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Výroční zpráva Základní školy a mateřské školy Sehradice okres Zlín,                 
příspěvková organizace za školní rok 2020-21 

 
1. Základní údaje o škole 
1.1 škola  
název školy Základní škola a mateřská škola Sehradice 

okres Zlín, příspěvková organizace 
adresa školy Sehradice 18, 763 23 Dolní Lhota 
právní forma příspěvková organizace od 1.1.2003 
IČO 70980039 
IZO 600 113 876 
identifikátor školy 103 307 971 
ředitel školy Ovesný Josef, Mgr. 
jmenovací dekret 25.8.2010    č.j. SŘ 527/95 
kontakt tel.:577 138 046 

e-mail:zssehr@zlinedu.cz 
 

datum zařazení do sítě 24.1. 1996 
datum založení školy 1.9. 1899 
 
1.2 zřizovatel  
název zřizovatele Obec Sehradice 
adresa zřizovatele Sehradice 64, 76323 Dolní Lhota 
kontakt tel.:577 138 245 

fax:577 138 245 
e-mail: obecsehradice@volny.cz 

 
1.3 součásti školy kapacita IZO 
Mateřská škola 22 dětí 107606364 
Základní škola 60 žáků 102307971 
Školní družina 30 žáků 118500139 
Školní jídelna  150 jídel 103107118 
Školní výdejna 30 jídel 181048698 
 
1.4 základní údaje o součástech školy 
Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 
Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků 

na třídu 
Počet žáků na 
pedagoga 

Základní škola 2 30 15 12,24 
Mateřská škola 1 22 22 12,94 
Školní družina 1 28 28 28,00 
Školní jídelna  x 52 x x 
 
1.5 materiálně-technické podmínky školy 
Učebny, herny 2 třídy ZŠ, ŠD-samostatná třída 
Odborné pracovny, knihovna, multimediální 
učebna 

počítačový koutek s připojením na internet –
6x PC,10x notebook, 2x interaktivní tabule –
eBeam, dotyková obrazovka BENQ (i v MŠ), 
10 ks notebook ACER 

Odpočinkový areál, zahrada, hřiště dětské hřiště mš (houpačka a pískoviště), na 
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školní zahradě nové víceúčelové hřiště a 
altán s možností WIFI připojení  

Sportovní zařízení využíván areál Sokola a tělocvična,dětské 
hřiště obce, na školní zahradě nové 
víceúčelové hřiště s odpočinkovou zónou a 
balančními prvky 

Dílny a pozemky nejsou zřízeny 
Žákovský nábytek obě třídy ZŠ jsou vybaveny výškově 

stavitelnými, novými lavicemi pro jednotlivé 
žáky a židlemi, nábytek v MŠ dle 
hygienických požadavků, 

Vybavení učebními pomůckami, hračkami  jsou postupně obměňovány a doplňovány 
Vybavení žáků učebnicemi a učebními texty Alter, Nová škola, SPN, Taktik 
Vybavení školy audiovizuální a výpočetní 
technikou 

Škola je postupně dovybavována v rámci ICT 
plánu školy, dataprojektor v obou učebnách 
školy i mš, 2x eBeam, dotyková obrazovka 
BENQ (i v MŠ), 20 ks notebook 
ACER,Teams 

 
1.6 Údaje o školské radě 
Datum zřízení Zřízena : 15.10.2005 
Počet členů školské rady  3 
Kontakt 577 138 046 
 
1.7 Údaje o občanském sdružení při škole 
Registrace Nebylo zřízeno 
 
2.Vzdělávací program 
 
Vzdělávací program Zařazené třídy 
ŠVP – PŘÁTELSTVÍ  2.,3.a 4. ročník 
  
  
3 Přehled pracovníků školy 
 
3.1 Základní údaje o pracovnících školy 
Počet pracovníků celkem 11 
Počet učitelů ZŠ 3 
Počet vychovatelů ŠD 1 
Počet učitelek MŠ 2 
Počet správních zaměstnanců  2 
Počet správních zaměstnanců ŠJ 2 
Školní asistent 1 
 
3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 
 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Funkce 
Úvaz
ek. 

Roků 
ped.praxe 

Stupeň 
vzdělání 

Aprobace 

1 ředitel 0,5  37  VŠ 1.- 5. r. 
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2 učitelka ZŠ 1,0 14 VŠ 1.- 5. r.,2.st zš 
3 učitelka ZŠ 1,0 14 VŠ 1.- 5. r. 
4 vychovatelka ŠD 0,66 7 SŠ vych. 
5 učitelka MŠ 0,89 25 SŠ uč.MŠ 
6 učitelka MŠ 0,89 12 SŠ uč.MŠ 

 
 
3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 
 

Odborná kvalifikace % Aprobovanost ve výuce % 
Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 
Učitelky MŠ 100 Učitelky MŠ 100 
Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

  
3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 
 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 
do důch. věku 

v důchod. 
věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

--- --- --- 5  1 1 --- --- --- 1 6 

 
Komentář: na místo vychovatelky ŠD nastoupila Petra Balouchová (dříve pracovala jako 
učitelka mš).  
 

 
3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 
 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 
1 školnice 1,0 vyučená 
2 ved. školní jídelny ZŠ 0,4 SŠ 
3 kuchařka 1,0 vyučená 
4 kuchařka,výdejna,uklizeč

ka 
0,5  

Komentář: Paní Veličková výdej stravy (částečně se školnicí zš) a úklid mš. 
 

 
4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 
 
4.1 Zápis k povinné školní docházce pro ŠR 2021-22 
 

počet prvních tříd počet dětí přijatých 
do prvních tříd 

z toho počet dětí 
starších 6ti let (nástup 

po odkladu) 

počet odkladů pro  
školní rok 2021-22 

1 14 2 5 
Komentář: Zápis za obě kooperující ZŠ (Slopné a Sehradice) pro ŠR byl ve Slopném.  
Počet přijatých – 14 dětí (9 Sehradice, 3 Slopné,1 Újezd a 1 Kroměříž).  
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4.2 Výsledky přijímacího řízení 
 
a) na víceletá gymnázia z pátého ročníku:  

  přihlášeno přijato 

gymnázia zřiz. krajem 0 0 
  
 5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 
Přehled o prospěchu 
 
Třída Počet 

žáků 
Prospělo Prospělo 

s vyzn. 
Neprospělo Žáci s 

dostatečnou 
Nehodnoceno 

I.       
II. 10 1 9    
III. 13 1 12    
IV. 7 1 6    
V.       
Celkem 30 3 27    
 
Přehled o chování (pochvaly a ocenění §17,vyhláška 48/2005 Sb. O základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky) 
    
 
Třída Počet žáků Pochvaly 

TU 
Pochvaly 
ŘŠ 

Napomenutí Důtky TU Důtky ŘŠ 

I.       
II. 10 6     
III. 13 6     
IV. 7 1   1  
V.       
Celkem 30 13   1  
 
5.2 Údaje o zameškaných hodinách 
 
 Počet 

omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

2.třída 390 39,00 --- --- 

3.třída 548 42,15 --- --- 

4.třída 352 50,29 --- --- 
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Celkem 954 31,80 --- --- 

Pozn. Docházka byla započítávána pouze do 11.3. 2020 uzavření školy z důvodu epidemie. 
Žáci, kteří nastoupili do školy k 25.5. 2020, měli vedenou docházku samostatně na seznamu 
podle rozdělení do skupin. Žákům, kteří do školy k uvedenému datu nechodili, nebyla 
docházka vedena.  
 
5.3 Údaje o integrovaných žácích: 
 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení --- --- 
Zrakové postižení --- --- 
S vadami řeči --- --- 
Tělesné postižení --- --- 
S kombinací postižení (zdravotní) --- --- 
S vývojovými poruchami učení 3 1 

 
5.4 Výsledky prevence sociálně patologických jevů 
 
Problematika sociálně patologických jevů na škole: 

Funkci školního metodika prevence vykonával ředitel školy. Naplánované akce byly téměř 
všechny splněny.      
 

Hodnocení minimálního preventivního programu 
za školní rok 2020/2021 

 
Stejně jako v minulém školním roce kvůli Covidu-19 neproběhla většina naplánovaných akcí 
uvedeného školního roku. Pozitivně musím opět hodnotit školou pořádanou akci „Rozhledna 
Loučka“, která je u žáků velmi populární. Dalšími drobnými akcemi jsme se snažili podpořit 
dobré školní klima, respektování žáků sebe navzájem, probuzení zájmu o okolní krajinu a 
přírodu. 
I ve školním roce 2020-21 jsme na naší škole realizovali preventivní programy R-Ego 
Slavičín, Dopravní výchova – BESIP -p. Patík – Mobilní dopravní hřiště ve spolupráci se ZŠ 
Slopné, Hasiči Sehradice.  
Podrobněji viz. MMP a jeho hodnocení. 
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Příloha plánu DVPP pro ŠR 2020-21 
 
všichni 25.8. Školení BOZP a PO 0,-Kč 
Ovesný Josef 25.9. Pracovní setkání metodiků prevence on line 0,-Kč 
Petrášová Šárka 8.10. Porada ved. Šj – neped. prac. 0,-Kč 
Ovesný Josef 14.10. Distanční a hybridní výuka Microsoft Team 0,-Kč 
Raková Hana 14.10. Distanční a hybridní výuka Microsoft Team 0,-Kč 
Tomečková Jitka 14.10. Distanční a hybridní výuka Microsoft Team 0,-Kč 
Ovesný Josef 14.10. školení Microsoft Team 365 ing.Světlík 0,-Kč 
Raková Hana 14.10. školení Microsoft Team 365 ing.Světlík 0,-Kč 
Tomečková Jitka 14.10. školení Microsoft Team 365 ing.Světlík 0,-Kč 
Raková Hana 30.11. Poznávání geometrie na 1. st. Zš rukama 0,-Kč 
Raková Hana 7.12. Práce s chybou ve výuce matematiky 0,-Kč 
Raková Hana 14.1. Slovní úlohy na 1. stupni 0,-Kč 
Raková Hana 28.1. Jak připravit žáky 1. st. Zš na porozumění rovnicí 0,-Kč 
Tomečková Jitka 15.3. Podpora autoevaluace s InspIS ŠVP 0,-Kč 
Raková Hana 12.1. Jak rozvíjet porozumění zlomkům 0,-Kč 
Raková Hana 6.4. Záznamy z žákovské četby - webinář 0,-Kč 
Raková Hana 12.4. Současná poezie pro děti-webinář 0,-Kč 
Raková Hana 2.6. Spec.poruchy učení a výuka matematiky na zš web 0,-Kč 
    
    
 
Hodnocení plánu DVPP pro ŠR 2020-21 
 
Ve školním roce 2020-2021 (po problémech s nemocí Covid – 21 minulý rok) jsme se snažili 
co nejlépe využít zkušeností z předcházejícího školního roku a co nejlépe se připravit na 
případnou distanční výuku, která může nastat kdykoliv v průběhu. Oslovili jsme kolegy na 
NIDV a uspořádali školení pro pedagogy přímo u nás ve škole. I nadále jsme se snažili 
v rámci možností plnit plán DVPP. Bohužel se většina kurzů přesunula do oblasti webinářů. 
Skutečnosti na trhu využila i některá vzdělávací centra, která požadovala neúměrné částky za 
účast na školeních. My jsme se vydali cestou školení zdarma. To však neznamená, že si 
potřebné a kvalitní webináře nezaplatíme. Největší ztrátou z našeho hlediska bylo nepořádání 
seminářů pro školy z blízkého (mnohdy i vzdálenějšího) okolí ve spolupráci s Mgr. 
Blaťákovou. Tuto spolupráci i MAS Luhačovice plánujeme co nejdříve obnovit.  
 
 
7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 
7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách  
Spolupráce školy a dalších subjektů Viz MPP 
Významné akce školy Viz MPP 
Akce k prevenci sociálně patologických jevů Viz MPP 
Akce k environmentální výchově Viz MPP 
 
7.2 Účast žáků školy v soutěžích 
Název soutěže 1. kolo 2. kolo 3. kolo 
Klokan 2021 Ne-covid 19   
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Recitační soutěž - Luhačovice Ne-covid 19   
Pěvecká soutěž - Luhačovice Ne-covid 19   
 
7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 
Název soutěže Počet žáků Umístění 
Lyžařské a sáňkařské závody 0 důvod Covid 19 
Olympijský den  28 důvod Covid 19 
Olympijský víceboj 0  
 
Celkový počet soutěží ve školním roce: 3 
Počet žáků, kteří se soutěží zúčastnili: 80 
 
Také ve školním „covidovém“ roce 2020-21 se žáci naší školy zapojili do školních i mimoškolních 
akcí a soutěží, kterých však nebylo tolik, jako v předcházejících letech, což bylo narušeno 
epidemiologickou situací koronaviru Covid - 19 v celé republice.  V tomto období se nám podařilo 
zajistit pro žáky ZŠ i děti MŠ ve spolupráci s panem Patíkem a společností BESIP i Obcí Slopné 
mobilní dopravní hřiště. K pozitivům také patřila již tradiční oblíbená podzimní vycházka na 
rozhlednu v Loučce. Před uzavřením ještě proběhly výukové akce R-Ega Slavičín. K uzavření škol 
došlo opět dne 14. října 2020. Částečně se obnovila docházka od 18.11. (pro 1. a 2. ročníky a 
případné spojené třídy u nás 4.roč.). 30.11. mohl nastoupit i samostatný 3. ročník. V tomto se 
nám podařilo uspořádat některé projektové dny v návaznosti na roční období a akci Mikuláš 
ve škole a hudební vystoupení pana Taraby. Bohužel od 21.12. došlo k prodloužení vánočních 
prázdnin (opět díky covidu) a následnému dalšímu uzavření škol (kromě 1.a 2.+4. ročníku). 
Následně od 1.3. 2021 byly uzavřeny školy úplně. Ke znovuotevření všech ročníků došlo 
12.4. 2021.V tomto období jsme se snažili především prezentovat a doplnit probírané učivo 
z distanční výuky. Chtěli jsme dětem samozřejmě v rámci možností nabídnout i co nejvíce 
kvalitních akcí. Jednu z hlavních větších akcí pořádaných ve spolupráci s kooperující školou 
Slopné, a to „Olympijský den“ za účasti žáků z okolních malých škol  (ZŠ Slopné, ZŠ Dolní Lhota, 
ZŠ Vysoké Pole a ZŠ Drnovice ), který se konal už po pětaadvacáté, se podařilo za splnění 
náročných hygienických podmínek uskutečnit ke spokojenosti všech (především k radosti 
dětí). Oproti loňskému roku se konal i školní výlet – ZOO Lešná (tímto jsme chtěli podpořit i 
zmíněnou zoo). Poučná byla i exkurze do kravína v Sehradicích. Na konci školního roku jsme 
stihli uspořádat branný den a jako odměna byla i návštěva místního koupaliště. K tomu se 
připojilo i pár jiných akcí (MDD – Cesta za pokladem, balonkový klaun, návštěva knihovny, 
den Země). Po covidovém období snad s uspořádanými akcemi převažovala spokojenost.  
…a spousta dalších drobných akcí a soutěží určitě přibude v následující roce. 
 
 
8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
 
Ve školním roce 2015-16 proběhla ve dnech 26.-27. 11.2015 inspekce prováděná ČŠI, která 
dopadla celkově pro školu výborně. Viz. Inspekční zpráva Čj. ČŠIZ-1175/15-Z 
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9. Základní údaje o hospodaření školy 
 

Výroční zpráva o hospodaření školy za rok 2020 
 
 

Podle ods. 1 písm. i § 7 vyhlášky 15/2005 Sb.,kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 
záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy 

 
Zařízení: Základní škola a mateřská škola Sehradice okres Zlín, příspěvková organizace 
Součásti školy: základní škola,mateřská škola,školní družina, školní jídelna, školní výdejna 
Adresa: Sehradice 18, 763 23 Dolní Lhota 
IČO: 70980039 
Forma hospodaření: příspěvková organizace 
Zřizovatel: Obec Sehradice 
 
Zprávu předkládá ředitel školy:      Mgr. Ovesný Josef 
 
 

Zpráva o hospodaření 
k 31.12.2020 

 
 

Osnova: 
 1. Úvod 
 2. Druhy finančních prostředků 
 3. Čerpání provozního příspěvku 
 4. Čerpání státní dotace 
 5. Pořízené investice 
 6. Hospodářský výsledek 
 7. Hospodaření ve fondech 
 8. Závěr 
 Přílohy – výkaz zisků a ztrát, rozvaha a příloha, čerpání nákladů a výnosů dle zdrojů 

financování 
 
 
1. Úvod 
 
Základní škola a Mateřská škola Sehradice je samostatným právním subjektem, jejímž 
zřizovatelem je Obec Sehradice. 
 
2. Druhy finančních prostředků 
 
Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky 
získanými vlastní činností. Základní škola a Mateřská škola získává finanční prostředky 
do svého rozpočtu z pěti zdrojů: 

1. Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové 
prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další vzdělávání 
pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 
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2020 byly schváleny celkem přímé NIV ve výši 4.799.056,- Kč. V roce 2020 byly v rámci 
těchto prostředků přiděleny účelové dotace na dofinancování překryvů pedagogů ve školce a 
mezikrajové rozdíly, což byly finanční prostředky na nenárokové složky pedagogů.  

2. Obec Sehradice (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen k úhradě 
nákladů souvisejících s její hlavní činnosti, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a 
údržbu majetku obce ve správě organizace. Na rok 2020 byl schválen příspěvek na provoz ve 
výši 540.000 Kč. 

3. Dotace EU - od 1.9.2019 spuštěn projekt Šablony II, ze kterého organizace v roce 2019 
vyčerpala 193.812,08 Kč. 
 

4. Čerpání rezervního fondu – v roce 2020 byl čerpán rezervní fond z neúčelových darů na 
účtu 414, a to ve výši 6.495 Kč. 
 

5. Vlastní činnost – tržby ze stravného a školného a přefakturace energií za služební byt. 
 
 
 
3. Čerpání provozního příspěvku a vlastní činnosti – viz tabulka č. 1 
 
Na rok 2020 byl schválen provozní příspěvek ve výši 540.000 Kč. K 31.12.2020 byla na účet 
základní školy připsána plná výše příspěvku, tj. 540.000 Kč. Tato částka byla proúčtována 
do výnosů. 
 
Provozní příspěvek na rok 2020 byl k 31.12.2020 čerpán na 95,5 %. Organizace vykázala 
za rok 2020 kladný hospodářský výsledek z provozního financování ve výši 28.773,90 
Kč. Organice žádá o převod tohoto hospodářského výsledku do rezervního fondu. 
 
4. Čerpání státního rozpočtu – viz tabulka č. 2 
 
Na rok 2020 byla k 31.12.2020 schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné 
odvody, základní příděl do FKSP (2 % z mezd) a ostatní neinvestiční náklady (učebnice, 
učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP – další 
vzdělávání pedagogických pracovníků) ve výši 4.799.056,- Kč. Finanční prostředky 
organizace vyčerpala v plné výši 4.799.056 Kč a v rámci finančního vypořádání nevznikla 
žádná vratka.  
V rámci přímých výdajů na školství a účelových dotací tak byla vyčerpána částka 
4.799.056,- Kč.  
 
6. Finanční prostředky z EU projektu 
 
Od 1.9.2019 byl spuštěn další projekt Šablony 2, organizace obdržela dotaci ve výši Kč 
718.396. V roce 2019 čerpala organizace finanční prostředky na školního asistenta a na nákup 
ICT techniky a vyčerpala 199.258,96 Kč. V roce 2020 organizace vyčerpala organizace 
193.812,08 Kč především na školního asistenta. 
 
6. Pořízené investice 
 
V roce 2020 nebyly pořízeny žádné investice. 
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7. Celkový hospodářský výsledek – viz přílohy 
 
Přílohou zprávy je výkaz zisků a ztrát a taktéž rozpis nákladů a výnosů dle zdrojů financování 
v tabulkách 1 - 3. Z přiložených dokumentů je patrné, že hospodářský výsledek byl v roce 
2020 28.773,90 Kč a organizace žádá o jeho převod do rezervního fondu. 
 
7. Hospodaření ve fondech 
 
účet – 411 – Fond odměn: 
Zůstatek k 31.12.2020  je 18.000 Kč. V roce 2020 nebyl nijak čerpán. 
 
účet – 412 – Fond FKSP: 
Zůstatek fondu k 31.12.2020 činí 69.011,88 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním 
přídělem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní akce, zájezdy, 
příspěvky na stravování a vitamíny pro zaměstnance. 
 
účty – 413 a  414 – Fond rezerv: 
K 31.12.2020 je zůstatek na fondu 711.527,16 Kč. Z bývalých hospodářských výsledků je to 
částka 360.959,20 Kč a z darů částka 25.246,- Kč. Zbývající částku v rezervním fondu tvoří 
nespotřebovaná evropská dotace ze Šablon II, která bude čerpána v roce 2021 ve výši 
325.321,96 Kč. 
 
Účet – 416 – Fond investiční: 
Škola nemá investiční fond. 
 
 
8. Závěr 
 
Základní škola a Mateřská škola Sehradice hospodařila s hospodářským výsledkem 28.773,90 
Kč a organizace žádá o jeho převod do rezervního fondu. 
 
 
C) INFORMACE O KONTROLÁCH HOSPODAŘENÍ 
 

Č.j. protokolu o kontrole 
Kontrolu provedl: Krajský úřad – odbor školství ---------------- 
   Nejvyšší kontrolní úřad  ---------------- 
   Jiný kontrolní orgán   ---------------- 
   Zřizovatel Obec Sehradice  leden 2021, červen 2021 
  
   
10. Závěr výroční zprávy – vlastní hodnocení školy 
 
Školní rok 2020-21 se hodnotí v souvislosti již s vícekrát zmiňovaným problémem Covid – 19 
opět celkem obtížně. Díky zkušenostem z přecházejícího školního roku se nám snad z větší 
části podařilo splnit plánované úkoly. To se ale ukáže v následujícím školním roce. 
Po propuknutí pandemie koronaviru Covid - 19 a uzavření škol (částečném nebo úplném) 
jsme se přeorientovali (s využitím zkušeností z minulého školního roku) na distanční výuku, 
kdy jsme žákům zadávali úkoly na dálku prostřednictvím webových stránek. Posílali jsme 
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videa s vysvětlením nového učiva, prověřování osvojených znalostí jsme prováděli formou 
google formulářů nebo her „Kahoot“, s žáky jsme komunikovali prostřednictvím e-mailů 
popř. telefonicky, v krajních případech osobní návštěvou. Novou a velmi přínosnou 
zkušeností bylo využití Teams. Škole se podařilo i díky „Šablonám II“ zabezpečit pro 
všechny potřebné žáky příslušnou techniku. Pro příští školní rok plánujeme v rámci „Šablon 
III“ ICT vybavení pro všechny žáky školy. 
Přes všechna úskalí lze hodnotit uplynulý rok obtížně, ale snad kladně. I z nastalých problémů 
jsme si vzali poučení a uvědomili si, že podobné situace mohou nastat (a nastaly) i 
v budoucnu, a proto se škola musí na ně lépe připravit. To bude naším hlavním cílem. 
Do ZŠ Sehradice docházelo v uvedeném školním roce 30 žáků. V MŠ byla naplněna kapacita 
22 dětí.  Demografický vývoj v posledních letech naznačuje počet narozených dětí (počty narozených 
dětí rok 2014 -3, 2015-13  2016-2, 2017-7, 2018 -8, 2019 – 5, 2020 – 9 dětí a zatím 2021 – 5 dětí. 
Opět je pozitivním zjištěním, že žádné dítě ze Sehradic, nenastoupilo do 1. ročníku ZŠ na 
jinou školu.  Do kooperující školy ZŠ Slopné naopak nastoupil jeden žák z Újezda a žákyně z 
Kroměříže. To znamená, že do 1. ročníku školního roku 2021-22 nastoupí 14 žáků (3 Slopné, 
9 Sehradice , 1 z Újezda a 1 Kroměříž).    
Konečná jednání o rozvržení ročníků na příští školní rok pro obě kooperující školy proběhnou 
jako vždy  nejpozději po zápisu do 1. třídy pro ŠR 2022-23, který bude v dubnu tentokrát  na 
ZŠ Sehradice. Po předběžné dohodě  by měl být tedy 1. ročník v ZŠ Sehradice. Naším 
prvořadým cílem je dobrou spoluprací mezi oběma školami a jejich zřizovateli zachovat obě 
školy v obou vesnicích.  Předpokládané rozdělení ročníků ve školním roce 2022-23  v ZŠ 
Slopné 2. a 3. ročník a ZŠ Sehradice 1.,4. a 5. roč., což by mělo vést k naplněnosti počtu žáků 
obou škol, za předpokladu, že žáci nebudou přecházet na jiné školy. Jako každoročně 
zdůrazňuji, že rozhodnutí o rozmístění ročníků pro jednotlivé školy nebývá jednoduché a 
nelze vyhovět všem.  
Také v oblasti ICT technologií postupujeme dle možností a daří se udržovat a doplňovat  
školní síť vlastními silami. Průběžně dochází k výměně starších dosluhujících počítačů za 
nové notebooky. Pro následující školní roky 2021-22 a 2022-23 se škola opětovně zapojila do 
projektu „Šablony III“ s cílem získat 10 ks nových notebooků (tento cíl byl splněn) a také 
umožnit žákům pokračovat v realizovaných aktivitách ze „Šablon II“ (Čtenářský klub, 
Deskové hry, Doučování apod.). Také pedagogickým pracovníkům umožní tento projekt 
získávání dalších znalostí a dovedností. Do budoucna bude jedním z hlavních úkolů zajistit 
podmínky pro případ distanční výuky. Na trhu se objevuje spousta možností. Bude potřeba 
trpělivě vybrat pro naši školu co nejvýhodnější nabídku. Pro začátek jsme se domluvili na 
projektu Microsoft Office 365, který je téměř zdarma a dostatečně splňuje naše požadavky 
pro nejbližší období. 
Výuka plavání nebyla dokončena v plné výši. Probíhají však jednání s plaveckou školou i 
hygienou o jejím dokončení a navázání na normální běh. Bohužel tato situace není jen 
v našich rukou. Věříme však, že vše dopadne především ke spokojenosti našich žáků.  
Lyžařský výcvikový kurz v měsíci únoru se nepodařilo v minulém školním roce realizovat, 
ale i zde jsme pro této školní rok optimisté. 
I v následujícím školním roce bychom rádi i nadále chtěli pokračovat v organizaci různých (i 
odložených) kurzů a akcí, ať už v rámci DVPP pro pedagogické pracovníky z okolních škol , 
o které je stále větší zájem, nebo pro naše děti a žáky.  
Závěrem bych rád poděkoval především zřizovateli – Obci Sehradice  za celoroční pomoc a 
spolupráci,  která se drží již po dlouhá na velmi dobré úrovni. Z realizovaných akcí především 
v uplynulých letech je vidět, že zachování školy v obci patří k předním úkolům zřizovatele. 
Bohužel se nepodařilo realizovat plánovanou výměnu topení v celé škole a s tím i spojený 
bezbariérový přístup do školy. Velký úkol pro další období.  
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Poděkování také patří tradičně Radě školy  a v neposlední řadě také všem sponzorům,  kteří 
jakýmkoliv způsobem pomohli naší škole. Za odvedenou práci patří samozřejmě poděkování i 
všem zaměstnancům Základní školy a mateřské školy Sehradice. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Sehradicích  11.10. 2021                                                               Mgr. Ovesný Josef 
                                                                                                              ředitel školy 
 
 
 
 
Za Školskou radu ZŠ Sehradice: 


