
 



 

Zpravodaj 2020/2021 

Prošli jsme školním rokem 2020/2021, který byl zásahem vnější moci naprosto odlišný od všech 

běžných školních roků, jaké jsme zažívali dříve. Byl to školní rok plný nouze, zvratů, změn a improvizace 

se snahou neustále stát na svých pozicích pedagogů, vychovatelů a neustoupit ze snahy prospět žákům 

současně s respektováním jejich možností. 

Zpravodaj je koncipován tak, aby chronologicky zachytil složitý průběh školního roku s neustále se 

měnícími podmínkami pro výuku, vzdělávání a výchovu žáků, které stanovovala svými mimořádnými 

opatřeními vláda a školám je nastavovalo MŠMT ČR. Pro snadnější orientaci uvádíme dopady opatření 

MŠMT tučně, aktivity školy písmem základním a na konci zpravodaje najdete projektové aktivity školy 

a provozní informace. 

 

 Nástup do školy a zahájení výuky  

1. 9. 2020 – 12. 10. 2020 

Začátek školního roku se tvářil, jako by se z epidemického hlediska nic zvláštního nedělo. Proběhly 

zavedené aktivity aklimatizace ve třídách, celoškolní rituál na zahradě školy k uvítání nových žáků 

1. třídy a byla zahájena výuka, volnočasové vzdělávání v ŠD a ŠK a také kroužky. 

Na začátku školního roku proběhly tyto školní akce: 
1. 9. 2020   slavnostní zahájení školního roku 
2. 9. 2020  tvorba třídních pravidel 
4. 9. 2020  uvítací ceremoniál pro prvňáčky na zahradě školy 
8., 9., 10. 9. 2020 společné třídní schůzky 
 
V úvodu školního roku se konaly také následující třídní akce: 
2. - 3. 9. 2020  4. třída  adaptační pobyt EnviCentrum Vysoké Pole 
3. 9. 2020 5. třída  cyklozahájení školního roku – Jarcová 
4. 9. 2020 3. třída  cyklovyjížďka Vsetín – Jarcová – Vsetín 
9. 9. 2020 9. třída  exkurze – Technické služby Vsetín: 
9. 9. 2020 žáci 9. třídy byli za ocenění práce zaměstnanců TS Vsetín pozváni na exkurzi do 
sběrného dvora TS Vsetín. Prohlédli si zázemí podniku a přijali dárky jako poděkování za ocenění své 
práce pro obyvatele města. Více zde. 
17. 9. 2020 2. třída  pasování na čtenáře - MVK 

V rámci ŠD se uskutečnily akce: 
8. 9. 2020  Den s armádou pro 1. – 3 .třídu 
10. 9. 2020 Ozoboti pro 1. třídu (miniaturní roboti, interaktivní hračka, která rozvíjí kreativitu 

a logické myšlení). Prvňáčci si vyzkoušeli funkce ozobotů při plánování trasy a změny 

pohybu. Pro další lekce je již připraveno programování. 

18. 9. 2020 Projektový den v ŠD  – deskové hry 

22. 9. 2020 Den bez aut 

2. 10. 2020 Městské lázně Vsetín 

Nepovinný předmět Šachy 
Také ve školním roce 2020/2021 byl realizován nepovinný předmět šachy určený pro žáky 3. třídy.  
Naše škola je již sedmý rok zapojena do projektu Evropského parlamentu a Šachového svazu České 
republiky s názvem Šachy do škol. ZŠ Integra Vsetín je jednou z asi dvaceti škol v ČR, ve kterých se šachy 
vyučují jako nepovinný předmět. Letos tento předmět navštěvovalo osm žáků. Vyučoval ho Josef 
Kovařík. 

https://www.zsintegra.cz/exkurze-v-technickych-sluzbach-vsetin


 
 
Zájmové kroužky 
Ve školním roce 2020/2021 byla pro žáky připravena bohatá nabídka zájmových kroužků. Z nabízených 
kroužků byly na základě zájmu žáků od 14. září 2020 zahájeny tyto kroužky: 
Florbal – mladší žáci  2. – 4. tř.  vedoucí J. Košůtek 
Florbal – starší žáci  5. – 9. tř.  vedoucí J. Košůtek 
Hravá angličtina-začátečníci 1. – 2. tř. (2 skupiny)  vedoucí M. Kračmarová  
Hravá angličtina–mírně pokroč. 3. – 5. tř.  vedoucí M. Kračmarová 
Keramika 1   1. - 9. tř.  vedoucí H. Šerá (Salesiánské sdr. Vsetín) 
Keramika 2   1. - 9. tř.  vedoucí H. Šerá (Salesiánské sdr. Vsetín) 
Keramika 3   1. - 9. tř.  vedoucí H. Šerá (Salesiánské sdr. Vsetín) 
Klub zábavné logiky  
a desk. her I   1. – 5. tř.  vedoucí G. Hučíková 
Klub zábavné logiky  
a desk. her II   6. – 9. tř.  vedoucí V. Klimešová, P. Křenek, M. Kamas 
Logopedie   1. – 5. tř.  vedoucí L. Spitzerová 
Mladý zahradník  6. – 9. tř.   vedoucí H. Ondráčková 
Míčové hry   4. – 6. tř.  vedoucí V. Klimešová, G. Hučíková 
Veselá věda   1. – 3. tř.  vedoucí M. Adamcová (kroužek spol. Veselá  

věda nestačil svou činnost zahájit) 
Žonglování   5. – 9. tř.  vedoucí J. Podešva 
 
  Zájmové kroužky fungovaly však pouze do 12. 10 2020, kdy musela být v důsledku 
epidemické situace a mimořádných nařízení vlády ČR jejich činnost ukončena. Doufali jsme, že půjde 
o dočasný stav, avšak situace již nebyla až do konce školního roku tak stabilní, abychom mohli 
kroužky, v nichž by se setkávali žáci různých tříd, otevřít. 
 
První omezení přichází od 18. 9. 2020, kdy byla zavedena povinnost nošení ochrany dýchacích cest 

pro všechny žáky a pracovníky na II. stupni, a to ve vnitřních prostorech. 

18. 9. 2020  O nejlepší čtenářskou třídu 2019/2020 - vyhlášení výsledků loňského ročníku soutěže 
MVK ve které naše 2 třídy obstály výborně a byly oceněny: 
5. třída:  2. místo 
6. třída:  3. místo 
Gratulujeme oběma třídním kolektivům a děkujeme za reprezentaci školy. 
 
21. 9. 2020 3. třída  beseda v MVK Pohádka klasická a moderní, M. Macourek 
 
25. 9. 2020 školní shromáždění na zahradě školy ke Dni české státnosti - sv. Václav 
 
2. 10. 2020  Žonglérský workshop 
V rámci volnočasového vzdělávání se podařilo uskutečnit workshop, který proběhl v jednom 
z říjnových pátečních podvečerů. Zástupci kroužku žonglování, rodiče, žáci i absolventi naší školy se 
mohli seznámit s žonglováním, které je příkladem touhy hrát si a učit se. Workshop byl zakončen 
ohnivou show. Podívejte se, jak to vypadalo zde.  
Akce byla podpořena z projektu Šablony II. Děkujeme vychovatelkám ŠD a ŠK za organizaci akce. 
 
 
  Od 5. 10. 2020 přichází další omezení, jehož podstatou je zákaz zpěvu na I. a II. stupni a na II. 

stupni navíc také zákaz sportovní činnosti. Žáci na I. stupni pokračovali v realizaci TV, ale na II. stupni 

jsme nahrazovali hodiny TV jinými předměty, nebo žáci chodili na vycházky. Hromadné akce ve 

vnitřních prostorech byly omezeny na max. počet 10 osob a venku byly povoleny pouze akce do 20 

osob. Získali jsme zkušenost, že 10 osob může být hromada. 

https://www.youtube.com/watch?v=aAe-MC8GhJo


 
 
5 -7. 10. 2020 Orientační a adaptační dny v DIS Fryšták – 6. a 7. třída  

Můžete zhlédnout krátké video z akce. 
 
8. 10. 2020 Ve 4. třídě proběhl preventivní program ŠPP – posilování koheze třídy  

  Zavedení střídavé výuky a následný zákaz prezenční výuky na 1. a 2. st. 

12. 10. 2020 – 27. 2. 2021 

Dostáváme se na kolotoč, do rotace - od 12. 10. 2020 je na II. stupni zavedena střídavá výuka, později 

nazývaná jako rotační, kdy je polovina tříd II. stupně vzdělávána prezenčně ve škole a polovina tříd 

se vzdělává distančně z domova, přičemž se po týdnu střídají. Třídy I. stupně a třídy dle § 16 pokračují 

v prezenční výuce bez zpěvu za podmínky zachování homogenity skupin.  

Pedagogičtí pracovníci II. stupně tedy přecházejí do „ilegality“ tzn. na on-line způsob vzdělávání přes 

Office 365, s nímž jsme již měli zkušenost ze předchozího školního roku. Učitelé tedy opět využívají 

pro on-line výuku MS Teams. Probíhají v každém ročníku II. stupně 2–3 on-line hodiny denně 

doplněné samostatnou prací žáků, plněním zadaných úkolů.  

Bylo nařízeno brzdit epidemii v týdnu státního svátku 28. 10. 2020 a podzimních prázdnin, k nimž 

přibyly vládou nařízené volné dny 26. a 27. 10. 2021 – bylo tedy volno celý týden.  

Epidemie se dostává do tempa - od 14. 10. 2020 se zakazuje osobní přítomnost žáků I. stupně 

a II. stupně základních škol s výjimkou tříd dle § 16 odst. 9. Do školy tedy chodilo 8 žáků. Zaměstnanci 

školy – pedagogičtí pracovníci při on-line výuce pracovali některé dny ze školy a některé dny na home 

office. 

Vzhledem k aktuálně platným omezením nebylo možné zrealizovat plánované školní shromáždění 
u příležitosti státních svátků 28. 10. a 17. 11. (Den vzniku samostatného československého státu 
a Den boje za svobodu a demokracii). 
 
Od 18. 11. 2020 epidemie lehce polevuje a tlak veřejnosti sílí, a tak je umožněn alespoň návrat žáků 

1. a 2. třídy a pokračuje výuka žáků tříd zřízených dle § 16. Po celou dobu pobytu ve škole jsme 

museli všichni používat ochranu dýchacích cest a trval zákaz zpěvu a sportovních činností.  

Individuální konzultace 

Od 18. 11. 2020 jsou umožněny individuální konzultace se žáky na distanční výuce, a to ve složení 

žák – pedagogický pracovník - rodič v podmínkách dodržení všech platných hygienických opatření. 

Žáci jsou tedy zváni do školy po jednom, aby jim učitelé či asistenti mohli učivo individuálně 

dovysvětlit, podpořit je při plnění úkolů, ověřit pochopení učiva, případně se žáci přímo ze třídy 

účastnili on-line výuky spolu s učitelem.  

23. – 27. 11. 2021  „Zachraňme strom“  
Do naší sběrové akce se zapojily všechny třídy školy. Žáci ve spolupráci s rodiči dohromady nasbírali 
1800 kg starého papíru, což znamenalo 31 zachráněných stromů. Děkujeme všem, kteří s námi přispěli 
k ochraně životního prostředí, a v neposlední řadě Janě Sadilové, která akci koordinovala. Krátké 
shrnutí zhlédněte zde. 

27. 11. 2020  Olympiáda v českém jazyce - školní kolo, on-line 
Školního kola soutěže za situace, kdy byly uzavřeny II. stupně ZŠ se zúčastnili 3 přihlášení žáci - 1 žák z 
8. třídy a 2 žáci z 9. třídy.  
S nejvyšším počtem bodů (41 z 50 b) se vítězem školního kola stal Metoděj Chrobák z 8. třídy, který 
postoupil do okresního kola. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H5_fXKh-iu4
https://www.youtube.com/watch?v=z9uaTYXWLLc


 
 
Listopad 2020 Dopisy seniorům 
Během listopadu 2020 napsali žáci 9. třídy dopisy staříčkům a stařenkám do domova důchodců. Ve 
spolupráci s jedním z rodičů, který v domovech pro seniory pracuje, se nám dopisy podařilo potěšit lidi, 
kteří byli kvůli epidemickým opatřením odříznuti od okolního světa a od svých blízkých ještě mnohem 
více než my. Několik žáků 9. třídy nabídlo seniorům dopisování.  
Jeden z dopisů žáka 9. třídy: 
Dobrý den. Jistě to máte v dnešní době velmi těžké, když Vás nikdo nemůže navštívit. Já to mám 
podobně – nemůžu se potkávat s kamarády. Taky mi chybí škola, hlavně dějepis. Nechybí mi ale vůbec 
školní obědy. Ale jinak se mi daří docela dobře. Protože před zhruba měsícem jsem při procházce v lese 
s mamkou potkal dvě koťata. Ta koťata nás následovala až domů. Nakonec jsme si je nechali, jsem za 
to moc moc rád. Bohužel jedno nás opustilo a vrátilo se pravděpodobně ke svému bývalému majiteli. 
Už jsem dvakrát byl se zbývajícím kotětem na procházku na kopec známý pod jménem Křížový. Bez toho 
kotěte bych to nezvládal tak dobře. Je hrozná legrace ho pozorovat, když si hraje. Pojmenovali jsme ho 
Flíček, kvůli jeho krásnému černo-bílému kožíšku, který je krásně hebký. Chtěl bych, aby každý měl 
nějaké takové kotě, je to skvělý zdroj radosti. Doufám, že to taky zvládáte v těchto časech. 
Jan Berger  
 

                                
 
 
 Od 30. 11. 2020 byla znovu umožněna prezenční výuka pro všechny ročníky I. stupně.  Třídy 

zřízené dle § 16 dále pokračují v prezenční výuce. Na II. stupni byla zavedena prezenční výuka 9. třídy 

a pro ostatní ročníky II. stupně stará známá rotační výuka. Pořád necvičíme, pořád nezpíváme.  

Individuální konzultace pokračují. Po celou dobu pobytu ve škole jsou nutné roušky. Stravování 

s pravidly – rozestupy mezi stoly 1,5 m, max. 4 osoby u stolu, v k jídelně může být jen tolik lidí kolik 

je míst. Snahou je neprolínání tříd a usnadnění výdeje stravy s pomocí dalšího pracovníka jídelny 

(balí příbory…). Stravování je možné jen pro přítomné ve škole.  

30. 11. 2020   Dějepisná olympiáda - školní kolo, on-line 
Školního kola letošního ročníku na téma „Labyrintem barokního světa (1556–1781)" se zúčastnili 
celkem 3 žáci - 1 žák z 9. třídy a 2 žáci z 8. třídy. I přesto byla úroveň výkonů již ve školním kole vysoká, 
což dokládají vyrovnané výsledky a hlavně postup hned dvou soutěžících do okresního kola. Jako vítěz 
školního kola postoupil Metoděj Chrobák a díky dostatečnému počtu bodů se do okresního kola dostal 
také Pavel Ptáček. 
 
30. 11. – 18. 12. 2021 ŠD - 4. třída  
- vánoční výzdoba, zvyky a pečení – vánoční věnec z vánočkového těsta, 
- šifrovací adventní kalendář – denně od Mikuláše až do Vánoc do 18. 12. 2021 
 
3. 12. 2020                      Mikuláš na Integře - byli jsme rádi, že alespoň některou z tradic je možné ve 
škole realizovat – krátké video zde. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=c7RbpTWokjo


 
 
7. a 14. 12. 2020          9. třída     preventivní program ŠPP Média a dezinformace. 
 
15. 12. 2020               S345  beseda v MVK s vánoční tematikou – vánoční zvyky a tvoření 
 
Školní poradenské pracoviště poskytovalo průběžně profesní poradenství pro žáky 9. třídy  (podpora 
žáků a rodičů při výběru SŠ a podávání přihlášek na střední školy). 
Žákům 9. třídy jsme od prosince 2020 již tradičně nabídli „Přípravu k přijímacím zkouškám z ČJ a M“. 

Využilo ji rekordních 16 z 19 žáků. Kurz byl zahájen on-line formou 16. 12. 2020. Původně nabízených 

5 lekcí z ČJ a 5 lekcí z M bylo s ohledem na zájem žáků postupně navyšováno až na dvojnásobný počet. 

Zpočátku přípravné lekce probíhaly on-line, od 12. 4. pak osobně v rámci skupinových konzultací po 

6 žácích.  

Vánoce, Vánoce přicházejí… Pracovníci školy si popřáli krásné Vánoce na improvizovaném venkovním 

setkání a pan ředitel popřál do nového roku alespoň přes Youtube – podívejte se zde.  

 

 Pro zmírnění epidemie byly stanoveny jako volné dny pondělí 21. 12. a úterý 22. 12. 2020. 

Během Vánoc epidemie znovu posílila a po Vánocích 4. 1. 2021 byla povolena opět jen osobní 

přítomnost žáků 1. a 2. třídy, kteří byli povinni nosit roušky, a tříd zřízených dle § 16, v nichž nošení 

roušek povinné nebylo, ale po projednání s rodiči a posouzení možností dětí jsme ochranu dýchacích 

cest používali. Je nadále zakázán zpěv i sportovní činnosti. Žáci 3. – 9. třídy se vzdělávají distančním 

způsobem, nadále pro ně probíhají povolené individuální konzultace. 

S blížícím se pololetím vláda rozhodla o předání informací o pololetním hodnocení žáků distančním 

způsobem a o odložení předání listinné podoby vysvědčení (výpisu vysvědčení) na dobu, kdy bude 

pro příslušné žáky obnovena prezenční výuka. Věštecká koule by byla vhodná, ale v té době nebylo 

vůbec možné předvídat, kdy děti dostanou svá pololetní vysvědčení.  

19. 1. 2021  okresní kolo Dějepisné olympiády, on-line 
Pavel Ptáček se stal úspěšným řešitelem, nasbíral 52 bodů.  
Metoděj Chrobák si ziskem 61 bodů vybojoval postup do krajského kola! 
 
26. 1. 2021  okresní kolo Olympiády v českém jazyce, on-line 
Metoděj Chrobák vybojoval 30 z 50 b. Neumístil se sice na postupových místech, ale za reprezentaci 
naší školy v těchto nelehkých časech děkujeme. 

28. 01. 2021  předání vysvědčení ve škole přítomným žákům 1. a 2. třídy a žákům tříd S345 a S68. 

4. 2. 2021  školní kolo Olympiády v anglickém jazyce, on-line 
On-line školní kolo soutěže se skládalo ze dvou částí: „Reading“  a "Listening".  
Zúčastnilo se celkem 8 žáků – 3 žáci v I. kategorii (6. a 7. třída) a 5 žáků v II. kategorii (8. a 9. třída).  
Vítězi školního kola se stali Prokop Goldefus (7. třída) a Jan Berger (9. třída), kteří postoupili do 
okresního kola.  
 
Přítomným žákům 1. a 2. třídy zpestřily vychovatelky ŠD např. těmito akcemi: 

4. a 12. 2. 2021  geocaching se ŠD  

15. a 18. 2. 2021 bruslení v ŠD u kluboven TJ Slovan Vsetín  

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fV22zgYSLmc


 

 

 Zpřísňuje se ochrana dýchacích 

cest, od 25. 2. 2021 bylo nařízeno mimo 

jiné také ve škole nošení respirátorů nebo 

obdobných prostředků, u dětí do 15 let 

bylo umožněno používání zdravotnických 

roušek. Od tohoto dne však již nebylo 

možné nosit do té doby oblíbené látkové 

roušky, které umně vyráběli dobrovolníci.  

 

 Zákaz prezenční výuky na celé ZŠ 

         27. 2. – 12. 4. 2021 

Tvrdý nekompromisní lockdown dorazil mezi nás a od 27. 2. 2021 byla opět zakázána osobní 

přítomnost všech žáků ZŠ, tedy včetně dosud otevřených 1. a 2. tříd a tříd zřízených dle § 16. Za 

nepříznivé epidemické situace bylo toto opatření několikrát prodlouženo. Nakonec toto období 

distanční výuky trvalo dlouhých 40 pracovních, resp. školních dní. Stručné shrnutí dění ve škole bez 

přítomnosti žáků nám pomohly zpracovat dvě žákyně ve videu zde.  

Od stejného dne 27. 2. 2021 byla spuštěna registrace na očkování proti Covid-19 pro pracovníky škol. 

8. 3. – 3. 5. 2021  „Klub on-line“ 
V této náročné „bezkontaktní“ části školního roku jsme se navzdory ztíženým podmínkám rozhodli 
neztratit kontakt s našimi žáky a nabídnout jim podněty ke smysluplnému trávení volného času. Žákům 
3. – 9. třídy byl tedy od 8. 3. 2021 se souhlasem rodičů umožněn vstup do „KLUBU ON-LINE“ 
organizovaného týmem našich vychovatelek. Ten nabízel dětem přes jarní prázdniny a v období 
distanční výuky a přísných mimořádných opatření tipy na zajímavé výlety do okrajových částí a blízkého 
okolí města Vsetína s možnostmi plnění úkolů, podvečerní stezku, vaření podle našich vlastních 
videoreceptů, velikonoční týdenní program s pokladovou hrou, která vyvrcholila 27. 4. 2021. Děkujeme 
našim kreativním vychovatelkám za nasazení a nadšení, se kterým pro žáky tvořily aktivity Klubu on-
line, atmosféru můžete nasát v krátkých youtube videích: 
Motivace k aktivitám klubu, Reportáž z aktivit klubu online.  
 
Přestože jsme naše žáky vídali či jen slýchali pouze distančně přes MS-Teams, zapojili jsme se také do 
některých soutěží či jsme pokračovali v postupových kolech soutěží, které probíhaly alespoň on-line 
formou: 
 
17. 3. 2021   Dějepisná olympiáda, krajské kolo, on-line 
Metoděj Chrobák se v konkurenci 49 účastníků neztratil a se ziskem 66 bodů z 80 se umístil v polovině 
startovního pole. 
Děkujeme panu učiteli Janu Novotnému za organizaci soutěže ve škole.  
 
19. 3. 2021   Matematický Klokan – okresní kolo přes MS-Teams 
Děkujeme všem zúčastněných za chuť si otestovat své schopnosti přemýšlet, řešit úlohy a použít 
vědomosti v zajímavých úlohách. Gratulujeme našim úspěšným žákům.  
Děkujeme panu učiteli Petru Křenkovi za organizaci soutěže na naší škole.  
Kategorie Cvrček (2-3 třída) - 11 účastníků 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nXXhAYBWG3k
https://www.youtube.com/watch?v=ungvs-DZpX0&t=8s
https://www.youtube.com/watch?v=Jzfi7zKavOc


 
 
Tři nejlepší účastníci: 

• Ondřej Kozmík   90 bodů 
• Pavel Ptáček   86 bodů 

• Pavel Křenek   84 bodů 
Ondrovi vynesl jeho výkon 1. místo v okresním srovnání. 
Kategorie Klokánek (4-5 třída) – 1 účastník 

• Karin Mundierová   114 bodů 

Karin vynesl její výkon 1. místo v okresním srovnání. 
 

Kategorie Benjamín (6-7 třída) - 16 účastníků 
Tři nejlepší účastníci: 

• Rostislav Macháček  64 bodů 

• Veronika Vávrová   63 bodů 

• Adéla Stodůlková   60 bodů 

 
  Fáze postupného rozvolňování a návratu žáků do školy 
 

12. 4. – 24. 5. 2021 
 
Nastal bod zvratu a od 12. 4. 2021 začala první fáze rozvolňování, která spočívala v návratu žáků tříd 

1. stupně v rotačním režimu a v návratu žáků tříd zřízených dle § 16 bez rotace. Žáci II. stupně se 

nadále vzdělávají distančně. Bylo zavedeno antigenní testování žáků i pedagogických pracovníků 2x 

týdně. Zpěv a sportovní činnosti nadále nebyly povoleny. 

Skupinové konzultace 

Pro žáky 9. třídy připravující se k přijímacím zkouškám byly umožněny skupinové konzultace ve škole 

po max. 6 žácích s nezbytným antigenním testováním. Pro zájemce z řad deváťáků tak po dobu tří 

týdnu (dvakrát týdně) v malých skupinách probíhala další (tentokrát osobní) intenzivní příprava 

k přijímacím zkouškám. 

Také pro ostatní žáky 2. stupně ohrožené školním neúspěchem byly povoleny kromě již probíhajících 

individuálních konzultací také skupinové konzultace za stejných podmínek.  

Pololetní vysvědčení  

Své pololetní vysvědčení konečně v dubnu obdrželi žáci 3. – 5. třídy v rámci rotační výuky a žáci 2. 

stupně v rámci konzultací.  

Keramika  

Žákům tříd přítomných ve škole byla v tomto období postupného rozvolňování od 12. 4. 2021 

nabídnuta možnost tvoření v keramické dílně za dodržení homogenity tříd. Jednalo se o jediný kroužek, 

který se v této pozměněné podobě podařilo provozovat. 

 

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2021/2022 

Kvůli platným vládním opatřením a epidemické situaci probíhal zápis budoucích prvňáčků bez účasti 

dětí a v upraveném termínu 12. – 23. 4. 2021. O přijetí žádalo 27 dětí, do budoucí první třídy jsme přijali 

18 žáků. Těšíme se na naše nové žáčky. 

 

19. 4. 2021  Ve 4. třídě proběhl preventivní adaptační program ŠPP.  

 

 

 



 

 

 Ve vybraných krajích s příznivější epidemickou situací se rotačně do škol vracejí žáci 2. 

stupně, Zlínského kraje se to však zatím netýká. 

Od 3. 5. 2021 se žáci 1. st. a tříd dle § 16 testují už jen 1x týdně v pondělí. 

Přijímací zkoušky na SŠ – didaktické testy  

Z důvodu nepříznivé epidemické situace a ztížených podmínek přípravy proběhly didaktické testy 

přijímacích zkoušek na SŠ až v nově stanovených termínech 3. a 4. 5. 2021.  

Ve školním roce 2020/21 ukončí na naší škole základní vzdělávání 20 žáků. Po proběhlém přijímacím 

řízení naši žáci ve svém vzdělávání pokračují na těchto školách: 

 

Střední vzdělání s maturitou 

Masarykovo gymnázium, SZdrŠ a VOŠ zdr. Vsetín, obor Gymnázium:  2 žáci 

Střední škola Kostka s.r.o., obor Pedagogické lyceum:    6 žáků 

Střední škola Kostka s.r.o., obor Předškolní a mimoškolní pedagogika:  1 žák 

Střední škola Kostka s.r.o., obor Ekonomika a podnikání:   1 žák 

G, Střední pedagogická škola, OA a JŠ Znojmo, obor Předškolní  

a mimoškolní pedagogika:       1 žák 

SPŠS Vsetín, obor Strojírenství:       1 žák 

OA a VOŠ Valašské Meziříčí, obor Obchodní akademie:    1 žák 

SŠ informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm,  

obor Informační technologie:      2 žáci 

SŠ, ZŠ a MŠ prof. V. Vejdovského Olomouc, obor Masér  

sportovní a rekondiční:        1 žák 

Střední odborné vzdělání s výučním listem 

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, obor Cukrář:     2 žáci 

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín, obor Truhlář:     1 žák 

Nižší střední odborné vzdělání s výučním listem 

Odborné učiliště Kelč, obor Prodavačské práce:    1 žák 

 
Vzhledem k platným omezením nebylo možné zrealizovat plánované školní shromáždění u příležitosti 
státních svátků 1. a 8. května (Svátek práce a Den vítězství) 

 
O nejlepší čtenářskou třídu 
Soutěž vyhlašuje každoročně Masarykova veřejná knihovna. Letos se do ní v nelehké době zapojily jen 
čtyři třídy ze vsetínských základních škol. Z naší školy to byli páťáci. Oceněni byli všichni účastníci, naše 
děti měly přečteno a zpracováno daleko nejvíce knih. Po vítězství ve školním roce 2018-2019 a 
pomyslném stříbře v roce 2019-2020 tak i tentokrát za sebou zanechaly velmi významnou stopu. 
Stručnou reportáž najdete na webu MVK zde.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.mvk.cz/aktuality/ocenili-jsme-nejlepsi-ctenarske-tridy/?fbclid=IwAR33cE-EkSPeD4i6gIDtJpLp7oJnI4A5IfBMGSldyC05KaNDL0FlANazEVU


 
 
 
 Od 10. 5. 2021 byl umožněn návrat žáků 2. stupně také ve Zlínském kraji, a to v rotačním 

režimu s antigenním testováním 2x týdně. Ve školách se stále nosí respirátory či roušky, ve 

venkovním prostoru už pouze v případě, že je vzdálenost mezi lidmi menší než 2 m. Nově jsou školám 

povoleny sportovní činnosti konané venku. 

 
Pro žáky přítomné ve škole proběhly tyto akce: 
 
12. 5. 2021  ŠD - 1. třída – lovení a poznávání vodních živočichů 
 
14. 5. 2021 V 6. třídě proběhla odložená vánoční besídka, neboť v předvánočním týdnu měla 

6. třída v rámci rotace distanční výuku. Žáci si tedy užili své vánoční dárky v květnu. 
 
14. a 27. 5. ŠD - 3. třída – Hadí kruh – úniková hra, Skorci Vsetín 
 
21. 5. 2021 ŠD - 1. třída - geocaching a rokling  
 

 

 Částečný návrat ztracené prezenční výuky - od 17. 5. 2021 se všechny třídy 1. stupně a třídy 

dle § 16 vzdělávají ve škole bez rotace. Na II. stupni však ve Zlínském kraji pokračuje rotační výuka. 

Literární soutěž „O poklad strýca Juráša“ 
Soutěž pro nadějné literární tvůrce pořádá každoročně Masarykova veřejná knihovna. Letošní ročník 
byl vyhlášením krajských výsledků završen v květnu 2021. 
Městské kolo: 
Metoděj Chrobák z 8. třídy byl oceněn jako třetí nejlepší v kategorii Próza. 
Anna Chrobáková z 5. třídy zvítězila v městském kole v kategoriích Poezie, Próza a Komiks. 
Okresní kolo: 
Anna Chrobáková z 5. třídy zvítězila také v okresním kole v kategoriích Poezie, Próza a Komiks.   
Krajské kolo (pod názvem Kde končí svět): 
Anna Chrobáková z 5. třídy byla vyhlášena jako druhá nejlepší v kategoriích Poezie a Próza. 
 
Děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.   

Běh pro paměť národa 

Od 1. – 23. května 2021 se také naše škola zapojila do akce „Běh pro paměť národa“. Partneři projektu 
v celorepublikové výzvě za každý uběhnutý kilometr věnovali 1 Kč na natáčení dalších filmů do sbírky 
Paměti národa. Žáci a pedagogové tak každým svým běžeckým krokem přispěli k zachycení osudů 
dalších pamětníků, válečných veteránů, obětí holocaustu, disidentů a dalších bojovníků za svobodu. 
Dohromady jsme v uvedeném období za naši školu zaznamenali 178 výběhů a uběhli jsme 
neuvěřitelných 610 879 km a z celkových 72 účastníků jsme si vyběhali 24. místo. V neděli 23. 5. 2021 
se za účasti žáků i rodičů běželo naposledy. Krátké přiblížení atmosféry zde.  

Od května 2021 do konce školního roku probíhala pro žáky 8. třídy diagnostická fáze profesního 
poradenství - absolvování testů a dotazníků. V následujícím školním roce navážeme individuálními 
rozhovory se žáky a rodiči ohledně výběru SŠ. 
 
Od května 2021 naše školní poradenské pracoviště ve spolupráci s trenérkou paměti PhDr. 
Gajduškovou nabídlo zájemcům z 8. a 9. třídy Trénink paměti. Celkem se jednalo o 8 lekcí, které 
zpočátku probíhaly on-line formou, později již také prezenčně. 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=neDYli7i110


 
 
  Návrat všech žáků do školy, obnovení prezenční výuky všech tříd 

24. 5. – 30. 6. 2021 

Od 24. 5. 2021 jsme všichni ve škole, pro žáky všech tříd probíhá prezenční výuka bez rotace. 

Frekvence antigenního testování je od tohoto dne sjednocena pro všechny žáky na jedenkrát týdně. 

Ve všech třídách se žáci vzdělávají podle běžného rozvrhu hodin, pouze v hodinách HV nám nadále 

není povoleno zpívat. V rámci TV jsou nově povoleny sportovní činnosti ve vnitřních prostorech za 

dodržení stanovených omezení. Během výuky, ve školní družině pro 1. – 4. třídu a ve školní jídelně 

stále dodržujeme doporučovanou homogenitu skupin, kterou v této době považujeme za velmi 

důležitou. Žáci tedy čas ve škole, v ŠD i v jídelně tráví po třídách, aniž by se třídy vzájemně mísily. 

Aby se třídy nesetkávaly ani v jídelně, jsou tomu přizpůsobeny časy ukončení výuky a odchodů na 

oběd.  

Od 12. 4. do 3. 6. 2021 jsme vytestovali 1403 antigenních testů a za tuto dobu byli dva žáci pozitivní. 

Rozdali jsme žákům 2200 roušek a pedagogům 530 respirátorů.  

V květnu okolnosti konečně umožnily dokončit třídní projekt žáků 4. třídy zaměřený na ptactvo, který 

je možno zhlédnout na tabuli na školní zahradě. Videopřiblížení najdete zde.  

Od 31. 5. 2021 byly povoleny školy v přírodě a školní výlety za dodržení všech platných mimořádných 

opatření. Zpěv na ZŠ nadále není povolen. 

Od 8. 6. 2021 jsou sportovní činnosti ve vnitřních prostorech omezeny již jen maximálním počtem 30 

osob ve skupině. 

V rámci postupného rozvolňování podmínek jsme pro naše třídy a oddělení ŠD připravili na závěr 

školního roku tyto akce: 

26. 5. 2021 5. třída  odpolední cyklovýjezd Vsetín – Pržno – Ratiboř – Vsetín (video zde) 

2. 6. 2021 3. třída  odpolední cyklovýjezd Vsetín – Pržno – Vsetín (video zde) 

3. 6. 2021 ŠD– 2. tř. lanové centrum Hájenka – Semetín – projektové odpoledne 

4. 6. 2021 ŠD–1., 3., 4. tř. lanové centrum Hájenka – Semetín – projektové odpoledne 

8. 6. 2021  5. třída  odpolední cyklovýjezd Vsetín – Valašská Polanka – Vsetín (video zde)  

8. 6. 2021  5. třída   preventivní beseda Kouřit, ano či ne? – KPPP Zlín 

  8. třída   preventivní beseda Pít alkohol, ano či ne? – KPPP Zlín 

  ŠD – 2. třída Boulder bouda – lezecká stěna Alcedo Vsetín 

9. 6. 2021 ŠD – 1. třída Boulder bouda – lezecká stěna Alcedo Vsetín 

10. 6. 2021 ŠD – 3. třída Boulder bouda – lezecká stěna Alcedo Vsetín 

11. 6. 2021 ŠD – 4. třída Boulder bouda – lezecká stěna Alcedo Vsetín 

10. 6. 2021 ŠD – 2., 4. tř. „Včely“, Velká Lhota – projektové odpoledne 

11. 6. 2021 ŠD – 3. tř. „Brebery“, ČSOP Valašské Meziříčí – projektové odpoledne 

16. 6. 2021 1., 2. třída Velké Karlovice – projektový den 

18. 6. 2021 ŠD - 2., 3., 4. tř. „Bubnování“ – projektové odpoledne 

23.– 25. 6. 2021  8., 9. třída Orientační dny v DIS Fryšták 

https://youtu.be/OPbfDjYzKFo
https://www.youtube.com/watch?v=zHrfTzz3iSg&ab_channel=JosefKova%C5%99%C3%ADk
https://www.youtube.com/watch?v=bnp0NBhVrSM&ab_channel=JosefKova%C5%99%C3%ADk
https://www.youtube.com/watch?v=l1nbn5rp7x0&ab_channel=JosefKova%C5%99%C3%ADk


 

 

23. 6. 2021 S345  Archeoskanzen Modrá – projektový den 

  3. třída  KovoZOO Staré Město – projektový den 

  6. třída  Vrtule Valašské Meziříčí – projektový den 

  7. třída  lanové centrum Hájenka Semetín – projektový den 

24. 6. 2021 1.,2. třída, S68 ZOO Lešná – projektový den 

4. třída  Vrtule Valašské Meziříčí – projektový den 

6. třída  cykloturistika – Hrozenkov, Balaton 

7. třída  ZOO Lešná – projektový den 

25. 6. 2021 6. třída   pěší turistika Lidečko – Zděchov 

 

Ukončení školního roku a slavnostní předávání vysvědčení v tomto školním roce připadá na úterý 29. 6. 

2021. Velmi rádi bychom v tento den uspořádali dvě významné tradiční akce – dopolední školní 

ceremoniál loučení s deváťáky na zahradě školy a zahradní slavnost pro deváťáky, jejich rodiny, 

pracovníky a přátele školy. Věříme, že snad epidemická situace dovolí, aby proběhly. Ve chvíli uzávěrky 

zpravodaje to však ještě s jistotou nevíme.  

Na středu 30. 6. 2021 vyhlásil ředitel školy z organizačních a technických důvodů ředitelské volno.  

 

 



 

Projekty 

Šablony II 

I v letošním školním roce jsme pokračovali v plnění projektu Šablony II.  

V září jsme využili šablonu na projektové dny spojené s výukou na zahradě školy a ve Vysokém Poli, 

v rámci Šablon II pokračoval kroužek Klub zábavné logiky a deskových her I a II pro žáky z I. i z II. stupně. 

Projektovou byla také komunitní akce Žonglérský workshop, kde se děti a rodiče učili základům 

žonglování. Poté byla realizace projektu pozastavena po většinu školního roku v důsledku epidemické 

situace a vládních nařízení. S návratem žáků všech ročníků do školy od 24. 5. 2021 bylo možné opět 

využít Šablony II, a to převážně na projektovými dny mimo školu naplánované pro jednotlivé třídy (viz 

výše). 

 

Projekt „testování tabletů“ 

spolupráce ZŠ Integra s Univerzitou Palackého v Olomouci, kde jsme se podíleli v rámci projektu 

Fakulty tělesné kultury Katedry přírodních věd a kinantropologie za podpory Technologické agentury 

České republiky na řešení možnosti vzdáleného digitálního pedagogicko-psychologického testování 

dětí pomocí tabletu.  

Digitální systém má usnadnit práci psychologů v pedagogicko-psychologických poradnách a rodičům 

dětí v případech jako je současná pandemie (snížení potřeby dojezdu do poradny).  

Měření probíhala v souladu se Standardy pro pedagogické a psychologické testování a Etikou pro 

evropské psychology. Naše škola se v období září a říjen 2020 výrazně podílela na realizaci šetření 

tohoto akčního výzkumu s praktickým využitím do praxe.  

Jednalo se o celkem 7 navazujících intervencí včetně vyhodnocujícího post-testu, které se i přes 

organizační obtíže a za zpřísněných hygienických opatření podařilo zdárně dokončit. Zúčastněným 

žákům a jejich rodičům srdečně děkujeme, že jsme s jejich přispěním mohli pomáhat v záslužné aktivitě 

a v čase, kdy to bylo nejvíce potřeba. 

Projekt Ovoce a zelenina do škol 
 
Ve školním roce 2020/2021 byli do tohoto projektu zahrnuti opět žáci z celé naší školy.                        
Jednou za dva týdny dostávaly děti vitamíny v podobě ovoce a zeleniny. Zdravé produkty byly přiváženy 
i v době, kdy školu mohly navštěvovat jen některé třídy. 

Projekt Ovoce a zelenina do škol u nás zajišťuje a organizuje Josef Kovařík. 

Projekt Obědy pro děti 

Ve školním roce 2020/2021 jsme jako v předchozích letech spolupracovali s WOMEN FOR WOMEN, o. 
p. s., která dotuje obědy žákům, jejichž rodiny se ocitly v situaci, že si jejich rodiče nemohou dovolit 
zaplatit jim školní obědy. Tento školní rok se do projektu zapojilo 12 žáků. Milou podporou spolupráce 
bylo zapojení zpěvačky Lucie Bílé do projektu, když poslala všem spolupracovníkům ve školách přívěšek 
andílka, který sama vyrobila. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Stravování 

Přihlášky ke stravování platí po celou dobu školní docházky žáka. V případě, že se rozhodnete od září 

2021 nestravovat, je nutné tuto skutečnost písemně oznámit na sekretariátu školy do 31. 7. 2021, než 

bude provedena první zálohová platba. 

Přeplatky stravného za školní rok 2020/2021 budou převedeny na konta strávníků na další školní rok. 

Vyplaceny na účty rodičů budou pouze přeplatky žáků 9. třídy a těch žáků, kteří se ze stravy na další 

školní rok písemně odhlásí nebo přestupují na jinou školu. 

Zálohy na stravu na další školní rok budou prostřednictvím inkasa strženy po 14. 8. 2021. Prosíme 

o včasnou kontrolu u Vašich finančních ústavů, zda nebylo svolení k inkasu nastaveno pouze na jeden 

rok, a zda finanční limit bude dostačující i na další školní rok. 

Nově budou žáci používat při výdeji stravy místo karet čipy. Čipy je nutné zaplatit do 18.6.2021 

v hodnotě 115,- Kč na účet školy nebo v hotovosti na sekretariátu školy. Předání čipů bude první školní 

den. 

Odhlašování obědů bude i v příštím roce možné nejméně den předem, nejpozději do 12.00 h. V době 

výdeje obědů od 11.30 do 13.30 h není cizím osobám – ani rodičům – vstup do jídelny povolen. Jídlo 

se z hygienických důvodů vydává do jídlonosičů pouze v době od 11.00 do 11.30 h. Oběd je určen 

k okamžité spotřebě a je vydáván do nádob určených k přepravě jídla (nelze použít skleněné nádoby, 

sáčky, plastové nádoby od potravin apod.). 

 

Přeplatky za ŠD, ŠK a kroužky 

Poplatky ŠK a kroužky nebyly v letošním školním roce účtovány z důvodu mimořádných opatření 

a uzavření školy. Těm z Vás, kteří platby provedli, budou přeplatky vráceny do 31.7.2021. 

Poplatky za ŠD budou vyčísleny dle skutečně odchozené docházky k 30.6.2021 a pokryty z Vašich plateb 

za I. pololetí, popřípadě budete vyzváni e-mailem k doplacení. 

 

Podpora rodičů finančními příspěvky 

Touto cestou bych rád poděkoval Vám všem, kteří jste školu podpořili v rámci svých možností 

jakýmkoliv příspěvkem, darem, dobrovolnickou prací. 

V letošním školním roce jsme k datu 9.6.2021 obdrželi od Vás rodičů částku 434.128,- Kč. Tyto finance 

jsou zařazeny do provozních a rozvojových finančních prostředků školy.  

V letošním školním roce jsme z těchto financí nakoupili 7 ks notebooků pro pedagogy, PC do družiny 

a klubu, dovybavili jsme všechny třídy dataprojektory s plátny, byl dokončen nový web školy, 

k natáčení videí pro výuku byla nakoupena technika a na zahradu byla pořízena nová skluzavka.  Vše 

v celkové výši 280.722,- Kč. 

V průběhu měsíce června plánujeme zrealizovat výběrové řízení na nákup notebooků pro žáky 

a zbývající počítačové techniky pro pedagogy, kteří měli při on-line výuce se stávají technikou nemalé 

problémy.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Slovo ředitele na závěr 

Vážení rodiče, milí žáci. Vážení spolupracovníci. 

Končí školní rok 2020/2021. Je to druhý školní rok, kterým prostoupila epidemie Covidu 19 se všemi 

opatřeními, příkazy, zákazy, které směřovaly k zabránění šíření pandemie. Může se zdát, že se „škola 

zastavila“, ale musím říci za sebe i učitele, že jsme se dlouho tak nenadřeli. Dřina spočívala v neustálých 

změnách, zvládání nových technologií a hledání nových způsobů, jak dělat mnoho „obyčejných věcí“: 

jak být v kontaktu se žáky, jak prezentovat a ověřovat učivo, jak pomáhat žákům, kteří naši pomoc 

potřebovali, což vyústilo do individuálních a postupně i skupinových konzultací ve škole. To vše 

v záplavě dezinfekce a s rouškou téměř "přirostlou" na obličeji.  

Jsem si vědom, že obdobné pocity má většina rodičů i mnoho žáků, protože se škola „přenesla“ do 

rodinného prostoru. Velmi si vážím všech rodinných týmů, které pracovaly na vzdělání svých dětí a 

podávaly mnohdy obdivuhodné výkony.  

Děkuji všem zaměstnancům, rodičům a žákům, že jsme společným úsilím doklopýtali na konec školního 

roku 2020/2021. Přeji všem pevné zdraví, plnou míru odpočinku, možnost znovu volně dýchat a pěkné 

letní dny. 

 

V úctě 

 

Ing. Libor Podešva, Ph. D. 

ředitel ZŠ Integra Vsetín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpravodaj 

Školní rok 2020/2021 

Základní škola Integra Vsetín – etická škola zlatého stupně 

Na Rybníkách 1628, 755 01 Vsetín 

T: 571 411 957 

F: 571 411 957 

MT: 734 360 652 

E: info@zsintegra.cz 

www.zsintegra.cz 
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