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Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2020/2021

a) základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel

školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Bělotín, příspěvková organizace

Sídlo školy: 753 64 Bělotín 2

Charakteristika školy: Plně organizovaná základní škola

Zřizovatel školy: Obec Bělotín, 753 64 Bělotín 151

Údaje o vedení školy: Mgr. Tomáš Navrátil – ředitel školy – statutární zástupce

Mgr. Ivan Fibich - zástupce ředitele (od 1. 8. 2018)

Adresa pro dálkový

přístup:

http://www.zsbelotin.cz

https://zsbelotin.edupage.org/

Elektronická adresa: podatelna@zsbelotin.cz

Údaje o školské radě: Ustanovena 6-ti členná rady školy, 2 schůze ( z toho 1x online)

Součásti organizace: Základní škola Bělotín, Mateřská škola Bělotín, Školní družina Bělotín,

Školní jídelna-výdejna Bělotín

Právnická forma

organizace:

Příspěvková organizace - Základní škola a Mateřská škola Bělotín,

příspěvková organizace (od 1. 1. 2003)

Žáci školy:

Základní škola Bělotín je úplnou základní školou s devíti ročníky ve dvanácti třídách. Paralelní třídy A a

B jsou vzhledem k velkému počtu dětí a novému financování regionálního školství v prvním, čtvrtém, a

sedmém ročníku. K 30. 9. bylo zapsáno 209 žáků, což je drobný nárůst o cca 5 žáků oproti roku

minulému. Ve škole se vzdělávají především děti z Bělotína a jeho tří částí - Lučic, Kunčic, Nejdku,

spádově z obce Polomi a také několik žáků ze Špiček a z Hranic. 2 žáci plní povinnou školní docházku v

zahraniční škole podle §38 školského zákona.

http://www.zsbelotin.cz


Vybavení školy:

Školu tvoří tři vzájemně propojené budovy. V nové budově je kromě jedenácti kmenových tříd také

tělocvična, cvičná školní kuchyň a v suterénu dvě oddělení školní družiny pro starší děti a čekající na

výuku a odjezdy autobusů. Další dvě oddělení se nachází v přízemí sdíleně s kmenovými třídami v části

pod tělocvičnou.

V historické budově jsou umístěny odborné učebny fyziky a chemie, výtvarné výchovy, informatiky,

badatelství a robotiky, anglického jazyka a také školní knihovna s čítárnou. V podkroví se nachází 2

oddělení mateřské školy, třetí oddělení pro nejmenší děti je v přízemí staré budovy.

V roce 2016 byla také otevřena přístavba mezi starou a novou budovou. Přebudováním spojovací

chodby tak vznikl plnohodnotný třípatrový pavilon. V přízemí se nacházejí dvě učebny - multimediální

učebna I. stupně s interaktivní tabulí s mottem “Život na zámku”. Vedle této třídy je umístěna hojně

využívaná jazyková laboratoř Omnneo, rovněž s interaktivní tabulí. V prvním poschodí se nachází dvě

místnosti - hudebna a disponibilní učebna s pódiem. Místnosti v odpoledních hodinách využívá pobočka

ZUŠ Hranice pro individuální a skupinové výuky. Tyto dvě místnosti jsou odděleny od sebe segmentovou

rozkládací stěnou, takže v případě potřeby se dají spojit do jednoho multifunkčního sálu s

velkoprostorovou projekcí a kapacitou 130 míst k sezení. Sál bývá používán při mnoha akcích -

například při slavnostním vyřazování deváťáků, při školních přehrávkách pobočky ZUŠ, při koncertech

dětského sboru, pasování na čtenáře. Rovněž zřizovatel sál využívá pro své aktivity, třeba pro besedy s

občany, při konferencích Spolku pro obnovu venkova nebo při setkání s partnery obce. Tyto prostory

doplňuje kabinet se sociálním zázemím pro pořádání takových akcí. V podkroví tohoto pavilonu se

nachází velmi dobře vybavené velkoprostorové školní dílny.

Všechny třídy prvního stupně jsou vybaveny PC typu All in One s připojením k internetu a moderní

interaktivní tabulí. Kmenové třídy druhého stupně jsou také vybaveny PC typu All in One a k zobrazení

slouží velkoplošná televize nad tabulí. Celá budova školy je pokryta řiditelným bezdrátovým

připojením k síti internetu. Mezi jednotlivými budovami byla zbudována páteřní síť spojená optickým

kabelem.

Před dvěma lety byly nově vybaveny učebny z projektu UBIJ - Učebny badatelství, informatiky a

jazyků. Tyto byly vybaveny informačními technologiemi, vzdělávacími roboty, měřícími přístroji,

možností videokonference a v jazykové učebně i nábytkem a interaktivní tabulí. Objem investovaných

prostředků převýšil 2.000.000,- Kč.

K pokrytí sportovních aktivit se nejen v tělesné výchově využívá nové hřiště s umělým povrchem,

dvěma kurty na tenis či volejbal, oplocením a umělým osvětlením ve školním areálu bezprostředně za

školou. V posledních třech letech byla zásadně rekonstruována sportovní část tohoto areálu. Běžecký

ovál získal nový umělý povrch, bylo renovováno pískové doskočiště. Došlo k rekonstrukci travnaté části

hřiště, které bylo zbaveno stávajícího porostu, položeno zavlažovací potrubí, vyrovnáno a nově oseto

kvalitním zátěžovým osivem.

Školní jídelnu provozuje již šest let společnost Scolarest. Školní jídelnu kromě žáků a zaměstnanců

navštěvují i cizí strávníci, což přináší ekonomický efekt i škole. Společnosti byla prodloužena smlouva s

podmínkou dalších investic do kvalitního varného zařízení.



Před pěti lety škola přešla s celou agendou na informační systém Edupage. Systém reflektuje

požadavky školy, je kontinuálně zlepšován, je plně funkční a umožňuje škole lépe organizovat a

kontrolovat systém vzdělávání. Rovněž se výrazně rozšířil komunikační kanál mezi školou a rodiči.

Rodiče tak získávají online informace o známkách, probíraném učivu, domácích úkolech a dění ve

škole, omlouvají elektronicky nepřítomnost žáků, prohlížejí fotogalerie a plánovací kalendář. Škole

umožňuje systém lépe sledovat prospěch žáků s vyhodnocováním průběhu vzdělávání, sledování

absence, sdělováním důležitých informací rodičům včetně zpětné vazby. Rovněž lépe je prováděno

plánování učiva v souladu se školním vzdělávacím programem. Je samozřejmě pamatováno i na ty

rodiny, které nemají stabilní přístup k internetu. V minulém školním roce jsme začali realizovat

kreditní systém plateb, s účelem zjednodušit práci třídním učitelům i paní ekonomce, se zachováním

transparentností a informovaností rodičů. V období distanční výuky se stal Edupage hlavním

informačním a vzdělávacím prvkem spojující školu, děti a rodiče. Autoři zapracovali do systému i

několik kvalitativních podnětů z naší školy.

b) přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském

rejstříku

Vzdělávací programy:

Vzdělávací program pro základní vzdělávání Škola pro život – č. j. ŠVP 04/16 ve všech ročnících, se

zapracovanými úpravami RVP a legislativními změnami v oblasti Společného vzdělávání.

Škola ve vzdělávacím programu zvolila výraznou hodinovou dotaci pro předmět informatika, pro kterou

máme vynikající materiální i personální podmínky. Od sedmého ročníku se žáci vzdělávají v druhém

cizím jazyce - němčině. Již několik let umožňujeme žákům navštěvovat nepovinný předmět

Náboženství. Z projektu Šablony bylo zajištěno doučování žáků, především ohrožených školním

neúspěchem či žáků s výraznou vnitřní motivací k zlepšení vlastní úrovně. Naplňování očekávaných

výstupů ŠVP bylo velmi ovlivněno uzavřením školy mimořádnými opatřeními reflektující

epidemiologickou situaci a převod vzdělávání z prezenční na distanční formu.

Velké množství doprovodných aktivit z důvodů pandemické situace se nerealizovalo. Mezi takové

neuskutečněné akce patřily návštěvy divadelních představení v Novém Jičíně či Ostravě, besedy a

programy o drogové závislosti, ekologii, životním stylu, šikaně či cestopisné pořady. Rovněž plavecký

výcvik či Lyžařský a Snowboardový výcvikový kurz se nekonal.

Vzhledem k omezení či uzavření provozu škol v důsledku mimořádného opatření během koronavirové

pandemie se výuka v převážné části školního roku realizovala na dálku prostřednictvím internetové

sítě. Navázali jsme na zkušenosti z předcházejícího roku a v mnoha ohledech jsme se posunuli ještě na

kvalitativně lepší úroveň. Využívali jsme Google Workspace se službou Meet, Jamboard, Classroom,

Hangsout a rovněž funkcionalit školního informačního systému EduPage. K velkému rozvoji digitálních

dovedností učitelů školy pomohl i rozvojový program MŠMT na nákup notebooků pro učitele. Mrzí nás,

že ne stejně odpovědně k výuce přistupovali někteří žáci. Pozvolným uvolňováním epidemiologických

opatření se žáci postupně vraceli do školních lavic za dodržování režimových a hygienických opatření.

Jedinou z pravidelných aktivit, které se nám podařilo uspořádat, bylo Pasování na čtenáře.



Školní výlety, exkurze:

Během posledních dvou týdnů v červnu využily třídy nabídku na školní výlety. Prvňáci s druháky

navštívili ZOO v Lešné. Žáci třetí, čtvrté, páté a deváté třídy navštívili lázně Teplice nad Bečvou a

přilehlou nejhlubší evropskou propast. Šesťáci a sedmáci poznávali krásy a historii našeho krajského

města a završili výlet filmovým představením v kině. Žáci osmé třídy navštívili Ostravu a

Slezskoostravský hrad. V rámci spolupráce se Střední zdravotnickou školou v Hranicích v projektu

IKAPOK-II žáci 2. stupně absolvovali exkurzi na SZŠ se zaměření k volbě povolání - zdravotní sestra,

záchranář či poskytování první pomoci.

Další aktivity:

Během školního roku byla v rámci projektu “Šablony 2019” realizována tzv. tandemová výuka,

doučování, zapojení ICT technika do výuky, čtenářské kluby a kluby zábavné logiky.

Společné vzdělávání:

V rámci inkluzivního vzdělávání pro všechny škola a učitelé zajistili veškeré potřebné podmínky pro

žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami, kteří byli diagnostikováni SPC či OPPP.

V třetí, čtvrtých, páté a šesté třídě byl zařazen k dětem s SVP asistent pedagoga. Žákům byly

zpracovány IVP, žáci byli vyšetřeni v odborném školském zařízení. Žákům pak byly poskytovány služby

dle stanoveného stupně podpory. Kromě pedagogické asistence se ještě realizovala 3h/týdně

pedagogická intervence a 2h/týdně Speciální pedagogické péče.

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Učitelé ZŠ – fyzické osoby - 17  – přepočtený počet 15,95.

Kvalifikovanost výuky podle platné verze zákona 563/2004 Sb. - 100 %.

Daří se nám již několik let udržovat plnou kvalifikovanost, což se dá na plnotřídní vesnickou školu

hodnotit jako velký úspěch.

Nepedagogičtí pracovníci – fyzické osoby – 6 – přepočtený počet 5,6.

Asistenti pedagoga - 5 - přepočtený počet - 3,350.

Ředitelem školy je od 1. srpna 2002 Mgr. Tomáš Navrátil, k 1. 8. 2018 byl prodloužen

mandát ředitele o dalších šest let.

Od 1. 8. 2018 vykonává funkci zástupce ředitele Mgr. Ivan Fibich.

d) údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném

přijetí do školy

Povinnou školní docházku začalo plnit 30 dětí, u dalšího jednoho dítěte bylo rozhodnuto o odkladu

povinné školní docházky o 1 rok.

20 žáků IX. třídy bylo přijato ke studiu na středních školách. 3 žáci VII. třídy byli přijati na víceleté

gymnázium.



e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných

zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií

Tabulka s přehledem jednotlivých tříd je umístěna na konci dokumentu.

Čtyři žáci konali opravné zkoušky. Dva žáci uspěli v opravných zkouškách a postoupili do vyššího

ročníku, dva žáci nebyli úspěšní a budou opakovat ročník.

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů

Prevenci sociálně-patologických jevů škola naplňuje v různých rovinách. Škola má zpracován Minimální

preventivní program, dvě paní učitelky vykonávají funkci preventistky - jedna na I. stupni, jedna na II.

stupni školy. U tří žáků byl realizován IVýP, účinnost IVýPu bude ještě vyhodnocována v dalším školním

roce. V rámci prevence záškoláctví se připravovaly změny ve školním řádu. Zřizovatel i škola považuje

za velmi důležité předcházet a případně řešit problémy v oblasti záškoláctví, vyhýbání se školní

docházce a plnění školních povinností. Byly uděleny snížené stupně z chování za záškoláctví

nezvládané rodinným prostředím.

Škola se snaží nabídnout smysluplné využití volného času dětí a mládeže, a to každý rok, formou cca

10-15 zájmových útvarů. Ve školním roce 2020/2021 bohužel vzhledem k pandemické situaci nebylo

většinu roku možno žádné kroužky realizovat. Jedinou výjimkou byly kroužky pořádané v rámci

IKAPOK-II v prvním a druhém ročníku. V prvním se jednalo o 4 setkání kroužku Zdravotníček s

tématikou Lidské tělo a zdraví, v druhém ročníku pak tři měsíce kroužek Polytechnické výchovy.

g) údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků

6 učitelů dokončilo v předchozích letech specializační studia a tudíž bylo dosaženo vysokého procenta

specializací a tím i všechny důležité oblasti mají své odborné garanty. Jediná dosud nedokončená

specializace je v oblasti prevence sociálně-patologických jevů u paní učitelky, která má tuto oblast na

starost na II. stupni. Tento “nedostatek” je kompenzován letitými zkušenostmi paní učitelky s výkonem

této činnosti a pravidelnou účastí na všech vzdělávacích akcích s danou tématikou.

Další vzdělávání považuje vedení školy za prioritní aktivitu, a proto se ho snaží v maximální míře

podporovat, ať finančně, či vytvářením podmínek například úpravou rozvrhu hodin, samotným

organizováním dalšího vzdělávání přímo ve škole nebo podporou při vyhledávání vhodných kurzů

vzdělávacích center. Tento školní rok byl výrazně ovlivněn pandemií a přesunem některých

vzdělávacích aktivit do online prostředí.

Aktivní pedagogové jsou zvyklí vyhledávat a účastnit se seminářů dle jejich aprobací, kurzů

využitelných ve výuce a dle dalších opodstatněných požadavků učitelů. Učitelé využívají také

netradiční formy dalšího vzdělávání, jako jsou elektronické kurzy (E-twinning a večerní univerzity

společnosti Microsoft), nabídek vzdělávání European Schoolnet Academy (Administering School ICT

infrastructure) či se třeba aktivně účastní konferencí PPUČ k digitální gramotnosti. Některé vzdělávací

aktivity se dají sledovat online a kolegové využili webináře SYPO především k rozvoji matematiky s

využitím didaktické techniky. Výchovná poradkyně se účastnila v projektu IKAP4OK - aktivita KA 6 -



Krajské centrum kariérového poradenství vzdělávání pro kariérové poradce.

Přehled absolvovaných školení prezenčních či webinářů:

Hodnotové vzdělání, Způsob komunikace, Soft sills, Hard skills, Nadané děti, Specifické poruchy učení

- praktické rady a náměty do výuky, Hrajeme si v českém jazyce, Distanční výuka na 1. stupni ZŠ, Jak

učit vlastivědu a přírodovědu tak, aby žáky bavila?, Jak pracovat v centrech aktivit, výtvarný kurz

Nová moderní kaligrafie, Efektivní učení, Rozvoj paměti, webinář Taktik - Hudební výchova, školení

pro využití Corinthu v distanční výuce, G-Day konference, Digi Day, G Suite Day Edu, Online školení pro

novou informatiku.

Učitelé se zároveň sebezdokonalovali v aktivitách pro vedení distanční výuky, využití nástrojů

G-Workspace, nástrojů školního informačního systému EduPage či dalších vzdělávacích, motivačních

prostředků.

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti

Soutěže:

Kvůli epidemiologické situaci se mnoho našich pravidelných soutěžních aktivit nekonalo.

Zapojili jsme se pouze do Bobříka informatiky a zeměpisné olympiády - obojí online formou.

Uspořádali jsme školní soutěže online formou s hlasovací anketou. Halloween – soutěž o nejlepší

dlabanou a malovanou dýni, nejlepší sněhovou stavbu a nejlepší velikonoční dekoraci.

Pravidelné zájmové mimoškolní aktivity:

Kromě programu v družině je také dětem umožněno aktivně naplnit své osobní volno zájmovou

činností. Pravidelně učitelé ve svém volném čase vedou zájmové útvary nejrůznějšího zaměření - od

kulturního přes sportovní až ke vzdělávacímu. V aktivním zapojení dětí do dalších činností spatřujeme

prevenci sociálně-patologických jevů. Epidemiologická situace konání téměř všech těchto aktivit

zastavila. Přehled těchto aktivit je zapsán v předcházejícím bodě f).

Jednou ze zajímavých aktivit bylo dobrovolné čtení na pokračování pro žáky VI. třídy ve večerních

hodinách a on-line pečení.

Další nepravidelné školní a mimoškolní aktivity:

Společně s Obecním úřadem, MKS a obecními spolky jsme spolupořadateli všech obecních akcí, které

jsou příležitostí, jak přiblížit školu rodičům a spoluobčanům. O našich akcích informujeme veřejnost

prostřednictvím Hranického týdne, informačních letáků obce a informačního systému školy.

V celoškolní soutěži žáci soutěžili ve výrobě dlabaných dýní a halloweenských strašidýlek, výrobě

sněhových staveb a velikonočních dekorací. Aktivity jsme poprvé organizovali jako online anketu.

Koncem dubna se konal v naší škole druhý, opět vynuceně čistě dálkový, zápis do I. třídy. Bylo zapsáno

17 dětí. O dárky prvňáčkům se pravidelně postarala firma BBA Hranice.

Školní dětský pěvecký sbor vedený paní vychovatelkou Adélou Dudovou pravidelně vystupuje i ve

spolupráci s žáky místní pobočky ZUŠ Hranice na Adventním koncertu a na Letním koncertu v rámci

Pivních slavností. Mrzí nás, že epidemické podmínky všechny tyto aktivity znemožnily.

Kvůli epidemiologickým opatřením se letos nekonaly Pivní slavnosti a s tím spojené tradiční aktivity



jako Letní koncert, vernisáž výtvarných prací. Neuskutečnilo se slavnostní vyřazování deváťáků se

závěrečnými pracemi či výlet za odměnu.

Nicméně se podařilo uspořádat Pasování prvňáčků na čtenáře, odehrálo se tradiční malování na

chodníku. Rovněž ve spolupráci s obcí se uskutečnil volejbalový turnaj, bylo slavnostně otevřeno

rekonstruované zavlažované travnaté školní hřiště. Společně s ním se otevíraly dvě nové vnitřní umělé

lezecké stěny v tělocvičně. Školní družina připravila pro děti řadu zábavných soutěží, SDH Bělotín pak

velmi populární pěnu.

Jediným ceremoniálním aktem bylo slavnostní ukončení školního roku. Za přítomnosti pana starosty,

pana faráře, žáků, zaměstnanců školy, rodičů a hostů jsme se rozloučili s deváťáky. Byli také vyhlášeni

nejlepší žáci školy.

Činnost školní družiny:

Na školní činnost navazuje činnost mimoškolní. Již několik let pracují 4 oddělení školní družiny. Žáci

zde mají možnost trávit volný čas a čekání na autobusy. Paní vychovatelky připravují kromě běžného

programu i netradiční soutěže a činí tak pobyt v družině zajímavější.

V tomto roce, ve kterém byla činnost školní družiny velmi omezena, se konaly nad rámec běžného

režimu Drakiáda a otevření vnitřní lezecké stěny s programem pro děti.

Spolupráce se ZUŠ Hranice:

Úzká spolupráce se Základní uměleckou školou Hranice, která má v Bělotíně elokované pracoviště,

přináší své ovoce. V místní pobočce se hudebně vzdělává kolem 40 dětí a stará se o ně 5 učitelů ve

čtyřech dnech. Vyučující mohou dětem nabídnout vzdělávání se v hudební nauce, komorní hře ve

flétnovém souboru, hře na klavír, hře na zobcovou a příčnou flétnu, trubku, lesní roh, baskřídlovku či

housle. Žáci nemusí dojíždět několikrát týdně do Hranic. Škola poskytuje pro výuku adekvátní prostory

a děti naoplátku reprezentují i naši školu. Vzhledem k epidemiologické situaci se neuskutečnily

přehrávky ani Letní koncert.

Využití školního areálu:

Filozofií obce i školy je otevřený školní areál. Děti i široká veřejnost ho mohou využívat i v

odpoledních hodinách. K dispozici je zde školní hřiště na kopanou, pro menší děti dříve postavené

prolézačky. Velkého asfaltového hřiště za školou využívají žáci k jízdě na kole, kolečkových bruslích,

koloběžkách a skateboardu. Nově vybudované hřiště s umělým povrchem bývá často využíváno školní

družinou a zájemci o tenis, volejbal či nohejbal. Toto vše je umístěno v bezpečném prostředí daleko

od komunikací, dostupné i během víkendu a prázdnin. Rovněž tělocvična je využívána od rána do

pozdního večera žáky, členy TJ Sokol Bělotín či sportující veřejností. Přestože škola ve spolupráci s

obcí podporuje otevřenost areálu, během prázdnin jsme se setkali i s kouřením a vandalismem, který

vyplýval ze způsobů trávení volného času. Na vině byly převážně děti, jejichž rodiče jim nechávají

přiliš volnou ruku a často ani neví, kde a jak tento svůj čas tráví.



i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí

Škola pravidelně posílá ČŠI elektronicky hlášení školních úrazů.

V květnu se konala inspekční činnost v základní škole na podnět jednoho z rodičů.

Přesto, že škola pochybila v informovanosti konkrétních rodičů v oblasti omlouvání absence, ČŠIČR

vůbec nepřihlédla k některým materiálům a připomínkám školy, časovým souslednostem a vůbec

nereagovala na problematiku skrytého či krytého záškoláctví dětí. Se závěry zjištění škola ani

zřizovatel nesouhlasili. Škola přijala opatření, aby k chybám v informovanosti rodičů nedocházelo.

Zároveň škola upravila školní řád, který lépe podchycuje povinnost povinné školní docházky a také

změnila kritéria pro udělování kázeňských opatření.

j) základní údaj o hospodaření školy

Škola hospodaří s penězi státního rozpočtu přidělovanými krajem, s dotacemi obce a s finančními

prostředky svých fondů. Finanční prostředky na platy poskytované krajem byly v míře odpovídající

potřebám školy. Dotace obce byly v uplynulém období poskytnuty v hodnotě reálné potřeby. Ušetřené

finanční prostředky byly alokovány do rezervního fondu a fondu odměn. Údaje o hospodaření školy

jsou evidovány v účetních výkazech.

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů

Škola se snaží dlouhodobě zapojit do mezinárodního programu Erasmus+. Zatím se nepodařilo najít

vhodného partnera a tak tento mezinárodní program nebyl realizován.

Škola se v tomto školním roce zapojila do e Twinningového projektu Healthy Food - Healthy Children

(Zdravé jídlo - zdravé děti), který byl určen žákům I. stupně ZŠ.

Cílem projektu bylo naučit děti, jak důležité je zdraví a zdravá strava. Ukázaly si rozdíly mezi

stravovacími návyky v různých zemích. Zjistily také, co jídlo říká o našich kulturách a vyměnili si

recepty na zdravá jídla. Společně vytvořili e-knihu s našimi recepty, kterou obdržely všechny

partnerské školy.

Do tohoto projektu se zapojily školy ze Španělska, Řecka, Portugalska, Rumunska, Turecka, Polska,

Itálie, Litvy, Lotyšska, České republiky a Německa.

Také žáci deváté třídy se zapojili do mezinárodního E-twinningového projektu s názvem Intercultural -

Knowing ourselves through the eyes of the others. Jednalo se o geograficko-informatický projekt,

jehož cílem bylo umožnit žákům studovat informace o partnerských zemích a současně zjistit, jak

ostatní země pohlíží na Českou republiku. Při úvodním představení naší školy a obce vytvářeli grafické

podklady, stříhali videa a zpracovávali prezentace v online prostředí. V následující části si žáci

rozdělili jednotlivá témata a spolupracující země. Ve skupinách pak poznávali kulturu, sport,

významné osobnosti a geografické zajímavosti vybraných zemí. Získané informace přeložili a

publikovali v on-line prostředí aplikace Padlet.

Projektu se zúčastnili školy z Itálie, Rumunska, Polska, Portugalska, Španělska, Turecka, Chorvatska,

Arménie, Makedonie, Francie a Tuniska.



l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení

Škola nebyla zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení.

m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů

Škola ve školním roce 2020-2021 pokračovala v realizaci projektu - Šablony 2019 -

CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014563. V uvedeném školním roce probíhala především párová výuka,

doučování, čtenářský klub, klub zábavné logiky, využití školního asistenta, byl zapojen ICT technik do

výuky.

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při

plnění úkolů ve vzdělávání

Škola spolupracuje při plnění úkolů ve vzdělávání s PPP Přerov, SPC Olomouc, SPC Nový Jičín, SPC

Valašské Meziříčí, MěÚ Hranice – oddělení právní ochrany dětí a mládeže a institucemi realizující DVPP.

V minulém období se rovněž zapojila do vzdělávacích aktivit a spolupráce v rámci Místní akční skupiny

a výzvy pro MAS z OP VVV. V průběhu školního roku organizovala a zrealizovala dvě regionální setkání

školních ICT metodiků a učitelů informatiky. Zástupce školy je aktivně zapojen do realizace výzvy MAP

II. regionu Hranicko.

V Bělotíně 28. 9. 2021 Mgr. Tomáš Navrátil - ředitel školy

Schváleno školskou radou 14. 12. 2021








