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1. Základní charakteristika školy 

 

1.1 Škola 

Název školy: Základní škola a Mateřská škola Herálec 

Adresa školy: Herálec 440, 592 01 Herálec 

Právní forma: příspěvková organizace 

IČO  43378684 

IZO  600130134 

Vedení školy: ředitelka: Mgr. Pavla Dlouhá 

  Zástupce: Mgr. Ondřej Kosař 

Kontakt: tel.: 566 663 124 

  e-mail: skola@zsheralec.cz 

  www.zsheralec.cz 

 

1.2 Zřizovatel 

Název zřizovatele: Obec Herálec 

Adresa zřizovatele: Herálec 80, 592 01 Herálec 

Kontakt:  tel.: 566 663 115 

   e-mail: urad@obecheralec.cz 

   www.obecheralec.cz 

 

1.3 Součásti školy kapacita/skutečný stav 

 Mateřská škola: 50 dětí / 50 

 Základní škola: 300 žáků / 145 

 Školní družina: 75 žáků / 38 

 Školní jídelna:  300 žáků / 154 

 Školní výdejna MŠ: 50 dětí / 47 

 

1.4 Školská rada (§ 167, 168 zákona č. 561/2004 Sb.) 

 

Datum zřízení: 5. 11. 2003 

Předseda a členové ŠR: 

zástupci zřizovatele:  Miroslav Dítě, Matěj Trávníček, David Gregor Dis. 

     

zástupci rodičů žáků školy: Martin Ruprecht – předseda ŠR, 

     Kateřina Rybenská Daňková, Jitka Nováková 

 

zástupci zaměstnanců školy: Mgr.Romana Štollová, Petra Slámová, Petra Horáková 

 

http://www.zsheralec.cz/
mailto:skola@zsheralec.cz
http://www.zsheralec.cz/
mailto:urad@obecheralec.cz
http://www.obecheralec.cz/


Základní škola a Mateřská škola Herálec, 
příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, 

tel.: + 420566663124, e-mail : skola@zsheralec.cz, www.zsheralec.cz 

 

3 
 

1.5 Úplná ZŠ 

Hlavním účelem činnosti organizace je uskutečňovat vzdělávání a výchovu dětí a žáků podle 

příslušných vzdělávacích programů. Předmětem činnosti odpovídající hlavnímu účelu 

organizace je poskytování předškolního a základního vzdělávání. 

Základní škola je plně organizována pro 1. až 9. ročník základní školy. Vzhledem k 

demografickým a socioekonomickým podmínkám poskytujeme základní vzdělávání bez 

zaměření na určitou vzdělávací oblast. 

 

  

Počet tříd 

 

Počet 

ročníků 

 

Počet žáků 

Průměrný 

počet žáků 

na třídu 

 

Kapacita 

1.stupeň 5 5 71 14,2 --- 

2.stupeň 4 4 75 18,75 --- 

Celkem 9 9 145 16,11 300 

 

Třída Ročník Třídní učitel Počet žáků 

I. 1. Mgr. Jana Vyhlídalová 12 (+1) 

II. 2. Mgr. Eva Hořínková 9 

III. 3. Mgr. Eva Kutlvašrová 19 (+1) 

IV. 4. Mgr. Luboš Sláma 12 (+1) 

V. 5. Mgr. Romana Štollová 19 (-1) 

VI. 6. Mgr. Petra Slámová 20 

VII. 7. Mgr. Jana Burešová 18 

VIII. 8. Mgr. Blanka Junková 14 

IX. 9. Mgr. Vojtěch Uchytil 22 

 

Počet dojíždějících žáků    22 

Počet místních žáků     123 
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1.6 Školní vzdělávací program 

Název vzdělávacího programu: ZÁKLADNÍ ŠKOLA ZVÍDAVÝM DĚTEM 

 

Povinně volitelné předměty: 

1. stupeň:    Pohybové hry  - 2. roč. 

2. stupeň:   Informatika – 8. a 9. roč. 

                  Tvořivé dílny – 8. a 9. roč. 

Nepovinný předmět: 

Římskokatolického náboženství – 1. – 5. roč. 

 

1.7 Materiálně-technické podmínky školy 

Učebny 9 kmenových tříd, 2 třídy ŠD, 2 oddělení MŠ 

Odborné pracovny jazyková učebna, učebna přírodovědných předmětů, počítačová 

učebna, cvičná kuchyňka, učebna Hv 

Relaxace, odpočinek relaxační koutek na 1.stupni, školní dvůr 

Sportovní zařízení tělocvična, hřiště s fitness prvky, travnaté cvičné hřiště využívané 

současně TJ Sokol, tartanový atletický ovál  

Dílny a pozemky 1 učebna – školní dílna se základním vybavením  

-škola je bez pozemku pro pěstitelské činnosti (je v plánu po dohodě 

se zřizovatelem vybudovat pozemky a venkovní přírodovědnou 

učebnu na obecním za školou) 

Knihovna žákovská, učitelská 

Žákovský nábytek 1.stupeň - kompletně vybaven žákovským nábytkem 
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2.stupeň – starší, ale zachovalý žákovský nábytek, nové skříňky v 

učebnách, odborná učebna jazyků a PC učebna 

- učebna přírodovědných předmětů je potřeba zrekonstruovat – je v 

plánu příští rok 

Vybavení učebními 

pomůckami, sportovní 

nářadí apod. 

Pomůcky neustále dokupujeme podle potřeb učitelů, průběžně 

rozšiřujeme počet knižních titulů ve školní knihovně. Sportovní 

vybavení pro potřeby Tv v tělocvičně je vyhovující. Hračky a hry 

pro potřeby MŠ a ŠD jsou průběžně doplňovány. 

Vybavení žáků 

učebnicemi a 

učebními texty 

Na 1.stupni učitelé pracují s učebnicemi a pracovními sešity 

nakladatelství Alter, Nová škola, Prodos a Taktik, na 2.stupni Fraus, 

Taktik. SPN, atd. Pořízeny byly nové učebnice pro výuku 

vlastivědy (4.a5.ročník), učebnice do angličtiny 9.roč., dějepisu 6.-

9.ročník, čítanky 6.a7.roč., hudební výchova 4.roč.. 

Vybavení školy 

audiovizuální a 

výpočetní technikou 

Interaktivní tabule je k užívání v jazykové učebně, přírodovědné 

učebně, v učebně Hv a nově v 9.třídě. 

V počítačové učebně máme 20 PC + 1 učitelský.  

Všichni učitelé mají k dispozici notebook.  

MŠMT uvolnilo přostředky na pořízení technického vybavení  pro 

zajištění online výuky. Z této dotace bylo zakoupeno 13 ks 

notebooků.  

Budova školy je pokryta zabezpečenou wi-fi sití. 

3D-tiskárna - 2x 

Školní jídelna školní jídelna, výdejna v MŠ 

 

Rekonstrukce, opravy, 

další náklady 

Ve školním roce 2020/2021 bylo investováno do:    

 nábytek do kabinetů 1. stupně, Tv, Čj 

 linoleum do kabinetů 1.st., Tv, Čj + místnost pro úklid 

 nábytek do jídelny MŠ 

 rozvody WIFI ve třídách + materiál 

 oprava vodovodních rozvodů + materiál 

 oprava traktůrku 

 stojany na dezinfekci 
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2.0 Údaje o pracovnících školy 

2.1. Odborná kvalifikace  pedagogických pracovníků 

Odborná kvalifikace % 

Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 

Učitelky MŠ 100 

Vychovatelky ŠD 100 

Asistentka pedagoga 100 

 

 

2.2. Přehled pracovníků školy 

Počet pracovníků školy 34 

Počet učitelů ZŠ 12 

Počet asistentů pedagoga 7xZŠ 

Počet vychovatelů ŠD 2 

Počet učitelek MŠ 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ/MŠ 10 
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3.Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

3.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

Počet prvních tříd 

 

Počet přijatých dětí 

Z toho počet dětí 

starších 6 ti let 

(nástup po 

odkladu) 

Počet odkladů pro 

školní rok 

2022/2023 

1 16 2 5 

 

 

3.2 Výsledky přijímacího řízení 

 Z 5. ročníku  Ze 7. ročníku Z 9. ročníku 

Gymnázia 1 0 0 

Obchodní akademie --- 0 3 

Zdravotní škola --- 0 2 

Průmyslové školy --- 0 4 

Ostatní střední školy --- 0 4 

SOU --- 0 9 

CELKEM 1 0 22 
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4. Organizace výchovně-vzdělávacího procesu 

 

Rozvrh hodin 

Organizace vyučování, přestávek a výdejů obědů zůstává beze změny. V tomto školním roce 

nebyl zájem o ranní družinu, z toho důvodu se neotevřela. 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

Ve školním roce 2020/2021 naši školu navštěvovalo 37 žáků, u nichž byla diagnostikována 

některá ze specifických poruch učení (SPU), z toho 18 žáků, u nichž probíhala výuka podle 

individuálního vzdělávacího plánu (IVP), který zohledňoval jejich aktuální možnosti. Dále 

někteří žáci individuálně pracovali s vyučujícími 1 hodinu týdně mimo pravidelnou výuku se 

třídou v tzv. pedagogické intervenci. Těchto žáků bylo 26. 

Žáci podle druhu zdravotního postižení (počet): 

Mentální postižení 2 

Zrakové postižení 2 (z toho 1 těžké) 

Závažné vady řeči 1 

Tělesné postižení 1 

Závažné poruchy učení 16 

Závažné poruchy chování 6 

S poruchami autistického spektra 1 

S jiným zdravotním znevýhodněním 14 

 

Prevence sociálně patologických jevů 

Pro školní rok 2020/2021 byl opět vypracován minimální preventivní program, který vychází 

z Metodického pokynu MŠMT k prevenci sociálně – patologických jevů a Metodického 

doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách   a 

školských zařízení. Byl realizován formou projektu „Ponorka“ pod oblastní charitou ve 
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Žďáře nad Sázavou, Centrem primární prevence Spektrum, MP Education s.r.o., kteří se  

zabývají touto problematikou.  Pracují s nimi všichni pedagogičtí pracovníci a systematickou 

prevencí se snaží těmto jevům předcházet. Program je určen pro všechny žáky naší školy. 

Cílem je podchycovat všechny náznaky nežádoucích jevů, postupně je řešit a poctivě 

provádět prevenci. 

 

Minimální preventivní program – 2020/2021 

 

Mgr. EvaHořínková, metodik prevence                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Školní rok 2020/2021 byl zásadně ovlivněn celosvětovou pandemií nemoci Covid 19, kdy 

od 14. 10. 2020 probíhala z nařízení vlády distanční výuka až do 21. 5. 2021.  

Prevence sociálně patologických jevů, která je součástí našeho školního vzdělávacího 

programu, byla začleněna do jednotlivých předmětů I. i II. stupně, a to hlavně prvouky, 

přírodovědy, přírodopisu, výchovy ke zdraví, občanské výchovy a tělesné výchovy. V těchto 

předmětech byly realizovány tematické bloky, stanovené v minimálním preventivním 

programu. Probíhaly distančně, on-line výukou přes Skype. Vyučující žákům posílali odkazy 

na různé preventivní programy, videa či filmy. Vzhledem k využívání internetu jako jediného 

zdroje distanční výuky byla zvýšená poptávka ze strany vyučujících po prevenci 

patologických jevů, souvisejících s prostředím internetu, prevenci kyberšikany i zdravého 

životního stylu, souvisejícího s každodenním několikahodinovým využíváním počítače.  

Dopravní hřiště absolvovali žáci 4. ročníku v červnu 2021.  

Naplánované prezenční programy Centra prevence Ponorka byly vzhledem k nařízené 

distanční výuce zrušeny. Vyučující si mohli vybrat náhradní programy od společnosti MP 

Education či Centra primární prevence Spektrum, jenž proběhly on-line v dubnu a květnu 

2021, kdy žáci 1.,2.,3. a 4. ročníku absolvovali on-line program Na světě nejsi sám, 5. ročník 

měl on-line program (Ne)bezpečně na netu – 1.část, 6. a 7. ročník si vybral program Já a moje 

já, 8.ročník Bát, či nebát se? Prezenčně pak po rozvolnění v červnu 2021 proběhla 2. část 

programu (Ne)bezpečně na netu – 5. ročník a Pouta (Ne)závislosti – 9. ročník.  

Plán minimálního preventivního programu pro rok 2020/2021 tak byl dle možností 

splněn. 
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Zájmové kroužky ve školním roce 2020/2021:                   

Flétna   

Turistický    

Florbal 1. stupeň 

Florbal 2. stupeň 

Výtvarný 

Dovedné ruce 

Kytara 

Příprava z českého jazyka a matematiky 

 

Žákům byly nabídnuty tyto kroužky, které musely být během října vzhledem 

k epidemiologické situaci a posléze zavření škol zrušeny.  

 

Příprava z českého jazyka a matematiky je kroužek, na který rodiče žáků přispívají 200,-

Kč/pololetí, na ostatní kroužky přispívají rodiče žáků částkou 400,- Kč/ pololetí. Tyto 

prostředky jsou v plné výši použity na mzdy jednotlivých vyučujících. 

Tento kroužek byl veden dál distanční formou. 
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4 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 BYL OVLIVNĚN PANDEMIÍ  

 

Prospěch a chování žáků, počet zameškaných hodin: 

 1. pololetí 2. pololetí 

Prospěli se samými jedničkami 50 45 

Prospěli s vyznamenáním 98 94 

Neprospělo 0 1 

Uvolněni 5 4 

Nehodnoceni 3 0 

Hodnoceni slovně 13 0 

Pochvala ŘŠ 0 0 

Pochvala TU 0 1 

Důtka ŘŠ 0 0 

Důtka TU 1 1 

Napomenutí TU 1 1 

Snížená známka z chování 0 0 

Počet zameškaných hodin 4088 4373 

Průměr na žáka 26,73 28,63 
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5. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Přehled vzdělávání jednotlivých pedagogických pracovníků: 2020/2021 

Jméno a příjmení Vzdělávací akce Vzdělávací 

instituce 

Místo 

konání 

Termín 

Mgr. Pavla Dlouhá Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Jak učit dobře a efektivně RAABE webinář 9.11.2020 

 Cesta pedagogického hrdiny RAABE webinář 16.11.2020 

 Kompas moderního učitele RAABE webinář 19.11.2020 

 Novely právních předpisů od 

1.1.2021 

Seminaria webinář 9.12.2020 

 Aktuální změny ve školské 

legislativě,Vyhláška 27/2016Sb., §4a 

Vysočina 

Education 

webinář 28.1.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

Výcvik KVP webinář 22.4.2021 

 Revize RVP – posílení výuky ICT Seminaria Webinář 8.6.2021 

 

Mgr. Ondřej Kosař 

 

Programování 3D tisku 

MAP 

Vzdělávání II 

ORP ZR 

 

ZR 

23.a30.9. 

2020 

 Akademie souvislostí Gymnázium ZR Gymnázium 

ZR 

24.9.2020 

 Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Průša Projekt pro školy 3D tiskárny 

Průša 

webinář 10.11.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 
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 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

Výcvik KVP webinář 22.4.2021 

Mgr. Petra Strejčková Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 

 

Jak zvládnout vzdálenou výuku 

s Edookit a Microsoft Teams 

Edookit webinář 19.11.2020 

 Žák s dyslexií a cizí jazyk Kvic.cz webinář 25.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

 Vykročte do 1.roč. 

s vydavatelstvím Taktik 

Taktik 

international 

Webinář 12.5.2021 

Mgr. Eva Hořínková Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Gradované úlohy v matematice 

– Podpora výuky matematiky 

NPI ČR webinář 20.11.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

Výcvik KVP webinář 22.4.2021 

 Pohyb organizovaného útvaru 

chodců 

CDV 

Ministerstvo 

dopravy 

 

webinář 

 

15.3.2021 

 Systém péče o žáky se SVP na ZŠ Edupraxe webinář 16.3.2021 

Mgr. Romana Štollová Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Gradované úlohy v matematice 

– Podpora výuky matematiky 

NPI ČR webinář 20.11.2020 

http://www.zsheralec.cz/
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 Organizace přijímacího řízení NPI ČR webinář 6.12.2020 

 Vzdělávací program KOOS 

koordinace MZ a PŘ na SŠ žáků 

s SVP 

 

NPI ČR 

 

webinář 

 

10.12.2020 

 Jak efektivně vést spec.ped.péči 

pro žáky s dg.SPU 

Poradna pro 

děti.eu 

webinář 9.2, 16.2., 

23.2., 2.3. 

2021 

 Systém péče o žáky se SVP na ZŠ Edupraxe webinář 16.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

 Hodnocení a sebehodnocení 

žáků v dnešní škole II 

Edupraxe webinář 18.5.2021 

Mgr. Jana Vyhlídalová Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

Mgr. Eva Kutlvašrová Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

Mgr. Luboš Sláma Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

http://www.zsheralec.cz/
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 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

Mgr. Jana Burešová Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

Mgr. Blanka Junková Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

Výcvik KVP webinář 22.4.2021 

Mgr. Vojtěch Uchytil Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

Mgr. Petra Slámová Školení pro sborovnu Edookit Edookit ZŠ Herálec 15.10.2020 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové době I 

Výcvik KVP webinář 26.3.2021 

 Školení pro sborovnu - Třídním 

učitelem v postcovidové doběII - 

Kázeň 

 

Výcvik KVP 

 

webinář 

 

22.4.2021 

http://www.zsheralec.cz/


Základní škola a Mateřská škola Herálec, 
příspěvková organizace, 592 01 Herálec 440, IČO: 43378684, 

tel.: + 420566663124, e-mail : skola@zsheralec.cz, www.zsheralec.cz 

 

16 
 

Dagmar Kuncová Vady zraku prom. se do předš.a 

školního vzdělávání, Zkřížená 

lateralita, oční pohyby - dyslexie 

 

Brno 

 

webinář 

 

18.3.2021 

 Prevence školní neúspěšnosti a 

předcházení SPU již v MŠ 

Vysočina 

Education 

webinář 26.4.2021 

Marie Teplá Logopedie jinak Vlavici.cz webinář 1.4.2021 

 Oromotorika mluvidel zábavnou 

formou 

Vlavici.cz webinář 15.4.2021 

Ivana Sedláčková Děti bez hranic Životní 

vzdělávání  

webinář 9.4.2021 

 Umíte opravdu se zpětnou 

vazbou pracovat? 

Životní 

vzdělávání 

webinář 23.4.2021 

 

Ve školním roce měli všichni pedagogičtí pracovníci možnost zúčastnit se vzdělávací akce, 

která se týkala jejich oboru a aprobace. Vzhledem k finanční a personální náročnosti byla a 

budou preferovány vzdělávací akce, které jsou nabízeny bezplatně nebo jsou spojeny s projekty, 

do kterých se škola zapojuje. Dále vycházíme z aktuálních potřeb školy, zájmů jednotlivých 

vyučujících a aktuální nabídky. V tomto školním roce byla školení převážně formou 

webináře. Bylo to z důvodu covidové situace v ČR.  

      

6. Inspekční činnost 

Poslední návštěva ČŠI na naší škole proběhla 26. 5. 2021, jednalo se o šetření stížnosti. 

Ve školním roce 2020/2021 Česká školní inspekce v naší škole kontrolu neprováděla.  

 

7. Základní údaje o hospodaření školy 

Základní údaje o hospodaření s finančními prostředky od Obce Herálec a hospodaření 

s finančními prostředky přidělenými Odborem školství kraje Vysočina za kalendářní rok 2020 

zpracovala hospodářka školy paní Věra Sirschová a jsou uvedeny v příloze výroční zprávy. 

 

http://www.zsheralec.cz/
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8.  Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se ve školním roce 2020/2021 nezapojila do mezinárodních programů. 

 

9.  Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení  

  Škola se ve školním roce 2020/2021 nezapojila do celoživotního vzdělávání. 

10. Realizované projekty financované z cizích zdrojů 

 Projekt: Mléko do škol, (Bovys, s.r.o.) 

 Projekt: Ovoce do škol, (Bovys, s.r.o.) 

 Projekt: První pomoc do škol (Kraj Vysočina) 

 Projekt: Program prevence dětských úrazů (Kraj Vysočina) 

 Projekt: Dopravní výchova na základních školách (Městská policie Žďár nad Sázavou) 

 Projekt: Olympijský víceboj (Sazka a.s.) 

 

11. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

11.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

a) Spolupráce školy a dalších subjektů 

Obec Herálec– zřizovatel,  

Pedagogicko-psychologická poradna ZR,  

Speciálně pedagogické centrum JI a ZR,  

Informační poradenské středisko úřadu práce ZR,  

Odbor sociálně právní ochrany dětí MÚ ZR,  

Policie ČR a Městská policie ZR,  

Centrum prevence Oblastní charity Žďár nad Sázavou,  

Centrum primární prevence Spektrum, Kolping 

MP Education, s.r.o., 

Lékařská záchranná služba,  

Středisko ekologické výchovy Chaloupky;  

místní knihovna,  

místní firmy.  

Charitativní akce (Den proti rakovině, Fond Sidus),  

AVE – sběrové akce odpadového papíru a hliníku,  

Recyklohraní – sběr elektroodpadu, světelných zdrojů a baterií;  

http://www.zsheralec.cz/
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spolupráce s Gymnáziem Žďár nad Sázavou (divadelní představení v angličtině), 

spolupráce na jazykovém a pobytovém zájezdu s cestovní kanceláří CK PRO 

TRAVEL 

 

b) Akce školy 

Ve školním roce 2020/2021 nebyly žádné akce organizovány, vzhledem 

k epidemiologické situaci. 

 

c) Akce k prevenci projevů rizikového chování 

pravidelné preventivní programy pro žáky od I. do IX. třídy na různá preventivní 

témata,  

spolupráce výchovného poradce, metodika prevence, vedení školy a třídních učitelů 

i zákonných zástupců žáků,  

preventivní aktivity v rámci jednotlivých předmětů zejména výchovného 

charakteru,  

bezpečnost na internetu nejen ve třídách s předmětem informatika,  

dopravní výchova a bezpečnost v dopravním provozu zejména u žáků I. stupně. 

 

d) Akce k environmentální výchově 

Programy EVVO pro žáky I. – IX. třídy  

Pravidelné sběrové akce školy – papír, elektroodpad, baterie, použitý olej 

Školní projekty  

 

Podrobný výčet akcí organizovaných školou je uveden v měsíčních plánech školy.  
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11.2. Účast žáků ve sportovních soutěžích  COVID-19 

 

11.3. Účast žáků školy ve vědomostních soutěžích COVID-19 

 

12. Dotace z MŠMT 

MŠMT uvolnilo přostředky na pořízení technického vybavení  pro zajištění online 

výuky. Z této dotace bylo zakoupeno 13 notebooků.  

 

13. Dotace z Kraje Vysočina 

Škola se ve školním roce 2020/2021 nezapojila. 

 

14.  Spolupráce s odborovými organizacemi 

 

Na naší škole není odborová organizace, ale zaměstnanci školy mají možnost sledovat dění 

a činnost, popřípadě se zapojovat do akcí ústředních školských odborů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Herálci 25. 8. 2021                        …………………………… 

                Mgr. Pavla Dlouhá 

ředitelka  
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