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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.





Součásti školy:
základní škola – kapacita 810 žáků
školní družina – kapacita 210 žáků
školní jídelna – kapacita 900 jídel
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2014/2015:
počet
počet
počet počet žáků na
přepočtený počet
žáků
tříd
žáků třídu/skupinu ped. prac./prac. ŠJ
na
/skupin
úvazek
11
261
24
12,7
20,5
I. stupeň
II. stupeň
školní družina
školní jídelna

9
6
-

207
154
647

23
26
-

15,8
4,3
7,4

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:
šestičlenná školská rada ustanovena v říjnu 2014
Členové:
 za zřizovatele:
Lenka Obdržálková
Jaroslav Němeček
 za rodiče:
MUDr. Ivana Vaculíková
Mgr. Leona Kašná
 za pedagogické pracovníky:
Mgr. Kateřina Šlímová
Mgr. Michal Marek
Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole:
 Sdružení rodičů při II. ZŠ Napajedla
 Asociace školních sportovních klubů
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13,1
35,8
87,4

II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové
vzdělávací programy


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

ŠVP pro základní
vzdělávání
ŠVP pro základní
vzdělávání

školní rok 2014/2015
v ročnících
počet žáků

1. 9. 2008

8.- 9.

109

1. 9. 2013

1.- 7.

362

Vzdělávací programy školy:
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů:
Volitelné předměty:
9.ročník:

Sportovní výchova - 1 sk.
Nepovinné předměty:

Náboženství

Dopravák
Kroužky

Dyslektický kroužek

Logopedie

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015:
počet fyzických osob

přepočtené
úvazky

učitelé

31

28,5

vychovatelé

5

4,3

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015:
ped.
pracovníci
/poř. číslo
1

pracovní zařazení, funkce

úvazek

kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace

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
5
6

učitelka
učitelka
učitelka

1
1
1

VŠ
VŠ
VŠ

I. st. + Hv
I. st.
I. st.

7

učitelka

1

VŠ

I. st.

8

učitelka

1

VŠ

I. st.

9

učitelka

1

VŠ

I. st.

10

učitelka

1

VŠ

I. st.

11

učitelka

1

VŠ

I. st.

12

učitel

1

VŠ

I. st., Vv

13
14
15

učitelka
učitelka
učitelka

1
1
1

VŠ
VŠ
VŠ

spec. ped.
I. st.
I. st.

16

učitel

0,09

VŠ

teolog

17

učitel

1

VŠ

M, F

18

učitelka

0,63

VŠ

M, F

19
20
21
22

učitelka
učitelka
učitel
učitelka

0,72
1
1
1

VŠ
VŠ
VŠ
VŠ

Aj
Jč, Hv
Tv, Z
Rj, Hv

23

učitelka

1

VŠ

Aj, D

24

učitelka

1

VŠ

M, Tč

25

učitelka

1

VŠ

Tv, Př

26

učitelka

1

VŠ

Jč, D, Z

27

učitelka

1

VŠ

M, Hv

28

učitelka

1

VŠ

Ch, M

29

učitelka

1

VŠ

Jč, D

30

učitelka

0,77

VŠ

Př, Z
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31

učitelka

0,27

VŠ

Nj

32

vychovatelka

1

ÚSO

vych.

33

vychovatelka

1

ÚSO

vych.

34

vychovatelka

0,8

ÚSO

vych.

35

vychovatelka

1

ÚSO

vych.

36

vychovatelka

0,5

VŠ

vych.

Věková struktura pedagogických pracovníků:
učitelé:
do 25 roků – 0, do 30 roků – 1, do 35 roků – 3, do 40 roků – 10, do 45 roků – 5,
do 50 roků – 3, do 55 roků – 7, do 60 roků – 2,
vychovatelky ŠD:
do 25 roků - 0, do 30 roků - 0, do 35 roků - 0, do 40 roků - 1, do 45 roků - 1,
do 50 roků - 0, do 55 roků - 2, do 60 roků - 1, 60 roků a více - 0

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
v%
1.st. 100%
2.st. 100%

požadovaný stupeň vzdělání:

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015:

interní
pracovníci

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

17

14,7

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015:
ostatní
pracovníci
/poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Školní jídelna
1
2

pracovní zařazení, funkce

úvazek

stupeň vzdělání, obor

ekonom-hospodář
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
THP

1,0
0,8
0,8
0,8
0,8
0,5
0,8
0,8
1,0

ÚSO
zákl.
SO
zákl.
SO
zákl.
SO
SO
SO

ved. ŠJ
kuchařka-ved.

1,0
1,0

ÚSO
SO
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kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka
prac. obchod. provozu

3
4
5
6
7
8

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,4

SO
SO
SO
SO
SO
SO

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2014/2015:
zapsaní
do 1. tříd 2014

počet žádostí
o odklad

56

3

nastoupili
do 1. třídy
2014
53

zapsaní do
1. tříd 2015

počet žádostí
o odklad

nastoupí
do 1. třídy 2015

54

6

48

V. Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2014/2015:
ročník

počet žáků
celkem

prospělo
s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

1.

50

50

0

0

2.

60

60

0

0

3.

48

46

2

0

4.

53

48

5

0

5.

54

42

12

0

Celkem 1. stupeň

265

246

19

0

6.

43

22

21

0

7.

55

20

34

1

8.

67

29

38

0

9.

42

12

30

0

Celkem 2. stupeň

207

83

123

1

Škola celkem

472

329

142

1

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). 2 žáci, kteří plnili povinnou školní docházku dle § 38 nejsou do
prospěchu započítáni.
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Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2014/2015 (1. i 2. pololetí):
 pochvala ředitele školy – 28 žáků
 pochvala třídního učitele – 49 žáků
 napomenutí třídního učitele – 49 žáků
 důtka třídního učitele – 12 žáků
 důtka ředitele školy – 7 žáků
 2. stupeň z chování – 2 žáci
 3. stupeň z chování – 1 žáci
Snížené stupně z chování na konci školního roku 2014/2015:
% ze všech žáků školy
0,42
0,21

počet
2
1

2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Neomluvené hodiny za školní rok 2014/2015:
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

počet

% ze všech zameškaných hodin

0
12
12

0,0
0,05
0,03

Účast školy v soutěžích a olympiádách ve šk. rok 2014/2015:
organizačně
zajišťoval/zajišťovala
Marčíková

úroveň soutěže

Trnavský vrch

stupeň
školy
II. st.

okresní

termín
konání
24.9.2014

Mladý chemik

II.st.

školní

22.10.2014

Otradovcová

24.10.2014

Marčíková, Polák
Polák

akce

Pohár Borského
Mikuláše - atletika
Florbal

II.st.

okrsek

7.11.2014

Florbal

II.st.

okresní

25.11.2014

Polák

Olympiáda Z

II.st.

školní

1.12.2014

Šlímová

Florbal

II.st.

okresní

2.12.2014

Polák

Mladý chemik

II.st.

oblastní

16.12.2014

Otradovcová

Olympiáda D

II. st.

okresní

20.1.2015

Koželová

Olympiáda M

I.st.

okres

21.1.2015

Kadlčíková

Olympiáda Ch

II. st

školní

28.1.2015

Otradovcová

Olympiáda Bio

II.st.

školní

2.2.2015

Marčíková, Gabrielová

Konverzace v Aj

II.st.

školní

4.2.2015

Klečková, Pospíchalová

Recitační soutěž

II. st.

školní

16.2.2015

Šlímová

Recitační soutěž

I.st.

školní

18.2.2015

Paulová

Konverzace v Aj

II.st.

okresní

25.2.2015

Pospíchalová

Gymnastika

II.st.

okresní

25.5.2015

Marčíková
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Sálová kopaná

II.st.

okresní

3.3.2015

Polák

Olympiáda Z

II.st.

okresní

17.3.2015

Polák

Olympiáda D

II. st.

krajská

20.3.2015

Koželová

Recitační soutěž

II. st.

okresní

23.3.2015

Krejčiříková

Pěvecká soutěž

I.st.

školní

23.3.2015

Antonová

Recitační soutěž

I. a II. st.

okrsek

3.3.2015

Šlímová, Paulová
Bělíčková, Kovářová

I. i II.st.

školní

20.3.2015

Pěvecká soutěž

I.st.

školní

23.32015

Hanáková, Antonová

Olympiáda M

II.st.

okresní

8.4.2014

Kovářová, Otradovcová

Poznej a chraň

II.st.

okresní

24.3.2015

Gabrielová

Olympiáda F

II.st.

okresní

26.3.2015

Bubela

Klokan

Preventan Cup

I.st.

okrsek

20.4.2015

Marek

Pythagoriáda

II. st.

školní

20.4.2015

Kovářová
Marek

Vybíjená

I.st.

okrsek

20.4.2015

6-7. roč

okresní

20.4.2015

Polák

II. st.

okrsek

22.4.2015

Solecká

Poznej a chraň

II.st.

krajské

22.4.2015

Gabrielová

Olympiáda Bi

8-9.roč

okresní

23.4.2015

Marčíková

I.st.

okrsek

24.4.2015

Talašová

Dopravní soutěž

I.a II.st.

okrsek

27.4.2015

Marek

Olympiáda Bi

Gabrielová

Házená
MC Donald CUP

Halenkovský běh

6-7.roč

okresní

27.4.2015

Minikopaná

II.st.

okresní

27.4.2015

Polák

Recitační soutěž

II. st.

krajské

28.4.2015

Koželová

Vybíjená

I.st.

okres

29.4.2015

Talašová

Olympiáda F

II. st.

krajské

30.4.2015

Bubela
Hanáková

Pěvecká soutěž
Dopravní soutěž
Pohár Rozhlasu
s Českou spořitelnou
Soutěž hlídek
mladých zdravotníků
Pythagoriáda
Atletický čtyřboj
Atletický čtyřboj
Pohár Rozhlasu
s Českou spořitelnou
Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Atletický trojboj
Přehlídka dětských
recitátorů

I.st.

okrsek

30.4.2015

I.a II.st.

okres

6.5.2015

Marek

II. st

okresní

6.5.2015

Polák, Marčíková

I.a II.st.

okrsek

12.5.2015

Marek

II. st.

okresní

13.5.2015

Kovářová

II.st. – ml.
žáci
II.st. – st.
žáci
II. st

okresní

13.5.2015

Marčíková

okresní

14.5.2015

Marčíková

krajské

6.5.2015

Polák, Marčíková

I.i II.st.

krajské

1.6.2015

Marek

II. st

celostátní
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10.6.2015

Šulcová

12.6.2015

Koželová

Dopravní soutěž
mladých cyklistů
Sportovní den

I.i II.st.

celostátní

16.-18.6.2015

Marek

II. st

školní

19.6.2015

Polák, Marčíková, TU

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce
2014/2015:
Recitační soutěž (školní kolo)
kategorie 1. tříd:
1. místo – Daniel Kubeš, I.A
2. místo – Nela Hartmanová, I.A
3. místo - Štěpán Kašpárek, I.B
kategorie 2. a 3. tříd:
1. místo – Daniel Otradovec, II.B
2. místo – Sofie Fuksová, II.B
3. místo – Ondřej Bobek, II.B
kategorie 4. a 5. tříd:
1. místo - Michaela Švancerová, V.B
2. místo – Eliška Hádalová, V.A
3. místo – Tomáš Černý, V.B

snažíme se dobře
reprezentovat naši školu i obec

kategorie 6. a 7. tříd:
1. místo – Sabina Černíčková, VII.A
2. místo - Barbora Kupková, VII.B
3. místo – Babrbora Bartůnková, VI.A
kategorie 8. a 9. tříd:
1. místo – Kateřina Švancerová, VIII.B
2. místo - Alice Minaříková, IX.B
3. místo-Kateřina Kýblová, IX.A
Recitační soutěž (okrskové kolo)
I. stupeň:
1. místo – Dan Otradovec, II.B
1. místo - Michaela Švancerová, V.B
II. stupeň:
2. místo - Sabina Černíčková, VII.A
3. místo - Kateřina Švancerová, VIII.B
Recitační soutěž (okresní kolo)
2. místo - Daniel Otradovec, II.B, Sabina ČerníčkováVII.A - postup do krajského
kola
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Konverzační soutěž v anglickém jazyce
1. místo – Tomáš Jurásek, IX.B
2. místo - Kamila Kozmíková, VIII.C
3. místo – Nikol Kresničerová, IX.A
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (okresní kolo)
7. místo – Tomáš Jurásek, IX.B
Dějepisná olympiáda (školní kolo) - pro žáky z 8. a 9. tříd
1. místo - Jan Moravčík, IX.A
2. místo - Lukáš Bureš, IX.B
3. místo – Kamila Kozmíková, VIII.C
Dějepisná olympiáda (okresní kolo)
5. místo - Jan Moravčík, IX.A
Dějepisná olympiáda (krajské kolo)
17. místo - Jan Moravčík, IX.A
Zeměpisná olympiáda (školní kolo) - pro žáky z 6. až 9. tříd
I. kategorie (6. třídy)
1. místo - Filip Šlíma, VI.B
2. místo – Daniel Šuranský, VI.B
3. místo – Barbora Bartůňková, VI.A
II. kategorie (7. třídy)
1. místo –Filip Richtár, VII.B
2. místo – František Nesrsta, VII.B
3. místo - Filip Kašný, VII.B
III. kategorie (8. a 9. třídy)
1. místo -Tomáš Jurásek, IX.A
2. místo – Daniel Marišler, VIII.B
3. místo – Roman Liška, VIII.B
Zeměpisná olympiáda (okresní kolo)
Kategorie A - 8. místo – Filip Šlíma, VI.B
Kategorie B - 11. místo – Filip Richtár
Kategorie C - 1. místo – Tomáš Jurásek, IX.B
Pěvecká soutěž (školní kolo)
Kategorie 1. ročníků:
lidové písně:
1. místo – Marek Novotný, I.A
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2. místo – Vojta Vávra, I.A
3. místo – Ludmila Sátorová, I.B
moderní písně:
1. místo – Jakub Marčík, I.B
2. místo – Anna Pham, I.B
3. místo – Anastázie Hořáková, I. B
Kategorie 2. a 3. ročníků:
lidové písně:
1. místo – Mariana Vaňáčová, III.B
2. místo – Ema Bryšková, II.A
3. místo - Jakub Kašný., II.C
moderní písně:
1. místo – Petr Gabriel, II.B
2. místo – Ondřej Bobek, II.B
3. místo – Monika Omelková, III.A
Kategorie 4. a 5. ročníků:
lidové písně:
1. místo – Václav Holub IV.A
2. místo – Adéla Velísková, V.A
3. místo – Veronika Sýkorová, V.B
moderní písně:
1. místo – Michael Gabriel, IV.A
2. místo – Tereze Sokolová, V..B
3. místo – Vendula Hrubošová, V.A
Pěvecká soutěž (okrskové kolo)
lidové písně: 2. místo – Václav Holub, IV.A
moderní písně: 2. místo – Michal Gabriel, IV.B
Výtvarná soutěž „Okno do světa“, téma: Hudba nás baví.
3. místo - Anežka Poznerová, VII.B, Kateřina Švancerová, VIII.B
Matematická olympiáda (školní kolo)
6. ročník - účast : 3 žáci
úspěšný řešitel: Filip Šlíma, VI.B
okresní kolo - účast : Filip Šlíma, VI.B - nebyl úspěšným řešitelem ( 7 bodů z 18
bodů)
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8. ročník - účast : 4 žáci
úspěšní řešitelé: Daniel Marišler, VIII.B
Michaela Lhotská, VIII.B
Tereza Maňásková, VIII.B
Kamila Kozmíková, VIII.C
okresní kolo – všichni úspěšní řešitelé školního kola se zúčastnili okresního kola
úspěšný řešitel : Daniel Marišler, VIII.B ( 12 bodů z 18 bodů )
Pythagoriáda ( školní kolo) - zúčastnilo se celkem 38 žáků
6. ročník – 12 žáků – žádný úspěšný řešitel
7. ročník – 11 žáků
úspěšný řešitel: Tomáš Hlačík, VII.A Anežka Poznerová VII.B
8. ročník – 15 žáků
úspěšný řešitel: Michaela Lhotská, VIII.B Daniel Marišler, VIII.B Tereza
Maňásková, VIII.B Martin Belfín, VIII.A Organizace : M. Kovářová
Pythagoriáda (okresní kolo)
úspěšní řešitelé : Tereza Maňásková, VIII.B Daniel Marišler, VIII.B
Lhotská, VIII.B - všichni získali stejný počet bodů (11 b)

Michaela

Logická olympiáda
1. místo – Svatopluk Solecký, IV. B – postupk do krajského kola
Sudoku (okresní kolo)
3. místo – Nikola Marišlerová
Klokan – matematická soutěž (školní kolo)
kategorie Cvrček (2.a 3. třídy) – zapojeno 199 žáků
1. místo – Jakub Hlačík, III.B
2. místo – Jáchym Hladil, III.A
3. místo – Filip Šimek, III.B, Zuzana Fryštáková, II.C
kategorie Klokánek (4. a 5. třídy)- zapojeno 108 žáků
1. místo – Jakub Výsmek, IV.A, Adriena Vilímová, V.A, Justýna Gajdošová, V.B
2. místo – Adéla Velísková, V.A
3. místo – Linda Tran Thi, V.A
kategorie Benjamin (6. a 7.třídy) - zapojilo se 72 žáků
1. místo – Filip Kašný, VII.B
2. místo – Filip Šlíma, VI.B
3. místo – Tomáš Hlačík, VII.A
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kategorie Kadet (8. a 9.třídy) - zapojilo se 48 žáků
1. místo – Jakub Pastorčák, IX. .B
2. místo – Dan Marišler, VIII.B
3. místo – Tomáš Jurásek, IX.B
„Poznej a chraň“ týmová soutěž (oblastní kolo)
1. místo - Filip Kašný, VII.B, František Nesrsta, VII.B, Jakub Šidlík, VI.A
Biologická olympiáda (okresní kolo):
kategorie ,,D“ - 4. místo - František Nesrsta, VII.B
7. místo - Filip Kašný, VII.B
kategorie ,,C“ - 12. místo - Daniel Marišler, VIII.B
- 16. místo – Michaela Lhotská, VIII.B
Mladý chemik - regionálníkolo
6. místo – Jan Moravčík, IX.A
Chemická olympiáda (školní kolo)
1. místo - Jan Moravčík, IX.A
2. místo – Tomáš Jurásek, IX.B
3. místo – Lukáš Bureš, IX.B
Atletický čtyřboj (okresní kolo)
- dívky (6-7.roč):4. místo
- chlapci( 6-7. roč): 2. místo
Preventan cup (okrskové kolo)
1. místo – mladší chlapci
Minikopaná – starší chlapci– 6. místo v okrese
Házená – mladší chlapci 5. místo v okrese
Mc Donald´s Cup - minifotbal mladší žactvo – 2. místo v okrese
Pohár českého rozhlasu v atletice (okresní kolo)
- mladší žáci 1. místo
- mladší žákyně 2. Místo
- starší žákyně 3. místo
- starší žáci 4. místo v okrese
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Pohár českého rozhlasu v atletice (krajské kolo)
- mladší žáci 5. místo
- mladší žákyně 5. místo
- starší žákyně 4. místo
Atletický čtyřboj (okresní kolo)
– mladší žáci 2. místo
- mladší žákyně 4. místo
- starší žákyně 2. místo
Pouťový běh Halenkovice
1. ročník: 1. místo – Daniel Solecký
2. místo – Nela Dufková
2. ročník: 1. místo – Tomáš Holub
2. místo – Anna Velísková
3. místo – Sára Andrýsková
4. ročník: 1. místo – Svatopluk Solecký
3. místo – Jakub Výsmek
5. ročník: 1. místo – Viktorie Kuchmistr
2. místo – Adriena Vilémová, Filip Malina
Dopravní výchova
Oblastní kolo - 1. místa v obou kategoriích
Okresní kolo - 1. místo mladší žáci
- 1. místo - starší žáci
Krajské kolo - 2. místo - mladší žáci, postup do celostátního kola
Hodnocení plánu školní družiny za školní rok 2014/2015
Ve školním roce 2014/2015 se přihlásilo do ŠD 154 žáků, dívek bylo 73 a chlapců 81,
v průběhu roku se odhlásilo 15 žáků a 4 se přihlásili. Stav na konci školního roku je
tedy 143 žáků.
Žáci byli rozděleni do 6 oddělení a pracovalo s nimi 5 vychovatelek.
Provozní doba byla: pondělí, středa, pátek ráno: 6,00 – 7,30 hod.
úterý a čtvrtek ráno: 6,00 – 8,40 hod.
pondělí – pátek odpoledne: 11,35 – 16,30 hod.
V rámci ŠD pracovalo 9 zájmových útvarů: Smajlík, Docela malé pískání, Divadélko,
Malování pro každého – pro I. a II. ročník a III. – V. ročník, Rytmik, Dráček, Sportík
a Angličtina hrou.
Ročním tématem činnosti ve ŠD byla“Cesta kolem světa“. Žáci se seznámili
s jednotlivými světadíly, jejich státy a obyvateli. Činnosti a jednotlivé akce byly
inspirovány touto tématikou.
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Září – „Prstem po mapě“
Říjen – Evropa –„ Česko, náš domov“
Listopad – „Napříč Evropou“
Prosinec – „Vánoce v Evropě“
Leden – „Na pólech“
Únor – „Křížem krážem Amerikou“
Březen – Asie – „Cesta žlutým kontinentem“
Duben – Austrálie – „Život u protinožců“
Květen – Afrika – „Hurá na safari“
Červen – „Zpátky doma“
Akce v jednotlivých měsících:
22. 9. 2014 – „Odpoledne s deskovými hrami“ – 89 účastníků
23. 9. – „Netradiční sportování“ – 104 účastníků
8. a 13. 10. – „Beseda ze zdravovědy“ – 40 účastníků
23. 10. – „Máme rádi Česko“ – 103 účastníků
24. 10. – „Družinová drakiáda“ – 57 účastníků
31. 10. „Podzimní barvohraní“ – výtvarná soutěž DDM Matýsek – 40 účastníků
– 1. a 2. místo v kolektivní práci
20. 11. – „Olympijské hry“ – 103 účastníků
27. 11. – „Francie - kolébka módy“ – 104 účastníků
11. 12. – „Čertovské hrátky“ aneb zapomenutý čert – 106 účastníků
28. 11., 5. 12. a 12. 12. – „Pečení perníků“ - 90 účastníků
- soutěž MÚ –„ O nejkrásnější stromeček“ – 50 účastníků
17. 12. – „Vánoční tvoření“ – 110 účastníků
18. 12. – „Vánoční strom pro zvířátka“ – 74 účastníků
22. 1. 2015 – „Ledové sportování“ – 100 účastníků
13. 2. – „Valentýnská párty“- 64 účastníků
19. 2. – „Indiánskou stezkou“- 104 účastníků
26. 2. – „Karneval v Riu“ – 132 účastníků
19. 3. – „Za východním sluncem“ – 109 účastníků
- „ Věci kolem nás“ - krajská výtvarná soutěž – 30 účastníků – J. Píšťková – ocenění
16. 4. – „Sportování s klokanem“ – 101 účastníků
30. 4. – „Čarodějnický mejdan“ – 96 účastníků
14. 5. – „Lovecké safari“ - 101 účastníků
21. 5. – „Safari po česku“ – 96 účastníků
16. 6. – „Výlet do ZOO “ – 77 účastníků
23. 6. – „Svět je náš“ –84 účastníků
Celkem 25 akcí se zúčastnilo 2146 žáků.
Splněny byly také společné úkoly:
- účast na DVPP:
28. 8. a 29. 8. 2014 – Týmová spolupráce – M. Krejčiříková, V. Geherová, O.
Prokešová, P. Šulcová
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10. 11. 2014 – Pohádka a příběh jako prostředek orientace dětí ve světě mezilidských
vztahů - O. Prokešová
Výtvarné inspirace – andělské tvoření – V. Geherová
12. 11. 2014 – Podzimní a vánoční motivy ve výtvarné tvorbě – M. Krejčiříková
14. 11. 2014 – Taneční výchova – P. Šulcová
18. 11. 2014 – Vánoční výtvarné nápady pro MŠ a 1. stupeň ZŠ – P. Šindelářová
2. 4. 2015 – Tréninkem mozku k efektivnější práci - M. Krejčiříková, V. Geherová,
O. Prokešová, P. Šulcová
- spolupráce s třídními učiteli
-spolupráce se ŠD Pohořelice a I. základní školy Napajedla, DDM „Matýsek“
- spolupráce s MÚ
- posilování spolupráce s rodiči – Den otevřených dveří a vánoční tvoření
- prezentace činnosti ŠD na veřejnosti – NTV Cable, příspěvky do novin, informace
s fotografiemi z jednotlivých akcí na internetových stránkách školy
- ekologické třídění recyklovatelného odpadu v jednotlivých odděleních
- spolupráce na akcích školy, doprovod žáků na akce
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Projekty a exkurze:
Byly realizovány tyto projekty:
 projekt PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ
v Otrokovicích
 EXPERIMENTÁLNÍ KOUTEK ve třídě – péče o suchozemské plže
(oblovka žravá)
 VĚNUJ MOBIL – sběr nepotřebných mobilních telefonů

DEN ZEMĚ – aktivity ve třídách v rámci prvouky, přírodovědy a
přírodopisu
Proběhly následující exkurze:
 návštěva žáků 9. ročníků na ČOV v Napajedlích (červen 2015)
 návštěva žáků 2. ročníků na ornitologické stanici v Přerově (říjen 2014)
 návštěva žáků 2. ročníků v Kovosteelu ve Starém Městě (duben 2015)

výstava Včelařství pro žáky 1. stupně (duben 2015)
 terénní exkurze a pozorování rostlin v okolí školy v rámci přírodovědných
předmětů
Soutěže a olympiády:
Žáci se zúčastnili olympiády v biologii a chemii. Své znalosti si také ověřili v soutěži
Mladý chemik a v ekologické soutěži Poznej a Chraň. Výsledky jsou zaznamenány v
závěrečné zprávě sekce přírodovědných předmětů.
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Proběhly následující sběrové akce:


sběr starého papíru, kaštanů, šípků, pomerančové a citronové kůry, víček od
PET lahví, sběr hliníku pro Charitu v Otrokovicích, sběr nepotřebných
mobilních telefonů

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

celkem bylo nasbíráno: 115 kg víček od PET lahví, 85 kg pomerančové kůry,
70 kg baterií, 28 kg elektrozařízení, 26 kg hliníku, 32 kusů vysloužilých
mobilních telefonů
Závěrečná zpráva výchovné poradkyně 2014/2015
Na začátku školního roku nastoupila na naši školu školní psycholožka Mgr.
Veronika Frolíková v rámci projektu EU Individuální podpora žáků ohrožených
školním neúspěchem. Po dobu jejího působení s námi konzultovala případné výukové
potíže u zdravotně postižených i zdravotně znevýhodněných žáků. Pravidelně
navštěvovala a spolupracovala při skupinové nápravné péči v dyslektických
kroužcích. Vyučující měli možnost v průběhu celého školního roku konzultovat
výchovně vzdělávací problémy s výchovnou poradkyní a speciálním pedagogem. V
současné době máme 8 integrovaných žáků a 26 žáků zdravotně znevýhodněných.
Jednomu žákovi 1. stupně bylo klasifikováno LMP.
Žáci se zdravotním postižením jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě
odborného posudku poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel a ostatní
vyučující jazyků a naukových předmětů ve spolupráci se zákonnými zástupci žáka
vytvářeli a realizovali individuální vzdělávací plán /IVP/. IVP vychází z platné právní
úpravy, je v případě potřeby doplňován a kontrolován. Dvakrát do roka se také
provádí zhodnocení efektivity IVP a navrhují se další postupy a opatření.
Integrovaní žáci ve školním roce 2014/2015
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči

ročník

Počet žáků

pátý

0
0
2

třetí
čtvrtý

2
2

šestý
osmý

1
1

Tělesné postižení
Zdravotní postižení VPUCH

Co se nám podařilo:
- zapojit děti s VPU do programu tvořivé školy- Čtení s porozuměním
- ulehčit a urychlit dětem práci na PC –aktualizovat a uložit výukové programy na
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plochu na všech počítačích v počítačové učebně.
- vybavit vyučující při individuální a skupinové práci s dětmi novými pomůckami
učebním systémem Logico Piccolo. Od ledna 2014 také odebíráme školní časopis
Integrace a inkluze ve školní praxi, kde je spousta zajímavých článků a informací,
které dále využíváme v práci s dětmi či odborném růstu.
Co se nepodařilo:
- více zapojit rodiče do spolupráce při domácí reedukaci VPU
Výchovná poradkyně a koordinátorka práce s žáky s VPUCH se zúčastnily
pravidelného setkání v KPPP ve Zlíně. Také absolvovaly dvoudenní školení s názvem
IVP jako živý nástroj podpory žáků s VPU ve Zlíně.
Oblast profesní orientace
Volba povolání se ve školním roce 2014/2015 vyučovala v předmětu Člověk a svět
práce v prvním pololetí školního roku u žáků 9. ročníku a ve druhém pololetí u žáků 8.
ročníku. Probíraná témata odpovídala Metodickému pokynu MŠMT z ledna 2001.
Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoci jim při rozhodování a
plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a odborných
učilišť a jejich oborů. Volbu povolání vyučovala výchovná poradkyně Mgr. Hana
Jurásková.
Žáci 8. ročníku navštívili v květnu Informační centrum Úřadu práce ve Zlíně, kde
si pod vedením zkušených pracovnic vyzkoušeli testy zaměřené na profesní orientaci.
V listopadu jsme ve školní jídelně uspořádali již tradičně tzv. Malou přehlídku SŠ
za účasti zástupců 16 středních škol a odborných učilišť z okolí. Jako každoročně
projevili žáci 8. i 9. ročníku i jejich rodiče o přehlídku velký zájem a tuto akci
můžeme hodnotit jako velmi úspěšnou..
V dubnu se uskutečnilo 1. kolo přijímacího řízení na SŠ. Pouze jeden žák 9.
ročníku nebyl v prvním kole přijímacího řízení ani na jednu vybranou školu přijat, to
se mu podařilo po absolvování kola druhého. V současné době mají všichni žáci 9.
ročníku a 1 žákyně 8. ročníku s ukončenou povinnou školní docházkou odevzdaný
zápisový lístek na střední škole, kterou budou od září příštího školního roku studovat.
Osmiletá gymnázia odchází studovat 2 žáci 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.
Přehled přijatých žáků ke studiu:
Gymnázium
osmileté

čtyřleté

přihl.
3

přihl.
11

přij.
2

SOŠ
přij.
11

Umělecké
školy

SOU

přihl.
16

20

přij.
15

přihl.
13

přij.
14

přihl.
3

přij.
3

Poradenská a výchovná činnost
Ve školním roce 2014/2015 se na výchovnou poradkyni obraceli především žáci 2.
stupně se svými osobními problémy, tyto se týkaly problémů vycházejících z období
dospívání a s tím spojené často problematické komunikace mezi sebou i s rodiči, ale
pomoc potřebovali žáci i se začleněním do kolektivu třídy a za pomoci třídních učitelů
jsem v několika případech zasahovala i do chování žáků v rámci třídního kolektivu. U
dvou žáků osmého ročníku jsme po dohodě s TU, žáky samotnými i jejich rodiči jako
nejvhodnější řešení volili přestup do paralelní třídy. V obou případech se toto řešení
ukázalo jako přínosné.
.
Objevila se i agresivita žáků v chování k sobě navzájem, stále častěji u žáků
slyšíme i vulgarismy, v hodinách Výchovy ke zdraví jsme se proto zaměřili na téma
agresivní chování a šikana a s žáky jsme probrali všechna možná nebezpečí takového
chování.
V případech problémového chování žáků v rámci třídy se do řešení situace vždy
aktivně zapojili i třídní učitelé.
Menší problémy rodinné nebo spojené s třídním kolektivem probírá výchovná
poradkyně individuálně po předchozí domluvě s jednotlivými žáky i jejich rodiči.
Stejně jako již v loňském školním roce jsme se snažili na žáky preventivně působit
a poukázat na nebezpečí sociálních sítí 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, spolupracujeme i s poradnou Logos, která je zaměřena především na
problémy dospívajících dětí a vztahy rodičů a dětí.
Semináře a pracovní setkání:
Inkluze na základní škole – Otrokovice
Pracovní porada výchovných poradců – KÚ Zlín
Pilotní ověřování přijímacího řízení na SŠ – Zlín
Pracovní setkání – OSPOD Otrokovice
IVP jako živý nástroj podpory žáků s SVP – dvoudenní školení Zlín
Porada VP ZŠ Zlínského kraje – KÚ Zlín

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 2014/2015
Úvodem školního roku 2014/2015 byla školním metodikem prevence vypracována
evaluace minimálního preventivního programu za rok 2013/2014 a následně pak
koncem září 2014 zaslána krajskému metodiku prevence a na Odbor školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. V průběhu září a října 2014 školní metodik
prevence vypracoval nový Minimální preventivní program pro následující školní rok,
se kterým byl seznámen pedagogický sbor naší školy. Nový MPP byl řádně zaslán na
Odbor školství, mládeže a sportu Zlínského kraje.
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Vzhledem ke skutečnosti, že do každé z šestých tříd přibylo pouze po jednom
žákovi, upustili jsme pro školní rok 2014/2015 z konání již tradičního adaptačního
kurzu.
Dne 2. 10. 2014 se ve spolupráci s firmou Wrigley na naší škole jako jediné z
Moravy a jedné ze čtyř v republice konala akce zaměřená na prevenci vzniku zubního
kazu. Více než stovka dětí ze čtvrtých a pátých ročníků se na celkem osmi
stanovištích vytvořených v tělocvičně naší školy učila správné technice čištění zubů.
K tomu byly nápomocny například umělé modely chrupu, jednorázové kartáčky, které
děti na místě obdržely, detekční tablety na odhalení špatně vyčištěných plošek zubů
nebo letáky. Průvodkyněmi dětem byly dentální hygienistky, které nejdříve připravily
prezentaci, prostřednictvím které s dětmi probraly základní informace k čištění
chrupu. Následně se pak děti rozdělily na praktickou část. Závěrem byly děti
odměněny občerstvením, které připravily naše paní kuchařky, a ovocnými
žvýkačkami Orbit. Akce měla u dětí velký úspěch a dopad především na svědomí
těch, kteří do péče o své zuby doposud nevkládali tolik úsilí.
Žáci čtvrtých ročníků v říjnu zahájili „Průkaz cyklisty“, první setkání se stejně jako
to poslední dubnové konalo na dopravním hřišti v Malenovicích počátkem října.
V průběhu zimních měsíců pak proběhlo ještě jedno školení přímo na naší škole.
Krátce před vykonáním závěrečných zkoušek pak školní metodik prevence s dětmi
zopakoval a shrnul pravidla silničního provozu, výbavu kola, význam dopravních
značek a řešení křižovatek. Nelze opomenout fakt, že z více jak 50 dětí průkaz
nezískal pouze jeden žák.
Počátkem listopadu k nám do školy opět dojela Policie ČR. V pátých ročnících
představila program „Bezpečné chování“ zaměřený především na citlivé informace
uváděné prostřednictvím internetu a druhákům program s názvem „Policista je náš
kamarád“. Paní policistka našim žáčkům druháčkům představila různé složky policie,
vysvětlila rozdíly mezi pořádkovým a dopravním policistou nebo kriminalistou.
Seznámila děti s linkami tísňového volání a jak na ně správně zavolat. Nechyběla také
doporučení, jak se správně chovat v silničním provozu nebo při setkání s cizí osobou.
6. a 13. listopadu byli žáci 9. ročníků přivítáni na Okresním soudě ve Zlíně, aby
s tamní probační a mediační službou probrali především téma trestní odpovědnosti
mladistvých. Žáci byli rovněž seznámeni se samotnými termíny a obsahem probace a
mediace. Také si mohli vyzkoušet oblíbené fiktivní trestní řízení.
V osmých třídách v březnu 2015 s žáky policistky hovořily na téma „Trestná
odpovědnost mládeže a páchána na mládeži“. S žáky policistky promlouvaly na téma
trestní odpovědnosti, rozdílu mezi přestupkem a trestným činem. Dále se probíraly
nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí nebo druhy protiprávních jednání
páchaných dospělými na dětech. I „velcí“ byli poučeni o správném volání na linku
tísňového volání 158.
Ve dnech 18. a 19. května proběhly na naší škole dva velké preventivní programy
pro žáky 5. až 8. ročníků. Projekt s názvem „Jak se (ne)stát závislákem“ se odehrával
v prostorách DDM Matýsek, druhý projekt, „Zdravě do života“, probíhal v učebnách,
tělocvičně, na hřišti a v okolí naší školy. Přednášejícími byli pracovníci Státního
zdravotního ústavu Praha, Střediska výchovné péče Klubko ze Starého Města a učitelé
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z DDM Matýsek.
Zúčastnění žáci se během dvou dnů seznámili s riziky užívání alkoholu, drog nebo
kouření, diskutovali na téma zdravé výživy, resp. poruch příjmu potravy. Došlo i na
problematiku virtuální reality. Prakticky si prostřednictvím brýlí simulujících opilost
mohli vyzkoušet, jak vidí a vnímá svět člověk opojený alkoholem. Většina poprvé v
životě vyzkoušela severskou chůzi známou také pod názvem Nordic Walking. Velké
oblibě u žáků se těšila i zdravotní cvičení na overballech nebo řízení motorky na
simulátoru. Zajímavá byla rovněž přednáška s praktickými pokusy s fluorescenčním
práškem na téma infekce a paraziti. Akce byla žáky přijata a hodnocena velmi kladně.
V květnu roku 2015 se vybraní žáci 4. ročníků vydali s policisty na okraj města
kontrolovat řidiče a stav jejich vozidla. Pro ty vzorné měli žáci přichystanou odměnu,
chybující čekala malá výstraha.
Koncem školního roku školní metodik prevence žákům pátého ročníku přednášel
na téma chování v krizových situacích se zaměřením na první pomoc.
Dne 8. června se v sídle Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín konalo
setkání školních metodiků prevence. Zde byl představen webový projekt
www.zdravedozivota.cz. Mgr. Pelajová hovořila na téma psychologické intervence při
krizové situaci. Paní Mgr. Kostková poskytla aktuální informace KÚ a výsledky
podprogramu KÚ pro školy a školská zařízení pro aktivity v oblasti primární
prevence.
I v letošním roce se žáci druhých a třetích ročníků na podzim zúčastnili plaveckého
výcviku. Žáci sedmých ročníků absolvovali lyžařský kurz. Naše škola se zapojila do
mnoha sportovních soutěží, do soutěží pěveckých, recitačních, výtvarných,
dopravních a do soutěží vědomostních. Již podruhé jsme se letos zúčastnili soutěže
Hlídek mladých zdravotníků. Výborných výsledků se především zásluhou paní
učitelky Marčíkové podařilo dosáhnout na různých atletických závodech konaných
v průběhu roku. V letošním školním roce jsme měli dvojnásobné zastoupení
v celostátních kolech. Sabina Černíčková ze sedmého ročníku představila své
recitátorské umění ve Svitavách při celostátní přehlídce a starší „dopraváci“ se
v Chomutově postarali o sympatické osmé místo ze čtrnácti.
V průběhu roku, reps. 5. května 2015 převzal Mgr. Michal Marek jako školní
metodik prevence na 2. ZŠ Napajedla z rukou zástupců Zlínského kraje ocenění za
jeho práci a preventivní program, který je realizován na naší škole. Stalo se tak při
příležitosti ocenění školních metodiků prevence, které se konalo v kongresovém
centru REC Group ve Starém Městě. Celkem 21 nejúspěšnějších školních metodiků
prevence Zlínského kraje bylo vybráno odbornou komisí složenou z pracovníků
Krajské pedagogicko-psychologické poradny a Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků Zlín a Odboru školství, mládeže a sportu z 234
odevzdaných preventivních programů.
Stran výskytu rizikového chování na škole můžeme opět konstatovat, že šlo o
poklidný školní rok. O všech případech byli řádně informováni zákonní zástupci žáků
a v některých případech i OSPOD.
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VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2014-2015
název vzdělávací akce

ped. pracovník

cena školení

Otradovcová
Krejčiříková,
Geherová,Prokešová, Šulcová

520,-

ŘŠ

1190,-

Soulad ŠVP a RVP ZV

Škrabalová

590,-

Porady jako prvek řízení manažera
Pohádka a příběh jako prostředek orientace dětí
ve světě mezilidských vztahů

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

Prokešová

660,-

Krejčiříková

650,-

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

všichni
Antonová, Kadlčíková,
Talašová

v rámci OPVK

Školní řád

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

Nový občanský zákoník v praxi

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

Školní systemické konstelace – jak nevyhořet

všichni

v rámci OPVK

Vztahy mezi 1. a 2. stupněm základní školy

všichni

v rámci OPVK

Tréninkem mozku k efektivnější práci

všichni

v rámci OPVK

Role manažera

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

Jak efektivně hodnotit pracovníky

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

Dynamika skupiny

všichni

v rámci OPVK

Setkání metodiků prevence

Marek

Nové trendy ve vedení lidí

ŘŠ + ZŘŠ

v rámci OPVK

všichni ped. prac

v rámci OPVK

Geržová

bezplatně

Finanční gramotnost
Týmová spolupráce
Nový občanský zákoník v praxi

Podzimní a vánoční motivy
Jak pracovat s kolektivem
Motivace žáka, motivace pedagoga, komunikace
s rodičem
Vybrané psychické poruchy v pedagogické
praxi se zaměřením na deprese, poruchy
osobnosti, úzkostné poruchy, poruchy chování
ICT – použití tabletu
Školení systému ISET

Systemické konstelace
O odpadech
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Školní systemické konstelace - prosperita
Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci
pro 1. stupeň ZŠ
Individuální vzdělávací plán jako živý nástroj
podpory žáků se SVP
Aktivity pro nejmenší studentiky angličtiny
Kurz anglického jazyka pro pokročilé

Barboříková,Hladilová,
Kempová, Veselá

1800,-

Bělíčková, Škrabalová

1 200,-

Paulová

bezplatně

Barboříková, Hladilová

1 100,-

Hrachovská

4 980,-

Šulcová

695,-

Taneční výchova

VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí školní rok 2014/2015:
Plavání žáků
Experimentarium –
projekt EU
Zpíváme s mikrofonem
Experimentarium –
projekt EU
Výstava obrazů
Městská knihovna

2. a 3.
ročník
Přírodovědný
kroužek

4.9.-7.11.2014

Zlín

10.9.2014

Otrokovice

Otradovcová

1.stupeň

září 2014

Napajedla

třídní učitelé

Přírodovědný
kroužek

16.9.2014

Otrokovice

Otradovcová

1.stupeň

16.-22.9.2014

Napajedla

třídní učitelé

celoročně

Napajedla

třídní učitelé

1.stupeň

Exkurze - Zlín

5.ročník

22.9.2014

Zlín

třídní učitelé

Zubní prevence

1. – 3. ročníky

23.9.2014

Napajedla

Bělíčková

1.-9.ročník

25.9.2014

Napajedla

třídní učitelé

9. ročník

26.9.2014

Zlín

Gabriel, Jurásková,

29.9.2014

Zlín

třídní učitelé

4.a 5. ročníky

2. 10. 2014

Napajedla

Bělíčková

Sběr starého papíru

1.-9.ročník

1.-3.10.2014

Napajedla

Sběr hliníkového odpadu
pro Charitu

1.-9.ročník

celoročně

Napajedla

Gabriel

4. ročník

3.10.2014

Malenovice

třídní učitelé

6.-8. ročník

6.10.2014

Napajedla

Šlímová

6-7. ročník

7.10.2014

Koncert žáků ZUŠ
Napajedla
Den otevřených dveří
PSP3
Exkurze - Zlín
Zubní prevence

Průkaz cyklisty
Divadelní představení dějepis
Pohyb nás spojuje –
udržitelnost projektu EU

4.ročník

Polák

Průkaz cyklisty

4.ročník

8. 10.2014

Zlín

Marek

Experimentarium –
projekt EU

Přírodovědný
kroužek

8.10.2014

Otrokovice

Otradovcová
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17.10.2014

Praha

Otradovcová

20.10.2014

Modrá, Staré
Město, Sady

vyučující dějepisu,
TU

21.10.2014

Přerov

třídní učitelé

VIII.B

24.10.2014

Jihlava

Otradovcová

Dětská policie

4. ročník

24.10.2014

Napajedla

Vychovatelky ŠD

Keramické dílny

1.stupeň

3.-21.11.2014

Napajedla

Geržová

VII.B

3.11.2014

Otrokovice

Otradovcová

2.a 5. ročníky

4. 11. 2014

Napajedla

Marek

VIII.B

6.11.2014

Otrokovice

Otradovcová

Exkurze Krajský soud
Zlín

IX.A

6.11.2014

Zlín

Marčíková

Exkurze Státní archiv

VI.A

7.11.2014

Klečůvka

Šlímová

Eko centrum Brno

3.ročníky

9.11.2014

Brno

Třídní učitelé

Burza středních škol

8.-9.ročník

11.11.2014

Napajedla

Jurásková

VIII.C

11.11.2014

Napajedla

Marek

4.a 5. ročníky

12.11.2014

Napajedla

Třídní učitelé

Projekt EU

VII.B

13.11.2014

Otrokovice

Solecká

Exkurze Krajský soud
Zlín

IX.B

13.11.2014

Zlín

Kovářová

Exkurze Státní archiv

VI.B

14.11.2014

Klečůvka

Koželová

5. ročníky

1. 12. 2015

Napajedla

třídní učitelé

V.B,VIII.A/B/C

9.12.2014

Napajedla

Marek, PČR

Filmové představení

4.a 5. ročníky

10.12.2014

Zlín

Třídní učitelé

Experimentarium –
projekt EU

2. stupeň

10.-11.12..2014

Otrokovice

Otradovcová

VII.B

9.1.2015

Otrokovice

Otradovcová

2. stupeň

14.1.2015

Otrokovice

Otradovcová

Projekt EU
Dějepisná exkurze Velká
Morava
Exkurze Přerov
Projekt EU

Projekt EU
Policie ČR - beseda
Projekt EU

Beseda- trestná činnost
mládeže
Projekt – světové a
mezinárodní dny

Koncert – Vánoční
pohoda
PSPJ – trestná činnost
mládeže

Projekt EU
Experimentarium –
projekt EU

VII.B
7. ročník
2.ročník

Exkurze- Brno

5. ročník

14.1.2015

Brno

třídní učitelé

Průkaz cyklisty

4.ročník

28.1.2015

Zlín

Marek

Divadelní představení

2. ročník

2.2.2015

Uherské
Hradiště

třídní učitelé

3.2.2015

Napajedla

vyučující

Den otevřených dveří

veřejnost
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Experimentarium –
projekt EU

2. stupeň

4.2.2015

Otrokovice

Otradovcová

VIII.B

6.2.2015

Otrokovice

Otradovcová

4.-6.ročník

10.,17.2.2015

Napajedla

Marek

Lyžařský výcvikový kurz

7. ročník

9.-13.2.2015

Horní Bečva

Otradovcová,
Polák, Bubela,
Škrabalová

Muzeum Napajedla

9. ročník

24.2.2015

Napajedla

TU

Bezpečné chování

V.B, 8.ročník

3.3.2015

Napajedla

Marek

2. stupeň

23.3..2015

Otrokovice

Otradovcová,
Škrabalová

4. a 5. ročníky

8.4.2015

Napajedla

Bělíčková
Koželová,
Marčíková,

Projekt EU
Školení – 1. pomoc

Odpoledne s logickými
hrami
Beseda o včelách
Osvětim – dějepisná
exkurze

9. ročník

10.4.2015

Osvětim

Škola v přírodě

3. ročník

20.-24.4.2015

Rožnov

třídní učitelé

Exkurze - Slavkov u Brna

8. ročník

24.4.2015

Slavkov

Koželová, Šlímová,
Bubela

Exkurze Staré Město

2. ročník

27.4.2015

Staré Město

třídní učitelé

21.4.2015

Zlín

Marek

Průkaz cyklisty

4. ročník

Exkurze - Vídeň

9. ročník

5.5.2015

Vídeň

Škrabalová,
Koželová

Experimentarium –
projekt EU

2. stupeň

13.5.2015

Otrokovice

Otradovcová

Výchovný koncert

1. ročník

13.5.2015

Zlín

Antonová

Výchovný koncert

2. očník

14.5.2015

Zlín

Antonová

Exkurze Staré Město

3. ročník

15.5.2015

Staré Město

Třídní učitelé

5-8. ročník

18.5.2015

Napajedla

TU

1. stupeň

18.-21.5.2015

Napajedla

Třídní učitelé

Zdravě do života

5. a 6. ročníky

19.5.2015

Napajedla

Marek

Jak se (ne)stát závislákem

7. a8. ročníky

19.5.2015

Napajedla

Marek

Výchovný koncert

6-9. ročník

22.5.2015

Napajedla

třídní učitelé

Exkurze - Budapešť

PSPJ
Policie dětem

8-9. ročník

22.5.2015

Budapešť

Koželová, Šlímová

Exkurze na Úřad práce
Zlín

8. ročník

26.-28.5.2015

Zlín

třídní učitelé

Filmový festival

2. ročník

1.6.2015

Zlín

Hladilová

Filmový festival

4. ročník

2.6.2015

Zlín

Hladilová

Filmový festival

5.ročník

3.6.2015

Zlín

Hladilová

4.a 5. ročníky

9.6.2015

Zlín

Antonová

Výchovný koncert
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Exkurze - Dukovany
Muzikál

8. ročník

15.6.2015

Dukovany

Bubela. Solecká

3. – 5. ročník

24.6.2015

Napajedla

Třídní učitelé

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů:
Mgr. Kempová, Mgr. Veselá – lektorky kurzů Tvořivá škola
PK TV – organizace okrskových soutěží ve florbalu, minikopané a okresního kola
v minikopané
MS I.stupeň – org. okrskové soutěže ve zpěvu lidových a moderních písní, okrskové
kolo recitační soutěže

IX. Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2014/2015 nebyla provedena inspekce ČŠI.
Škola však byla zařazena do pilotního ověřování výsledků vzdělávání žáků
9. ročníku, organizovaného ČŠI. Do tohoto testování bylo zařazeno 2 500 škol v ČR.
Testovaly se vědomosti z přírodovědných (fyzika, chemie, přírodopis) a
společenskovědních (dějepis, zeměpis, výchova k občanství) předmětů. Výsledky
tohoto výběrového testování hodnotí, nakolik plní žáci vybrané požadavky
minimálního standardu osvojených kompetencí. Podle úspěšnosti dosažené v první
polovině testu (hranicí byla úspěšnost 67 %) se žákovi ve druhé polovině testu
zobrazily buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti.
Do celkových porovnání byly zahrnuty jen úlohy první poloviny testu. (tedy ty, které
řešili úplně všichni žáci)
Tabulky souhrnně pro předmět uvádí průměrné úspěšnosti žáků tříd, školy a všech
testovaných žáků v testu a jeho jednotlivých částech. Je třeba zdůraznit, že všechna
porovnání jsou jen orientační.
Test přírodovědný
Vyhodnocených testů
Celý test
Chemie
Biologie
Fyzika

obtížnost

naše škola

ostatní školy zapojené do testování

obtížnost 1

37 žáků

52690 žáků

obtížnost 2

14 žáků

11376 žáků

obtížnost 1

58%

51%

obtížnost 2

52%

49%

obtížnost 1

60%

50%

obtížnost 2

60%

46%

obtížnost 1

59%

53%

obtížnost 2

50%

50%

obtížnost 1

52%

50%

obtížnost 2

46%

51%
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Test společenskovědní
Vyhodnocených testů
Celý test
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství

obtížnost

naše škola

ostatní školy zapojené do testování

obtížnost 1

36 žáků

52611 žáků

obtížnost 2

12 žáků

10940 žáků

obtížnost 1

63%

56%

obtížnost 2

80%

72%

obtížnost 1

58%

53%

obtížnost 2

77%

68%

obtížnost 1

69%

59%

obtížnost 2

81%

77%

obtížnost 1

63%

58%

obtížnost 2

81%

71%

X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2014
Rozpočet pro rok 2014: 23 096 385,00 Kč
z toho: - závazné ukazatele na platy a ostatní ONIV (SR) 18 432 385,00 Kč
- příspěvek na provoz 4 664 000,00 Kč
Výnosy celkem v roce 2014:
Tržby za stravné
Pronájmy v hlavní činnosti
Pronájmy v hospodářské činnosti
Úplata za školní družinu
Výnosy z prodeje služeb
Jiné výnosy z vlastních výkonů
Jiné výnosy – OTE
Čerpání fondů
Úroky
Příspěvek na provoz obec
Příspěvek na provoz stát
Projekt: Škola základ života
Projekt: Zvyš. kvality zákl. vzdě. na území ORP Otrokovice

2 210 942,00 Kč
2 071,00 Kč
283 312,50 Kč
151 700,00 Kč
3 599,00 Kč
90 586,00 Kč
60 986,21 Kč
48 625,00 Kč
5 695,08 Kč
4 664 000,00 Kč
18 432 385,00 Kč
71 055,00 Kč
712 188,00 Kč

Celkem výnosy:

26 737 144,79 Kč
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Náklady celkem v roce 2014
Spotřeba materiálu - účet 501 - materiál, DDHM, potraviny v HČ 3 051 362,49 Kč
Z toho: státní rozpočet
366 755,00 Kč
příspěvek od obce
402 789,87 Kč
vlastní zdroje – potraviny ŠJ
2 194 441,62 Kč
- spotřební mat. ŠD
87 315,00 Kč
projekt: Zvyšování kvality zákl. vzděl.
61,00 Kč
Spotřeba energie - účet 502 energie
Z toho: hospodářská činnost
vlastní zdroje
příspěvek od obce

2 554 660,00 Kč
88 829,00 Kč
11 569,27 Kč
2 454 261,73 Kč

Opravy a udržování - účet 511 – příspěvek od obce
Cestovné - účet 512
Z toho: státní rozpočet
příspěvek od obce

225 694,00 Kč
14 401,00 Kč
2 304,00 Kč
12 097,00 Kč

Náklady na reprezentaci - účet 513 - příspěvek od obce

2 675,00 Kč

Ostatní služby – účet 518
Z toho: státní rozpočet
příspěvek od obce

1 065 143,17 Kč
30 171,00 Kč
1 034 972,17 Kč

Mzdové náklady – účet 521
Z toho: státní rozpočet
příspěvek od obce
projekt: Zvyšování kvality zákl. vzděl.
projekt: Škola základ života
zapojení FO
vlastní zdroje
pracovní neschopnost - SR

13 962 705,00 Kč
13 259 538,00 Kč
79 480,00 Kč
464 700,00 Kč
53 040,00 Kč
36 287,00 Kč
44 336,00 Kč
25 324,00 Kč

Zákonné sociální pojištění - účet 524
Z toho: státní rozpočet
příspěvek od obce
vlastní zdroje
projekt: Škola základ života
projekt: Zvyšování kvality zákl. vzděl.

4 593 041,00 Kč
4 503 221,00 Kč
22 181,00 Kč
27 184,00 Kč
18 015,00 Kč
22 440,00 Kč

Jiné sociální pojištění - účet 525 – státní rozpočet
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56 057,00 Kč

Zákonné sociální náklady - účet 527 - státní rozpočet

139 315,00 Kč

Jiné daně a poplatky – účet 538 – příspěvek od obce

1 064,66 Kč

Ostatní náklady z činnosti – účet 549
Z toho: příspěvek od obce
vlastní zdroje

5 742,00 Kč
4 542,00 Kč
1 200,00 Kč

Odpisy dlouhodobého majetku - účet 551 – příspěvek od obce
Náklady z vyřazených pohledávek – účet 557
Náklady z drobného dlouhodobého majetku – účet 558
Z toho: státní rozpočet
příspěvek od obce
vlastní zdroje ŠD
projekt: Zvyšování kvality zákl. vzděl
Kurzové ztráty – účet 563 – příspěvek od obce
Náklady celkem

117 894,00 Kč
- 300,00 Kč
485 079,00 Kč
49 700,00 Kč
303 853,00 Kč
14 636,00 Kč
116 890,00 Kč
2 495,57 Kč
26 277 028,89 Kč

Schválený obecní rozpočet nebyl překročen, také výše a účel dotací ze státního
rozpočtu a účelových dotací státních finančních prostředků byla dodržena, státní
dotace byly vyčerpány.
FONDY
Investiční
Z investičního fondu na základě nařízení zřizovatele byl proveden odvod zřizovateli
ve výši 267 000,-- Kč.
Zůstatek k 31. 12. 2014 činí 341 351,53 Kč.
Rezervní
Z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření byla částka ve výši
200 000,-- Kč převedena na posílení investičního fondu organizace.
Zůstatek k 31. 12. 2014 činí 368 194,84 Kč.
Fond odměn
V roce 2014 byl čerpán ve výši 36 287,00 Kč
Zůstatek k 31. 12. 2014 činí 86 767,00 Kč
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FKSP
Byl čerpán dle kriterií stanovených organizací.
Zůstatek k 31. 12. 2014 činí 33 766,38 Kč
Závěr :
Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích. Hospodářský výsledek organizace
činil k 31. 12. 2014 zisk z hlavní činnosti 265 632,40 Kč a zisk z hospodářské činnosti
194 483,50 Kč.

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Projekt: Zvyšování kvality základního vzdělávání na území ORP Otrokovice
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/46.0010 v rámci OPVK – Podpora žáků ohrožených školním
neúspěchem nebo předčasným odchodem ze systému vzdělávání – realizace projektu
- červen 2014 –2015.
Celkové způsobilé výdaje 16 726 924,42 Kč z toho 2. ZŠ Napajedla 1 403 640,00 Kč.
Do projektu je zapojeno 36 žáků a 23 pedagogických pracovníků.
Projekt ukončen 30. 6. 2015.
Projekt: Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku
žáků středních a základních škol ve Zlínském kraji
reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 v rámci OPVK, partnerství naší školy v projektu SOŠ
Otrokovice
Ve školním roce 2014/2015 žáci navštěvovali v rámci projektu přírodovědný kroužek
se zaměřením na chemii. Součástí projektu byly exkurze, praktické činnosti
v laboratořích SOŠ Otrokovice a přednášky s přírodovědnou tématikou.
Žáci v průběhu realizace projektu pravidelně navštěvovali Experimentarium
v Otrokovicích. Projekt by zakončen konferencí, kde žáci prezentovali výsledky své
dvouleté činnosti. Tyto práce byly hodnotící komisí posouzeny jako nejlepší
v projektu. Vyhodnocení projektu se zúčastnilo také vedení všech zúčastněných škol.
Škola získala finanční podporu ve výši 39 000,00 Kč, která byla využita na nákup
pomůcek pro činnost kroužku.
Projekt: Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním – projekt v rámci OP
Vzdělávání pro konkurenceschopnost

partnerství naší školy v tomto projektu

projekt byl realizován v letech 2010-2012

v současnosti probíhá udržitelnost tohoto projektu
Projekt: Za poznáním do světa reg. č. CZ.1.07/1.1.00/56.2016 v rámci OPVK
Poskytnutá dotace na projekt 857 789, 00 Kč.
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Zahájení projektu 1. 7. 2015, ukončení projektu 31.12.2015
Projekt tvořen třemi klíčovými aktivitami:
1. Zahraniční jazykový kurz pro učitele – 190 557,00 Kč (zúčastnili se 3 vyučující)
2. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
– 113 512,00 Kč (zapojeny 4 třídy školy)
3. Zahraniční jazykově- vzdělávací pobyt pro žáky – 553 720,00 Kč (40 žáků a 4
vyučující absolvují 7-denní pobyt v listopadu 2015 v Londýně)
Projekt: Pracujeme s radostí reg. č. CZ.1.07/1.1.00/57.1464 v rámci OPVK
Poskytnutá dotace na projekt 204 112, 00 Kč.
Zahájení projektu 1. 9. 2015, ukončení projektu 31. 12. 2015
Projekt tvořen jednou klíčovou aktivitou:
1. Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy.
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 cez
hraničnej 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
 projekt ukončen v roce 2013
 ve školním roce 2014-2015 se v rámci udržitelnosti projektu uskutečnilo
v Otrokovicích společné sportovní soustředění zapojených škol
Projekt: Rodiče vítáni
Projekt: Ovoce do škol - v rámci tohoto projektu dostávají žáci 1. stupně ovoce
zdarma
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 2014/2015 realizovaly následující
akce:
 rekonstrukce sociálního zařízení na I. stupni
 rekonstrukce elektroinstalace ve školní jídelně
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rekonstrukce čtyř kabinetů na II. stupni
výměna okapů na celé budově školy
výměna linolea ve dvou třídách školy
nátěry a výmalba některých chodeb v budově školy
běžné údržbářské práce

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 a ovoce z projektu Ovoce do škol. SR finančně přispívalo na
kulturní akce, LVZ, plavání, školu v přírodě, na nákup školních potřeb pro výtvarnou
výchovu.
Ředitel školy byl zván na pravidelná jednání školské rady. Dokumenty dané zákonem
předkládal školské radě kompletní a včas.
3. Spolupráce se školami spádových obcí a školami ORP Otrokovice
Naši žáci se s dalšími žáky škol mikroregionu Napajedla setkávali na vzdělávacích a
sportovních soutěžích organizovaných jednotlivými školami. Pro žáky spádových škol
i pro jejich rodiče jsme uspořádali Den otevřených dveří.
V nadcházejícím období je potřeba zintenzivnit spolupráci se spádovými školami a to
jak na úrovni žáků, tak i pedagogických pracovníků a vedení škol.
Velmi významnou aktivitou byla intenzivní spolupráce s devíti školami v rámci ORP
Otrokovice. Spočívala v organizaci společných poznávacích a vzdělávacích akcí pro
pedagogické pracovníky. Na závěrečné konferenci pak zástupci zapojených škol
prezentovali příklady dobré praxe související se společným projektem podpory žáků.
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. Rovně byly uskutečněny
společné aktivity v rámci projektu ORP Otrokovice.
5. Spolupráce s DDM
Využívali jsme nabídky akcí pořádaných DDM (viz přehled akcí školy). Ve školním
rozhlase jsme informovali o jejich aktivitách pro žáky. Vedení DDM bylo hostem na
zahájení a ukončení školního roku na naší škole. Nejvýznamnější akcí této spolupráce
byla dvoudenní akce zaměřená na prevenci sociálně-patologických jevů.
6. Spolupráce s MŠ
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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. Naši pedagogové se aktivně zapojili do organizace některých akcí
pořádaných Klubem kultury v Napajedlích (moderování pietních akcí).
10. Spolupráce s místními firmami
Spolupracovali jsme s firmou Fitness Slávia Napajedla při organizaci mezinárodních
závodů In-line Napajedla 2015.
Většina místních firem podpořila sponzorskými dary náš školní ples. Velmi kladně
hodnotíme i spolupráci s Technickými službami Napajedla, které se starají o zeleň
kolem naší školy.
11. 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.

35

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., vše v platném znění, kterou se stanoví
náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Datum zpracování zprávy: září 2015
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 5. 10. 2015
Razítko školy a podpis ředitele:

Schváleno školskou radou:
Podpis:
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