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I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

Název školy:  

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy: 

Komenského 298, 763 61 Napajedla 

 

Datum zřízení (založení) školy 12. 12. 1995 

Datum zařazení do sítě: 24. 1. 1996 

Aktualizace: 1. 1. 2002 

IZO: 600 114 121 

 

Charakteristika školy:  

2. základní škola Napajedla je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm. 

Nachází se v samém centru města Napajedla. Jsme spádová škola. Spádovými obvody naší 

školy jsou: 

 pro 1. stupeň město Napajedla  

 pro 2. stupeň město Napajedla a obce Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice, 

Komárov 

 

Kapacita školy je 810 žáků. V ročnících je od dvou do tří tříd.  

Škola byla otevřena v roce 1986. Jde o panelovou třípodlažní budovu ve tvaru písmene 

H, kde jedna část slouží žákům prvního stupně, druhá žákům školní družiny a třetí 

žákům druhého stupně. Ke škole patří sportovní hala, školní dílny a školní zahrada, 

velká školní jídelna, přilehlý venkovní sportovní areál tvořený fotbalovým hřištěm s 

umělou trávou a atletickým oválem a dalším víceúčelovým hřištěm.   

V budově školy je 43 tříd, z toho je 9 odborných učeben. Výuce výpočetní techniky a 

informatiky slouží dvě učebny vybavené počítači, které budou v následujícím období 

postupně obnovovány, a jedna multimediální učebna. K výuce cizích jazyků slouží nová 

jazyková učebna. Žákům je k dispozici také školní knihovna. 

Škola má světlé, čisté a estetické prostory. Na I. stupni jsou hrací kouty, na II. 

stupni kouty odpočinkové. Na výzdobě školy se podílejí i samotní žáci. V době 

přestávek žáci mohou využívat všechny prostory školy a o velké přestávce mohou 

pobývat i na nádvoří. Slouží jim i školní bufet a nápojové automaty.  

 

Součásti školy: 

 základní škola – kapacita 810 žáků 

 školní družina – kapacita 150 žáků 

 školní jídelna – kapacita 900 jídel 
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2011/2012:  

 

Zřizovatel: 

Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 

 

Údaje o vedení školy: 

ředitel školy – statutární orgán: PaedDr. Miroslav Veselý  

zástupce ředitele školy (zástupce statutárního orgánu): Mgr. Stanislav Gabriel 

zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Bělíčková 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

Komenského 298, 76361 Napajedla 

Tel. 577941093, tel/fax 577944167, tel. 577941879 

E-mail: zsnapii@seznam.cz 

  

Školská rada: 

Školská rada ustanovena v říjnu 2011, počet členů ŠR je 6. 

 za zřizovatele:  

Zbyněk Ohnoutek 

Jaroslav Němeček 

 za rodiče: 

Lenka Večeřová 

Ivana Maniaková 

 za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Stanislav Gabriel   

Mgr. Kateřina Šlímová  

 

Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole:  

 Sdružení rodičů při II. ZŠ Napajedla 

 Asociace školních sportovních klubů 

 

 

II.  OBORY VZDĚLÁNÍ PODLE KLASIFIKACE KMENOVÝCH OBORŮ VZDĚLÁNÍ A RÁMCOVÉ VZDĚLÁVACÍ 

PROGRAMY 

 79-01-C/01 Základní škola, studium denní 

 79-01-C/001 Základní škola, studium denní, dobíhající obor 

 

Vzdělávací programy školy: 

vzdělávací program školní rok 2011/2012 

v ročnících počet žáků 

ŠVP pro základní 

vzdělávání 

 

1. 9. 2007 

1. 9. 2008 

5. 

1.-4. a 6.-9. 

59 

433 

 počet tříd 

/skupin 

počet 

žáků 

počet žáků na 

třídu/skupinu 

přepočtený počet ped. 

prac./prac. ŠJ 

počet žáků 

na úvazek 

1. stupeň 11 263 23,9 12,9 20,38 

2. stupeň 10 229 22,9 17,1 13,39 

školní družina 5 150 30 3,7 40,54 

školní jídelna -  647 - 7,4 87,43 

mailto:zsnapii@seznam.cz
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Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 

Volitelné předměty: 

6. ročník  

 Sportovní výchova - 1 sk. 

 Seminář a praktikum z Př – 1 sk. 

 Informatika - 1 sk. 

 

7. ročník  

 Sportovní výchova - 1 sk. 

 Německý jazyk - 1. sk 

 Základy administrativy - 1 sk. 

 Cvičení z českého jazyka - 1 sk. 

 Seminář a praktikum z Př - 1 sk. 

 Konverzace v anglickém jazyce - 1 sk. 

 Cvičení z matematiky - 1 sk. 

 

8.ročník 

 Konverzace v anglickém jazyce - 2 sk. 

 Základy administrativy - 1 sk. 

 Sportovní výchova chlapci - 2 sk. 

 Sportovní výchova dívky - 1 sk. 

 Francouzský jazyk - 1 sk. 

 Cvičení z českého jazyka - 1 sk. 

 Cvičení z matematiky - 3 sk. 

 

9.ročník 

 Cvičení z českého jazyka - 1 sk. 

 Cvičení z matematiky - 2 sk 

 Sportovní výchova chlapci - 1 sk. 

 Sportovní výchova dívky - 1 sk. 

 Konverzace v anglickém jazyce - 1 sk. 

 Francouzský jazyk - 1 sk. 

 Německý jazyk - 1 sk. 

 Informatika 1 sk. 

 Seminář ze společenskovědních předmětů 1 sk. 

 

 

Nepovinné předměty 

 Náboženství 

 

Kroužky a zájmové útvary 

 Dyslektický kroužek 

 Miniházená  

 Logopedie 

 Mladí novináři 

 Pohybové hry 
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III. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY 
 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: 

 počet fyzických osob přepočtené 

úvazky 

učitelé 32 30 

vychovatelé 4 3,7 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: 

ped. pracovníci 

/poř. číslo 

pracovní zařazení, 

funkce 

úvazek kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

1 ředitel 1 VŠ Z, TV 

2 zást. řed. pro II. 

st. 

1 VŠ Jč, Hv 

3 zást. řed. pro I. 

st. 

1 VŠ I. st. 

4 učitelka 1 VŠ I. st. + Hv 

5 učitelka 1 VŠ I. st. 

6 učitelka 1 VŠ I. st. 

7 učitelka 1 VŠ I. st. 

8 učitelka 1 VŠ I. st. 

9 učitelka 1 VŠ I. st. 

10 učitelka 1 VŚ I. st. 

11 učitel 1 VŠ I. st., Vv 

12 učitelka 1 VŠ spec. ped. 

13 učitelka 1 VŠ I. st. 

14 učitelka 1 VŠ I. st. 

15 učitel 0,09 VŠ teolog 

16 učitel 1 VŠ M, F 

17 učitelka 1 VŠ M, F 

18 učitelka 1 VŠ Jč, Vv 

19 učitelka 1 VŠ Jč, Ov 

20 učitel 1 VŠ Tv, Z 

21 učitel 1 SS Nj 

22 učitelka 1 VŠ Rj, Hv 

23 učitelka 0,18 VŠ Fr 

24 učitelka 1 VŠ Aj, D 

25 učitelka 1 VŠ M, Tč 

26 učitelka 1 VŠ Tv, Př 

27 učitelka 1 VŠ Jč, D, Z 

28 učitelka 1 VŠ M, Hv 

29 učitelka 1 VŠ Ch, M 

30 učitelka 1 VŠ Aj, Nj 

31 učitelka 1 VŠ Jč, D 

32 učitelka 0,77 VŠ Př, Z 

33 vychovatelka 1 ÚSO vych. 

34 vychovatelka 1 ÚSO vych. 

35 vychovatelka 0,7 ÚSO vych. 

36 vychovatelka 1 ÚSO vych. 
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Věková struktura pedagogických pracovníků: 

učitelé: 

do 25 roků – 0,    do 30 roků – 3,   do 35 roků – 5,  do 40 roků – 9,     

do 45 roků – 4,    do 50 roků – 6,   do 55 roků – 4,  do 60 roků – 1,     

60 roků a více -  0 

 

vychovatelky ŠD: 

do 25 roků - 0,    do 30 roků - 0,   do 35 roků - 0,  do 40 roků - 0,  

do 45 roků - 1,    do 50 roků - 1,   do 55 roků - 1,  do 60 roků - 1,  

60 roků a více - 0 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 v % 

požadovaný stupeň vzdělání: 1.st.100             

2.st. 94,7 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012: 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

interní pracovníci 17 14,7 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012: 

ostatní pracovníci 

/ poř. číslo 

pracovní zařazení, funkce úvazek stupeň vzdělání, obor 

1 ekonom-hospodář 1,0 ÚSO 

2 uklízečka 0,8 zákl. 

3 uklízečka 0,8 SO 

4 uklízečka 0,8 zákl. 

5 uklízečka 0,8 SO 

6 uklízečka 0,5 zákl. 

7 uklízečka 0,8 SO 

8 uklízečka 0,8 SO 

9 THP 1,0 SO 

Školní jídelna    

1 ved. ŠJ 1,0 ÚSO 

2 kuchařka-ved. 1,0 SO 

3 kuchařka 1,0 SO 

4 kuchařka 1,0 SO 

5 kuchařka 1,0 SO 

6 kuchařka 1,0 SO 

7 kuchařka 1,0 SO 

8 prac. obchod. 

provozu 

0,4 SO 
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IV. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012: 

zapsaní  

do 1. tříd 2011 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do 

1. třídy 2011 

zapsaní do 1. 

tříd 2012 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí  

do 1. třídy 2012 

63 12 52 48 6 42 

 

Poznámka: Ve školním roce 2011/2012 jeden ze žáků žádajících o odklad nastoupil do 

školy.  

      

 

V. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2011/2012: 

ročník počet žáků 

celkem 

prospělo 

s vyznamenáním 

prospělo neprospělo 

1. 52 52 0 0 

2. 48 46 2 0 

3. 51 48 3 0 

4. 53 42 11 0 

5. 58 43 15 0 

Celkem 1. stupeň 262 231 31 0 

6. 50 18 30 2 

7. 53 10 42 1 

8. 66 14 50 2 

9. 60 14 46 0 

Celkem 2. stupeň 229 56 168 5 

Škola celkem 491 287 199 5 

8. ročník bude ve školním roce 2012/2013 opakovat – 1 žák  

8. ročník – jeden neprospívající žák splnil 9 let  povinné školní docházky a 

přestupuje na střední školu 

 

Poznámka: Počet žáků na konci školního roku je jiný než na začátku (důvodem jsou 

přestupy žáků na jinou školu a z jiných škol na naši). 

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2011/2012 (1. a 2. pololetí):  

Pochvala ředitele školy – 18 žáků 

Pochvala třídního učitele – 56 žáků 

Napomenutí třídního učitele – 172 žáků 

Důtka třídního učitele – 71 žáků 

Důtka ředitele školy – 33 žáků 

2. stupeň z chování – 8 žáků  

3. stupeň z chování – 0 žáků 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2011/2012: 

 počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 6 1,22 

3 – neuspokojivé 0 0 
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Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012: 

 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 1 0,005 

2. pololetí 33 0,184 

za školní rok 34 0,096 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012: 

Gymnázium SOŠ SOU umělecké 

školy osmileté čtyřleté 

přihláška přijato přihláška přijato přihláška přijato přihláška přijato přihláška přijato 

6 5 10 9 38 39 12 12 1 1 

 

Studovat na soukromých středních školách se chystá 6 žáků. 

 

 

Účast školy v soutěžích a olympiádách ve šk. rok 2011/2012: 

akce stupeň 

školy 

úroveň 

soutěže 

termín konání organizačně 

zajišťoval/zajišťovala 

Trnavský vrch II. st. okresní 5. 10. 2011 Marčíková 

Nejlepší laborant II. st. krajské 24. 11. 2011 Otradovcová 

Olympiáda ČJ  II. st. školní 5. 12. 2011 Šlímová 

Florbal II. st. okrsek 30. 11.2011 Polák 

Olympiáda D II. st. školní 28. 11.2011 Šlímová 

Pythagoriáda II. st. školní 7. 12. 2011 Kovářová 

Olympiáda Bi II. st. školní 16. 1. 2012 Marčíková 

Olympiáda Ch II. st. školní 18. 1. 2012 Otradovcová 

Pythagoriáda II. st. okresní 18. 1. 2012 Kovářová 

Házená II. st. okresní 24. 1. 2012 Polák 

Olympiáda M I. st. okres 25. 1. 2012 Talašová 

Soutěž - konverzace v 

anglickém jazyce 

II. st. školní 30. 1. 2012 Klečková 

Olympiáda Z II. st. školní 1. 2. 2012 Šlímová 

Olympiáda D II. st. okresní 1. 2. 2012 Koželová 

Recitační soutěž I. st. školní 7. 2. 2012 Paulová 

Soutěž - konverzace v 

anglickém jazyce 

II. st. okresní 16. 2. 2012 Horáková 

Recitační soutěž II. st. školní 29. 2. 2012 Šlímová 

Halová kopaná II. st. okrsek 29. 2. 2012 Polák 

Florbal - o putovní pohár 

ministra školství 

II. st. okrsek 1. 3. 2012 Polák 

Výtvarná soutěž - Ze života 

včely 

I. st. okrsek 2. 3.2012 Bělíčková 

Olympiáda Ch II. st. okresní 2. 3. 2012 Otradovcová 

Vybíjená - dívky I. st. okresní 5. 3. 2012 Talašová 

Miniházená I. st okrsek 5. 3. 2012 Polák 

Recitační soutěž I. i II. 

st. 

okrsek 7. 3.2012 Paulová, Šlímová 

Recitační soutěž II. st. okresní 12. 3. 2012 Šlímová 

Olympiáda Z II. st. okresní 14. 3. 2012 Polák 

Sudoku II. st. školní 14. 3. 2012 Škrabalová 

Recitační soutěž I. st. okrsek 15. 3. 2012 Paulová 

Klokan I. i II. 

st. 

školní 16. 3. 2012 Kovářová 

Poznej a chraň II. st. okresní 20. 3. 2012 Gabrielová 

Olympiáda Bi II. st. okresní 29. 3. 2012 Marčíková 

Olympiáda Bi - kategorie D II. st. okresní 10. 4. 2012 Marčíková 
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Miniházená I. st. okrsek 16. 4. 2012 Polák 

Sudoku  II. st. okresní 16. 4.2012 Škrabalová 

Olympiáda Z II. st. krajské 18. 4. 2012 Polák 

Házená II. st. okresní 23. 4. 2012 Polák 

Vybíjená I. st. okrsek 18. 4. 2012 Marek 

Pěvecká soutěž I. st. školní 19. 4. 2012 Bičanová, 

Hrachovská 

Poznej a chraň II. st. krajské 20. 4. 2012 Gabrielová 

Vybíjená 5. roč. 

chlapci 

okresní 24. 4. 2012 Marek 

Minikopaná II. st. okresní 26. 4. 2012 Veselý 

Halenkovský běh I. st. okrsek 27. 4. 2012 Hladilová 

Dopravní soutěž I. i II. 

st. 

okrsek 2. 5. 2012 Marek 

Vybíjená 5. roč. okrsek 3. 5. 2012 Talašová 

Dopravní soutěž  I. i II. 

st. 

okresní 10. 5. 2012 Marek 

Soutěž ve zpěvu karaoke I. i II. 

st. 

školní 23. 5. 2012 Jurásková, 

Škrabalová 

Dopravní soutěž I. i II. 

st. 

krajské 1. 6. 2012 Marek 

Stříbrný věnec 3. roč. okresní 7. 6. 2012 Beranová 

Bludiště II. st.  12. 6. 2012 Šmajdlerová, 

Hrachovská 

Sportovní den  II. st. školní 22. 6. 2012 Polák, Marčíková 

 

 

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2011/2012: 

Olympiáda v českém jazyce - školní kolo - účast žáků z 8. a 9. tříd 

1. místo - K. Kozmíková (IX.C) - postup do okresního kola 

2. místo - J. Blahošová (IX.C) - postup do okresního kola 

3. místo – M. Kýblová (IX.A) 

Obě žákyně, které postoupily do okresního kola, se z důvodu špatné dostupnosti místa 

soutěže okresního kola nezúčastnily.  

 

Recitační soutěž  

II. kategorie – pro žáky 4.-5. ročníků 

1.  místo – okresní kolo – Kateřina Švancerová – V.B 
 

- školní kolo - pro žáky 6.-9. ročníků    

III. kategorie (6.-7. třída) 

          1. místo - A. Plšková (VII.B) - postup do okrskového kola 

          2. místo - M. Skoupilová (VII.B) 

          3. místo - K. Tománková (VII.A) 

 

IV. kategorie (8.-9. třída) 

          1. místo - T. Šimčáková (IX.B) - postup do okrskového kola 

          2. místo - M. Kýblová (IX.A) 

          3. místo - J. Blahošová (IX.C) 

 

Recitační soutěže - okrskové kolo  

III. kategorie (6.-7. třída)  

          3. místo - M. Skoupilová (VII.B) 

 

IV. kategorie (8.-9. třída)  

1. místo T. Šimčáková (IX.B) - postup do okresního kola  
 

Recitační soutěž – okresní kolo 

II. kategorie – pro žáky 4.-5. ročníků 

1. místo – K. Švancerová – V.B 
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Dějepisná olympiáda - školní kolo - pro žáky z 8. a 9. tříd  

           1. místo - E. Odstrčilíková (VIII.A) - postup do okresního kola 

           2. místo - T. Omelka (VIII.C)  

           3. místo - L. Matulová (VIII.A) a D. Šťastný (IX.B) 

 

Zeměpisná olympiáda - školní kolo - pro žáky z 6. až 9. tříd  

 I. kategorie (6. třídy)  

           1. místo - T. Jurásek (VI.B) - postup do okresního kola 

           2.-3. místo - J. Moravčík (VI.A) a L. Bureš (VI.B) 

 

II. kategorie (7. třídy)  

1. místo - K. Trčka (VII.A) - postup do okresního kola 

2. místo - K. Klofáčová (VII.B) 

3. místo - M. Klečka (VII.A)   

 

III. kategorie (8. a 9. třídy)  

1. místo - T. Šimčáková (IX.B) - postup do okresního kola 

2. místo - J. Kunz (VIII.B) 

3. místo - K. Dalajková (IX.C) 

 

Zeměpisná olympiáda - okresní kolo 

I. kategorie - 3. místo - T. Jurásek (VI.B)  

II. kategorie - 1. místo - K. Trčka (VII.A)- postup do krajského kola 

 

Zeměpisná olympiáda - krajské kolo 

II. kategorie - 3. místo - K. Trčka (VII.A) 

 

Konverzace v anglickém jazyce - školní kolo 

I. kategorie (6.-7. třída) 

            1. místo - N. Kresničerová (VI.A) 

            2. místo - J. Pastorčak (VI.B) 

            3. místo - K. Holubová (VII.A) 

 

II. kategorie (8.-9. třída) 

            1. místo - N. Verdijevová (VIII.A) - postup do okresního kola 

            2. - 3. místo - V. Šmíd (IX.C) a K. Dalajková (IX.C) 

 

Výtvarná výchova 

Na pohádkových křídlech – pořadatel Zlín Astra (Dům dětí a mládeže) při příležitosti 

konání 52. ročníku Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež Zlín 2012.  

1. místo – V. Michalčíková (IX.A) 
 

Etiketa včelího medu – pořadatel ZO ČSV Napajedla. Práce několika žáků naší školy 

z 1. i 2. stupně byly jako nejlepší zaslány na mezinárodní výstavu Tech-agro v Brně 

a použity do soutěže o nejlepší obchodní obal včelího medu. Za 2. stupeň naší školy 

převzala ocenění za nejlepší výtvarný návrh Tereza Šimčáková (IX.B). 

 

Klokan - školní kolo  

 kategorie Benjamin (6.-7. třída)   

            1. místo – Š. Trvaj (VI.A)        

            2.- 3. Místo – K. Holubová (VII.A) a  T. Hrbáček (VI.B) 

            

 kategorie Kadet ( 8.-9. třída)   

            1. místo – L. Brázdil (IX.C) 

            2. místo – T. Šimčáková (IX.B) 

            3. místo – P. Zouhar (IX.B) 

  

Pythagoriáda - školní kolo 

úspěšní řešitelé :    

6. ročník – T. Jurásek (VI.B) - postup do okresního kola (úspěšný řešitel) 

8. ročník - J. Kunz (VIII.B)   
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Matematická olympiáda – okresní kolo 

úspěšní řešitelé: 

L. Bergerová, K. Veselá – (V.A), T. Večeřa – (V.B) 

 

Sudoku - školní kolo  

I. kategorie (6.-7. třída) 

            1. místo – E. Marková (VI.A) - postup do okresního kola 

            2. místo – R. Přílučík (VI.A) 

            3. místo -  K. Holubová (VII.A) a Z. Skapálková (VI.B) 

 

II. kategorie (8.-9. třída) 

            1. místo – T. Šimčáková (IX.B) - postup do okresního kola 

            2. místo – I. Hiršová (IX.A) 

            3. místo – L. Matulová (IX.A) 

 

Sudoku – okresní kolo 

I. kategorie (6.-7. třída) - 1. místo – E. Marková (VI.A)              

II. kategorie (8.-9. třída) - 2. místo – T. Šimčáková (IX.B)      

 

Veolia - Nejlepší laborant - oblastní soutěž 

kategorie mladších - 2. místo - K. Klofáčová, M. Skoupilová, E. Němcová (třída 

VII.B) 

kategorie starších - cena poroty - I. Hiršová, V. Mikl, M. Kýblová (třída IX.A) 

Biologická olympiáda - školní kolo 

I. kategorie (6.-7. třída) 

      1. místo - K. Holubová (VII.A) - postup do okresního kola 

      2. místo - K. Klofáčová (VII.B) - postup do okresního kola 

      3. místo - N. Kresničerová VI.A 

 

II. kategorie (8.-9. třída) 

      1. místo - M. Kýblová (IX.A) - postup do okresního kola 

      2. místo - I. Hiršová (IX.A) - postup do okresního kola 

      3. místo - T. Šimčáková (IX.B) 

Biologická olympiáda - okresní kolo 

kategorie „C“ - 6. místo - M. Kýblová (IX.A) 

                9. místo - I. Hiršová (IX.A) 

 

kategorie „D“ - 1. místo - K. Holubová (VII.A) 

                4. místo - K. Klofáčová (VII.B) 

Chemická olympiáda - školní kolo 

            1. místo - M. Kýblová (IX.A) - postup do okresního kola 

            2. místo - J. Pastrňák (IX.C) - postup do okresního kola 

            3. místo - J. Blahošová (IX.C) 

 

Chemická olympiáda - okresní kolo 

            15. místo - J. Pastrňák (IX.C) 

            16. místo - M. Kýblová (IX.C) 

 

Poznej a chraň - oblastní kolo 

1. místo - K. Holubová (VII.A), Z. Škopíková (VI.B), K. Klofáčová (VII.B) 

 

Poznej a chraň - krajské kolo 

2. místo - K. Holubová (VII.A), Z. Škopíková (VI.B), K. Klofáčová (VII.B) 

 

Sapere – vědět, jak žít - krajské kolo 

      3. místo - K. Řičářová (VIII.C), L. Polášková (IX.B), L. Brázdil (IX.C) 
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Dopravní soutěž mladých cyklistů – okresní kolo 

kategorie starších žáků  

1. místo - J. Moravčík (VI.A), J. Palová (IX.B), K. Plichtová (IX.B),  

           L. Bureš (VI.B) 

 

Dopravní soutěž mladých cyklistů – krajské kolo 

kategorie mladších žáků 

       3.místo – L.Bachová, Z. Skapálová, D.Marišler (V.A), T. Večeřa (V.B) 

 

kategorie starších žáků 

2. místo - J. Moravčík (VI.A), J. Palová (IX.B), K. Plichtová (IX.B),  
        L. Bureš (VI.B) 

 

Minikopaná – okresní kolo – 5. místo 

 

Výsledky testování žáků 5. a 9. ročníku 

     V termínu od 21. 5. 2012 do 10. 6. 2012 proběhlo celoplošné testování žáků 5. a 

9. ročníku v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika. V naší škole se 

testování týkalo tří tříd 5. ročníku a tří tříd 9. ročníku. Obsahem této tabulky je 

porovnání průměrných výsledků žáků třídy s průměrnými výsledky žáků školy a s 

průměrným výsledkem všech testovaných žáků v rámci ČR. 

 

 

český jazyk anglický jazyk matematika 

ročník základ těžší základ těžší základ těžší 

V.A 80% 80% 65% 36% 84% 70% 

V.B 79% 81% 59% 51% 82% 85% 

V.C 63% 78% 60% 40% 60% 53% 

průměr  
5. ročník - škola 

73% 79% 61% 43% 73% 72% 

průměr  
5. ročník ČR 

63% 70% 60% 43% 60% 61% 

IX.A 84% 78% 65% 44% 45% 68% 

IX.B 79% 80% 60% 55% 62% 59% 

IX.C 70% 77% 84% 56% 57% 66% 

průměr  
9. ročník - škola 

77% 78% 68% 51% 53% 64% 

průměr  
9. ročník ČR 

71% 72% 59% 57% 56% 55% 

 

Komentář: žáci řešili úkoly základní a těžší úrovně. Z uvedeného přehledu obecně 

vyplývá, že naši žáci dosahují v předmětech český jazyk, anglický jazyk a matematika 

výsledků pohybujících se nad celorepublikovým průměrem.  

 

Hodnocení činnosti školní družiny 2011/2012 

Ve školním roce 2011/2012 bylo přihlášeno do ŠD 150 žáků - dívek 82, chlapců 68. 

ŠD měla 5 oddělení. 

 

 Provozní doba:  

 pondělí a středa ráno  - 6,00 - 8,40 hod.    

 úterý, čtvrtek a pátek ráno -  6,00 – 7,30 hod.                                                                                                                                                                                                                                                      

 pondělí – pátek odpoledne – 11,35 – 16,30 hod. 

 

     Činnost školní družiny vycházela z ŠVP a byla zaměřena na naplňování úkolů a 

cílů v oblasti zájmového vzdělávání, výchovy, rekreační, sportovní a zájmové 

činnosti žáků v době mimo vyučování. Činnosti a výchovné působení paní vychovatelek 

v jednotlivých odděleních vycházely z požadavků pedagogiky volného času, byly 

rozpracovány v celoročním plánu práce, který obsahoval měsíční plány. Ty pak byly 

specifikovány a dále rozvíjeny v týdenních plánech každého oddělení. Všechny 

naplánované činnosti byly splněny. 
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V rámci ŠD pracovalo 7 zájmových útvarů zaměřených na různé zájmové činnosti. 

Jednalo se o ZÚ: Sportík, Docela malé pískání, Malování pro každého (1.-2. třída), 

Dovedná ručka, Malování pro každého (3.-5. třída), Divadélko, Dráček. Zde bylo 

zapojeno 91 žáků dle vlastního výběru. 

Činnosti v těchto útvarech byly velmi oblíbené. Scházeli se v nich žáci na základě 

zájmu a každý zájmový útvar měl zpracován také svůj vlastní plán činnosti, aby byla 

zajištěna pestrost a nedocházelo k opakování např. z loňského školního roku. 

 

Akce pořádané ŠD ve školním roce 2011/2012: 

Zpracovány byly 2 projekty ŠD, které se promítaly do činností jednotlivých oddělení 

po celý školní rok. Jednalo se o „Zapomenutá řemesla“ – zpracovala J. Beranová. 

„Družinový olympijský desetiboj“ – M. Krejčiříková a O. Prokešová a měsíční projekt 

z dopravní výchovy „ Bezpečnou cestou“ – V. Geherová. 

 září: 

- společné sportovní odpoledne „Sportmánie“ se žáky ŠD 1.základní školy – účast 95 

našich žáků 

- ve spolupráci s DDM Matýsek se vybraní zájemci zúčastnili „Odpoledne s deskovými 

hrami“ -26 žáků a „ Historických tanců“ – 22 žáků 

 

 říjen: 

- beseda „Zdravověda a zdravý životní styl“ pro 1. Ročníky - 47 žáků 

- „Den s ochutnávkou“ – 121 žáků 

 

 listopad: 

- soutěž ŠD „Můj strašidlák“ - zúčastnilo se 95 žáků 

 

 prosinec: 

- „Týden otevřených dveří“, který byl zaměřen na předvánoční tvoření rodičů s dětmi 

v zájmových útvarech ŠD. Do akce se zapojilo celkem 42 rodinných příslušníků. 

 - „Vánoční besídky“- účast 87 žáků 

 

 leden:    

- „Netradiční sportování“ – zapojilo se 95 žáků 

Ve školní družině nás navštívily děti z MŠ, pro které jsme měli přichystány dárečky 

a program. 

Členové „Divadélka“ pro ně zahráli pohádku „O červené Karkulce“. 

 

 únor: 

- činnosti byly zaměřeny na přípravu „Maškarního karnevalu“, na který přijeli žáci 

ze ŠD Pohořelice a při jeho realizaci nám pomáhali i „Mladí novináři“ – účast 122 

žáků 

 

 březen: 

-  65 žáků naší ŠD se zapojilo do výtvarné soutěže „Kreslíme olympiádu“, kterou 

vyhlásila 4. ZŠ Zlín  

Bylo vybráno 15 prací, které jsme tam dodali. V kategorii mladších získala 2. místo 

Kočendová N. a 3. místo Dobrovolný V. Ve starších pak byla na 1. místě Šlímová D. 

Připravili jsme pro rodiče „Dny otevřených dveří“, kdy si vyzkoušeli velikonoční 

tvoření se svými dětmi. Tvořivých dnů se zúčastnilo 39 rodičů. 

Uspořádali jsme soutěž o „ Nej… kraslici“, do které se zapojilo 90 žáků, 5 bylo 

oceněno. 

Zapojili jsme se také do soutěže „Voda štětcem a básní“, jejíž 7. ročník vyhlásilo 

Povodí Moravy. 

Soutěže se zúčastnilo 50 škol a v této konkurenci získala 3. místo Kupková B., cenu 

redakční rady Škrabalová K. a zvláštní ocenění a odměny i Rakušanová A., Hubníková 

A., Cejpek E. a Dobrovolný V. 

 

 duben: 

- probíhal projekt z dopravní výchovy, který byl zakončen akcí „Bezpečnou 

cestou…“.Účast byla 99 žáků ŠD. 

Letos se škola v přírodě konala v Rožnově pod Radhoštěm a volnočasové aktivity 

připravily p. vychovatelka O. Prokešová a M. Krejčiříková. 
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 květen: 

- byla činnost ve ŠD zaměřena na výrobu dárečků a přáníček ke Dni matek. Vyráběli 

jsme také přáníčka pro seniory pro MÚ. 

Celý školní rok probíhal projekt zaměřený na „Zapomenutá řemesla“, který byl 

zakončen zábavným odpolednem, na jehož realizaci spolupracovali také zaměstnanci 

Muzea JV Moravy. Své znalosti a dovednosti zde vyzkoušelo 82 žáků. 

 

 červen: 

- zúčastnili jsme se s 62 žáky I. a II. ročníků akce „Hasiči dětem“, která jim byla 

věnována k MDD. 

Dalším projektem, který se promítal v zájmových činnostech ŠD po celý rok, byl 

„Družinový olympijský desetiboj“. Nejlepší sportovci z jednotlivých oddělení změřili 

své síly v „ Družinových OH 2012“. Akce se zúčastnilo 92 žáků. 

 

Celkem se 15 akcí zúčastnilo 1200 žáků 

 

 

Splněny byly také společné úkoly: 

- spolupráce s třídními učiteli 

- se ŠD Pohořelice, Spytihněv a 1. základní školy Napajedla – společné akce 

- spolupráce s MÚ- výroba přáníček pro seniory, s Muzeem JV Moravy, s Hasiči – 

společné akce 

- posílení spolupráce s rodiči – Dny otevřených dveří a jejich společné tvoření 

s dětmi 

- prezentace činnosti ŠD na veřejnosti – články do Napajedelských novin, příspěvky a 

informace s fotografiemi z jednotlivých akcí na internetových  stránkách školy, 

příspěvky v kabelové  televizi 

- ekologické třídění recyklovatelného odpadu ve třídách – papír, PET lahve 

- sběr pomerančové kůry 

- spolupráce na akcích školy – Běh pro Afriku, doprovod na akce a soutěže 

- podařilo se nám připravit a vybavit třídu na sportovní aktivity, kterou jsme 

využívali v zimním období a za nepříznivého počasí, na sportovní vybavení jsme 

využili prostředky získané z projektu NADACE Děti – kultura - sport 

 

 

Environmentální výchova a vzdělávání 2011/2012: 

 Plán EVVO pro školní rok 2011/2012 byl dodržen. 

 

Projekty a exkurze: 

 byly realizované následující projekty: Experimentální koutek ve třídě – péče  

o suchozemské plže (oblovka žravá), Houby v přírodě, Herbář, Ornitologická 

pozorování  

 

 pro žáky spádových škol, budoucí žáky 6. ročníku, byl připraven program  

„ Mikroskopování“. 

 

 proběhly následující exkurze: Čistírna odpadních vod (červen 2012), terénní 

exkurze v okolí školy  

 

 žáci semináře z přírodopisu se zapojili do projektů: Sběrný dvůr, Recyklace, 

Léčivé rostliny, Stromy, Tajemství vody 

 

Soutěže a olympiády:   

Žáci se zúčastnili soutěží Tajemství vody, Biologická olympiáda, Chemická olympiáda 

a soutěže Poznej a chraň. Výsledky jsou zaznamenány v závěrečné zprávě sekce 

přírodopisu.   

 

Sběrové akce: 

 sběr starého papíru, kaštanů, pomerančové a citronové kůry, víček od PET lahví  

 jsme zapojeni do programu Recyklohraní, ve kterém probíhá sběr baterií a 

vyřazených elektrozařízení  

 

v rámci sběrových aktivit bylo shromážděno: 

 198,8 kg víček od PET lahví 
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  93,4 kg kůry 

  2 sběrné boxy baterií 

 

 

Oblast vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami   

 

     Vzdělávání žáků se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním se 

uskutečňuje jak ve skupinové nápravné péči tak i individuálně. Na škole pracují 2 

dyslektické kroužky pod vedením Mgr. Bronislavy Veselé a Mgr. Jany Paulové.  

Do skupinové nápravné péče bylo v letošním školním roce zařazeno 21 žáků z I. i II. 

stupně.  

15 dětí převážně z 1. ročníku navštěvovalo logopedii, kterou vedly Mgr. Kempová, 

Mgr. Paulová a Mgr. Veselá. Ve všech organizačních formách vzdělávání jsou žákům 

vytvářeny podmínky pro jejich úspěšné vzdělávání a uspokojování jejich speciálních 

potřeb. K tomu jsou využívány didaktické pomůcky, CD výukové programy, gramatické 

přehledy učiva, pracovní sešity i listy a odborná literatura pro učitele. Při 

diagnostikování spec. vzdělávacích potřeb a posuzování možností žáků s VPUCH a při 

jejich vzdělávání poskytují pomoc školská poradenská zařízení a dětský neurolog. 

 

 

Přehled žáků s VPUCH ve školním roce 2011/12: 

ročník 
jiné 

VPUCH 
celkem 

první mentální retardace 1 0 1 

druhý vady řeči 2 2 4 

třetí tělesné postižení 1 7 8 

čtvrtý   7 7 

pátý   7 7 

 šestý   10 10 

sedmý   10 10 

osmý   5 5 

devátý tělesné postižení 1 9 10 

 

 

Integrovaní žáci 2011/12: 
Druh postižení         ročník           Počet žáků      

VPUCH II,IV.,V.,VII.,  8 z toho 1 žák jen do 31. 12. 2011 
vady řeči II.               1 

tělesné postižení III.,IX.               2 

 

Na 9 žáků bylo žádáno navýšení finančních požadavků na KÚ Zlín Odbor školství. 

Všichni tito žáci jsou vyučováni podle individuálních plánů. Při jejich vzdělávání 

je využíváno všech podpůrných opatření. Je uplatňován princip diferenciace a 

individualizace vzdělávacího procesu při organizaci činnosti, při stanovování 

obsahu, forem i metod výuky. Spolupracujeme také s rodiči a zákonnými zástupci žáka 

při domácí reedukaci dítěte. 

 

 

Oblast profesní orientace 

     Volba povolání se ve školním roce 2011/2012 vyučovala v předmětu Člověk a svět 

práce u žáků 8. a 9. ročníku. Probíraná témata odpovídala Metodickému pokynu MŠMT 

z ledna 2001.  Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sama sebe, pomoci jim při 

rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a 

odborných učilišť a jejich oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku 

ke studiu na střední škole. 

     Žáci 8. ročníku navštívili v květnu Informační centrum Úřadu práce ve Zlíně, 

kde si pod vedením zkušených pracovnic vyzkoušeli testy zaměřené na profesní 

orientaci. 

     Na podzimních třídních schůzkách jsme ve školní jídelně uspořádali tzv. Malou 

přehlídku SŠ za účasti zástupců středních škol a odborných učilišť z okolí. Jako 
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každoročně projevili žáci 8. i 9. ročníku a rodiče žáků 9. ročníku o přehlídku velký 

zájem a tato akce byla úspěšná.      

     V dubnu se uskutečnilo 1. kolo a v květnu 2. a 3. kola přijímacího řízení na 

SŠ. V současné době jsou všichni žáci 9. ročníku a 1 žák 8. ročníku s ukončenou 

povinnou školní docházkou ke studiu přijati.      

     Osmiletá gymnázia v Uherském Hradišti a ve Zlíně bude studovat 5 žáků nynějšího 

5. ročníku. 

V letošním školním roce žáci mohli podat 2 přihlášky na střední školu, mezi počtem 

přihlášených žáků jsou uvedeni ti, kteří alespoň jednu z přihlášek směřovali na typ 

střední školy, kam byli přijati. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA    -    VÝCHOVNÉ  PORADENSTVÍ  2011/2012 

 

      

Poradenská a výchovná činnost 

     Pomoc výchovného poradce si vyžádal třídní učitel 8. třídy, kde se řešila 

opakovaná nekázeň žáků spojená s obdobím dospívání a hledáním sama sebe. Všechny 

přestupky byly projednány s rodiči jednotlivých žáků. 

V letošním školním roce se opakovalo sebepoškozování dětí – řezání předloktí a 

zápěstí. Všechny podchycené případy byly výchovnou poradkyní a třídními učiteli 

projednány s rodiči a na třídních schůzkách byli všichni rodiče na toto citlivé téma 

upozorněni. 

Třídní učitelé upozornili i na problém, který se vyskytuje stále častěji – podvody 

v žákovské knížce nebo její zatajování před učiteli. 

Moderní doba s sebou přinesla i problematiku elektronických cigaret a jejich 

kouření. I na toto téma bylo jednáno s rodiči. S problematikou elektronických 

cigaret byli rodiče seznámeni na třídních schůzkách.               

Menší problémy rodinné nebo spojené s třídním kolektivem probírá výchovná poradkyně 

individuálně po předchozí domluvě s jednotlivými žáky i jejich rodiči. 

Jedním z témat třídních schůzek s rodiči byly i sociální sítě na Internetu a velmi 

snadné možnosti zneužití dětí jejich pomocí. 

Je nutné vyzvednout spolupráci třídních učitelů s výchovnou poradkyní, která je rok 

od roku kvalitnější a užší. 

  

Aktivní spolupráce probíhá s odborem sociálně právní ochrany dětí MěÚ Otrokovice, 

s kurátorkou pro mládež jsme konzultovali několik případů problémové docházky do 

školy u žáků 8. a 9. ročníku.    

Spolupracujeme i s poradnou Logos, která je zaměřena především na problémy 

dospívajících dětí a vztahy rodičů a dětí. 

      

Semináře: 

16. 11. 2011 – Seminář VP a ŘŠ 

31. 1. 2012  -  Problematika přijímacího řízení na SŠ (KÚ Zlín) 

9. 5. 2012  -  Pracovní schůzka VP na MěstÚ Otrokovice OSPOD 

Únor – červen 2012 – seminář Kompetence VP v oblasti péče o žáky se zdravotním 

postižením, NIDV 

 

 

 

VI. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ  2011/2012 
 

Prevence rizikového chování 

     Úvodem školního roku 2011/2012 školní metodik prevence rizikového chování 

vypracoval evaluaci minimálního preventivního programu předešlého školního roku a 

koncem měsíce září jej poslal okresnímu metodikovi prevence. Posléze vypracoval nový 

minimální preventivní plán pro aktuální školní rok, který rovněž odeslal k rukám 

okresního metodika-PhDr. Vladimíry Vyoralové. Oba dokumenty byly přijaty a umístěny 

na portálu zkola.cz.  

Metodik rovněž navázal kontakt s organizacemi zabývající se prevencí rizikového 

chování, mezi kterými byla Policie ČR, Probační a mediační služba ČR, BESIP 

Zlínského kraje, M2M, Unie Kompas, Krajská hygienická stanice Zlín, Aleš Kučera a 

MUDr. Havelka ml. (DDM Sluníčko, Napajedla). 

Ve školním roce 2011/2012 jsme společně s třídními učiteli, výchovným poradcem a 

vedením školy řešili především případy kouření cigaret a záškoláctví. U kouření se 

do módy dostávají elektronické cigarety. Zaznamenali jsme v průběhu roku celkem tři 

případy. V návaznosti na to metodik prevence pro pedagogický sbor školy, který 
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s tímto přístrojem v drtivé většině nemá zkušenosti, vypracoval informační leták, 

který umístil na nástěnku preventisty ve sborovně školy. Přístroje byly žákům po 

přistižení ihned zabaveny a posléze předány do rukou jejich zákonných zástupců. 

Kouření obecně je u žáků asi nejčetnějším prvkem rizikového chování, podezření na 

kouření cigaret u žáků jednoznačně převyšují reálná zjištění. Jsme přesvědčeni, že 

se může týkat minimálně 20 žáků především II. stupně. Koncem školního roku metodik 

prevence vypracoval dotazník na zjištění výskytu kouření na škole, který předloží 

žákům II. stupně a žákům 5. ročníků na podzim roku 2012.   

Registrujeme rovněž vyšší výskyt případů sebepoškozování žáků především II. stupně. 

Vždy jsou kontaktování zákonní zástupci dětí. Všechny případy řešila výchovná 

poradkyně Mgr. Hana Jurásková na třídních schůzkách i individuálně s rodiči žáků.  

     Veškerá reálná zjištění výskytu rizikového chování i některá podezření byla 

následně po projednání s rodiči a na pedagogické radě poslána příslušnému Odboru 

sociálně právní ochrany dětí v Otrokovicích nebo v Uherském Hradišti. Především 

spolupráce s OSPOD Otrokovice zastoupeným kurátorkou pro mládež paní Irenou 

Blateckou je výborná.  

Právě Odbor sociálně právní ochrany dětí v Otrokovicích pro metodiky prevence a 

výchovné poradce okolních škol uspořádal kurz na téma "Dítě ohrožené syndromem CAN - 

syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte". O problematice hovořila 

lektorka Mgr. et Mgr. Zuzana NETOČNÁ. Kurz se konal 25. 10. 2011 na půdě Městského 

úřadu v Otrokovicích.  

Dále metodik prevence absolvoval dne 23. 11. 2011 přednášku pplk.. Mgr. Břetislava 

Brejchy, vedoucího odboru metodiky a prevence z Národní protidrogové centrály 

v Praze. Přednáška se týkala drogové problematiky na školách. Tématy besedy byly: 

úloha Policie ČR při zjištění protiprávního jednání žáků v základních školách, dále 

nejčastější druhy užívaných drog mezi žáky, postup při zjištění výskytu návykových 

látek ve škole a nakonec zapracování problematiky návykových látek do školního řádu.   

 Na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy byl po 

delší odmlce opět ke stažení nový dokument pro metodiky prevence č.j.: 21291/2010-

28. Jde o souhrnné metodické doporučení, které bylo předchozí rok připomínkováno 

laickou a především odbornou veřejností. Jednotlivými problematikami rizikového 

chování se v dokumentu zabývají přední odborníci v oboru. Jedná se o metodické 

doporučení, tudíž nejde o dokument závazné legislativní povahy. Metodik prevence si 

výše zmiňovaný dokument stáhl ze stránek MŠMT, následně vytiskl a založil do 

dokumentace.  

 

Evidence sociálně patologických jevů ve školním roce 2010/2011:  

Kouření – reálná zjištění 4 podezření  8 počet řešení 

školou 

4 

Alkohol – reálná zjištění 4 

 

podezření 0 počet řešení 

školou 

4 

Drogy – reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení 

školou 

0 

Šikana – reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení 

školou 

0 

Záškoláctví – do 10 hodin 2 nad 10 

hodin 

4 počet řešení 

školou 

6 

Kriminalita – reálná 

zjištění 

0 podezření 0 počet řešení  0 

Gamblerství – reálná 

zjištění 

0 podezření 0 počet řešení 

školou 

0 

Rasismus – reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení 

školou 

0 

Vulgarismus – reálná 

zjištění 

* podezření ? počet řešení 

školou 

? 

Jiné SPJ – reálná zjištění **4 podezření 0 počet řešení 

školou 

4 

 

* velmi častý projev u žáků, který řešíme bezprostředně, ale nikde se nezaznamenává   

** kouření elektronické cigarety (3 žáci), 

distribuce alkoholu (1 žák)      

              

Domníváme se, že se žáků podezřelých z kouření cigaret vyskytuje škole více,     

ale nikdy nebyli ve škole ani mimo školu přistiženi. Odhadem může jít o více než 2 

desítky případů.  

Rovněž se na naší škole začínají množit případy sebepoškozování, zejména v sedmých 

ročnících byl tento problém výrazněji rozšířen. 
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VII. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 2011-2012 
 

název vzdělávací akce datum konání ped. pracovník cena školení 

Na hřišti i na vodě být s dětmi 

vždy v pohodě 14. 9. 2011 Marčíková bezplatné 

Dítě ohrožené syndromem CAN 25. 10. 2011 Marek bezplatné 

Motivační setkání vyučující AJ 10. 11.2011 

Klečková, 

Šmajdlerová 1 300,- 

 

Drogová problematika na školách 23. 11. 2011 Marek bezplatné 

Novela školského zákona* 13. 1. 2012 Veselý 1 190,- 

Zákoník práce 26. 1. 2012 Veselý 530,- 

Akutní informace o změnách 

v regionálním školství 16. 2.2012 Gabriel, Veselý bezplatné 

Kompetence výchovných poradců 

v oblasti péče o žáky se 

zdravotním postižením I. 

únor-červen 

2012 Jurásková 2 300,- 

Školní matrika – jarní sběr dat 13. 3. 2012 Gabriel 890,- 

Cesta ke kvalitě-autoevaluace 27. 3. 2012 Gabriel bezplatné 

Čtenářská a informační gramotnost 28. 8. 2012 

Bělíčková, 

Talašová 1 800,- 

 

* hrazeno z jiných zdrojů 

 

 

 

VIII. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 
 

Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí školní rok 2011/2012: 

Plavání 2. a 3. 

ročník 

6. 9. 2011 Zlín třídní učitelé 

Adaptační pobyt pro žáky  6. ročník 6.-7. 9.2011 Morkovice Marčíková, 

Kovářová 

Dětská policie 4. ročník 8. 9. 2011 Napajedla vychovatelky ŠD 

Exkurze - archeoskanzen 

Modrá 

3. ročník 15. 9. 2011 Velehrad, 

Modrá 

Kempová, Paulová 

Husité - dějepisný pořad 4.-

7.ročník 

19. 9. 2011 Napajedla Šlímová 

Projekt - pohyb nás 

spojuje 

 22.-24. 9. 2011 Borský 

Mikuláš 

Polák, Marčíková 

Koncert žáků ZUŠ 

Napajedla 

1.-9. 

ročník 

27. 9. 2011 Napajedla Gabriel 

Exkurze Zlín  5. ročník 29. 9. 2011 Zlín Talašová 



 

 

 

20 

20 

Exkurze Přerov 4. ročník 4. 10. 2011 Přerov Hladilová 

Průkaz cyklisty 4. ročník 6. 10. 2011 Napajedla Marek 

Projekt - pohyb nás 

spojuje 

 13.-14. 10. 2011 Napajedla Polák, Marčíková, 

Jurásková, 

Škrabalová 

Dějepisná exkurze Velká 

Morava 

7. ročník 14. 10. 2011 Modrá, Staré 

Město, Sady 

Koželová, Šlímová 

Výchovný koncert - O 

lidském hlase 

5. ročník 14. 10. 2011 Zlín Antonová 

PSPJ - Čas proměn 6. ročník 

- dívky 

18. 10. 2011 Napajedla Marek 

Exkurze Praha 5. ročník 18. 10. 2011 Praha Talašová, 

Hrachovská, Marek 

PSPJ - exkurze Okresní 

soud Zlín 

IX.A+B 1. 11. 2011 Zlín Marek, Škrabalová 

Exkurze MÚ Napajedla 6. ročník 2.-3. 11. 2011 Napajedla Polášková 

PSPJ - exkurze Okresní 

soud Zlín 

IX.C, IX.B 1. 11. 2011 Zlín Marek, Bubela 

Návštěva Knihovny Boženy 

Benešové  

5. ročník 14. 11.2011 Napajedla Bělíčková 

Divadelní představení - 

Šípková Růženka 

4.-5. 

ročník 

15. 11. 2011 Napajedla Bělíčková 

VP - Burza středních 

škol 

8.-9. 

ročník 

15. 11. 2011 Napajedla Jurásková 

Výchovný koncert - O 

rozhádaném orchestru 

1.-2. 

ročník 

21. 11. 2011 Zlín Antonová 

Divadelní představení - 

Chaloupka z perníku 

1. ročník 23. 11. 2011 Napajedla Bělíčková 

Dějepisná exkurze - 

Státní archiv Klečůvka 

VI.A 25. 11. 2011 Klečůvka Koželová, 

Marčíková 

Divadelní představení - 

O Smolíčkovi 

2. ročník 25. 11. 2011 Napajedla Bělíčková 

Projekt - evropské státy 4.-5. 

ročník 

14. týden Napajedla vyučující 4.  

a 5.ročníku 

Slavnostní předávání 

slabikářů žákům 1. 

ročníku 

1. a 9. 

ročník 

28. 11. 2011 Napajedla Barboříková, 

Bičanová 

Dílničky na DDM I. stupeň 1.-29. 11. 2011 Napajedla Geržová 

Průkaz cyklisty 4. ročník 13. 12. 2011 Napajedla Marek 

Filmové představení 4.-5. 

ročník 

20. 12. 2011 Zlín Hladilová 

Vánoční přehazovaná pro 

žáky 

6.-9. 

ročník 

22. 12.2011 Napajedla Polák, Marčíková 

PSPJ - Policista je náš 

kamarád 

2. ročník 10. 1. 2012 Napajedla Marek 

PSPJ - Bezpečné chování 5. ročník 10. 1. 2012 Napajedla Marek 
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PSPJ - Trestná činnost 

mládeže 

8. ročník 12. 1. 2012 Napajedla Marek 

Den otevřených dveří všichni 

žáci 

26. 1. 2012 Napajedla  

Sportovní odpoledne 1. stupeň 30. 1. 2012 Napajedla ŠD 

hvězdárna Brno 5. roč. 31. 1. 2012 Brno Hrachovská 

Návštěva dětí z MŠ 1. stupeň 31. 1. 2012 Napajedla Bělíčková 

Zápis do 1. roč.  1. stupeň 1. 2. 2012 Napajedla Bělíčková 

Lyžařský výcvikový kurz 7. ročník 13.-17. 2. 2012 Horní Bečva Polák, Bubela, 

Škrabalová 

Karneval  14. 2. 2012 Napajedla ŠD 

Z pokladnice českého 

dramatu 

7.-9. 

ročník 

16. 2. 2012 Napajedla Šlímová 

Návštěva žáků ZŠ 

Pohořelice a Spytihněv 

 2. 3. 2012 Napajedla  

Divadelní představení - 

Dívčí válka 

8.-9. 

ročník 

8. 3. 2012 Napajedla Šlímová 

Výchovný koncert 3.a 4. 

roč. 

26. 3. 2012 Zlín Antonová 

Projekt - pohyb nás 

spojuje 

 29.-31. 3. 2012 Napajedla Polák, Marčíková, 

Jurásková, 

Škrabalová 

Dějepisná exkurze 

Osvětim 

9. ročník 4. 4. 2012 Osvětim Šlímová, 

Škrabalová 

PSPJ - Zdravá výživa 2.-5. 

ročník 

12. 4. 2012 Napajedla Marek 

Exkurze - jaderná 

elektrárna v Dukovanech 

7.-8. 

ročník 

17. 4. 2012 Dukovany Bubela 

PSPJ - Trestní 

odpovědnost 

9. ročník 17. 4. 2012 Napajedla Marek 

Vybíjená 5. roč. 18. 4. 2012 Napajedla Marek 

Pěvecká soutěž - školní 

kolo 

1. stupeň 19. 4. 2012 Napajedla Bičanová, 

Hrachovská 

Škola v přírodě 3. ročník 23.-27. 4. 2012 Rožnov pod 

R. 

Paulová, Kempová 

Halenkovský pouťový běh 1. stupeň 27. 4. 2012 Halenkovice Hladilová 

Projekt - pohyb nás 

spojuje 

 26.-28. 4. 2012 Borský 

Mikuláš 

Polák, Marčíková 

Dějepisná exkurze - 

Slavkov u Brna 

8. ročník 27. 4. 2012 Slavkov u 

Brna 

Koželová, 

Otradovcová 

Deník Anny Frankové IX.A 17. 5. 2012 Uh. Hradiště Šlímová 

Seiferos - ukázky dravců 1.-9. 

ročník 

24. 5. 2012 Napajedla Veselý 
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Filmový festival Zlín 3.-5. roč. 28.-31. 5. 2012 Zlín Hladilová 

Dopravní soutěž - 

krajské kolo 

 1. 6. 2012 Val. 

Meziříčí 

Marek 

školní výlety I. st. 4.-8. 6. 2012  třídní učitelé 

Hasiči dětem 3.-4.roč.  4. 6. 2012 Napajedla  

Exkurze na ČOV Napajedla 9. ročník 15. a 22. 6. 

2012 

Napajedla Otradovcová 

Ekofilm celá škola 26. 6. 2012 Napajedla Gabrielová 

Beseda o včelách 4.-6. roč. 27. 6. 2012 Napajedla Bělíčková 

Běh pro Afriku 358 žáků 

školy 

1. 6. 2012 Napajedla Polák, třídní 

učitelé 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů: 

Mgr. Kempová, Mgr. Veselá – lektorky kurzů Tvořivá škola  

PK TV – organizace okrskových soutěží v minikopané, florbalu, okresní soutěže v 

minikopané 

MS I.stupeň – org. okrskové soutěže ve zpěvu lidových a moderních písní, okrskové 

kolo recitační soutěže 

 

 

 

IX. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE  
Ve dnech 5. – 7. 6. 2012 provedla ČŠI veřejnoprávní kontrolu podle ustanovení §174, 

odst. 2 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 552/1991 Sb. , o státní kontrole ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 

320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů 

(zákon o finanční kontrole) ve znění pozdějších předpisů. 

Předmět kontrolní činnosti: 

Předmětem kontrolní činnosti bylo využívání finančních prostředků ze státního 

rozpočtu poskytnutých škole zřizované obcí podle § 160 odst. 1, písm. c) a § 163 

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

vzdělávání (Školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období.  

Kontrolní zjištění: 

1. kontrola, zda finanční prostředky poskytnuté ze státního rozpočtu byly přijaty 

a použity oprávněně, tj. ve správné výši v daném rozpočtovém roce, k určeným 

účelům a v souladu s právními předpisy 

Kontrolovaná osoba přijala a použila finanční prostředky ze státního rozpočtu 

oprávněně k účelům, na které byly poskytnuty podle ustanovení §160, odst. 1 

písm. c) a § 163 školského zákona. 

 

2. Prověření, zda údaje o hospodaření s finančními prostředky poskytnuté ze 

státního rozpočtu věrně zobrazují zdroje, stav a pohyb těchto prostředků 
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Kontrolovaná osoba postupovala při vedení účetnictví v souladu s ustanovením 

§7, odst. 6,  §4 odst. 8 písm. c) a f) zákona č.563/1991 Sb., o účetnictví, ve 

znění pozdějších předpisů o účetnictví (dále jen zákona o účetnictví). 

 

Při vykazování sledovaných údajů bylo dodrženo ustanovení § 10 odst. 3 zákona  

sledovaných údajů bylo dodrženo ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 89/1995 Sb., 

o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Finanční vypořádání bylo provedeno v souladu s ustanovením § 8 vyhlášky č. 

52/2008 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny a finančního vypořádání vztahů 

se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem. 

 

3. Přijetí opatření k nápravě 

Při kontrolách zaměřených na rok 2011 nebyly zjištěny nedostatky a proto 

nebylo požadováno přijetí opatření dle ustanovení § 18 zákona o finanční 

kontrole. 

 

4. Vnitřní kontrolní systém 

Kontrolovaná osoba zavedla a udržuje vnitřní kontrolní systém v souladu 

s ustanovením § 25 odst. 1, § 26 a § 27 zákona o finanční kontrole. 

 

 

 

X. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY V ROCE 2011 
 

Rozpočet pro rok 2011 

Plán: 22 135 000 - státní  17 695 000 a obecní 4 440 000 

Skutečnost: 22 911 000  - státní 18 471 000 a obecní 4 440 000 

 

Celkové příjmy roku 2011 

Plánované příjmy školy: 24 376 000 

Skutečné příjmy školy:  25 838 000 

 

Rozpis příjmů za rok 2011 

 Tržby za stravné 2 206 000 

 Úroky 20 000 

 Zaúčtování fondů  11 000 

 Jiné výnosy – pronájem TV, učeben, bufet  225 000 

 Příspěvek na provoz obec 4 440 000 

 Příspěvek na provoz stát 18 471 000 

 Ostatní výnosy  28 000 

 Ost. doplňková činnost – 437 000 

Celkem příjmy: 25 838 000 

 

Celkové výdaje roku 2011 

Plánované výdaje školy:  24 376 000 

Skutečné výdaje školy:    25 503 000 

 

Rozpis výdajů za rok 2011 

Účet 501 materiál, DHM, potraviny 

Stát: 176 000 

Obec: 799 000 + stravné 2 223 000   

            

Účet 502 energie  

Za energie vyčerpáno 2 800 000 
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Účet 511 údržba 

Vyčerpáno 198 000 

 

Účet 512 cestovné 

Vyčerpáno 14 000 /stát 1 000 a obec 13 000/ 

 

Účet 513 Reprezentace   

Vyčerpáno 11 000 

 

Účet 518 služby 

Stát: 92 000 

Obec: 523 000 +124 

 

Účet 521 mzdové náklady  

Stát: 13 424 000 

Obec: 82 000 

Z dopl. činnosti 105 000 

 

Účet 524 zákonné pojištění 

Stát: 4 564 000 

Obec: 24 000 

 Z dopl. činnosti: 15 000 

 

Účet 525 - kooperativa 

Stát: 53 000 

Obec: 2 000 

 

Účet 527 – FKSP 

Stát: 134 000 

Obec 1 000 

 

Účet 528 – úhrada  nákl. nemoci  

Stát: 25 000 

 

Účet 551 – účetní odpisy  

Obec: 65 000 

 

Účet 549 – popl. bance  

Obec: 49 000 

 

Schválený obecní rozpočet nebyl překročen, také výše účelových dotací státních  

fin. prostředků byla dodržena, tato dotace byla beze zbytku vyčerpána.  

 

FONDY 

Investiční  

Investiční fond nebyl v roce 2011 čerpán, nebylo povoleno zřizovatelem 

 

Rezervní  

Z rezervního fondu nebylo čerpáno v roce 2011  

 

Fond odměn  

Čerpáno 11 206,-Kč na přečerpání mzdových prostředků  

 

FKSP 

Byl čerpán dle kritérií stanovených na počátku roku a na poč. roku následujícího je 

vždy vypracováno podrobné čerpání uvedeného fondu.  

 

Závazky  

Závazky  tvoří 237 069,55 k dodavatelům – neuhrazené fa , které jsou splatné až 

v roce 2012, závazky z mezd – 1 772 540,- mzda bude vyplacena do 15. 1. 2012.  

 

Pohledávky  

Pohledávky za odběrateli jsou ve výši 47 429,60 a jsou to vystavené fa za prosinec a 

budou uhrazené v roce 2012.  
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Závěr :  

Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích. Hospodářský výsledek organizace byl 

335 287,40Kč. (z hlavní činnosti 201 731,40 a z vedl. činnosti 133 556,- Kč) 

 

 

 

XI. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH PROGRAMŮ 
 

Škola byla ve školním roce 2011/2012 zapojena do následujících rozvojových programů: 

 Rozvojový program MŠMT č.j. 3638/2009-26 „Školní vybavení pro žáky 1. ročníků 

základního vzdávání“ 

 celkové náklady 41 000 Kč 

 Rozvojový program MŠMT „Posílení platové úrovně pedagogických pracovníků 

s vysokoškolským vzděláním, kteří splňují odbornou kvalifikaci podle zákona č. 

563/2004 Sb. “ č.j. 29 127/2010-26 na rok 2011 

 celkové náklady 675 700 Kč 

 EU - peníze školám – Operační program Vzdělávání pro     

                     konkurenceschopnost 

 celkové náklady projektu 2 392 800 Kč 

 projekt bude realizován v letech 2011-2013 

 

 ROP Střední Morava – projekt Modernizace přírodovědných učeben ZŠ Napajedla 

 projekt nebyl vybrán k realizaci 

 

 

 

XII. ÚDAJE O ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 
Škola neposkytuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

 

XIII. ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH Z JINÝCH ZDROJŮ 
 

Projekt:  Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí  - projekt v rámci Programu 

cezhraničnej spolupráce SR, ČR 2007-2013. 

 našimi partnery v tomto projektu jsou ZŠ  Otrokovice, Mánesova, ZŠ Borský 

Mikuláš (SR) a ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom 

 celkové náklady projektu 180 253 Euro – naše škola 43 000 Euro 

 aktivity projektu budou realizovány v letech 2010-2013 

 

Projekt: Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním – projekt v rámci OP Vzdělávání 

pro konkurenceschopnost 

 partnerství naší školy v tomto projektu 

 celkové náklady projektu 28 000 000 Kč  

 projekt je realizován v letech 2010-2012 

 

Projekt: Fit pro život – grant z Nadace Děti-kultura-sport 

  celkové náklady projektu 25 000 Kč  
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Projekt: Žák a pohyb – grant z Nadace Děti-kultura-sport 

 celkové náklady projektu 15 000 Kč  

 

 

      

XIV. SPOLUPRÁCE ŠKOLY A DALŠÍCH SUBJEKTŮ: 
 

1. Spolupráce se zřizovatelem školy 

Město Napajedla jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální a provozní 

zabezpečení školy, SMIR zajišťoval většinu oprav a investičních akcí. Představitelé 

města byli zváni na významné akce školy. Nejlepší žáci školy byli přijati starostkou 

města Ing. Irenou Brabcovou.  

 

Z prostředků zřizovatele se ve školním roce 2011/2012 realizovaly následující akce: 

 výměna osvětlení – dokončení 

 instalace keramických tabulí ve všech třídách školy 

 výměna podlahové krytiny v kmenových učebnách a na bočních schodištích 

 vymalování části kmenových tříd a ŠD 

 dokončení výměny nábytku ve třídách ŠD   

 instalace nové mycí linky a nového chladícího zařízení ve školní jídelně 

 oprava fasády v průčelí školy 

 

2.  Spolupráce se Sdružením rodičů a školskou radou 

Vedení školy úzce spolupracovalo především s výborem SR. Na pravidelných schůzkách 

byli rodiče informováni o záměrech školy, o personálním obsazení atd. Pro rodiče 

byly pořádány: třídní schůzky, informativní odpoledne, zahájení a ukončení školního 

roku a vyřazování žáků 9. tříd. Ve spolupráci se SR byl uspořádán společenský ples. 

Byl zorganizován prodej sešitů, zajištěna možnost pravidelného odběru svačinek, 

odběru školního mléka. Škola se zapojila i do projektu Ovoce do škol. SR finančně 

přispívalo na kulturní akce, LVZ, plavání, školu v přírodě, na nákup pracovních 

sešitů a učebních pomůcek. Na podzim 2011 byla zvolena nová školská rada.  

 

3.  Spolupráce se školami spádových obcí 

Škola pravidelně spolupracuje se školami v Pohořelicích a Spytihněvi, zvláště při 

výběru učebnic a organizaci výuky cizích jazyků. Žáci spádových škol se zúčastňovali 

projektového vyučování, které jsme realizovali na I.stupni.  

Žáci naší školy a dalších okolních škol se setkávali na vzdělávacích a sportovních 

soutěžích organizovaných jednotlivými školami.  Uskutečnil se Den spolupráce, 

kterého se zúčastnili žáci 5. ročníků ze spádových obcí. Pro ně i pro jejich rodiče 

jsme uspořádali Den otevřených dveří, v jehož rámci proběhla beseda s vedením školy. 

Spolupráce byla velmi úspěšná. 

 

4.  Spolupráce s  1. základní školou Napajedla, Komenského 268 

Naše škola zajišťuje žákům a dospělým stravování ve školní jídelně.  Na základě 

smlouvy žáci 1.ZŠ navštěvují společnou výuku nepovinného předmětu náboženství a pro 

hodiny TV výchovy využívají také tělocvičnu naší školy. 
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5.  Spolupráce s DDM 

Využívali jsme nabídky akcí pořádaných DDM, zejména pak akce protidrogového 

programu. Ve školním rozhlase jsme informovali o jejich akcích.  

 

6.  Spolupráce s MŠ 

Žáci posledního ročníku MŠ přicházeli na prohlídku naší školy, navštěvovali ukázkové 

hodiny v 1. třídách.   

Děti z MŠ se zúčastnily některých akcí naší školy spolu se žáky 1.stupně. Vedení 

školy prezentovalo školu na schůzce s rodiči budoucích prvňáčků. 

 

7.  Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného 

Využívali jsme nabídky výchovných koncertů ZUŠ. Podíleli jsme se na náboru do 

hudebních a výtvarných oborů. Zaměstnanci ZUŠ se stravují v naší ŠJ. 

 

8.  Spolupráce s Farním úřadem Napajedla 

Farní úřad zajišťoval výuku nepovinného předmětu náboženství.  

 

9.  Spolupráce s dalšími institucemi 

Při zajišťování výchovně – vzdělávacích cílů školy jsme také spolupracovali s PPP 

Zlín, SPC Zlín, Odborem sociálně právní ochrany dětí Otrokovice, s Městskou policií 

Napajedla, s Policií ČR, s Městskou knihovnou Napajedla, Muzeem Napajedla a dalšími. 

      

10.  Spolupráce s odborovou organizací 

Vedení školy úzce spolupracovalo zejména s předsedkyní MO ČMOS Mgr. Marií Kovářovou. 

Všechny zákonem stanovené dokumenty, na kterých se spolurozhodováním podílí odborová 

organizace, byly ze strany vedení školy předkládány včas. Spolupráci hodnotíme jako 

velmi korektní. 

 

 

 

XVI. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10 zákona 

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

v souladu s § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých 

záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

 

Datum zpracování zprávy: září 2012      

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 8. 10. 2012 

 

 

Razítko školy a podpis ředitele: 

 

 

 

Schváleno školskou radou 25. 10. 2012: 

Podpis předsedy školské rady:   

 


