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A) ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

 

Údaje o zařízení 
 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly, Okres Olomouc, 

příspěvková organizace 

Adresa: Kožušany 79, Kožušany-Tážaly, 783 75 

Právní forma: příspěvková organizace 

                             IČO: 70 990 166 

Ředitel: Mgr. Zdeňka Vašíčková 

Telefon: 585 961 044 

Inter. adresa: skolakozusanytazaly@seznam.cz 

www.skolakozusanytazaly 

Zřizovatel: Obec Kožušany-Tážaly 

Právní forma: Obec 

IČO: 00 299 065 

Adresa: Tážaly 1, Kožušany-Tážaly, 783 75 

Školská rada ustanovena 1. 12. 2005 

 

Škola sdružuje: 

 

1.   Mateřská škola Kožušany-Tážaly IZO: 107 626 616 

      Odloučené pracoviště 

      Adresa: Tážaly 1 

      Telefon: 724342115 

      Typ: dvě oddělení s celodenní péčí 

      Cílová kapacita: 48 dětí 

      Provozní doba: 6.15 - 16.15 

      Jiné aktivity: akce pro rodiče dle ročního plánu a plánu ŠVP MŠ 

      

2.   Základní škola Kožušany-Tážaly IZO: 102 308 357 

      Adresa: Kožušany 79 

      Telefon: 585961044  

      Provozní doba: 7.00 - 16.00 

      Typ školy: základní – 1. stupeň, malotřídní 

       Kapacita školy: 44 žáků 

 

3.   Školní družina IZO: 119 900 769 

      Počet žáků ve školním roce 2015/2016: 30  

      Kapacita: 30 žáků 

       

4.   Školní jídelna – výdejna IZO: 150 075 006 

      Počet žáků ZŠ: 40 

      Počet dětí MŠ: 4 



 

B) PŘEHLED VZDĚLÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE  

V SOULADU SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU  
 

  

Základní škola  

 
Ve školním roce 2020/2021 bylo vyučováno podle dokumentů: 

 

 

Vzdělávací program: RVP ZV: č.j. 31 504/2004-22, ve znění pozdější úpravy  

č.j. 27 002/2005-22 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání, 

Základní škola a Mateřská škola Kožušany-Tážaly 

 

 

 

Organizace tříd: 
 

I. třída - 24 žáků, třídní učitelka Mgr. Jiřina Kubíková 

1. ročník - 11 žáků  

2. ročník - 13 žáků 

 

II. třída - 16 žáků, třídní učitelka Mgr. Zdeňka Vašíčková 

3. ročník - 6 žáků 

4. ročník - 10 žáků 

 

Školní družina: 1. oddělení - 30 žáků, vychovatelka Zlatka Sedláčková  

 

 

Zájmové kroužky: 

                                                   

Pohybové hry 

 

Házená                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Konverzace v anglickém jazyce  

                                                                                                                                                                                          

Nepovinný předmět: 

 

Náboženství   

                                                                                                                    

 

 

 

 

 

                                          



 

C) RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ 

ČINNOSTI ŠKOLY 

 

   

Základní škola 

             
Pedagogičtí pracovníci:   

                                                

Učitelé: 2 plně kvalifikovaní vyučující – úvazky celkem: 2, vychovatelka 0,5 

vychovatelka ŠD: 1 plně kvalifikovaná - úvazek 0,75 

asistent pedagoga: 2 kvalifikované, úvazky celkem 1,25 

       

Provozní pracovníci:    

 

1 školnice a pracovnice výdejny stravy – úvazek 1,2 

 

 

 

 

D) ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

 

Zápis k povinné školní docházce konaný dne 7.4.2021 
 

Ke školní docházce byly přijímány děti, které vyhovují podmínkám daných zákonem  

č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání  

(školský zákon). 

K zápisu pro školní rok 2021/2022 bylo doručeno 19 žádostí.  

                                                          

Pro školní rok 2021/2022 bylo vydáno 13 rozhodnutí o přijetí do 1. ročníku, 6 žákům byl 

udělen odklad ŠD. 

 

 

 

 

E)  ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ 

STANOVENÝCH ŠKOLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI PROGRAMY  
 

 

Školní rok 2020/2021 ukončilo vzdělávání na naší škole 10 žáků čtvrtého ročníku.  

9 žáků přešlo na ZŠ –Nemilany, 1 žákyně do ZŠ Dubu nad Moravou. 

 

 

 

 



Přehled prospěchu žáků 
 

 

Třída 

(ročník) 

Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Nebylo 

klasifikováno 

I.  1. roč. 10 10 0 0 0 

I.  2. roč. 13 12 1 0 0 

II. 3. roč. 6 6 0 0 0 

II. 4. roč. 10 9 1 0 0 

 

 

 

 

F) ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

 

 

 

V průběhu školního roku 2020/2021 byl MPP realizován v těchto aktivitách 

žáků: 

 
• Celoškolní projekty 

• Zájmová činnost – vedení kroužků 

• Běžná výuka 

• Společné akce žáků a rodičů 

• Jednorázové akce školy 

• Pobytové akce / zrušeny pandemie/ 

• Třídnické hodiny zaměřené na aktuální problémy v kolektivu 

 

 

Realizovaný MPP se dotýkal všech cílových skupin, jak žáků, tak rodičů, 

pedagogů i zřizovatele. Co se týče metod práce, využili jsme tyto aktivity: 
 

 

• Komunitní kruhy 

• Exkurze 

• Besedy 

• Kolektivní zážitkové hry 

• Dramatizace situací ze života dětí 

• Příběhy s poučením 

• Psychomotorické hry  

 

 

 



 

Zapojili jsme se do těchto specializovaných programů a projektů: 

 

• Celoroční sběr papíru pod názvem projektu - Papír za papír 

• Projekt - Ovoce do škol (spojeno s ochutnávkou zeleniny a ovoce) 

• Ekologická aktivita - Oslavy lesa 

• Návštěvy kulturních představení – městská knihovna a divadlo 

• Den otevřených dveří, vánoční dílna 

• Ekologická beseda jak správně třídit odpady 

• Projekt – Zdravé zuby 

• Celodružinové akce - Drakiáda 

• Monitoring schránky důvěry 

• Zapojení se do charitativní sbírky Sidus / získaný certifikát za pomoc nemocným 

dětem/ 

• Návštěva dopravního hřiště 

• Zapojení do projektů: Exkurze ve skanzenu v Příkazech 

• Exkurze do Nemilan 

•  Hravá věda - pokusy zábavnou formou  

• Atletění - v rámci TV 

 

 

Zájmová činnost probíhala formou kroužků:  

 
• Náboženství 

• Pohybové hry 

• Házená 

• Angličtina hrou 

 

Naše metodička se zúčastnila schůzek metodiků preventistů, návazně informovala 

pedagogické pracovníky o aktuálních problémech. Zpřístupnila informace rodičům 

problémových žáků, načrtla možnosti řešení výchovných a sociálních problémů u jedinců. 

Jsme nesmírně rádi, že jsme otevřenou školou pro rodiče, se kterými spolupracujeme a zveme 

je na společné akce. (Vánoční dílna, den otevřených dveří, masopust, karneval, zimní 

lyžování, apod.). Zapojení rodičů do školních a mimoškolních aktivit je velkou motivací pro 

děti.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Komunikace s rodiči probíhá v těchto úrovních: 

 
• Třídní schůzky 4x ročně 

• Individuální schůzky dle potřeby 

• Informace na webu a nástěnce školy-kontakty   

• Schůze školní rady 

• Společné akce školy a zastupitelů obce – Masopust, vánoční besídka atd. 

 

Za školní rok 2020/2021 nebyl nikdo z žáků hodnocen snížením stupně za chování. Běžné 

přestupky proti školnímu řádu se řešili okamžitě, za přítomnosti pedagoga a ředitele školy. 

Celý školní kolektiv se snaží působit na děti pozitivně, aby děti vnímaly školu jako bezpečné 

prostředí pro svůj budoucí vývoj. 

 

 

 

G) ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ   

PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

 

 

Během školního roku 2020/2021 se pedagogičtí pracovníci ZŠ zúčastňovali akreditovaných 

školení, seminářů a konferencí.0 Většina školení probíhala vzhledem k epidemiologickým 

opatřením on-line. 

 

 

 

Oblasti: 
 

Vzdělávání vedoucích pracovníků - 2 školení 

 

Vzdělávání v oblasti projektů - 3 akce 

 

Vzdělávání v oblasti ŠVP - 1 akce 

 

Seminář v oblasti environmentální výchovy - 1 seminář 

 

Vzdělávání v oblasti polytechnického vzdělávání - 1 školení 

 

Vzdělávání v oblasti prohloubení odbornosti - 4 školení 

 

Vzdělávání v oblasti výchova ke zdraví - 1 akce - konference 

 

Vzdělávání v oblasti školní prevence - 2 školení 

 

 



 

H) ÚDAJE O AKTIVITÁCH  

A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

 

Září:  Den otevřených dveří - slavnostní zahájení školního roku 

  Jsem školák – projekt - školní řád, bezpečnost, dopravní výchova  

  Dopravní hřiště - ml. žáci DV        

  Netradiční olympiáda – rozvoj pohybové zdatnosti   

  Projektový den: prevence šikany 

Říjen:  Drakiáda - vítáme podzim, akce ŠD 

Listopad:  Distanční vzdělávání 

Prosinec:  Aktivity jen v rámci třídy 

Leden - Duben: Vzhledem k opatření a nařízení vlády se nemohly uskutečnit aktivity 

Květen:  Všechny akce zrušeny z důvodu uzavření škol, dodržení hygien. podmínek             

 

 

 

I) ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla provedena kontrola ČŠI. 

 

           

J)   ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

 

Zpráva z hospodaření školy bude zpracována k 31.12.2021, za rok 2020 byla předána 

zřizovateli. 

 

               

K)  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH  

A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

 

Ve školním roce 2020/2021 nebyla naše škola zapojena do žádného rozvojového a 

mezinárodního programu. 

 

                         

L)  ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ  

V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ  
 

 

Ve školním roce 2020/2021 se škola nezapojila do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního 

učení. 

 



 

M)  ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH 

PROJEKTECH FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 
 

 

Ve školním roce 2020/2021 se škola podílela na udržitelnosti projektu realizovaný ze zdrojů 

EU Šablony I. 

Projekt OP VVV 02 _18_63 pro Šablony II.- MRR v prioritní ose 3 probíhala závěrečná MZ. 

Zahájení projektu OP VVV Šablony III.  Od 1.1.2021 

Zpracován projektu MŽP - Ozdravný pobyt.  Realizace neumožněna z důvodu Nařízení vlády. 

 

 

           

N)  ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, 

ORGANIZACEMI ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY  

PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE VZDĚLÁVÁNÍ   
 

 

Ve školním roce 2020/2021 proběhla spolupráce s Církevním gymnáziem Německého řádu, 

spol. s r.o., s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci, v rámci Mikroregionu s ostatními 

školami. 

 

 

Další celoroční projekty: Aktivní škola, Zdravé zuby, Atletika do škol, Školní mléko, Ovoce 

do škol, Papír za papír, MAP - modernizace školy. 

 

 

 

Tato výroční zpráva za školní rok 2020/2021 byla projednána v pedagogické radě dne 30.8.    

 

                         

                                                                               

 

 

 

 

                                                                              Mgr. Zdeňka Vašíčková, ředitelka školy                               

 

 

 

 

 

 

 

 

V Kožušanech-Tážalech dne 26.8.2021 

 

 


