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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
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:
počet
tříd
/skupin

počet
žáků

počet žáků na
třídu/skupinu

přepočtený počet
ped. prac./prac. ŠJ

I. stupeň

11

257

23

13

počet
žáků
na
úvazek
19,7

II. stupeň
školní družina
školní jídelna

9
6
-

215
160
651

24
26,6
-

15,4
4
7,4

13,9
40
87,9

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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II. Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů
vzdělání a Rámcové vzdělávací programy
 79-01-C/01 Základní škola, studium denní
Vzdělávací programy školy:
vzdělávací program
ŠVP pro základní
vzdělávání
ŠVP pro základní
vzdělávání
ŠVP pro základní
vzdělávání

1. 9. 2008

9.

66

1. 9. 2013

8.

53

1. 9. 2015

1.-7.

353

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů:
Volitelné předměty:
8. ročník:
 Konverzace v anglickém jazyce – 2.sk.
 Základy administrativy – 1. sk.
 Sportovní výchova – 1.sk.
9. ročník:
 Cvičení z českého jazyka - 1.sk.
 Cvičení z matematiky – 1.sk.
 Konverzace v anglickém jazyce – 2.sk.
Nepovinné předměty:
 Náboženství
 Dopravák
 Pohybové a sportovní aktivity
Podpora žáků:
 Dyslektická péče
 Logopedie

školní rok 2015/2016
v ročnících
počet žáků

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016:
počet fyzických osob

přepočtené
úvazky

učitelé

30

28,4

vychovatelé

5

4

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016:
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

0,72

VŠ

M, F

19
20
21
22

učitelka
učitelka
učitel
učitelka

0,81
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

vychovatelka

1

ÚSO

vych.

32

vychovatelka

0,9

ÚSO

vych.

33

vychovatelka

0,9

ÚSO

vych.

34

vychovatelka

0,73

ÚSO

vych.

35

vychovatelka

0,47

VŠ

vych.

Věková struktura pedagogických pracovníků:
učitelé:
do 25 roků – 0, do 30 roků – 1, do 35 roků – 4, do 40 roků – 6, do 45 roků – 7,
do 50 roků – 3, do 55 roků – 8, do 60 roků – 1,
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 -1, do 55 roků - 2, do 60 roků - 0, 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 2015/2016:
interní
pracovníci

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

17

14,7

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016:
ostatní
pracovníci
/poř. číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Školní jídelna
1
2
3
4
5
6

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.
kuchařka
kuchařka
kuchařka
kuchařka

1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

ÚSO
SO
SO
SO
SO
SO

7

7
8

kuchařka
prac. obchod. provozu

1,0
0,4

SO
SO

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném
přijetí do školy
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2015/2016:
zapsaní
do 1. tříd 2015
54

počet žádostí
o odklad
6

nastoupili
do 1. třídy 2015
48

zapsaní do
1. tříd 2016
52

počet žádostí
o odklad
5

nastoupí
do 1. třídy 2016
47

V. Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2015/2016:
ročník

počet žáků
celkem

prospělo
s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

1.

48

46*

0

0

2.

52

52

0

0

3.

60

58

2

0

4.

48

39

9

0

5.

53

48

5

0

Celkem 1.
stupeň

261

243*

16

0

6.

52

29

23

0

7.

43

14

29

0

8.

53

20

33

0

9.
Celkem 2.
stupeň

66

27

39

0

214

90

124

0

475

333*

140

0

Škola celkem

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.

Výchovná opatření za uplynulý školní rok (1. i 2. pololetí):
 pochvala ředitele školy – 51 žáků
 pochvala třídního učitele – 82 žáků
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napomenutí třídního učitele – 40 žáků
důtka třídního učitele – 13 žáků
důtka ředitele školy –12 žáků
2. stupeň z chování – 1 žák
3. stupeň z chování – 4 žáci

Snížené stupně z chování na konci školního roku:
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

počet
0
3

% ze všech žáků školy
0
0

počet

% ze všech zameškaných hodin

25
0
25

0,16
0
0,06

Neomluvené hodiny za školní rok:
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

Rozbor úrazovosti za školní rok 2015/2016:
Úrazů celkem: 35
Z toho

Chlapci

17

49%

Dívky

18

51%

Úrazy:
Tělesná výchova

23

66%

Družina

1

3%

Hodina

1

3%

Přestávka

6

17%

Školní akce
Reprezentace školy sportovní akce

2

5,5%

2

5,5%

Z celkého množství 35 úrazů byl u 19 sepsán záznam o úrazu.
Z těchto 19 záznamů bylo 13 odškodněno v celkové výši 69150,- Kč
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Účast školy v soutěžích a olympiádách:
Akce

Kdy

Kde

úroveň

Zajištění

Veslařský kopeček

24.9.

Otrokovice

okresní

Mgr. Marčíková, Polák

Trnavský vrch
Atletický čtyřboj smíšených
družstev

30.9.

Trnava

okresní

Mgr. Marčíková

6. 10.

Otrokovice

okresní

Mgr. Marčíková, Polák

Mladý chemik

6.10.

Napajedla

školní

Přírodovědný Klokan
Memoriál MuDr. Josefa
Podmolíka

14.10.

Napajedla

7.11.

Otrokovice

školní
mimoškolní
akce

Mgr. Otradovcová
Mgr. Otradovcová,
Mgr. Bubela

Sálová kopaná

12.11.

Napajedla

okrsek

Mgr. Polák

Bobřík informatiky

11-13.11.

Napajedla

školní kolo

Mgr. Škrabalová

Sálová kopaná

25.11.

Luhačovice

okresní

Mgr. Polák

Florbal

26.11.

Napajedla

okrsek

Mgr. Polák

Logická olympiáda

6.11.

Zlín

krajské kolo

Mgr.Otradovcová

Olympiáda - dějepis

30.11.

Napajedla

školní

Mgr. Šlímová

Mladý chemik

4.12.

oblastní kolo

Mgr. Otradovcová

Florbal - dívky

8.12.

Otrokovice

okresní kolo

Mgr. Marčíková

Sálová kopaná

9.12.

Luhačovice

krajské kolo

Mgr. Polák

Vybíjená - 1. stupeň

15.12.

Napajedla

školní

Mgr. Marek

Olympiáda - český jazyk

11.1.

Napajedla

školní

sekce Čj

Olympiáda - zeměpis

18.1.

Napajedla

školní

Mgr. Šlímová

Olympiáda - dějepis
Olympiáda - matematika-5.a
9.ročník

19.1.

Zlín

okresní kolo

Mgr. Koželová

19.1.

Zlín

okresní kolo

Mgr. Solecká

Mladý chemik

22.1.

Otrokovice

oblastní kolo postupové
Mgr. Otradovcová

Olympiáda - chemie

9.2.

Napajedla

školní

Mgr. Otradovcová

Recitační soutěž II.st.

10.2.

Napajedla

školní

sekce Čj

Biologická olympiáda

11.2.

Napajedla

školní

sekce Př

Recitační soutěž I.st.

12.2.

Napajedla

školní

Mgr. Paulová

Olympiáda - zeměpis

18.1.

Napajedla

okresní

Mgr. Gabrielová

Recitační soutěž II.st.

8.3.

Otrokovice

okrskové

Mgr. Solecká

Olympiáda - chemie

4.3.

Zlín

okresní

Mgr. Otradovcová

Recitační soutěž II.st.

8.3.

Napajedla

okrskové

Mgr. Solecká

Recitační soutěž II.st.

14.3.

Napajedla

okresní

Krejčiříková

Matematická soutěž Klokan

18.3.

Napajedla

školní

Mgr. Kovářová

Matematická olympiáda

5.4.

Zlín

okresní

Mgr. Kovářová

Poznej a chraň

5.4.

Uh. Hradiště

oblastní

Mgr. Gabrielová
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Mgr. Marčíková

Biologická olympiáda ( C )

13.4.

Zlín

okresní

Mgr. Gabrielová

Pěvecká soutěž

14.4.

Napajedla

okrskové

Mgr. Bělíčková

Poznej a chraň

19.4.

Otrokovice

krajské

Mgr. Gabrielová

Sudoku

20.4.

Napajedla

školní

Mgr. Škrabalová

Vybíjená - 1. stupeň

20.4.

Napajedla

okrskové

Mgr. Marek

Mc.Donald CUP

21.4.

Zlín

Minikopaná

21.4.

Napajedla

okresní

Mgr. Polák

Biologická olympiáda ( D )
Dopravní soutěž mladých
cyklistů

21.4.

Zlín

okresní

Mgr. Marčíková

25.4.

Napajedla

oblast

Mgr. Marek

Pythagoriáda

11.4.

Napajedla

školní

Mgr. Kovářová

Vybíjená - 1. stupeň

28.4.

Napajedla

okres

Pohár rozhlasu

5.5.

Otrokovice

okresní

Mgr. Marek
Mgr. Polák, Mgr.
Marčíková

Vybíjená - 1. stupeň

11.5.

Val. Meziříčí

kraj

Mgr. Marek

Sudoku - II.st.
Dopravní soutěž mladých
cyklistů

11.5.

Uh. Hradiště

okres

Mgr. Škrabalová

13.5.

Napajedla

okres

Mgr. Marek

Sudoku - 1.st.

19.5.

Uh. Hradiště

okres

Mgr. Škrabalová

Pohár rozhlasu

24.5.

Uh. Hradiště

kraj

Mgr. Marčíková

Pythagoriáda
Dopravní soutěž mladých
cyklistů

25.5.

Otrokovice

okresní

Mgr. Otradovcová

31.5.
14.16.6.2016

Zlín

kraj

Mgr. Marek

Nymburk

celostátní

Mgr. Marek

Celostátní finále DSMC

Mgr. Solecká

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád:
Recitační soutěž (školní kolo)
kategorie 1. tříd:
1. místo – Michaela Kupková, I.A
2. místo – Ema Poláková, I.B
3. místo – Martin Bartůnek, I.A
kategorie 2. a 3. tříd:
1. místo – Anna Sedláčková, III.A
2. místo – Zuzana Fryštáková, III.C
3. místo – Štěpán Prokop, III.A
kategorie 4. a 5. tříd:
1. místo – Alžběta Hlačíková, V.B
2. místo – Roman Hořák, V.B
3. místo – Natálie Andrejevová, IV.B
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kategorie 6.-7. tříd:
1. místo - Samuel Marišler, VI.B
2. Místo - Michaela Švancerová, VI.B
3. Místo - Filip Šlíma, VII.B
kategorie 8.-9. tříd:
1. místo - Sabina Černíčková, VIII.A
- Anna Kučerová, VIII.B
2. místo - Barbora Kupková, VIII.B
3. místo - Nikola Černá, IX.B
Recitační soutěž (okrskové kolo)
1. stupeň: 1. místo – Anna Sedláčková, III.A
2. stupeň: kategorie 6.-7. tříd: 2. místo - Michaela Švancerová, VI.B
kategorie 8.-9. tříd:
3. místo - Sabina Černíčková, VIII.A
Olympiáda v českém jazyce (školní kolo)
místo – Martina Klhůfková, IX.A
Přírodovědný klokan
1. místo - Simona, Chovancová, IX.B
2. místo - Kateřina Holubová, IX.B
3. místo - Kateřina Švancerová, IX.B
Biologická olympiáda
kategorie 6.-7. ročník:
1. místo - Eliška Hádalová, VI.A
2. místo - Nikola Řezaninová, VI.B
3. místo - Veronika Sýkorová, VI.B
kategorie 8.-9. ročník:
1. místo - František Nesrsta, VIII.B
2. místo - Filip Kašný, VIII.B
3. místo - Michaela Lhotská, IX.B
Dějepisná olympiáda (školní kolo) - pro žáky z 8. a 9. tříd
1. místo - Kamila Kozmíková, IX.C
2. místo - František Nesrsta, VIII.B
3. místo - Tomáš Hlačík, VIII.A
Dějepisná olympiáda (okresní kolo)
- Kamila Kozmíková, IX.C – úspěšný řešitel
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Zeměpisná olympiáda (školní kolo) - pro žáky z 6. až 9. tříd
6. ročník:
1. místo - Dávid Šimek, IV.B
2. místo - Eliška Hádalová, VI.A
3. místo - Adriena Vilímová, VI.A
7. ročník:
1. místo - Filip Šlíma, VII.B
2. místo - Barbora Bartůnková, VII.A
3. místo - Jana Silná a Jakub Šidlík, VII.A
8. ročník
1. místo - Tomáš Hlačík, VIII.A
2. místo - František Nesrsta, VIII.B
3. místo - Tereza Nedbalová, VIII.A
Zeměpisná olympiáda (okresní kolo)
11. místo - Dávid Šimek, VI.B
17. místo - Tomáš Hlačík, VIII.A
Pěvecká soutěž (školní kolo)
kategorie 1. ročníků:
lidové písně:
1. místo – Nela Vaňková, I.A
2. místo – Klára Skulová, I.A
3. místo – Ema Poláková, I.B
moderní písně:
1. místo – David Šmigura, I.B
2. místo – Amálie Skulová, I.A
3. místo – Mai Thanh Le, I. A
kategorie 2. a 3. ročníků:
lidové písně:
1. místo – Ema Bryšková, III.A
2. místo – Dan Otradovec, III.B
3. místo – Klára Škrabalová., III.B
moderní písně:
1. místo - Nela Dufková, II.A
2. místo – Ondřej Bobek, III.B
3. místo – Petr Gabriel, III.B
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Kategorie 4. a 5. ročníků:
lidové písně:
1. místo – Václav Holub, V.A
2. místo – Monika Omelková, IV.A
3. místo – Martin Šiška, V.B
moderní písně:
1. místo – Sára Cingelová, V.A
2. místo – Anežka Boudová, V.A
3. místo – Le Chi Quynh, V.B
Pěvecká soutěž (okrskové kolo)
lidové písně -1. místo – Ema Bryšková, III.A
moderní písně - 3. místo – Sára Cingelová, V.A
Matematická olympiáda (okresní kolo)
1. místo – Svatopluk Solecký, V.B
Eliška Hádalová,VI.A - úspěšný řešitel
Tereza Prokopová, VI.A - úspěšný řešitel
Nikola Marišlerová, VI.A - úspěšný řešitel
Tomáš Macků, VI.A - úspěšný řešitel
Daniel Marišler, VIII.B - úspěšný řešitel
Pythagoriáda ( školní kolo)
úspěšní řešitelé - postup do okresního kola:
6. ročník:
- Tereza Prokopová, VI.A
- Eliška Hádalová, VI.A
8. ročník:
- Anežka Poznerová, VIII.B
- Tomáš Hlačík, VIII.A
- Martin Holub, VIII.A
Pythagoriáda (okresní kolo)
úspěšní řešitelé :
6. ročník Tereza Prokopová, VI.A
8. ročník Tomáš Hlačík, VIII.A
Logická olympiáda
6. místo – Dan Otradovec, III. B –krajské kolo
kategorie 6-9. ročník + víceletá gymnázia
12. místo - Michaela Lhotská, IX.B
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Sudoku (okresní kolo)
2. místo – Ivana Odstrčílíková, IX.A
Sudoku (krajské kolo)
1. místo – Matěj Skula, III.B
Klokan – matematická soutěž (školní kolo)
kategorie Cvrček (2.a 3. třídy) – zapojeno 106 žáků
1. místo – Matěj Skula, III.B
2. místo – Dan Otradovec, III.B
3. místo – Veronika Abrahámová, II.B,
kategorie Klokánek (4. a 5. třídy)- zapojeno 94 žáků
1. místo – Jakub Výsmek, V.A
2. místo – Svatopluk Solecký, V.B
3. místo – Michal Gabriel, V.B
kategorie Benjamín (6. a 7. třídy)
1. místo - Filip Šlíma, VII.B
2. místo - Jakub Šidlík, VII.A
3. místo - Václav Maniak, VII.B
kategorie Kadet (8. a 9. třídy)
1. místo - Daniel Marišler, IX.B
2. místo - Michaela Lhotská, IX.B
3. místo - Tereza Maňásková, IX.B
„Poznej a chraň“ týmová soutěž (oblastní kolo)
2. místo - Veronika Sýkorová, VI.B
Nikola Řezaninová, VI.B
Jakub Šidlík, VII.A
„Poznej a chraň“ týmová soutěž (krajské kolo)
1. místo - Veronika Sýkorová, VI.B
Nikola Řezaninová, VI.B
Jakub Šidlík, VII.A
Biologická olympiáda (okresní kolo)
7. místo - František Nesrsta, VIII.B
17. místo - Filip Kašný, VIII.B
Bobřík informatiky
Benjamin (6-7. ročník)
1-2. místo - Viktorie Prici, VII.A, Aneta Hrbáčková, VII.A
3. místo - Daniel Verbík, VII.A
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Kadet (8-9. ročník)
1. místo - Michaela Kašpárková, IX.B
2. místo - Anežka Poznerová, VIII.B
3. místo - Tereza Maňásková, IX.B
Mladý chemik
školní kolo:
1. místo - Michaela Lhotská, IX.B
2. místo - Roman Liška, IX.B
3. místo - Anežka Hubníková, IX.A
oblastní kolo:
8. místo - Anežka Hubníková, IX.A
9. místo - Michaela Lhotská, IX.B
11. místo - Roman Liška, IX.B
Chemická olympiáda (školní kolo)
1. místo - Michaela Lhotská, IX.B
2. místo – Daniel Marišler, IX.B
3. místo – Anežka Hubníková, IX.A
Chemická olympiáda (okresní kolo)
12. místo – Michaela Lhotská, IX.B
Veslařský kopeček
ml. žáci a žákyně /1200 m:
1. místo - Anna Malinová , VII.B
2. místo - Viktorie Kuchmister, VI.B, Jan Kraváček, VII.A
3. místo - Filip Šlíma, VII.B
st. žákyně/ 1800 m:
3. místo - Alexandra Kudelová, IX.B
4. místo - Monika Jablůnková, VIII.A
st. žáci/ 2500 m:
2. místo - Martin Holub, VIII.A
6. místo - Vít Remeš, IX.A
Trnavský vrch
ml. dívky
2. místo - Anna Malinová, VII.B
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st. dívky
2. místo - Alexandra Kudelová, IX.B
další úspěšná umístění:
4. místo - Martin Holub, VIII.A
13. místo - Tomáš Hlačík, VIII.A
16. místo - Monika Jablůnková, VIII.A
17. místo - Dávid Šimek, VI.B
Memoriál MUDr. Josefa Podmolíka
Individuální závod na 1200m:
1. místo - Martin Holub, VIII.A, Alexandra Kudelová, IX.B
2. místo - Kateřina Švancerová, IX.B
3. místo - Anna Malinová, VIII.A
Štafeta (půlmaraton):
6. místo - družstvo: Hlačík, Kudelová, Malinová, Švancerová, Jablůnková,
Matějíčková, Sojková
Florbal
- dívky - okresní kolo - 5. místo
- chlapci - okrskové kolo starší žáci 3. místo
- okrskové kolo mladší žáci 2. místo
Minikopaná – 6. místo v okrese
Vybíjená – okrskové kolo – 3. místo – smíšené družstvo žáků1.stupeň
okresní kolo – 1. místo – smíšené družstvo žáků1.stupeň
Pohár českého rozhlasu v atletice (okresní kolo)
- mladší žáci 2. místo
- mladší žákyně 3. místo
- starší žákyně 1. místo
- starší žáci – 2. místo
Pohár českého rozhlasu v atletice (krajské kolo)
- starší žákyně 2. místo
Pouťový běh Halenkovice:
Trať 300m - 1. místo – Nela Konečná, I.B
Trať 600 m - 1. místo – Tomáš Holub, III.B
2. místo – Sára Andrýsková, III.B
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4. ročník: 1. místo – Kryštof Hladil, IV.A
3. místo – Andrea Čechová, IV. A
5. ročník: 1. místo – Miroslav Horák, V.A, Natálie Novotná, V.A
2. místo – Svatopluk Solecký, V.B
3. místo – Alžběta Hlačíková, V. B
Sálová kopaná
- okresní kolo – 1. místo
- krajské kolo – 5. místo
Dopravní výchova
Oblastní kolo -1. místa v obou kategoriích
Okresní kolo -1. místo - mladší žáci
-1. místo - starší žáci
Krajské kolo -1. místo – mladší žáci
-1.místo – starší žáci
Celostátní kolo - 5. místo – mladší žáci, 7. místo – starší žáci
Činnost školní družiny
Ve školním roce 2015/2016 se přihlásilo do ŠD 160 žáků.
 75chlapců
 85 dívek
V průběhu roku se odhlásilo 9 žáků a 1 se přihlásil.
Stav na konci školního roku je tedy 152 žáků.
72chlapců
 80 dívek
Žáci byli rozděleni do 6 oddělení a pracovalo s nimi 5 vychovatelek.
Provozní doba: 6.00 – 7.30 hod. a 11.35 – 16.30 hod.
V rámci ŠD pracovalo 9 zájmových útvarů:
 Rytmíček
 Divadélko „Rozmarýnek“
 Docela malé pískání
 Malování pro každého(I. a II. ročník)
 Angličtina hrou
 Rytmík
 Dráček
 Malování pro každého (III. až V. ročník)
 Sportík
Ročním tématem činnosti ŠD bylo: „Pojďte s námi do pohádky“. Jednotlivé měsíce
měly názvy pohádkových království a hry, činnosti i akce byly inspirovány
pohádkovou tématikou.
Září – „Neználkovo království“
Říjen – „Strašidelné království“
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Listopad – „Dračí království“
Prosinec – „Čertovské království“
Leden – „Ledové království“
Únor – „Zlaté království“
Březen – „Písmenkové království“
Duben – „Medové království“
Květen – „Rozkvetlé království“
Červen – „Vodní království“
Akce v jednotlivých měsících:
11. 9. – „Sportovní odpoledne“ – 89 účastníků
17. 9. –„Deskové hry“ – 88 účastníků
22. 9. – „Mach a Šebestová“ – 102 účastníků
5. a 6. 10. – „Beseda ze zdravovědy“ – 43 účastníků
16. 10. – „Ať žijí duchové“- 107 účastníků
22. 10. – „Strašidelný rej“ – 98 účastníků
30. 10. – „O nej… strašidlo“ – soutěž ŠD – 115 účastníků
31.10. - „Podzimní dýhování“ – výtvarná soutěž DDM Matýsek (30 účastníků)
– 1. místo J. Marková, 2. místo J. Kolomazníková
a ocenění DDM jako ŠD
6. 11. – „Drakiáda“ – 87 účastníků
13. 11. – „Jak vycvičit draka“ – 101 účastníků
3. 12. – „Čertovská stezka“ -97 účastníků
11. 12. – „S čerty nejsou žerty“ – 101 účastníků
15. 12. – „ Vánoční dílničky“ – 60 účastníků
17. a 18. 12. – „Vánoční besídky „ – 120 účastníků
14. 1. 2016 – „Mrazíkiáda“ – 96 účastníků
20. 1. – „Návštěva dětí z MŠ“ – program - 47 vystupujících
22. 1. „Sněhová královna“ - 96 účastníků
11. 2. – „Hrajeme si s pohádkou“ – 115 účastníků
12. 2. – „Valentýnská disco party“ – 90 účastníků
19. 2. – „Popelka“ – 69 účastníků
25. 2. – „Pohádkový karneval“ -119 účastníků
23. 2. – „Čtvero ročních období“ – krajská VV soutěž ŠD (30 účastníků)
– ocenění A. Vaculíková ,V. Sukupová
1. 3.,8. 3., 15. 3. a 22. 3 . – „Čtení v knihovně“ – 65 účastníků
11. 3. – „Čtyřlístek ve službách krále“ – 96 účastníků
21. 3. – „Velikonoční tvoření“ – soutěž ŠD – 75 účastníků
4. 3., 18. 3. a 7. 4. – „Zpívání s doprovodem“ – 68 účastníků
15. 4. – „Pan Včelka“ – 65 účastníků
18. 4. – 25. 4. – „Pečení perníčků“ – 79 účastníků
26. 4. – „ Návštěva školního včelína a beseda se včelařem“ – 64 účastníků
13. 5. – „Ferda – nová dobrodružství“ – 75 účastníků
19. 5. – „Žijeme přírodou“ – 97 účastníků
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3. 6. – „Hasiči dětem“ – 66 účastníků
10. 6. – „Princezna ze mlejna“ – 75 účastníků
16. 6. – „Lanáček“- 67 účastníků
22. 6. – „Vodní hrátky“- 85 účastníků
28. 6. – „ Agiliti“- 75 účastníků
Celkem 36 akcí se zúčastnilo 2952 žáků.
Splněny byly také společné úkoly:
účast na DVPP:
29. 1. 2016 – Školení PP – Geherová V., Prokešová O.
29. 2. 2016 – Metodický materiál ve školní družině – Krejčiříková M.
30. 5. 2016 – Angličtina na I. stupeň ZŠ – Šindelářová P.
- spolupráce s třídními učiteli
- spolupráce se ŠD Pohořelice a 1. základní školy Napajedla a DDM Matýsek
- posilování spolupráce s rodiči – Den otevřených dveří a „Vánoční dílničky“
- prezentace činnosti ŠD na veřejnosti – NTV Cable, informace s fotografiemi
z jednotlivých akcí jsou uveřejňovány 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 realizované tyto projekty:
 experimentální koutek ve třídě – péče o suchozemské plže (oblovka žravá)
 budky pro drobné ptactvo – umístěny na stromech v okolí školy
 světový den vody - projektový den 2.B, DEN ZEMĚ – aktivity ve třídách
v rámci prvouky, přírodovědy a přírodopisu
 není vzduch jako vzduch – dotazník o nakládání s odpady pro žáky 9. tříd
Proběhly následující exkurze a přednášky:
 návštěva žáků 9. ročníků na ČOV v Napajedlích (červen 2016)
 přednáška pro žáky 3. tříd (únor 2016)
 terénní exkurze a pozorování rostlin v okolí školy - v rámci přírodovědných
předmětů
Soutěže a olympiády:
Žáci se zúčastnili olympiády v biologii a chemii. Vynikajících výsledků dosahujeme
také v soutěži Přírodovědný klokan, Mladý chemik a v ekologické soutěži Poznej a
Chraň. Výsledky jsou zaznamenány v závěrečné zprávě sekce přírodovědných
předmětů.
Proběhly následující sběrové akce:
 sběr starého papíru, kaštanů, šípků, pomerančové a citronové kůry, víček od PET
láhví, sběr hliníku pro Charitu v Otrokovicích
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jsme zapojeni do programu RECYKLOHRANÍ, ve kterém probíhá sběr baterií a
vyřazených elektrozařízení
Celkem bylo nasbíráno: 150 kg víček od PET láhví, 98 kg pomerančové kůry, 65 kg
baterií, 31 kg elektrozařízení, 30 kg hliníku
Výchovné poradenství
Výchovná poradkyně a koordinátorka péče o žáky s VPUCH poskytovaly po celý
školní rok odbornou pomoc učitelům, žákům a jejich rodičům především v těchto
oblastech:
 výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
 kariérové poradenství – profesní orientace žáků
 výchovné problémy žáků a jejich neprospěch
 spolupráce se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně
patologických jevů
 spolupráce se školním psychologem ve zkoumání a budování sociálních vztahů
a klimatu ve třídě
V péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami jsme spolupracovali s
Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou (dále jen KPPP) ve Zlíně, Uherském
Hradišti a Kroměříži. Organizačně jsme zabezpečovali přípravy, plnění a
vyhodnocování individuálních plánů (IVP).
V této oblasti vedeme spisovou dokumentaci, průběžně aktualizujeme databázi
vyšetřených žáků.
Nápravy poruch učení jsou reedukovány učiteli v rámci vyučovacích předmětů,
individuální péče je jim věnována v dyslektických kroužcích pod vedením paní
učitelky J. Paulové a B. Veselé. Žáci využívají vhodné reedukační programy na PC,
pracují s textem, s encyklopedií. Učí se efektivně učit. Hrají hry na rozvoj slovní
zásoby, paměti, vzdělávací a vědomostní hry (Slovní expres, Tik- tak bum, Scrabble,
Hry v kostce, Logico - Piccolo …)
O žáky s komunikačními obtížemi je pečováno v kroužcích logopedie, které vedou
paní učitelky J. Paulová a B. Veselá. Obě zmiňované učitelky se také zúčastnily
v Brně 26.11. 2015 akreditovaného semináře na téma Inkluze – Systém péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami Mgr. Alice Vašákové s Edupraxe s.r.o.
Výchovná poradkyně a koordinátorka péče o žáky s VPUCH se také zúčastnily
pravidelného setkání výchovných poradců ve Zlíně, kde byly seznámeny s novou
vyhláškou č. 27/2016 Sb. upravující vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami, žáků nadaných a mimořádně nadaných a konkrétním výčtem a účelem
podpůrných opatření a jejich členění do stupňů.
Do KPPP bylo ve školním roce 2015/2016 odesláno a vyšetřeno 16 žáků. 22 žáků
má stanoveno zdravotní znevýhodnění. Jedná se o žáky se speciálními potřebami, zák.
č. 561/2004 Sb.,§16,odst. 6, u kterých je nutné zohlednění a diferencované hodnocení
převážně po celou dobu školní docházky. 10 žáků bylo integrováno se zdravotním
postižením. Pro všechny integrované žáky byly během měsíce září vypracovány
individuální vzdělávací plány a následně byly projednány se zákonnými zástupci i
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s žáky. Všichni integrovaní žáci využívali pomůcky pomáhající kompenzovat
zdravotní postižení a v průběhu roku jim byla poskytována individuální nebo
skupinová reedukace. Při práci s integrovanými žáky nebyla zřízena funkce asistenta
pedagoga, o kterou žádáme na příští školní rok 2016/2017.
Integrovaní žáci ve školním roce 2015/2016
Druh postižení
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
Zdravotní postižení – Vývojové
poruchy učení
Zdravotní postižení – Vývojové
poruchy chování /ADHD/
Celkem integrovaných žáků

ročník

Počet žáků
0
0
0
0
8

druhý, třetí , čtvrtý, pátý,
sedmý, devátý
Druhý, šestý

2
10

Oblast profesní orientace
Téma Volba povolání se ve školním roce 2015/2016 vyučovalo 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 z okolí. Jako každoročně projevili žáci 8.a 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. V prvním kole přijímacího
řízení nebylo 6 žáků 9. ročníku přijato ani na jednu vybranou školu , to se jim
podařilo po absolvování kola druhého. V současné době mají všichni žáci 9. ročníku
odevzdaný zápisový lístek na střední škole, kterou budou od září příštího školního
roku studovat.
Osmileté gymnázium odchází studovat 1 žák současného 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. přij. přihl. přij.
6
1
18
16

SOŠ
přihl.
28

SOU

přij.
31

22

přihl.
14

přij.
14

Umělecké
školy
přihl. přij.
6
5

Poradenská a výchovná činnost
Ve školním roce 2015/2016 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 devátého ročníku jsme po dohodě s TU, žáky
samotnými i jejich rodiči jako nejvhodnější řešení volili přestup do paralelní třídy.
Toto řešení se však neukázalo jako přínosné, proto budeme v dalších případných
žádostech důkladně zvažovat možné dopady na budoucí kolektivy tříd.
Objevila se i agresivita žáků v chování k sobě navzájem, stále častěji u žáků
slyšíme i vulgarismy, velmi se zhoršilo i chování žáků vůči učitelům. 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 předmětu Výchova k občanství je nutné více na žáky působit v tématu Morálka.
V případech problémového chování žáků v rámci třídy se do řešení situace vždy
aktivně zapojili i třídní učitelé.
V šestém ročníku se ukázala velmi přínosnou pomoc školní psycholožky Mgr.Venduly
Bednaříkové při problémech v kolektivu třídy spojených s přechodem na druhý stupeň.
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. Musím vyzdvihnout i spolupráci se
školním metodikem prevence sociálně patologických jevů Mgr. Michalem Markem a
školní psycholožkou Mgr. Vendulou Bednaříkovou. Metodik prevence, školní
psycholožka, výchovná poradkyně i speciální pedagožka spolupracují jako tým,
výborně fungují vzájemné konzultace při řešení případných problémů žáků.
Semináře a pracovní setkání:
Porada výchovných poradců – Zlín
Pracovní schůzka VP a MP - OSPOD Otrokovice
Regionální porada VP Zlínského kraje – KÚ Zlín
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Úvodem školního roku 2015/2016 byla školním metodikem prevence vypracována
evaluace minimálního preventivního programu za rok 2014/2015 a následně pak
koncem září 2015 zaslána krajskému metodiku prevence a na Odbor školství, mládeže
a sportu Krajského úřadu Zlínského kraje. V průběhu září a října 2015 školní metodik
prevence vypracoval nový Minimální preventivní program pro následující školní rok,
se kterým byl seznámen pedagogický sbor naší školy. Pedagogům byl dokument
zaslán mailem k připomínkování, následně jej metodik prevence umístil na nástěnku
ve sborovně. Nový MPP byl řádně zaslán na Odbor školství, mládeže a sportu
Zlínského kraje.
Vzhledem k nízkému nárůstu počtu žáků ze spádových škol do šestého ročníku jsme
opět upustili od konání adaptačního kurzu.
Žáci čtvrtých ročníků počátkem října zahájili svou cestu k získání „Průkazu
cyklisty“. První setkání (1. 10.) se stejně jako to poslední květnové (25. 5.) konalo na
dopravním hřišti v Malenovicích. V únoru (25. 2.) proběhla teoretická příprava na
půdě školy. Krátce před vykonáním závěrečných zkoušek (18. 5. a 20. 5.) pak školní
metodik prevence s dětmi obou čtvrtých tříd zopakoval a shrnul pravidla silničního
provozu, výbavu kola, význam dopravních značek a řešení křižovatek. Drtivá většina
dětí si nakonec svůj vytoužený průkaz přivezla a ti, kteří tentokrát neměli to štěstí,
nebo jim k získání kýženého dokumentu chyběla nějaká znalost či dovednost, mají
možnost kdykoliv průkaz dodatečně získat přímo na malenovickém dopravním hřišti.
Ve dnech 20. října, 26. listopadu a 17. prosince 2015 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. I letos se akce těšila mezi žáky velké oblibě.
I žáci 8. ročníků se tentokrát ve spolupráci s Policií ČR seznamovali s obsahem
trestní odpovědnosti, rozdílem mezi trestním činem a přestupkem, dále se probíraly
nejčastější druhy protiprávního jednání mladých lidí nebo druhy protiprávních jednání
páchaných dospělými na dětech. Besedy se uskutečnily 15. března 2016. Policie ČR se
svým programem „Policista je náš kamarád“ zavítala také do druhých tříd (17. 3.).
Dětem byly představeny různé složky policie, vysvětleny rozdíly mezi pořádkovým a
dopravním policistou nebo kriminalistou. Dostalo se jim také poučení, jak správně
volat na tísňovou linku nebo doporučení, jak se správně chovat v silničním provozu či
při setkání s cizí osobou. Program „Bezpečné chování“ (10. 3.) určený pátým
ročníkům obsahoval zejména důležitá doporučení k bezpečnému používání internetu,
sociálních sítí apod.
O tom, jak se bezpečně chovat na sociálních sítích, jak nakládat s citlivými
informacemi a jak se bránit v případě kyberšikany školní metodik hovořil s žáky
pátého i šestého ročníku v průběhu roku. Přednáška byla zaměřena především na
používání sociální sítě Facebook.
Metodik prevence vypracoval leták do tříd s kontakty a základními informacemi ke
školnímu poradenskému pracovišti. Společně se školní psycholožkou a výchovnou
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poradkyní vypracoval krizové scénáře k řešení výskytu různých forem rizikového
chování. Pro nadcházející školní rok má vypracovaný preventivní program pro žáky 9.
ročníků (AIDS) a s žáky prvního stupně plánuje besedu na téma správné péče o zuby
(ČISTÉ ZOUBKY=ZDRAVÉ ZOUBKY).
Ve středu 8. 5. 2016 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.
Dne 30. 11. 2015 se v sídle Krajské pedagogicko-psychologické poradny Zlín
konalo setkání školních metodiků prevence. Policie ČR ústy paní por. Bc. Lysáčkové
představila své preventivní programy a možnosti spolupráce se ZŠ. Programovou
nabídku představila také paní A. Šimečková z Centra pro rodinu Zlín nebo společnost
Madio. Mgr. Bc. Šárka Kostková informovala o dotačním programu KÚ a o
plánovaném odborném semináři zaměřeném na kyberšikanu, netolismus a e-bezpečí.
Posledním obsahem setkání metodiků byl workshop na téma „Krizová intervence a
mimořádné události ve škole.
Metodik prevence se ve školním roce 2015/2016 zúčastnil dvou odborných
seminářů zaměřených na řešení šikany na školách. První seminář (10. 12. 2015) byl
zaměřen především na teoretické poznatky k problematice, druhý (16. 3. 2016)
představil řešení konkrétních kazuistik, nácvik komunikace při řešení šikany, krizové
scénáře ve škole či modelové situace z praxe.
Dne 16. 4. 2016 proběhl na půdě UTB Zlín odborný seminář k prevenci rizikového
chování „Osobní bezpečí na internetu“. Své zkušenosti a rady v oblasti prostředí
internetu či sociálních sítí představil projektový manažer pro internetovou bezpečnost
společnosti seznam.cz (sociální inženýrství páchané na dětech) Martin Kožíšek Na
semináři představil metodik prevence Mgr. Jan Bartoněk projekt Univerzity Palackého
v Olomouci nazvaný „E-Bezpečí". Ten je zaměřen na prevenci, vzdělávání, výzkum,
intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a s ním souvisejícími
fenomény. Na pracovníky projektu se s prosbou o pomoc či radu mohou obracet jak
samotné děti, tak jejich rodiče a pedagogové. Příklady z praxe obohatil seminář Ing.
Bc. Petr Suchomel ze Salesiánského klubu mládeže Zlín.
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. V průběhu roku jsme organizovali spoustu sběrových akcí
(baterie, kaštany, šípky, pomerančová kůra, papír, hliník, aj). Výborných výsledků se
především zásluhou paní učitelky Marčíkové podařilo dosáhnout na různých
atletických závodech konaných v průběhu roku. Své zastoupení jsme měli i
v celostátním kole, tentokrát se do republikového finále Dopravní soutěže mladých
cyklistů probojovala obě naše družstva, která posléze získala 5. místo ze 14
zúčastněných v mladší kategorii a 7. místo ve starších. I letos jsme se zapojili do Sazka
Olympijského víceboje. V rámci tohoto sportovního projektu k nám na školu zavítala a
s dětmi dopoledne strávila beachvolejbalistka Martéka Sluková.
Z hlediska výskytu rizikového chování na naší škole jsme v tomto školním roce
řešili zejména vztahy žáků v třídních kolektivech či nevhodné chování některých žáků
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k učiteli. U některých dětí jsme zaznamenali podezřelou zvýšenou absenci, která však
byla ze strany zákonných zástupců vždy řádně omluvena. O všech případech byli
řádně informováni zákonní zástupci žáků a v některých případech i OSPOD.

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Téma

Termín

1

Jak založit čtenářský klub

2

Logopedický asistent

9.9.2015
21.9.7.12.2015

5

Metoda hejného v
matematice na 2. stupni
(krokování, schody)
Metoda hejného v
matematice na 2. stupni
(dřívka, geoboard)
Setkání výchovných
poradců

6

Motivační setkání
vyučujících AJ

3

4

Pedagogický pracovník
Šlímová, Antonová, Geržová,
Kadlčíková

3 640,00 Kč

Barboříková

5 500,00 Kč

8.10.2015

Kovářová, Otradovcová, Škrabalová

2 700,00 Kč

22.10.2015

Kovářová, Otradovcová, Škrabalová

2 700,00 Kč

14.10.2015

Paulová

bezplatné

5.11.2015

Klečková

670,00 Kč

Cena

7.11.2015

Geržová, Veselá

1 600,00 Kč

8

Výuka matematiky
Hejného metodou
Systém péče o žáky se
speciálními vzdělávacími
potřebami na základní
škole

26.11.2015

Paulová, Veselá

1 660,00 Kč

9

Setkání školních
metodiků prevence

30.11.2015

Marek

bezplatné

Základy Hejného
10 vyučovací metody

4.12.2015

Talašová, Kadlčíková

1 740,00 Kč

11 Šikana I.

10.12.2015

Marek

900,00 Kč

12 Školení první pomoci
Metodický materiál ve
13 ŠD
Zdravé cvičení pomáhá v
14 učení

29.1.2016

všichni

6 400,00 Kč

29.2.2016

Krejčiříková

690,00 Kč

3.3.2016

Geržová

450,00 Kč

15 Šikana II.
Hodnocení a klasifikace
jako prvek pozitivní
16 motivace

16.3.2016

Marek

900,00 Kč

22.3.2016

Bělíčková

bezplatné

7

Současný žák X role a
17 kompetence učitele

29.3.2016

všichni

6 200,00 Kč

18 Workshop pro učitele

13.4.2016

Otradovcová

bezplatné

26

chemie
19 Úpravy ŠVP
Společné vzdělávání OP
20 VVV
Vzdělávání
managementu škol a
21 školských zařízení
22 Angličtina na I. stupeň
23 Letní škola angličtiny

4.5.2016

Škrabalová

bezplatné

4.5.2016

Veselý

bezplatné

19.5.-20.5.

Veselý

950,00 Kč

30.5.2016

Šindelářová

750,00 Kč

srpen 2016

Hrachovská

5 850,00 Kč

VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí školní rok 2015/2016:
Kdy

Kde

Žáci

Organizace

září - listopad

Zlín

2. a 3.ročníky

TU

24.9.2015

Napajedla

1-9. ročník

HV

celoročně

Napajedla

1.-5. ročník

TU

1.10.2015

Malenovice

4.ročník

Marek

14.-16.10.2015

Napajedla

1-9. ročník

EVVO

16.10.2015

Staré Město,
Velehrad, Modrá

7. ročník

Šlímová, Koželová

22.10.2015

Brno

5. ročník

Antonová

27.10.2015

Napajedla

6-9.ročník

Polák

listopad

Napajedla

1.st.

Geržová

ŠD - Drakiáda

6.11.2015

Napajedla

1.st.

ŠD

Výchovný koncert - 5.
ročník

9.11.2015

Zlín

5. ročník

Antonová

Burza středních škol

10.11.2015

Napajedla

8-9.ročník

Jurásková

Exkurze - Státní okresní
archiv Zlín

13.11.2015

Klečůvka

6. ročník

Klečková

Akce
Plavání
Koncert žáků ZUŠ R.
Firkušného
Návštěva městské
knihovny
Průkaz cyklisty
Sběr starého papíru
Exkurze Velká Morava
Digitárium a technické
muzeum
Sazka - olympijský
víceboj
Keramická dílna

17-23.11.2015

Anglie

8-9. ročník

Veselý, Polák,
Klečková,
Škrabalová

Divadelní představení

18.11.2015

Napajedla

3. ročník

Hladilová

Exkurze - Státní okresní
archiv Zlín

13.11.2015

Klečůvka

6. ročník

Koželová

Divadelní představení

20.11.2015

Napajedla

1-2.ročník

Šimeková

Jazykový kurz pro žáky
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Historie písma

25.11.2015

Napajedla

4. ročník

Talašová

Trestní odpovědnost
mládeže

26.11.2015

Zlín

IX:C

Bubela

Loutkové představení

26.11.2015

Napajedla

1. ročník

Paulová

Hodina hudební výchovy
na DDM

27.11.2015

Napajedla

V.B

Antonová

ŠD - Čertovská stezka

3.12.2015

Napajedla

1.st.

ŠD

Přemyslovci - dějepisné
divadlo

14.12.2015

Napajedla

5.-7. ročník

Šlímová

ŠD - Vánoční dílničky

15.12.2015

Napajedla

1.st.

ŠD

Trestní odpovědnost
mládeže

17.12.2015

Zlín

IX.B

Marková

Filmové představení

17.12.2015

Zlín

4.-5. ročník

Antonová

Vánoční zpívání

22.12.2015

Napajedla

6.-9. ročník

Škrabalová

Vánoční přehazovaná

22.12.2015

Napajedla

6.-9. ročník

Polák. Marčíková

Mrazíkiáda

14.1.2016

Napajedla

1.st.

ŠD

Den otevřených dveří

18.1.2016

Napajedla

1.-9.ročník

vedení školy

Návštěva dětí z MŠ

20.1.2016

Napajedla

1.st.

Bělíčková

Sněhová královna

22.1.2016

Napajedla

1.st.

ŠD

Školení 1.pomoci

8.2.2016

Napajedla

vybraní žáci

Marek

Hrajeme si s pohádkou

11.2.2016

Napajedla

1.st.

ŠD

Ekologická přednáška

17.2.2016

Napajedla

3.ročník

Kadlčíková

Loutkové představení

18.2.2016

Napajedla

2.ročník

Marek

Sběr starého papíru

17-19.2.2016

Napajedla

1.-9.ročník

LVK

15-19.2.2016

Horní Bečva

7. ročník

Polák, Škrabalová,
Otradovcová

Ekologická přednáška

24.2.2016

Napajedla

4.ročník

Kadlčíková

Průkaz cyklisty

25.2.2016

Napajedla

4.ročník

Marek

Výchovný koncert

1.3.2016

Zlín

3. ročník

Antonová

Do školy bez obav

březen-květen

Napajedla

předškoláci

vyučující 1. stupně

Okrskové kolo recitační
soutěže

7.3.2016

Otrokovice

1.st.

Antonová

Policista je náš kamarád

8.3.2016

Napajedla

2. ročník

Marek

Bezpečné chování

10.3.2016

Napajedla

5. ročník

Marek

Muzeum - Krokem,
skokem pravěkem

10.3.2016

Zlín

4.ročník

Talašová

Divadelní představení

14.3.2016

Uherské Hradiště

1.a 2. roč.

Paulová
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Trestní odpovědnost
mládeže
Prevence rizikového
chování
Školní kolo pěvecké
soutěže

15.3.2016

Napajedla

8. ročník

17.3.20126

Napajedla

2.ročník

Marek

17.3.2016

Napajedla

1.st.

Antonová,
Hanáková

Pečení na DDM

21.3.2016

Napajedla

3.ročník

Geržová

Hledání velikonočního
vajíčka
Okrskové kolo recitační
soutěže

Marek

23.3.2016

Napajedla

I.stupeň

žákovský
parlament

30.3.2016

Pohořelice

1.st.

Anotnová

Exkurze Osvětim

8.4.2016

Osvětim

9. ročník

Šlímová, Bubela

Divadelní představení

11.4.2016

Zlín

3.ročník

Hladilová

Škola v přírodě

2.-6.5.2016

Rožnov pod Radh.

3.ročník

Geržová

Branný den

6.5.2016

Napajedla

2. stupeň

Polák. Marčíková

Divadelní představení

11.5.2016

Zlín

4.a 5. ročníky

Kadlčíková

Exkurze Vídeň

12.5.2016

Vídeň

8.-9. ročník

Šlímová, Bubela

Dětská policie

18.5.2016

Napajedla

4.ročník

Bělíčková

Školní výlet

20.5.2016

Buchlovice

2. ročník

Barboříková

Dopravní hřiště

25.5.2016

Malenovice

4.ročník

Marek

Školní výlet

27.5.2016

Olomouc

5.ročník

Marek

Filmový festival

27.5.2016

Zlín

4.ročník

Hladilová

Filmový festival

30.5.2016

Zlín

3.ročník

Hladilová

1.-2.6.2016

Napajedla

1.-9.ročník

pedagogičtí
pracovníci

Hasiči dětem

3.6.2016

Napajedla

4. a 5. ročníky

Bělíčková

Školní výlet

8.6.2016

Lůžkovice

1.ročník

Paulová

Školní výlet

15.6.2016

Hodonín, Milotice

4. ročníky

Talašová

Sportovní den

24.6.2016

Napajedla

2. stupeň

Polák, Marčíková

Školní akademie

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů:
PK TV – organizace okrskových soutěží ve florbalu, minikopané a okresního kola
v minikopané
MS 1.stupeň – organizace okrskové soutěže ve zpěvu lidových a moderních písní,
okrskové kolo recitační soutěže
Vyučující 1. stupně – Do školy bez obav - kurz pro předškolní děti (10 lekcí)
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IX. Údaje o výsledcích inspekce
Ve školním roce 2015/2016 nebyla provedena inspekce ČŠI.
Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně
provedl ve dnech 8. a 19. 1. 2016 kontrolu zaměřenou na:
- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
práce
- dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních
předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Výsledek kontroly:
Škola zajišťuje:
a) dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
práce
b) dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti
provozu technických zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života a zdraví a právních
předpisů o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení
Zjištěné drobné závady byly odstraněny v průběhu kontroly.

X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2015
Stav bankovních účtů a pokladny k 31. 12. 2015
bankovní účet

pokladna

běžný účet

(údaje v Kč)

ostatní účty

FKSP

krytí fondů

č. účtu

261

241

245

243

241+245+243

fond odměn (411)

0,00

54 954,00

0,00

X

54 954,00

FKSP (412)
fond rezervní ze
zlepšeného HV (413)
Fond rezervní ostatní
(414)

X

X

X

40 337,38

40 337,38

0,00

781 310,74

0,00

X

781 310,74

0,00

0,00

0,00

X

0,00

fond investiční (416)

0,00

532 091,53

0,00

X

532 091,53

provozní prostředky

27 962,00

2 942 054,23

0,00

X

0,00

BÚ - stravování

0,00

274 847,00

0,00

X

0,00

Celkem

27 962,00

4 585 257,50

0,00

40 337,38

1 408 693,65

Veškeré fondy organizace jsou kryty finančními prostředky.
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Rozdíl u FKSP ve výši 8 706,00 Kč (příspěvek na penzijní připojištění za období
12/2015 ve výši - 6 000,-- Kč, neuhrazena fa č. 150895 ve výši - 500,-- Kč a
nepřevedena na účet tvorba fondu za prosinec 2015 v částce + 15 206,00 Kč).
Přehled závazků a pohledávek k 31. 12. 2015
Závazky celkem:
Z toho - závazky dodavatelům
- závazky mzdy, odvody a daně
- vratky dotací
- jiné – zálohy na transfery
výnosy příštích období, dohadné účty
krátkodobé přijaté zálohy
přitom po lhůtě splatnosti: organizace žádné nemá

4 233 000,00 Kč
493 951,00 Kč
2 054 260,00 Kč
0,00 Kč
1 061 901,00 Kč
26 290,00 Kč
596 598,00 Kč

Pohledávky celkem:
Z toho - pohledávky odběratelé
- provozní zálohy (plyn, LVK)
- jiné - náklady příštích období
- dohadné účtu
přitom po lhůtě splatnosti: organizace žádné nemá

1 231 900,81 Kč
51 681,23Kč
43 037,00 Kč
75 281,58 Kč
1 061 901,00 Kč

Přehled vývoje vybraného druhu majetku
 Přírůstky a úbytky majetku, údaje v Kč
Druh majetku
Dlouhodobý nehmotný
majetek celkem (údaj
z rozvahy A.I. brutto)
Dlouhodobý hmotný
majetek celkem (údaj
z rozvahy A.II. brutto)

Stav k 1.1.2015
127 147,00

přírůstky
23 190,00

úbytky
38 994,00

Stav k 31.12.2015
111 343,00

11 506 399,92

1 019 545,52

488 547,60

12 037 397,84

 Výsledky inventarizace:
Inventarizace provedena ke dni: 31. 12. 2015
1. Inventarizační rozdíl kladný: 14 776,00 Kč (nezachycen majetek v účetnictví
(14 700,-- Kč) a účetní nesrovnalost u účtu dodavatelé (76,00 Kč)
2. Inventarizační rozdíl záporný: 10,59 Kč (u účtu příjmy příštích období)
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Přehled výnosů a nákladů podle středisek, akcí atd.:
Střediska:
Výnosy
Referát školství
18 726 382,00
Škola
4 587 347,43
Jídelna
2 673 241,72
Školní družina
192 476,39
ESF 1 Za poznáním do světa 857 789,00
ESF 2 Pracujeme s radostí
204 112,00
VŽ Projekt vzdělávání žáků
685 403,21
Fond odměn
78 813,00
Doplňková činnost
323 988,20
Celkem
28 329 552,95
Akce: akce nesledujeme účetně

Náklady
18 726 382,00
4 238 057,00
2 689 724,90
192 476,39
857 789,00
204 112,00
685 403,21
78 813,00
101 574,40
27 774 331,90

Zisk/ztráta
0,00
349 290,43
- 16 483,18
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
222 413,80
555 221,05

Kontroly provedené u příspěvkové organizace
Kontrolní orgán
Město Napajedla,
Ing. Štolfová

Předmět kontroly

Doplatek v Kč

Penále v Kč

Uhrazeno

Veřejnosprávní kontrola

0,00

0,00

0,00

Jiná opatření uložená kontrolním orgánem: Informace a doporučení k účtování
v roce 2015 – viz. Protokol o výsledku veřejnoprávní kontroly.
Daňové přiznání
Daňové přiznání bylo podáno dne: 30. 3. 2016
Daňová povinnost na dani z příjmů právnických osob za rok 2015 : 0,00

Kč

Stav zaměstnanců k 31. 12. 2015
 stav zaměstnanců fyzický:53,16
 stav zaměstnanců přepočtený:48,43

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
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
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 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.
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 absolvovali 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 2015-2016 se v rámci udržitelnosti projektu uskutečnilo 6.
listopadu 2015 na naší škole společné sportovní soustředění zapojených škol
Projekt: Rodiče vítáni
Projekt: Ovoce do škol - v rámci tohoto projektu dostávají žáci 1. stupně ovoce zdarma
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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 2015/2016 realizovaly následující
akce:
 rekonstrukce sociálního zařízení na II. stupni
 rekonstrukce odpadů ve školní jídelně
 rekonstrukce čtyř kabinetů na II. stupni
 nátěry a výmalba některých chodeb v budově školy
 oprava a instalace žaluzií
 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. Mimořádnou akcí pořádanou k třicátému
výročí založení školy byla školní akademie „Aladinova lampa“. Tři pořádaná
představení zhlédlo téměř 900 diváků.
Ve spolupráci se SR byl uspořádán společenský ples.
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.
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 (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.
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
Žáci naší školy se zúčastnili výchovného koncertu, který pro nás připravila. Podíleli
jsme se na náboru do hudebních a výtvarných oborů. Zaměstnanci ZUŠ se stravují
v naší ŠJ. Poskytujeme prostory pro veřejný koncert ZUŠ.
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 2016.
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.
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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 2016
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 10. 10. 2016
Razítko školy a podpis ředitele: PaedDr. Miroslav Veselý

Schváleno školskou radou: 7.11.2016
Podpis: Mgr. Kateřina Šlímová
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