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Úvod
Výroční zpráva je předkládána v souladu s ustanovením § 10, odst. 3, zákona
č. 561/2004 Sb. (Školský zákon v platném znění), který ukládá ředitelům základních,
středních a vyšších odborných škol zpracovat výroční zprávu o činnosti školy za školní rok.
Zpráva je zpracována za školní rok 2020/2021.

Část I.
Základní charakteristika školy
a) Název a sídlo školy - Základní škola Boskovice, příspěvková organizace, nám. 9. května 8
Právní subjekt od 1. 1. 1995 – příspěvková organizace
IČO: 62072757
Zřizovatel školy: Město Boskovice, Masarykovo náměstí 4/2, 680 01 Boskovice
Ředitel školy: RNDr. Vladimír Ochmanský
Vedení školy:
statutární zástupce ředitele školy – Mgr. Dagmar Oujezská
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště nám. 9. května – Mgr. Martin Staněk
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště Sušilova – Mgr. Zdeněk Žáček
zástupce ředitele školy – odloučené pracoviště Slovákova – Mgr. Blanka Bohatcová
zástupce ředitele školy – PaedDr. Eva Tichá
Nejvyšší povolený počet žáků: Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

1940 žáků
415 účastníků
1602 strávníků

Ve školním roce 2020/2021 měla základní škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen
prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Součástí školy bylo 15
oddělení školní družiny a 3 samostatné školní jídelny.
b) Počty (k 1. 9. 2020)
Školní rok
2020/21
1. stupeň
2. stupeň

Celkem

Počet tříd
celkem
z toho
spec. vyrov.
35
29
64

Celkový
počet žáků

Počet žáků
na jednu třídu

762
674
1436

21,8
23,2
22,4

c) Malotřídní a neúplné školy
d) Celkový počet žáků v 1. ročníku - 148 (k 1. 9. 2020)
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e) Školská rada
V období školního roku se školská rada sešla celkem dvakrát - 12. 10. 2020 a 17. 6. 2021.
Druhé zasedání bylo již v novém složení po volbách, které proběhly 5. 5. 2021. Zápisy ze
zasedání jsou zveřejněny na webových stránkách školy.
f) Vzdělávací programy
Název zvoleného
Číslo jednací
vzdělávacího programu
ŠVP Škola mnoha možností ZŠ-ŠVP-19/2007

V ročníku
1.– 9. ročník

g) Školní jídelny
Typ jídelny – dle výkazu Z17-01-1
ŠJ s kuchyní
ŠJ bez kuchyně

Počet
3

žáci
1200

Počet strávníků
zaměstnanci ostatní*
143
0

* Ostatní – důchodci, školští důchodci, zaměstnanci OÚ, firmy atd.
Počet pracovníků školní jídelny k 31. 10. 2020:
Fyzické osoby
Přepočtení na plně zaměstnané

17
16,0

h) ZŠ vykonává činnost školní družiny (stav k 31. 10. 2020)
ŠD
celkem

Počet oddělení ŠD
15

Počet účastníků v ŠD Počet vychovatelů ŠD
415
fyz.
15
přepoč.
12,8

Školní družina jako zařízení pro zájmové vzdělávání je svou funkcí a obsahem činností pro
mnoho rodičů nepostradatelnou součástí nebo doplněním vzdělávání jejich dětí na základní
škole. Toto zařízení má předpoklad k pravidelnému a každodennímu pedagogickému
ovlivňování volného času dětí. Vychovatelky mají pro své výchovné působení vhodnou
kvalifikaci a jsou členy pedagogické rady, spolupracují s ostatními pedagogy i s vedením
školy. Vychovatelky mohou na většinu účastníků působit bez ohledu na sociální postavení
rodiny. Právě při výchově dětí z nepřizpůsobivých rodin může hrát školní družina důležitou
roli. Školní družina je chápána jako místo pedagogického působení, které umožňuje formou
vedení a nácviku sociálních dovedností výraznější zaměření na problémové chování dětí.
Významnou součástí práce ve školní družině je právě kvalita sociálních vztahů mezi
vrstevníky. Zájmové vzdělávání ve školní družině nabízí významný prostor pro integraci.
Školní družina uskutečňuje zájmové vzdělávání těmito formami: pravidelnou činností,
příležitostnou, otevřenou nabídkou spontánních činností, odpočinkovou činností a přípravou
na vyučování. Edukační činnost se ve všech pracovištích zaměřuje na rozvoj klíčových
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kompetencí, kterými jsou kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence
komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence
pracovní, ale také na posílení odborných kompetencí: kompetencí k realizaci zájmové činnosti
a kompetencí k aktivnímu využívání volného času.
Základní škola Boskovice byla určena v době „covidové“ na základě usnesení Vlády ČR
k výkonu péče o děti rodičů vybraných profesí - od 14. 10. 2020 ŠD Sušilova (v době od 6.00
do 16.00 hod. včetně stravování), od 3. 11. také ŠD Sušilova a Slovákova, od 18. 11. opět jen
ŠD nám. 9. května, od 8. 3. se péče o děti zaměstnanců IZS realizovala na všech odloučených
pracovištích. V době přítomnosti 1. stupně ve škole byl umožněn provoz ranní a odpolední
školní družiny.
Akce na jednotlivých pracovištích:
* ŠD při ZŠ nám. 9. května:
Tvoření z přírodnin, Dary podzimu, Karaoke show, Výstup na radniční věž, Vycházka na hrad
a zámek, do „Piláku“, Draci a dráčci, Minidrakiáda, zahájení učební praxe studentů SPgŠ
Boskovice - 4. ročník, Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice, Den otevřených dveří v ŠD
Tvoření na Zelené

* ŠD při ZŠ Sušilova:
ŠD - zahájení celoročního projektu Večerníček - začínáme školu s Machem a Šebestovou
zahájení učební praxe studentů SPgŠ Boskovice - 4. ročník, Den otevřených dveří v ŠD
* ŠD pro ZŠ Slovákova:
Všichni jsme kamarádi, Barevné rámečkování, zahájení učební praxe studentů SPgŠ
Boskovice - 4. ročník, Jablíčkové dny, Bubnování, Námořnické odpoledne 1. 6. k MDD a
Den otevřených dveří v ŠD
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Část II.
Údaje o pracovnících školy
1. Odborná kvalifikace:
(fyzický počet/přepočtený počet)
Celkový počet pedagogických pracovníků
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých

133
133

121,93
121,93

2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili
na školu: 3
3. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 nastoupili
na školu: 5
4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2020/21 odešli ze školy: 5
5. Věkové složení pedagogických pracovníků:
Učitelé
Věk
do 35 let
35–50 let
nad 50 let
Celkem
Z toho pracující důchodci pobírající důchod
Z toho pracující důchodci nepobírající důchod

Rodičovská dovolená

Muži
2
7
8
17
1
0
0

Ženy
28
41
47
116
10
0
14

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, včetně řídících pracovníků
školy:
NÁZEV KURZU, SEMINÁŘE, ŠKOLENÍ, STUDIA

POČET ÚČASTNÍKŮ

Po celý školní rok 2020/20221 – studium, kurzy, webináře, videokonference
Projekt „Šablony ZŠ Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001154.
Výzva OP VVV: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro
MŠ a ZŠ
Učitelství pro 1. stupeň základních škol a speciální pedagogika – Univerzita Palackého
v Olomouci, Pedagogická fakulta (5. ročník)
1
Učitel všeobecně vzdělávacích předmětů střední školy – akademie HUSPOL s.r.o.
1
Speciální pedagogika - vychovatelství (typ studia bakalářský) - bakalářské studium
ukončeno
1
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Dvouoborové studium – český jazyk, zeměpis, Univerzita Palackého v Olomouci Přírodovědecká a pedagogická fakulta (ukončen 1. ročník)
1
Učitelství pro 1. stupeň - Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta (ukončen 4. ročník)
1
Technika a praktické činnosti, výchova ke zdraví se zaměřením na vzdělávání – Univerzita
Palackého v Olomouci (ukončen 1. ročník)
1
Učitelství tělesné výchovy a informatiky pro SŠ – Univerzita Hradec Králové, Pedagogická
fakulta (navazující magisterské studium ukončeno)
1
Projekt MAP II rozvoje vzdělávání v ORP Boskovice
Setkání všech pracovních skupin – Židovský obecní dům v Boskovicích
Organizace školního roku 2020-21 – videokonference
Formativní hodnocení aneb zvládneme to na jedničku
Konflikty, řešení modelových situací z praxe
Práce s programem MS Teams
Jak najít jistotu v nejistotě
Formativní hodnocení
Veselé putování s (ne)veselou historií
Prevence syndromu vyhoření
Jak na smysluplné hodnocení
Setkání pedagogů ZŠ spojené s přednáškou Přijímací zkoušky z matematiky
– zkušenosti a výhledy
Učíme distančně – sdílení dobré praxe
Co nám covid vzal a co nám dal
Učíme se venku – jaro 2021
Distanční výuka na 1. stupni ZŠ – rozvíjíme čtenářskou gramotnost
Jak přežít (ne)jen distanční výuku
Technické školky v praxi
První pomoc
Aktivity nejen pro učitele matematiky
Jak se bránit manipulaci, včetně asertivních technik
Setkání všech pracovních skupin – Zámecký skleník Boskovice

2
1
4
5
8
11
3
5
3
14
1
3
1
1
4
10
2
3
7
8
4

Jednodenní, vícedenní školení
Vzdělávací obor: Český jazyk a literatura
Co číst s dětmi na 2. stupni ZŠ
Únikové hry a další schovávačky aneb i čeština na 2. stupni může být skvělá
Současná česká literatura aneb Jak s celou třídou číst jednu celou knihu
Záznamy z žákovské četby
Zkušenosti a nápady pro čtenářskou dílnu na 1. stupni ZŠ
Pohádka nás naučí

1
1
1
1
1
1

Vzdělávací obor: Matematika a Informační a komunikační technologie
GOOGLE CLASSROOM – Tipy a triky

1
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Matematický klobo-uk
Robotika s WeDO pro 1. stupeň ZŠ
Začínáme s 3D modelováním
Podpora kombinatorického myšlení
Únikové hry v MS Teams
Únikové hry v MS Teams prakticky
Internetové tabule a nástěnky
Učíme s FLIPPITY
Poznávání geometrie na 1. stupni ZŠ
Scratch vs MakeCode
Proč nám nejdou slovní úlohy
Khan Academy v prezenční i distanční výuce
Nástroje, aplikace a internetové zdroje pro podporu vzdálené výuky
matematiky na 2. stupni ZŠ
Rozvoj kombinatorického myšlení řešením úloh
Práce s chybou v matematice 2. a 3. stupně jako cesta k hlubšímu porozumění
Jak vést žáky 2. stupně k řešení slovních úloh s porozuměním
Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň
Tvorba digitálního obsahu pro SŠ
Matematická gramotnost
Rozvoj informatického myšlení na 1. stupni ZŠ
Moravský kras s příchutí matematiky

1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vzdělávací obor: Cizí jazyk
Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce
Aktivity nejen pro on-line výuku angličtiny
Didaktický zásobník pro učitele angličtiny a němčiny na 1. a 2. stupni ZŠ
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce cizích jazyků

1
1
1
1

Vzdělávací obor: Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis, Dějepis
Mladý chemik, chemická legislativa
Tradice a zvyky Židů
Průvodce pohraničním opevněním z let 1935-1938
Učební úlohy ve výuce chemie
Učební úlohy ve výuce chemie – 2. část
Učební úlohy ve výuce chemie – 3. část
Pohodlí pro učitele, zábava pro žáky: praktické tipy pro výuku zeměpisu
Biologie a přírodopis prakticky – nejen v době koronavirové

1
2
2
1
1
1
1
1

Společné vzdělávání, Inkluze
Poruchy chování I
Jak pomoci adaptaci žáků cizinců na ZŠ
Žák s potřebou podpůrných opatření ve škole
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve výuce
Poruchy chování II

1
1
1
1
1

Výchovné poradenství, Metodici prevence
Škola spolupracující v systému prevence – 26. ročník krajské konference PPRCH
Fenomén záškoláctví – orientace na řešení, nastavení spolupráce s OSPOD
1
Práce s programem MS Teams
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Fenomén záškoláctví – orientace na řešení, nastavení spolupráce s OSPOD 2. část
1
Výchova ke zdraví, Tělesná výchova
Výživa ve výchově ke zdraví – interaktivně
Školní družina
Dobrá praxe v příkladech, aneb hry plné nápadů a fantazie
Tvořivé hry s fantazií

1
1

Školení ostatní
Aby byla skupinová práce efektivní
Výuka prožitkem – osvědčené a vyzkoušené aktivity
FKSP od A do Z
Tvorba digitálního obsahu pro 2. stupeň ZŠ
Reflexe na konec hodiny 6x jinak
Jak na formativní hodnocení v praxi
Praktické školení EduSTEM I.
Jak na reflexi v on-line výuce
Metodická činnost pro školní stravování, systém HACCP
Komunikace s dětmi aneb proč to neumíme
Co potřebuje umět a znát adaptační koordinátor ve škole
Začleňování žáků s odlišným mateřským jazykem do výuky
Canva – kreativní nástroj do každé třídy i kabinetu – začátečníci
AMOS – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník
Aktivační metody a formy výuky
Školské právo v praxi

1
1
1
1
1
1
2
1
3
1
1
1
1
2
1
2

7. Romský asistent: ne
Další asistent: ano (asistenti pedagoga) – 28 (19,6 úvazku)
8. Počet nepedagogických pracovníků základní školy (fyzický/přepočtený): 40/35,0
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Část III.
Výsledky výchovy a vzdělávání
(2. pololetí)
1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I. stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem II. stupeň

Počet
žáků
153
147
146
156
171
773
191
181
165
161
699

Prospělo –
Neprospělo
vyznamenání
151
1
137
1
133
0
137
1
146
2
704
5
125
4
121
0
78
3
65
2
389
9

2. Snížený stupeň z chování (2. pololetí):
Stupeň chování
2
3

Počet
5
0

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole: 34 (2. pololetí)
4. Údaje o přijímacím řízení na střední školy:
8. E

9. A

9. B

9. C

9. D

9. E

9. F

Gymnázium (K)
SOŠ a ISŠ (M)
SOU (maturita, L)
Konzervatoř (P)
SOU (H)
Nižší SOU (E)

0
0
0
0
2
0

8
13
1
0
1
0

8
15
0
1
3
0

0
13
1
0
9
0

5
10
0
0
10
0

4
8
2
0
8
0

3
11
2
0
5
0

28
70
6
1
38
0

Celkem

2

23

27

23

25

22

21

143

Celkem
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Část IV.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Dne 9. 6. 2021 proběhlo šetření ČŠI týkající se získání informací o činnosti škol a
školských zařízení v období po návratu k prezenčnímu vzdělávání. Šetření proběhlo
prostřednictvím dotazníků třídním učitelům a on-line pohovorem s ředitelem školy. V srpnu
2021 vytvořila ČŠI tematickou zprávu z tohoto celorepublikového šetření, jejíž součástí bylo
srovnání naší základní školy s ostatními školami. V žádné ze sledovaných oblastí se ZŠ
Boskovice významně nelišila od ostatních škol.

Část V.
Rozhodnutí ředitele
Rozhodnutí ředitele
dle zákona 561/2004 Sb. § 165 odst. 2
písm. a) zamítnutí žádosti o povolení individuál. vzdělávacího plánu dle § 18
zamítnutí žádosti o přeřazení žáka do vyššího ročníku dle § 17 odst. 3
písm. c) zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky podle § 37
písm. d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku zákl. školy dle § 39 odst. 2
písm. e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46
přestup žáka podle § 49 odst. 1
písm. h) zamítnutí žádosti o pokračování v zákl. vzdělávání podle § 55 odst. 1
písm. k) povolení a ukončení individuálního vzdělávání žáka podle § 41
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021: 153
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2021/2022: 135

Počet

Počet
odvolání

137
69
-

-
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Část VI.
Další údaje o škole
a) Mimoškolní aktivity


Sportovní kluby – na všech pracovištích
Sportovní kluby jsou členem Asociace školních sportovních klubů. Akcí klubu se účastní
většina žáků školy. Organizovány jsou i společné akce – například pronájem bazénu,
štafety, soutěže. V aktuálním školním roce byly aktivity utlumeny.



Členství v ASPV (Asociace sportu pro všechny)
Členství opravňuje žáky školy ke startům v různých sportovních soutěžích (individuálních
i kolektivních).

b) Účast školy v soutěžích a olympiádách
Stejně jako ve školním roce 2019/20, tak i ve školním roce 2020/21 došlo k výraznému
omezení soutěží. Prakticky neproběhly žádné sportovní soutěže a i některé další tradiční soutěže
byly zrušeny. Část soutěží proběhla on-line. Proto je výčet úspěchů v této výroční zprávě
podstatně kratší, než tomu bývalo v dřívějších zprávách.
Celostátní soutěže
- výtvarná soutěž Českého zahrádkářského svazu – 7. místo – A. Kovařík (4. B)
- Celostátní kampaň Ruku v ruce ke správné hygieně rukou - 1. místo (třída 3. F) - vítězná
práce na téma "Zlé viry"
Krajské soutěže
- Puškinův památník soutěž Ars Poetica (hudební projev sólo) – 1. místo N. Bartoňová (9. A)
- Zeměpisná olympiáda – 6. místo – L. Musil (7. B)
Okresní soutěže
- Matematická olympiáda
kategorie 5. roč. – 1. místo A. Čechová, 4. místo V. Votoček, 6. místo N. Juřeková,
Z. Ryšávková, 8. místo T. Liška (všichni žáci 5. G)
kategorie 6. roč. – 1. místo V. Veselá, E. Žédková (obě 6. A), 2. místo F. Najer, E.
Řeřuchová (oba 6. A), M. Ožvoldík (6. A), 5. místo P. Axman, N. Odehnalová (oba 6. A),
kategorie 7. roč. – 1. místo V. Koudelka (7. A), 2. místo J. Zeman (7. A)
- Logická olympiáda - kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky SŠ)
pořadí ve škole 1. – 10. místo: K. Němcová (8. A), M. Havelková (8. A), J. Borek (6. A),
O. Válek (6. A), T. Pokorný (8. A), T. Hrazdirová (8. A), A. Kubín (8. A), N. M.
Grénarová (8. A), V. Koudelka (7. A), F. Celta (8. A)
- Zeměpisná olympiáda – kategorie A – 5. místo – J. Borek (6. A), 6. místo – P. Axman (6.
A), 7. místo – N. Chlupová (6. A), kategorie B – 3. místo – L. Musil (7. B), 6. místo – N.
Kovářová (7. A), 8. místo – M. Vítek (7. A), kategorie C – 9. místo M. Havelková (8. A)
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c) Spolupráce s dalšími subjekty
 SVČ Boskovice
Spolupracujeme při pořádání sportovních a kulturních akcí. Každoročně je to například
spolupořadatelství při ekologické soutěži Den Země, Drakiádě a Karnevalu na ledě. Také
spolupracujeme při organizování školních výletů pro žáky 1. stupně v okolí Boskovic.
Drakiáda

 KZMB Boskovice, Muzeum Boskovicka
Pravidelně se účastníme akcí pořádaných těmito příspěvkovými organizacemi města.
Významná je také spolupráce zejména s Muzeem Boskovicka.
Pro pořádání významnějších akcí využíváme reprezentativních prostor Zámeckého skleníku
a kina.
 Úřad práce
Spolupráce s touto organizací pomáhá našim nejstarším žákům při výběru budoucího
zaměstnání. Tradiční návštěvy žáků 8. a 9. tříd v tomto školním roce však proběhnout nemohly.
 Mateřské, základní a střední školy
V rámci přípravy na zápis spolupracujeme s mateřskými školami, pro které škola pořádá
nejrůznější akce a dny otevřených dveří. Dobrá spolupráce je i s malotřídními školami, např.
ve Skalici nad Svitavou. Škola také spolupracuje s Mateřskou školou, Základní školou a
Praktickou školou Boskovice a s Dětským domovem Boskovice. Základní školu navštěvují také
žáci, kterým byla nařízena ústavní výchova, ale vzdělávat by se měli v běžné základní škole.
Vycházející žáci pravidelně navštěvují dny otevřených dveří zejména boskovických
středních škol. Studentky SPgŠ celoročně vykonávají pedagogickou praxi ve školní družině
a na 1. stupni na všech pracovištích školy. Dobrá spolupráce je i s dalšími místními středními
školami (Gymnázium Boskovice, Střední škola André Citroëna Boskovice, Vyšší odborná
škola ekonomická a zdravotnická a Střední škola) – zejména v oblastech rozvoje
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přírodovědného a polytechnického vzdělávání. Většina tradičních akcí však ve školním roce
2020/21 neproběhla.
 Policie ČR, Městská policie Boskovice
Pravidelně pořádáme besedy, především s tematikou patologických jevů ve společnosti,
protidrogové prevence a dopravní výchovy.
Každoročně se zúčastňujeme akce ke Dni bez aut a vytváříme vlastní program v rámci
projektových dnů. Většina pravidelných akcí ve školním roce 2020/21 neproběhla.


Spolupráce s odborovými organizacemi

Na dvou pracovištích školy působí ZO ČMOS. Na společných jednáních s ředitelem školy
jsou řešeny především otázky financování školy a personální. Spolupráce se řídí platnou
kolektivní smlouvou.


Hnutí Na vlastních nohou

Žáci každoročně (od r. 1991) malují vánoční přání do Norska – pomoc nemocným a válkou
postiženým lidem celého světa.
d) Účast na životě ve městě
Život školy a především úspěchy žáků jsou prezentovány v oblastních periodikách, kam
přispívají učitelé školy i samotní žáci. V rámci výuky žáci pravidelně navštěvují výstavy
pořádané muzeem a městskou knihovnou.
Žáci školy vydávají školní časopisy – Zeus, Sušiláček, Slováček.
Pravidelnými akcemi jsou Dny otevřených dveří a další propagační akce před zápisem žáků
do prvních tříd. Tyto akce však ve sledovaném školním roce neproběhly. I vlastní zápis do
1. třídy musel proběhnout distančním způsobem, proto jsme na všech pracovištích po částečném
uvolnění epidemiologických opatření v červnu pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče uspořádali
zábavné odpoledne.
V červnu bylo vybráno 15 nejlepších žáků školy, kteří byli přijati a odměněni starostou
města.
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Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče:

Sušilova

Slovákova

e) Spolupráce školy s pedagogickými centry a vysokými školami
Pedagogičtí pracovníci školy se v rámci dalšího vzdělávání účastní akcí pořádaných těmito
subjekty.
f) Zapojení školy do projektů
PROJEKTY ŠVP
- Bezpečná cesta do školy - 1. a 2. ročník
- Hra na město - instituce - 6. ročník
- Náš životní styl - odpady - 4. a 7. ročník
- Den Země - celá škola
- Učitelé dětem - 1. stupeň
- Děti odjinud - děti Evropy - 8. ročník
- Plánování letní dovolené - 9. ročník
- MADE IN (Odkud jsou?) - 5. ročník
PROJEKTY ŠKOLA
- Šablony III ZŠ Boskovice - OP VVV
- Obědy pro děti
g) Mezinárodní spolupráce
Škola dlouhodobě spolupracuje se ZŠ Andreja Kmeťa v Levicích. Z výše uvedených důvodů
je jasné, že setkání škol v tomto stejně jako v minulém školním roce neproběhlo.
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h) Péče o talentované žáky
Péči o talentované žáky máme zapracovanou v našem školním vzdělávacím programu. Při
přípravě talentovaných žáků na soutěže je preferována individuální příprava, učitelé ji provádějí
nad rámec svých pracovních povinností.
Každoročně probíhá ve spolupráci s PPP Boskovice depistáž nadaných žáků 1. stupně.
Činnosti v CPVV

i) Péče o zaostávající a problémové žáky
V případě problémových žáků škola spolupracuje se sociálním odborem MěÚ Boskovice
a Policií ČR. Problémy jsou vždy řešeny ve spolupráci se zákonnými zástupci problémových
žáků. Pravidelně jsou pořádány besedy s kurátorem pro žáky 8. a 9. tříd k problematice sociálně
patologických jevů a kriminality mládeže.
Na škole jsou zřízeny kroužky, které pomáhají žákům s vývojovými vadami. Na základě
doporučení poradenských zařízení v rámci pedagogické podpory zřizujeme hodiny
pedagogické intervence a předmět speciálně pedagogické péče.
j) LVVZ
Žáci 7. tříd se každoročně účastní lyžařských výcvikových kurzů. Všechny plánované kurzy
jsme ve školním roce 2020/21 museli zrušit.
k) Kroužky při ZŠ
V rámci projektu Šablony III ZŠ Boskovice jsme zřídili 12 kroužků a klubů:




Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem - 5 skupin
Čtenářský klub pro žáky ZŠ - 2 skupiny
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ - 5 skupin
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l) Zapojení školy do národních a mezinárodních výzkumů
Ve sledovaném období nebyli žáci školy zahrnuti do těchto výzkumů.

Část VII.
Zhodnocení a závěr
Základní škola Boskovice vytváří dobré podmínky pro poskytování základního vzdělání
žákům. Škola má dobré prostorové podmínky pro další rozvoj. Vyhovující je i vybavení
materiální. Po dokončení výměny oken a zateplení budov v minulých letech a modernizaci
sportovišť se aktuálně snažíme o vylepšení učeben a šaten (nový nábytek), technického
vybavení školy (výpočetní technika, interaktivní tabule), hygienického zázemí (osvětlení,
sociální zařízení) a vnějších prostor (zázemí pro školní družinu, sportovní areály).
Na škole působí kvalitní a stabilní pedagogický sbor, nemáme větší problémy
s aprobovaností. Připravujeme se na generační obměnu sboru zejména v matematice a
přírodovědných oborech. Změny související s inkluzí nás zastihly připravené. Na škole jsme
zřídili školní poradenské pracoviště, jehož koordinátorem je speciální pedagog. Pokles žáků a
tříd ve škole se již zastavil, od školního roku 2013/14 dochází k nárůstu žáků i tříd,
způsobenému odchodem slabých ročníků na střední školy a příchodem populačně silnějších
ročníků. Kapacita školy má stále ještě drobné rezervy. Zvýšenému zájmu o školní družinu jsme
se přizpůsobili výrazným navýšením kapacity na 415 účastníků, aktuální kapacita je dostatečná.
Pro distanční výuku jsme využívali školní informační systém EduPage a on-line výuku jsme
realizovali prostřednictvím MS Teams. Všechny pedagogy jsme vybavili notebooky, 40 tabletů
jsme pořídili k zapůjčení žákům. Organizačně se nám podařilo zvládnout přijímací zkoušky do
třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů a také zápis do 1. tříd bez
přítomnosti dětí.
Školní vzdělávací program Škola mnoha možností prošel ověřovací fází, aktuálně pracujeme
na jeho inovacích a vylepšeních. Zapracovány a školskou radou schváleny byly změny
související se zřízením tzv. „sportovní třídy“ na pracovišti Sušilova, výuky anglického jazyka
od 2. ročníku a dále postupně nabíhající změny v předmětu Informatika na 1. i 2. stupni.
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Část VIII.
Hodnocení preventivního programu 2020/21
Hlavní cíle PP a jejich plnění
Ve školním roce 2020/21 jsme chtěli navázat na aktivity, které se nám osvědčili v
minulých letech. Hlavním cílem programu bylo věnovat pozornost všestrannému rozvoji
osobnosti všech žáků školy. Zvýšenou pozornost jsme chtěli věnovat dětem s problémovým
vývojem a rizikovým chováním a přispívat tak k rozvoji jejich zdravého životního stylu. Do
prevence výrazně zasáhlo mimořádné opatření vlády, které z důvodu šíření viru SARS
COVID-19 zakázalo přítomnost žáků v prezenčním vyučování. Žáci se do školy vraceli
omezeně a prezenční výuka byla nahrazena distanční. Z toho důvodu byly zrušeny všechny
akce včetně preventivních. Při práci s dětmi jsme vycházeli z manuálu MŠMT a příslušných
metodických doporučení tak, abychom co nejdříve stabilizovali třídní kolektivy a vrátili se k
preventivním aktivitám.
1. Realizace preventivních programů:
a) Způsob zapracování témat prevence sociálně patologických jevů do vzdělávacího
procesu:
–
–
–
–
–
–

v předmětech výchova ke zdraví, výchova k občanství, přírodopis, tělesná výchova
další využití v hodinách třídního učitele
prvky preventivního programu a sociálně patologických jevů jsou zapracovány do
učebních plánů jednotlivých předmětů a ročníků
výsledky jsou vyhodnocovány zpracovateli PP a konzultovány s pedagogickým
sborem (individuálně i v rámci pedagogických porad)
projektové dny (Den Země, Den bezpečnosti, Den zdraví, Bezpečná cesta do
školy, Den Evropy, Hra na město, Děti odjinud – děti Evropy, Den bez aut)
práce byla omezena vzhledem k nastalé epidemiologické situaci

b) Specializované programy v rámci PP:
–
–
–

na naší škole nemáme vymezenou žádnou rizikovou skupinu žáků, z tohoto
důvodu se věnujeme všem žákům prostřednictvím programů a projektů
pro děti se specifickými vývojovými poruchami zajišťujeme doučování,
individuální přístup, intervenční hodiny, hodiny speciálně pedagogické péče
práce byla omezena vzhledem k nastalé epidemiologické situaci

c) Systém poradenské péče:
–
–
–
–
–
–
–

konzultační hodiny, v případě naléhavé potřeby kdykoli
schránka důvěry
nástěnka MP s novými letáky, kontakty na odborné pracovníky apod.
úzká spolupráce s PPP Vyškov, pracoviště Blansko, Boskovice a OPPP Blansko
pravidelná spolupráce se Střediskem výchovné péče (pravidelně se s kurátorem
konzultují výchovné problémy žáků)
spolupráce se speciálním pedagogem – Mgr. et Mgr. Táňa Martínková
spolupráce s Policií ČR, Městskou policií Boskovice
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–
–
–

spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany dětí – OSPOD, kurátory pro
mládež
spolupráce s poradenskými centry
odborné konzultace v rámci dalšího uplatnění po ukončení ZŠ (pro 8. a 9. třídy),
vhodný výběr budoucího povolání, exkurze na Úřad práce Blansko event.
Boskovice a střední školy, Burzy škol, Dny otevřených dveří SŠ

2. Metody motivace:
–

sportovní aktivity, soutěže, besedy, zájezdy a další akce nebylo možné uskutečnit
vzhledem k nastalé epidemiologické situaci

3. Vzdělávání pedagogických pracovníků:
Všichni pedagogičtí pracovníci obdrželi metodický návod „Jak postupovat při řešení
negativních jevů“ (šikana, kyberšikana, užití návykových látek, gambling aj.) a „Krizový plán
školy“ v rámci Školní preventivní strategie. Pedagogové mají možnost využít přednášky,
nácviky modelových situací a seminářů z kterékoliv oblasti negativních jevů, které se mohou
ve škole objevit (nabídky jsou zprostředkovány Střediskem služeb školám Brno a odloučeným
pracovištěm Blansko).
4. Formy spolupráce s rodiči:
–
–
–
–

informační občasník školy, který přináší rodičům nejaktuálnější informace a
kontaktní adresy, na které se mohou obracet
webové stránky školy (schránka důvěry)
elektronická žákovská knížka (informační systém EduPage)
na úrovni spolupráce se spolky rodičů

Výskyt nežádoucích společenských jevů
věk
Vztahy mezi spolužáky,
nevhodné chování k vyučujícím
Neomluvené hodiny, záškoláctví
Drogy a jiné návykové látky
Kyberšikana
Podezření na šikanu
Porušování školního řádu

9, 12

počet
případů
2

12, 13, 14, 15, 16
12
15
12, 13
13 - 15

5
1
1
2
1

Z tabulky vyplývá, že výskyt nežádoucích společenských jevů se výrazně snížil, a to převážně
vlivem probíhající distanční výuky.
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Část IX.
Přehled o výsledcích přijímacího řízení
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Část X.
Akce školy ve školním roce 2020/21
ZÁŘÍ
- 1. 9. 2020 - slavnostní zahájení školního roku 2020/2021 - povolena účast rodičů žáků
1. tříd na jednotlivých pracovištích s rouškou, porada pedagogických pracovníků na
jednotlivých pracovištích
- rozhlasové relace - uvítání všech žáků, pedagogických pracovníků a zaměstnanců
školy do nového školního roku
- další otevření třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů pracoviště „Zelená“ (VI. A, 25 žáků)
- pokračování v systému vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP) škola podle legislativy (vyhláška 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a novela školského zákona č. 82/2015 Sb.)
od 1. 9. 2016 realizuje tzv. společné vzdělávání - inkluzi, v rámci které se žákům se SVP
poskytují v průběhu vzdělávání podpůrná opatření 1. - 5. stupně dle jejich vzdělávacích
potřeb a možností
- zahájení výuky podle řádného rozvrhu (3. 9.)
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP, vypracování řádů odborných pracoven
- ŠVP - interní evidence obsahových změn ve vzdělávacím obsahu jednotlivých
vyučovacích předmětů a ročníků - školní rok 2020/2021 (materiál pro ČŠI)
- ŠVP - tvorba tematických a časových plánů pro jednotlivé předměty a ročníky
- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
- schůzky metodických zařízení a předmětových komisí na jednotlivých pracovištích
- změny v programu Bakalář, v matrice školy, rychlé hlášení o počtu žáků k 1. 9. 2020,
elektronická žákovská knížka EduPage 3. - 9. ročník, zavedení elektronické třídní
knihy (školení pro pedagogy), MS Teams (školení pro pedagogy)
- jednání na MěÚ Boskovice - vedení školy a p. místostarosta Holík
- volba zástupců do Školního parlamentu na jednotlivých pracovištích, 1. schůzky
- Spolek rodičů dětí, Základní škola Boskovice - schůzky výboru, schůzka třídních
důvěrníků
- třídní schůzky na jednotlivých pracovištích - 1. a 6. ročník Zelená, 1. ročník
Slovákova, 1. ročník Sušilova
- začátek praxe studentek SPgŠ Boskovice ve třídách 1. stupně, ve školní družině, na
pracovišti Zelená jen studentky ve školní družině
- zahájení činnosti školních zájmových útvarů organizovaných školou nebo jinými
subjekty na jednotlivých pracovištích - v průběhu měsíce omezeno, ukončeno
- Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro všechny žáky školy dvakrát do měsíce
- Logická olympiáda - přihlášení do matematické soutěže (zájemci z 1. a 2. stupně)
- internetový kurz zdravého životního stylu Hravě žij zdravě - přihlášení (žáci
5. ročníku)
- MŠMT - Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem, úkol pro školy zjištění podmínek a možností žáků k zapojení do vzdělávání distančně
- Zpřísnění hygienických pravidel vzhledem k nárůstu infekčního onemocnění - ruce,
roušky, rozestupy - 1. stupeň - roušky jen ve společných prostorách, 2. stupeň - roušky
ve všech vnitřních prostorách včetně tříd a učeben - žáci i pedagogové (od 21. 9.)
- zákaz vstupu cizích složek do tělocvičen školy v odpoledních hodinách (od 21. 9.)
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RR - Den české státnosti

Projekty školy:
V období od 1. 9. 2020 do 31. 8. 2022 je na ZŠ Boskovice realizován projekt „Šablony III ZŠ
Boskovice“, registrační číslo CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0017198.
Schválená podpora: 2 255 984,- Kč
Realizované aktivity:
3.II/2 Školní speciální pedagog
3.II/10 Klub pro žáky ZŠ
Čtenářský klub - 2 skupiny
Klub zábavné logiky a deskových her - 3 skupiny
3.II/11 Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem - 5 skupin
3.II/12 Projektový den ve škole - 2x
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: adaptační vycházka (6. ročník), třídní schůzky (1. a 6. ročník),
hnutí Na vlastních nohou - VV soutěž: Stonožka je, aby děti byly šťastné - tvorba výtvarných
děl, Záložka do knihy spojuje školy (projekt 6. A), ŠD - Tvoření z přírodnin, Dary podzimu,
Karaoke show, Výstup na radniční věž, Vycházka na hrad a zámek, do „Piláku“, Draci a
dráčci, Minidrakiáda, zahájení učební praxe studentů SPgŠ Boskovice - 4. ročník
pracoviště Sušilova:
ŠD - zahájení celoročního projektu Večerníček - začínáme školu s Machem a Šebestovou
zahájení učební praxe studentů SPgŠ Boskovice - 4. ročník
pracoviště Slovákova: slavnostní zprovoznění knihobudky, sběrová akce (15. - 16. 9.), ŠD Všichni jsme kamarádi, Barevné rámečkování, zahájení učební praxe studentů SPgŠ
Boskovice - 4. ročník
Barevný týden na Zelené
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ŘÍJEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- provozní porady pedagogických pracovníků na všech pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- ŠVP - projekt Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
- Volby 2020 - volby do zastupitelstev krajů a do senátu - 2. a 3. 10. 2020 - příprava
volebních místností na jednotlivých pracovištích
- schůzka školních parlamentů na jednotlivých pracovištích
- udržitelnost projektu CPVV - návštěva pedagogů a žáků ZŠ Žďárná
- Základní škola Boskovice je určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu péče o
děti rodičů vybraných profesí - od 14. 10. ŠD Sušilova (ŠD je otevřena od 6.00 do
16.00 hod., stravování zajištěno)
- Nařízení mimořádného opatření Krajské hygienické stanice Jihomoravského kraje
- Epidemiologická opatření MZ a MŠMT - zahájení výuky plavání se zatím nerealizuje
(2. a 3. ročník, 20 lekcí)
- Nařízení KHS od 5. 10. 2020: Hudební výchova - výuku zaměřit na teoretické
poznatky a poslechové činnosti, ne zpěv, Tělesná výuka na 1. stupni se vyučuje, na 2.
stupni výuku nahradí vycházky, kroužky tělovýchovného charakteru - jen na 1. stupni,
praxe studentů SPgŠ Boskovice - pozastavena
- od 12. 10. - další opatření MŠMT: výuka na 1. stupni a ve školní družině prezenčně, 2.
stupeň kombinace distanční a prezenční výuky (spojení se žáky prostřednictvím MS
Teams), Zelená - učí se 6. a 8. ročník prezenčně, Sušilova - učí se 6. E, 7. E, 8. D, E,
9. D prezenčně, Slovákova - 6. F, H, 7. F, 8. F, 9. F
- od 14. 10. - další opatření MŠMT - distanční výuka - všechny ročníky
- Metodické doporučení pro vzdělávání distančním způsobem od 12. 10.
- MŠMT - Další omezující opatření, 22. 10. 2020
- zasedání Školské rady Základní školy Boskovice, příspěvková organizace (12. 10.),
schválen školní řád
- Logická olympiáda - matematická soutěž pro zájemce 1. a 2. stupně
- ŠVP - Náš životní styl - odpady (Tonda obal - ekologický program, 4. a 7. ročník)
- Přírodovědný klokan 2019 - školní kolo přírodovědné soutěže (8. a 9. ročník, zájemci)
- RR - Den vzniku samostatného československého státu (28. 10., státní svátek) 102. výročí
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: sběr starého papíru - organizace: školní parlament, Klima třídy sociometrické šetření (8. A), Přírodovědný klokan (8. A), ŠVP Bezpečná cesta do školy (1. a
2. ročník), VV soutěž - Až naprší a uschne (3. B), Šlechtický rod pánů z Boskovic (Muzeum
Boskovicka (3. B), ŠD - Drakiáda ve spolupráci se SVČ Boskovice
pracoviště Sušilova: ŠVP Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník)
pracoviště Slovákova: ŠVP Bezpečná cesta do školy (1. a 2. ročník), návštěva CPVV - ZŠ
Žďárná ŠD - Jablíčkové dny, šití roušek
LISTOPAD
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pedagogické předporady pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí na všech
pracovištích - rozděleny do 2 skupin (1. stupeň, 2. stupeň) - Zelená 9. a 10. 11.
Sušilova 9. 11., Slovákova 9. a 10. 11., čtvrtletní hodnocení žáků - zápis do EduPage
- pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. čtvrtletí - MS Teams (16. 11.)
- třídní schůzky k 1. čtvrtletí odvolány
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volby do školské rady - odloženy
pravidelná kontrola BOZP
vybavení pedagogických pracovníků tablety, notebooky
DISTANČNÍ VÝUKA: 2. - 16. 11. celá škola (všechny ročníky) - dohodnutá pravidla,
on-line výuka MS Teams, 1. stupeň - český jazyk, matematika, anglický jazyk,
2. stupeň - minimálně 1x týdně český jazyk, matematika, anglický jazyk, HTU, 1x za
14 dní naukové předměty, 1x za měsíc Vko, Vkz, termíny konání on-line výuky
posílány předem (pátek)
Základní škola Boskovice je určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu péče o
děti rodičů vybraných profesí - od 14. 10. ŠD Sušilova, od 3. 11. ŠD Sušilova a
Slovákova, od 18. 11. jen ŠD Zelená (ŠD je otevřena od 6.00 do 16.00 hod.,
stravování zajištěno)
18. 11. - nástup žáků 1. a 2. ročníku do školy (prezenční vzdělávání), výuka podle
běžného rozvrhu, ranní a odpolední ŠD
MŠM - Informace k provozu škol a školských zařízená od 18. listopadu 2020 (větrání
vnitřních prostor o přestávkách a 1x ve vyučovací hodině, umožněny prezenční
individuální konzultace, povinnost nosit roušku po celou dobu pobytu ve škole, je
zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání, je umožněn provoz ŠD za dodržení
homogenity skupiny žáků (ŠD Zelená 7 oddělení, Sušilova 4 oddělení, Slovákova 6
oddělení)
praxe studentů SPgŠ Boskovice - pozastavena
MŠMT - Provoz škol od pondělí 30. listopadu 2020
30. 11. - je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníků, žáků 6. - 8.
ročníku v režimu rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu
projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
zahájení fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé místnosti odloučených
pracovišť (čárové kódy)

PROSINEC
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- 30. 11. - 20. 12. je povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně, žáků 9. ročníků, žáků
6. - 8. ročníku v režimu rotační výuky - střídání celých tříd po týdnu, ŠD - ranní i
odpolední (homogenní skupiny)
Zelená: 1. skupina 6. B, C, 8. A, B, 9. A, B
2. skupina 6. A, 7. A, B, C
7 oddělení ŠD
Sušilova: 1. skupina 6. D, 7. D, 8. C
2. skupina 6. E, 7. E, 8. D, 8. E
Slovákova: 1. skupina 6. F, G, H, 8. G
2. skupina 7. F, G, H, 8. F
8 oddělení ŠD
- Základní škola Boskovice je stále určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu
péče o děti rodičů vybraných profesí, jednotlivá pracoviště vykonávala tuto aktivitu
4 - 6 týdnů
- MŠMT - Informace k vyšetření na stanovení přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2
u všech pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně škol podle § 16
odst. 9 školského zákona - od 4. 12. do 18. 12. 2020 (provádí Nemocnice Boskovice)
- schůzka: Projekty v Tv (učitelé Tv a zájemci)
- změny v ŠVP od školního roku 2021/22 - zařazení výuky anglického jazyka od
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2. ročníku - časová dotace 1 hodina týdně, vytvoření sportovní třídy a nepovinného
předmětu Tv od 1. ročníku - tým učitelů Aj a Tv
pokračování a dokončení fyzické a dokladové inventarizace školy - jednotlivé
místnosti odloučených pracovišť (čárové kódy) - kabinety, sbírky, místní seznamy
Projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
praxe studentů SPgŠ Boskovice - pozastavena

LEDEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- 27. 12. - 28. 1. v souladu s informací MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a
2. ročníku (dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy)
- ostatní žáci mají povinné vzdělávání distančním způsobem (3. - 9. ročník)
- prezenční výuka probíhá v homogenních skupinách, kolektivy jednotlivých tříd se
neslučují, ani jinak neprolínají
- ŠD - ranní i odpolední (homogenní skupiny)
ZŠ 1 4 oddělení
ZŠ 2 4 oddělení
ZŠ 3 6 oddělení
- příchod a odchod žáků je organizován tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky
různých tříd
- je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání
- žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole
- zásadní je z epidemiologického pohledu pravidelné větrání vnitřních prostor
- Základní škola Boskovice je stále určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu
péče o děti rodičů vybraných profesí (6.00 - 16.00) - jen na pracovišti Zelená
- projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
- školní jídelna - výdej obědů žákům, kteří se zúčastní prezenční výuky, a
zaměstnancům školy, ostatní výdej do jídlonosičů
- třídní schůzky k 1. pololetí - MS Teams (21. 1.)
- celoškolní pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 1. pololetí - MS
Teams (25. 1.)
- jednání na MěÚ Boskovice s p. místostarostou Holíkem - ŘŠ a ZŘŠ jednotlivých
pracovišť
- uzavření klasifikace a absence za 1. pololetí
- vysvědčení za 1. pololetí - žákům 1. a 2. ročníku předáno ve škole, ostatním ročníkům
bude předáno až po příchodu do školy
ÚNOR
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- v souladu s informací MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku - do
začátku jarních prázdnin (dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy),
prezenční výuka 1. a 2. ročníku, ostatní ročníky výuka distanční
- ŠD - ranní i odpolední (homogenní skupiny)
- žáci a zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole,
zásadní je z epidemiologického pohledu pravidelné větrání vnitřních prostor
- Základní škola Boskovice je stále určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu
péče o děti rodičů vybraných profesí (6.00 - 16.00) - jen na pracovišti Zelená
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školní jídelna - výdej obědů žákům, kteří se zúčastní prezenční výuky, a
zaměstnancům školy, ostatní výdej do jídlonosičů
předání přihlášek na střední školy a zápisových lístků rodičům 5. a 9. tříd
ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník, HTU on-line)

BŘEZEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- v souladu s informací MŠMT je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníku - od
1. - 5. 3. (dodržení podmínek homogenity skupiny žáků jedné třídy), prezenční výuka,
ostatní ročníky výuka distanční
- v souladu s informací MŠMT od 8. - 31. 3. ve všech ročnících probíhá výuka distanční
- Základní škola Boskovice je stále určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu
péče o děti rodičů vybraných profesí (6.00 - 16.00) - jen na pracovišti Zelená do 5. 3.,
od 8. 3. se realizuje péče o děti zaměstnanců IZS na všech odloučených pracovištích
- ŠD - ranní i odpolední (homogenní skupiny) po dobu prezenční výuky
- Matematický klokan 2021 - matematická soutěž pro žáky od 2. - 9. ročníku (zájemci,
on-line)
- ŠVP - zahájení projektu Hra na město - instituce (6. ročník, HTU on-line, dokončení)
- ŠVP – Děti odjinud – děti Evropy (8. ročník)
- otevření školního hřiště pro veřejnost - pracoviště Slovákova
- dotazník Zapojení žáků do distanční výuky - průzkum k 3. čtvrtletí (pro MŠMT)
- uzavření změn a oprav v Bakaláři - matrika žáků
- vyhodnocení zájmu o druhý cizí jazyk - budoucí žáci 7. ročníku, hlasování rodičů žáků
6. ročníku proběhlo prostřednictvím EduPage
- 29. 3. testování pedagogů a zaměstnanců školy - preventivní test na stanovení
přítomnosti antigenu viru SARS-CoV-2 (vychovatelky ŠD, asistenti pedagoga,
uklízečky, kuchařky, vedení školy - všichni ti, kteří budou v kontaktu s dětmi)
- 31. 3. okresní kola matematické olympiády žáků 6., 7. a 8. ročníku
DUBEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- DISTANČNÍ VÝUKA: 6. - 9. 4. celá škola (všechny ročníky) - dohodnutá pravidla,
on-line výuka MS Teams, 1. stupeň - český jazyk, matematika, anglický jazyk,
2. stupeň - minimálně 1x týdně český jazyk, matematika, anglický jazyk, HTU, 1x
týdně naukové předměty, 2x za měsíc Vko, Vkz, termíny konání on-line výuky
posílány předem (pátek)
- dodržování všech epidemiologických a hygienických opatření (pokyn MŠMT)
- sběr dat ze školních matrik ZŠ
- testování pedagogů a zaměstnanců školy - preventivní test na stanovení přítomnosti
antigenu viru SARS-CoV-2 (2krát týdně, vychovatelky, asistenti pedagoga, uklízečky,
kuchařky, vedení školy - všichni ti, kteří budou v kontaktu s dětmi)
- 1. testování žáků 1. stupně - 12. 4., 2. testování žáků 1. stupně - 15. 4., další termíny:
19. 4., 22. 4., 26. 4., 29. 4.
- po ukončení testování zapíše TU do EduPage statistiku, případný pozitivní výsledek
řeší TU s vedením školy
- testování žáků 9. ročníku - přijímací zkoušky na střední školy
- projekt hnutí Na vlastních nohou - Milion kroků pro stonožku (6. - 20. 4.)
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v souladu s informací MŠMT je povolena od 12. - 16. 4. osobní přítomnost žáků 1., 2.
a 5. ročníku, 3., 4., 6. - 9. ročník - výuka distanční - další týdny rotace (Zelená)
Sušilova: prezenčně: 1. D, 2. C, 3. D, 4. D, 5. D, zbývající třídy 1. a 2. stupně
distančně, další týdny rotačně
Slovákova: prezenčně: 1. E, F, G, 3. F, G, 5. F
distančně: 2. E, F, G, 4. F, G, 5. G, 6. - 9. ročník, další týdny rotace
Základní škola Boskovice je stále určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu
péče o děti rodičů vybraných profesí (6.00 - 16.00) - všechna odloučená pracoviště
celoškolní pedagogická rada všech pedagogických pracovníků k 3. čtvrtletí - MS
Teams (12. 4.)
předání výpisů vysvědčení za 1. pololetí žákům při prezenční výuce
třídní schůzky on-line k 3. čtvrtletí - MS Teams (15. 4.)
projekty Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol
MŠMT - Manuál covid-19, testování ve školách duben 2021
MŠMT - Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/2021 k 6. 4. 2021
schůzky týmu ŠVP - Tv Zdravý pohyb (1. stupeň)
hlasování a výsledky hlasování volitelných předmětů budoucího 8. a 9. ročníku
ŠVP - Den Země 2021 (prezenčně, distančně)
ŠVP - Plánování letní dovolené - příprava (9. ročník)

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: ARS POETICA Puškinův památník - soutěž v oblasti hudebního
projevu v ruském jazyce (1. místo v krajském kole - žákyně 9. ročníku)
KVĚTEN
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- pravidelná kontrola BOZP
- 6. - 9. ročník distanční výuka, 1. stupeň pokračuje prezenční výuka (rotační),
testování žáků
- testování žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky
- jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 1. termín (3. 5.)
- jednotné přijímací zkoušky pro čtyřleté obory SŠ - 2. termín (4. 5.)
- jednotné přijímací zkoušky žáků 5. ročníku (5. a 6. 5.)
- Základní škola Boskovice je stále určena na základě usnesení Vlády ČR k výkonu
péče o děti rodičů vybraných profesí (6.00 - 16.00) - všechna odloučená pracoviště
- návštěvy CPVV pracoviště Slovákova - MŠ Boskovice, ZŠ Skalice, ZŠ Vanovice, ZŠ
Žďárná, ZŠ Jabloňany, ZŠ Šebetov
- volby do školské rady (5. 5.)
- ŠVP - Den Země 2021 - téma: Ochrana životního prostředí (prezenčně, distančně) –
pokračování
- ŠVP - Náš životní styl - odpady - projekt žáků 4. ročníku
- ŠVP - Děti odjinud - Děti Evropy - 8. ročník
- zahájení rotační výuky 2. stupně (10. 5.)
- přijímací zkoušky do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů - pracoviště Zelená (72 zájemců)
- otevření venkovních prostor školy pro veřejnost (10. 5.)
- 1. stupeň - prezenční výuka od 17. 5., 2. stupeň stále rotační výuka, ukončena je
povinná homogenita skupin (cizí jazyky, Tv, VP - učí se podle původního rozvrhu),
výuka Tv - aktivity ve venkovních prostorách, při nekontaktních sportech a zachování
rozestupu není nutné nosit roušky), ukončeno zajištění péče o děti rodičů IZS, ruší se

29

-

homogenita tříd a nastupují oddělení ŠD, pokyny protiepidemické - žáci roušky,
dospělí respirátory
pokračuje testování žáků 1. a 2. stupně
okresní kolo Matematické olympiády žáků 5. ročníku
prezenční výuka dle řádného rozvrhu bez homogenity skupin - od 24. 5.
stažení vypůjčených tabletů od žáků, vizualizérů zapůjčených pedagogům
testování 1 x týdně v pondělí všichni žáci i pedagogové
ŠVP - MADE IN (Odkud jsou?) - projekt žáků 5. ročníku, prezentace jednotlivými
žáky, skupinami, školní výstavky
ŠVP - Učitelé dětem k MDD (1. - 5. ročník) - příprava
ŠVP - Plánování letní dovolené - příprava (9. ročník)
testování 1 x týdně v pondělí, všichni žáci i pedagogové

Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Souboj čtenářů - online kolo projektu
ČERVEN
- pravidelná kontrola BOZP
- velké porady vedení, porady vedení na jednotlivých pracovištích
- prezenční výuka celý červen - všechny ročníky
- testování 1x týdně v pondělí všichni žáci i pedagogové
- přijetí nejlepších žáků školy u starosty Města Boskovice - 5 žáků z každého pracoviště
(28. 6.)
- třídní schůzky k 4. čtvrtletí - prezenční forma, 15.00 -17.00, kmenové učebny (16. 6.)
- školská rada - pracoviště Sušilova (informace o změnách v ŠVP)
- plánování a realizace jednodenních výletů - okolí Boskovic
- Branný den - 25. 6., pracoviště Slovákova téma onemocnění a úrazy způsobené zvířaty
- návštěvy CPVV pracoviště Slovákova - ZŠ Sloup, ZŠ Žďárná, ZŠ Deštná
- tematická inspekce ČŠI na oblast návratu žáků do škol - on-line rozhovor s ŘŠ, třídní
učitelé vyplňovali dotazník
- sběrová akce na všech pracovištích
- ŠVP - Plánování letní dovolené - prezentace (9. ročník)
- fotografování žákovských kolektivů, pedagogického sboru
- vybírání učebnic
- tisk vysvědčení
- Den otevřených dveří pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče (22. 6.)
- celoškolní předmětové komise a metodická sdružení k 2. pololetí
- pedagogická rada k 4. čtvrtletí - pracoviště Slovákova, prezenčně
- závěrečné porady pedagogických pracovníků (úvazky, odevzdání pedagogické
dokumentace, prázdninový provoz škol)
Exkurze, návštěva kulturních vystoupení, soutěže:
pracoviště nám. 9. května: Židovské město + Kameny zmizelých (7. A, C), VV soutěž
spojená se znalostmi ruského jazyka na téma Moje léto (7. ročník), netradiční rozloučení
s žáky 9. ročníku, seznámení s kulturou francouzsky mluvících zemí (9. ročník)
pracoviště Sušilova: exkurze v židovském městě (6. E), předávání cen z literární soutěže
„Voděnka“, exkurze s nevidomými a ukázka činnosti vodících psů (2. třídy), beseda
v městské knihovně (1. třídy), rozloučení se školou ve školní zahradě (9. třídy)
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pracoviště Slovákova: výstavka prací žáků 9. F - Mých 9 let na ZŠ (forma komiksu), AZ
kvíz - výstava prací žáků 9. ročníku, beseda s kurátorem mládeže pro vycházející žáky (p.
Kvapil), Čtenářská lekce s prvňáčky a Městskou knihovnou Boskovice - CPVV, 1. E, F, G,
Škola rytmu aneb kdo má ruce, bubnuje - zakončení školního roku v ŠD, rozloučení se
s pedagogy - 9. E, F
Sportovní den ve školní zahradě
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Část XI.
Environmentální výchova
Realizace některých aktivit byla omezena vzhledem k epidemiologické situaci.
Během školního roku 2020/2021 byly naplňovány dlouhodobé cíle:
 posilujeme pozici EVVO v ŠVP školy
 zvyšujeme ekologické vědomí žáků, pracovníků školy, rodičů a veřejnosti
 propagujeme zdravý životní styl
 žáci získávají poznatky, dovednosti a zkušenosti v oblasti přírodních faktů a jejich
zákonitostí
 vedeme žáky ke kritickému myšlení a k rozhodnutí, které jsou schopni obhájit
 pedagogové uplatňují postupy, metody a formy práce, které vedou k naplňování
výchovně vzdělávacích cílů EVVO
 škola spolupracuje v oblasti EVVO s různými subjekty
 pečujeme o žáky se zájmem o přírodu
 škola má vhodné prostorové a materiální podmínky pro EVVO
 provoz školy je šetrný k životnímu prostředí
 do EVVO se zapojuje co nejvíce pedagogů
Jednotlivá pracoviště pracovala podle ročních realizačních plánů.
 v celé škole dobře funguje základní třídění odpadů (papír, PET láhve, tetra – pack,
vybité baterie, elektrospotřebiče, hliník)
 prvky environmentální výchovy se objevují ve výuce podle možností a témat
 v rámci průřezového tématu environmentální výchova proběhly projekty Bezpečná
cesta do školy, Náš životní styl, Den Země.
 učitelé dle možností využívali k výuce přírodní učebnu na školním pozemku a
ekologickou učebnu
 podle možností se žáci podíleli na úklidu okolí školy, učili se vytvářet estetické
prostředí kolem sebe
 žáci měli možnost výběru obědu ze dvou jídel
 ve školních družinách děti pečovaly o květiny, třídily odpady, chodily na přírodovědné
vycházky s didaktickými prvky, věnovaly se výtvarným a pracovním aktivitám a
seznamovaly se se zásadami zdravého životního stylu
 na škole probíhá Projekt Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol - dodávka pro
všechny žáky školy - dvakrát do měsíce
Realizace mnoha aktivit byla omezena vzhledem k epidemiologické situaci.
Pracoviště nám. 9. května
 péče o akvárium
 sběr starého papíru
 škola je zapojena do projektu Recyklohraní
 pravidelné aktuální rozhlasové relace školního parlamentu
 aktivity školního parlamentu
 péče o květinovou výzdobu školy
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Pracoviště Slovákova















sběr starého papíru
péče o květinovou výzdobu školy
přírodovědné projekty v Centru polytechnické výchovy a vzdělávání (CPVV)
pracovní činnosti a technické projekty v CPVV
exkurze žáků a pedagogů z regionu v CPVV spojené s přírodovědnými a technickými
činnostmi
spolupráce s MŠ a ZŠ regionu při organizaci tematicky zaměřených školních výletů
v CPVV
omezená činnost kroužků „Věda není žádná věda“ a přírodovědného kroužku
péče o zvířata v CPVV žáky chovatelského kroužku
péče o pěstební kontejnery v CPVV
využití biotopu CPVV při akcích pro veřejnost – Den otevřených dveří pro budoucí
prvňáčky, „Osvěž si své přírodovědné znalosti“
vybavení a výzdoba CPVV budkami, krmítky, hmyzími domečky, meteostanicí,
informačními tabulemi, pracovními listy
otevření CPVV a jeho venkovního areálu pro veřejnost – biotop jezírka
úprava zeleně v okolí školy, péče o novou výsadbu stromů na hřišti ŠD
výzdoba vnitřních prostor školy

Pracoviště Sušilova
 sběr starého papíru
 péče o školní zahradu
 úpravy na školním nádvoří - rekultivace vzrostlých keřů, obnova výsadby, umístění
artefaktu – modelu zeměkoule v rámci EVVO
 zvelebení vnitřních prostor školy – realizace velkoplošných nástěnných maleb
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Část XII.
Přehledy klasifikace za 2. pololetí
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Část XIII.
Hospodaření školy
Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 31. 12. 2020
Komentář:
Hospodaření základní školy za rok 2020 skončilo s kladným hospodářským výsledkem ve
výši +198 tis. Kč, v tom je zahrnut kladný hospodářský výsledek z doplňkové činnosti ve výši
+42 tis. Kč. Hospodaření se státními prostředky skončilo vyrovnaně.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce:
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Rozpočet ZŠ Boskovice – plnění k 30. 6. 2021
Komentář:
Hospodaření základní školy za 1. pololetí roku 2021 činilo -1.171 tis. Kč (v tom doplňková
činnost +13 tis. Kč). Uvedený hospodářský výsledek byl výrazně zkreslený na příjmové straně
nerovnoměrným příspěvkem na provoz a na výdajové straně jednorázovými odpisy vybavení
kotelen. S přihlédnutím k těmto skutečnostem by byl hospodářský výsledek organizace ve
skutečnosti kladný (pouze započítání chybějících 8,22 % příspěvku zřizovatele vede
k hospodářskému výsledku přibližně +20 tis. Kč). Hospodaření se státními prostředky skončilo
vyrovnaně. Nejvýznamnější investiční akcí bylo vybudování běžecké dráhy na pracovišti školy
Sušilova 28 v celkové hodnotě 1,6 mil. Kč.
Plnění jednotlivých položek je obsaženo v tabulce:

