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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 I. i II. 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 I. stupně, druhá žákům
školní družiny a třetí žákům II. 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 jsou 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, v případě příznivého počasí, mohou pobývat i na školním nádvoří.




Součásti školy:
základní škola – kapacita 810 žáků
školní družina – kapacita 210 žáků
školní jídelna – kapacita 900 jídel

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje:
počet tříd
/skupin

počet žáků

počet žáků na
třídu/skupinu

přepočtený počet ped.
prac./prac. ŠJ

počet žáků
na úvazek

I. stupeň

11

250

22,7

12,9

19,4

II. stupeň
školní družina

9
6

213
169

23,6
28,2

15,2
3,9

14,0
43,3

školní jídelna

-

650

-

7,2

90,3

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 2017
Členové:
 za zřizovatele:
Lenka Obdržálková
Mgr. Robert Podlas
 za rodiče:
MUDr. Ivana Vaculíková
Mgr. Leona Kašná
 za pedagogické pracovníky:
Mgr. Kateřina Šlímová
Mgr. Michal Marek
Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole:
 Asociace školních sportovních klubů

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


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

Vzdělávací programy školy:
školní rok 2017/2018

vzdělávací program
ŠVP pro základní vzdělávání

v ročníku
1. 9. 2016

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

1.-9.

počet žáků
468

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:
přepočtené
úvazky

počet fyzických osob
učitelé

30

28,1

vychovatelé

5

3,9

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018:
ped. pracovníci
/poř. číslo

pracovní zařazení, funkce

úvazek

1

ředitel

1

VŠ

Z, TV

2

zást. řed. pro II. st.

1

VŠ

Jč, Hv

3

zást. řed. pro I. st.

1

VŠ

I. st.

4

učitelka

1

VŠ

I. st. + Hv

5

učitelka

1

VŠ

I. st.

6

učitelka

1

VŠ

I. st.

7

učitelka

1

VŠ

I. st.

8

učitelka

1

VŠ

I. st.

9

učitelka

1

VŠ

I. st.

10

učitelka

1

VŠ

I. st.

11

učitelka

1

VŠ

I. st.

12

učitel

1

VŠ

I. st., Vv

13

učitelka

1

VŠ

spec. ped.

14

učitelka

1

VŠ

I. st.

15

učitelka

0,77

VŠ

I. st.

16

učitel

0,09

VŠ

teolog

17

učitel

1

VŠ

M, F

18

učitelka

0,95

VŠ

M, F

19

učitelka

0,81

VŠ

Aj

20

učitelka

1

VŠ

Jč, OV

21

učitel

1

VŠ

Tv, Z

22

učitelka

1

VŠ

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

kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace

30

učitelka

0,45

VŠ

1.st, Nj

31*

asistent pedagoga

0,5

SŠ

----------

32

vychovatelka

1

ÚSO

vych.

33

vychovatelka

0,9

ÚSO

vych.

34

vychovatelka

0,9

ÚSO

vych.

35

vychovatelka

0,73

ÚSO

vych.

36

vychovatelka

VŠ

vych.

37

školní psycholog

VŠ

psych.

0,33
0,5

Pozn: * asistent pedagoga nastoupil od 1.1.2018
Věková struktura pedagogických pracovníků:
učitelé:
do 25 roků – 0, do 30 roků – 3, do 35 roků – 3, do 40 roků – 3, do 45 roků – 10,
do 50 roků – 1, do 55 roků – 3, do 60 roků – 8, do 65 roků - 1
vychovatelky ŠD:
do 25 roků - 0, do 30 roků - 0, do 35 roků - 0, do 40 roků - 1, do 45 roků - 0,
do 50 roků -1, do 55 roků - 0, do 60 roků - 2, 60 roků a více – 1
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
v%
1.st. 100%
2.st. 100%

požadovaný stupeň vzdělání:

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:
interní pracovníci

počet fyzických osob

přepočtené úvazky

16

14,2

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018:
ostatní pracovníci / poř. číslo

pracovní zařazení/funkce

úvazek

stupeň vzdělání, obor

1

ekonom-hospodář

1,0

ÚSO

2

uklízečka

0,8

zákl.

3

uklízečka

0,8

SO

4

uklízečka

0,8

zákl.

5

uklízečka

0,8

SO

6

uklízečka

0,8

SO

7

uklízečka

0,8

SO

8

THP

1,0

SO

1

ved. ŠJ

1,0

ÚSO

2

kuchařka-ved.

1,0

SO

3

kuchařka

1,0

SO

Školní jídelna

4

kuchařka

1,0

SO

5

kuchařka

1,0

SO

6

kuchařka

1,0

SO

7

kuchařka

1,0

SO

8

prac. obchod. provozu

0,38

SO

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do
školy
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2017/2018:
zapsaní
do 1. tříd 2017

počet žádostí
o odklad

nastoupili
do 1. třídy 2017

zapsaní do
1. tříd 2018

počet žádostí
o odklad

nastoupí
do 1. třídy 2018

6

41

62

14

48

47

V. Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2017/2018:
ročník

počet žáků
celkem

prospělo s vyznamenáním

prospělo

neprospělo

1.

43 *

41

0

0

2.

49 **

47

0

0

3.

49

47

2

0

4.

58***

52

4

0

5.

61

54

7

0

Celkem 1. stupeň

260

241

13

0

6.

57

21

35

1

7.

59

29

30

0

8.

55

26

29

0

9.

43

6

37

0

Celkem 2. stupeň

214

82

131

1

Škola celkem

468

323

144

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). Do celkoévého počtu žáků nejsou
započítáni žáci nezařazení do ročníků.
* 2 žáci 1. ročníku, kteří plnili povinnou školní docházku dle § 38 nejsou do prospěchu započítáni.
** 2 žáci 2. ročníku, kteří plnili povinnou školní docházku dle § 38 nejsou do prospěchu započítáni.
*** 2 žáci 4. ročníku, kteří plnili povinnou školní docházku dle § 38 nejsou do prospěchu započítáni.

Výchovná opatření za uplynulý školní rok (1. i 2. pololetí):
● pochvala ředitele školy – 45 žáků
● pochvala třídního učitele – 22 žáků
● napomenutí třídního učitele – 81 žáků
● důtka třídního učitele – 28 žáků
● důtka ředitele školy –20 žáků

Snížené stupně z chování na konci školního roku:
počet

% ze všech žáků školy

2 – uspokojivé

2

0,43

3 – neuspokojivé

0

0

Neomluvené hodiny za školní rok:
počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

0

0

2. pololetí

15

0,07

za školní rok

15

0,04

Rozbor úrazovosti za školní rok 2017/2018:
Z celkového množství 28 úrazů byl u 15 sepsán záznam o úrazu.
Z těchto 15 záznamů bylo 14 odškodněno v celkové výši 77500,- Kč
Úrazů celkem:28
Chlapci

16

57%

Dívky

12

43%

Tělesná výchova

18

72%

Družina

1

3%

Hodina

0

0%

Přestávka

9

25%

Školní akce

0

0%

Reprezentace školy

0

0%

Úrazy:

Hodnocení: počet úrazů dlouhodobě pohybuje do čísla 30. Z uvedeného přehledu vyplývá, že nejvíce úrazů
se stalo v hodinách TV. Důvodem tohoto stavu je zvyšující se neobratnost dětí a jejich malý zájem o sport.
Žádný úraz nebyl posouzen jako vážný.
Účast školy v soutěžích a olympiádách, výsledky:
Vědomostní a umělecké soutěže
Akce
Logická olympiáda

Kdy
2.10.-13.10.2017

Kde
Napajedla

úroveň
školní

Zajištění
Otradovcová

Výsledky a umístění
I. stupeň:
1. místo - Jakub Výsmek IV.A
2. místo - Ibrahem Amin V.C
3. místo - Dan Otradovec V.B
II. stupeň:
1. místo - Svatopluk Solecký VII.A,
2. místo Filip Šlíma IX. B,
3. místo Fatma Amin VIII.A

Mladý chemik

10.10.2017

Napajedla

školní

Otradovcová

1. místo - Filip Šlíma IX.B,
2. místo - Jakub Šidlík IX.A,
3. místo - Václav Maniak IX.B

Výtvarná soutěž
"Nejkrásnější strašidlo"

02.11.2017

Napajedla

okrsek

Solecká

1.místo - Mariana Vaňáčová VI.A,
2.místo - Adéla Velísková VIII.A,
Nikola Marišlerová VIII.A

Logická olympiáda

03.11.2017

Zlín

kraj

Solecká

1. místo - Ibrahem Amin V.C

Bobřík informatiky

9.11 -10.11.2017

Napajedla

školní

Škrabalová

Dějepisná olympiáda

20.11.2017

Napajedla

školní

Šlímová

Logická olympiáda

27.11.2017

Praha

celostátní

Otradovcová

Olympiáda v českém
jazyce

27.11.2017

Napajedla

školní

Šlímová

Mladý chemik

05.12.2017

Otrokovice

regionální

Otradovcová

Zeměpisná olympiáda

11.01.2018

Napajedla

školní

Polák

Dějepisná olympiáda

16.01.2018

Zlín

okres

Koželová

Matematická olympiáda
9. ročník
Mladý chemik

24.01.2018

Zlín

okres

Kovářová

06.02.2018

Otrokovice

Otradovcová

Biologická olympiáda

07.02.2018

Napajedla

oblastní
finále
(krajské)
školní

Recitační soutěž II.
stupeň

08.02.2018

Napajedla

školní

Kategorie Benjamín (6. a 7. třídy):
1. místo - Veronika Bačová VII.C,
2.místo - Svatopluk Solecký VII.A,
3.místo - Miroslav Horák VII.A,
Kategorie MINI (4. a 5. třídy):
1. místo - Jiří Růžek V.B, Daniel
Solecký IV.B, Anna Velísková V.A,
2. místo - Ondřej Bobek V.B,
Ibrahem Amin V.C,
3. místo Anna Sedláčková V.A
1. místo - Filip Šlíma IX. B,
2.-3.místo - Barbora Bartůnková
IX.A, Jakub Šidlík IX. A
30. místo - Ibrahem Amin V.C
1. místo - Filip Šlíma IX. B,
2. místo - Tomáš Macků VIII. A,
3. místo - Eliška Hádalová VIII. A
3. místo - Filip Šlíma IX.A,
4.-6. místo - Jakub Šidlík IX.A,
30. místo - Václav Maniak IX.B
6. ročník:
1. místo - Boris Peška VI.B,
2. místo - Pavel Dufek VI.A,
3. místo - Andrea Sedláčková VI.B
7. ročník:
1. místo - Sára Cingelová VII.B,
2. místo - Svatopluk Solecký VII.A,
3. místo - Jan Čech VII.C,
8.-9. ročník:
1. místo - Filip Šlíma IX.B,
2. místo - Fatma Amin VIII.A,
3. místo - Eliška Hádalová VIII.A
20. místo - Filip Šlíma IX.B,
úspěšný řešitel
Filip Šlíma IX.B, účast
5. místo - Šlíma Filip IX.B,
11. místo - Maniak Václav IX.B,

Marčíková,
Kategorie D:
Otradovcová,Jurásková 1. místo - Alžběta Hlačíková VII.A,
2. místo - Roman Hořák VII.A,
3.místo - Svatopluk Solecký VII.A,
Kategorie C:
1. místo- Hádalová VIII. A,
2. místo - Jakub Šidlík IX.A,
3. místo - Fatma Amin VIII.A,
Šlímová

6.-7.třídy:
1. místo -David Tobola VI.A,
2. místo -Boris Peška VI.A,
3. místo -Štěpán Verbík VI. A,
8.-9. třídy:
1.místo - Michaela Švancerová
VIII.B,
2.místo - Adéla Velísková VIII.A,
3. místo -Eliška Hádalová VIII.A,

Konverzační soutěž v
AJ

08.02.2018

Napajedla

školní

Klečková, Chrástková,
Hrachovská

Recitační soutěž
4.,5.ročník

12.02.2018

Napajedla

školní

Kožuchová

Recitační soutěž

13.02.2018

Napajedla

školní
kolo

Paulová

Zeměpisná olympiáda

27.02.2018

Zlín

okres

Polák

Výtvarná soutěž
"Budování baťovských
měst a továren"

05.03.2018

Otrokovice

kraj

Solecká

Recitační soutěž-2.
stupeň
Soutěž v jazyce
anglickém

13.03.2018

Tlumačov

okrsek

Šlímová

15.03.2018

Rožnov pod
Radhoštěm

kraj

Chrástková

Klokan - matematická
soutěž

16.03.2018

Napajedla

školní

Kovářová

Kategorie Benjamin (6.-7. třídy)
- účast 50 žáků:
1. místo Svatopluk Solecký VII.A,
2.místo - Andrea Sedláčková VI.B,
3.místo Natálie Novotná VII.B,
Kategorie Kadet ( 8. - 9.třídy)
- účast 42 žáků:
1. místo - Filip Šlíma IX.B,
2. místo - Daniel Verbík IX.A,
3. místo Jakub Skýpala IX.A,

Pěvecká soutěž 4. a 5.
ročníků

21.03.2018

Napajedla

školní

Antonová

Recitační soutěž

21.03.2018

Pohořelice

okrsek

Paulová

Kategorie lidové písně:
1. místo - Ondřej Bobek V. B,
2. místo - Josefína Chytilová V.A,
3. místo - Ludmila Sátorová IV.B,
Kategorie moderní písně:
1. místo - Ema Bryšková V. A,
2. místo - Veronika Mokrášová V.C,
3. místo - Marek Dujíček V. B,
Kategorie mladší žáci:
1.místo - Justýna Marková III.B,
2.místo - Ema Poláková III.B
Kategorie 4.-5.tříd:
1. místo - Klára Neubergová V.C,

Recitační soutěž-II.
stupeň

26.03.2018

Napajedla

okres

Šlímová

Zeměpisná olympiáda

28.03.2018

Uh.
Hradiště

kraj

Polák

Pěvecká soutěž 1. - 3.
roč.

04.04.2018

Napajedla

školní

Hanáková

Kategorie II. A:
1. místo - Nicholas Plachý IX. B,
2. - 3. místo - Agáta Trvajová VIII.A
a Vendula Hrubošová VIII. A
Kategorie II. C:
1. místo Fatma Amin 8. A
1.místo - Anna Sedláčková V.A,
2.místo - Klára Neubergová V.C,
3.místo - Rostislav Bouda IV.A
1. místo - Justýna Marková III.B,
2. místo - Michaela Kupková III.A,
3. místo - Ema Poláková III.B,
2. místo - Filip Šlíma IX.B,
5. místo - Boris Peška VI.A,
9. místo - Sára Cingelová VII.B,
Za město Napajedla:
1. místo - Nikol Hrdinová VII.A,
2.místo - Sára Jurásková VI.B,
3. místo - Eliška Hádalová VIII.A,
2.místo - Michaela Švancerová
VIII.B,
Kategorie II.C:
4. místo - Fatma Amin VIII.A,

1. místo- Michaela Švancerová
VIII.B,
1. místo - Filip Šlíma IX.B (postup
do celostátního kola)
Kategorie 1. třídy:
Lidové písně - Moderní písně:
1. místo - Hana Škárová I.A, Monika
Šišková I.A,
2. místo - Jiří Žaludek I.A, Tereza
Sedlářová I.B,
3. místo -Hana Procházková I.B,
Matyáš Marek I.B,
Kategorie 2.- 3. třídy:
Lidové písně - Moderní písně
1. místo - Karolína Sukupová II.B,
Verunka Le Quynh Vy II.B,
2. místo - Johana Cingelová III.B,
David Šmigura III.B,
3. místo -Vanda Pochylá II.A,
Michaela Kupková III.A,

Biologická olympiáda,
kategorie D

12.04.2018

Zlín

okres

Marčíková

6. místo- Alžběta Hlačíková VII.A,
17. místo - Roman Hořák VII.A

Recitační soutěž-II.
stupeň

17.04.2018

Uh.
Hradiště

kraj

Gabriel

Michalela Švancerová VIII.B - bez
umístění

Matematická olympiáda

17.04.2018

Zlín

okres

Kovářová, Škrabalová

6. ročník - úspěšní řešitelé okr. kola:
Pavel Dufek VI.B,
Andrea Sedláčková VI.B,
Boris Peška VI.A
7. ročník - úspěšní řešitelé okr.kola:
Svatopluk Solecký VII.A
8. ročník - účast:
Tereza Prokopová VIII.A,
Tomáš Macků VIII.A,
Fatma Amin VIII.A,
Eliška Hádalová VIII.A,

Biologická olympiáda,
kategorie C

23.04.2018

Zlín

okres

Marčíková

10. místo - Jakub Šidlík IX.A,
16. místo - Eliška Hádalová VIII.A,

Soutěž v Sudoku

24.04.2018

Napajedla

školní
kolo

Škrabalová

Výtvarná soutěž "Okno
do světa"

25.04.2018

Zlín

kraj

Solecká

Kategorie 6. - 7. třídy:
1. místo - Viktorie Šulcová VII.B,
2. místo - Natálie Novotná VII.B,
3. místo -Svatopluk Solecký VII.A
Kategorie 8. a 9. třídy:
1. místo - Nikola Marišlerová
VIII.A,
2. místo - Tereza Prokopová VIII.A,
3. místo - Adéla Velísková VIII.A
Zvláštní ocenění - Eliška Hádalová
VIII.A,

Pěvecká soutěž 1.st.

03.05.2018

Napajedla

okrsek

Hanáková, Antonová

Pythagoriáda

09.05.2018

Napajedla

školní

Kovářová

Soutěž v Sudoku

16.05.2018

Uherské
Hradiště

kraj

Škrabalová

Pythagoriáda

29.05.2018

Otrokovice

okres

Solecká

Kdy
15.09.2017
27.09.2017

Kde
Zlín
Trnava

úroveň
okres
okres

Zajištění
Polák
Marčíková

Minikopaná
Minikopaná
Florbal

06.10.2017
20.10.2017
03.11.2017

Napajedla
Napajedla
Napajedla

okrsek
okres
okrsek

Polák
Polák
Polák

Florbal
Mikulášská laťka

14.11.2017
07.12.2017

Otrokovice
Napajedla

okres
školní

Polák
sekce TV

6. místo
1. místo - Adam Ciran VIII.A,
1. místo - Barbora Mitevová IX.B,

Turnaj ve vybíjené 4.5. ročník

14.12.2017

Napajedla

školní

Talašová

třída V.B

Sportovní soutěže
Akce
Atletický čtyřboj
Trnavský vrch

Kategorie moderní písně:
1. kategorie:
1. místo - Le Quynh Vy II.B,
2. kategorie.:
3. místo - Emma Bryšková V.A.
Kategorie lidové písně:
2. kategorie:
1. místo - Ondřej Bobek V.B
6. ročník:
Karel Vitásek VI.B - úspěšný řešitel
7. ročník:
Svatopluk Solecký 7.A - úspěšný
řešitel
8.
ročník: - žádný úspěšný řešitel
bez umístění
Svatopluk Solecký VII.A -úspěšný
řešitel

Výsledky a umístění
starší žáci - 4. místo
1. místo - Victoria Kuchmister VIII.B,
6. místo - David Tobola VI.A,
11. místo - Dávid Šimek VIII.B
16. místo - Svatopluk Solecký VII.A
2. místo - postup okres
6. místo
mladší žáci - 1. místo (postup do okresu)
starší žáci - 3. místo

O pohár starosty obce
Syptihněv

21.12.2017

Spytihněv

mikroregi
on

Polák

1. místo

Florbal mladší děti

11.01.2018

Otrokovice

okrsek

Polák

1. místo

Florbal mladší děti

17.01.2018

okres

Polák

4. místo

Sportovní gymnastika

14.03.2018

Želechovice
nad Dřevnicí
Zlín

okresní

Marčíková

mladší žákyně - 1. místo
starší žákyně - 2. místo

Sportovní gymnastika

17.03.2018

Zlín

kraj

Marčíková

mladší žákyně - 1. místo
starší žákyně - 3. místo

Vybíjená
Fotbalový turnaj Mc
Donald´s Cup

11.04.2018
19.04.2018

Napajedla
Otrokovice

okrsek
okrsek

Marek
Solecká

Vybíjená
Pohár rozhlasu

24.04.2018
03.05.2018

Napajedla
Otrokovice

okres
okres

Marek
Polák,
Marčíková

Dopravní soutěž
mladých cyklistů

04.05.2018

Otrokovice

okres

Marek

mladší kategorie - 1. místo (postup do
krtaje)
starší kategorie -2. místo; Veronika
Bačová VII.C - 1. místo v jednotlivcích

Vybíjená Žlutava

10.05.2018

Žlutava

Marek

2. místo

Atletická soutěž
družstev ,,O pohár
rozhlasu"
Dopravní soutěž
mladých cyklistů

23.05.2018

01.06.2018

Vsetín

kraj

Marek

1. místo - družstvo
1. místo - Anna Velísková V.A
(jednotlivci-dívky)
1. místo - Jiří Růžek V.B - ( jednotlivci chlapci)

Dopravní soutěž
mladých cyklistů

19. 6. - 21. 6.
2018

Brno

celostátní

Marek

5. místo - družstvo

mikroregi
on
UH. Hradiště
kraj

Marčíková

2. místo (postup do okresu)
3.místo
3. místo
mladší žákyně - 1. místo (postup do kraje)
starší žákyně - 1. místo (postup do kraje)
starší žáci - 2. místo

starší žákyně - 2. místo
mladší žákyně - 2. místo

Činnost školní družiny
Ve školním roce 2017/2018 bylo přihlášeno do ŠD 169 žáků (dívek 71).
V průběhu školního roku se 5 žáků odhlásilo a 2 přihlásili, konečný stav - 166 žáků.
Žáci byli rozděleni do 6 oddělení a pracovalo s nimi 5 vychovatelek.
Provozní doba byla: ráno - 6,00 – 7,30 hod.
odpoledne – 11,35 – 16,30 hod.
V rámci ŠD pracovalo 8 zájmových útvarů, do kterých bylo zapojeno 94 žáků:
 Sportík
 Docela malé pískání
 Malování pro každého – 1. a 2. ročník
 Malování pro každého – 3. a 4. ročník
 Rytmíček
 Rytmík
 Divadélko „Rozmarýnek“
 Dráček
Roční téma činnosti ŠD, „Výpravy za zvířecími kamarády“, jsme naplňovali se žáky v průběhu celého
školního roku.
Hry, činnosti i akce inspirované touto tématikou se staly náměty jednotlivých měsíců:




září – „Mezi včelkami“
říjen –„ Na mořském dně“
listopad – „Africká fauna“









prosinec –„Pomáháme zvířátkům“
leden – „Doba ledová“
únor – „U ledového oceánu“
březen – „Na hrázi a u rybníka“
duben – „ Čtyřnozí kamarádi“
květen – „Cesta do pravěku“
červen – „ Na tom našem dvoře“

Akce v jednotlivých měsících:
19. a 20. 9. 2017 – „Zpívání s doprovodem na DDM“ – 103 účastníků
26. 9. 2012 – „Návštěva školního včelína a beseda se včelařem“ – 91 účastníků
27. 9. – „Deskové hry na DDM“ – 124 účastníků
29. 9. – „Sportování se ŠD 1. základní školy“- 90 účastníků naší ŠD
2. a 3. 10. – „Ema má mísu“ –85 účastníků z I. až III. ročníku
6. 10. – „Drakiáda“ – 85 účastníků
9. – 13. 10. – „Příroda ukrytá v depozitářích“ – 101 účastníků
16. a 19. 10. – „Beseda ze zdravovědy s praktickými ukázkami“ – 38 účastníků z I. tříd
31. 10. – „Na mořském dně“ – VV soutěž ŠD – 120 účastníků
2. 11. – Soutěž “Nejpěknější strašidlo“ na DDM- účast 25 žákovských prací
9. 11. –„Napříč Afrikou“ – 102 účastníků
12. 12. – „Vikingové“ – 85 účastníků
14. 12. – „Vánoční strom pro zvířátka“ –75 účastníků
18.1. 2018 – „Sportování se zvířecími kamarády“ – 101 účastníků
15. 2. – „Maškarní karneval“ – 115 účastníků
6. 3. – „Na křídlech duhy“ – krajská VV soutěž ŠD – 78 účastníků, 2 ocenění
14. 3. – „Velikonoční dílničky s rodiči“ – 92 žáků + 73 rodičů = 165 účastníků
26. 3. – „O nej… kraslici“ – soutěž ŠD - 85 účastníků
9. 4. – „Návštěva dětí z MŠ“ – 77 dětí MŠ, 42 vystupujících ze ZÚ ŠD = 119 účastníků
17. 4. – „Exkurze do Hřebčína Napajedla“ – 85 účastníků
20. 4.– „Den se zvířecími mazlíčky“ – 95 účastníků
23. – 27. 4. – Škola v přírodě Kopánky– volnočasové aktivity pro 45 účastníků připravily
p. vychovatelka Geherová a Krejčiříková
23. 5. – „Výlet do Dinoparku a ZOO Vyškov“ – 117 účastníků
6. 6. – „Na tom našem dvoře“- soutěžní odpoledne – 106 účastníků
8. 6. – „Hasiči dětem“ – 87 účastníků
13. 6. – „Skákací hrady“ – 66 účastníků
Celkem 26 akcí a 2228 účastníků.
Splněny byly také společné úkoly:
- DVPP – M. Krejčiříková – Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK 2018
- spolupráce s třídními učiteli
- s DDM „Matýsek“, ŠD 1. základní školy
- spolupráce s MÚ , s hasiči
- posílení spolupráce s rodiči – Dny otevřených dveří a společné tvoření
- prezentace činnosti ŠD na veřejnosti – kabelová televize, příspěvky a informace s fotografiemi
z jednotlivých akcí na stránkách školy
- ekologické třídění recyklovatelného odpadu ve třídách ŠD – papír a PET láhve
- spolupráce na akcích školy, doprovod na akce a soutěže
Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
Problematice ekologické výchovy je na naší škole tradičně věnována nemalá pozornost. Témata s touto
problematikou se prolínají ve většině přírodovědných předmětů. Výuka je doplňována následujícími
aktivitami žáků:
projekty:
- Budky pro drobné ptactvo – umístěny na stromech v okolí školy
- Herbář – sběr a sušení bylin

-

RECYKLOHRANÍ - v rámci tohoto projektu se uskutečnily sběry baterií a vyřazených
elektrozařízení. Škola získala Certifikát environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL za 604
kg starého elektra

exkurze a přednášky:
- návštěva žáků 9. ročníků na ČOV v Napajedlích (červen 2018)
soutěže a olympiády:
Žáci se zúčastnili olympiády a dalších soutěží v biologii a chemii. Výsledky jsou uvedeny v tabulce
vědomostních soutěží.
sběrové akce:
sběr starého papíru
kaštanů, šípků
sběr hliníku pro Charitu v Otrokovicích
Školské poradenské zařízení
Na naší škole funguje Školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou školní psycholožka Mgr. Ivona
Martinková, metodik prevence sociálně patologických jevů Mgr. Michal Marek, výchovná poradkyně Mgr.
Hana Jurásková a speciální pedagožka Mgr. Jana Paulová. Všichni členové poradenství pracují jako tým,
výborně fungují vzájemné konzultace při řešení případných problémů žáků.
Oblast výchovného poradenství
Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
Zajištění vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve školním roce 2017/2018 pokračovalo v
nadstandardním rozsahu podpory - inkluze. V rámci podpory vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
lze hodnotit personální podporu zřízením pozice asistenta pedagoga jako dlouhodoběji stabilizovanou a
nutnou. Asistent pedagoga pracuje na 0,5 úvazku u žáka v sedmém ročníku. V některých dalších případech,
zejména ve třídách, ve kterých se vzdělávají žáci s poruchou chování, škola respektuje obecně platný trend
postupného snižování rozsahu podpory a budování větší míry samostatnosti vedle nácviku způsobů chování,
komunikace a zejména adaptace na kolektiv vrstevníků. Škola si pravidelně vyhodnocuje efektivnost
speciálního vzdělávání a zodpovědně naplňuje doporučená podpůrná opatření. Na škole, jako personální
podpora pro žáky, byly také zavedeny 2 skupiny pedagogické intervence (7 žáků napříč ročníky) a 2 skupiny
speciálně pedagogické péče varianty B reedukace (8 žáků napříč ročníky) pod vedením speciálních
pedagogů. Zde je jim věnována individuální péče vedoucí k rozvoji a reedukaci jejich oslabení. Tito žáci
jsou samozřejmě v duchu doporučení podpůrných opatření (PO) dlouhodobě zohledňováni. Logopedickou
podporu a poradenství pro rodiče žáků s vadami řeči zajišťovaly dvě logopedické asistentky. Na škole
pracuje také školní poradenské zařízení, které poskytuje konzultace, rodičům, učitelům i samotným žákům.
Učitelé se také v tomto školním roce zúčastnili celé řady školení a seminářů, které vedly k rozšíření jejich
poznatků a vědomostí, jak s těmito dětmi pracovat (školení pro sborovnu, semináře v rámci MAP I
Otrokovice, logopedické kurzy, pravidelná setkávání výchovných poradců pod záštitou KPPP Zlín a další).
Přehled žáků, kterým jsou poskytována PO 1. až 3. stupně a žáků vzdělávaných podle IVP ve školním roce
2017/2018
ročník

PO 1. st -PLPP

PO 2. st.

PO 3. st.

IVP

první

2

1

0

1
mimořádné nadání

druhý

1

0

0

0

třetí

2

2

0

1

čtvrtý

4

8

0

4

pátý

3

7

0

0

šestý

1

6

1

5

sedmý

2

6

1

3

osmý

0

2

0

devátý

0

6

0

celkem

15

38

2

1
mimořádné nadání
2
z toho 1 mimořádné
nadání
17

Oblast profesní orientace
Téma Volba povolání se ve školním roce 2017/2018 vyučovalo v předmětu Člověk a svět práce
v 1. pololetí školního roku u žáků 9. ročníku a ve 2. pololetí u žáků 8. ročníku. 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 dubnu 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
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. Na všechny maturitní obory žáci v rámci
přijímacího řízení vykonali jednotnou zkoušku, jejíž podíl na celkovém bodovém hodnocení v přijímacím
řízení činil 60 %. V prvním kole přijímacího řízení byli všichni žáci 9. ročníku přijati na jednu ze dvou
vybraných škol.
U chlapců stoupl zájem o technické obory, především se jedná o obor Obráběč kovů a Elektrikář.
Osmileté gymnázium odchází studovat 8 žáků 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

SOŠ

čtyřleté

Umělecké školy

SOU

přihl.

přij.

přihl.

přij.

přihl.

přij.

přihl.

přij.

přihl.

přij.

13

8

8

8

24

24

11

11

0

0

Poradenská a výchovná činnost
Ve školním roce 2017/2018 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.
Objevila se i agresivita žáků v chování k sobě navzájem, stále častěji u žáků slyšíme i vulgarismy. Zhoršilo
se i chování některých žáků vůči učitelům. Především na třídnických hodinách jsme se proto zaměřili na
téma agresivní chování a šikana a s žáky jsme probrali všechna možná nebezpečí takového chování.
V případě jedné žákyně 7. ročníku jsme s rodiči řešili počínající problém s příjmem potravy a naštěstí jen
v mírné míře se objevuje stále sebepoškozování, je zvládnutelné pohovorem a domluvou.
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 a dle nutnosti spolupracovali i metodik prevence a školní psycholožka.
Větší problémy s chováním se objevily v 6. ročníku, jednalo se o chování žáků k sobě navzájem, k učitelům
a o celkovou nekázeň. Je to dáno i velkým počtem žáků ve třídě.
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.

Semináře a pracovní setkání:
Setkání výchovných poradců – PPP Zlín
Diagnostika a hodnocení žáků s podpůrnými opatřeními – Otrokovice
Pracovní setkání výchovných poradců – KÚ Zlín
Projekt „Vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji“ ve spolupráci s Ostravskou
univerzitou - výchovná poradkyně absolvovala 4 semináře na témata Vzdělávání žáků se zdravotním
postižením
Činnost školního psychologa
Práce školní psycholožky spočívala ve školním roce 2017/2018 především ve skupinové a individuální
práci se žáky, probíhaly také konzultace s učiteli a zákonnými zástupci žáků. V rámci skupinové práce se
žáky se školní psycholožka zapojila do adaptačního dne pro žáky 6. tříd, který proběhl na začátku školního
roku. V průběhu celého roku probíhaly náslechy ve třídách a pak dle potřeb jednotlivých tříd – diagnostika
třídního klimatu, hodiny zaměřené na prevenci šikany či posilování dobrých vztahů v kolektivu, začlenění
žáků do kolektivu, práce s třídními pravidly. Všechny tyto aktivity se uskutečňovaly ve spolupráci s třídními
učiteli.
V rámci individuální práce se žáky psycholožka poskytovala konzultační a poradenské činnosti, které se
týkaly problémů ve školní, osobní či rodinné oblasti. Sezení měla buď jednorázový charakter, nebo s
některými žáky probíhala dlouhodobá spolupráce v průběhu celého školního roku.
Konkrétní problémy, které se se žáky řešily, byly nejčastěji výukové obtíže, vztahové problémy ve třídě,
nevhodné chování ve vyučování, zvládání nežádoucích emocí, problematické rodinné prostředí žáka a z něho
plynoucí obtíže i v jiných oblastech. Dalšími probíranými tématy byla také domácí příprava do školy a nízká
motivace žáka k plnění svých povinností. Ve spolupráci s výchovnou poradkyní se řešilo také
sebepoškozování, které se objevilo u žáků 2. stupně.
Psycholožka se spolu s třídními učiteli podílela na začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
do kolektivu. Po domluvě s výchovnou poradkyní proběhla ke konci roku v osmých třídách hodina zaměřená
na kariérové poradenství. Psycholožka také spolupracovala s třídními učiteli na vytvoření nových kolektivů
budoucích 6. tříd.
V průběhu celého školního roku probíhaly konzultace se zákonnými zástupci žáků a učiteli především z
důvodů vzdělávacích, výchovných a rodinných problémů žáků.
Realizovaly se také semináře pro učitele, které vedla Mgr. Monika Fojtáchová. Proběhly semináře na tyto
témata – Obtížné rozhovory s rodičem a jak na ně, Vedení komunitního kruhu, Konflikt a jeho zvládání,
Psychosociální dovednosti dětí (techniky).
V neposlední řadě probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní, především z důvodů výchovných a
vzdělávacích problémů žáků a se školním metodikem prevence v oblasti prevence sociálně patologických
jevů.
Psycholožka také komunikovala s dalšími zařízeními při péči o žáka, jednalo se především o pedagogickopsychologické poradny, Odbor sociálně-právní ochrany dětí v Otrokovicích a klinické psychology či
psychiatry.
Během roku se školní psycholožka zúčastnila následujících seminářů:
První psychologická pomoc – Otrokovice
Úzkosti u dětí – Otrokovice

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů
Dle doporučení okresního metodika prevence byla školním metodikem prevence rizikového chování
v průběhu září roku 2017 zaslána formou systému výkaznictví evaluace minimálního preventivního
programu za školní rok 2016/2017. Následně školní metodik odeslal preventivní program pro aktuální školní
rok. Členové pedagogického sboru školy byli rovněž seznámeni s obsahem programu a vyzváni
k připomínkování či doplnění. Finální verze dokumentu byla po celý průběh školního roku v tištěné podobě
k dispozici ve sborovně školy.
V průběhu školního roku byly na naší škole realizovány následující preventivní aktivity nespecifické
prevence:
Termín konání akce
6. 9. 2016
14. - 15. 9. 2017

Název akce
„Den pro třídu“ adaptační
pobyt
„Dopravní výchova“

Organizace
třídní učitelé

Ročník
6. ročník

Marek, DDM Matýsek

2. – 9. ročníky

5. 10. 2017

„Průkaz cyklisty“ (1)

15. 2. 2018

„Průkaz cyklisty“ (2)

29. 5. 2018

„Průkaz cyklisty“ (3)

17. 10. 2017
24. 10. 2017
5. 11. 2017

„Bezpečné chování“
„Trestní odpovědnost“
„Normální je nekouřit“

5. 2. 2018
12. 2. 2018
6. 2. 2018

„Školení první pomoci“

7. 2. 2018

„Styly učení“

19. 4. 2018

Zdravé stravování (jídelníček,
bezpečná příprava stravy)
„TUFF (Drsní)“
divadelní představení
„HIV/AIDS“
„Virové hepatitidy, drogy“
„Beseda s kurátorkami“
„Policie dětem“
„Osobní bezpečí na
internetu“ – bezpečné heslo,
sociální sítě

19. 4. 2018
3. 5. 2018
18. 5. 2018
19. 5. 2018
červen 2018

„Domácí násilí“

DDH Zlín, Martin
Dřevojánek
DDH Zlín, Martin
Dřevojánek
DDH Zlín, Martin
Dřevojánek
Policie ČR

4. ročník

Oldřich Kratochvíl, okresní
metodik prevence
První pomoc nanečisto
(Kateřina Bořutová)
Oldřich Kratochvíl, okresní
metodik prevence

5. ročník

Oldřich Kratochvíl, okresní
metodik prevence
Mgr. Ivana Lukašíková (KHS
Zlín)
Masarykovo gymnázium
Vsetín
KHS Zlín

9. ročník

OSPOD Otrokovice
Městská policie Napajedla
Školní metodik prevence

8.- 9. ročník
vybraní žáci 4. ročníku
5. ročník

4. ročník
4. ročník
5. a 8. ročníky

žáci nepovinného předmětu
Dopravák
8. ročník

5. ročník
8.- 9. Ročník
9. ročník

Žáci devátých ročníku se po letech nemohli zúčastnit besedy ve spolupráci s Probační a mediační službou
Zlín, která se v průběhu podzimu stěhovala do jiných a pro besedy již nevyhovujících prostor. Jako náhradu
za tento program jsme zvolili besedu s kurátorkami OSPODu Otrokovice.
Metodik prevence aktualizoval leták do tříd s kontakty a základními informacemi ke školnímu
poradenskému pracovišti. Leták byl rovněž umístěn na webové stránky školy.
V průběhu školního roku se metodik prevence zúčastnil následujících setkání či školení:
21. 9. 2017 I. pracovní setkání školních metodiků prevence (KPPP Zlín)
19. a 20. 10. 2017 MAP školení (Modrá)
19. 3. 2018 II. pracovní setkání školních metodiků prevence (KPPP Zlín)
9. 4. 2018 Psychosociální dovednosti dětí (Mgr. Monika Fojtáchová)
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. Jeden z žáků se v matematické
soutěži Klokan zúčastnil celorepublikového kola a s plným počtem bodů získal 1. místo. Výborných
výsledků jsme dosáhli na různých atletických závodech konaných v průběhu roku. Znovu žáci naší školy
postoupili do celostátního kola Dopravní soutěže mladých cyklistů. Žáci V. A se opětovně zapojili do Sazka
Olympijského víceboje a koncem školního roku tak získali svůj již druhý sportovní diplom, jehož výsledky
mohli porovnat s loňskými.
V průběhu roku jsme organizovali spoustu sběrových akcí (baterie, kaštany, šípky, pomerančová kůra,
papír, hliník, aj).
Ani letos jsme se nevyhnuli řešení rizikového chování některých žáků naší školy. Převážně šlo o případy
ničení školního majetku či vulgární vyjadřování. Objevil se rovněž i případ záškoláctví. Dva žáci devátého
ročníku byli šetření Policií České republiky ve věci nákupu a přechovávání omamné a psychotropní látky.

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Téma DVPP
MAP Otrokovice - beseda k Inkluzi (společné
vzdělávání)
MAP Otrokovice - Ozbrojené útoky na školách

Kdy
07.09.2017

Kdo
Paulová

Cena
0

13.09.2017

Marek, Paulová

0

I. setkání školních metodiků prevence

21. 9. 2017

Marek

0

Setkání výchovných poradců Zlín
Obtížné rozhovory s rodičem a jak na ně Mgr.
Fojtáchová

11.10.2017
18.10.2017

Workshop MAP Modrá
19. a 20. 10. 2017
Map Otrokovice -Jedinec s PAS v současné škole, Mgr. 25.10.2017
Polenský
MAP Otrokovice - seminář logopedie, Mgr. Kohoutová 01.11.2017

Paulová
Antonová, Paulová, Polák,
Kovářová, Jurásková, Marčíková,
Škrabalová, Hrachovská, Gabriel,
Klečková, Koželová, Solecká
Marek
Veselá

0
0

Paulová, Barboříková

0

0
0

MAP Otrokovice - seminář Podpůrná opatření 2. - 5.
stupně ,Mgr. Kropíková

08.11.2017

Paulová, Jurásková

0

Vedení komunitního kruhu, Mgr. Fojtáchová

21.11.2017

0

MAP Otrokovice (Prevence)
Hodina pohybu navíc pro učitele 1. stupně ZŠ a
vychovatele ŠD, ŠK, Stanislav Duben

22.11.2017
29. a 30. 11. 2017

Paulová, Veselá, Geržová, Marek,
Antonová, Hiršová
Marek
Hiršová

Konflikt a jeho zvládání, Mgr. Fojtáchová

04.12.2017

0

MAP Otrokovice ( Spolupráce s poradenskými
pracovišti ) - Mgr. Jiřina Muchová
II. setkání školních metodiků prevence
Psychosociální dovednosti dětí (techniky),
Mgr.Fojtáchová
MAP Otrokovice ( Spolupráce s rodiči dětí MŠ a 1.
stupně), Mgr. Halda
MAP Otrokovice (Logopedie II.část) Mgr.Kohoutová

06.02.2018

Barboříková, Kožuchová,
Marášková, Talašová, Veselá,
Chrástková, Bubela, Šlímová,
Koželová, Hanáková, Šimeková,
Paulová, Hiršová
Antonová, Paulová
Marek
Barboříková, Bělíčková, Geržová,
Hiršová, Paulová, Hanáková
Barboříková, Bělíčková, Geržová,
Paulová, Veselá
Barboříková, Paulová, Veselá

0
0

Setkání výchovných poradců Zlín
Anglický jazyk

25.04.2018
říjen 2017-červen
2018

Jurásková, Paulová
Bělíčková, Gabriel, Kovářová,
Polák, Otradovcová, Solecká,
Škrabalová, Šlímová, Talašová,
Veselý

0
OPVVV

19.03.2018
09.04.2018
17.04.2018
18.04.2018

0
0

0

0
0

58000,-

VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti
Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí školní rok 2017/2018:
Uskutečněné akce

Kdy

Kde

Zapojeni

Organizace

plavání žáků 2.a 3. ročníků

6.9.23.11.2017
07.09.2017

Zlín

93

Bělíčková

Napajedla, DDM

6.ročník

Otradovcová, Polák, Jurásková

Knihovna B.Benešové
Napajedla
Napajedla

3. ročník

Hiršová

V.C

Marášková

nádvoří, hřiště u školy

2.-9.ročník

Marek, Vavrušová

Malenovice

4.ročník

Antonová

Adaptační den pro žáky 6.
ročníku
Beseda

11.09.2017

Muzeum Napajedla ( Ema
má mísu )
Dopravní výchova (2. ZŠ +
DDM)
Dopravní hřiště

13.09.2017

Muzeum J.A.Komenského

05.10.2017

Přerov

5. ročník

Marášková

Průkaz cyklisty 1. setkání
(DDH)
Exkurze Krakov

05.10.2017

Zlín - Malenovice

4. ročník

Marek

05.10.2017

Krakov

9. ročník

Koželová,Šlímová

Beseda v knihovně

09.10.2017

Napajedla

3. ročník

Hanáková, Hiršová

PSPJ - Bezpečné chování
(PČR)

17.10.2017

kmenové třídy

5. ročník

Marek

14. a
15.9.2017
04.10.2017

Pohyb spája

20.10.2017

Borský Mikuláš

Marčíková, Polák

St. Město, Modrá
Napajedla

2. - 9. ročník (15
žáků)
7. ročník
3. ročník

Exkurze "Velká Morava"
Exkurze na radnici

20.10.2017
23.10.2017

PSPJ - Trestní odpovědnost

24.10.2017

Napajedla

8. ročník

Marek

Koželová
Hiršová

Exkurze

31.10.2017

Hostětín

2.ročník

Geržová, Veselá

Keramická dílna

07.11.2017

DDM Napajedla

II.A,III.B

Geržová,Hiršová

Keramická dílna

08.11.2017

DDM Napajedla

III.A,IV.A, V.B

Kožuchová, Talašová,Hanáková

Keramická dílna

09.11.2017

DDM Napajedla

IV.B

Ivana Antonová

Exkurze "Archiv Klečůvka"

10.11.2017

Klečůvka

VI.A

Koželová

Keramická dílna

14.11.2017

DDM Napajedla

V.C

Barboříková

Burza středních škol

14.11.2017

Napajedla

8.-9.ročník

Jurásková

Keramická dílna

15.11.2017

DDM Napajedla

I.A

Paulová

Normální je nekouřit

15.11.2017

kmenová třída

IV.A

Marek (Mgr. Oldřich Kratochvíl)

Normální je nekouřit

15.11.2017

kmenová třída

V.A

Marek (Mgr. Oldřich Kratochvíl)

Koncert ZUŠ

16.11.2017

Napajedla

1.-3.,6.-9.ročník

Škrabalová

Divadelní představení
(Tučňáci na Arše)
Keramická dílna

16.11.2017

Městské divadlo Zlín

4.-5.ročník

Kožuchová

22.11.2017

DDM Napajedla

II.B

Veselá

Exkurze "Archiv Klečůvka"

24.11.2017

Klečůvka

VI.B

Koželová

Keramická dílna

24.11.2017

DDM Napajedla

I.B,V.A

Paulová, Veselá

Výchovný koncert

01.12.2017

FBM Zlín

5.ročník

Antonová

Mikulášská laťka (ve skoku
vysokém)
Filmové představení

05.12.2017

Napajedla

6. - 9. ročník

sekce TV

05.12.2017

Kino Napajedla

1.-3. ročník

Veselá

Ván oční hodina jazyků

19.12.2017

Napajedla

4.-5.ročník

Hrachovská

Multikulturní jazykový den

20.12.2017

Napajedla

II. stupeň

Hrachovská

Filmové představení

20.12.2017

Kino Napajedla

4. - 5. ročník

Antonová

Muzeum Napajedla
"Vánoce"
Vánoční zpívání

22.12.2017

Muzeum

V.C

Marášková

22.12.2017

Napajedla

II. stupeň

Škrabalová, Jurásková

Vánoční přehazovaná

22.12.2017

Napajedla

II. stupeň

Marčíková, Polák

Vánoční besídky

22.12.2017

Napajedla

I. stupeň

TU

Zdravá 5

Napajedla

1.stupeň

Bělíčková

Výchovný koncert

11.24.1.2018
19.01.2018

FBM Zlín

1.-2.ročník

Antonová

Výchovný koncert

23.01.2018

FBM Zlín

3.-4.ročník

Antonová

Prevence RCH (Domácí
násilí)
Prevence RCH (Styly učení)

06.02.2018

kmenová třída

8.ročník

Marek (Mgr. Oldřich Kratochvíl)

07.02.2018

kmenová třída

9.ročník

Marek (Mgr. Oldřich Kratochvíl)

Lyžařský kurz - Stříbrnice

11.2.16.2.2018
14.02.2018

Stříbrnice Staré Město

7.ročník

Polák

Brno

5.ročník

Kožuchová (Marek, Marášková)

Exkurze Brno (digitárium,
Vida)

Prevence RCH (Průkaz
cyklisty - 2. část)
Ochutnávka exotického
ovoce
Výukový program Hermínin
sen, U ševce Matouše
Hledání velikonočního
vajíčka
Exkurze Osvětim

15.02.2018

kmenová třída

4.ročník

Marek (Martin Dřevojánek)

01.03.2018

Napajedla

1.-9.ročník

TU

08.03.2018

MJVM Zlín

3.ročník

Hanáková

27.03.2018

1.stupeň

1.-5.ročník

žákovský parlament

28.03.2018

Osvětim

9.ročník

Šlímová, Koželová

Pevnost poznání Olomouc

05.04.2018

Olomouc

4. ročník

Antonová

Beseda

06.04.2018

3.ročník

Hiršová

Exkure na Úřad práce Zlín

11.04.2018

Knihovna B.Benešové
Napajedla
Zlín

VIII.A

Kovářová

Exkure na Úřad práce Zlín

16.04.2018

Zlín

VIII.B

Klečková

TUFF (Drsní) divadelní
představení
PR RCH Zdravé stravování

19.04.2018

Kino Napajedla

8.-9.ročník

Marek, Jurásková, Veselý

19.04.2018

kmenové třídy

5.ročník

KHS Zlín (Marek)

Výukový program
Modroočko
Škola v přírodě

20.04.2018

1.ročník

Barboříková

23. 27.4.2018
26.04.2018

Muzeum jihovýchodní
Moravy Zlín
RŠS Kopánky

3.ročník

Hanáková

Loutkový sál Napajedla

1.ročník

Marek

27.04.2018

Slavkov u Brna

8. ročník

Klečková, Koželová

Den Země v Kovozoo

27.04.2018

Staré Město

2.ročník

Geržová

Filmové představení

30.04.2018

Napajedla

1.-3. ročník

Veselá

Filmové představení

02.05.2018

Napajedla

4. a 5. ročník

Antonová

PR RCH AIDS/HIV; virové
hepatitidy, drogy
Policie dětem

03.05.2018

kmenové třídy

9.ročník

KHS Zlín (Marek)

09.05.2018

Napajedla

Bělíčková

Beseda s Adolfem Dudkem

16.05.2018

Napajedla

vybraní žáci
4.ročníku
1. ročník

Barboříková, Paulová

PR RCH beseda s
kurátorkami
Výlet

18.05.2018

kmenové třídy

8. a 9. ročník

Marek

25.05.2018

Strážnice

VI.B, VII.C

Otradovcová, Škrabalová

Dopravní výchova

29.05.2018

Malenovice

4.ročník

Antonová

Den dětí

01.06.2018

nádvoří

1.-3. ročník

žákovský parlament

Slavnostní předávání - kniha
pro prvňáčka
Školní výlet (Ostrava - U6,
Miniuni, centrum)
Výlet

01.06.2018

1.ročník

Barboříková

07.06.2018

Knihovna B.Benešové
Napajedla
Ostrava

5. ročník

Marek (Kožuchová, Marášková)

08.06.2018

Buchlovice

1.ročník

Barboříková

Den dětí

08.06.2018

tělocvična

4.-5. ročník

žákovský parlament

Beseda

08.06.2018

3.ročník

Hiršová

Výlet

08.06.2018

Knihovna B.Benešové
Napajedla
Žlutava

VI. A

Polák

Přijetí žáků u starostky
města
Exkurze Habsburská Vídeň

12.06.2018

Napajedla

Koželová, Veselý

13.06.2018

Vídeň

vybraní žáci
4.ročníku
9.ročník

Šlímová, Koželová

Školní výlet

14.06.2018

Milotice, Hodonín

2.ročník

Geržová, Veselá

Ukázka 1.pomoci

14.06.2018

Napajedla

1.ročník

Bělíčková

Loutkové divadlo Napajedla
Adámek mezi broučky
Exkurze Slavkov

Výlet

19.06.2018

4.ročník

Antonová

19.06.2018

zámek Kunín, Nový Jičín
muzeum klobouků
Napajedla

Anglické divadlo

1.-2. ročník

Hrachovská

Včelín

21.06.2018

Napajedla

2.-5.ročník

Bělíčková

Beseda

22.06.2018

2.ročník

Geržová, Veselá

Branný den školy

25.06.2018

Knihovna B.Benešové
Napajedla
Napajedla

6. - 9. ročník

sekce TV

Divadlo

26.06.2018

Halenkovice

1.-3.ročník

Bělíčková

Vyřazení žáků 9. ročníku

28.06.2018

Napajedla

9. ročník

Šlímová, Koželová

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 (5 lekcí)
Vyučující TV – realizace projektu Napajedla v pohybu

IX. Údaje o výsledcích inspekce
V listopadu 2017 proběhlo Výběrové zjišťování výsledků žáků 9. ročníku 2017/2018 organizované ČŠI
se zaměřením na sledování úrovně matematické gramotnosti.
Výsledky tohoto výběrového testování hodnotí, nakolik žáci naplňují očekávání odvozená od minimálních
požadavků rámcových vzdělávacích programů.
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.
Matematika

Obtížnost

IX.A

IX.B

obtížnost dosáhlo žáků naší
školy

obtížnost dosáhlo žáků
testovaných škol v ČR

Vyhodnocení testů
(počet žáků)

1

19

19

38

4319

2

12

14

26

2093

úspěšnost žáků
naší školy v %)

úspěšnost žáků testovaných
škol v ČR v %

1

70%

70%

70%

64%

2

68%

72%

70%

71%

1

70%

70%

70%

64%

2

68%

72%

70%

71%

Celý test

Matematická
gramotnost

X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2017
2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace hospodaří formou příspěvkové organizace od roku 2002
V kalendářním roce 2017 škola obdržela následující příspěvky a dotace:
1.1.
Příspěvky od zřizovatele:
Investiční příspěvek celkem za rok: 255 444,00
Neinvestiční příspěvek celkem za rok: 5 001 000,00 na provoz
1.2
Příspěvky od kraje: 21 025 920,00 na platy a ONIV, účelové dotace + ESF 687 439,80
1.3
Dary: 57 400,00 od Nadace AGROFERT, rodičů

Výsledek hospodaření za rok 2017 skončil ziskem za: - hlavní činnost 64 092,31 Kč
- hospodářskou činnost 113 701,54 Kč
Celkové náklady školy v hlavní činnosti činily 28 842 795,37 Kč a v hospodářské činnosti 359 977,80 Kč.
Závazné ukazatele rozpočtu pro rok 2017 dané zřizovatelem nebyly překročeny. Celkový příspěvek ze strany
zřizovatele nebyl zcela vyčerpán z důvodu: – od září 2017 plat psychologa je hrazen z prostředků projektu
ESF Šablony pro 2. ZŠ Napajedla.
U státního rozpočtu byla vratka účelové dotace rozvojového programu Zvýšení platů nepedagogických
zaměstnanců regionálního školství ve výši 22 723,00 Kč. Ostatní limity závazných ukazatelů státního
rozpočtu včetně účelových dotací byly plně vyčerpány.
Celkový objem finančních prostředků za rok 2017 oproti předchozímu kalendářnímu roku byl zvýšený
především z důvodů navýšení prostředků na platy a realizací projektu Šablony pro 2. ZŠ Napajedla.
Zisk z hospodářské činnosti byl vytvořen z pronájmu tělocvičny, vaření obědů pro cizí strávníky a výroby
elektřiny.
Přehled investičních akcí
1. Pořízení mycího stroje do sportovní haly v částce 255 444,00 Kč, investiční dotace z rozpočtu
zřizovatele (usnesení č. 17/254/2017)
2. Pořízení telefonní ústředny v částce 96 640,00 Kč z investičního fondu školy
3. Pořízení nudličkovače v částce 58 590,00 Kč z investičního fondu školy
Přehled tvorby a čerpání fondů (údaje v Kč)
Účet

Stav k 1.1.2017

fond odměn
FKSP
fond rezervní ze
zlepšeného HV

411
412

74 539,00
101 742,38

Příděl z
HV
47 000,00
0,00

413

1 288 531,79

fond rezervní ostatní
fond investiční

414
416

Finanční fondy

Celkem

Jiné zdroje

Plán čerpání

0,00
306 029,00

75 000
360 000

Skutečnost
čerpání
6 213,00
229 747,00

208 874,05

0,00

1 300 000

1 200 000

21 800,00

0,00

493 433,04

21 800,00

53 444,00

658 823,53

0,00

1 598 700

1 383 000

1 615 230

461 789,04
642 293,53

2 145436,70

255 874,05

2 398 162,04

3 139 800

3 104 634,00

1 694 838,79

Stav
k 31.12. 2017
115 326,00
178 024,38
297 405,84

Stav bankovních účtů a pokladny k 31.12.2017 (údaje v Kč)
bankovní účet

pokladna

běžný účet

ostatní účty

FKSP

krytí fondů

č. účtu
fond odměn (411)

261

241
115 326,00

245

243
X

241+245+243+261
115 326,00

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

X

X

X

153 539,38

153 539,38

0,00

297 405,84

0,00

X

297 405,84

0,00

461 789,04

0,00

X

461 789,04

fond investiční (416)
provozní prostředky

0,00
18 283,00

642 293,53
3 233 134,29

0,00
0,00

X
X

642 293,53
3 251 417,29

0,00
0,00

X

542 817,00

153 539,38

5 464 588,08

BÚ školní jídelna

0,00

542 817,00

Celkem

18 283,00

5 292 765,70

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Rozvojový program: Zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství č.j.: MSMT12415/217-1 – v rámci tohoto projektu byla škole poskytnuta neinvestiční dotace v celkové výši 149 051,Kč. Dotace byla určena na zvýšení tarifních platů nepedagogických pracovníků v období od 1.7.2017 do
31.12.2017. Čerpání této dotace bylo 126 328,- Kč.

Název programu: Zvýšení platů pedagogických pracovníků a nepedagogických zaměstnanců regionálního
školství, č.j.: MSMT – 28805/217-1 – celková výše dotace 403 833,- Kč. Čerpání této dotace bylo 403 833,Kč.
Název programu: Podpora výuky plavání v základních školách v roce 2017 č.j.: MSMT – 28402/2016 – 1celková výše dotace 19 600,- Kč. Čerpání této dotace bylo 19 600,- Kč.
Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV)
Projekt: Šablony pro 2.ZŠ Napajedla
Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006968
Doba realizace projektu: Zahájení projektu: 1. 9. 2017 / Předpokládané ukončení projektu: 31. 8. 2019
Celkové zdroje: 1 145 733,00 Kč
Z toho: Evropský sociální fond (ESF): 973 873,05 Kč (85%) / Státní rozpočet: 171 859,96 Kč (15%)
Cíle projektu: Cílem projektu je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
Konkrétně se jedná doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, zajištění školního psychologa, klub zábavné
logiky a deskových her, čtenářský klub a vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků.

XII. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Škola neposkytuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení.

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z jiných
zdrojů
Projekt: Pohyb nás spojuje a vzájemně rozvíjí - projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR a
ČR 2007-2013.
 našimi partnery v tomto projektu jsou ZŠ Otrokovice-Mánesova, ZŠ Borský Mikuláš (SR) a ZŠ a
MŠ Dubnica nad Váhom (SR)
 celkové náklady projektu 180 253 Euro – naše škola 43 000 Euro
 projekt ukončen v roce 2013
 ve školním roce 2017-2018 se v rámci udržitelnosti projektu uskutečnilo v Borském Mikuláši ve
Slovenské republice společné sportovní soustředění zapojených škol, které bylo zaměřeno na lehkou
atletiku
Projekt: Místní akční plánování na Otrokovicku – MAP I.
Cílem projektu, který pokračoval 2. rokem je zvyšování kvality školství v rámci ORP Otrokovice. Převážně
se jedná o činnost pracovních skupin, ve kterých jsou zapojeni zástupci 9 škol. Skupiny jsou zaměřeny na
rozvoj čtenářské a matematické gramotnosti, prevence rizikových projevů chování, ICT, inkluzi, předškolní
vzdělávání a rozvoj dovedností. Závěry z těchto pracovních skupin byly následně diskutovány v rámci MS a
PK naší školy. Neméně důležitou aktivitou byly semináře DVPP, konkrétní témata těchto seminářů jsou
uvedeny v tabulce DVPP. Inspirativní částí tohoto projektu byly návštěvy v zapojených školách. Na naší
škole se setkání uskutečnilo 25.9.2017. Prezentovali jsme se v oblasti výuky cizích jazyků – anglického
jazyka, dopravní výchovy a činnosti školní družiny. Akce měla velmi pozitivní ohlas.
Projekt : Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – spolufinancovaný z prostředků EU. Smyslem tohoto
projektu je podpořit u žáků návyky zdravého stravování. Jedenkrát za 14 dnů žáci dostávali balíček ovoce,
ovocných nebo zeleninových produktů a jedenkrát za 14 dnů mléko nebo mléčné výrobky. Součástí tohoto

projektu byly i doprovodné akce, např. prezentace a ochutnávky exotických druhů ovoce. Do tohoto projektu
byli zapojeni všichni žáci naší školy.
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 letošním školním roce pokračovala udržitelnost projektu ukázkovou hodinou Čtení a psaní s
porozuměním
Projekt: Sportovní centra Nadace AGROFERT
Naše škola je již čtvrtým rokem zapojena do programu Sportovní centra Nadace AGROFERT. Jedná se o
pravidelné mimoškolní sportovní aktivity dětí zaměřené na florbal, lehkou atletiku a míčové hry. Na tuto
činnost přispívá Nadace AGROFERT částkou 30 000,- Kč za rok.

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.
Pro pedagogické pracovníky (i bývalé) město uspořádalo oslavu Dne učitelů.
Z prostředků zřizovatele byly realizovány níže uvedené akce:
- Vodovodní přípojka
- Tuková jímka
- Kolárna pro zaměstnance školy
- Rekonstrukce elektrorozvodů na 1. stupni
- Výměna krytů radiátorů na 1. stupni
- Rekonstrukce kabinetů VP, ZŘŠ a školního psychologa
- Instalace nových a oprava stávajících žaluzií
- Malování chodeb a tříd
- Nákup čistícího stroje na podlahy
- Nákup nové multifunkční pánve do školní kuchyně
Dále byly z prostředků zřizovatele prováděny běžné údržbářské práce.
2. Spolupráce s rodiči a školskou radou
Vedení školy úzce spolupracovalo se zástupci rodičů. Na pravidelných schůzkách byli rodiče informováni
o záměrech školy, o personálním obsazení atd. Pro rodiče byly pořádány: 2xtřídní schůzky,5x informativní
odpoledne, zahájení a ukončení školního roku a vyřazování žáků 9. tříd. Největší společnou kulturní akcí byl
16. společenský ples.
Ředitel školy zajistil uspořádání voleb do školské rady dne 19.10.2017.
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. Náplní této akce byla komentovaná prohlídka školy a následné setkání, jehož tématem
byly informace o ŠVP, organizaci a aktivitách školy a rodičům byly v diskuzi zodpovězeny jejich dotazy.
Další akcí bylo setkání žáků 5. ročníků z naší školy a ze škol v Pohořelicích a Spytihněvi. Náplní tohoto
setkání byly zábavné vzdělávací aktivity z anglického jazyka, přírodopisu, chemie, dopravní a tělesné
výchovy. Ředitel školy se zúčastnil třídních schůzek 5. ročníku v Pohořelicích a Spytihněvi. V této oblasti
jsme se posunuli dopředu, což dokazuje i zvýšený zájem žáků ze spádových škol o přestup na naši školu.
V nadcházejícím období hodláme v tomto trendu nadále pokračovat.

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.
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. V tělocvičně naší školy probíhaly pravidelné sportovní aktivity DDM.
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. Pro budoucí prvňáky byl uspořádán pětihodinový adaptační kurz
Do školy bez obav, který se setkal s velmi pozitivním hodnocením.
7. Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného
Žáci naší školy se zúčastnili tradičního táborového výchovného koncertu ZUŠ. Ten se konal v naší
tělocvičně, kterou jsme pro tento účel připravili. 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, TJ FS Napajedla a dalšími. Naši pedagogové se aktivně zapojili
do organizace některých akcí pořádaných Klubem kultury v Napajedlích (výstavy…atd.), tělovýchovnou
jednotou a Sokolem Napajedla (Běh napajedelskou branou, Napajedelské schody a Napajedla v pohybu).
10. Spolupráce s místními firmami
Spolupracovali jsme s firmou Fitness Slávia Napajedla při organizaci mezinárodních závodů In-line
Napajedla 2018. Uskutečnila se exkurze na ČOV.
Většina místních firem podpořila sponzorskými dary náš školní ples. Velmi kladně hodnotíme i spolupráci
s Technickými službami Napajedla, které se starají o zeleň a pořádek 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.

XV. Závěr výroční zprávy
Činnost naší školy vychází ze Strategického plánu rozvoje školy. Ve školním roce 2017/18 jsme se
zaměřili na oblasti a cíle, které jsme si stanovili jako prioritní. Kromě těchto úkolů jsme pokračovali v plnění
ostatních cílů uvedených ve výše zmíněném dokumentu.
Prioritní oblasti:
I) Podmínky ke vzdělávání
1) Personální podmínky

 dílčí cíle: stabilita a kvalifikovanost pedagogického sboru
Byla zajištěna 100 kvalifikovanost pedagogického sboru a kromě odchodu jedné vyučující na MD
nedošlo k jiné personální změně. Udrželi jsme i pozici školního psychologa, jehož financování bylo
zajištěno z projektu Šablony I.
2) Demografické podmínky
 dílčí cíl: udržet 2 třídy v každém ročníku na I. stupni a 2-3 třídy na II. stupni
Na I. stupni bylo jedenáct tříd, na II. stupni devět – cíl byl naplněn.
3) Materiální podmínky
 dílčí cíle: postupná obnova IT techniky a zvýšení konektivity a modernizace školy
Díky užší spolupráci s NTV Cable s.r.o se podařilo zminimalizovat výpadky školní sítě. Byla
provedena kontrola všech počítačů školy a jejich společné zasíťování. Došlo tedy ke zrychlení toku
dat. Postupná výměna počítačů probíhala jen v nezbytných případech (selhání techniky) a dále bude
řešena v rámci projektu IROP. Další akce realizované z prostředků zřizovatele jsou uvedeny
v čl.XIV, odst. 1.
4) Bezpečnostní a hygienické podmínky
 dílčí cíle: zvýšení ostrahy školy a zmírnění hlučnosti ve školní jídelně
Vybudováním kamerového systému u vstupu do školy došlo ke zvýšení bezpečnosti školy. Ve školní
jídelně byly instalovány svislé žaluzie, které přispěly ke zmírnění hlučnosti v tomto prostou.
5) Ekonomické podmínky
 dílčí cíle: zapojení do projektů EU
Zapojili jsme se do OP VVV Šablony I, kdy jsme na činnosti v rámci tohoto projektu získali částku
1 145 733,00 Kč. Prostřednictvím obce jsme podali projekt na obnovu výpočetní techniky a
rekonstrukci odborných učeben. Výsledek bude znám v průběhu podzimu 2018.
II) Průběh vzdělávání
1) ŠVP
 dílčí cíl: podpora tělesného rozvoje žáků
Počet hodin tělesné výchovy byl u žáků 9. ročníku zvýšen na tři hodiny TV týdně. Škola pravidelně
nabízí žákům 7.-9. ročníku volitelný předmět Sportovní výchova. Při škole pracovaly také tři
sportovní kroužky financované Nadací AGROFERT.
2) Realizace výuky
 dílčí cíle: efektivní využívání IT techniky ve výuce, uplatňování nových metod a forem
práce
Hospitační činností bylo zjištěno, že se využívání IT techniky ve výuce zvýšilo, bylo vhodně
zapojováno i v průběhu vyučovacích hodin. Kromě běžných metod a forem práce bylo na I.stupni
využíváno Daltonské metody vyučování, na II.stupni metody E-learningu.
III) Výsledky vzdělávání
1) Hodnocení výsledků žáků
 dílčí cíle: sjednocení hodnocení výsledků žáků a hodnocení žáků s ohledem na schopnosti a
dovednosti
Posun nastal ve sjednocení hodnocení výsledků vzdělávání žáků v rámci jednotlivých předmětů.
Důsledně v této oblasti byla naplňována i doporučení v IVP.
IV) Podpora žákům a spolupráce s rodiči
1) Systém podpory žáků
 dílčí cíl: vytvoření školního poradenského pracoviště
VP, preventista soc. pat jevů a školní psycholog vytvořili společný plán a koordinovali činnost
související s touto problematikou. Pozorovali jsme zvýšený zájem rodičů o tuto službu.
 dílčí cíl: zlepšení informování zákonných zástupců o průběhu a výsledcích vzdělávání
Zákonní zástupci žáků byli o průběhu a výsledcích vzdělávání informování také prostřednictvím
elektronické ŽK.

2) Klima školy
 dílčí cíl: zapojení školního psychologa do zjišťování klimatu v jednotlivých třídách
Tato oblast se stala významnou částí práce školního psychologa. Výsledky jeho práce pak byly
uplatňovány v práci jednotlivých vyučujících.
3) Zohlednění individuálních potřeb žáků
 dílčí cíl: podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem a nadané žáky
Tato aktivita byla realizována doučováním žáků, činnost učitelů byla financována ze Šablon I.
Nadaní žáci byli zapojováni do různých naukových a sportovních soutěží.
4) Spolupráce s rodiči
 dílčí cíl: posílit zájem rodičů o dění ve škole
Zvýšila se návštěvnost rodičů nejen na třídních schůzkách, ale i na akcích, které byly pro ně
uspořádány. (den otevřených dveří, burza škol, workshopy, ples školy…)
5) Partnerství školy a externí vztahy
 dílčí cíl: rozvoj spolupráce se spádovými školami a školami v rámci ORP
Výrazný posun v kvalitě spolupráce se projevil i ve zvýšeném zájmu dětí ze spádových škol o
pokračování ve vzdělávání na II.stupni naší školy.
Pedagogičtí pracovníci naší školy se zapojili do pracovních skupin ORP – závěry z těchto setkání
využívali ve své pedagogické praxi. Pro vedení školy byla podnětná setkání na jednotlivých školách.
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 2018
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 8.10.2018
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