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I. Základní údaje: 
 

a) Název: 
 Základní škola a Mateřská škola Čelechovice na Hané 
 
b) Adresa:   
 U Sokolovny 275, 798 16 Čelechovice na Hané 
c) IČO: 
  70941611 
d) Zřizovatel:  

 Obec Čelechovice na Hané, Hlavní 9, 798 16 Čelechovice na Hané 

e) Adresa pro dálkový přístup: 

  e-mail:    skola@zscelechovice.cz 

  web:    www.zscelechovice.cz 

  datová schránka:  9pttii5 

f) Management školy: 

  ředitel školy:   Mgr. Tomáš Doseděl 

  zástupkyně ředitele:  Mgr. Lenka Látalová   

  Vedoucí mateřské školky: Pavla Hlostová 

  vedoucí školní družiny:  Ing. Alena Konšelová 

  vedoucí školní jídelny:  Zdeněk Jahn 

g) obory vzdělávání: 

79-01-C/01 Základní škola denní Základní 

 

II) Charakteristika školy: 
 Základní škola Čelechovice na Hané (dále jen škola) je příspěvková organizace s právní subjektivitou. 
Vzděláváme žáky 1.- 9. ročníku, ve školním roce 2021 – 2022 organizované v 9 třídách. Na 1.stupni byl 
spojen 4. a 5. ročník. Na 2. stupni byly 2 třídy v 7. ročníku. Vyučování probíhá ve 2 školních budovách. 
Hlavní budova je umístěna v parku na okraji obce směrem ke Smržicím, tuto budovu navštěvovali žáci 3. - 
9. ročníku. Druhá budova je umístěna v centru obce a její prostory slouží pro výuku žáků 1. a 2. ročníku, 
mateřské školy a školní družiny. Jsme spádovou školou pro sousední obec Smržice. Škola poskytuje 
základní vzdělání podle osnov vlastního školního vzdělávacího programu ve všech ročnících. Žáci naší školy 
se stravují ve školní jídelně, která je umístěna v nové budově školy. 

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo školu 166 žáků. Školní družina má 2 oddělení, kde bylo zapsáno 
36 dětí. Škola se řídí principy demokracie a humanity. Tyto principy jsou zakotveny v základních 
dokumentech školy – školním vzdělávacím programu, školním řádu a v klasifikačním řádu. 

 Velkou pozornost věnují pedagogové nápravě poruch učení a chování. K těmto žákům přistupujeme 
individuálně, podle potřeb každého žáka. Stejnou pozornost věnujeme nadaným a talentovaným žákům, 
kteří mají možnost se účastnit soutěží a olympiád. Učitelé připravují žáky na soutěže a jsou jim odbornými 
poradci. 

 Škola pořádá pro žáky celou řadu akcí, z nichž se staly pěkné školní tradice. Návštěvy divadel, exkurze, 
výlety, projektové dny a týdny, výstavy žákovských prací, adventní zastavení. Žáci školu reprezentují na 
různých akcích (sportovních, kulturních, uměleckých), připravují volnočasové aktivity pro třídní kolektivy-



např. Halloween, sportovní den, organizují sběrové akce apod. Ve školním roce 2021/2022 škola nabízela 
žákům ohrožených školním neúspěchem doučování, klub deskových her a čtenářský klub. 

 součásti základní školy: 

 - Základní škola (kapacita 180)    IZO 102 591 148 
 - Mateřská škola (kapacita 46)    IZO 107 609 975     
 - Školní družina (kapacita 60)    IZO 118 900 048 
 - Školní jídelna (kapacita 175)    IZO 150 009 038     
 - Školní jídelna – výdejna (kapacita 46)   IZO 150 069 146 

 

 

III) Školská rada: 
Školská rada byla zřízena dne 19. 12. 2005 

 

Složení rady pro období 1. 6.  2021 – 31. 5. 2024: 

za zákonné zástupce žáků: Marta Nevrlá, Tereza Omelková         

za pedagogické pracovníky:  Mgr. Hana Luptovcová, Mgr. Šárka Kamená 

za zřizovatele:   Ivana Voždová, Jana Kovalčíková 

 

 
 
IV) Přehled pracovníků školy: 
 

Pedagogičtí zaměstnanci školy: 

ZŠ: Mgr. Tomáš Doseděl   ředitel školy Tv  

 Mgr. Lenka Látalová    zástupce ředitele Př – Hv  

Mgr. Martina Stavaričová  1. ročník 

 Mgr. Šárka Kamená   2. ročník  

 Mgr. Jana Vejvodová   3. ročník 

 Mgr. Vladislava Ponížilová  4. a 5. ročník 

 Mgr. Jitka Spurná   6. ročník, INF – Pč - Vv 

 Mgr. Lenka Vláčilová   7. A, M – Z – Nj 

 Mgr. Lenka Cetkovská   7. B, Aj – Nj  

 Mgr. Hana Pořízková   8. ročník D – Ov – Aj 

Mgr. Hana Luptovcová   9. ročník M – F – Fp 

Mgr. Jarmila Pospíšilová  Čj – výchovný poradce 



  

 Mgr. Karel Müller   Aj – Hv 

Mgr. Veronika Leharová  1. stupeň M, Př, asistent pedagoga 4. tř. 

Mgr. Iveta Frýbortová   speciální pedagog, asistent pedagoga 9. tř. 

 Dis. Aneta Procházková   asistent pedagoga 1 tř. 

 Martina Vágnerová    asistent pedagoga 2 tř. 

 Marcela Zbořilová   Asistentka pedagoga 2. tř., ŠD 

 Daniela Vychodilová   asistent pedagoga 3. tř. 

 Lucie Pospíšilová   asistent pedagoga 7. A 

 Monika Zoubková   asistent pedagoga 7. B 

 

ŠD: Ing. Alena Konšelová   vedoucí vychovatelka 

 Mgr. Veronika Leharová  vychovatelka 

 

MŠ: Pavla Hlostová    vedoucí učitelka MŠ 

 Pavla Vedralová   učitelka MŠ 

Tamara Výmolová   učitelka MŠ 

 Mgr. Žaneta Matyášová   učitelka MŠ (do února 2022) 

 Mgr. Žaneta Hafincová   Učitelka MŠ ( od února 2022) 

 

Správní zaměstnanci školy: 

 Michaela Hrbáčková   účetní, ekonomka  

 Zdeněk Augustin   školník  

 Simona Opluštilová   uklízečka ZŠ  

 Zdeněk Jahn    vedoucí ŠJ a kuchař 

 Jana Špičáková    kuchařka 

 Petra Procházková    pomocná kuchařka 

 Martina Trbušková   školnice MŠ, výdej stravy v MŠ 



 
 
 
V) Základní údaje o prospěchu a chování žáků 
 

Ve školním roce 2021/2022 probíhala výuka podle školního vzdělávacího programu. Proběhla realizace 
průřezových témat s cílem rozvoje dovedností a znalostí žáků ve všech oblastech školního vzdělávacího 
programu se zaměřením na klíčové kompetence. Žáci se učili osvojovat různé strategie učení a byli 
motivováni k dalšímu vzdělávání. Byli vedeni také k tomu, aby byli schopni nové informace vyhledávat, 
logicky spojovat a nacházet vlastní řešení problémů. 

U žáků bylo systematicky budováno vědomí, že jejich budoucí uplatnění závisí především na nich 
samotných, na kvalitě osvojených dovedností a vědomostí a na jejich morálně volních vlastnostech. 

 Působili jsme na žáky s cílem rozvíjet osobnost žáka k samostatnému myšlení a svobodnému 
rozhodování, aktivnímu přístupu k dalšímu vlastnímu rozvoji, učit je odpovědnosti za vlastní chování a 
jednání v míře přiměřené jejich věku. 

Do běžné výuky byla ve všech předmětech zařazena praktická a problémová cvičení a konstrukční 
úkoly. 

 
 

Počet žáků pro statistické výkaznictví (stav k 30.9. 2021) 

1. stupeň: 67 žáků, 31 chlapců, 36 dívek 

 spojené třídy: 4. a 5. ročník 

2. stupeň: 100 žáků, 47 chlapců, 53 dívek 

 

ZŠ celkem: 167 žáků, 78 chlapců, 89 dívek 

 

Klasifikace 

Přehled klasifikace školy po ročnících za 1. pololetí 2021/2022 

 



 

Přehled klasifikace školy po ročnících za 2. pololetí 2021/2022 

 

 

 

VI) Volba povolání:  

 

Devátý ročník absolvovalo 20 žáků. 19 z nich podávalo přihlášku ke středoškolskému vzdělání, všichni z nich 

byli přijati v prvním kole přijímacího řízení: 

SOŠ:  SŠ designu a mody, PV    1 

  Střední zdravotnická škola, OL   2 

   TRIVIS      1 

   SOŠ průmyslová a SOU strojírenské, PV  2 

   GJW  PV      2 

   Střední průmyslová škola strojnická, OL  1 

   Švehlova SŠ polytechnická, PV   1 

   Zdravotnické lyceum, HK    1 

  Celkem: 11 žáků 

                                                          

  SOU: SŠ automobilní PV – kadeřnice   2 

          – automechanik  2 

  Švehlova střední škola – mechanik opravář 1 

   SOŠ, PV E. Husserla – kuchař – číšník  1 

            – prodavač    1 



SŠ polytechnická, OL - truhlář      1 

 

   Celkem: 8 žáků 

Přihlášku nepodal jeden žák. 

VII) Integrace žáků  

Byla realizována nápravná péče u žáků s VPU, poruchami chování, u žáků s tělesným postižením a se 

SVP. Byly vypracovány IVP a plány pedagogické podpory. Jednalo se o 24 žáků. 

Tělesné postižení             3 žáci         
Poruchy učení               12 žáků 
Poruchy učení a chování          8 žáků 

 

SVP                                        9 žáků  
LMP                                       3 žáci 
PAS                                         1 žák          
                                                             

Podpůrná opatření: PO2    13 žáků 
                                    PO3     10 žáků  
                                    PO4       1 žák 
 

Snížené výstupy:    3 žáci 

IVP:  9 žáků 

Výuka probíhala podle individuálních plánů, individuálních učebnic odpovídajících vědomostní úrovni 

integrovaných žáků, probíhalo pravidelné doučování a individuální přístup ve všech vyučovacích 

předmětech. Na škole pracovalo 8 asistentek pedagoga a 1 speciální pedagog. 

Metodická činnost výchovného poradce byla zaměřena především na zprostředkování metod 
pedagogické diagnostiky třídním učitelům. Metodické vedení a konzultace byly zaměřeny na práci s žáky 
s výchovnými a výukovými problémy a spolupráci se speciálním pedagogem.  

Informační činnost výchovného poradce zahrnovala poskytování důležitých informací rodičům a žákům 
v oblasti volby povolání, vede rodiče k zodpovědnosti za výchovu dítěte, předává informace z pedagogicko-
psychologické poradny ostatním pedagogům. Vede evidenci žáků se SVP, zajišťuje a koordinuje práci učitelů 
s třídními učiteli při vypracovávání IVP. Výchovný poradce řeší výchovné problémy žáků školy ve spolupráci 
s třídními učiteli, rodiči a ředitelkou školy. Při závažnějších výchovných problémů je svolána výchovná komise, 
která vzniklý problém řeší.  

 
Řešení výchovných problémů 



Jednalo se o neplnění školních povinností, narušování výuky, nerespektování pokynů učitele, zejména 
během distanční výuky. 

Škola se při jednání s rodiči dohodla na postupu vedoucímu k nápravě tohoto chování. Byla zdůrazněna 
komunikace školy se žákem a s rodiči, důsledná kontrola plnění povinností žáka, nácvik potřebných 
dovedností žáka, vyhledávání pozitivních výkonů žáka. 

 

 

IX) Minimální preventivní program 
 

Ve školním roce 2021/2022 byl Preventivní program školy (dále jen PPŠ) zaměřen na snižování rizika 

možností výskytu rizikového chování u žáků. 

 Hlavní cíl našeho „Preventivního programu školy“ – zvýšení odolnosti dětí vůči sociálně-patologickým 

jevům jako je konzumace drog včetně alkoholu, kouření, virtuální drogy a gambling, kyberšikana, záškoláctví, 

šikanování a jiné násilí, rasismus a xenofobie, intolerance a antisemitismus – byl realizován ve všech 

předmětech, ale také v mimoškolní činnosti dětí. Preventivní výchovně vzdělávací působení je nedílnou 

součástí výuky a života školy.  

Byl kladen důraz hlavně na: 

• výchovu ke zdravému životnímu stylu 

• prevenci záškoláctví 

• prevenci netolismu 

• rozvoj a podporu sociálních kompetencí  

• zapojování rodin do života škol 

• informovanost žáků 

• včasné odhalování negativních jevů a jejich okamžité řešení 

• prevence šikany a kyberšikany 

 

Prevence rizikového chování u dětí a mládeže v působnosti naší školy představuje aktivity 

v následujících oblastech prevence: 

• Drogové závislosti, alkoholismus, kouření – mimo školu 

• Šikanování, vandalismus a další formy násilného chování – v omezené míře 

• Virtuální drogy (počítače, televize, video) – žáci jsou vedeni k omezování těchto prostředků při 

trávení volného času 



• Záškoláctví – bylo řešeno v několika případech 

• Xenofobie, rasismus, intolerance, antisemitismus – vyskytovaly se v omezené míře 

• Kyberšikana – řešena několika případech 

• Sebepoškozování – vyskytovaly se v několika případech 

• Sekty a sociálně patologická náboženská hnutí – tyto jevy se nevyskytovaly 

• Sexuálního zneužívání dětí, týrání a zneužívaných dětí – řešili jsme společně s OSPOD a s Policií 

ČR, následně předáno k soudu 

 

Organizace PPŠ 

• Metodik prevence: Mgr. et Mgr. Hana Pořízková 

• Konzultační hodiny: Každé úterý od 14:00 do 14.30 hod., dále dle potřeby a na základě domluvy, 

v době online výuky na základě domluvy prostřednictvím MS Teams nebo telefonicky 

• schránka důvěry 

• materiály (propagační materiály, odborná literatura, videotéka) k realizaci PPŠ k dispozici 

v kabinetě metodika prevence 

Konzultační hodiny a schránka důvěry byly využity, s metodickými materiály se pracovalo ve výuce (i 

během online výuky).  

 

Způsoby realizace MPP: 

• třídní schůzky 

• žákovská samospráva 

• besedy, projekty, skupinová práce, diskuze 

• školní výlety 

• školní akce 

• individuální konzultace 

• nástěnky 

• dotazníky 

• v době online výuky prostřednictvím MS Teams 

 

 

 



MPP v jednotlivých předmětech 

      Preventivní výchova byla vhodnou formou začleněna do jednotlivých předmětů na I. i II. stupni 

(zejména do prvouky, vlastivědy, přírodovědy, občanské výchovy, přírodopisu, chemie, českého jazyka, 

výtvarné výchovy, do cizích jazyků, …) 

Školní parlament 

V rámci minimální prevence na naší škole funguje školní parlament. Skládá se ze zástupců jednotlivých 

tříd z druhého stupně a má osm členů. Každá třída 6. až 9. ročníku si zvolila dva zástupce - předseda a 

místopředseda třídy.  

Složení Školního parlamentu: 

Předseda: 

Anežka Frébortová 

Místopředseda: 

Ondřej Prokop 

9. třída 

Anežka Frébortová, Klára Handlová 

8. třída: 

Ondřej Prokop, Lucie Albrechtová 

7. třída 

Justýna Hermanová, Lenka Marholdová 

Vojtěch Pika, Tereza Petříková 

6.třída 

Klaudie Filipová, Monika Látalová 

 

V činnosti školního parlamentu pořád vidím mezery. Jedním z hlavních úkolů v oblasti primární prevence 

na příští léta bude zlepšení fungování tohoto orgánu žáků tak, aby dával možnost všem podílet se na životě 



školy a aby školní parlament pomohl žákům při řešení problémů ve výchovně-vzdělávacím procesu, využití 

volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.  

Přehled akcí 

V uplynulém roce se podařilo uskutečnit řadu akcí, jichž se účastnili žáci naší školy.  

 

Byly to tyto akce: 

 

• Celoroční projekt: Ekologie 

• Dopravní výchova: 1. stupeň 

• Aktivity s protidrogovou tématikou  

• Žákovský dotazník 

• Žákovský dotazník (prostřednictvím MS Teams) 

• Sportovní aktivity – výborné umístění Šimona Chalupeckého (8.třída) 

• Aktivity k volbě povolání – 8.-9. ročník 

• Výtvarné výstavy a soutěže – první místo Michaely Vitáskové (7.B) v soutěži „Namaluj svůj svět“ 

• Mimoškolní akce – Pohádkový les ve Smržicích 

• Lyžařský výcvik  

• Olympiády v různých předmětech (Chemie – výborné umístění Michala Pešky (9. třída) 

v okresním kole) 

• Aktivity třídních učitelů  

 seznamovací aktivity žáků (šestý ročník) 

 spaní ve škole (6. třída, 7. třída, 8. třída, 9. třída) 

 procházka a opékání špekáčků v „Údolíčku“ ve Smržicích (8. třída) 

• Odborné exkurze:  

 Prostějov - IZS 

 Ostrava – ZOO,  Hopjump arena,  

 Olomouc - Pevnost poznání, Přemyslovský palác, historické centrum Olomouce 

 ZOO Lešná 

 Zámek a zahrady v Kroměříži 

 Kostelec na Hané – dům Petra Bezruče 

 Praha  

 

• Exkurze do významných firem v okolí školy (např.skleníky, Kozí farma Rozinka) 



• Řada plánovaných akcí nebyla uskutečněna vlivem koronavirových opatření (olympiády 

v jednotlivých předmětech, programy pro školy na zámku v Plumlově a další) 

• Halloween 

 Po jednoroční přestávce se akce na konci října uskutečnila již tradiční a úspěšná akce 

 Organizaci projektového dne měli na starosti žáci 8. a 9. ročníku 

 Na programu byla stezka odvahy (žáci 9. ročníku), soutěže ve sportovním areálu měli na starosti 

žáci osmé třídy, soutěže u pódia vedle sokolovny měly pod patronací žákyně devátého ročníku, o občerstvení 

se starali žáci sedmého ročníku 

 Účastnili se téměř všichni žáci naší školy i z ostatních škol v okolí 

• Školní akademie 

 Po několika letech se tato akce uskutečnila 

 Byli zapojeni téměř všichni žáci mateřské i základní školy 

 Jeví se jako velmi efektivní v rámci primární prevence (spolupráce žáků ve třídě i napříč třídními 

kolektivy, prohloubení vztahů mezi třídními učiteli a třídami, osvojování klíčových kompetenci) 

 Byli bychom rádi, kdyby se tato akce uskutečnila i v následujícím školním roce, jen v pozdějším 

termínu (místo konce května, doporučuji spíše konec června –  lépe by se pracovalo až po uzavřených 

známkách) 

 

 

V loňském roce naše škola spolupracovala s těmito institucemi a organizacemi: 

 

Oblast školství 

• Pedagogicko-psychologická poradna 

• Vzdělávání pedagogů, kteří realizují preventivní aktivity ve škole, odborná práce s dětmi, 

ohroženými sociálně patologickým vývojem 

• Online webináře  

Oblast zdravotnictví 

• Dětský lékař 

• Spolupráce při realizaci protidrogové prevence 

 

Policie České republiky 

• Využití lektorských služeb policistů v oblasti sociálně patologických jevů (plánované akce 

vzhledem ke koronavirovým opatřením nebyly opět uskutečněny) 

 



Odbor sociálně právní ochrany dětí 

 

Úkoly na další rok v oblasti primární prevence: 

 

• výchova ke zdravému životnímu stylu 

• rozvoj a podpora sociálních kompetencí  

• vytváření vlastních projektů, které vhodně doplní školní preventivní strategii 

• posílení právního vědomí žáků 

• prohloubení umění komunikace mezi vrstevníky, dětmi a dospělými 

• vzdělávání pedagogů v oblasti prevence 

• prohlubování týmové spolupráce 

• zlepšení komunikace mezi školou a rodiči 

• zapojení rodičů do dění ve škole 

• zlepšení práce se třídou v třídnických hodinách, práce s kolektivem třídy (třídnické hodiny budou 

realizovány každý týden) 

• spolupráce vyučujících na pomoci problémovým žákům 

• zvyšování vědomí kolektivní soudržnosti třídy – stmelování kolektivu 

• rozšířit spolupráci s dalšími organizacemi 

• zapojení žáků do dění ve škole – podněcovat aktivity, které vedou k vhodnému využití volného 

času dětí 

• řešení aktuálních problémových situací – záškoláctví, kouření, vulgární vyjadřování, šikana, 

sebepoškozování 

• besedy s odborníky pro děti, ale i pro rodiče 

• školní parlament-zlepšení fungování tohoto orgánu žáků tak, aby dával možnost všem podílet se 

na životě školy a aby školní parlament pomohl žákům při řešení problémů ve výchovně-vzdělávacím procesu, 

využití volného času, ve vztazích mezi žáky i mezi žáky a učiteli.  

 

 

X) Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
Mgr. Jana Vejvodová – studium učitelství 1. stupně na Jihočeské Univerzitě 
Mgr. et Mgr. Hana Pořízková – studium pro metodiky prevence (dle § 6 vyhlášky č. 317/2005 Sb.). 

– aktivy a semináře pro metodiky prevence zaměřené na prevenci a řešení sociálně patologických jevů. 
Mgr. Jarmila Pospíšilová – aktivy a semináře pro výchovné poradce zaměřené na práci s dětmi s SVP a 

karierové poradenství 
Mgr. Karel Müller – kurz školního lyžování 
Mgr. Alena Konšelová – vzdělávací program odpady a obaly 



Mgr. Šárka Kamená – vzdělávací program Amos – soubor vzdělávacích materiálů pro 1. ročník 
Všichni učitelé – vzdělávací program Vedení třídnických hodin 
Všichni pedagogičtí pracovníci – samostudium pedagogiky a psychologie zaměřené na moderní vyučovací 

metody, osobnostní a sociální výchovu, prohlubování odborných znalostí. 
 

XI) Hodnocení plánu ICT na školní rok 2021-2022 

Plán ICT na školní rok 2021/2022 byl zaměřen na zajištění licence MS Office 365 pro všechny zaměstnance a 

žáky školy, zajištění nového HW vybavení, udržování aktuálního SW, HW vybavení pro nově příchozí 

zaměstnance školy, efektivního využívání tabletů ve výuce a obnovování interaktivních tabulí. 

SOUČASNÝ STAV 

Celkový počet pedagogických pracovníků: 16 (+ asistenti pedagoga: 6) 

- Všichni pedagogičtí pracovníci proškolení v práci s interaktivní tabuli. 

- Všichni pedagogičtí pracovníci proškolení v používání kancelářských balíků MS Office. 

- Všichni pedagogičtí pracovníci proškolení v MS Teams. 

Počítačová učebna: 1 (nová budova školy) 

- Počet pracovních stanic v počítačové učebně pro žáky: 16 ks 

- Počet pracovních stanic pro učitele: 1 ks (+ připojení k internetu kabelem a prostřednictvím Wi-Fi) 

- Laserová černobílá tiskárna HP LaserJet Proffesional P1102W 

- Dataprojektor s promítacím plátnem 

- 3D tiskárna Original PRUSA I3 MK3S + PrusaResearch (využíváno i ve Školní dílně) 

Další vybavení: 

- Interaktivní tabule s dataprojektory (nová budova školy): 8 ks (Učebna chemie (9.ročník), Jazyková 

učebna, Školní dílna, kmenové třídy 3.ročník, 4.+5., 7.ročník, 8.A, 9.ročník) 

- LCD dotykový displej: 1 ks – kmenová třída 8.B 

- Interaktivní tabule s dataprojektory (2. ročník + MŠ): 2 ks  

- LCD dotykový displej: 1 ks – kmenová třída 1. ročník 

- TV – školní družina  

- Notebooky:  

 16 ks (učitelé mají k dispozici notebooky, které jsou určeny pro přípravu na vyučování a práci s 

interaktivními i projekčními dataprojektory) 

 1 ks ekonomický úsek školy 

 1 ks školní jídelna 

 3 ks MŠ 

 

 

- Pracovní stanice v kanceláři ŘŠ (stolní PC + 2x monitor)  

- Barevná inkoustová tiskárna + pracovní stanice v kanceláři zástupce ŘŠ (2x monitor) 



- Barevná laserová tiskárna + pracovní stanice s dataprojektorem (Knihovna školy) 

- Barevná inkoustová tiskárna 2x + 2x pracovní stanice v kanceláři ekonomického úseku školy 

- Barevná inkoustová tiskárna + pracovní stanice ve sborovně 1.stupně ZŠ (stará budova školy) 

- Černobílá laserová tiskárna ve sborovně 1. stupně ZŠ (stará budova školy) 

- Barevná inkoustová tiskárna + pracovní stanice v kanceláři MŠ 

- Multifunkční laserová tiskárna (sborovna školy): 1 ks 

- Tablet s OS Windows: 30 ks 

- Tablet Huawei (OS Android): 15 ks 

- Tablet LENOVO: 10 ks 

- Grafické tablety: 3ks (1ks v PC učebně, 2 ks u vyučujících) 

- Externí HDD: 6ks (zástupce ŘŠ, vyučující, ekonomický úsek) 

- Dokovací stanice: 1 ks 

- Jazyková učebna školy: Pracovní stanice + sluchátka, reproduktory + software Virtuální jazykové učebny 

OmnNeo  

- Lego WeDo 5ks, Lego EV3 5ks 

 

CÍLOVÝ STAV A ZÁVĚRY 

- Cílový stav je postupně naplňován. Byla zajištěna licence na MS Office 365 pro zaměstnance a žáky školy. 

Žáci a učitelé i mimo distanční výuku využívají MS Teams pro zadávání a plnění domácích úkolů aj. 

- Průběžně se obnovuje licence na webové stránky školy, pro nově příchozí zaměstnance a žáky školy byla 

vytvořena e-mailová schránka. 

- Bylo pořízeno 10 tabletů LENOVO s OS Android z projektu Šablony III, které se efektivně využívají ve 

výuce. 

- Byl zakoupena on-line vzdělávací aplikace pro výuku informatiky. Na 1. stupni ZŠ se využívají 

interaktivními on-line učebnice od nakladatelství TAKTIK. 

- Byly pořízeny notebooky pro nové zaměstnance školy a pro vyučující s nefunkčními notebooky. Dále byla 

pořízena pracovní stanice pro zástupce ŘŠ (1x stolní PC, 2xmonitor) a pro ekonomický úsek (1x stolní PC, 

1x monitor). Byla pořízena inkoustová tiskárna pro 1. stupeň ZŠ.  

- Pro zálohování dat ekonomického úseku byl pořízen velkokapacitní externí HDD.  

 

- Postupně je obměňován zastaralý HW i SW. 

- HW je na standardní úrovni, velmi rychle však zastarává a v nejbližších letech je nutná výměna téměř 

všech počítačových stanic v PC učebně. V letošním školním roce bylo nutné vyřadit 4 pracovní stanice. 

- Notebooku pro pedagogy jsou na vysoké úrovni a lze na nich provádět veškerou práci nutnou k plnění 

pracovních povinností a jsou využitelné pro moderní interaktivní výuku. 

- Byly pořízeny 2 ks LCD dotykových displejů – kmenová třída na prvním a druhém stupni ZŠ. 



 

XII) Údaje o aktivitách soutěžích a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Jedním ze specifik školního roku 2021/2022 bylo doplňování znalostí a dovedností, které se v minulém 
školním roce nepodařilo v důsledků omezení prezenční docházky do škol realizovat a zejména poskytování 
pomoci žákům ohrožených školním neúspěchem. Díky národnímu programu obnovy a projektu Šablony III 
bylo během školního roku realizováno 740 hodin individuálního či skupinového doučování. Pro žáky se 
podařilo připravit i 16 bloků projektových dnů ve škole i mimo školu.  

Zájemci z řad rodičů i širší veřejnosti měli možnost při dnu otevřených dveří nahlédnout do všech prostorů 
školy i do výuky jednotlivých předmětů. Pro nejširší veřejnost si žáci na školní akademii připravili program 
nazvaný Pouť životem.  

Naši žáci se také zdárně zapojili do těchto soutěží: Matematický klokan, Přírodovědná klokan, Chemická 
olympiáda, Zlatý list, přespolní běh, Odznak všestrannosti olympijských vítězů, Minifotbal. Všichni žáci II. 
stupně také měli možnost získat netradiční zážitky při přespávání ve škole. 

V rámci volitelného předmětu environmentální výchova se každým rokem žáci zapojují do celostátní 
soutěže Recyklohraní, jejíž součástí bylo zajištění sběru elektroodpadu. Na škole je sběrný box na baterie. 
V obou školních budovách jsou na chodbách umístěné nádoby na tříděný odpad. Označené nádoby jsou 
používány k separaci odpadu papíru a plastů. 

 

Akce školy   

 
  O akcích pořádaných školou a dění ve škole pravidelně informujeme širokou veřejnost (prezentace na 

web. stránkách školy, ve Zpravodaji obce Čelechovice na Hané, Zpravodaji Regionu Haná, Prostějovském 
deníku). 

 
3. 9. – projektový den – Krajina v běhu – podzimní proměna, 1. a 2. ročník 

24. 9.  – projektový den – Pevnost poznání – 4. – 8. ročník (třídní učitelé) 

27. 9. – soutěž Malá chemická olympiáda 

25. 10 – Halloween – 7. – 9. ročník  

od 1. 2. do 26. 6. výuka plavání–1. – 3. třída ZŠ Horáka, Městské lázně   

8. 11. – od 8:00 projektový den Finanční gramotnost – žáci 8. a 9. třídy 

3. – 8. 1. – lyžařský výcvikový kurz  

15. 3. – projekt rodilí mluvčí – anglické reálie -7. B, 7. A 

18. 3. – školní kolo soutěže Matematický klokan 2. – 9. tř. 

28. 3. – přijímačky na nečisto 9. tř.  



6. 4. - Den otevřených dveří  

8. 4. – okresní kolo soutěže Odznaku všestrannosti olympijských vítězů, výběr žáků 6. – 8. ročníku 

12. 4. – zápis dětí do 1. ročníku  

22. 4. – projekt Rodilí mluvčí – anglické reálie 8. a 9. tř.  

25. 4. – okresní kolo v Minifotbalu – výběr žáků 6. – 8. ročníku  

29. 4. – Den se složkami IZS – 4.+5. tř, 6. tř. Prostějov 

5. 5. – projektový den Divadlo žije všichni žáci 

11. 5. – program 1. pomoc prostějovské radnice –7. B.  

12. 5. – Zlatý list – vybraní žáci 6. – 9. třída  

19. 5. Akademie vystoupení pro ZŠ Smržice 

          Akademie vystoupení pro veřejnost  

25. a 26. 5. – Poznávací exkurze do Prahy – 9. třída 

1. 6. – soutěž Vesnice roku – vystoupení žáků na jevišti – kapela   

8. 6.– projektový den Historická Olomouc 9. tř.  

8. 6. – projektový den ZOO Ostrava – 6,  7. B, 8tř,  

9. 6. - projektový den, Pražská ZOO – 7.A  

9. 6. – projektový den – Korálkování - 1. třída  

10. 6. – projektový den – Korálkování - 2. třída  

15.6. – projektový den Den v Arcibiskupském paláci 4. + 5. tř.  

15. 6. – projektový den Korálkování – 3. třída  

16. 6. – projektový den ZOO Lešná 1., 2. a 3. třída   

27. 6.   sportovní den – všichni žáci 

 

XIII) Udaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

V období 13. – 18. 10 2021 proběhla v Základní škole a Mateřské škole Čelechovice na Hané inspekční 
činnost podle § 174 odst. 2 písm. b) až d) a odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání.  

Při této činnosti bylo zjištěno: 



 Porušení § 30 odst. 4 školského zákona tím, že žáci a zaměstnanci školy nebyli prokazatelným způsobem 
seznámeni s vnitřním řádem školní jídelny a školní výdejny.  Tento nedostatek byl odstraněn již v průběhu 
inspekční činnosti. 

Porušení § 1 odst. 2 a §5 odst 2 vyhlášky č. 107/2005 Sb. tím, že kalkulovaná částka 8 Kč za přesnídávku 
7letých dětí v mateřské školce byla v rozporu s minimálním finančním limitem 9 Kč, který stanovuje vyhláška.  
Tento nedostatek byl odstraněn ve lhůtě stanovené pro jeho odstranění.  

 

XV) Základní údaje o hospodaření školy (1. 1. 2021 – 31. 12. 2021)  
 

V kalendářním roce 2021 škola hospodařila v rámci rozpočtu s dotací ze státního rozpočtu, příspěvkem na 
provozní výdaje od zřizovatele a účelovými dotacemi – projekty. 

PŘÍSPĚVKY: 

příspěvek od zřizovatele:   1 520 000 Kč na provozní výdaje 

dotace ze státního rozpočtu: 20 254 569,- Kč 
                                     z toho:   14 636 209,- platy 
                                                      5 249 322,- odvody 
                                                         182 428,- nemocenské dávky 
                                                         186 610,- učebnice, pomůcky                                                        
                                                                                                 

projekt: Šablony II. Čelechovice na Hané – realizace projektu: od 1.4.2019 – 31.3.2021 
celková částka projektu činí 1 162 965 Kč      
čerpání v roce 2021 činilo 245 130,30 
 
projekt: Šablony III. Čelechovice na Hané – realizace projektu: od 1.7.2021 – 30.6.2023 
celková částka projektu činí 694 127,- Kč 
čerpání v roce 2021 činilo 61 721,74 
 
Čerpání projektů bylo na doučování žáků, mzda vychovatelky v MŠ, činnost – školní kluby, pomůcky a 

vybavení školy. 
 
Hospodaření s finančními prostředky:                                      

položky účtů náklady výnosy 
mzdy s odvody a ostatní 

náklady 
20 254 
569,00   

náklady Šablona II 245 130,30   
náklady Šablona III. 61 721,74   
provozní náklady 2 550 221,92   

dotace na mzdy   
20 254 
569,00 

dotace Šablona II   245 130,30 
dotace Šablona III.   61 721,74 



příspěvek na provoz od 
zřizovatele   

1 520 
000,00 

výnos z vlastní činnosti   
1 030 

221,92 

CELKEM NÁKLADY A VÝNOSY 
23 111 
642,96 

23 111 
642,96 

Výsledek hospodaření 0,00   
 
Během roku byl nakoupen nový nábytek výměnou za starý již nevyhovující, byly vybaveny třídy a kabinety, 

množstvím tabletů a další ICT technikou sloužící k výuce. 
Byl pořízen do tříd dlouhodobý hmotný majetek - 2 ks Interaktivního panelu dotykového v hodnotě Kč 120 

tis. Kč, pořízení dalšího drobného dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku bylo v částce 403 tis. Kč. 
V průběhu roku byly prováděny běžné opravy a údržba, provádění technických kontrol a revizí stanovených 

vyhláškou, údržba software, školení a vzdělávání zaměstnanců a další výkony související s provozem školy. 
 

 

 

 

 

V Čelechovicích na Hané 30. 9. 2022 

 

Mgr. Tomáš Doseděl, ředitel školy 


	XV) Základní údaje o hospodaření školy (1. 1. 2021 – 31. 12. 2021)

