
Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, Halenkovice 

550, PSČ 763 63 

 

                             V ý r o č n í      z p r á v a 

Charakteristika školského zařízení 
1. Název školy, sídlo, odloučené pracoviště 

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 

Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice 

2. Zřizovatel, adresa zřizovatele 

Obec Halenkovice, Pláňavy 76, 763 63 Halenkovice 

3. Právní forma školy (právní subjekt – od kdy, organizační složka obce) 

Příspěvková organizace od 1. 1. 2003, IČO 75021331 

4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán 

PaedDr. Marie Kašíková, telefon 577945756, 776155710 

5. Kontakt na zařízení 

Mgr. Olga Idesová, tel. 577102602, e-mail: zshal@centrum.cz, www.zshalenkovice.cz 

6. Datum zřízení (založení) školy: 1. 9. 1960 

datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005  

poslední aktualizace v síti: 7. 5. 2018 

 identifikační číslo ředitelství v síti: IZO 600114180 

7. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 

Základní škola 240 žáků                              IZO               102319448 

Mateřská škola 64 dětí                                IZO               107605741 

Školní družina 70 žáků                                 IZO               118500031 

Školní jídelna 250 strávníků                        IZO               103107363 

Školní jídelna – výdejna 64 strávníků        IZO               150073518 
 

8. Základní údaje o škole a o součástech, které sdružuje za školní rok 2019/2020 
 

 Počet tříd 
/skupin/ 

Počet žáků Počet žáků na 
třídu 
/skupinu/ 

Přepočtený 
počet ped. 
pracovníků 
/ŠJ/ 

Počet žáků na 
pedagogický 
úvazek 

1. stupeň           6    115 19,2 6 19,2 

2. stupeň           4      77 19,3 7 11 

Školní družina           3      64 21,3 1,875  

Školní klub           0       0    0 0 0 

Mateřská 
škola 

          3     64 21,3 5 12,8 

Školní jídelna           0   246     0 4,5    0 

Jiné           0        0     0   0    0 

 

 

mailto:zshal@centrum.cz


9. Školská rada zřízena: ANO 

Datum zřízení: 28. 11. 2017 

Počet členů: 6 

Počet jednání: 2 

Členové: Anna Kašpárková– předsedkyně, Ing. Arch. Zuzana Šalášková – za zřizovatele 

Marta Skýpalová, Veronika Horková – za pedagogické pracovníky 

Ing. Pavla Pavelková, Růžena Štulířová – za rodiče 

10. Seznam školních nebo občanských sdružení při škole  

SRPŠ – 8. 11. 1991 – změna sdružení na spolek 

 

        Vzdělávací programy školy 

Vzdělávací 
program 

   

ŠVP pro 
základní 
vzdělávání 

„Veselá škola“ č. j. 
588/2018 

V ročnících Počet žáků 

  1. – 9. 192 

 

1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: ne 

2. Nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů: 

Povinně volitelné: anglický jazyk, dramatická výchova 

Nepovinné předměty:  náboženství 

3. Kurzy k doplnění základního vzdělávání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných 

absolventů: ne 

4. Mezinárodní spolupráce a programy: ne 

 

Údaje o pracovnících školy: 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci          24  22,33 

Externí pracovníci            0    0 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020: 

/U pedagogů důchodového věku je vedle pořadového čísla značka D/ 

Ped. pracovníci – 
pořadové číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, 
stupeň vzdělání, 
obor, aprobace 

Týdenní počet 
vyučovacích 
hodin  

1 Ředitelka 1 VŠ, uč. pro 1. 
stupeň ZŠ 

6  

2 Zástupkyně 
ředitelky 

1 VŠ - MA, CHE 9  



3  D Vedoucí učitelka 
MŠ 

1 SŠ, uč. pro 
předškolní 
vzdělávání 

25 

4  Učitelka 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 21  

5 Učitelka 1 VŠ, uč. pro 1. 
stupeň ZŠ 

22 

6 Učitelka 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 22 

7 Učitelka 1 VŠ,uč.1. -5.r. 22 

8 Učitelka 1 SŠ-dálkově 
studium – 4. r. 

22 

9 Učitelka 1 VŠ – NJ 20 

10 Učitel 1 VŠ -TV, ZE 19 

11 Učitelka 1 VŠ, ČJ NJ 22 

12 Učitelka 1 VŠ, ČJ, VV 22 

13. Asistentka 0,5 Kurz pro 
asistenty ped. 

20 

14 Učitelka 1 VŠ, ZE, PŘ 22 

15 Učitelka 1 VŠ, MA, PŘ 22 

16 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

17 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

18 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

19 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

20 Vychovatelka ŠD, 
asistentka 

1,125 SŠ, vychovatelství 17,5 + 20 

21 Vychovatelka ŠD 0,625 SŠ, vychovatelství  17,5  

22 
 

Vychovatelka ŠD 0,625 VŠ, uč. sociální 
ped. 

 17,5  

23   D 
 

Učitelka 1 VŠ, AJ 22 

24   D Učitelka 0,4545 VŠ, uč. Pro 1. 
stupeň ZŠ 

10 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

Do 25 let - 1, do 30 let – 3, do 35 let – 1, do 40 let – 3, do 45 let – 6, do 50 let – 3, do 55 let – 

1, do 60 let – 3, do 65 let – 3 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činil: 46 let 

Vychovatelky školní družiny: 

Do 25 let – 1, do 35 let – 1, do 50 - 1 

Průměrný věk vychovatelek školní družiny: 36 

V jarních měsících odešly dvě paní učitelky na mateřskou dovolenou. S jednou paní učitelkou 

/vychovatelka a asistentka/ byl ukončen pracovní poměr ve zkušební době. Přijali jsme dvě 

asistentky pedagoga na 0,5 pracovního úvazku a vychovatelku školní družiny na pracovní 



úvazek 0,6. Jedna vychovatelka školní družiny odešla na částečný úvazek do mateřské školy 

za mateřskou dovolenou. 

V hlavní prázdniny ukončila pracovní poměr na naší škole paní učitelka /úvazek 0,4545/, 

která už byla ve starobním důchodu a dva roky „přesluhovala“. 

V mateřské škole ukončila paní učitelka pracovní poměr odchodem do starobního důchodu, 

ale zůstala v MŠ pracovat na poloviční úvazek. Do mateřské školy jsme od nového školního 

roku přijali novou paní učitelku z Halenkovic. 

 

  

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické  způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 

Aprobovanost výuky 100 

 

Po odchodu na mateřskou dovolenou paní učitelky /PŘ, ZE/ chyběla tato aprobace. Přijali jsme proto 

na částečný úvazek paní učitelku ve starobním důchodu a dalšími úpravami rozvrhu se podařilo výuku 

aprobovaně zajistit. 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 11 10,6 

Externí pracovníci 0   0 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020: 
 

Ostatní pracovníci – pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1.  Školník, topič 1,50 Vyučen, klempíř 

       2. Pomocná kuchařka 0,60 Vyučena 

       3. Uklízečka 1 Vyučena 

       4. Uklízečka 1 Vyučena, plastikářka 

       5. Uklízečka 0,53 Vyučena, koželužský 
chemik 

       6. Účetní 1 SŠ – obchodně technická 

       7. Vedoucí ŠJ, kuchařka 1 Vyučena v oboru 

       8. Kuchařka 1 Vyučena v oboru 

       9. Kuchařka 1 Vyučena v oboru 

    10. Kuchařka 1 Vyučena v oboru 

    11. Uklízečka 1 SPŠ - konzervárenská 

 
Poznámka:  Od 1. 9. byl zrušen rozdělený pracovní úvazek účetní a vedoucí školní jídelny. Účetní 
začala pracovat na plný pracovní úvazek. Jedna kuchařka školní jídelny měla rozdělený pracovní 
úvazek – 0,5 pracovního úvazku jako vedoucí školní jídelny a 0,5 pracovního úvazku jako kuchařka. 
Z tohoto důvodu jsme přijali pomocnou kuchařku na výdej jídla v mateřské škole. 



K 30. 6. 2020 ukončil svůj pracovní poměr na naší škole školník, který už „přesluhoval“ pět let. 
V hlavní prázdniny jsme přijali zástup za školníka, protože bylo třeba zabezpečit množství práce 
spojené s rekonstrukcí školy. Od 1. 9. 2020 byl přijat nový školník na plný pracovní úvazek. 
V červenci ukončila svůj pracovní poměr odchodem do předčasného důchodu hlavní kuchařka. 
Vyhlásili jsme výběrové řízení a v přípravném týdnu byla přijata vyučená kuchařka, která dojíždí do 
Halenkovic ze Žlutavy. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  ostatních pracovníků školy: 
DVPP je velmi významnou oblastí, do které škola vkládá určitý objem finančních prostředků 
z kapitoly ONIV, z rozpočtu obce nebo projektu. 
 
Z ONIV byly hrazeny tyto semináře  a kurzy pro pedagogické pracovníky: 

1. Tvořivá škola                                                                                                    1 560,- Kč  
2. Předškolního vzdělávání                                                                                1 300,- Kč 
3. Bakaláři – práce se zavedením elektronické třídní knihy                         1 560,- Kč    
4. Školení celé sborovny „Komunikace s problémovými rodiči“               15 000,- Kč                                               

 
 
Z rozpočtu zřizovatele /obec Halenkovice/ 
Účetnictví  - podzim                                                                                                         990,- Kč 
Školení kuchařek v oblasti hygieny                                                                               800,- Kč 
Školení účetní                                                                                                                 1 090,- Kč 
Právní minimum pro ředitele škol                                                                                 800,- Kč 
                                                                                                                                                                                 
 
Z projektu bylo zaplaceno: 
V rámci Šablon II – školení k novým notebookům                                                7 260,- Kč 
 
Finanční náklady na vzdělávání ve školním roce 2019/2020 činily celkem: 30 360,- Kč 
 
Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020: 
 

Zapsaní do 1. 
ročníku 2019 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupili do 1. 
ročníku 2019 

Zapsaní do1. 
ročníku 2020 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupí do 1. 
ročníku 2020 

22 6 16 28 4 24 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020: 
 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1.  15   15    0 0 0 

2.  20   20    0 0 0 

3.A  16   15    1 0 0 

3.B  14   13    1 0 0 



4.  25   21    4 0 0 

5.  25   19    6 0 0 

Celkem 1. 
stupeň 

115 103  12 0 0 

6.   26     16  10 0 0 

7.   17     7  10 0 0 

8.   18     8  10 0 0 

9.   16     8    8 0 0 

Celkem 2. 
stupeň 

  77    39  38 0 0 

Škola celkem 192  142  50 0 0 

 

Rodiče přihlásili další 3 žáky, 2 žáci se odhlásili. Odešlo 16 žáků devátého ročníku a do 1. 
ročníku nastoupilo 24 žáků. Takže škola měla k 1. 9. 2020 celkem 201 žáků. 
 
 
Počet žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020: 
 

  Gymnázium SOŠ včetně 
konzervatoří 

SOU, U OU, PrŠ 

8leté 6leté 4leté 

přihláš
ení 

přija
tí 

přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

  1                 1 11 11   5   5   0   0 

 
 

Žáci měli možnost navštěvovat přípravku k přijímacímu řízení, kde s vyučujícími matematiky 
a jazyka českého procvičovali problémové úlohy a řešili testy. Rodiče byli písemně 
informováni o této možnosti. Od 11. května chodili žáci, kteří měli konat přijímací zkoušku na 
střední školy, na konzultace z českého jazyka a matematiky. Tyto konzultace byly 
dobrovolné. 
 
Hodnocení výsledků výchovného působení: 
Problematika volby povolání se nevyučovala jako samostatný předmět, ale byla rozvržena do 
řady vyučovacích předmětů. Probíraná témata odpovídala Metodickému pokynu MŠMT 
z ledna 2001. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoci jim při 
rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a 
odborných učilišť a jejich oborů., Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních 
schůzkách byli o problematice informováni rodiče. Pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad 
práce Zlín, který žáci navštívili v doprovodu výchovné poradkyně. 
Žáci při svém rozhodování využívali programy na počítačích nebo internet – webové stránky 
portálu www.zkola.cz, kde našli podrobné informace o přijímacím řízení a termíny Dnů 
otevřených dveří na jednotlivých školách. Všichni taktéž obdrželi „atlasy škol“, kde byly 
uvedeny všechny školy a školská zařízení ve Zlínském kraji. Všichni žáci byli přijati na 
vybranou školu a měli ukončenou povinnou školní docházku. 
Aktivní spolupráce probíhala s odborem sociálně právní ochrany dětí MĚÚ Otrokovice. 
V průběhu školního roku 2019/2020 se uskutečnila pracovní porada výchovných poradců na 
Krajském úřadě ve Zlíně, dále pracovní setkání ředitelů škol  v rámci OSPOD Otrokovice a 
porada výchovných poradců základních škol Zlínského kraje na Krajském úřadě Zlín. 

http://www.zkola.cz/


Ve školním roce 2019/2020 bylo v Základní škole Halenkovice celkem evidováno 26 dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. U jednoho žáka 3. ročníku a jednoho žáka 4. ročníku 
působili asistenti pedagoga. Na základě vyšetření v PPP Zlín byla poskytována pedagogická 
intervence celkem šesti žákům a předmět speciálně pedagogická péče byl vyučován 
speciálním pedagogem celkem pro 6 žáků ve dvou vyučovacích hodinách. 
Podpůrná opatření stupeň 1 byla poskytována třem žákům, podpůrná opatření 2. stupně 
celkem pro 21 žáků a podpůrná opatření 3. stupně pro 2 žáky. 
Podle individuálního vzdělávacího plánu pracovalo 12 žáků. 
 
Výsledky prevence sociálně patologických jevů: 
Primární prevence měla být ve školním roce 2019 -2020 realizována formou besed s odborníky 

podle možnosti školy a aktuální nabídky akcí. Dále potom s pomocí osvědčených školních 

projektů. Situaci ovlivnilo uzavření škol od 11. března 2020 kvůli situaci COVID – 19. Většina 

programů byla přeložena na příští školní rok 2020/21. 

 Akce 
 
 

Téma Třída Proběhlo 

1 Beseda s Policií ČR Právní povědomí, zodpovědnost za své 
jednání – prevence kriminality, prevence 
závislosti. 

5., 8. Ne, 
přeložení 
termínu 
na šk. 

rok 
2020/21 

2 
 
 
 

Projekt Krokus Nebezpečí diskriminace, předsudků  
a fanatismu – prevence interkulturalismu  
a rasismu. 

9. 

Ano 

3 
 
 
 

Osvětim 2. světová válka, vyhlazování židů -  
prevence šikany, prevence rasismu 

9. 
Ne, 

zrušeno 

4 
 
 
 
 

Dopravní výchova Bezpečnost, dodržování pravidel – právní 
povědomí, zodpovědnost za své jednání. 

2.,3.,4. 
Ano, 

pouze 
část 

5 
 
 
 
 

Lyžařský výcvik Samostatnost, komunikace, spolupráce, 
stmelování kolektivu – sociální prevence, 
prevence šikany. 

7. 

Ano 

6 
 
 
 
 

On- line ZOO Základy bezpečného chování na 
internetu. 

1.,2.,3.,
4. 
    Ano 



7 
 
 
 
 

Hasičské myši učí 
děti 
 

Požární ochrana a ochrana obyvatelstva. 
 

1.,2.,3.,
4. 
 

Ano 
 

8 Virtuální realita 
 

Reálný versus virtuální svět a nebezpečí z 
něj plynoucí. 

5.,6 Ne, 
proložení 
termínu 
na šk. 

rok 
2020/21 

9 Zdravá 5 
 

Celorepublikový vzdělávací program 
zaměřený na zdravý životní styl, 
především oblast zdravé stravy. 

1.,2.,3.,
4. 
 

Ne, 
proložení 
termínu 
na šk. 

rok 
2020/21 

10  Základy    
první pomoci 
 

Výuka zaměřená na poranění vzniklá  
při rizikových sportech a rizikovém 
chování. 

7. ,8. Ne, 
proložení 
termínu 
na šk. 

rok 
2020/21 

                      
 
Preventivní programy: 
Preventivní programy byly uskutečňovány do 11. března 2020, kdy byly z nařízení 
Ministerstva zdravotnictví uzavřeny všechny základní školy. Jejich podrobný výčet /po 
měsících/ je uveden v kapitole: Výchovně vzdělávací aktivity školy. 
 
Pochvaly a ocenění  
1 žák věcný dar – nejlepší žák školy – cenu věnoval starosta Obce Halenkovice 
13 žáků obdrželo pochvalu třídního učitele – panel cti 
Ve 2. pololetí nebyli žádní žáci nominováni na panel cti, protože téměř od března až do 
začátku červnu probíhala distanční výuka. 
 
Napomenutí a důtky 
Napomenutí třídního učitele – 9 žáků – drobné přestupky proti školnímu řádu /časté 
zapomínání školních pomůcek, neplnění školních povinností, nevhodné chování/ 
Důtka třídního učitele – 5 žáků – nevhodné chování, časté vyrušování, neplnění školních 
povinností 
Důtka ředitele školy – 1 žák – za nevhodné chování a vulgární vyjadřování 
 
Snížený stupeň chování 
V průběhu školního roku 2019/2020 nedostal žádný žák snížený stupeň z chování. 
 
 



Neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020: 
Ve školním roce 2019/2020 neměl žádný žák neomluvené hodiny. 
 
Údaje o žácích se zdravotním postižením: 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2019/2020 
U žáka s vývojovou poruchou učení byl stanoven asistent pedagoga na 4 vyučovací hodiny  a 
u žáka s lehkým mentálním postižením pouze v hlavních předmětech. Žáci se speciálními 
vzdělávacími potřebami měli vypracován individuální vzdělávací plán. Další údaje jsou 
uvedeny v kapitole: Prevence rizikového chování žáků. 
 
Soutěže a přehlídky v jednotlivých třídách ve školním roce 2019/2020 
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 
 
Září: 

• Přespolní běh  „Trnavský běh“ – 5. – 9. ročník /2. a 6. místo/ 

• Projekt „Kůň“ – návštěva statku u Pavelků 

• Divadélko pro školy – - žáci 1. – 9. ročníku 

• Dopravní hřiště v Otrokovicích – 4. ročník 
 
Říjen: 

• Úřad práce Zlín s výchovným poradcem – volba povolání /žáci 9. ročníku/ 

• Dětská policie – 4. ročník 

• Ekologická výchova „Žabka“ – 1. a 2. ročník 

• Vlastivědná exkurze do Českého Krumlova – 6. a 7. ročník 

• Dopravní výchova na otrokovické Besedě pro 9. ročník 

• Sběr papíru – celkem nasbíráno 13 497 kg 

• Přírodovědný klokan 

• Nocování v knihovně – 4. ročník 

• Projekt KROKUS aneb Nekonečno naděje – žáci 9. ročníku v parčíku u pomníku 
padlých vysadili krokusy do tvaru nekonečna, čímž vyjádřili úctu obětem holocaustu 

• PLAY FESTIVAL – výstava  interaktivních her ve Zlíně – 3. A 
 

Listopad: 

• Halloweenská noc ve škole – žákovský parlament uspořádal strašidelnou noc ve škole 
pro své spolužáky včetně různých her 

• Halloween ve školní družině, strašidelné vyučování v 3. A, výtvarná drakiáda v ŠD 

• Účast na florbalovém turnaji na ZŠ Mánesova – 2. – 5. ročník 

• Florbalový turnaj ve Slušovicích – dívky z 1. stupně 

• Den otevřených laboratoří ve SPŠ Otrokovice – 9. ročník 

• Beseda se spisovatelem Janem Svitákem – 5. – 9. ročník 

• 3D promítání „Tajemné světy pod hladinou pro 1. – 7. ročník 

• Kontrolní šetření ČŠI v oblasti environmentální výchovy pro 8. ročník 

• Dopravní výchova – 3. A, 3. B 

• Ekologická soutěž CHARITA – Pomáháme hliníkem – 7. ročník 

• Předávání Slabikářů pro žáky 1. ročníku v místní knihovně 

• Školní kolo olympiády z českého jazyka 



• Beseda s europoslancem Mgr. Tomášem Zdechovským – 8. a 9. ročník 

• Výchovný program „Poznej svého psa“ pro 1. – 4. ročník 
Prosinec: 

• Mikulášská nadílka žáků 9. ročníku 

• Soutěž „Nejlepší chemik – do oblastního kola postoupili 3 žáci 

• Soutěž „Mladý chemik“ na SPŠ Otrokovice – úspěšným řešitelem se stal jeden žák 8. 
ročníku, který postoupil do regionálního finále 

• Vánoční turnaj ve florbale ve Spytihněvi – chlapci 4. a 5. ročníku 

• Vánoční besídka v sále OÚ – vystoupení dětí z mateřské školy a žáků 1. – 4. ročníku 
ZŠ. Stolová úprava, svícny. Deváťáci napekli vánoční cukroví na stoly, bufet obstarali 
členové SRPŠ. 

• Vánoční habsburská Vídeň žáků 8. a 9. ročníku 

• Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně pro žáky 2. a 3. ročníku 

• Vánoční turnaj přehazované dívek 

• Vánoční turnaj v basketbalu chlapců 

• Prodej žákovských výrobků na vánočním jarmarku 
Leden: 

• Sférické kino – planetárium ve školní tělocvičně spojené s fotografováním žáků 1. – 5. 
ročník 

• Beseda v knihovně pro žáky 4. ročníku na téma „Tři králové“ 

• Školní kolo biologické olympiády 

• Úspěch Štěpána Pally na olympiádě dětí a mládeže v Karlovarském kraji – 2. místo 
v individuálním závodě, 2. místo jako člen štafety 

• Ekologická výchova „Křížem, krážem českým státem“ – 4. a 5. ročník 

• Krajské kolo florbalového turnaje ČEPS CUP dívky – 2. místo pro žákyně 3. – 5. ročníku 

• Florbalový turnaj v Želechovicích nad Dřevnicí – 2. a 3. ročník /1. a 6. místo/ 

• Filmová pohádka v kině v Napajedlích „Píseň moře“ – 1. 5. ročník 

• Sbírka pro zvířata v útulku ve Zlíně – Vršavě – členové EKOTÝMU předali dárky 
osobně 

• Dějepisná olympiáda 

• Planeta Země 3000 /žáci 8. a 9. ročníku/, projekce zaměřená na život lidí v Kolumbii 

• Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně  – 6. a 7. ročník 

• Pythagoriáda – matematická soutěž pro žáky 5. – 9. ročníku 
 
Únor: 

• Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku – penzion Lúka Soláň Bzová – 12 žáků /17. – 21. 2./ 

• Školní kolo recitační soutěže pro 1. stupeň 

• Školní kolo recitační soutěže pro žáky 2. stupně 

• Soutěž v anglickém jazyce ve Zlíně pro žáky 7. ročníku 

• Rodičovský ples, kapela Clera Band ze Sehradic, předtančení se žáky 9. ročníku 
nacvičily Žaneta Nádvorníková a  Gabriela Mitáčková. Pořadatelé: SRPŠ, účastnilo se 
12 pedagogů 

• Od 13. 2. plavecký výcvik pro žáky 1. – 3. ročníku 

• Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně pro žáky 8. a 9. ročníku 

• Diskotéka pro žáky 5. – 9. ročníku – mezitřídní soutěž, kterou vyhráli žáci 5. ročníku a 
získali odměnu od SRPŠ ve výši 3 000,- Kč 



• Dopravní výchova pro žáky 3. A, 3. B 

• Beseda se spisovatelem Jaroslavem Kovandou 
 

Březen: 

• Po zimních prázdninách ve středu 11. 3. 2020 – Ministerstvo zdravotnictví uzavřelo 
všechny školy v celé České republice kvůli ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí 
vzniku a rozšíření onemocnění COVID – 19 způsobené novým koronavirem SARS-
COV-2. Žáci začali pracovat v tzv. „distančním vzdělávání“, tj. vzdělávání na dálku. 
V pátek 13. 3. byl vyhlášen nouzový stav. Byl vydán zákaz vycestování českých občanů 
do všech zemí celého světa. 14. 3. byly uzavřeny všechny obchody mimo prodejen 
potravin, lékáren a čerpacích stanic. Rozhodnutí o uzavření mateřských škol bylo 
ponecháno na zřizovatelích. Obec Halenkovice a vedení školy rozhodly o uzavření 
halenkovické mateřské školy a školní jídelny od 17. 3. 2020. Od 13. 3. 2020 byla 
uzavřena tělocvična pro veřejnost. Nouzový stav byl ukončen dnem 17. 5. 2020. 

Duben: 

• Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021 proběhl v úterý 20. 4. 2020 
elektronickou formou bez osobní přítomnosti dětí. Rodiče podávali přihlášky poštou, 
do datové schránky nebo osobně v ředitelně školy jednotlivě a za přísných 
hygienických podmínek /roušky/. Zapsáno celkem 28 dětí. Rodiče čtyř dětí požádali o 
odklad školní docházky. 

Květen: 

• Od pondělí 11. 5. je umožněna docházka do školy žákům 9. ročníku z důvodu přípravy 
na příjímací zkoušky. Vyučovací dny i hodiny byly plně v rozhodnutí ředitelky školy. 
Byly tedy stanoveny takto: pondělí a čtvrtek v době 8.00 – 9.30 hodin výuka 
matematiky, 9.40 – 11 .20 výuka českého jazyka. Výuka byla z hlediska žáků 
dobrovolná a musely být dodrženy následující podmínky: dezinfekce rukou při vstupu 
do školy, učitelé i žáci v rouškách, každý žák sedí v jedné lavici. Této výuky se 
účastnilo 12 žáků. 

• Od pondělí 25. 5. /po 75 dnech/ je umožněna dobrovolná docházka do školy pro žáky 
1. – 5. ročníku opět za přísných hygienických podmínek a ve skupinkách pouze po 15 
žácích. Bylo vytvořeno celkem 7 skupin. Výuka probíhala pouze v dopoledních 
hodinách a pouze  jedním učitelem. Po obědě mohli žáci navštěvovat školní družinu, 
ale skupiny se nesměly míchat. V jídelně si žáci nesměli brát sami příbory ani 
skleničky s pitím. Od tohoto data byl obnoven i provoz mateřské školy. 
 

Červen: 

• Od 8. 6. je umožněna docházka do školy pro žáky 6. – 8. ročníku – opět na základě 
dobrovolnosti a pouze ve skupinách po patnácti žácích. Byly vytvořeny dvě skupiny 
žáků 6. ročníku, kteří chodili do školy pouze v pondělí a ve středu v době 7.45 – 12.00 
hodin. Dále byla vytvořena jedna skupina žáků 7. ročníku a jedna skupina žáků 8. 
ročníku. Tyto skupiny se vyučovaly v úterý a ve čtvrtek v době 7.45 – 12.00 hodin. 

• 8. června se konaly zkoušky na střední školy /pouze jeden termín/. Po zkouškách 
dochází žáci 9. ročníku pouze na konzultace kvůli vrácení učebnic, tvorbě tabla a 
ostatním třídnickým záležitostem. 

• Rozloučení se žáky 9. ročníku proběhlo v obřadní síni budovy OÚ Halenkovice za 
přítomnosti ředitelky školy, třídní učitelky, starosty a místostarosty obce. Všech 16 
deváťáků dostalo při rozloučení pamětní listy a šerpy. OÚ věnoval žákům pohoštění. 



• 25. 6. proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky v sále OÚ Halenkovice. 

• I předávání vysvědčení proběhlo nestandardní formou: 26. 6. – žáci 9. ročníku, 6. 
ročník 29. 6. v době 8.00 – 8.30 hodin – žáci, kteří navštěvovali konzultace, 8.45 – 
9.30 hodin žáci, kteří zůstali na distanční výuce.    1. – 5. ročník a 7. a 8. ročník dostali 
vysvědčení 30. 6. za stejných podmínek. Slavnostní ukončení školního roku z důvodu 
epidemie neproběhlo. 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
Významné mimoškolní aktivity pedagogů: vedení kroužků, šablony – projekt, nácvik 
Doučování žáků – celkem 14x v rámci projektu Šablony II 

• Čtenářský klub a badatelský klub 

• Zapojení do pracovních skupin MAP Otrokovice 
Pedagogové pracovali v těchto občanských aktivitách: 

- Sbor pro občanské záležitosti – příprava vystoupení k vítání občánků, setkání seniorů, 
rozsvícení vánočního stromu, moderování rozsvícení vánočního stromu a setkání 
seniorů 

- ZO Halenkovice – ředitelka školy je zastupitelka Obce Halenkovice a kronikářka obce 
- SRPŠ – pomoc některých pedagogů při Pohádkovém lese, při karnevale 

 
Významné mimoškolní aktivity: 

• Sběr druhotných surovin – zakoupení školních potřeb a pracovních sešitů pro  

• Nácvik předtančení na Rodičovský  ples 

• Reprezentace školy a obce ve sportovních soutěžích – florbal, fotbal, biatlon 
 
Spolupráce školy a dalších subjektů 
TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice – Trnavský běh, SDH, Modeláři – Drakiáda, SRPŠ – , 
Rodičovský ples, karneval, diskotéka pro starší žáky školy, ZUŠ Napajedla /detašované 
pracoviště/ -  obor hudební a výtvarný. 
 
Zřizovatel školy: Obec Halenkovice jako zřizovatel školy se staral zejména o materiální a 
provozní zabezpečení školy. Představitelé obce byli zváni na významné školní akce. Nejlepší 
žákyně školy obdržela cenu od starosty obce. 
 
Z finančních prostředků zřizovatele se ve školním roce 2019/2020 realizovaly následující 
akce a byly zakoupeny pomůcky: 

• Nový nábytek do sborovny na nové škole                                               102 918,- Kč 

• Lavice a židle do učebny přírodopisu                                                          81 545,69 Kč 

• Kancelářské křeslo                                                                                            3  499,- Kč 

• Kancelářská židle                                                                                               1 290,- Kč 

• Stojan na mapy                                                                                                  4 931,96 Kč 

• Matrace pro děti na spaní do MŠ                                                                   4 151,60 Kč 

• Hliníkové schůdky do MŠ                                                                                 1 290,- Kč 

• Odpadkové koše                                                                                                1 101,- Kč 

• Korkové tabule                                                                                                   8 983,- Kč 

• Nové dřevěné parapety do sborovny na nové škole                                   5 425,- Kč 

• Hračky do mateřské školy                                                                                6 308,40 Kč 



• Nádobí /hrníčky, talířky/                                                                                  1 340,40 Kč 

• Nový jistič na posílení elektřiny                                                                      7 136,- Kč 

• Elektroinstalace v učebnách nové školy                                                   130 904,- Kč 

• PVC ve 4 učebnách nové školy, kazetové stropy                                     260 000,- Kč 

• Oprava hodin na zvonění na staré škole                                                       1 770,- Kč 

• Oprava mrazáku ve školní jídelně                                                                  1 540,- Kč  

• Montáž umývadel do školní kuchyně /požadavek KHS/                            9 559,- Kč 

• Výměna baterie  a dřezu ve školní kuchyni                                                  2 057,- Kč 

• Zahrada MŠ – nové chodníky, dlažba pod pergolou, úprava terénu     283 143,- Kč 

• Oprava omítek  a zdiva na staré škole /odstranění vlhkosti/                    40 900,- Kč 

• Malování                                                                                                               5  460,- Kč 

• Elektroinstalace – rozvaděče, osvětlení chodeb, osvětlení parčíku         263 499,- Kč 

• Dekorativní stěrky na chodbách nové školy                                                 121 907,50 Kč 

• Zazdění otvoru po dveřích                                                                                 12 390,- Kč 

• Výroba a montáž posuvných dveří                                                                     6 611,- Kč 

• Oprava elektrické rozvodny                                                                                  5 073,- Kč 

• Navýšení jističů                                                                                                      3  658,- Kč 

• Rozvody vody a nové odpady na WC u školní jídelny                                    24 079,- Kč 

• Elektroinstalace – chodby, vestibul, rozvaděč v přízemí                              240 691,- Kč 

• Obklady na WC u školní jídelny                                                                           63 158,- Kč 

• Lité podlahy na chodbě, v suterénu a vestibulu – nová škola                     542 825,- Kč 

• Malování, nátěry, škrabání starých omítek, radiátory, parapety               230 759,- Kč 

• Myčka na nádobí do mateřské školy                                                                 11 058,94 

• Digitální hodiny – chodba nové školy                                                                26 850,- Kč 

• Strojová síť na chodbu nové školy                                                                        6 720,- Kč 

• Pultový mrazák do školní kuchyně                                                                     10 793,- Kč 

• Konvektomat pro školní kuchyni                                                                       256 671,83 Kč 

• Náhradní díl pro mlýnek do školní kuchyně                                                        1 524,60 Kč  

• Gastro nádobí do kuchyně /plechy/                                                                     6 369,86 Kč 

• Bezkontaktní teploměry                                                                                         5 009,40 Kč  

• Ochranné štíty pro výuku /učitelé/                                                                       1 557,- Kč 

• Univerzální zdroj ke klávesám                                                                                   899,- Kč 

• Slunečník a podstavec pro školní družinu                                                             2 050,- Kč 

• Nové baterie – 2 kusy                                                                                               2 097,- Kč 

• Rychlovarná konvice                                                                                                    799,- Kč 

• Kávovar JURA                                                                                                          29  991,93 Kč  

• Dřevěné počítadlo                                                                                                   4  600,- Kč                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                   
Celkové náklady činily                                                                                     2 858 303,-Kč                                                   
 

SRPŠ zakoupilo ze svého rozpočtu a předalo jako dar škole následující majetek: 

• Výukový projekt o ekologii pro 1. a 2. ročník                                             1 280,- Kč 
 

Z pokladny SRPŠ byly dále poskytovány finanční příspěvky na lyžařský výcvik žáků 7. ročníku, 
na dopravu dětí do Slováckého divadla, na mikulášské balíčky, na dárkové balíčky pro 



prvňáčky, autobusovou dopravu na různé kulturní akce žáků školy, startovné a další 
záležitosti. 

 
Z projektů: 
Šablony II – výukové karty                                                                                                 575,- Kč 
Šablony II – knihy                                                                                                             1 200,- Kč 
Licence a výukové programy na notebooky                                                              17 848,- Kč 
Didaktický koberec pro matematiku                                                                             3 025,- Kč 

  10 notebooků pro výuku                                                                                            100  575,60 Kč 
  Nabíječka pro nové notebooky                                                                                      7 306,40 Kč 
 

Celkem                                                                                                                           130 530,- Kč 
 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, testování žáků 
Ve školním roce 2019/2020 proběhlo testování žáků 9. ročníku v oblasti environmentální 
výchovy.  
Škola měla v plánu testovat žáky 5. a  7. ročníku u firmy Společnost pro kvalitu školy, ale 
testování se neuskutečnilo z důvodu uzavření škol od 11. března. 
 

Mateřská škola 
Mateřská škola v Halenkovicích je trojtřídní předškolní zařízení s celodenním provozem od 

6.00 hod. do 16.00 hod. Poskytuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od dvou do šesti 

let. K 1. 9. 2019 bylo do mateřské školy zapsáno 64 dětí, které byly rozděleny do tří  tříd:   

1.třída  Sluníčka 16 dětí  

2. třída Koťátka 26 dětí 

3. třída Berušky 22 dětí 

 

Do Základní školy Halenkovice odešlo 23 dětí. 

Počet dětí s odkladem školní docházky ve školním roce 2019/2020: 5  

K zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Halenkovice přišlo 23 dětí. 

Průměrná docházka byla 13 dětí na třídu. Ve třídě Sluníček byla průměrná docházka 9 dětí, ve 

třídě Koťátek 17 dětí a ve třídě Berušek 14 dětí.  

Pět učitelek pracovalo na úvazek 1,0 ,  jedna učitelka na  úvazek 0,5, školnice úvazek 1,0  a 

chůva 4 hodiny denně. 

Děti mají v mateřské škole k dispozici třídy – herny, rozdělené na hrací dětská centra, kde 

probíhají činnosti dle požadavků rámcového vzdělávacího programu. Dále jídelní část, která 

slouží pro stravovací účely. Každá třída má k dispozici umývárnu, WC a prostornou šatnu. 

Všechny místnosti jsou vybaveny účelně a esteticky, průběžně je doplňován sortiment 

učebních pomůcek podle věkového složení třídy, aktuální nabídky a finančních možností školy. 

K mateřské škole patří i školní zahrada, která plně slouží potřebám dětí předškolního věku a je 

dostatečně vybavena zahradním mobiliářem, také okolí mateřské školy nabízí pro děti 

všestranné vyžití. 



Strava pro děti je do mateřské školy dovážena ze školní jídelny při ZŠ Halenkovice v uzavřených 

nerezových várnicích a ihned vydávána strávníkům v MŠ. Děti mají k dispozici bohatý a pestrý 

jídelníček, rozložený do ranní svačiny, ovocné přesnídávky, oběda a odpolední svačiny. Rodiče 

mají možnost sledovat složení jídelníčku a rozpis jídel na nástěnce v MŠ nebo na webových 

stránkách MŠ. Škola neustále pracuje na zlepšení podmínek dětí i zaměstnanců, udržuje a 

zvelebuje prostředí školy, pečuje o vztahy uvnitř i vně školy a klade důraz na osobnostně 

sociální výchovu dětí a jejich vzdělávání dle Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní 

vzdělávání. 

MŠ pracovala  podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Svět je velká skládačka “. 

Naším cílem bylo i nadále umožňovat dětem zažívat veškerá tajemství přírody, upevňovat 

jejich vztah k přírodě, a to nejen prostřednictvím naší zahrady, ale i prostřednictvím 

tematických vycházek do okolí / les, louky, návštěvy sadů či dvorků  /.Velikou výhodou je, že 

bydlíme na vesnici a ta nám poskytuje spoustu možností. V průběhu roku jsme se 

nezaměřovali jenom na oblast environmentální výchovy, ale usilovali jsme o všestranný rozvoj 

dítěte. Zařazovali jsme prvky i polytechnické výchovy, rozvíjeli jsme předmatematickou  i  

předčtenářskou gramotnost a sociální cítění. Usilovali jsme především o to, abychom vycházeli 

jak ze samotných her dětí, ale velký důraz jsme kladli i na prožitkové učení.  

Během roku jsme uplatňovali pravidla, která staví na pomoci druhému, ohleduplnosti, 

přátelství, ale také potřebě uklízet své místo. Děti se v kolektivu učily správnému chování, 

stolování, sebeobsluze, hledat si nové kamarády a získávaly nové poznatky o světě kolem 

nás. Ve třídě dvouletých dětí proběhla adaptace bez větších problémů. Všechny děti měly 

osvojeny základní hygienické potřeby. Děti se pozvolna zapojovaly do výchovně vzdělávacího 

procesu. Velkou výhodou bylo zajištění chůvy z prostředků  EU –Šablony II. V práci 

s předškoláky jsme využívali pracovní sešity pro předškolní vzdělávání – Kuliferda. Hravou 

formou se tak děti připravovaly na školu. Zvýšenou pozornost jsme také věnovali vadné 

výslovnosti řeči. Děti, kterých se tyto vady týkaly, pracovaly pravidelně s logopedickým 

preventistou. 

Ve třídě Koťátek pracovaly paní učitelky podle individuálního vzdělávacího plánu s 5 dětmi 

s odkladem školní docházky. 

Usilujeme o to, aby naše mateřská škola byla rodinnou mateřskou školou, aby se zde všichni 

cítili dobře.  

 

 

 

PROJEKTY: 

• „Uzavírání podzimní přírody s dědečkem Mecháčkem “. Projekt  je zaměřen  na   

environmentální výchovu a jeho realizace probíhá na zahradě mateřské  

   školy. 

• „Cesta za pohádkovým klubíčkem “, ve spolupráci s místní knihovnou .  

• Výchovný projekt  „ Jablíčko “ ve spolupráci  s místními zahrádkáři. 

• „ Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky “ -  celoroční projekt pro rozvoj 

   pohybové gramotnosti předškolních dětí ve spolupráci s Českou obcí  

   sokolskou. 



 

SPECIFICKÉ DÍLČÍ PROJEKTY:  

„ S knížkou celý rok “ / celoroční čtení v MŠ / 

„Hrajeme si se slovíčky“/logopedická prevence/ 

„Plavu si, ani nevím jak.“ /předplavecká výuka/ 

„Cvičíme pro radost“/ cvičení rodičů s dětmi / 

 

V DVPP se učitelky vzdělávaly v oblastech z projektu Šablony pro MŠ a ZŠ II., vzdělávací 

agenturou Mgr. Jitky Blechové, NIDV Zlín a projektu MAP II na Otrokovicku. 

Absolvovaly semináře: 

- Podpora autoevaluace mateřské školy s využitím systému Inspis ŠVP - 

  Mgr. Dana Karmazinová 

- Motorika, grafomotorika, oromotorika v předškolním věku a rizika ve vývoji  

  předškolního dítěte" -  Mgr. Milena Kohoutová 

- Změny v právních předpisech v průběhu roku v praxi škol a školských 

  zařízení – PhDr. Mgr. Monika Puškinová 

- Komunikace s rodiči -  Dr. David Čáp 

-  metodické setkávání s Mgr. Korcovou 

Jedna pí. učitelka se účastní čtyřletého projektu MAP II na Otrokovicku – práce ve skupině pro 

předškolní vzdělávání.  

MATERIÁLNÍ  ZAJIŠTĚNÍ 

 Pro zkvalitnění práce s dětmi jsme během roku zajistili nové pomůcky, hračky a výtvarný 

materiál díky finančnímu daru MUDr. Bakalíkové v částce 20.000,- Kč. Ze SRPŠ byly 

poskytovány finanční prostředky na podzimní tvoření, mikulášské balíčky a rozloučení 

s předškoláky. Do výdejny jídla byla pořízena nová myčka na nádobí. 

V jarních měsících proběhla rozsáhlá rekonstrukce školní zahrady – vybudovány nové 

chodníky, nová dlažba pod pergolou, vyhrazení prostoru pod hracími prvky, doplnění kamínků 

pod hrací prvky, srovnání terénu bagrem a vysázení trávy. 

 

ŠKOLA SPOLUPRACUJE : 

S RODIČI, PRARODIČI 

Podařilo se nám více vtáhnout rodiče do života MŠ / uzavírání podzimní přírody s dědečkem 

Mecháčkem, podzimní tvoření v MŠ - vytváření strašidýlek z dýní - Heloudýně,  vánoční 

besídka pro rodiče v KD,  vánoční dílničky v mateřské škole spojené se zpěvem koled u 

stromečku na zahradě MŠ, čtení pohádek  prarodiči v mateřské škole, rozloučení 

s předškoláky.  

S OBECNÍM ÚŘADEM 

Pravidelná účast dětí na vítání občánků. Představitelé obce navštívili mateřskou školu při 

příležitosti zahájení školního roku a při  rozloučení se s předškoláky. Vystoupení dětí MŠ při 

rozsvícení vánočního stromu v naší obci. 

 



S MÍSTNÍ KNIHOVNOU 

seznámení se s prostředím, pravidelné návštěvy v knihovně a spolupráce paní knihovnice k 

projektu „ Cesta za pohádkovým klubíčkem “. 

S MÍSTNÍMI PODNIKATELI 

exkurze do jejich objektů, vánoční koledování a poděkování, tematické výlety, sponzorské 

dary 

SE ZÁKLADNÍ ŠKOLOU 

Během celého roku jsme spolupracovali se ZŠ na přípravě dětí  pro vstup do ZŠ. Předškolní děti 

navštívily 1.tř. ZŠ /viděly část matematiky, prvouky a JČ, spolu s kamarády si vyzkoušely úkoly, 

které jim zadávala paní učitelka/. Děti také navštívily ŠD, kde je paní vychovatelka seznámila 

s činností družiny, připravila jim společenské hry, kreslení a hry dle jejich přání. Vzájemné 

předávání poznatků a zkušeností mezi učitelkami MŠ a 1. třídy ZŠ.  

Mikulášské dopoledne,  společné koledování,  pozvání dětí 1. třídy na kulturní akce do MŠ a 

opačně.  

SPOLUPRÁCE S VEŘEJNOSTÍ  

vánoční koledování, informovanost o činnosti MŠ prostřednictvím webových stránek, 

pravidelné příspěvky do Halenkovického zpravodaje. 

SPOLUPRÁCE S OSTATNÍMI  PARTNERY 

-  se ZUŠ v Napajedlích – ukázka hudebních nástrojů v MŠ 

- s modeláři – Drakiáda 

- s místním mysliveckým sdružením – prohlídka  myslivecké chaty, beseda s místními myslivci 

- DDM Sluníčko Otrokovice – dílničky pro děti a hry v jejich hracích centrech 

 

SPOLUPRÁCE S ODBORNÍKY  

- Speciálně pedagogické centrum pro děti sluchově postižené a s vadami řeči , logopedie – 

pravidelná konzultace v průběhu roku 

- Pedagogicko-psychologická poradna – školní zralost, poradenství pro rodiče 

- Screeningové vyšetření zraku  

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme uskutečnili tyto akce: 

 

 Září  

- podzimní vycházky do okolí  MŠ – seznamování s okolím 

- třídní schůzky v MŠ  

- maňáskové divadlo „Krtek a kamarádi“ 

 

 

 



  Říjen 

      

   - zahájení kroužků logopedické prevence v MŠ 

    - zahájení kroužku „ Cvičení pro rodiče s dětmi - tělocvična  ZŠ “ 

    - zahájení „ Centra pro rodiče s dětmi v MŠ “ 

    - sdílení s rodiči z projektu Šablony II – odborná přednáška Mgr. Muchové  

      z SPC Zlín a Mgr. Kohelové logopedky  SPC Zlín 

    - projektový týden „ Koulelo se, koulelo “  návštěva sadu u Hrbáčků 

    - Drakiáda  - společně s rodiči  pouštění draků na Vrchovici 

    - návštěva kouzelníka v MŠ 

    - sportovní den na Větřáku  spojený s opékáním 

 

     Listopad 

 

    -  Den  otevřených dveří v MŠ - „ Kouzlení z přírodnin “ - uspávání podzimní  

       přírody s dědečkem Mecháčkem - společná akce s rodiči  

    -  soutěž o nejkrásnější výrobek z dýní – Heloudýně 

    -  návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ  

    -  návštěva v družině 

    -  vánoční fotografování dětí  

    -  loutkové divadlo „ Červená sukýnka, Červená Karkulka “ 

 

     Prosinec 

 

     - vystoupení  dětí  při  Rozsvěcování vánočního stromu v obci 

    -  návštěva  Mikuláše v MŠ 

    -  hudební představení v Napajedlích - Hvězdička betlémská 

    - vánoční tvoření s rodiči v MŠ 

    - vánoční besídka pro rodiče v budově OÚ Halenkovice 

    -  vánoční posezení s 1. tř. ZŠ – zpívání koled u stromečku v MŠ 

 

    Leden 

 

     -  návštěva místního kostela – prohlídka betlému, vánoční výzdoby, povídání 

        s otcem Tomášem Kaňou  

     -  vystoupení Truhlíka a Truhličky / 28.1.2019 výukový program o hygieně / 

     -  loutkové divadlo Rolnička  „ Krtek a koloběžka “ 

     -  beseda se sestřičkou pí. Monikou Fürstovou na téma „ Moje  tělo a moje zdraví“ 

         

 

Únor 

 

- dílničky v DDM Sluníčko Otrokovice 

- karneval v MŠ 



- loutkové divadlo Šikulka  s pohádkami „ Jůlinka a nejlepší kamarád a O líném zajíčkovi“ 

- návštěva všech  tříd v knihovně v rámci projektu  „ Pohádkové klubíčko “ 

 

Březen 

 

- zahájení předplaveckého kurzu v Plavecké škole UH / 4.3.2019 , ostatní lekce  

  zrušeny z důvodu  mimořádných opatření MZ ČR – COVID 19/. 

- kouzelník Waldini v MŠ / 7.3.2019 / 

 
Duben, Květen 

 

- Další plánované akce  z důvodu přerušení provozu mateřské školy dne 17. 3. a ochrany 

   zdraví dětí, rodičů a všech zaměstnanců školy se již neuskutečnily. 

 

Červen 

 

- rozloučení s předškoláky v sále OÚ Halenkovice 

                                                                                                       
Závěr výroční zprávy 

      Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a asi třetina úkolů 
nebyla splněna z důvodu uzavření škol dne 11. března. Výuka probíhala ve všech ročnících 
podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání – „Veselá škola.  
Od 3. ledna 2019 škola začala plnit úkoly z projektu Šablony II, na který jsme dostali dotaci 
celkem 1 233 162,- Kč. Projekt bude realizován v průběhu dvou let. Ukončen měl být 
původně k 31. 12. 2020, ale vzhledem k tomu, že v jarních měsících probíhala po dobu 75 
dnů distanční výuka a šablony na doučování, kluby, aktivity s ICT a také projektové dny 
v mateřské škole nemohly být realizovány, požádala ředitelka školy o prodloužení realizace 
projektu o dva měsíce. V rámci projektu se v základní škole bude i nadále realizovat šablona 
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, čtenářský a badatelský klub, šablona 
využití ICT a šablona vzdělávání pro pedagogické pracovníky. V mateřské škole byla vybrána 
šablona pro chůvu, šablona pro  další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro projektové 
dny v mateřské škole i mimo mateřskou školu a tématická setkání s rodiči. 
 
      Na hlavní prázdniny byla naplánována generální rekonstrukce hlavní chodby, suterénu a 
vestibulu v budově nové školy. Jednalo se o tyto práce: 

• nové rozvody elektřiny na chodbě, vestibulu a v učebnách v přízemí 

• výměna všech elektrických rozvaděčů v celé budově 

• výměna hliníkových dveří a oken ve vestibulu a luxferů v učebnách 

• dokončení podhledů včetně nového osvětlení na hlavní chodbě, ve vestibulu, na chodbě 

v přízemí, v učebnách v přízemí, v kancelářích 

• nové obklady sociálního zařízení ve vestibulu včetně elektroinstalace a rozvodů vody 

• zateplení stropu ve vestibulu 



• odstranění mnoha vrstev maleb, stěrkování oškrabaných stěn a následně nová výmalba na všech 

chodbách a v učebnách v přízemí 

• moderní stěrky pro odpočinkové koutky pro žáky 

• nové obklady v učebnách v přízemí včetně výměny umývadel 

• nátěry otopných těles a parapetů v učebnách 

• výměna zabezpečovacího zařízení – vstupy na čipy 

• zabudování kouřových čidel v učebnách 

• nové lité podlahy na hlavní chodbě, ve vestibulu a na chodbě v přízemí 

 
Celá rekonstrukce probíhala na základě vizualizace Ing. Arch. Zuzany Šaláškové. Vizualizace 
byla schválena na jednání ZO Halenkovice. Velké poděkování patří vedení obce a především p. 
Šaláškové za technickou a odbornou pomoc při řešení  problematických situací, které se při 
rekonstrukci v průběhu celých prázdnin objevovaly. Z uvedeného výčtu vyplývá, že seznam prací 
je opravdu dlouhý. V jarních měsících, kdy byla škola z nařízení Ministerstva zdravotnictví ČR 
uzavřena, byly provedeny některé práce s předstihem. S nástupem žáků do školy dne 11. května 
/žáci 9. ročníku/ byly práce přerušeny a pokračovalo se až o hlavních prázdninách. 
     Dále se provedl generální úklid prostor, které využívá školník. Bylo vyřazeno množství starých 
a nepoužitelných věcí, které po dlouhé období zbytečně zabíraly místo ve starých a zaprášených 
skříních. Také byly  vyřazeny tři stroje, které nikdo ve škole nevyužíval a také nikdo ze 
zaměstnanců nebyl proškolen k práci na těchto zařízeních. 
Byl zakoupen nový kávovar – doposud nebyl na škole pro 35 zaměstnanců ani jeden. Je v plánu 
dokoupit kávovary i na starou školu a do mateřské školy. 
Do školní jídelny se pořídil nový konvektomat. V současné době, kdy kuchařky vaří až 300 obědů 
je nový konvektomat více než potřebný. 

Zajišťovali jsme množství programů v rámci environmentální výchovy - žáci sbírali starý 
papír, třídili odpad, sbírali hliník. Pracovníci školy vedli všechny žáky k péči o životní 
prostřední, k šetření vodou, elektrickou energií a ostatními materiály. 
     Škola byla zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Školní mléko bylo již 
druhým rokem dodáváno z ekofarmy Javorník ve Štítné nad Vláří. Žáci 1. – 3. ročníku se 
v jarních měsících učili plavat v Plavecké škole ve Zlíně. Výuka však musela být v důsledku 
uzavření škol přerušena. Náhradní hodiny budou mít tito žáci v termínu od 5. října v novém 
školním roce. Pokračovala výuka dopravní výchovy na dopravním hřišti v Otrokovicích – 
Kvítkovicích. Průkaz cyklisty však získali žáci 4 ročníku opět z důvodu uzavření škol až v září 
školního roku 2020/2021. 
     Školní družina pracovala podle svého vzdělávacího programu „Správný kluk a správná 
holka“ ve třech odděleních při počtu 64 dětí. Provozní doba ranní družiny byla v době 6.00 – 
7.30 hodin a odpolední družina probíhala v době 11.30 – 16.00 hodin. V průběhu školního 
roku připravily vychovatelky školní družiny mnoho akcí. 
Výborná byla spolupráce s místní knihovnou pod vedením p. Pavlíny Bieberlové, viz přehled 
akcí.  
Na škole po celý školní rok působilo detašované pracoviště ZUŠ Rudolfa Firkušného 
Napajedla – obor výtvarný a hudební. 
Na dobré úrovni probíhala spolupráce s místními organizacemi v obci, se SRPŠ a také nová 
spolupráce s DDM Matýsek, čímž mohla vzniknout nabídka nových kroužků pro všechny 
žáky školy. Žáci mohli navštěvovat tyto kroužky: keramika, JUDO, Sportík, taneční, florbal, 
biatlon, fotbal, modeláři a další. 



     Školská rada se sešla celkem dvakrát a mimo projednání a schválení potřebných 
dokumentů se zajímala o veškeré dění ve škole. Na všech schůzkách byla přítomna i 
ředitelka školy, která odpovídala na četné dotazy všech členů školské rady. 
         V průběhu celého školního roku 2019/2020 probíhala výborná spolupráce se 
zřizovatelem školy tj. Obcí Halenkovice. Bez podpory a pomoci obecního úřadu by nemohlo 
být realizováno takové množství stavebních prací, oprav a dalších aktivit. Pracovníci 
obecního úřadu pomáhali škole téměř při všech větších stavebních, úklidových, kulturních a 
dalších akcích. Z tohoto důvodu vyslovuje ředitelka školy velké poděkování všem 
pracovníkům OÚ,  zastupitelům a celému Obecnímu úřadu Halenkovice pod vedením pana 
starosty Jaromíra Blažka za obrovskou podporu, pochopení a příkladnou spolupráci při 
řešení všech náročných úkolů v celém školním roce 2019/2020. 
 
 
 
 
 
Datum zpracování výroční zprávy: září 2020 
Datum projednání na pedagogické radě: 5. 10. 2020 
Datum schválení školskou radou: 6. října 2020    
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