na renovaci naší Zlaté kapličky. Díky poutavému příběhu, v němž nebyla nouze o interaktivní
složku, jsme se cítili, jako by stroj času opravdu fungoval a my Prahu skutečně navštívili.

11. března 2022 jsme se jako celá škola zapojili do dalšího evropského projektu EuDaMuS na podporu
výuky hudební výchovy. Hned první hodinu nám žáci hrající na hudební nástroj představili svůj
instrument. Sešlo se nám jich neuvěřitelných 19 různých druhů! Došlo i na představení tance-baletu z
řad naší žačky. Na závěr jsme si společně zahráli a zazpívali.

20. května 2022 jsme postupně celá škola absolvovali výchovný koncert v místním kostele, kam přijel
profesor MgA. Petr Hojač, PhD. spolu se svými dvěma studenty hry na trubku a vysvětlil nám názorně na
tzv. „zahradních trumpetách“ princip  tvorby tónu na žesťových nástrojích.

V letošním roce se nám také na naší škole podařilo vytvořit nový vyučovací předmět s názvem Umění a
kultura (UK), který umožňuje kreativně propojit hudební, výtvarnou a dramatickou výchovu. Nejen díky
tomuto členění jsme mohli ve 2. a 3. třídě zařadit dramatizaci pohádkového projektu. Děti si v rámci
dramatizace napsaly společný scénář, vytvořily kulisy, naučily se písně k dokreslení děje a samozřejmě
dramaticky ztvárnily své role. Jedno představení se odehrálo před žáky celé školy 8. dubna. Druhá,
veřejnosti přístupná produkce se uskuteční 29. 6. 2022 na Školní akademii, na kterou Vás tímto srdečně
zveme.

Čtenářská dílna v šestce
Povzdech na tím, že dnešní děti málo čtou, slyšel snad každý. V záplavě interaktivních médií všeho
druhu se vlastně tak moc nedivím, že kniha je to poslední, po čem děti sáhnou. Zároveň ale neznám
líbeznější kratochvíli, než objevovat světy a osudy knižních hrdinů. Ve snaze dopomoci žákům a žákyním
šestého ročníku objevit krásu beletrie, věnovali jsme v českém jazyce jednu hodinu týdně četbě
literatury v rámci čtenářské dílny.

Hodiny četby se držely víceméně stejného schématu. Žáci a žákyně věnovali 30 minut samostatné četbě
vlastní knihy a ve zbývajícím čase jsme společně diskutovali o jednom z dílčích témat. Učili jsme se tak
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například v omezeném čase výstižně shrnout děj, jindy jsme se snažili podle zmínek v textu popsat, jak
vypadá a jaký charakter má hlavní hrdina. Nebo jsme se pokoušeli výtvarně ztvárnit místo, v němž se děj
odehrává. Prostor samozřejmě dostal i český jazyk, zkoumali jsme různé výrazové prostředky autorů
jednotlivých děl a vysvětlovali si významy nám neznámých slov. Díky tomu například už víme, co to je
stoupa.

Důležitou podmínkou pro podání kvalitního výkonu ve čtenářské dílně bylo vytvořit příjemné prostředí.
Často jsme proto využívali prostor venkovní učebny, při nepříznivém počasí si žáci našli příjemný koutek
se svým oblíbeným polštářkem někde ve prostorách druhého stupně. Nemusím, myslím, příliš
zdůrazňovat, že čtenářské dílny se mezi žáky a žákyněmi rychle staly velmi oblíbenou součásti výuky
českého jazyka.

Pohádka o Sněhurce
Žáci devátého ročníku připravili pro děti ze školky divadelní představení, ve kterém propojují i prvky
loutkového divadla. Pohádka, kterou zdramatizovali, se jmenuje Sněhurka a sedm trpaslíků. Právě tito
malí loutkoví hrdinové vznikli pod rukama výtvarně nadaných žáků deváté třídy. V představení vyniká
nejenom pozoruhodné výtvarné zpracování neživých hereckých kolegů, ale i herecké výkony samotných
žáků. Mnozí z nich se s dramatickou výchovou setkali až v posledním ročníku jejich studia na základní
škole, a přesto jejich práce dosahuje vysoké kvality. Každý ze zúčastněných se snažil své role, ať už
herce, vypravěče, kulisáka nebo loutkovodiče zhostit, jak nejlépe to šlo. A protože divadlo je umění
týmového charakteru, věřím, že si deváťáci odnesou zážitek, který jim možná až s odstupem času ukáže,
jak skvělým týmem dokázali být.

Dvoudenní výlet na Velehrad
Žáci 2. až 5. ročníku vyjeli na dvoudenní výlet s cílem prozkoumat centrum Velkomoravské říše
Velehrad. Ve skanzenu Modrá si zažili, jak Slované žili, jedli, učili se a pracovali. V živé vodě pozorovali
vodní svět z hlubin. V bazilice a jejím podzemí objevili klid a příjemnou atmosféru. Mimo to si užili
krásných prostor velehradské školy, kde mohli přespat.

Probuzení země a otvírání studánek s eTwinning projektem
ZŠ střílky se v letošním roce zapojila do několika mezinárodních projektů eTwinning. Jde o platformu,
která propojuje školy v tuzemsku i zahraničí a umožňuje pořádání projektů a společných akci s různými
tématy. Žáci*kyně pracují na dílčích úkolech a své výsledky nahrávají, vzájemně si komentují a doplňují
právě prostřednictvím internetové platformy eTwinning. Kromě jiného si takto mohou rozvíjet své
digitální kompetence.
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Žáci*kyně 4. třídy se během druhého pololetí zúčastnili eTwinningového projektu s názvem: Probuzení
země a otvírání studánek. Projekt byl zaměřen na mezinárodní spolupráci s jarní tématikou, sledování
změn v přírodě vlivem počasí, ale také důsledkem znečištění vzduchu a kyselých dešťů. Žáci mohli
zaznamenávat postupný rozkvět třešňové větvičky, porovnávat kyselost dešťové vody s vodu ze
studánky, připravovat kvíz pro své slovenské i české kolegy, se kterými se pravidelně setkávali v online
schůzkách. Poslední zaznamenanou událostí tohoto projektu byl úklid a otevření naší studánky pod
stříleckým hradem.

Vrstevnické učení
je jednou z výukových metod, kterou naše škola podporuje. Jde o předávání znalostí a zkušeností mezi
vrstevníky navzájem. Díky tomu, že žáci*kyně mluví trochu jiným jazykem, než učitel, přijímají informace
přirozeněji.

Jedna z příležitostí vyzkoušet si vrstevnické učení se naskytla v hodinách českého jazyka v šesté a
sedmé třídě. Společným jmenovatelem byl rozbor věty jednoduché (určování podmětu, přísudku,
přívlastku atd.), včetně grafického znázornění. Zatímco v sedmé třídě jsme toto učivo opakovali a
věnovali se rozboru složitějších vět, v šestém ročníku byla pro žáky*ně právě tato látka zcela nová.
Během tandemové výuky jsme tedy dali hlavy dohromady a domluvili se se sedmáky*čkami, jestli by si
troufli učit o rok mladší spolužáky. Malinko napjatí, jak celý projekt dopadne, jsme spojili obě třídy
dohromady a sedmáky*čky postavili do role pedagogů. Výsledek daleko předčil naše očekávání. Žáci*ně
se rozdělili do skupin, kde probíhalo intenzivní vysvětlování s ukázkami. Sedmáci*čky si pak mohli v další
hodině ověřit, jak učivo vysvětlili, když přišli se šesťáky*čkami nové učivo procvičovat na konkrétních
příkladech :)

V závěrečné reflexi se žáci*kyně vystupující v roli pedagogů shodli na tom, že pro ně bylo náročné
poradit si v situaci, kdy někdo něčemu nerozuměl. Bylo to náročné, ale zároveň zábavné, protože to celé
bylo jejich dílo.

Návštěva zámku v Bučovicích
Za cíl svého školního výletu si žáci*kyně 2.,3.,4. a 5. třídy naší školy vybrali zámek Bučovice. Prohlédli si
novou interaktivní expozici Moravský aristokrat v labyrintu světa, která je věnována světu aristokracie,
náboženské toleranci a všeobecnému kulturnímu a hospodářskému rozkvětu v době renesance. Žáci si
prohlédli dobové oblečení, zbraně, sídla i obrazy. Občerstvili se na místním náměstí a zahráli si pohybové
hry v zámeckém parku. Výlet se vydařil i díky pěknému počasí a výborné náladě všech zúčastněných.
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Projektový den Živá věda s UTB
Vysokoškolští učitelé z Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně navštívili naši školu a předvedli nám, že věda
opravdu žije. Žáci druhého stupně si mohli vyrobit nanovlákennou vrstvu pomocí elektrostatického
zvlákňování a voňavé mýdlo. Dále mohli pozorovat pylová zrnka, bakterie, kvasinky a živočišné preparáty
pod binokulárním mikroskopem, zkusili si izolovat DNA jednoduchou metodou. Věnovali se také
ekologickým tématům.

S fotografií napříč předměty
V uplynulém školním roce si naši žáci a žákyně mohli v rámci předmětu Umění a kultura vyzkoušet
tvořivou práci s digitální zrcadlovkou Nikon a úpravu pořízených fotografií ve fotoeditoru Zoner X.
Žáci zkoušeli fotograficky zachytit malbu světlem nebo interpretovat dílo barokního sochaře F.X.
Messerschmidta.

Další téma čerpalo z románu Franze Kafky Proměna, tento projekt byl obohacen také o propojení s
hodinami českého jazyka, ve kterých žáci diskutovali o tom, jakými jazykovými prostředky Kafka působil
na emoce čtenářů. Získané poznatky potom zúročili při kreativní fotografické tvorbě.
Věříme, že tyto fotoprojekty poskytly našim žákům a žákyním, jak prostor pro sebevyjádření, tak i náhled
do úžasného světa tradičního zpracování digitální fotografie.

To je zajímavou alternativou (protipólem) k dnešní, stále se zrychlující době, kdy jsou žáci v mobilních
telefonech zvyklí používat fotofiltry, které však dostatečně nerozvíjí fantazii a invenci, jimž jdeme v naší
škole naproti.

Výlet 8. třídy do Rožnova pod Radhoštěm
Ve dnech od 14.6. do 16.6.2022 se žáci*kyně osmého ročníku podívali do okolí Rožnova pod Radhoštěm.
Na této akci se dozvěděli, jak zde lidé žili v minulosti a mohli nasát atmosféru této jedinečné
architektury.

Následně absolvovali pěší túru k soše Radegast a okolí pusteven. Tento výšlap, který měl cca 20 km,
zvládli všichni úspěšně. Volné chvíle trávili na farním pozemku, kde hráli různé hry. Náročné dny plné
chození zakončili všichni společně u táboráku, opékáním špekáčků a hrou na kytaru.

Vodácká výprava 9. ročníku
Díky prostředkům, které jsme získali během školního plesu, jsme s devátou třídou mohli uspořádat
dvoudenní výlet s dobrodružným programem. Už cesta vlakem se proměnila v dobrodružství, když jsme
na nádraží ve Starém Městě zjistili, že náš vlak byl zrušen. Nakonec jsme úspěšně docestovali do Střně u
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Olomouce a zde jsme se nalodili na rafty. Čekala nás opět dobrodružná plavba po Mlýnském potoce. Po
plavbě krásnou přírodou Litoveského Pomoraví, jsme dorazili do kempu Krásná Morava a nachystali
jsme si nocleh ve stanech. Večer jsme si prohlédli historické centrum Olomouce. Druhý den jsme naše
jedinečné prožitky ještě doplnili o zážitkový program v lanovém centru Olomouc.

ROBOT FUTURE SCHOOL – výuka robotiky
Pokračujeme v úspěšném projektu Robot Future School. Náš koncept výuky robotiky založen na
postupnosti, hravosti, samostatném objevování a na individuálním přístupu. Využíváme především
robotické hračky a základy objektového programování. Máme k dispozici robotické stavebnice VEX IQ,
LEGO WEDO, ozoboty a VEX 123. Díky pečlivým přípravám jsme novou informatiku úspěšně zařadili do
aktualizovaného školního vzdělávacího programu. V rámci projektu také naši pedagogové poskytovali
podporu a mentoring pro učitele dalších škol.

Futuropolis – škola emancipace
Úspěšně jsme pokračovali i v projektu „Futuropolis: škola emancipace“ jehož iniciátory jsou organizace
NaZemi a Institut úzkosti. Vybraní pedagogové naší školy se zúčastnili jak teoretických přednášek, tak
praktických workshopů a přispívali k rozvoji metodiky uplatnění kritické pedagogiky v české školní praxi.

Příměstské tábory
O prázdninách opět proběhly čtyři týdny příměstských táborů. O jejich oblíbenosti svědčí i to, že se
všechny čtyři turnusy zaplnily již několik dní po vyhlášení. Byl připraven bohatý program jak pro mladší
a starší žáky a žákyně, tak pro děti z mateřské školy.

24. Přehled akcí ve školním roce 2021-2022

Slavnostní zahájení školního roku
Projektový den - třídní pravidla
Projektový den - Svatý Václav
Projektový den - Mezinárodní den hudby
Vzdělávací program v knihovně Kroměřížska
Drakiáda
Vzdělávací program v centru Anthropos Brno
Den stromů v mateřské škole
Projektový den - život za první republiky
Projektový den - Den boje za svobodu a demokracii
Vzdělávací program Airtrack Kroměříž
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Vzdělávací program s Úřadem práce
Vzdělávací program v Muzeu Karla Kryla v Kroměříži
Vzdělávací program Divadlo online
Vánoční dílny
Projektový den Tři králové
Zimní sportovní den
Lyžařský vzdělávací kurz
Vzdělávací program v Ateliérech Kudlov
Preventivní program Policie ČR
Vzdělávací program Besip
Vzdělávací program Evropský den hudební výchovy
Školní ples
Vzdělávací program ve VIDA centru v Brně
Vzdělávací programy - polytechnika v SŠPHZ
Projektový den - Den země
Vzdělávací a preventivní  programy Madio
Vzdělávací program na dopravním hřišti Kroměříž
Vzdělávací program Sebeobrana
Vzdělávací program v Květné zahradě v Kroměříži
Projektový den lesní pedagogiky v mateřské škole
Divadlo Šikulka v mateřské škole
Vzdělávací školní koncert
Vzdělávací program na zámku v Bučovicích
Projektový den na Filmovém festivalu Zlín
Projektový den - školní olympiáda
Vzdělávací program v Olomouci
Vzdělávací a preventivní program Zdravá pětka
Vzdělávací program pro mateřskou školu v Modré - Velehrad
Vzdělávací program Shared Reading
Vzdělávací program v Beskydech
Vzdělávací program v Galerii Brno
Vzdělávací program na Velehradě
Vzdělávací program v Uherském Hradišti
Projektový den Živá věda
Zájmový program Noc ve škole
Vzdělávací program v Jestřabicích
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Školní akademie
Slavnostní ukončení školního roku
Letní příměstské tábory

25. Údaje o poskytování informací, vyřizování žádostí a stížností

Při poskytování informací veřejnosti škola postupuje podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím v platném znění podle Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k
zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Dále pak řeší
různé typy žádostí dle školského zákona a správního řádu, v platném znění.

Všechny žádosti byly vyřízeny kladně. Veškeré písemné dokumenty jsou následně uloženy v ředitelně
a v místnosti sloužící k uložení dokumentů školy. Informace o žácích byly poskytovány jejich zákonným
zástupcům na třídních schůzkách, konzultacích, popř. domluvených osobních jednáních.

26. Závěr

Závěrem bych chtěla poděkovat všem za jejich odvedenou práci a partnerům a podporovatelům za
spolupráci.

Příloha – Výkaz školního metodika prevence

Datum zpracování: 1. 8. - 29.8. 2022
Datum schválení Školskou radou: 30. 8. 2022
Datum seznámení pedagogických pracovníků: 31. 8. 2022

Mgr. Martina Raiserová
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