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1. Základní údaje o škole
Název školy dle zřizovací listiny:
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov-Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57
okres Karviná

Sídlo školy dle zřizovací listiny:
Kpt. Jasioka 685/57, Havířov – Prostřední Suchá, 735 64
IZO: Ředitelství
Škola
Školní družina
Školní jídelna

600 136 477
102 156 913
119 700 999
102 880 930

Právní forma:
příspěvková organizace
IČO:
ID datové schránky PO:

619 886 00
5uaj2yj

Zřizovatel školy:
název:
IČO:

Statutární město Havířov, 736 01 Havířov – Město, Svornosti 86/2
002 97 488

Základní údaje:
E – mail školy:
Web:

reditel@zsjasioka-havirov.cz
http://www.zsjasioka-havirov.cz

Vedení školy:
Ředitelka školy:
Statutární zástupce:

Mgr. Růžena Bajerová
Ing. Soňa Hanáková
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Školská rada:
Školská rada pracuje od 26. 5. 2021 v tomto složení:
Zástupci jmenovaní zřizovatelem školy – obcí:
Stanislava Čujdíková
Kamil Křenek
Zástupci zvolení z řad zákonných zástupců žáků:
Mgr. Michaela Ujma – jednatel školské rady
Petra Veselovská
Zástupci zvolení z pedagogů školy:
Mgr. Lenka Jedličková – předseda školské rady
Ing. Hana Milatová
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2. Charakteristika školy
Základní škola Kapitána Jasioka Havířov – Prostřední Suchá Kpt. Jasioka 57 (škola jako
právnická osoba) vykonává činnost základní školy, školní družiny a školní jídelny. V souladu s tím
poskytuje žákům základní vzdělávání a výchovu v rozsahu obecně závazných právních předpisů,
zajišťuje zájmové vzdělávání žáků ve školní družině a stravování žáků v době jejich pobytu ve škole.
Škola patří v rámci města ke školám menším. Jedná se o úplnou základní školu s 1. až 9.
postupným ročníkem. Školní družina má 1 oddělení.
Kapacita zařízení školy je stanovena takto: základní škola 300 žáků (rozhodnutí MŠMT ze dne
29. 2. 2012 s účinností od 1. 9. 2012, školní družina 75 žáků, školní jídelna 400 stravovaných.
Ekologické zaměření školy s podporou informační techniky prochází všemi ročníky a všemi
oblastmi vzdělání, hlavně předměty s přírodovědným zaměřením.
Základní škola se nachází v okrajové části městské části Prostřední Suchá v prostoru mezi
starou výstavbou prvních bloků sídliště a rodinnými domy. Škola byla otevřena v roce 1958.
Ve školním roce 2020/2021 převažovala v důsledku pandemie COVID-19 a uzavření škol
distanční výuka. Tato výuka byla obtížná, ne všichni žáci se pravidelně připojovali k online výuce. Pro
žáky byly ve škole tištěny studijní materiály, které si žáci pravidelně vyzvedávali. Od 6. ledna měli žáci
možnost účasti na individuálních konzultacích dle rozpisu. Přes veškerou naši snahu online výuka
nemůže plně nahradit pravidelnou prezenční výuku. Proto došlo k redukci učiva a část učiva byla
přesunuta na začátek dalšího školního roku (všechny povinné výstupy z RVP byly splněny).

2.1. Přehled oborů vzdělávání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském
rejstříku

Kód oboru
7901C01

Obor
Základní škola

Název školního vzděl.programu
STROM – ŠVP pro ZV
STROM – ŠVP pro ZV - LMP

Forma vzdělávání
10

Délka vzdělávání 9 r./5 r.
90

Počet zapojených žáků
165
4
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3. Přehled pracovníků školy
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
(údaje k 30. 9. 2020, státní rozpočet)

ZŠ
ŠD
ŠJ
Celkem

Personální zabezpečení činnosti školy – ŽENY/MUŽI
ŽENY
MUŽI
CELKEM
Fyz.počet
Přep. počet
Fyz.počet Přep. počet Fyz.počet Přep. počet
24
20,9281
3
2,5
27
23,4281
1
1
0
0
1
1
2
1,813
0
0
2
1,813
25
23,7411
3
2,5
30
26,2411

Dosažené vzdělání pedagogických zaměstnanců ZŠ
Pedagogičtí zaměstnanci ZŠ
Dosažené vzdělání
na 1. stupni
na 2. stupni
přepočtený počet
%
přepočtený počet
%
VŠ - Učitelství pro 1. stupeň ZŠ
4,0
22,8
VŠ - Učitelství pro 2. stupeň ZŠ
5,1364
29,3
VŠ - Speciální pedagogika
2,0
11,4
VŠ – bakal. Spec.pedagogika
VŠ pedagogické pro jiný typ školy
VŚ bakalářské pedagogické - AP
VŠ magisterské - AP
VŠ –
DPS
bakalářské
bez DPS
nepedagogické s kurzem pro AP
pedagogické
0,8889
5
Nepedagogické s
Středoškolské DPS
neped.s kurzem
2,8889
16,5
2,6389
15
pro AP
Studující
Celkem
8,8889
50.7
8,6642
49,3

8

1

Spec.
pedagog

Výchovný
poradce

postižením

AP pro žáky
se soc.
znevýhod.
-

-

Celkový
fyzický počet
prac. školy

0

Ostatní

8

Metodik IT

12

Škol.
psychologAPProjekt
pro žáky
Inkluze
se zdrav.

Ped.
prac.školy
celkem
Neped.
prac.školy
celkem

Personální zabezpečení činnosti školy – přehled fyz. počtu zam. dle zařazení

1

0

30
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
4.1. Počet zapsaných a přijatých dětí, dětí s odkladem povinné škol.docházky a žáků, kteří zahájili
základní vzdělávání ve školním roce 2020/2021 v ZŠ
žáků
34
32
2

dívky
13
13
0

Celkem zapsáno
Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2020
Počet dětí s odkladem pov. škol.
doch. pro šk.rok 2020/2021
Počet žáků, kteří ukončili ve šk.r.
20
8
2020/2021 zákl.vzdělání
pozn.: PŠD ukončilo 12 žáků v 9. ročníku, 5 žáci v 8. ročníku a 3 žáci v 7. ročníku

Chlapci
21
19
2
12

4. 2. Počet zapsaných a přijatých dětí k základnímu vzdělávání a dětí s odkladem povinné školní
docházky pro školní rok (následující) 2021/2022 v ZŠ
Celkem zapsáno
Nastoupilo do ZŠ k 1. 9. 2021
Počet dětí s odkladem pov. škol.
doch. pro šk.rok 2021/2022

žáků
2
2
4

dívky
0
0
2

Chlapci
2
2
2

4.3. Údaje o výsledcích vzdělávání dětí a žáků podle cílů stanovených vzdělávacími programy a
podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a
absolutorií
Počet tříd/oddělení Počet dětí/žáků
Přípravná třída
0
0
Školní družina
1
30
I.stupeň ZŠ
6
102
II.stupeň ZŠ
4
67
Celkem I. a II. stupeň
10
169
pozn.: + 5 žáků plní školní docházku podle § 38 školského zákona.

Průměrná naplněnost
0
30
17
16,8
16,9
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4.4.
Počet
žáků

1. stupeň
2. stupeň
Celkem

102
67
169

Prospěch žáků ZŠ v daném školním roce
Počet žáků - s Počet žáků Počet žáků - Počet žáků vyznamenání
- prospěli
neprospěli
hodnoceni
m
kombinovan
ě
48
45
9
12
42
13
52
98
0
0

Celkový
průměrný
prospěch
žáků
1,68
2,37
2,02

4.5.

Napomenutí
TU (NTU)

25
11
36

4
5
9

0
13
13

0
1
1

100

99

1

0

21,3

5,3

7,7

0,6

Důtka ŘŠ

Pochvaly a jiná
ocenění

0
0
0

neuspokojivé

0
2
2

uspokojivé

102
65
167

velmi dobré

102
67
169

Počet žáků
celkem
1.stupeň
2.stupeň
ZŠ
Celkem
%
vyjádření
za ZŠ
celkem

Důtka TU (DTU)

Klasifikace chování žáků ZŠ v daném školním roce

4.6.
Specifikace umístění žáků po ukončení PŠD
Nižší střední odborné vzdělání „E“
Střední odbor.vzděl.s vyuč.listem „H“
Úplné střední odbor.vzděl.s maturitou „M“
Úplné střední všeobec.vzděl.s maturitou „K“
Neznámo kam § 38
Jiné
Celkem

Počet žáků
1
10
2
0
0
7
20

Odchod žáků na gymnázium
z 5. ročníku (8-leté)
z 7. a 8. ročníku

Počet žáků
0
0
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5. Prevence sociálně patologických jevů
5.1. Metodik prevence
V oblasti prevence sociálně patologických jevů má škola zpracovány tyto dokumenty:
- Minimální preventivní program na daný školní rok
- Krizový plán školy
- Strategie školní neúspěšnosti
Tak jako každý rok byl vypracován plán besed a akcí pro žáky 1. i 2. stupně. Bohužel z důvodu
pandemie COVID-19 nebylo možné besedy a akce uskutečnit.
Ve školním roce 2019/2020 se uskutečnily v rámci MPP pouze tyto akce:
22.9. 4.tř. Dopravní hřiště
3. 6. 5.tř. Dopravní hřiště

5.2. Výchovný poradce
Činnost výchovné poradkyně vycházela z Plánu práce VP na daný školní rok, zahrnovala tyto oblasti:
- úzká spolupráce s vedením školy a školním metodikem prevence
- úzká spolupráce s pedagogy školy
- spolupráce s koordinátorem inkluze
- spolupráce se Střediskem výchovné péče Havířov
- spolupráce s PPP Havířov, SPC Karviná
- spolupráce s OSPOD Havířov
- spolupráce s odborem péče o dítě MMH (pěstounská péče)
- spolupráce s asistenty prevence kriminality (zajištění kontaktu se sociálně slabými rodinami)
- kontakt s dětskými lékaři (ověřování absence u některých žáků)

Absolvované DVVP:
- webinář Regionální trh práce a nástroje kariérového poradenství ve školském prostředí
(organizátor Moravskoslezský pakt zaměstnanosti)

Akce v rámci volby povolání:
- návštěva žáků 9. ročníku v IPS ÚP Havířov
- účast žáků 8. a 9. ročníku na polytechnickém workshopu – SŠ polytechnická Havířov-Šumbark
- možnost účasti žáků na online Burze škol Moravskoslezského kraje
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Výchovné problémy:
- svoláno 36 jednání se zákonnými zástupci (3 pohovory, 33 výchovných komisí, z toho 3 jednání
opakovaná, 6 jednání neproběhlo - zákonní zástupci se nedostavili)
- 13 jednání se zúčastnily sociální pracovnice OSPOD, z toho v 7 případech i zástupci
doprovázejících organizací dětí v pěstounské péči
- 11 případů řešení neomluvené absence, porušování léčebného režimu, záškoláctví
- 13 případů časté krátkodobé absence a vysokého počtu hodin omluvené absence
- 13 případů neúčasti v distanční výuce
- 3 případy špatných vztahů mezi žáky
- 4 případy nevhodného chování a slovních útoků na pracovníky školy
- 4 případy závažných přestupků proti školnímu řádu
- 6 případů týkajících se nezajištění kontrolního vyšetření v PPP nebo v SPC ze strany zákonných
zástupců
- 5 případů hlášeno do Systému včasné intervence
- 1 případ neomluvené absence hlášen Policii ČR

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků
DVPP probíhalo dle cílů plánu DVPP pro daný školní rok. Pedagogové se účastnili převážně
vzdělávání z nabídky KVIC, NIDV, dle vlastní volby i vzdělávání dalších organizací.
Přehled akcí DVPP absolvovaných pedagogickými pracovníky ve školním roce 2019/2020
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

ICT – Základy pro zájmové vzdělávání-NPI Ostrava – konec srpna - 1 pracovník
Podpůrný webinář pro úplné začátečníky v MS Teams a MS Forms – listopad – 6 pracovníků
Webinář – Legislativní novinky ve šk. R. 2020/2021 – listopad – ředitelka školy
Webinář Základy práce v prostředí MS Teams – listopad – ředitelka školy
Webinář Gradované úkoly v matematice – listopad – 2 pracovníci
Webinář NPI – Formativní hodnocení – leden – ředitelka školy
Webinář Jak na distanční výuku matematiky – únor – 2 pracovníci
Online seminář – Financování 2021 – KÚ – březen – ředitelka školy
Webinář ČŠI – Podpora autoevaluace školy – Inspis ŠVP – březen – ředitelka školy
Seminář Školní stravování – legislativa, provoz, finance – březen – 3 pracovníci
Online seminář Dotace EU 2021-2027 – duben – 2 pracovníci – duben
Webinář - Jak na nový RVP ZV ve škole – duben – ředitelka školy
CŽV PF KU – Zvládání konfliktních situací I. – online – duben – ředitelka školy
CŽV PF KU – Zvládání konfliktních situací I. – online – květen – ředitelka školy
Webinář NPI – Formativní hodnocení – květen – 1 pracovník
Skupinová konzultace online – Formativní hodnocení ppotenciál – v rámci SYPO NPI – květen
– 2 pracovníci
17. Hygienické minimum online – květen – 2 pracovníci
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7. Údaje o mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Mimoškolní aktivity zaměřené na žáky školy
-

práce zájmových útvarů (v omezeném rozsahu – COVID 19)
mimoškolní akce organizované pro žáky školou a školní družinou (cyklistická soutěž, Farmářský
trh)
v rámci EVVO: sběr kaštanů a žaludů, sběr starého papíru-Soutěž s panem Popelou, Recyklohranísběr použitých elektrospotřebičů a tonerů

Projektové dny a akce v roce 2020/2021:
-

Projekt Mladý farmář (v rámci MAP II.)
Dva polytechnický workshopy na SŠ Lidická Havířov - Šumbark
Evropský den bez aut
Cyklistická soutěž
Návštěva Světa techniky Ostrava – 21 žáků
Evropský týden jazyků
Výjezd 40 žáků školy – Pevnost poznání v Olomouci
Archeopark Chotěbuz – 4. třída
Logická olympiáda – 9 žáků
Školní kolo zeměpisné olympiády
Školní kolo dějepisné olympiády
Farmářský trh (výstup z projektu Mladý farmář)
Mikuláš ve škole
OK dějepisné olympiády – 1 žák
Den v maskách
OK zeměpisné olympiády – online – 1 žák
Školní výlety - Lysá hora, Meandry Lučiny, Hrádek ve Slezsku
Projekt Veselé zoubky pro žáky 1. tříd
Den dětí pro I. a II. stupeň

Přehled o zájmových útvarech

Druh zájmového útvaru
mimosportovní
mimosportovní
sportovní

Název zájmového útvaru
Hravá matematika
Pilné včelky
Šachový kroužek

Počet zapojených žáků
16
12
10
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Zapojení žáků do vědomostních a dovednostních soutěží
Organizovaných na úrovni školy:
-

Zeměpisná olympiáda – školní kolo
Dějepisná olympiáda – školní kolo
cyklistická soutěž - školní kolo
Logická olympiáda – základní kolo

Organizovaných na úrovni města:
Vzhledem k hygienickým opatřením nebyly společné akce organizovány

Organizovaných na úrovni okresní a vyšší:
-

OK dějepisné olympiády – online – 1 žák
OK zeměpisné olympiády – online – 1 žák

Úspěchy žáků školy
Vybrané úspěchy školy v
soutěžích a přehlídkách v
rámci města Žák-žáci,
skupina-družstvo
1 žák
1 žák
1 žák

Název soutěže

Umístění

Okresní kolo - zeměpisná
olympiáda
Okresní kolo- dějepisná olympiáda
Logická olympiáda 2020

19. místo
10. místo
Mezi 25% nejlepších
řešitelů

Další sportovní soutěže, kterých se žáci zúčastnili:
- Sazka Olympijský víceboj – celoroční akce

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí a dalšími
institucemi
IČ ČŠI
Datum IČ
proběhla/neproběhla
Proběhla - online
4. 6. 2021

Předmět IČ
Získávání a analyzování
informací dle §174 odst. 2
písmeno a) školského zákona

Zjištění ANO/NE
ne
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Kontrol. orgán
KHS Ostrava

Provedené kontroly dalšími kontrol. orgány
Datum kontroly
Předmět kontroly
20. 5. 2021

Zjištění ANO/NE

Zákon č. 258/2000
Sb. , o ochraně
veřejného zdraví a o
změně některých
souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších
předpisů, zákon č.
94/2021, o
mimořádných
opatřeních při
epidemii
onemocnění COVID19 a o změně
některých
souvisejících zákonů,
plnění povinnosti
stanovených
v Mimořádných
opatřeních

Ne

9. Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020
Hospodaření s prostředky státního rozpočtu
Ze státního rozpočtu byla naší organizaci k 31.12.2020 přidělena prostřednictvím krajských normativů
neinvestiční dotace v celkové výši 15 489 985 Kč, která byla spotřebována ve výši 15 444 908 Kč.
Dotaci zahrnují přímé náklady na vzdělávání a podpora výuky plavání v základních školách v roce 2020.

Tabulka č. 1 Závazné ukazatele státního rozpočtu pro rok 2020
Účelový Neinvestiční výdaje na vzdělávání Poskytnuto
Skutečně
znak
k 31.12.2020 použito
33353 Přímé výdaje na vzdělávání
33070 Podpora výuky plavání
v základních školách v roce 2020

15 486 865 Kč 15 441 788 Kč
3 120 Kč

3 120 Kč
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Přímé vzdělávací výdaje
Přímé vzdělávací výdaje představují největší podíl z celkových nákladů hlavní činnosti školy. Do této
skupiny patří mzdové náklady (platy, náhrady platů, odměny za pracovní pohotovost), zákonné
pojištění, příděl do FKSP a ostatní přímé náklady (ochranné pomůcky, preventivní prohlídky, ostatní
povinné pojištění hrazené zaměstnavatelem, učební pomůcky, cestovní náhrady, školení a vzdělávání
pracovníků, učebnice a učební pomůcky podle školského zákona). Přímé náklady byly použity na daný
účel a čerpány v souladu se stanovenými podmínkami.

Tabulka č. 2 Údaje o poskytnutí a vypořádání přímých výdajů na vzdělávání
Položka

Závazný ukazatel

Skutečně použito

Neinvestiční výdaje celkem

15 489 985 Kč

15 444 908 Kč

Přímé náklady na vzdělávání

15 486 865 Kč

15 441 788 Kč

Platy zaměstnanců

11 101 090 Kč

11 067 895 Kč

OON zaměstnanců

0 Kč

0 Kč

Ostatní
(zákonné odvody, odvody do FKSP,
pojištění odpovědnosti, výplata
náhrad, ONIV)

4 385 775 Kč

4 373 893 K

Podpora výuky plavání v základních
školách v roce 2020

3 120 Kč

3 120 Kč

z toho:

Závazné ukazatele byly dodrženy a čerpány v souladu s plánem ukazatelů. Z rozpočtu přímých výdajů
byly v hodnoceném roce pořízeny učební pomůcky za 298 884,99 Kč, v tom nám byly přiděleny
mimořádné prostředky na pořízení technického vybavení k realizaci distanční on-line výuky ve výši
241 818 Kč, byly použity na nákup notebooků a příslušenství v celkové částce 242 865,15 Kč.
Vrátka ve výši 45 077,- Kč byla za nerealizovaná podpůrná opatření v době distanční výuky.

Hospodaření s příspěvkem zřizovatele
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Příspěvek na provoz organizace, poskytovaný zřizovatelem, zohledňuje základní výdaje na pokrytí
provozních nákladů. Do provozních nákladů patří materiálové náklady, náklady na energie, veškeré
služby, opravy a udržování majetku a ostatní náklady. Neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2020
byl schválen ve výši 2 913 000 Kč, poskytnut ve výši 2 926 840 Kč (upravený o rozpočtová opatření,
týkala se dofinancování odměňování v ostatních osobních nákladech a o úsporu v souvislosti
s výskytem onemocnění Covid-19 a souvisejícími opatřeními).

Tabulka č. 3 Příspěvek na provoz
Položka
Příspěvek na provoz celkem

Schválený
2 913 000 Kč

Po úpravách
2 926 840 Kč

Největší položku v nákladech představují náklady na energie v celkové výši v r. 2020 1 236 388,93 Kč,
náklady na drobný dlouhodobý hmotný majetek činily v r. 2020 181 098,95 Kč.

Doplňková činnosti
Hlavním přínosem do doplňkové činnosti v hodnoceném roce byly výnosy z prodeje služeb, v oblasti
doplňkové činnosti jsme realizovali přípravu a prodej stravy cizím strávníkům a výnosy z pronájmu
(pronájem školního bytu a tělocvičny).

Tabulka č. 4 Přehled výsledku hospodaření v hlavní a doplňkové činnosti
Položka
Výnosy
Náklady
Hospodářský výsledek
Hlavní činnost
3 739 012,74 Kč 3 630 330,34 Kč 108 682,40 Kč
Doplňková činnost
75 722,00 Kč
34 986,16 Kč 40 735,84 Kč

Rozvojové a mezinárodní programy, projekty financované z cizích zdrojů
V rámci podpory školy v oblasti kvality byl realizován následující projekt:
Realizace projektu Šablony – Společně dojdeme dál II
Tabulka č. 5 Projekty financované z jiných zdrojů - Šablony Společně dojdeme dál II
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Účelový znak
33063
33063
33063
33063
33063
33063
33063

Neinvestiční výdaje na vzdělávání
Platy
OPPP
Zákonné odvody - sociální a zdravotní pojištění
FKSP
Materiál
Tablety
Služby

Poskytnuto
k 31.12.2020
0 Kč
122 590 Kč
0 Kč
0 Kč
17 742,23 Kč
62 073,00 Kč
34 440 Kč

Poskytovatelé finančních darů
Od obecně prospěšné společnosti Women For Women, v rámci projektu Obědy pro děti, obdržela
škola účelový finanční dar, z něhož zaplatila každý měsíc několika žákům obědy v r. 2020 ve výši
65 040 Kč. Společnost takto podporovala v kalendářním roce 28 dětí.
Na konci roku škola obdržela od Městské realitní agentury, s.r.o. účelový peněžitý dar ve výši 50.000,Kč za účelem provedení údržby oplocení, dar bude použit v následujícím roce.

10. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Název rozvojového programu

Název mezinárodního programu

Šablony II.

OPVVV

11. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Další vzdělávání v rámci celoživotního učení
na škole

1 pracovník – Program CŽV PF UK Praha –
„Řešení konfliktních situací I., II.“
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12. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích
zdrojů
Název projektů financov. z cizích zdrojů
předložené ke schválení zřizovateli

Projekt realizován-nerealizován

Women for Women – Obědy pro děti

PPP Havířov, SPC- Karviná, Frýdek-Místek,
Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh
Policie ČR, Městská policie
Hasičský záchranný sbor
MKS Havířov

realizován

Spolupráce v rámci vzdělávání žáků se
SVP
dopravní výchova a prevence
programy pro žáky 2. a 6. tříd, návštěva
požární zbrojnice
kulturní akce pro žáky

13. Údaje o spolupráci s odborovou organizací, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolu ve vzdělávání
Působnost odborové organizace

Název organizace, se kterou PO spolupracuje
Církevní středisko Don Bosco Havířov
PPP Frýdek - Místek
OSPOD Havířov
PPP Havířov, SPC- Karviná, Frýdek-Místek,
Ostrava-Poruba, Ostrava-Zábřeh
Policie ČR, Městská policie
Hasičský záchranný sbor

MKS Havířov
SŠTO Lidická Havířov-Šumbark

ANO/NE

Druh spolupráce
možnost volnočasových aktivit, pomoc
pro rodiče
DVPP
Prevence sociálně patologických jevů
Spolupráce v rámci vzdělávání žáků se
SVP
dopravní výchova a prevence
programy pro žáky 2. a 6. tříd, návštěva
požární zbrojnice – z důvodu nouzového
stavu v tomto školním roce
nerealizováno
kulturní akce pro žáky se z důvodu
pandemie nekonaly
Polytechnické workshopy
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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021 byla schválena Školskou radou
dne 6. 10. 2021

Za školskou radu:

………………………………………………………………………
Mgr. Lenka Jedličková, předsedkyně školské rady
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