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1. Přesný název školy dle posledního rozhodnutí o zařazení do sítě škol  

Datum posledního  vydání rozhodnutí: 8.11.2007 

 

Základní škola Odry, Komenského 6, příspěvková organizace   
 

 

2. Zřizovatel (název, sídlo): 
 

Městský úřad Odry 

Masarykovo náměstí 25 

742 35 Odry 

 

3. Charakteristika školy: 

Základní školu k 30.6.2021  navštěvovalo 469 žáků celkem ve 21 třídách  (10 tříd na   

     1.stupni a 11 tříd na 2.stupni ).  

ŠD pracovala ve 4 odděleních pro žáky převážně 1.stupně (102 dětí). 

Na škole působilo 16 asistentů pedagoga, na úvazek 1,0 školní psycholog a dále dva 

školní speciální pedagogové rovněž na celý úvazek. 

ŠJ má  kapacitu 750 strávníků. 
 

Škola pokračovala v doplňkové činnosti, kterou jí umožňuje zřizovací listina. Jedná se 

hlavně o stravování a pronájmy tělocvičen. Prostory byly opět pronajímány od pondělí do 

neděle dle zájmu.  Dále je pronajímán střešní prostor pro  internet. V prostoru školy dále 

působí fitcentrum, kadeřnictví a klubovna skautů. Škola rovněž vlastní dva byty, oba 

pronajaty pracovníkům školy.  
 

4. Vzdělávací program školy -  
 

vzdělávací program počet škol počet tříd počet žáků 

 Neučíme se pro 

školu, ale pro život 

 1 21 469 

    

    

    

    

    

 

 

5. Údaje o pracovnících školy  (hlavní činnost školy): 
 

    a) personální zabezpečení 

        (i pracovníci ŠD)      
 

pracovníci k 30.6 2020 

fyzické osoby 

k 30.6. 2020 

přepočtení 

pracovníci 

k 30.6 2021 

fyzické osoby 

k 30.6. 2021 

přepočtení 

pracovníci 

pedagogičtí 57 47,74 60 52,23 

nepedagogičtí 22 21,57 27 26,17 

celkem 79 69,31 87 78,40 
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b) věková struktura pedagogických pracovníků k 30.6. 2021 
 

věk do 30 let 

včetně 

31-40 let 41-50 let 51-60 let  nad 60 let  z toho 

důchodci 

počet          6 17 19 13 5 4 

z toho 

žen 

4 14 17 10 4 4 

         Průměrný věk pedagogických pracovníků základní školy: 44,8 
 

 

c) kvalifikace pedagogických pracovníků (odborná a pedagogická způsobilost podle 

         vyhlášky 139/1977 Sb.) k  30.6. 2021 

 

 kvalifikovaní pracovníci nekvalifikovaní pracovníci 

I. stupeň 10 1 

II. stupeň 23 2 

Vychovatelé 

Asistenti pedagoga 

Školní psycholog 

Speciální pedagog 

3 

16 

1 

1 

1 

0 

0 

2 
 
 

     d) aprobovanost -100%  (Jč, Jr, Př, Z, Fy,Tv), průměrná aprobovanost je  celkem 85 %   

 

    e) odchody pedagogických pracovníků v daném školním roce (počet): 1  
 

     f) nově přijatí absolventi učitelského studia v daném školním roce (počet):   1 
 

     g) nově přijatí absolventi neučitelského studia v daném školním roce (počet):  0 

 

     h) další vzdělávání pedagogických pracovníků ( počet účastníků): 97 na 38 akcích  

 

  

     ch) počet ostatních pedagogických pracovníků, kteří si doplňují  nebo rozšiřují vzdělání: 2 

 

     i) případně jiné formy studia : kurz asistenta pedagoga : 0 

 

 

6. Počet budov, ve kterých se vyučuje (včetně tělocvičny): 3 

     

7. Počet tříd  
     

  I. stupeň  II. stupeň celkem 

k 30.6. 2020 11 10 21 

k 30.6. 2021 10 11 21 

 

8. Počet žáků   
 

 I. stupeň II. stupeň Spec. třída             Celkem 

k 30.6. 2020 213 249   0                      462 

k 30.6. 2021 205 264   0                      469 
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9. Průměrný počet žáků  
 

a) na třídu: 
   

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr  

běžné 

třídy 

specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

běžných tříd 

20,5 0 24,00 

 

0 22,33 

 

 

  b) na učitele (musí se jednat o přepočtený počet učitelů): 
   

I. stupeň I. stupeň II. stupeň II. stupeň průměr 

běžné 

třídy 

specializované 

třídy 

běžné třídy specializované 

třídy 

za I. a II. st. 

Běžných tříd 

    19,52 0     12,01         0 14,61 

 

 

10. Počet integrovaných dětí celkem (na základě doporučení PPP, SPC nebo odborného 

 lékaře, zkušenosti s integrací):  
 

      z toho postižení: 
 

SPU zrakové sluchové řeči tělesné mentální kombinované ADHD Nadaní OMJ 

44 - - 6 - 6 2 31 3 4 

          

  

      počet žáků dle stupně podpory: 

 

STUPEŇ  PODPORY POČET ŽÁKŮ 

1. stupeň 12 

2. stupeň 44 

3. stupeň 35 

4. stupeň  9 

5. stupeň  0 
  

11. Přezařeni do škol či tříd zřízených dle § 16 odst.9 Školského zákona: 
  

z kterých ročníků 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8.r. 

počet žáků - - - - - - - - 

         

 

 

12. Výsledky zápisů do prvních tříd 
 

Počet prvních tříd Počet dětí přijatých 

do prvních tříd 

z toho počet dětí 

starších 6ti let 

(nástup po odkladu) 

Počet odkladů pro  

školní rok 

2019/2020 

2  37 11 9 
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13.Výsledky přijímacího řízení  
 

a) na víceletá gymnázia přijato:  
 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem - - 

soukromá gymnázia -  - 

církevní gymnázia - - 
 

 
 

     b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou  ukončeny  maturitní zkouškou  

         z devátých  ročníků přijato:  
 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslov

é 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

2 2 7 13 10 0 34 
  

 

Z toho děti SPU: 
  

1  0 0  0 3 6 10 
 

      

    c) na soukromé školy přijato: 

 
 

gymnázia obchodní 

akademie 

zdravotní 

školy 

průmyslové 

školy 

ostatní 

střední 

školy 

střední 

odb.učiliště  

celkem 

- - - - 3 1 4 
 
 

   

 d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou 

         přijato: 
 

z devátých ročníků z nižších ročníků 

17 0 

 

 

 

 

 

 

14. Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

 - v devátém ročníku: 55     - v nižším ročníku: 1 
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15. Chování žáků 
  
      Nejčastější výchovné problémy v tomto školním roce jsou stále stejné –zameškané hodiny 

a vztahy mezi  žáky (hlavně na II.stupni) , na které se zaměří TU a preventivně bude působit 

školní psycholog a celé ŠPP. 

a) klasifikace chování   I.st./ II.st. 
 

chování 1.pololetí 2.pololetí 

 žáci % žáci % 

velmi dobré     468 99,79 463 98,7 

uspokojivé 1/0    0,21 6/0   1,3 

neuspokojivé 0/0 0/0 0/0 0 

 

 

 

 

 

 

 

b) zameškané hodiny    

 

zameškané 

hodiny  

omluvené  

šk. rok 

2019/2020 

počet hodin 

šk. rok 

2019/2020 

počet žáků 

šk. rok 

2020/2021 

počet žáků 

šk. rok 

2020/2021 

počet žáků 

I. stupeň         4013    213          14420  205 

II. stupeň         7325 249          19767 264 

Celkem       11338  * 462          34187  469 

     

*počet hodin je nízký z důvodu distanční výuky od 12. března 2020 
 

zameškané 

hodiny 

neomluvené 

šk. rok 

2019/2020 

počet hodin 

šk. rok 

2019/2020 

počet žáků 

šk. rok 

2020/2021 

počet hodin 

šk. rok 

2020/2021 

počet žáků 

     

I. stupeň 0 0 0 0 

II. stupeň 94 2 131* 3 

Celkem 94 2  131* 3 

*z toho počet neomluvených hodin u jedné žákyně činil-115 hodin 

 

16. Prospěch žáků 
 

 

 

Prospěch 1. pololetí 

počet žáků 

1. pololetí 

% 

2. pololetí 

počet žáků 

2. pololetí 

% 

Klasifikováni       I.st. 201 100 205 100  

                          II. st. 264 100 264 100 

Prospěli               I. t. 200 99,5 202 98,5 

                          II. st. 263 99,6 261 98,8 

z toho s vyznam. I.st 

                           II.st.  

160 

139 

75,1 

52,7 

158 

125 

77 

47,3 
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Neprospěli          I. t. 0 0 2 1,0 

                          II. st. 1 0,4 1 0,4 

Neklasifikov.      I. st. 1 0,5 1 0,5 

                           II.st . 1 0,4 2 0,8 

       /Tv, docházka 

v zahraniční škole/              

    

     

 

 
 

 

 

celkový průměr 1. pololetí 2. pololetí 

I. stupeň 1,26 1,26 

II. stupeň 1,55 1,56 

Celkem 1, 41 1,42 

 

 

17.Školní družina – klub 
     

Činnost školní družiny je celoročně velmi pestrá.  Kromě běžných činností jako jsou 

odpolední vycházky, za horšího počasí návštěvy SVČ Odry, tělocvičny, počítačové 

učebny atd., ŠD pořádá několik společných akcí pro zákonné zástupce a žáky 1.stupně.  

Chybí však učebna pro jedno oddělení, využita třída 5.B v I. patře velké budovy. 

 
 

 počet oddělení počet žáků 

Školní družina 4 102 

 

18. Poradenské služby školy – výchovné poradenství, poradenství k volbě povolání – 

činnost, spolupráce s PPP,  SPC, speciálními pedagogy,Centrum Inkluze o.p.s. Opava, policií 

ČR, psychology, rodiči, případně dalšími subjekty: 

 

Spolupráce s PPP Nový Jičín 

                       

- účast výchovného poradce, metodika prevence a školního psychologa na 

poradách organizovaných PPP 

- podle potřeby konzultace při tvorbě doporučení 

- metodická pomoc při inkluzívním vzdělávání žáků 

- zajištění školení prevence násilného chování 

- při práci s nadanými žáky 

- spolupráce škol. psychologa s PPP 

- pomoc při řešení problém. situací – metodika, jednotný postup na škole 

 

Spolupráce s SPC Kapitána Vajdy, Ostrava 

                        -    metodická pomoc při integraci žáků s poruchou autistického spektra 

- metodická práce při uplatňování inkluzivních postupů a přístupů 

 

Spolupráce s SPC Komenského, Nový Jičín 

                        -    metodická pomoc při integraci žáků s lehkou mentální retardací 

- metodická práce při uplatňování inkluzivních postupů a přístupů 



 10 

              

       Spolupráce s policií ČR a městskou policií 

- spolupráce při řešení výchovných problémů a krádeží (Policie ČR) 

- pomoc při organizaci okrskového kola dopravní soutěže (MP) 

- beseda s policisty (Policie ČR, MP) 

- celoroční plán preventivních přednášek a besed        

        

       Spolupráce s MÚ 

- se  sociálním odborem MÚ 

- s odborem dopravy  při dopravní soutěží 

- s Informačním centrem 

- s odborem kultury a školství 

- s městskou knihovnou 

-     se správou nemovitého majetku 

-     práce v sociální komisi 

-     spolupráce v rámci MAP 

-     zástupce školy v radě města 

-     spolupráce na grantech  ESF 

-    spolupráce s Dělnickým domem při organizování kulturních akcí 

 

  

 

Činnosti „Školního poradenského pracoviště“ (ŠPP) 

- tým se sestává z výchovného poradce, metodika prevence, školního 

psychologa, koordinátora inkluze a speciálního pedagoga 

- pracovní náplní je koordinace poradenských služeb školy a komunikace 

s dalšími institucemi, realizace poradenských služeb a vylepšování 

sociálního a inkluzivního klimatu školy 

- vlastní poradenské služby nabývají následujících forem: 

a)individuální práce se žáky (diagnostika, jednorázové konzultace i  

opakované intervence) 

b)skupinové práce se žáky (diagnostika vztahů, práce se třídou, 

vzdělávání) 

  c)konzultace se zákonnými zástupci žáků 

                    d)práce s pedagogickými pracovníky a vedením školy 
 

 

Počet žáků, kterým byla poskytnuta péče školního psychologa 

 

Individuální konzultace pro žáky a rodiče 

Žáci   218   z toho  Zákonní zástupci  96  z toho 

Jednorázové: 136 Dlouhodobé: 82 Jednorázové: 65 Dlouhodobé: 31 

 

Metodické konzultace pro pedagogy a pedagogické asistenty 

Pedagogové: 190 Asistenti pedagoga: 74 

 

Práce se skupinou žáků 

Práce se školní třídou: 28 Práce s jinou skupinou:  14 
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Nejčastější důvody poskytnuté odborné péče školního psychologa 

 

-         výchovné problémy a poruchy chování 

-         vztahové obtíže ve škole 

-         výukové problémy 

-         kariérové poradenství 

-         péče o žáky se specifickými výukovými potřebami 

-     podpora žáků a pedagogů v rámci distanční výuky 

-     podpora žáků v souvislosti s  nouzovým stavem 

-         problémy v osobnostním vývoji 

-         školní zralost 

-     řešení obtížných situací v rodině 

 

 

        Volba povolání 

- Gema – přehlídka středních škol Novojičínska – neproběhla z důvodu 

nouzového stavu 

- spolupráce s KVIC N.Jičín při předávání informací žákům( brožury atd.) 

- exkurze do místních průmyslových a výrobních podniků 

- besedy s náboráři 

- testy profesní orientace prováděné školním psychologem 

- profesní a studijní poradenství pro žáky (prováděné školním psychologem 

ve spolupráci s výchovným poradcem, třídními učiteli a zákonnými 

zástupci) 

 

19. Hodnocení  prevence sociálně patologických jevů na základě minimálních 

 preventivních programů: 

 

 Na škole je zpracován „Minimální preventivní program“ sociálně patologických jevů, 

zvláště protidrogové prevence. Součástí minimálního preventivního programu (dále jen MPP) 

realizovaném na naší škole je: 

- informační servis pro vyučující – e-materiály, CD, DVD, odborné časopisy 

a publikace 

- příprava materiálů na vyučování a na třídní schůzky (šikana, kouření …) 

- zajištění volného času dětí – komunikační centrum, spolupráce s CVČ 

Odry, TJ Odry, MŠ Čtyřlístek a s Nízkoprahovým centrem Manhatan 

- poskytování prostor pro děti ze sociálně slabších rodin ( i v době prázdnin) 

- jednorázové akce  

- činnost školního psychologa 

- 16  asistentů pedagoga 

- spolupráce s Centrem inkluze o.p.s. v  Opavě 

- realizace projektu(druhý rok)  „Pojďme na inkluzi společně “– kde naše 

škola plní roli koordinátora projektu a partnery jsou : Střední škola Odry, 

Středisko volného času Odry, Mateřská škola Čtyřlístek Odry, ZŠ na 

Pohořské ulici. Projekt je tříletý a  škole pomáhá při zajišťování a podpoře 

inkluzivního vzdělávání. 

- realizace projektu(druhý rok) „ Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství 

umožníme“- naše škola plní roli partnera, neboť koordinátor je město 

Odry. Partnery jsou ZŠ na Pohořské ulici, SVČ Odry a mateřská škola 

Čtyřlístek. Cílem projektu jsou převážně personální podpory tolik potřebné 

při podpoře inkluzivního vzdělávání ve škole. 
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20. Školská rada – počet, vznik, hodnocení činnosti 
 

 Vznik:  23.1.2002   

 Počet členů: 9 

Činnost: Ve školním roce 2020/2021 se školská rada sešla 2x- v lednu 2021(on-line) a 

v červnu 2021. Rada svou činností přispěla k dobrému chodu školy.  

  

 

21. Další formy spolupráce s rodiči a ostatními partnery školy 
  

Pro rodiče s dětmi jsou již pravidelně organizovány tyto akce: 

                       -     Den otevřených dveří- nebyl organizována z důvodu nouzového stavu 

- Slet broučků – nebyl organizován z důvodu nouzového stavu 

- Maškarní bál - nebyl organizován z důvodu nouzového stavu 

- Školní akademie – nebyla organizována z důvodu nouzového stavu 

- Předvánoční akce ŠD 

 

 Pro rodiče tradiční školní bál -po dlouhých 32 letech se nekonal 

 Zapůjčování školních prostor a didaktické techniky a další jednorázové akce 

 

22. Školní stravování 
 

počty stravovaných žáků: 516           z toho počty žáků z jiných škol: 161 

 celodenní stravování:       147 cizí strávníci:  318                             

 zaměstnanci škol:              84    

počet jídelen  ZŠ:          1   počet výdejen  : 1 (CSŠ Odry) 

       

         

23. Výjezdy žáků mimo objekt školy  

 

 

 počet výjezdů počet žáků 

vzdělávací výjezdy 0 0 

      

      
 

 Výjezdy se neuskutečnily z důvodů vyhlášení nouzového stavu a karantény. 

 

 

24. Výsledky kontrol ČŠI, případně jiných kontrol.( Viz přílohy ) 

 

-           ne školním roce neproběhla žádná kontrola 

 

25. Spolupráce školy se zahraničím – V tomto školním roce škola získala prostředky na dva 

mezinárodní projekty z programu Erasmus+. 

     První dvouletý projekt se jmenuje Bullying and cyberbullying in the world of silence 

and not only. Projekt je založen na vzájemné spolupráci šesti partnerských škol z 

Portugalska, Rumunska, Makedonie, Turecka, Slovenska a České republiky.  

Hlavním smyslem projektu je prevence proti šikaně a kyberšikaně, učení se vzájemnému 

respektu a empatie nejen ve světě nových technologií. Společným komunikačním jazykem 

všech zemí je angličtina a v průběhu projektu se naši žáci zúčastní dvou pobytových kempů. 

     Q- Ed je zkratka druhého projektu, což celým názvem je „ Equalizing the changes of 

success in life of pre-university students through a quality digital education“ . Koordinátorem 

je rumunská školská inspekce a partnery mimo naší školy ještě Edu Studio Helsinki a Scoala 

Profesionala Speciala pentru Deficienti de Auz "Sfanta Maria" z rumunské Bukurešti. 
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Cílem tohoto projektu, který je hlavně pro učitele, vytvořit webovou stránku s kvalitními testy 

volně přístupnou pro širokou veřejnost. 

 

 

 

26. Účast žáků v soutěžích – byla značně omezena z důvodu vyhlášení nouzového stavu a 

karantény ze dne 12.10.2020 

 

 

                                 

27. Cizí státní příslušníci  

 

stát počet žáků 

Vietnam 3 

Ukrajina 1 

  
 

 

 

 

28. Akreditované programy dalšího vzdělávání, popř. existence střediska dalšího 

vzdělávání. Jejich zaměření, výstupy za školní rok, počty frekventantů a absolventů. 

Ve školním roce 2020/2021 se 97 pedagogických pracovníků zúčastnilo celkem 38 akcí 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníkůa převážně on-line formou 

Výjezdové školení „ Principy nezraňující komunikace ve škole“ – dvoudenního vzdělávání se 

zúčastnilo 35 pedagogických pracovníků školy. 

 

Hlavní pozornost byla zaměřena na ŠVP, hodnotové vzdělávání, matoda FEI  a práce 

třídního učitele 

  

 

29. Ekologická výchova, resp. environmentální výchova, vzdělávání a osvěta nad rámec 

 osnov. Předměty, které rozšiřujete o tuto oblast. 

 

Ve škole jsou v každé třídě umístěny nádoby na papír a plasty. Před školou jsou kontejnery na 

tříděný odpad. Vedeme žáky ke smysluplnému třídění odpadů. Žáci 7.B třídy provedli osvětu 

a převzali odpovědnost za třídění papírů 

V rámci Dne Země jsme měli naplánovany  vycházky do okolí spojené s jarním úklidem a 

sběrem odpadků – neuskutečněno z důvodu vyhlášení nouzového stavu.  

 

 

 

30.Přehled akcí pořádaných v jednotlivých měsících 
 

 

Září  Adaptační kurz 6.tříd 

                        Na Komendu bezpečně na kole 

      

Říjen              Atletický čtyřboj 

  Všesportovní kurz žáků 7. tříd 

 

Listopad – Duben  akce zrušeny  
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Květen            Rozumbrada  

    

Červen            Krásy povolání 

                         Jarmark tradičních řemesel 

   

  

V prostorách tělocvičny a školního hřiště se konala v době letních prázdnin sportovní 

soustředění oddílů z Ostravy a Frýdku-Místku. 

 

 

31. Kulturní akce 

- pravidelné zájezdy do divadla do Opavy (4x ročně) 

- zájezdy do divadla v Ostravě 

- zájezdy do planetária v Ostravě 

- spolupráce se ZUŠ a Dělnickým domem 

- tradiční školní ples v Dělnickém domě 

- činnost dramatického kroužku 

- dětský maškarní bál 

- akce byly již z výše popsaných důvodů zrušeny či značně omezeny 

 

 

32. Zapojení do projektů  

- přeshraniční spolupráce s polskou školou v Kuznii Raciborske a slovenskou školou v  

  Bystričanech 

 - Ovoce do škol 

            - Mléko do škol 

 - Pojďme na inkluzi společně 

           - Vzájemně se podpoříme, rozvoj školství umožníme 

 - Šablony II.,Šablony III. (od 1.1.2021)  

           -  Investiční projekt „ Dešťovka a modernizace sociálních zařízení II. část“ 

            - Investiční projekt „ Modernizace vzduchotechniky ve školní kuchyni“ 

 

 

 

 

33.Distanční  výuka ve školním roce 

 

Po školním roce 2019/2020 jsem si všichni přáli, aby se podobná situace jako z konce onoho 

školního roku již neopakovala.V září jsme sice do školy všichni nastoupili, ale již 14. října 

naši školu všichni žáci na základě nařízení vlády opustili. Žáci se vzdělávali distanční formou 

prostřednictvím školního webu, webových stránek tříd a školních g-mailů. Pro žáky, kteří 

neměli možnost plnit úkoly elektronicky, byla u vchodu do školy k dispozici schránka pro 

předávání zadaných i splněných úkolů. Distanční výuka byla dle novely Školského zákona 

na rozdíl od školního roku 19/20 povinná.  

V návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 12. října 2020 č. 1033 o přijetí 

krizového opatření a rozhodnutím hejtmana kraje prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. ze dne 13. 

října 2020 byla naše škola určena k zajištění nezbytné péče o děti od 3 do 10 let zaměstnanců 

kritické infrastruktury V Moravskoslezském kraji, a to s účinností od 14. října 2020 po dobu 

nouzového stavu. Určení naší školy bylo realizováno ve spolupráci s příslušnou obcí 

s rozšířenou působností (ORP Odry).  

A tak jsme opět využívali v průběhu distanční výuky aplikace Google-meet, která nám 

umožňovala organizovat s našimi žáky videokonference a pro zadávání úkolů a setkávání se 

s žáky aplikace Google Classroom. 
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Od 18.11. byla povolena přítomnost pouze 1. a 2. ročníků, od 30.11. do vánoc probíhala 

střídavá výuka po ročnících na 2 stupni (ve škole byla přítomna polovina žáků II. stupně), od 

4.1. 2021 opět ve škole pouze 1. a 2. ročníky. Od 26. 2.2021 opět vláda ČR vyhlásila nouzový 

stav a opět všichni zůstali na distanční výuce. Až 12.4. škola opět ožila, kdy do školy mohl I. 

stupeň na střídavou výuku.A konečně od 10.5. se postupně začala vracet celá škola, ikdyž 

formou „ rotační výuky“ a od 24.5. konečně úplně  celá škola. 

Po celou dobu distanční výuky jsme zapůjčili 52 zařízení (notebooky a tablety) 

Jak bychom zhodnotili výuku během druhé vlny? 

Pedagogičtí pracovníci udělali velký pokrok v používání on-line nástrojů, začali využívat i 

nové další aplikace a webové portály. Co se účasti žáků týká, tak účast na dálkové výuce byla 

výšší než v první vlně, ale i přesto, že distanční výuka byla uzákoněna jako povinná, se nám 

nepodařilo některé žáky „dostat“ do pravidelné výuky.   

Oba poslední dva školní roky zásadně poznamenaly výuku a vzdělávání v českém školství a 

je nyní na nás všech, aby negativní důsledky a dopady, které se projeví možná až za několik 

let, byli na naši mladé generaci co nejmenší. 

 

 

 

Přílohy :  Zpráva o hospodaření školy za rok 2020 

                 

 

  

 

 

 

 

 

  

…………………………….. 

Mgr. Radek Hendrych, ředitel školy 

 

Členové Školské rady  schválili tuto výroční zprávu 25.11. 2021. 

 

 

V Odrách dne 15 .10.2021                 
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