
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: 1. 4. 2021 

 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 280 strávníků                        IZO               103107363 

Školní jídelna – výdejna 64 strávníků        IZO               150073518 
 

8. Základní údaje o škole a o součástech, které sdružuje za školní rok 2021/2022 
 

 Počet tříd 
/skupin/ 

Počet žáků Počet žáků na 
třídu 
/skupinu/ 

Přepočtený 
počet ped. 
pracovníků 
/ŠJ/ 

Počet žáků na 
pedagogický 
úvazek 

1. stupeň           6    107 17,8 6 17,8 

2. stupeň           4      95 23,75 7,5 12,7 

Školní družina           2      50 25 1,4553  

Školní klub           0       0    0 0 0 

Mateřská 
škola 

          3     64 21,3 5,5 11,6 

Školní jídelna           0   255     0 4,5    0 

Jiné           0        0     0   0    0 

 

mailto:zshal@centrum.cz


Poznámka:  Školní jídelna vařila ve školním roce 2021/2022 pro 255 dětí, pro 35 zaměstnanců 

školy a pro 41 cizích strávníků. Celkem to bylo 331 strávníků.  

Dvakrát v týdnu /úterý a ve čtvrtek/ měli strávníci možnost vybrat si ze dvou jídel. 

 

9. Školská rada zřízena: ANO 

Datum zřízení: 28. 11. 2017 

Počet členů: 6 

Počet jednání: 2 

Členové: 

 Za zřizovatele Anna Kašpárková– předsedkyně, Ing. Arch. Zuzana Šalášková 

Za pedagogické pracovníky: Marta Skýpalová, Bc. Ilona Plisková 

Za rodiče: Veronika Horková, Adéla Machalová 

Poznámka: Volby do školské rady za pedagogické pracovníky i za zákonné zástupce 

proběhly v říjnu roku 2020. 

 

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. 202 

 

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 2021/2022: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci          23  21,85 

Externí pracovníci            0    0 

 

 



Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 

/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 

4  

2 Zástupkyně ředitelky 1 VŠ - MA, CHE 9  

3   Vedoucí učitelka MŠ 1    SŠ, uč. pro 
předškolní 
vzdělávání 

26 

4  Učitelka 1   VŠ, 1. stupeň ZŠ 22  

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 – 5. r. 

22 

9 Učitelka 1     VŠ – NJ 22 

10 Učitel 1     VŠ -TV, ZE 19 

11 Učitelka 1    VŠ, ČJ NJ 23 

12 Učitelka 1    VŠ, ČJ, VV 22 

13. Asistentka 0,5   Kurz pro 
asistenty ped. 

20 

14 Učitelka 1   VŠ, ZE, PŘ 23 

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 D Učitelka MŠ 1   SŠ, uč. MŠ 15,5 

20 Vychovatelka ŠD, 
asistentka 

1,125  SŠ, 
vychovatelství 

17,5 + 20 

 21 Asistentka 0,75   Kurz pro 
asistenty ped. 

 

22 
 

Vychovatelka ŠD, 
učitelka 

0,625 
0,4545    

VŠ, uč. sociální 
ped. 
 

 17,5 + 10  

23    
 

Učitelka  1   VŠ, AJ 23 

24.                                       Učitelka MŠ    1                              SŠ, uč. MŠ               31 
 

Poznámka: Ředitelka má snížený úvazek z hlediska funkce a také z pozice výchovného 

poradce. Tuto funkci vykonává od 1. září 2020. 

 

 



Věková struktura pedagogických pracovníků: 

Do 25 let - 0,   do 30 let – 2,   do 35 let – 2,   do 40 let – 4,   do 45 let – 2,   do 50 let – 7,        

do 55 let – 3,   do 60 let – 2,   do 65 let – 1   66 let - 1 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činil: 44,9 let 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Do 25 let – 0, do 40 let – 1, do 50 - 1 

Průměrný věk vychovatelek školní družiny: 43,5 let 

Do starobního důchodu odešla paní učitelka, která pracovala v mateřské škole jako učitelka 

na poloviční úvazek a zároveň jako asistentka pedagoga na úvazek 0,3. Jedna paní 

vychovatelka s vysokoškolským vzděláním pracuje ve školní družině na zkrácený úvazek a 

k tomu má zkrácený  úvazek jako učitelka předmětů s výchovným charakterem. Druhá paní 

vychovatelka pracuje ve školní družině také na zkrácený pracovní úvazek a zároveň pracuje 

jako asistentka pedagoga u chlapce se speciálně vzdělávacími potřebami. Od října roku 2021 

až do konce školního roku byla přijata asistentka pedagoga na úvazek 0,5, se kterou byl ke 

konci školního roku 2021/2022 rozvázán pracovní poměr z důvodu stěhování chlapce se 

speciálně vzdělávacími potřebami, kterému naše škola poskytovala asistenci pedagoga na 

doporučení KPPP Zlín. 

Na škole byly vyučovány tři přespočetné hodiny, které byly pevně vyznačeny v rozvrhu a 

vyučovaly se pravidelně. 

 

  

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické  způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 95 

Aprobovanost výuky 95 

 

Jedna paní učitelka je studující, která dokončí vysokoškolské vzdělání ve školním roce 2022/2023. 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 11 10,7 

Externí pracovníci 0   0 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022: 
 

Ostatní pracovníci – pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1.  Školník, topič 1,35 Vyučen, SŠ strojírenská 

       2. Pomocná kuchařka 1,0 SPŠ konzervárenská 



       3. Uklízečka 1 Základní vzdělání 

       4. Uklízečka 1 Vyučena, plastikářka 

       5. Uklízečka 0,7 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, obor cukrářka 

    11. Uklízečka 1 Základní vzdělání 

 
 Jedna kuchařka školní jídelny měla rozdělený pracovní úvazek – 0,5 pracovního úvazku jako vedoucí 
školní jídelny a 0,5 pracovního úvazku jako kuchařka.  
Vzhledem k vyššímu počtu strávníků byl navýšen pracovní úvazek pomocné kuchařce /nyní celý 
pracovní úvazek/. K 31. 10. skončil pracovní poměr p. uklízečce, které nebyla prodloužena pracovní 
smlouva, takže od 1. 11. byla přijata nová uklízečka. 
 

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. Specifičnost výuky v 1. třídě                                                                          1 690,- Kč                                                                                                    
2. Kurz primární logopedické prevence                                                            5 400,- Kč                                                                           
3. Systematické konstelace – jak nevyhořet                                                       980,- Kč  
4. Letem světem v pohybových hrách s hudbou /2 učitelé/                         1 000,- Kč 
5. Budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu                                   24 000,- Kč 

/školení sborovny – 22 pedagogických pracovníků/ 
6. Vítání jara – náměty pro činnost ve školní družině                                       550,- Kč 
7. Rozvoj a stimulace percepčně motorických schopností 

a dovedností dětí předškolního věku                                                            2 700,- Kč 
CELKEM                                                                                                             36 320, Kč 

 
Z rozpočtu zřizovatele /obec Halenkovice/ 
Účetnictví                                                                                                                        1 240,- Kč 
Školení kuchařek v oblasti hygieny - webinář                                                           1 300,- Kč 
Školení pro vedoucí školní jídelny                                                                                  590,- Kč 
Ukončení pracovního poměru – webinář pro vedení školy                                   2 500,- Kč 
První pomoc – všichni zaměstnanci                                                                           6 700,- Kč 
CELKEM                                                                                                                       12 330,- Kč 
                                                                                                                                                                                
 
Finanční náklady na vzdělávání ve školním roce 2021/2022 činily celkem: 48 650,- Kč. 
 
Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2021/2022: 
 



Zapsaní do 1. 
ročníku 
2021/2022 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupili do 1. 
ročníku 
2021/2022 

Zapsaní do1. 
ročníku 
2022/2023 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupí do 1. 
ročníku 
2022/2023 

21 4 17 23 3 20 

 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2021/2022: 
 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1.  17   17    0 0 0 

2.  23   21    2 0 0 

3.  16   14    2 0 0 

4.  20   16    4 0 0 

5.A  16   10    6 0 0 

5.B  15     9    5 1 0 

Celkem 1. 
stupeň 

107   87  19 1 0 

6.   24    14  10 0 0 

7.   26    15  10 1 0 

8.   26     9  16 1 0 

9.   19     7  12 0 0 

Celkem 2. 
stupeň 

  95    46  48 2 0 

Škola celkem 202  133  67 3 0 

 

Poznámka: Z tabulky je zřejmé, že na 1. stupni neprospěla jedna žákyně. Vzhledem k tomu, 
že v průběhu školní docházky na 1. stupni již jednu „propadla“, postoupí do 6. ročníku i 
s nedostatečnými známkami. Neprospěl také jeden žák ze 7. ročníku, který však v letošním 
školním roce ukončil povinnou školní docházku právě v 7. třídě. Dvakrát totiž v průběhu 
školní docházky opakoval ročník.  Jedna žákyně neprospěla v 8. ročníku a u opravných 
zkoušek neuspěla, a tak zůstává v 8. třídě. Rodina se však odstěhovala z Halenkovic a žákyně 
bude opakovat osmý ročník na jiné škole. 
 
Počet žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2021/2022: 
 

  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 

2                2  2                 2 13 13   4   4   0   0 

 
 

Žáci měli možnost navštěvovat přípravku k přijímacímu řízení, kde s vyučujícími matematiky 
a jazyka českého procvičovali problémové úlohy a řešili testy z minulých ročníků přijímacího 
řízení. Rodiče byli písemně informováni o tom, že jejich děti mohou přípravku z jazyka 
českého i z matematiky navštěvovat.  
 



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. Školu v letošním školním roce nemohli vzhledem ke covidovým opatřením 
navštěvovat náboroví pracovníci. Všechny propagační materiály a informace o středních 
školách i učebních oborech, které naše škola dostala, byly přeposílány žákům 
prostřednictvím aplikace Bakaláři nebo prostřednictvím Microsoftu TEAMS. Probíhaly také 
konzultace žáků i rodičů s kariérovým poradcem přímo v halenkovické škole. Pomoc při 
výběru povolání poskytl i Úřad práce Zlín, který žáci navštívili v doprovodu kariérového 
poradce v podzimních měsících. 
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. 
 
Ve školním roce 2021/2022 bylo v Základní škole Halenkovice celkem evidováno 23 dětí se 
speciálními vzdělávacími potřebami. U jednoho žáka 5. ročníku a jednoho žáka 6. ročníku 
působili asistenti pedagoga. Od října roku 2021 byl přidělen asistent pedagoga i jednomu 
žákovi 2. ročníku s výchovnými i vzdělávacími problémy.   
Pedagogická intervence byla poskytována na základě vyšetření a  doporučení KPPP a také na 
základě rozhodnutí ředitelství školy potřebným žákům prostřednictvím doučování z projektu 
Šablony III a také z Národního programu doučování. Na základě vyšetření a doporučení 
z KPPP Zlín byl  na naší škole vyučován předmět speciálně pedagogická péče pro čtyři žáky. 
Tento předmět vyučovala paní učitelka se specializací pro 1. stupeň základní školy a zároveň 
s odborností na speciální pedagogiku. 
Podpůrná opatření 1. stupně byla poskytována dvěma žákům, podpůrná opatření 2. stupně 
celkem devatenácti  žákům a podpůrná opatření 3. stupně dvěma žákům. 
 
Výsledky prevence sociálně patologických jevů: 
 
Primární prevence byla v roce 2021/2022 realizována formou besed s odborníky podle 
možností školy a aktuální nabídky akcí. Dále potom s pomocí osvědčených školních 
projektů. Také byly realizovány projekty, které byly kvůli situaci COVID-19 odloženy 
v minulém školním roce. Bohužel z důvodu omezených kapacit lektorů nemohly být 
nahrazeny ve všech ročnících. V rámci prevence proběhly tyto programy: 

1. Policie ČR – „Policista je náš kamarád“ – preventivní doporučení, jak se nestát obětí 
protiprávního jednání /2. ročník/ 

2. Policie ČR – „Nebezpečný internet“ – preventivní doporučení, jak se nestát obětí 
protiprávního jednání, zejména v oblasti používání komunikačních prostředků 
sociálních sítí /5. A + 5. B/ 

3. Policie ČR – „Trestní odpovědnost mládeže, preventivní doporučení“ – preventivní 
doporučení, jak se nestát obětí protiprávního jednání /8. ročník/ 

4. Projekt KROKUS – nebezpečí diskriminace, předsudků a fanatismu – prevence 
interkulturalismu a rasismu /9. ročník/ 

5. Osvětim – 2. světová válka, vyhlazování Židů – prevence šikany, prevence rasismu    
/9. ročník/ 

http://www.zkola.cz/


6. Dopravní výchova – bezpečnost, dodržování pravidel – právní povědomí, 
zodpovědnost za své jednání /2., 3. a 4. ročník/ 

7. Lyžařský výcvik – samostatnost, komunikace, spolupráce, stmelování kolektivu – 
sociální prevence,  prevence šikany /8. ročník/ 

8. „On-line ZOO“ – základy bezpečného chování na internetu /1. – 4. ročník/ 
9. „Hasičské myši učí děti“ – požární ochrana a ochrana obyvatelstva /1. – 4. ročník/ 
10. „Jsme kamarádi“ – primárně preventivní program zaměřený na budování vztahů 

v třídním kolektivu /1. ročník/ 
11. Třídnické hodiny – primární prevence v rámci třídnických hodin /podle potřeb 

jednotlivých tříd/  pro žáky 1. – 9. ročníku 
12. Adaptační vycházky – zaměření na budování vztahů v kolektivu po distanční výuce  

/1. – 9. ročník/ 
13. „Naše třída“ – program zaměřený na zdravé vztahy v kolektivu /2. – 4. ročník/ 
14. „Netolismus“ – co je to netolismus, znaky a příznaky, rizika netolismu, meze a 

pravidla při hraní her /7. ročník/ 
15. „Zůstaň offline“ – prevence závislosti na internetu /6. – 9. ročník/ 
16. „Svět drog a jejich účinky“ – co je návyková látka, proč lidé berou návykové látky a 

dělení návykových látek /8. a 9. ročník/ 
Preventivní programy: 
Další výchovně vzdělávací aktivity školy jsou uvedeny v této zprávě /viz. níže/. 
 
Pochvaly a ocenění  
1 žák věcný dar – nejlepší žák školy – cenu věnoval starosta Obce Halenkovice 
23 žáků obdrželo pochvalu třídního učitele – panel cti 
Při slavnostním ukončení školního roku /červen 2022/ bylo třídními učiteli oceněno celkem 
72 žáků, kteří obdrželi knižní odměnu.  
 
Napomenutí a důtky 
Napomenutí třídního učitele – 27 žáků – drobné přestupky proti školnímu řádu /časté 
zapomínání školních pomůcek, neplnění školních povinností, nevhodné chování/ 
Důtka třídního učitele – 14 žáků – nevhodné chování, neplnění školních povinností 
Důtka ředitele školy – 2 žáci  – za hrubé porušení školního řádu 
 
Snížený stupeň chování 
Dvojka z chování – 1 žák za neomluvené hodiny 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2021/2022: 
V 1. pololetí ve 2. ročníku 4 hodiny /1 žák/, v 5. ročníku 31 hodin /2 žáci/. 
Ve 2. pololetí v 5. ročníku 10 hodin /1 žák/, v 8. ročníku 27 hodin /1 žák/ 
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2021/2022 
U žáka s vývojovou poruchou učení byl stanoven asistent pedagoga na 25,5 vyučovacích 
hodin týdně  a u dalšího žáka s lehkým mentálním postižením asistent pedagoga s dvaceti 
vyučovacími hodinami v jednom týdnu. Jednomu žáku 2. ročníku byl přiznán asistent 
pedagoga z důvodu výchovných i vzdělávacích problémů až v průběhu školního roku /od října 
2021/ na 30 hodin za týden, což bylo rozděleno na přímou asistenci při výuce i ve školní 
družině. Další údaje jsou uvedeny v kapitole: Prevence rizikového chování žáků. 



 
Soutěže a přehlídky v jednotlivých třídách ve školním roce 2021/2022  
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 
 
Září: 

• Slavnostní zahájení školního roku ve třídách z důvodu nepříznivého počasí a hlavně 
z důvodu covidových opatření. Všichni žáci se museli hned první školní den testovat. 

• Zahájení výuky nepovinného předmětu náboženství pro přihlášené žáky 

• Exkurze za dinosaury ve Zlíně – 3. ročník 

• Preventivní program pro žáky 2. ročníku – MOJE TŘÍDA 

• Zahájení výuky anglického jazyka pro žáky 6. – 9. ročníku s rodilým mluvčím 

• Beseda s Policií ČR pro žáky 5. A a 5. B 

• Beseda s Policicí ČR pro 8. ročník na téma „Nebezpečný internet“ 

• 3D promítání o dinosaurech pro přihlášené žáky 

• Slavnostní pasování na čtenáře – žáci 2. ročníku v místní knihovně 

• Český den proti rakovině. Žáci 9. ročníku prodávali žluté kytičky žákům i 
zaměstnancům školy i halenkovickým občanům. Výtěžek z této akce putuje na 
prevenci onemocnění rakovinou.  

• Návštěva Úřadu práce ve Zlíně žáků 9. ročníku  s kariérovým poradcem /volba 
povolání/  

Říjen: 

• Dětská policie – žáci 5. ročníku 

• Projektový den v mateřské škole z projektu Šablony III – „Byliny“ 

• Schůzka s pracovnicí Úřadu práce Zlín pro 9. ročník 

• Podzimní sběr papíru 

• Dějepisná exkurze do Českého Krumlova pro 6. a 7. ročník 

• Celostátní soutěž „Přírodovědný KLOKAN“ 

• Preventivní program Policie ČR pro 2. ročník „Policista je můj kamarád“ 

• Preventivní program Policie ČR pro 8. ročník „Trestní odpovědnost mládeže“ 

• Adaptační vycházka 2. ročníku 

• Adaptační vycházka 7. ročníku 

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

• Projekt IKAP Zlín „ZOO“ návštěva ZOO pro pedagogické pracovníky 
 
Listopad: 

• Rozdání Atlasů školství pro žáky 9. ročníku – volba povolání 

• Slavnostní předávání Slabikářů žákům 1. ročníku 

• Vlastivědná a zeměpisná exkurze do Planetária Brno – žáci 5. a 6. ročníku 

• Matematická soutěž PYTHAGORIÁDA – žáci 6. a 8. ročníku 

• Veletrh práce a vzdělávání v Kongresovém centru ve Zlíně – žáci 9. ročníku 

• Adaptační vycházka + keramická dílna – žáci 3. ročníku 

• Den otevřených laboratoří – žáci 9. ročníku 

• Testování žáků a zaměstnanců školy 

• Projekt mateřské školy „MOY TOY“  
 
 



Prosinec: 

• Mikulášská nadílka pro všechny žáky školy a děti z mateřské školy – p. školník a rodiče 
žáků. 

• Beseda o drogách – žáci 8. a 9. ročníku 

• Preventivní program pro 7. ročník „Netolismus“ – KAP Zlín 

• Beseda v místní knihovně pro žáky 5. A a 5. B třídy 

• Vánoční turnaj v přehazované a basketbalu pro žáky 2. stupně 

• Vánoční besídky ve třídách 
Leden: 

• Do 16. 1. povinné testování žáků i zaměstnanců dvakrát týdně, od 17. 1. pouze 
jedenkrát týdně 

• „Teplákový den“ – akce školního parlamentu 

• Karanténa 1., 6. a 9. ročníku 

• Projektový den ROBOTIKA pro 5. ročník 

• Školní kolo dějepisné olympiády 

• Vysvědčení za 1. pololetí ve formě výpisu z vysvědčení 
Únor: 

• Školení celé sborovny „Budování pozitivní atmosféry v třídním kolektivu“ 

• Lyžařský výcvik v penzionu Lúka na Soláni 

• 14. 2. poslední testování žáků i učitelů 

• Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. – 4. ročníku 

• Školní kolo recitační soutěže 

• „Plesový den“ – akce školního parlamentu 

• Diskotéka školních kolektivů – akce ve spolupráci se SRPŠ 

• Odeslání výkresů na soutěž s výtvarnou tématikou „Zámecká strašidla“ 
Březen: 

• „Svěrákovy radovánky“ ve zlínské knihovně – žáci 3. ročníku 

• Výtvarná soutěž „Požární ochrana očima dětí“ 

• Mobilní planetárium pro děti z mateřské školy a žáky 1. stupně ZŠ 

• Okrsková recitační soutěž na 1. ZŠ Napajedla 

• Nocování v knihovně  - žáci 5. A a 5. B 

• Matematická soutěž v kategorii Cvrček, Klokánek a Klokan 

• „Den bez batohů“ – akce školního parlamentu 

• „Krabice od srdce“ – sbírka pro Ukrajinu /školní pomůcky a hračky pro ukrajinské 
děti/ 

• Zahájení jednání s vedením obce a odborníky za účelem nádstavby budovy základní 
školy 

• Dějepisná olympiáda 

• Výchovný koncert v Kongresovém centru Zlín – žáci 1. a 2. ročníku 

• Předtančení žáků 9. ročníku pro děti z mateřské školy a žáky základní školy 

• Ples SRPŠ včetně předtančení žáků 8. a 9. ročníku 

• Třídní schůzky s rodiči žáků 

• Okresní kolo olympiády českého jazyka 

• Návštěva místní knihovny – žáci 2. ročníku 
 
 



Duben: 

• Zápis do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2022/2023 – po dvou letech opět prezenční 
formou 

• Nácvik požárního poplachu s vyklizením obou školních budov 

• Soutěž o nejoriginálnější velikonoční kraslici 

• Okresní olympiáda v matematice 

• Přijímací zkoušky na střední školy – žáci 9. ročníku 

• Velikonoční prázdniny 

• Jízda zručnosti na kole – žáci 5. – 9. ročníku  

• Den Země – různé ekologické aktivity pro všechny třídy základní školy 

• Dopravní výchova pro žáky 2. – 4. ročníku – teoretická část 

• Čarodějnický den v mateřské škole 

• Florbalový turnaj žáků 1. – 3. ročníku 

• Ukončení deseti lekcí plaveckého výcviku žáků 2. – 4. ročníku v Plavecké škole ve 
Zlíně 

• Dějepisná exkurze žáků 8. a  9.ročníku do Osvětimi 
Květen: 

• Dopravní soutěž – jízda zručnosti /okresní kolo/ – 3. místo 

• Projekt „Veselé zoubky“ – žáci 1. ročníku 

• Výchovný koncert cimbálové muziky RÉVA pro děti MŠ i všechny žáky ZŠ 

• Projektový den v ZOO Zlín – pedagogičtí pracovníci MŠ i ZŠ 

• Český den proti rakovině – prodej žlutých kytiček ve škole i na návsi Halenkovic /žáci 
9. ročníku/ 

• Florbalový turnaj žáků 1. – 3. ročníku v Huštěnovicích 

• Výzdoba schodů směrem ke školní družině a tělocvičně 

• Zápis do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 

• Tradiční sběr papíru 

• Zájezd žáků 9. ročníku do Prahy 

• Florbalový turnaj „O pohár starosty obce Halenkovice“  /4. – 6. ročník/ 

• V rámci projektu OVOCE DO ŠKOL řízená ochutnávka různých druhů ovoce a zeleniny 
pro všechny ročníky základní školy 

• Jednání o dárcích pro slavnosti halenkovického školství v říjnu 2022 – hořké čokolády 
s fotografiemi významných halenkovických budov 

• Divadelní pohádka žáků 8. a 9. ročníku „O šípkové Madlence“ pro děti z MŠ i všechny 
žáky ZŠ a také pro širokou veřejnost 

• Projekt „Škola v pohybu“ – ukázkové hodiny tělesné výchovy pro 1. stupeň pod 
vedením zkušených odborníků 

• Návštěva knihovny v Napajedlích – žáci 1. ročníku 
 

Červen: 

• Dětský den pro všechny žáky školy. Žáci celé školy se rozdělili do družstev, v nichž byli 
zastoupeni žáci 1. – 9. ročníku a společně ve družstvech obcházeli stanoviště, která 
vytvořili zástupci místních spolků a organizací – ČČK, hasiči, myslivci, fotbalisté, 
modeláři, zahrádkáři. 

• Dětská policie – žáci 5. ročníku s příslušníky Policie ČR  

• Školní výlet žáků 8. ročníku do LASERGAME Zlín 



• Zeměpisná exkurze na Dlouhé stráně – žáci 6. a 7. ročníku 

• Školní výlet do Vyškova – žáci 1. a 2. ročníku 

• „Pyžamový den“ – akce školního parlamentu 

• Týdenní poznávací zájezd do Anglie s výukou angličtiny pro žáky 8. a 9. ročníku 

• Beseda v knihovně pro žáky 4. ročníku 

• Tématické setkání s rodiči všech předškoláků v mateřské škole s budoucí učitelkou 
mateřské školy, ředitelkou školy a paní učitelkami předškoláků 

• Fotografování tříd, pedagogického sboru i správních zaměstnanců školy 

• 16. 6. proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky v sále OÚ Halenkovice. Děti měly 
připravený kulturní program. Byly slavnostně pasovány na školáky. Dostaly šerpu, 
fotoknihu, pamětní list, dort.  

• „Stříbrný věnec“ – soutěž v plavání pro žáky  3. ročníku. Naši žáci získali ve svých 
kategoriích 2. a 3. místo 

• Florbalový turnaj žáků 4. a 5. ročník v Huštěnovicích 

• 20. – 24. 6. – školka v přírodě pro předškoláky na Kopánkách 

• Školní výlet do Zbrašovských jeskyní – žáci 3. a 4. ročníku 

• Školní výlet do VIDAparku v Brně – žáci 5. A a 5. B 

• Florbalový turnaj pro žáky 4. a 5. ročníku ve Spytihněvi 

• Školní akademie žáků 2. stupně v sále OÚ Halenkovice se slavnostním rozloučením se 
žáky 9. ročníku – šerpování, předání pamětních listů za účasti široké veřejnosti, ped. 
pracovníků a starosty obce. 

• Beseda žáků 9. ročníku se starostou obce 

• Ukázky práce Policie ČR pro žáky 1. stupně včetně prohlídky zásahových vozidel 

• Slavnostní ukončení školního roku v parčíku u nové školy s předáním knih 
vyhodnoceným žákům, předáním dárku nejlepší žákyni školy od starosty obce, 
vyhodnocení práce žáků ve školním parlamentu, odměny aktivním žákům divadelního 
kroužku a odměny pro úspěšné sběrače starého papíru 

• Vyklizení učebny 1. ročníku a odstranění starého obkladu na staré škole – příprava na 
prázdninovou rekonstrukci těchto prostor. 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
Významné mimoškolní aktivity pedagogů:  Doučování žáků – celkem 11x v rámci projektu 
Šablony III v 1. pololetí a 9x ve 2. pololetí ve školním roce 2021/2022 

• Čtenářský kluby – celkem 3x v obou pololetích 

• Zapojení do pracovních skupin MAP Otrokovice 

• Zapojení do řídícího výboru v rámci MAP Otrokovice 
Pedagogové pracovali v těchto občanských aktivitách: 

- Sbor pro občanské záležitosti – příprava vystoupení k vítání občánků 
- ZO Halenkovice – ředitelka školy je zastupitelka Obce Halenkovice a kronikářka obce 
- SRPŠ – ve školním roce 2021/2022 se uskutečnila diskotéka pro žáky 2. stupně a 

Rodičovský ples s předtančením žáků 9. ročníku 
 
Významné mimoškolní aktivity: 

• Jarní a podzimní sběry druhotných surovin – zakoupení školních potřeb /výkresy, 
barevné papíry/    Vzhledem k výraznému navýšení cen za výtvarné potřeby a sešity, 



nebudou se pro školní rok 2022/2023 nakupovat pro všechny žáky sešity do 
jednotlivých předmětů, ale pouze výkresy, barevné papíry a náčrtníky, lepidla. 

 
 
Spolupráce školy a dalších subjektů 
TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice, SDH, Modeláři – Drakiáda, 
 SRPŠ –  Rodičovský ples, diskotéka pro starší žáky školy, ZUŠ Napajedla /detašované 
pracoviště/ -  obor hudební a výtvarný. 
TJ Halenkovice, ČČK, myslivci, hasiči, zahrádkáři, modeláři – vytvoření stanovišť s úkoly 
v rámci Dětského dne. Skupiny žáků plnily na jednotlivých stanovištích úkoly, které se 
zapisovaly na karty a na závěr byly vyhodnoceny odbornou komisí. Nejlepší skupiny byly 
odměněny věcnými dary a sladkostmi. 
 
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 2021/2022 realizovaly následující 
akce a byly zakoupeny pomůcky: 

• Úklidový vozík a mop                                                                                                   3 104,- Kč 

• Vodovodní baterie                                                                                                           708,- Kč 

• Hodiny, zrcadlo                                                                                                                 598,- Kč 

• Mop , stojánky na papír do mateřské školy                                                             1 200,- Kč 

• Ruční kára pro převoz jídla do mateřské školy                                                        1 927,- Kč 

• Koberec do ředitelny                                                                                                  22  552,- Kč 

• Nábytek do tříd na starou školu                                                                               55 226,- Kč 

• Oprava interaktivní tabule                                                                                           3 098,- Kč 

• Oprava elektronického zabezpečovacího systému na staré škole                      93 437,- Kč 

• Korkové tabule – 4 kusy                                                                                                3 390,- Kč 

• Oprava skleněné tabule „ředitelé“                                                                              2 372,- Kč 

• Police + příčky do skříní                                                                                                 5  700,- Kč 

• Nákup nových hrnců do školní kuchyně                                                                     7 863,- Kč 

• Fototapeta do ředitelny                                                                                                5 122,- Kč 

• Nástěnky do 1. třídy                                                                                                      4 290,66 Kč 

• Koberec do 1. třídy                                                                                                        3 229,97 Kč 

• Oprava potrubí                                                                                                               9 874,- Kč 

• Oprava kopírky                                                                                                                  798,60 Kč 

• Podhledy + nové lino do 1. třídy                                                                              204 760,- Kč 

• Oprava plynových kotlů na topení                                                                            15 717,90 Kč 

• Stavební práce na staré škole /zapravení děr po topení/                                     54 811,- Kč 

• Nové dveře na staré škole včetně montáže                                                           207 994,- Kč 

• Úprava kamery a čipů k zabezpečovacímu systému – stará škola                          1 362,- Kč 

• Malování, nátěry, odstranění starých výmaleb na staré škole                             99 776,60 Kč 
Celkové náklady činily                                                                                                     808 911,73 Kč 
 
Z finančních prostředků FKSP bylo ve školním roce 2021/2022 zakoupeno: 



V tomto školním roce nebyl z FKSP zakoupen žádný inventář školy. 
                                                                                                                                 

 
Z finančních prostředků ONIV /kraj/ ve školním roce 2021/2022 byly zakoupeny následující 
pomůcky: 

• Vzduch – učební pomůcka                                                                                  1 790,- Kč 

• Svět ob. Geograf.                                                                                                  2  422,50 Kč 

• Čísla 1 – 100                                                                                                           2 422,50 Kč 

• Abeceda                                                                                                                  2 422,50 Kč 

• ČR naše vlast                                                                                                          2 422,50 Kč 

• Kostra Ludvíček a jeho kamarádi                                                                        1 390,- Kč 

• Megtable + předlohy                                                                                             1 598,- Kč 

• Koloběh vody v přírodě – nástěnný obraz                                                         2 990,- Kč 

• Šířkové pásy – nástěnný obraz                                                                             2 990,- Kč 

• Periodická soustava prvků – nástěnný obraz                                                     2 990,- Kč 

• Wild animals forest 100 – nástěnný obraz                                                         1 390,- Kč 

• Wild animals jungle 100 – nástěnný obraz                                                         1 390,- Kč 

• Mapa – čísla                                                                                                              1 490,- Kč 

• Mapa – Česko                                                                                                           1 990,- Kč 

• Mapa – pádové otázky                                                                                            1 290,- Kč 

• Mapa – pádové otázky                                                                                            1 290- Kč 

• Mapa – násobilka                                                                                                     1 290,- Kč 

• Matematické osy                                                                                                      3 396,- Kč 

• Slovesné časy – anglický jazyk                                                                                8 887,- Kč 

• Jazyk český – les                                                                                                     10 778,- Kč 

• Dataprojektor OPTOMA                                                                                        37 619,- Kč 

• Dataprojektor OPTOMA                                                                                        37 619,- Kč 

• Model lidské lebky s mozkem                                                                                7 833,- Kč 

• Anatomický model oka                                                                                            3 499,- Kč 

• Anatomický model ucha                                                                                          5  599,- Kč 
Celkem                                                                                                                                148 798,- Kč  

 
SRPŠ v letošním školním roce nenakoupilo pro naši školu žádný majetek. 

 
Z pokladny SRPŠ byly dále poskytovány finanční příspěvky  na mikulášské balíčky, na dárkové 
balíčky pro prvňáčky, na fotoknihy pro předškoláky a na šerpy pro deváťáky. 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, testování žáků 
Škola dobrovolně testovala žáky 6. a  9. ročníku z českého jazyka a matematiky v průběhu 
měsíce října. Do povinného testování ČŠI byli zařazeni žáci 5. A a 5. B třídy v průběhu 
měsíce května a to z těchto tématických okruhů: Český jazyk, Matematika, Dovednosti 
usnadňující učení. 
 

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

6:00 – 16:00 hodin. Poskytuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od dvou do šesti let. 



K 1. 9. 2021 bylo do mateřské školy zapsáno 64 dětí, které byly rozděleny do tří tříd: 

1. třída Krtečci – 16 dětí 

2. třída Ježci     – 24 dětí 

3. třída Žabky  -  24 dětí 

Průměrná docházka byla 14 dětí na třídu.  

Průměrná docházka:     Krtečci – 9 dětí 

                                      Ježci     – 16 dětí 

                                      Žabky  -  16 dětí  

Do Základní školy v Halenkovicích odešlo 21 dětí. 

Počet dětí s odkladem povinné školní docházky ve školním roce 2021/22  - 3 děti. 

K zápisu k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Halenkovice bylo přijato 31 

přihlášek, z toho bylo 21 dětí přijato, 10 dětí muselo být z kapacitních důvodů odmítnuto.  

V mateřské škole pracovalo 6 pedagogických pracovnic s plně odpovídajícím pedagogickým 

vzděláním. Pět učitelek pracovalo na úvazek 1,0, jedna učitelka na úvazek 0,5,  k čemuž měla 

přidán úvazek 0,3 jako asistent pedagoga. Pracovní úvazek školnice je 1,0. 

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 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 zahrady v přední a zadní části mateřské školy, které plně slouží 

potřebám dětí předškolního věku a jsou dostatečně vybaveny zahradním mobiliářem, který je 

pravidelně kontrolován.  

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 ne webových stránkách.  

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.“ 

Třídní vzdělávací program byl plánován dle aktuálních potřeb, momentální situace a dle 

individuálních potřeb dětí.  

Hlavním cílem bylo nabídnout dětem příjemné, klidné, přirozené, rodinné prostředí, ve 

kterém mají děti možnost se nenásilně a přirozeně rozvíjet dle svých individuálních potřeb. 

Snažíme se o posilování sebevědomí dětí, vedeme je ke spolupráci, toleranci a přátelské 

komunikaci. Každý den jsou do vzdělávací práce včleněny aktivity sloužící k rozvoji hrubé a 

jemné motoriky, oromotoriky, grafomotoriky, dechová a logopedická cvičení, 

psychomotorické hry vedoucí ke spolupráci, k rozvoji rozumových a poznávacích schopností 

dětí. V přístupu k dětem uplatňujeme individuální přístup tak, aby děti byly co nejvíce 

rozvíjeny dle jejich individuálních a aktuálních potřeb. Dětem s OPŠD je věnována podpůrná 

péče v oblasti jejich celkového rozvoje. Vzhledem k tomu, že některé děti jsou 

temperamentnější a jiné zase málo průbojné, zaměřovali jsme se na dodržování pravidel třídy 



a dostatek pohybových aktivit. Další témata vzdělávací práce ve školním roce úzce souvisela 

s ročním obdobím, přírodou a společenským životem v naší obci.  

Ve třídě nejmenších dětí proběhla adaptace bez větších problémů, všechny děti měly osvojeny 

základní hygienické návyky. Děti se pozvolna zapojovaly do vzdělávacího procesu.  

Snažíme se o to, aby čas ve školce byl pro všechny příjemný, barvitý, naplněn nejrůznějšími 

aktivitami sloužícími k celkovému rozvoji dětí, jejich tvořivosti, hravosti, kreativních 

dovedností, rozumových a osobnostních vlastností. 

Podzimní období jsme z velké části věnovali environmentální výchově – procházkami po 

okolí, prohlídkami zahrádek a sadů, spolupracovali jsme s místními zahrádkáři a myslivci.  

Nezapomínali jsme ani na lidové tradice a svátky, narozeniny a svátky dětí, které vždy 

společně oslavujeme. V tomto roce jsme tak slavili Halloween, Mikuláše, Vánoce, Tři krále, 

Valentýnský den, masopust, vítání jara, pouť. 

V rámci podpory dobrého zdravotního stavu dětí jsme na podzim zahájili pravidelné návštěvy  

solné jeskyně v Otrokovicích, sloužící k prevenci dechových onemocnění u dětí.  

Na konci školního roku jsme v rámci osamostatnění dětí absolvovali školku v přírodě 

v rekreačním středisku Kopánky v Bílých Karpatech. 

Školní rok jsme ukončili celou řadou zábavných akcí korunujících celoroční práci. V červnu 

jsme tak byli opékat na Dolině u Koliby, kde jsme se i povozili na koních. Absolvovali jsme 

úspěšný a dětmi velmi kladně hodnocený výlet do Dinoparku Vyškov. 

Komunikace s rodiči byla celoročně na dobré úrovni – jak komunikace osobní, tak 

elektronická či přes sociální sítě. Velmi dobře fungovaly tzv. messengerové skupinky 

jednotlivých tříd, kde zákonní zástupci byli velmi rychle informováni o nastávajících akcích 

školky, byly jim zasílány aktuální fotografie i informace. Na omlouvání dětí a oficiální 

komunikaci s rodiči jsme uvedli v lednu do provozu aplikaci Digiškolka, sloužící nejenom pro 

komunikaci s rodiči, ale také pro agendu mateřské školy.  

Webové stránky školy byly pravidelně aktualizovány a fotky ze všech akcí co nejrychleji 

vkládány na stránky.  

PROJEKTY V MŠ: 

- Podzimáček – projekt zaměřený na tvoření z přírodnin, na environmentální výchovu a 

na rozvoj pozitivní spolupráce s rodiči. 

- Jablíčko – environmentální projekt rozvíjející u dětí kladný vztah k přírodě, k naší 

obci, k darům přírody. Projekt byl realizován ve spolupráci s ČZS Halenkovice. 

- Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky – celoroční projekt zaměřený na rozvoj 

pohybové gramotnosti předškolních dětí ve spolupráci s Českou obcí sokolskou. 

SPECIFICKÉ DÍLČÍ PROJEKTY V MŠ: 

- S knížkou celý rok – celoroční čtení ve školce, seznamování s pohádkami a 

s literaturou, Pohádkové klubíčko – třídní akce do hloubky rozebírající jednotlivé 

vybrané pohádky. Významná spolupráce s místní knihovnou – návštěvy v knihovně, 

hraní divadla. 

- Hrajeme si se slovíčky – individuální logopedická prevence probíhají na třídách 

v dopoledních hodinách  

- Svět kolem nás – celoroční environmentální projekt probíhající ve spolupráci 

s místními složkami v Halenkovicích a místním nově vzniklým ekoklubem Jadérko. 



 

V rámci DVPP pedagogické pracovnice absolvovaly semináře dle plánu DVPP a také na 

základě potřeb školy.  

MATERIÁLNÍ ZAJIŠTĚNÍ 

Pro zkvalitnění práce s dětmi byly během roku pořízeny nové pomůcky, hračky a výtvarný 

materiál. Ze SRPŠ byly poskytnuty finanční prostředky na nákup mikulášských balíčků a na 

dárky při rozloučení s předškoláky.  

 
Závěr výroční zprávy 

     Výuka ve školním roce 2021/2022 probíhala po dvou letech opět pouze prezenční formou,  

i když ani tento školní rok nebyl bez různých omezení a restrikcí na základě rozhodnutí 

Ministerstva zdravotnictví ČR nebo Ministerstva školství ČR.  Hned 1. září se museli všichni 

zaměstnanci školy a také všichni žáci otestovat na případnou přítomnost onemocnění 

COVID-19. Teprve s negativním testem mohli všichni společně do tříd. A testovalo se po celý 

podzim a také v průběhu několika zimních měsíců. Zpočátku dvakrát do týdne, později 

jedenkrát týdně – vždy v pondělí a ve čtvrtek /později už jen v pondělí/. Testování odhalilo 

množství pozitivních případů. Z tohoto důvodu musely některé třídy nastoupit do karantény, 

mnohé ročníky i opakovaně. Testování odhalilo také mnoho „pozitivních“ zaměstnanců 

školy. V listopadu, v lednu a v únoru byla nemocnost zaměstnanců na hranici únosnosti 

z hlediska zabezpečení provozu školy a to v pedagogické i v nepedagogické práci. Navíc 

v době karantény tříd musela být zabezpečena prezenční i distanční výuka. Opravdu 

s nadšením jsme přivítali zrušení povinného testování v jarních měsících. 

     I přes výše uvedená omezení mohly být obnoveny tradiční akce školy – plavání, lyžařský 

výcvik, exkurze, soutěže, týdenní jazykový pobyt v Anglii pro žáky 8. a 9. ročníku, kteří dostali 

příspěvek ve výši 10 000,- Kč na žáka od zřizovatele obce.  Nově se objevily například 

adaptační vycházky žáků se svými třídními učiteli nebo Dětský den ve spolupráci s 

halenkovickými složkami a organizacemi.  

     Pedagogičtí pracovníci velmi oceňují příspěvek na dopravu od zřizovatele školy. Finanční 

částku, která se odvíjí od vzdálenosti bydliště pedagoga od naší školy dostávají učitelé vždy 

na konci školního roku. Tato aktivita z hlediska zřizovatele má sloužit k posílení stabilizace 

učitelského sboru a také jako motivace k zabezpečení výuky kvalitními pedagogy.     

      Pokračovali jsme v plnění aktivit v rámci projektu  Šablony III, kdy jsme obdrželi finanční 

částku 791 116,- Kč – doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, kluby, pozice chůvy 

– později pozice školního asistenta v mateřské škole a projektové dny v mateřské i základní 

škole. Tento projekt bude ukončen v prosinci roku 2022. 

    V rámci projektu Národní program doučování dostala naše škola finanční částku ve výši 

25 350,- Kč pro doučování žáků, kteří měli problémy se zvládnutím učiva z důvodu distanční 

výuky v minulém období. Tyto finanční prostředky mohly být částečně použity i na tzv. 

adaptační aktivity v rámci jednotlivých tříd. 



     I v tomto školním roce pokračovala rekonstrukce a modernizace školy v těchto bodech: 

• Odstranění několika vrstev výmaleb z dřívějšího období v učebně 1. ročníku a na 

chodbě staré školy 

• Nátěry a nové výmalby učebny 1. ročníku, chodby a opravy výmaleb v obou školních 

budovách 

• Výměna zastaralých a poškozených dveří na chodbě na staré škole 

• Zabudování topenářských trubek do zdí 

• Snížení stropů, nové podhledy i osvětlení v učebně 1. ročníku a na chodbě staré školy 

• Nová podlahovina v učebně 1. ročníku 

• Nové moderní nástěnky v učebně 1. ročníku 

• Renovace dlažby na chodbě na staré škole 

• Zakoupení nového nábytku do učeben na staré škole 

• Nový koberec a fototapeta do ředitelny 

• Zakoupení nového nádobí do školní kuchyně 

     V průběhu školního roku 2021/2022 proběhla i přes zpřísněná epidemiologická opatření 

praxe několika studentek v mateřské škole i ve školní družině. 

     I ve školním roce 2021/2022 jsme pokračovali v projektu Školní mléko a Ovoce do škol. 

Školní mléko dodávala naší škole ekofarma JAVORNÍK ze Štítné nad Vláří. Ovoce nám 

dodávala firma MADETA. 

     Školní družina pracovala i ve školním roce 2020/2021 podle vzdělávacího programu 

„Správný kluk a správná holka“ ve dvou odděleních pro 50 dětí. Výchovnou činnost 

zajišťovaly dvě vychovatelky. Součástí jejich pracovního úvazku na naší škole byla asistence 

pedagoga a učitelka předmětů výchovného charakteru.   

    Spolupráce se ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla /výtvarný a hudební obor/ a také s DDM 

Matýsek /zájmové kroužky – Sportík, keramika, JUDO/ probíhala bez omezení. 

     V závěru školního roku proběhlo slavnostní rozloučení s předškoláky v sále OÚ 

Halenkovice.  Nechybělo ani tradiční rozloučení se žáky 9. ročníku, které bylo spojeno 

s Akademií žáků 5. – 9. ročníku. V letošním školním roce bylo obnoveno i žákovské divadlo, 

které sehráli žáci 8. a 9. ročníku.   

     Závěrem této výroční zprávy vyslovuji poděkování zřízovateli školy v čele se starostou 

obce p. Jaromírem Blažkem za výbornou spolupráci a obrovskou podporu halenkovického 

školství ve všech oblastech. Poděkování patří také p. Bieberlové za organizaci mnohých akcí 

pro naše školáky v rámci obecní knihovny a také Ing. Arch. Zuzaně Šaláškové za vizualizaci i 

za součinnost při modernizaci prostor na staré škole.     

           

 
Datum zpracování výroční zprávy: září 202 
Datum projednání na pedagogické radě: 26. 9. 2022 
Datum schválení školskou radou:  14. 10. 2022   

 
 

 
                                                                                  PaedDr. Marie Kašíková, ředitelka školy 



 
 
                                            
 
 
 


