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1.   Základní údaje o škole 

 
 
 
Název školy:         Základní škola Komořany, okres Vyškov, 
                             příspěvková organizace 
 
 
Adresa školy:        Komořany 125,  683 01  Rousínov 
 
Telefon:                 605 947 453 
 
E-mail:                  zskomorany@centrum.cz 
 
IČO:                      70997306 
REDIZO:               600 125 599 
 
 
Škola sdružuje:     Základní škola 
                             Školní družina 
IZO ZŠ:                102 807 051 
IZO ŠD:                119 200 279 
 
 
Ředitelka školy:    Mgr. Vladimíra Miklošková 
 
 
 
Zřizovatel:            Obec Komořany, okres Vyškov 
                             Komořany 1, 683 01 Rousínov 
 
 
 
Rada školy:          Lucie Navrátilová – předseda  ( zástupce rodičů ) 
                             Jan Kachlík  ( zástupce zřizovatele ) 
                             Pavla Oppeltová  ( zástupce školy ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

mailto:zskomorany@centrum.cz


     Základní škola v Komořanech je školou malotřídní se 4 třídami s 1. – 5. ročníkem.    
V I. třídě se učili žáci 1. ročníku, v II. třídě žáci 2. ročníku, ve III. třídě žáci 3., ve IV. 
třídě  žáci 4. a 5. ročníku. Spádovým obvodem jsou obce Komořany a Podbřežice. 
Škola sdružuje základní školu a školní družinu. Cílová kapacita školy je 60 žáků, 
cílová kapacita školní družiny je 50 dětí. 
 
 
 
 
Základní škola 

třída ročník počet žáků v 
ročníku 

počet žáků ve třídě 

I. 1. 13           13 

II.          2. 12           12 

III. 3. 11           11 

IV. 4. 10           20 

 5. 10            

 
 
 

počet žáků školy celkem průměrný počet žáků na třídu 
 

58 14,5 

počet učitelů školy fyz.5 / přepoč. 4,7 

 
 
Z celkového počtu 58 žáků bylo 31 žáků z Komořan, 10 žáků z Podbřežic, 14 žáků 
z Rousínova, 2 žáci z Královopolských Vážan. Další žák s trvalým bydlištěm ve 
Vyškově dlouhodobě žije v zahraničí, naše škola je školou kmenovou. 
 
 
 
Školní družina  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD Počet vychovatelů 
ŠD 

celkem  2 40 fyz. 2/přepoč. 1,42 

 
 
      
     Škola nemá vlastní stravovací zařízení, školní stravování dětí (obědy) je zajištěno 
v místní mateřské škole, kam organizovaně děti přecházejí pod vedením 
vychovatelky ŠD a učitelky. 
 
 
     
2.   Obor vzdělání:   79-01-C/001 Základní škola            
 
   Ve školním roce 2021/2022 probíhalo vyučování ve všech ročnících podle 
školního vzdělávacího programu  Škola pro život – druhého upraveného vydání   
vydaného dne 1.9.2010.  



Učební plán 

 

vyučovací předmět 

  
  

ročník 
  

  1. 2. 3. 4. 5. 

Český jazyk 9 9 8 8 7 

Anglický jazyk     3 3 3 

Prvouka 2 2 3   

Vlastivěda    2 2 

Matematika 5 5 5 5 5 

Přírodověda    2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Informatika     1 

Celkem 21 21 24 26 26 

 
 
 

3. Personální zabezpečení činnosti školy 
 
 
Mgr. Vladimíra Miklošková – ředitelka 
Mgr. Anna Bednaříková – učitelka 
        Kateřina Hynková – učitelka 
Mgr. Pavla Oppeltová – učitelka 
Bc.   Eliška Aturbanová – učitelka 
        Natalie Dzanová – vychovatelka 
        Michaela Maršíková- vychovatelka 
        Petra Ambrozová- asistentka pedagoga 
Mgr. Pavla Havlíčková- asistentka pedagoga 
        Jaroslava Kapounková- asistentka pedagoga 
        Veronika Kupčíková – asistentka pedagoga 
        Michaela Králíková – školnice 
 
 
 
Pedagogičtí pracovníci: 
 



Odborná a pedagogická způsobilost 
 

 
                                               fyzický počet 

 

 
 
 
 
Věkové složení pedagogických pracovníků 
 

věk ženy muži 

20 – 30 let                     
                   4 

 
0 

30 – 50 let                     
                   6 

 
0 

nad 50 let                    
                   1                 

 
0 

 
 
 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 
     Zápis do 1. ročníku k základnímu vzdělávání se konal dne 5. dubna 2022. 
K zápisu přihlásili zákonní zástupci 17 dětí. O odklad zahájení povinné školní 
docházky zažádali zákonní zástupci 2 dětí. Z důvodů naplnění kapacity školy nebyli 
přijati 2 uchazeči. Celkem nastoupí do 1. ročníku 13 žáků. 
 

5. Vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu 
 
 
Při naplňování cílů se daří dbát na harmonický rozvoj osobnosti, žáci se cítí ve škole 
bezpečně. Zaměření při výuce je na znalostech a dovednostech, které budou moci 
žáci uplatňovat v praktickém životě. Daří se uplatňovat rozličné metody (frontální 
práce, skupinové a projektové vyučování), individuální přístup dle potřeb jedinců. Žáci 
jsou vedeni k dodržování stanovených pravidel (školní řád, předem stanovená a 
dohodnutá pravidla při jakékoliv činnosti). 
 
 

6. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
 
Ředitelka školy a učitelky pravidelně sledují úspěšnost žáků ve vzdělávání a 
v případě nutnosti přijímají opatření k nápravě (po dohodě s rodiči i doučování žáků 
ve škole v době mimo vyučování).  

celkový počet 
pedagogických 

pracovníků 
 

 
11 

z toho odborně 
kvalifikovaných  

 
                    9 



V tomto školním roce byli žáci zapojeni do matematické soutěže Klokan – 2. a 3. 
ročník s názvem Cvrček, 4. a 5. ročník Klokánek. 
 
  
 
 
Výsledky vzdělávání žáků školy na vysvědčení: 
 
 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Opakují 

1. 14 14 0 0 0 
 

2. 12 12 0 0 0 
 

3. 12 12 0 
 

0 0 

4. 10 
 

10 0 0 0 

5. 10 6 4 
 

0 0 

Celkem 58 54 4 0 0 

 
 
 
Chování, snížený stupeň z chování: 
Ve školním roce 2021/2022 bylo u všech žáků školy chování klasifikováno jako  
velmi dobré, nikdo neměl snížený stupeň z chování. 
 
 
 

7. Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování, zajištění 
podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
 

7.1 Prevence sociálně patologických jevů, rizikového chování 
 
 
Minimální preventivní program školy 
 
Hodnocení průběhu preventivního programu školy pro rok 2021/2022 

 
 
Rodiče žáků školy jsou pravidelně informováni o průběhu a průřezových 
tématech preventivního programu na třídních schůzkách. 
 
Preventivní program pro školní rok 2020/2021 byl rozvržen celkem do osmi 
témat: 
 

Zebra se za tebe nerozhlédne – bezpečnost v dopravě. 

Zásady finanční gramotnosti pro děti. 



Bezpečně v kyberprostoru. 

VZPoura úrazům – jak předejít úrazům a nehodám u mladistvých. 

Zdravý životní styl a jeho zásady. 

Domácí násilí, sebepoškozování, zneužívání. 

Agrese, šikana a záškoláctví. 

Závislostní chování (netolismus, gambling, návykové látky). 

 
Pokud to situace dovolila, realizace jednotlivých témat programu probíhala 
formou frontálního výkladu – prezentace a následné diskuze ve skupinách, 
kdy žáci byli nejprve seznámeni s probíraným tématem a následně sdíleli své 
zkušenosti a diskutovali nad danou problematikou. Na témata preventivního 
programu školy bylo také průběžně navazováno v souvisejících vyučovacích 
předmětech, např. v přírodovědě, prvouce, vlastivědě, tělesně výchově atd. 
 V průběhu školního roku se zejména u problémových žáků 
projevovaly prvky agresivity a náznaky šikany. Vše bylo řešeno s vedením 
školy a s rodiči zúčastněných žáků, následně byla zavedena preventivní 
opatření, aby se četnost těchto projevů snížila na minimum, případně se 
nevyskytovala vůbec. 
 K některým tématům (bezpečnost v dopravě; jak předejít 
úrazům a nehodám) byli přizváni také odborníci z praxe, kteří se problematice 
věnují, a mohli tak s žáky prostřednictvím besed danou oblast probrat 
podrobněji. V letošním školním roce jsme si do školy pozvali por. Mgr. Alici 
Musilovou, odbornici na oblast dopravní výchovy a šikany, a dále dva 
ambasadory projektu VZPoura úrazům. 
 K většině dalších naplánovaných besed a diskusí k tématům 
z důvodu uzavření školy v době pandemie koronaviru už bohužel nedošlo, 
proto byla některá blízká témata sloučena a materiály poskytnuty třídním 
učitelům elektronicky. Ti pak dle svých možností daná témata probírali v rámci 
online vyučování. 
 
 

 
 

Témata byla sloučena a realizována takto: 
 

září Zebra se za tebe nerozhlédne – bezpečnost v dopravě. 

říjen VZPoura úrazům – jak předejít úrazům a nehodám u 
mladistvých. 

listopad Zásady finanční gramotnosti pro děti. 

prosinec - 
duben 

Násilí, agrese a závislosti. 

květen Bezpečně v kyberprostoru. 

červen Zdravý životní styl a jeho zásady. 

 
 
 

 



7.2 Zajištění podpory žáků se speciálně vzdělávacími potřebami 
 
 
     Žáci, u nichž se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení, 
posíláme se souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické 
poradny. Nutná je úzká spolupráce poradny, rodičů a školy. Žákům je nabídnuto 
individuální procvičování učiva (tzv. „doučování“) v době mimo vyučování. 
     Vzdělávání žáků s tělesným postižení probíhá podle učebního plánu běžných 
tříd a na základě individuálních vzdělávacích plánů. Ve spolupráci a na 
doporučení speciálně pedagogického centra nebo odborného lékaře jsou 
realizovány změny v učebním plánu, týkající se omezení v některém vyučovacím 
předmětu. 
    Vzdělávání žáků s poruchami chování probíhá formou individuální integrace. 
V případě doporučení pedagogicko-psychologické poradny třídní učitelka ve 
spolupráci s ostatními pedagogy zpracovává individuální vzdělávací plán. 
V procesu vytváření klíčových kompetencí se klade zvýšený důraz na samostatné 
rozhodování, kritické myšlení, jednání bez podléhání afektům a výchovu k práci a 
ke spolupráci. Jsou stanovena přesná pravidla chování a způsob komunikace ve 
třídě i mimo vyučování.  

 
 

8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Typ kurzu Počet zúčastněných pracovníků 

Aj činnostně 

Aj činnostně ve 4. ročníku – metoda 
PhDr. Kellyové  

Autentické materiály při výuce cizích 
jazyků (WocaBee) 

Practical tips and online tools for modern 
foreign language teaching (WocaBee) 

Jak kreativně a hravě na gramatiku 
(WocaBee) 

Činnostní učení na 1 . stupni ZŠ (Tvořivá 
škola) 

Čtenářská gramotnost 1. stupeň (Taktik) 

Hravá hudební výchova (Taktik) 

Konverzační hry ve výuce cizích jazyků 
(WocaBee) 

Interaktivita Taktik hravě: Nové trendy 1. 
stupeň (Taktik) 

Kritické myšlení (nejen) na hodinách 
cizích jazyků (WocaBee) 

1 
 

                                1 
 

1 
 

 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 



How to teach vocabulary creatively 
(WocaBee) 

Vocabulary with WocaBee easily nad 
effectively (WocaBee) 

 
Místní akční plán rozvoje vzdělávání III 
-setkávání ředitelů malotřídních škol 
 
 
Řešení krizových situací s autistickými 
žáky s Veronikou Šporclovou 
 
ADHD nebo LMD? Poruchy chování 
 
Jak efektivně komunikovat s rodiči 
 
Asertivní komunikační techniky pro 
pedagogy 
 
Čtenářská gramotnost ve 
volnočasových aktivitách 
 
Nová informatika a jak s ní začít 
 
Kid´svSkills a motivace v konfliktu zájmu 
 
Distanční výuka a její dopad na 
vzdělávání žáků s LMP- EDU.cz 
(Jednotný metodický portál MŠMT) 
 
 
Grafomotorika – Mgr. Lenka Bínová 
 

1 
 
 

1 
 
 
 

3 
 
 
 

2 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 

1 
 
 

1 
 

1 
 

1 
 
 
 
 

1 

 
 
 

9. Aktivity a prezentace školy  
 
 
Zájmové kroužky 
 
 
Hravá angličtina (1. a 2. ročník)- 23 dětí 
 
 
 
Akce doplňující výuku 
 
Prosinec 2021 – Vánoční jarmark- výtěžek byl věnován nadačnímu fondu KRTEK. 



21. – 24. 6.2022 - Zážitkový pobyt žáků v areálu Malina v Ruprechtově 
Během pobytu na turistické základně si žáci zahráli spoustu her a zúčastnili se 
zábavných aktivit. 
 

I v tomto školním roce se naše škola zapojila do celostátního projektu „Ovoce do škol“ 
a „Školní mléko“. V rámci tohoto projektu škola využila možnosti objednávky ovoce 
a mléčných výrobků, tzv. Doprovodný program pro všech 57 žáků. Jednalo se o 
ovocné a mléčné balíčky. 
 
Výuka plavání- byla realizována v období 1.12.2021-2.2.2022 (9lekcí). 
 
 
 
Činnost školní družiny: 
  
Hodnocení školní družiny za rok 2021/2022 – 1. oddělení 
Ve školním roce 2021/2022 bylo přihlášeno do 1. oddělení školní družiny 21 pravidelně 

docházejících žáků z 1., 4. a 5. ročníku. Činnosti ŠD se odvíjely od ročního školního 

plánu, jež byl stanoven na jednotlivé měsíce a je v souladu se ŠVP pro ŠD. Aktivity 

byly zvoleny dle ročního období a uzpůsobeny aktuálnímu počasí, zájmům a potřebám 

účastníků i jejich aktuální náladě. Veškeré aktivity byly dobrovolné a předkládané 

účastníkům se snahou o vnitřní motivaci. V teplejším počasí jsme nejvíce využívali 

prostory venkovní učebny a obecního hřiště. Na vycházky jsme nejraději chodili 

k místnímu rybníku a na dětské obecní hřiště. V zimních měsících jsme využívali třídu 

v budově školy a tělocvičnu. 

Během školního roku byly splněny následující stanovené cíle. Primárním cílem byla 
spolupráce a vzájemný respekt všech účastníků ŠD. Vzhledem k velkému věkovému 
rozdílu a odlišným zájmům bylo zpočátku velmi složité nalézt cestu, po které by chtěli 
jít mladší i starší účastníci společně. Tento cíl se podařilo splnit a všichni účastníci 
dokáží kooperovat a fungují jako kolektiv. Aktivity ve školní družině zahrnovaly 
postupně všechny klíčové kompetence na dosažitelné úrovni, jež připravují žáky na 
další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Mezi další splněné cíle patří rozvoj 
fantazie, představivosti, zručnosti, individuálních dovedností, pohybových schopností, 
samostatnosti, pobytu na čerstvém vzduchu, zvládání emocí, řešení životních situací, 
kladný vztah k přírodě, aj. 
V průběhu celého roku jsme využívali všech organizačních forem v závislosti na typu 
dané aktivity. Někteří účastníci nejraději působili individuálně, většina ovšem 
skupinově. V případě potřeby byly ve školní družině aplikovány některé metody 
diagnostiky, a to nejčastěji pozorování a rozhovor. 
Harmonogram běžného dne se skládal z následujících činností: 

• Oběd 

• Klidová činnost (společná četba knihy, individuální činnost, atd.) 

• Zájmová činnost (pracovně-technické, estetickovýchovné, 
společenskovědní, sportovní, přírodovědně-ekologické…) 

• Pobyt venku, aktivity na školním hřišti a ve venkovní učebně 

• Stavebnice, stolní hry, individuální četba knih… 
 
Hodnocení školní družiny za rok 2021/2022- 2. oddělení 



V tomto roce bylo k pravidelné docházce do 2.oddělení školní družiny přihlášeno 21 
žáků z 2. a 3. ročníku.  Fungovala i ranní družina a to od 7:00 do 7:45 kdy 
vychovatelka odvedla děti do tříd. 
Druhé oddělení školní družiny mělo k dispozici prostory učebny č.5, venkovní 
učebny, hřiště za školou a tělocvičny. Školní družina poskytovala dětem smysluplné 
a přitom zábavné i zajímavé využití volnočasových aktivit. Děti měly k dispozici 
různorodé hračky, knihy, časopisy, stolní hry, sportovní potřeby, ale také 
zabezpečení pro výtvarné, pracovní, rekreační a odpočinkové činnosti. Družina 
využívala nejen tyto prostory, ale také hrací prvky na nově zrekonstruovaném 
dětském hřišti v Komořanech. 
Práce a aktivity s dětmi se řídily dle ročního plánu, který byl zpracován na jednotlivé 
měsíce a je v souladu s ŠVP pro ŠD. Témata převážně vycházela z ročního období a 
během zimních měsíců se orientovala spíše na výtvarné a pracovní činnosti. 
Všechny činnosti ve školní družině byly voleny podle věku, dovednosti a zájmů dětí. 
Vždy jsem se snažila o to, aby se jich zapojilo co nejvíce. Mezi nejčastější aktivity ve 
školní družině patřila výtvarná činnost, zaměřená na různé techniky malování. Dále 
pracovní činnost, kde jsme využívali lepení, stříhání a jiné práce s papírem. Dále také 
hudební, kdy jsme si připomněli známé i méně známé písničky nebo koledy za 
doprovodu hudby z Youtube. Pokud bylo příznivé počasí, trávili jsme veškerý čas 
venku na čerstvém vzduchu.  
Během školního roku byl kladen důraz na skupinovou práci, prosociální chování a 
respektování individualit. Abychom toho dosáhli, používali jsme různé výchovné 
prostředky (skupinová práce, individuální práce, komunitní kruh, práce s knihami, 
rozhovor, hra, práce s PC, pohybové hry). 
Důležité pro mě bylo, aby byl pobyt ve školní družině pro děti zajímavý, příjemný a 
poučný. Snažila jsem se pro děti vytvořit příjemné prostředí, ve kterém mohli rozvíjet 
své schopnosti a dovednosti, komunikaci, ale i individuální zájmy. Byl kladen důraz 
na vnitřní motivaci a samotný zájem dítěte k dané činnosti.  
 

10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

  
Ve školním roce 2021/2022 nebyla provedena kontrola ČŠI. 
 

11. Údaje o hospodaření školy 
 
příjmy: 
1. dotace ze SR ÚZ33353 =    5 862 710,-Kč 
2. dotace od ÚSC              =          390 000,-Kč 
3. příjem úplaty za ŠD       =              36 415,-Kč 
 
Některé výdaje na vzdělávání: 
1. učební pomůcky ze SR ÚZ33353 =     140 406,14Kč 
2. čerpání fondu odměn                    =                           0,-   Kč 
3. čerpání rezervního fondu              =                           0,-   Kč 
4. výdaje ze školného                       =                   36 415,-  Kč 
 
 
 
 



V Komořanech dne 22.8.2022 
                                                                                        Mgr. Vladimíra Miklošková 
                                                                                              ředitelka školy 
 
 
 
 
 
Projednáno pedagogickou radou dne 30.8.2022 
 
Projednáno a schválenou školskou radou dne 13.9.2022 
 
 
 
 
            


