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ÚVOD
Osnova je v souladu s ustanovením §10 zákona 561/2004Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
a s ustanovením § 7 vyhlášky č. 15/2005Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů.
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE ŠKOLY

Název:
Sídlo:
IČ:
DIČ:
IZO:
RED IZO:
Datum zřízení (založení školy):
Datum zařazení do sítě, č. j.
rozhodnutí o zařazení:

1.1

2014/2015

Základní škola Zlín, Dřevnická
organizace
Dřevnická 1790, Zlín, PSČ: 760 01
710 08 098
CZ71008098
102 319 570
600 114 147
1. září 1958

příspěvková

24. ledna 1996, č. j. 1204/58

PŘEHLED ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ

102319570
118500503
118500970

Datum
zápisu
do rejstříku
01. 01. 2005
01. 01. 2005
01. 01. 2005

Datum
zahájení
činnosti
14. 03. 1996
14. 03. 1996
20. 09. 1999

181048213

15. 07. 2013

15. 07. 2013

Název

IZO

Základní škola (I. a II. stupeň):
Školní družina:
Školní jídelna:
Zařízení pro další vzdělávání
pedagogických pracovníků:

1.2

1790,

Kapacita
1 000
90
800
25

ZŘIZOVATEL ŠKOLY

Zřizovatelem školy je Statutární město Zlín, se sídlem nám. Míru 12, Zlín, PSČ: 761 40,
v zastoupení MUDr. Miroslavem Adámkem, primátorem města.

1.3

ÚDAJE O VEDENÍ ŠKOLY
Jméno a příjmení

Mgr. Pavel Dvořák
Mgr. Danuše Vršková

1.4

ředitel školy
zástupce ředitele

Datum jmenování a potvrzení
ve funkci
od 01. 01. 2012
od 01. 09. 2013

ADRESA PRO DÁLKOVÝ PŘÍSTUP

Telefon (pevná linka):
ID datové schránky:
E-mail:
Facebook:
Web:

1.5

Funkce

+420 577 210 204
27jmumg
zsdrevnicka@zsdrevnicka.cz, reditel@zsdrevnicka.cz,
sekretariat@zsdrevnicka.cz
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace
www.zsdrevnicka.cz

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace, je úplná základní škola. Jako součást
výchovně vzdělávací soustavy je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení. Je školou s právní
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subjektivitou. Poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého
poznání a výuka na této škole probíhá v souladu se zásadami vlastenectví, humanity, demokracie.
Poskytuje také mravní, estetickou, pracovní, tělesnou a ekologickou výchovu. Škola se nachází
ve východní části krajského města Zlín. Rozsáhlý areál školy vznikal v 50. letech 20. století, kdy
byly postupně otevřeny dvě základní školy. K jejich sloučení pak došlo ke dni 1. září 1999.
Stávající školní budova je od roku 2002 chráněnou památkou a v souladu s tímto statutem prošla
v letech 2005 – 2006 celkovou generální opravou. Nyní tak skýtá žákům moderní a příjemné
prostředí, kterého mohou využívat také v odpoledních hodinách pro mimoškolní činnost.
Naše škola je úplnou základní školou, která má v jednom ročníku jednu až dvě třídy. Celková
kapacita je 560 žáků. Hlavní vzdělávací činnost probíhá ve třinácti kmenových třídách. Výuka
přírodopisu, chemie, fyziky, zeměpisu, výpočetní techniky, cizích jazyků a pracovních činností je
realizována v odborných učebnách. Zajišťujeme výuku plavání pro žáky I. stupně. Provozujeme
také žákovskou knihovnu. Stálé a rychlé připojení k internetu je zajištěno optickým kabelem. Třídy
jsou vybaveny nábytkem, který odpovídá současným hygienickým a zdravotním požadavkům.
V každém podlaží mohou žáci během přestávek využívat relaxační koutky. Žákům i zaměstnancům
školy je k dispozici školní bufet, 2 nápojové automaty – jeden na chlazené a jeden na teplé nápoje,
jsme zapojeni také do projektu "Happy snack", jehož prostřednictvím jsou do školy dodávány
výrobky zdravé výživy prostřednictvím chladících výdejních automatů. Škola má bezbariérový
vstup, který je opatřen elektrickou schodišťovou plošinou, která umožňuje bezproblémový pohyb
postižených žáků. Součástí objektu jsou dvě tělocvičny vybavené standardním tělocvičným
nářadím se šatnami a sprchami a rozlehlý venkovní sportovní areál. Vnitřní i vnější sportoviště jsou
využívána pro výuku tělesné výchovy a v odpoledních hodinách i širokou veřejností.
Stravování žáků a zaměstnanců školy je zajišťováno školní kuchyní, která je vybavena moderním
gastronomickým inventářem. Kapacita je 800 jídel. Ve školní jídelně je 120 míst. Poskytujeme
možnost stravování i cizím strávníkům. Maximální pozornost věnujeme BOZP jak žáků, tak
i pracovníků školy. Významnou aktivitou, která přispívá k rovnoměrnému psychickému
a fyzického rozvoji žáků, jsou ozdravné pobyty v přírodě. Škola organizuje školní výlety a exkurze
související s výchovně vzdělávací činností, aktivně se zapojuje do soutěží, okresních olympiád
a akcí ostatních škol. Každý rok nabízíme řadu kroužků a volnočasových aktivit.
Součástí školy je i školní družina, která má tři oddělení s celkovou kapacitou 90 žáků. Školní
družina je převážně využívána žáky prvního stupně. Ranní provoz družiny je od 6:00 do 8:00
hodin, odpolední provoz družiny je od 11:40 do 17:00 hodin. Činnost ve školní družině je
zaměřena na pravidelné aktivity zájmového a tělovýchovného charakteru. Veškeré aktivity
ve školní družině mají nejen odpočinkový a relaxační charakter, ale slouží také k rozšíření,
doplnění a upevnění poznatků získaných při výuce.
V souladu se školským zákonem a možnostmi školy vytváříme samozřejmě také podmínky pro
rozvoj žáků se speciálními vzdělávacími potřebami i pro žáky nadané. Díky působení speciálního
pedagoga ve škole a také díky úzké spolupráci s poradenskými zařízeními máme velmi důkladně
propracovaný systém péče o tyto žáky.
Okolí školy bylo upraveno zahradním architektem. Velká travnatá plocha je od hlavní komunikace
oddělena okrasnými stromy a keři. Podobně je tomu tak i podél celé hlavní budovy na východní
straně, kde jsou vysázeny břízy, které tvoří přirozenou hranici mezi školou a obytnou částí
Bartošovy čtvrti. Škola se tak nachází ve velmi příjemném prostředí plném zeleně.
Žáci naší školy mají možnost využívat k cestě do školy a ze školy zvláštní školní spoj MHD, který
sváží děti z městských spádových částí Jaroslavice a Příluky. Při cestě ze školy je bezpečnost dětí
při nástupu do tohoto spoje zajišťována vychovatelkou školní družiny.
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SPÁDOVÝ OBVOD ŠKOLY

Mezi spádové obvody školy patří ulice: Anenská, Bařinka, Boněcko I-II, Broučkova, Březová,
Bylinná, Cecilka, Červánková, Díly III-IV, Dlužkova, Dobromyslová, Dolní dědina, Drahy,
Dřevnická, Dubovina, Duhová, Horní dědina, Horní, Hvězdná, Hvozdenská, Chrástka, Dukelská,
Jitrocelová, K Jaroslavicím, Ke Koňáku, Kosov I, Kosov II, Kosov III, Kúsek, Legera, Lísková,
Lnářská, Losky, M. Knesla, Mařinková, Měsíční, Mezní, Michalova, Na Gruntech, Na Louce, Na
Vrše, Nad Pramenem, Náhorní, Návrší, Nebeská, Novinová, Obeciny, Obeciny I—XIX,
Pampelišková, Pančava, Pasekářská, Pasíčka, Pekárenská, Peroutkovo nábřeží, Plicníková, Pod
Boněckem, Pod Dubovinou, Pod Jurým, Pod Kopcem, Pod Mlýnem, Pod Tvrzí, Podbělová,
Podvesná VI-XVII, Pražanka, Prudká, Průkop, Příční (východní strana), Přílucká, Přístav, Ronzovy
Paseky, Rovinka, Rozhledy, Řepíková, Sádek, Slínová, Smrková, Spojová, Staromlýnská, Svažitá,
Šefranice, Šípková, Štefánikova (v úseku od křižovatky s ulicemi Díly VI a Příční po křižovatku s
ulicí K Jaroslavicím), Tínová, třída Tomáše Bati (severní strana v úseku od křižovatky s ulicí Díly
III po křižovatku s ulicí Díly VI), Tvrz, U Gemini, U Lesa, U Potoka, U Tescomy, U Tvrze,
Újezdy, Úzká, V Dolině, Ve Svahu I, Ve Svahu II, Věžové domy, Vizovická, Vrbová,
Za Kapličkou, Zádědina, Záhoří, Zahrady, Zborovská, Zdúrna, Žabárna, Želechovická.

1.7

ŠKOLSKÁ RADA

Školská rada při Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková organizace byla zřízena
ke dni 1. ledna 2006 usnesením Rady města Zlína č. 782/21 R/2005 ze dne 17. října 2005.
Školská rada má celkem 6 členů, v uvedeném školním roce se školská rada sešla dvakrát.

1.8

SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL ŠKOLY

Sdružení rodičů a přátel školy je významným pomocníkem školy. Mezi jeho hlavní cíle patří
koordinace a sjednocování působení rodiny, školy a účinná dobrovolná pomoc školy při plnění
jejího poslání.
Uvedené základní cíle jsou naplňovány zejména:
 působením na rodiče ke správné výchově dětí v rodině,
 seznamováním rodičů a veřejnosti s výchovnými a vzdělávacími cíli a úkoly a s úlohou rodičů
při jejich naplňování,
 seznamováním vedení školy s náměty, připomínkami a stížnostmi rodičů,
 dobročinnou pomocí členů SRPŠ škole - organizační, finanční a materiálovou podporou
v oblastech: výchovně vzdělávacích, kulturních, reprezentačních, sportovních
a společenských, prevence proti společensky nežádoucím jevům,
 sběr starého papíru v rámci programu EVVO.
Každá třída má svého zvoleného třídního důvěrníka, který zastupuje celou třídu.
Zasedání třídních důvěrníků SRPŠ ve školním roce 2014/2015 proběhlo dvakrát.
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PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ
Kód oboru

Popis oboru

79-01-C/01

Základní škola

Forma
vzdělávání
denní

Cizí vyučovací
jazyk
ne

Kapacita oboru
1 000

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
Název vzdělávacího programu
ŠVP ZV „Otevřená škola v pohybu“

Školní rok 2014/2015 (k 30.6.2015)
v ročnících
počet žáků
1. – 9.
291

Škola vyučuje podle Školního vzdělávacího programu (ŠVP ZV) s názvem „Otevřená škola
v pohybu“. Výchovně vzdělávací program školy vychází z obecných a vzdělávacích cílů
a klíčových kompetencí Rámcového vzdělávacího programu pro základní školu.
Otevřená škola v pohybu – to je motto, které zaručuje dětem i jejich rodičům kvalitní znalosti,
přátelský přístup i zdravého ducha ve zdravém těle. O tom, že je naše škola „otevřená“ doslova
všem svědčí i to, že nabízí také skvělou péči žákům se zdravotním znevýhodněním nebo
postižením. Přímo ve škole působí speciální pedagog, který má tyto děti v péči. Věnuje se žákům
s poruchami učení a chování, ale i těm, kteří potřebují péči logopedickou.

2.2

VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Nabídka volitelných předmětů je následující:
6. ročník:

Seminář z matematiky, Seminář z anglického jazyka

7. ročník:

Seminář z anglického jazyka, Seminář z matematiky, Seminář z informatiky,
Sportovní výchova

8. ročník:

Seminář z anglického jazyka, Seminář z matematiky, Seminář z informatiky,
Sportovní výchova

9. ročník:

Nejsou do výuky zařazeny žádné volitelné předměty z důvodu zařazení 2. povinně
volitelného jazyka - Ruský jazyk
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PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY
Pracovníci školy

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

40
1

37,49
0,20

Interní pracovníci:
Externí pracovníci:

3.1

PŘEHLED PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ

Pedagogický sbor je plně kvalifikován. Ve škole pracuje školní speciální pedagog, šest asistentů
pedagoga, výchovný poradce, kariérový poradce, metodik prevence sociálně patologických jevů,
koordinátor DVPP, EVVO, ICT a ŠVP.
Všichni pedagogičtí pracovníci absolvovali podle své aprobace vzdělávání zaměřené k tvorbě
školního vzdělávacího programu a k využívání nových metod a forem práce ve vyučovacích
hodinách.
P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Osobní
číslo
98484
93560
16317
25500
98434
35466
40781
54957
93568
46941
98439
78719
79770
98445
98451
98503
98511
98454
98448
98476
98501
98505
98509
98507
90265
90465
98504

Funkce
ředitel školy
zástupce ředitele školy
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
školní speciální pedagog
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistentka pedagoga
asistent pedagoga
vedoucí školní družiny
vychovatelka ve školní družině
vychovatelka ve školní družině

Úvazek
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60

Pedagogická
praxe
27
19
35
30
10
29
22
39
26
22
15
28
18
6
22
0
0
37
37
4
2
7
0
0
28
29
23

Stupeň
vzdělání
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
VŠ
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
VOŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ

Tři učitelky s osobním číslem 98442, 98460 a 98447 jsou momentálně na mateřské dovolené.

Str. 9 / 34

Výroční zpráva o činnosti školy
3.2

P. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2014/2015

PŘEHLED NEPEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Osobní
číslo
98435
98488
46954
46954
98459
46796
51948
59252
98463
12282
50411
98453
98481
83356
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Funkce
účetní
administrativní a spisový pracovník
topič
školník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
vedoucí školní jídelny
odborná kuchařka
odborná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka
pomocná kuchařka

Úvazek
0,20
1,00
0,19
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,60
0,75
0,75
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ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

4.1

ZÁPIS ŽÁKŮ K PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY PRO ŠKOLNÍ
ROK 2014/2015

Celkový počet zapsaných
žáků do 1. ročníku

Celkový počet žádostí
o odklad

58

9

4.2

Celkový počet žáků, kteří
nastoupili od 1. 9. 2014
do 1. ročníku
42

PŘIJETÍ ŽÁKŮ KE STUDIU DO STŘEDNÍCH ŠKOL
13 13

14
12
9

10
8

9

6

6

4

4
1

2

Počet přihlášených
Počet přijatých

0

0

0

0

4.3

UKONČENÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní docházku celkem 26 žáků.
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VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

Celkové hodnocení prospěchu žáků na konci školního roku 2014/2015 vykazují následující
tabulky:

5.1

VÝSLEDKY ŽÁKŮ I. STUPNĚ

Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
4. A
4. B
5. A
Celkem:

5.2

Prospěchový
průměr třídy
1,09
1,11
1,05
1,13
1,3
1,21
1,39
1,89
1,27

S prospěchem
1,0/vyznamenání
13/17
13/20
20/23
15/20
5/22
6/17
5/13
0/7
77/139

Počet
neprospívajících
0
0
0
0
0
0
1
1
2

S prospěchem
1,0/vyznamenání
4/6
1/5
0/1
1/11
1/3
7/26

Počet
neprospívajících
0
2
6
0
5
13

VÝSLEDKY ŽÁKŮ II. STUPNĚ

Třída
6. A
7. A
8. A
8. B
9. A
Celkem:

5.3

Počet žáků
/chlapci+dívky/
20 /8+12
21/10+11
26/14+12
24/13+11
25/15+10
19 /12+7
19/8+11
25 /11+14
179/91+88

Počet žáků/
chlapci+dívky
22/10+12
30 /19+11
18/9+9
19/10+9
23/12+11
112/60+52

Prospěchový
průměr třídy
1,8
2,08
2,58
1,43
2,2
2,02

HODNOCENÍ CHOVÁNÍ ŽÁKŮ NA KONCI ŠKOLNÍHO ROKU
Výsledky hodnocení

I. stupeň
počet žáků

II. stupeň
počet žáků

28

13

0

2

7

7

0

2

Pochvaly a ocenění - za aktivní zapojení do školních a okresních kol
soutěží a reprezentaci školy, za celoroční práci pro třídu, za pilnou
a svědomitou práci, za výraznou pomoc spolužákovi, za sběr starého
papíru, za výborný prospěch
Napomenutí třídního učitele - za neplnění školních povinností,
za narušování vyučovacích hodin nevhodným chováním, zapomínání
pomůcek do výuky, zapomínání žákovské knížky, za porušení pravidel
stanovených školním řádem.
Důtka třídního učitele - za opakované neplnění školních povinností
a zapomínání pomůcek, za opakované porušení pravidel stanovených
školním řádem, za opakované narušování vyučovacích hodin nevhodným
chováním, za opakovanou nekázeň o přestávkách, za opakované vulgární
vyjadřování, za nevhodné chování ke spolužákům.
Důtka ředitele školy - za časté porušování pravidel chování,
za nevhodné a hrubé chování k žákům a zaměstnancům školy,
za závažné a opakované porušování pravidel stanovených školním
chováním řádem, za opakované narušování vyučovacích hodin nevhodným
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2. stupeň z chování - za velmi časté nevhodné a drzé chování k
pedagogickým pracovníkům, za soustavné vulgární vyjadřování, soustavné
porušování pravidel školního řádu, za časté porušování pravidel chování,
za opakované narušování vyučovacích hodin nevhodným chováním.
3. stupeň z chování - za dlouhodobou neomluvenou absenci.

5.4

1

0

1

ABSENCE ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ

I. STUPEŇ
třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
4. A
4. B
5. A
Celkem:

Počet
žáků/chlapci+dívky
20 /8+12
21/10+11
26/14+12
24/13+11
25/15+10
19 /12+7
19/8+11
25 /11+14
179/91+88

Zameškané
hodiny/neomluvené
751
561
967
836
902
690
566
1062
6335

II. STUPEŇ
třída
6. A
7. A
8. A
8. B
9. A
Celkem:

Počet žáků/
chlapci+dívky
22/10+12
30 /19+11
18/9+9
19/10+9
23/12+11
112/60+52

Zameškané
hodiny/neomluvené
986
1817
1084
1067
2577
7531

5.5

0

Průměr omluvených
hodin na žáka
37,55
26,71
37,19
34,83
36,08
36,32
31,44
46,17
37,26
Průměr omluvených
hodin na žáka
44,82
60,57
100,22
56,16
112,04
67,24

HODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU

Ve školním roce 2014/2015 se Minimální preventivní program realizoval v úzké spolupráci
s vedením školy, se školním poradenským pracovištěm, výchovnými poradci, pedagogickými
pracovníky, Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou, Střediskem výchovné péče Domek,
dětskými psychiatry, Speciálně pedagogickým centrem, Orgánem sociálně-právní ochrany dětí,
policií ČR, městskou policií Zlín, Hasičským záchranným sborem Zlín, ekologickými centry DDM Astra, Okresním soudem ve Zlíně a rodiči žáků.

5.5.1 Uskutečněné programy primární prevence
Datum
uskutečnění
16. 10. 2014
10. 11. 2014
07. 11. 2014
24. 11. 2014
22. 01. 2015
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Akce
Hudebně preventivní program - "Když chceš, tak to
dokážeš"
Cvičná evakuace školy
Beseda se zástupci Hasičského záchranného sboru Zlín
ve škole - akce „Hasík“
Beseda se zástupci Hasičského záchranného sboru Zlín
ve škole - akce „Hasík“
"Memento" - dramatizace románu R. Johna - divadelní
představení

Zúčastněné
třídy
6. - 9. ročník
1. - 9. ročník
2. A, 2. B, 6. A
2. A, 2. B, 6. A
8. A, 8. B, 9. A
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19. 05. 2015
19. 05. 2015
21. 05. 2015

Přednáška v rámci projektu "Zdravé město" pořádaný
Magistrátem města Zlína - "Kouření je nemoc, která zabíjí"
Přednáška v rámci projektu "Zdravé město" pořádaný
Magistrátem města Zlína - "Stravovací návyky u mládeže"
Přednáška v rámci projektu "Zdravé město" pořádaný
Magistrátem města Zlína - "Poruchy příjmu potravy"
Exkurze - návštěva Hasičského záchranného sboru Zlín
Přednáška v rámci projektu "Zdravé město" pořádaný
Magistrátem města Zlína - "AIDS stále hrozí - chraň se"
Beseda s Policií ČR - "Trestná činnost páchaná mládeží
a páchána na mládeži"
Beseda s Policií ČR - "Policista je náš kamarád"
Beseda s Policií ČR - "Bezpečné chování"
Exkurze - návštěva Okresního soudu Zlín

04. 06. 2015

Přednáška "Prevence patologických jevů"

7. A

18. 06. 2015

Exkurze - návštěva Městské policie Zlín

3. A

16. 03. 2015
19. 03. 2015
10. 04. 2015
21. 04. 2015
15. 05. 2015
19. 05. 2015

6. A
8. A, 8. B
8. A, 8. B
1. A, 1. B
9. A
8. A, 8. B
2. A, 2. B
5. A
9. A

Ve škole poukazujeme na kladné a pozitivní vzory, odmítáme násilí a tím podporujeme zdravý
životní styl. Učíme děti vhodně využívat volný čas, aby nepodléhaly nudě a stresu, které je mohou
dovést až ke společensky negativním jevům.

5.6

HODNOCENÍ VÝCHOVNÉHO A KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ

Problematika výchovného poradenství je rozdělena na 1. a 2. stupeň.
Výchovná poradkyně se ve spolupráci se školním speciálním pedagogem a metodikem prevence
rizikového chování pravidelně setkává na schůzkách školního poradenského pracoviště, kde se řeší
všechny problémy týkající se daných oblastí, aktuálně se vyhodnocují vzniklé problémové situace,
které se potom dále řeší.
Úzce spolupracuje se všemi učiteli, zejména s třídními učiteli a s vedením školy, které je o všech
řešených případech vždy informováno.
Podílí se na vypracování IVP, jejich rozvržení, obsahu i kontrole dokumentů s nimi souvisejících,
průběžně dohlíží na jejich plnění i pravidelná čtvrtletní zhodnocení, konzultuje s třídními učiteli
možnosti odeslání žáků k vyšetření do KPPP či SPC, následně kompletuje zprávy z poradenských
zařízení, sleduje žáky s poruchami učení, snaží se pozitivně působit na žáky s výchovnými
problémy, bývá přítomna na jednáních s rodiči problémových žáků, spolupracuje s pracovníky
OSPOD Magistrátu města Zlína, KPPP, SPC, SVP i s odbornými lékaři, zejména dětskými
psychiatry a psychology.
V rámci kariérového poradenství jsou žáci 8. ročníků a zejména 9. ročníků informováni
o možnostech dalšího studia na středních školách v průběhu celého školního roku.
Aktuální informace o jednotlivých školách a studijních oborech žáci dostávají pravidelně
od kariérového poradce, v rámci předmětu Výchova k občanství jsou upozorněni na portál
Zlínského kraje www.zkola.cz, kde najdou všechny aktualizované údaje o středních školách včetně
kalendáře Dnů otevřených dveří, které jednotlivé školy pro budoucí studenty organizují ve dvou či
třech termínech. Žáci mají dále k dispozici tištěnou formu Atlasu školství Zlínského kraje, který
základním školám poskytuje krajská pobočka Úřadu práce ČR ve Zlíně.
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Pro rodiče žáků 9. tříd je v listopadu vždy zorganizována schůzka s kariérovým poradcem, kde jsou
podrobně seznámeni se systémem přijímacího řízení ve Zlínském kraji, upozorněni na termíny
podání přihlášek ke studiu, následné správné použití zápisového lístku a jsou jim poskytnuty další
praktické informace týkající se dalšího studia jejich dětí. Dále je jim doporučeno, aby navštívili
společně s nimi vybrané střední školy v rámci Dnů otevřených dveří a pravidelně sledovali aktuální
informace na webových stránkách jednotlivých středních škol.
Škola také spolupracuje s Úřadem práce ve Zlíně, který pravidelně pořádá pro žáky 8. či 9. ročníku
skupinové poradenství v programu „Hledám povolání, které se pro mě hodí.“
Dále se žáci 8. ročníku v květnu zapojili do testování společnosti Scio v rámci projektu Podpora
přípravy přijímacích zkoušek PPPZ8, ve kterém si prakticky vyzkoušeli testové otázky z českého
jazyka, matematiky i obecných studijních předpokladů.
Všechny zmíněné aktivity jsou směřovány k tomu, aby všichni žáci pokračovali ve studiu
zvolených oborů podle svých zájmů a schopností.
Výchovný poradce se v průběhu celého školního roku účastnil šetření aktuálních problémů
v různých třídách. Opakovaně se zabýval mimořádnou nekázní chlapců 1.B třídy i adaptačními
potížemi některých žáků ze třídy 1.A. Dále řešil podezření na rizikové chování ve třídách 5.A
a 6.A, vztahy i nevhodné chování mnohých žáků ve třídním kolektivu 7.A, neomluvenou absenci
dvou žáků třídy 8.A (v úzké spolupráci s kurátory OSPOD, do jejichž kompetencí tato oblast
spadá) i dočasná umístění některých žáků ve SVP Domek. Spolu se školním speciálním pedagogem
diskutuje o žácích, kteří jsou nově vedeni jako integrovaní a kterým je doporučeno přidělení
asistenta pedagoga.
Také v letošním školním roce se v listopadu a v dubnu konala schůzka výchovných poradců
s pracovníky KPPP Zlín v budově Krajského úřadu.
Výchovný poradce absolvoval první rok studia výchovného poradenství na Masarykově univerzitě
v Brně v rámci celoživotního vzdělávání.
Plán výchovného poradenství byl v roce 2014/2015 naplněn.

5.7

INTEGRACE POSTIŽENÝCH ŽÁKŮ A HODNOCENÍ PRÁCE ŠKOLNÍHO
PORADENSKÉHO PRACOVIŠTĚ

Školní speciální pedagog působí na ZŠ Zlín, Dřevnická 1790, 760 01 Zlín v rámci vyhlášeného
Rozvojového programu MŠMT na podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů
ve školách a metodiků - specialistů ve školských poradenských zařízeních 2015. Výše přiděleného
pracovního úvazku je 0,6.
V evidenci školního poradenského pracoviště a v seznamech vedených školním speciálním
pedagogem (nejen pro potřeby výkaznictví) bylo ve školním roce 2014/2015 85 žáků s různým
typem zdravotního postižení, zdravotního znevýhodnění nebo s jiným speciálními vzdělávacími
potřebami. Z celkového počtu 291 žáků vyjádřeno v % je poskytován různý stupeň zohlednění,
podpory nebo vyrovnávacích opatření 29,2 % žákům. Z toho tvoří: 7,9 % - žáci se zdravotním
postižením v širokém spektru (tělesné postižení, smyslové-zrakové postižení, VPU, VPCH, PAS,
vývojové poruchy řeči). 11,0 % - žáci se zdravotním znevýhodněním v převážné míře SPU, 10,3
% - ostatní žáci, u kterých vzniká potřeba zohlednění jejich speciálních vzdělávacích potřeb, které
vyplývají z široké škály odlišností, (smyslová a kognitivní nevyzrálost, nízká motivace k učení,
selhávání v konkrétním předmětu, nízké nadání - hraniční žáci, výukové selhávání z důvodů málo
podnětného rodinného prostředí, pozice žáka ve třídě ve vztahu k prospěchu aj.) včetně faktorů
vyplývajících ze sociálního znevýhodnění. Odborná podpora je poskytována také žákům s rizikem
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vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a žákům s přechodnými problémy. Databáze a seznamy
žáků jsou průběžně školním speciálním pedagogem aktualizovány a jsou dostupné všem
pedagogickým pracovníkům prostřednictvím školní internetové sítě.
Ke standardním činnostem, které školní speciální pedagog ve školním roce 2014/2015 plnil, patří
také informační činnost. Jedná se o oblast poskytování informací o činnosti školního speciálního
pedagoga ve škole a dalších souvisejících skutečností, kterými jsou individualizované činnosti se
žákem, jeho zákonným zástupcem či pedagogem. Přehled informací o poradenských službách je
veřejně přístupný na webových stránkách školy. Pravidelně konzultuje s pedagogy individuální
výukové a výchovné problémy žáků, volbu vhodných výukových metod a strategií spolu s formou
reedukace, dále podporu a pomoc při vytváření a hodnocení I. V. P. včetně možností zapojení
asistenta pedagoga v konkrétních případech. Asistenti pedagoga, kteří působí na škole v celkovém
počtu 6 pedagogických pracovníků, jsou školním speciálním pedagogem metodicky řízeni v rámci
pravidelných jednání. Na těchto jsou seznamování s novými trendy v činnostech AP, jsou jim
poskytnuty podpůrné metodické materiály k e konkrétní práci se žáky podle jednotlivých druhů
zdravotního postižení. Podrobné zápisy s přijatými závěry z těchto jednání jsou vždy zaslány
vedení školy stejně tak, jako zápisy z jednání školního poradenského pracoviště, jehož členy jsou
výchovný poradce pro 1. + 2. stupeň ZŠ, metodik prevence a školní speciální pedagog.
Poskytování poradenských služeb školním speciálním pedagogem je podmíněno písemným
informovaným souhlasem zákonného zástupce žáka, ve kterém je informován o povaze, rozsahu,
trvání a postupech v nabízené poradenské službě. Konzultace se zákonnými zástupci jsou
pravidelnými aktivitami školního speciálního pedagoga a jsou zákonnými zástupci velmi často
vyhledávány.
Ke standardním činnostem školního speciálního pedagoga patřila i činnost depistážní a
diagnostická v oblasti školní úspěšnosti. První depistáže probíhají zpravidla u zápisu do 1. ročníku
ZŠ, druhé pak zahrnují žáky 1. a 2. ročníku, u nichž je nutné zahájit včasnou intervenci zaměřenou
na rozvoj schopností potřebných pro zvládání trivia. Pro tyto žáky jsou vypracovány školním
speciálním pedagogem plány osobní podpory v rámci vyrovnávacích opatření. S pedagogy i rodiči
jsou konzultovány další vhodné postupy, které pomáhají žákovi překonávat potíže a minimalizovat
školní selhávání. Stejný postup je uplatňován u všech žáků bez ohledu na ročník, ve kterém se
vzdělávají. Typ a rozsah poskytované péče je odvislý od závažností obtíží žáka a doporučení
hodinové dotace školským poradenským zařízením. O všech žácích je veden podrobný přehled
s doporučenou a poskytovanou hodinovou dotací včetně formy a způsobu, jakým je jim péče
poskytována. Jedná se o individuální nebo skupinovou péči (do 6 žáků), která má jak krátkodobý,
tak v převážné míře dlouhodobý charakter. (intervence u školní neúspěšnosti, neprospívající žáci,
náprava SPU). Je zaměřena vždy po konzultaci s vyučujícím pedagogem na vysvětlení postupů
osvojení si probíraného učiva obdobným, popřípadě jiným způsobem, za zvýšené individuální
podpory s využitím multisenzoriálního přístupu včetně zajištění odpovídajícího, podpůrného
výukového materiálu.
Po celý školní rok spolupracoval školní speciální pedagog velmi intenzivně se všemi školskými
poradenskými zařízeními různého typu (SPC, KPPP, orgánem OSPOD, (účast na případové
konferenci) SVP „Domek“ Zlín (řešení závažných výchovných problémů, které vyústilo
opakovaným umístěním žáka na internátní pobyt, ve spolupráci se zákonnými zástupci zajištění
ambulantní péče pro žáky školy, poskytování odborných zpráv pro potřeby těchto zařízení a
ošetřujících lékařů).
O veškerých svých aktivitách informoval školní speciální pedagog vedení školy a realizoval je
s jeho souhlasem.
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Z celkového počtu 23 zdravotně postižených žáků
v rámci individuální integrace byli ve školním roce 2014/2015
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postižení

Zrakové
postižení

Poruchy
autistického
spektra (PAS)

Žáci 1. stupně

5.8

Žáci 2. stupně

HODNOCENÍ EVNIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY
A OSVĚTY

5.8.1 Sběr starého papíru
V rámci programu EVVO Sdružení rodičů a přátel školy pravidelně každý školní rok uskutečňuje
sběr starého papíru. Ve školním roce 2014/2015 se sběr starého papíru uskutečnil v následujících
dnech a bylo vybráno:
Datum sběru

Množství nasbíraných (v kg)

24. 09. 2014
12. 11. 2014
21. 01. 2015
15. 04. 2015
17. 06. 2015
CELKEM:

9 720
5 520
7 600
8 610
8 905
31 450

Získaná částka (v Kč)
12.636,7.176,9.880,11.193,11.576,50
52.461,50

Výtěžek za sběr starého papíru byl vložen na účet SRPŠ a dále bude využíván pro žáky školy.
Část výtěžku byla použita na odměny žákům školy, kteří přispěli svým úsilím za sběr starého
papíru.
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5.8.2 Uskutečněné programy EVVO
Datum uskutečnění

Akce

"Zlín a okolí" - beseda v DDM Astra
"Voda základ života" - beseda v DDM Astra
"Od pravěku až k nám" - beseda v DDM Astra
"Tajemství bylin" - beseda v DDM Astra
"Zlín a okolí" - beseda v DDM Astra
"Dálkový průzkum Země" - beseda v DDM Astra
"Zvířata s námi doma" - beseda v DDM Astra
"Zlín a okolí" - beseda v DDM Astra
"Hurá nakupování" - beseda v DDM Astra
"Bioodpad" - beseda v DDM Astra
"Tajemství CO2" - populárně vědecká přednáška v Rock
café Čepkov
"Můj strom" - beseda v DDM Astra
"Zvířata s námi doma" - beseda v DDM Astra
"Můj strom - beseda" v DDM Astra
"Zvířata s námi doma" - beseda v DDM Astra
"Tajemné byliny" - beseda v DDM Astra
"Zvířata s námi doma" - beseda v DDM Astra
"Odpady potravinářského průmyslu" - beseda v DDM Astra
"Elektroodpad" - beseda v DDM Astra
"Indonésie" - zeměpisná přednáška s videoprojekcí ve
Velkém kině Zlín
Škola v přírodě
Škola v přírodě
"Mexiko" – záhada starých Máyů - zeměpisná přednáška s
videoprojekcí ve Velkém kině Zlín

24. 10. 2014
20. 01. 2015
22. 01. 2015
09. 04. 2015
03. 10. 2014
15. 04. 2015
20. 11. 2014
24. 03. 2015
20. 02. 2015
18. 03. 2015
11. 11. 2014

Zúčastněné
třídy
3. A
3. A
4. A
4. A
4. B
4. B
5. A
5. A
7. A
9. A
8. B

17. 05. 2015
16. 04. 2015
19. 05. 2015
08. 04. 2015
29. 04. 2015
26. 02. 2015
28. 04. 2015
19. 02. 2015
10. 02. 2015

1. A
1. B
1. B
2. A
2. B
6. A
8. A
8. B
II. stupeň

18. – 22. 05. 2015
08. – 12. 06. 2015
24. 11. 2014

4. A, 4. B
2. A, 2. B
5. – 9.
ročník

5.8.3 Čerpání prostředků ze SRPŠ v rámci EVVO
Odměny pro třídní kolektivy a pro nejlepší sběrače byly v hodnotě 4.000,- Kč.
Příspěvek na ekologické výukové programy byly v hodnotě 7.500,- Kč.

5.9

HODNOCENÍ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Datum
uskutečnění

Počet
účastníků

2014/2015

2

ČŠI inSpis - ŠVP

23. 02. 2015

1

Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizaci
Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských
služeb ve škole
Keramika II. – další techniky a způsoby dekorace
Veřejné zakázky malého rozsahu dle Příručky pro příjemce
finanční podpory v OP VK
Použití počítače v hudbě

25. 02. 2015

2

22. 10. 2014

1

08. 10. 2014

1

29. 10. 2014

1

19. 03. 2015

1

Název akce
Studium k výkonu
poradenství.
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LMS a jeho role ve výukovém procesu
Autorský zákon a ochrana duševního vlastnictví
Google apps služby ve školství
Správa počítačové učebny
Systémová podpora inkluzivního vzdělávání – systém podpůrných
opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
Základy práce s interaktivní tabulí
Tvorba digitální fotografie a jejich zpracování v PC
Tvorba testů v LMS Moodle, testy v HotPotatoes
Využití tabletů v práci učitele
Angličtina pro II. stupeň - konference pro učitele Aj
Základy osobní bezpečnosti v prostředí sociálních sítí a na
internetu
Mobilní technologie na dotykových zařízeních 1. část
Mobilní technologie na dotykových zařízeních 2. část
Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce občanské
výchovy na 2. stupni ZŠ
Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce literární
výchovy na ZŠ
Použití ICT a mobilních (dotykových) zařízení ve výuce fyziky na
2. stupni ZŠ
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15. 04. 2015
13. 02. 2015
24. 02. 2015
22. 04. 2015

1
1
1
1

20. 05. 2015

1

28. 11. 2014
12. 01. 2015
23. 01. 2015
31. 03. 2015
14. 04. 2015

7
2
6
17
1

09. 04. 2015

6

10. 04. 2015
17. 04. 2015

18

16. 04. 2015

5

12. 05. 2015

12

19. 05. 2015

1
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PŘEHLED AKTIVIT A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI

Ve školním roce 2014/2015 proběhlo množství akcí a soutěží pro žáky, které plnily funkci
regenerační, kompenzační, sociálně preventivní a výchovnou.

6.1

PLAVECKÝ VÝCVIK

Na prvním stupni, tj. ve druhém a třetím ročníku se žáci každým rokem účastní plaveckého
výcviku. Ve školním roce 2014/2015 se na podzim účastnili plaveckého výcviku žáci 2.A a 3.A
a na jaře pak žáci 2.B. Plavecký výcvik absolvovalo 70 žáků.

6.2

ŠKOLA V PŘÍRODĚ

Každoročně nabízíme dětem pobyt ve Škole v přírodě – účastní se jí žáci I. stupně.
Ve školním roce 2014/2015 se celkem zúčastnilo 70 žáků z 2. a 4. ročníku. Pobyt se uskutečnil
v hotelu Jelenovská – Valašské Klobouky v termínu od 8. 6. 2015 do 12. 6. 2015 a v Penzionu
u Ráztoky - Rusava v termínu od 18. 5. 2015 do 22. 5. 2015.

6.3

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ

Dále pořádáme pro zájemce o lyžování Lyžařský výcvikový kurz – pobyt je zařízen v horském
hotelu „Babská“, Léskové – Velké Karlovice. Ve školním roce 2014/2015 se konal
v termínu od 1. 2. 2014 do 6. 2. 2014 a účastnilo se ho 30 žáků ze 6. - 8. ročníku.

6.4

EXKURZE

Tradicí školy je také pořádání exkurzí do předvánočních velkoměst – v letošním školním roce
navštívilo 41 žáků v prosinci Krakov. V letošním školním roce byl pro žáky 7. - 9. ročníku pořádán
v létě ještě další zahraniční zájezd do Vídně, kterého se zúčastnilo 41 žáků.

6.5

PŘIPRAVNÉ KURZY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Již druhým rokem pořádají paní učitelky prvního stupně pro žáky předškolního věku bezplatně
tzv. „Přípravné kurzy pro předškoláky“, které jsou zaměřeny na seznámení dětí se školním
prostředím, uvolňovací a grafomotorická cvičení, logopedická cvičení a seznamovací hry.

6.6

UKÁZKOVÉ HODINY PRO PŘEDŠKOLÁKY

Tradicí školy se staly také „Ukázkové hodiny“ pro děti předškolního věku z mateřských škol.
Předškolní děti se seznámí s prostředím školy a zapojí se do aktivit ve výuce. Letos se zúčastnily
těchto hodin děti z MŠ Slínová, MŠ Šnek, MŠ Morysovy domy a MŠ M. Knesla s jejich
učitelkami.

6.7

VYSTOUPENÍ ŽÁKŮ ŠKOLY

Každý rok před Vánocemi připravují žáci prvního stupně se svými třídními učitelkami
a vychovatelkami školní družiny vystoupení pro žáky z mateřských škol a rodiče. V letošním
školním roce se uskutečnila Vánoční besídka pro rodiče v divadelním sálu Malé scény Zlín.

6.8

VÁNOČNÍ A VELIKONOČNÍ DÍLNY

Vychovatelky školní družiny organizují každoročně pro rodiče žáků naší školy s jejich dětmi
vánoční a velikonoční dílnu, ve které vyrábí společně ozdoby k vánočním a velikonočním svátkům.
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VÝSTAVA VÝTVARNÝCH PRACÍ

Škola se také prezentuje na veřejnosti výstavou výtvarných prací v obvodní knihovně Díly ve Zlíně
– letos žáci ve školní družině přichystali se svými vychovatelkami na výstavu práce na téma
„Dětská poezie“.

6.10

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Škola každým rokem pořádá dny otevřených dveří, které mají za účel poskytnout zájemcům
prohlídku prostorů školy, možnost získat podrobné informace o možnostech a podmínkách studia
na naší škole, dále o chodu školy, školní družině, školní jídelně a zápisu do prvních tříd. Zájemci
můžou nahlédnout do výuky, tříd, odborných učeben. Zájemci se rovněž můžou seznámit s činností
školního poradenského pracoviště, školním vzdělávacím programem, celoškolními akcemi a
zájmovými kroužky. Dále je možné osobně poznat vedení školy a pedagogické pracovníky.

6.11

DĚTSTKÝ DEN

Pro širokou veřejnost pořádala škola ve školním roce 2014/15 tradiční Dětský den se spoustou
zábavy, soutěží a různých atrakcí. Letos se uskutečnil v říjnu 2014 a zúčastnily se ho zejména děti
z okolí školy včetně žáků naší školy.
Mezi partnery, kteří tuto akci podpořili, byli: OptimalServis, DANKR s.r.o., BIKOS CZ s.r.o.,
Řeznictví H+H, s.r.o., MP Krásno s.r.o., HYUNDAI MOTOR ZLÍN a.s., SPIRIT CATERING,
DDM Astra Zlín.

6.12

CHARITATIVNÍ VEŘEJNÉ SBÍRKY

Učitelé a žáci se společně účastní pravidelně každým rokem několika charitativních veřejných
sbírek. Zakoupením předmětů přispívá naše škola do sbírek:
 Občanské sdružení „Život dětem“ - posláním obecně prospěšné společnosti je pomoc
nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se
ocitnou v obtížné životní situaci a potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí.
 Fond "SIDUS" – posláním fondu je dlouhodobě podporovat nemocné a potřebné, a to
po finanční i materiální stránce.
 "Liga proti rakovině" - celonárodní sbírka na léčbu rakoviny v ČR.

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus,
o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.
Základní škola Zlín, Dřevnická 1790
Dřevnická 1790, Zlín, 760 01
vydaný dne 17.2.2015 0:27
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PREZENTACE NA INTERNETU

Škola má vlastní webové stránky, kde jsou umístěny základní informace o škole, mimoškolní
a zájmové činnosti žáků, prezentace aktivit pořádaných pro rodiče a další důležitá sdělení. Tyto
stránky jsou pravidelně aktualizovány. Adresa webové stránky je: www.zsdrevnicka.cz.
Škola má také vytvořený uživatelský profil na sociální síti Facebooku. Profil slouží ke komunikaci
a zpětné vazbě s uživateli (žáky školy), udržování vztahů a sdílení dat. Adresa uživatelského
profilu školy je na https://www.facebook.com/Základní škola Zlín, Dřevnická 1790, příspěvková
organizace.

6.14

PŘEHLED VÝCHOVNĚ VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ
Měsíc

Září 2014

Říjen 2014

Listopad 2014

Prosinec 2014
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Sběr starého papíru – EVVO
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše - "To nejlepší z večerníčků"
Plavecký výcvik pro žáky 2.A, 3.A
Plavecký výcvik pro žáky 2.A, 3.A
„Týden zdraví“ – projekt
Beseda v DDM Astra - "Zlín a okolí"
„Dětský den" – akce pro veřejnost
Výchovný koncert „O rozhádaném orchestru" - Kongresové centrum Zlín
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše - "Literární kufr"
„První pomoc“ – školení ČČK pro žáky 9. ročníku
"Puzzle festival" - Sportovní hala
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše - "Historie města Zlín"
Exkurze UTB - "Vývoj technologie likvidace nebezpečného odpadu"
"Když chceš, tak to dokážeš" - hudebně preventivní program
"Drakiáda tradičně i netradičně" - akce školní družiny
Prezentace vybraných SŠ Zlínského kraje
Ukázkové hodiny I. stupně pro mateřské školy
Vánoční dílna pro rodiče s dětmi - výroba vánočních dekorací – akce ŠD
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Světem křížem krážem“
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Historie města Zlín“
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Hříčky se slovíčky“
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Svět obrů a čarodějů“
Divadelní představení „Česká balada“ – divadelní sálek školy
„Den slabikáře“ – slavnostní předávání slabikářů žákům 1. ročníku - projekt
"S kamarády do deště"
Přípravné kurzy pro předškoláky
"Hasík" – besedy se zástupci Hasičského záchranného sboru Zlín
Přírodovědná přednáška „Tajemství CO2“ – Rock kafé Čepkov
Výchovný koncert „F - Dur Jazzband“ – Kongresové centrum Zlín
Výchovný koncert „Lidský hlas aneb jak se zpívá ...“ – Kongresové centrum Zlín
„Mexiko - záhada starých Mayů“ – přednáška s filmovou projekcí – Velké kino
Plavecký výcvik - Městské lázně Zlín
Návštěva dopravního hřiště v Malenovicích – 4. Ročníky
Sběr starého papíru
"Česká balada" - divadelní představení v divadelním sálku školy
Projekt „Mikuláš“ – projekt „S kamarády do deště“
Přípravné kurzy pro předškoláky
„Moje dílna“ – návštěva dílny a výroba vánočních dárků
Den otevřených dveří
Výstava „Bodies Revealed“ - Brno
Beseda „Hledám povolání, které se pro mě hodí“ – exkurze Úřad práce
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Exkurze do SŠ oděvní a služeb Vizovice
Exkurze – předvánoční Krakow
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Světem křížem krážem“
Divadelní představení v anglickém jazyce – Velké kino
Předvánoční filmové představení v Golden Apple Cinema „Tři bratři“
Vánoční besídka pro mateřské školy v divadelním sálku školy a pro veřejnost na
Malé scéně ve Zlíně
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše - "Moje první cesta do knihovny"
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše - "Po stopách předvánočního času"
Taneční vystoupení „Louskáček“ – Malá scéna
Divadelní představení „Písnička pro draka“ – divadelní sálek školy
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Pověsti Čech a Moravy“
Beseda v DDM Astra – „Voda základ života“
Sběr starého papíru
Výstava "Bodies Revealed" - Brno
Beseda v DDM Astra – „Od pravěku k nám“
Divadelní představení –„Memento“ - preventivní program
Lyžařský výcvikový kurz – Léskové - Velké Karlovice
Dopravní výchova – beseda pro žáky 4. ročníku
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše - "Pohádkový přírodopis"
"Indonésie"- zeměpisná přednáška s filmovou projekcí – Velké kino
Výstava „Hry a klamy“ – zámek Zlín
"Elektroodpad" - beseda V DDM Astra
"Hurá k nakupování" - beseda v DDM Astra
Masopust“ – projekt "S kamarády do deště"
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Pověsti Čech a Moravy“
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše „Tomáš Baťa“
"Bioodpad" - beseda V DDM Astra
"Zlín a okolí" - beseda V DDM Astra
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše "Moje první cesta do knihovny"
Návštěva obvodní knihovny Díly I – ŠD
Velikonoční dílna – akce ŠD - pro veřejnost
Výroba výtvarných prací na téma "Dětská poezie" - akce školní družiny
Beseda "Kouření je nemoc" - projekt „Zdravé město“ pořádaný Magistrátem města
Zlína
Beseda "Stravovací návyky u mládeže" - projekt „Zdravé město“ pořádaný
Magistrátem města Zlína
Projekt "Barevný týden"
Beseda "Velikonoční zvyky a tradice"
"Plastohrátky" - akce školní družiny
Projekt "Barevný týden"
"Zvířata s námi doma" - beseda V DDM Astra
"Tajemství bylin" - beseda V DDM Astra
Beseda "Dentální hygiena" - projekt „Zdravé město“ pořádaný Magistrátem města
Zlína
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše "F. Bartoš"
Beseda "Poruchy v příjmu potravy" - projekt „Zdravé město“ pořádaný Magistrátem
města Zlína
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše "Kdo zkusí rébusy"
"Dálkový průzkum Země" - beseda V DDM Astra
Beseda v Krajské knihovně F. Bartoše "Dobrodružství Marka Twaina"
"Poslední trik Georgese Meliose" - divadelní představení v Městském divadle Zlín
Sběr starého papíru – EVVO
Exkurze - návštěva Hasičského záchranného sboru Zlín
"Odpady potravinářského průmyslu" - beseda V DDM Astra
Plavecký výcvik - Městské lázně Zlín
Návštěva dopravního hřiště v Malenovicích - zkoušky Mladý cyklista
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 "Malování na chodníku" - akce školní družiny
 Výstava výtvarných prací na téma "Dětská poezie" v obvodní knihovně Díly - akce
školní družiny
 Plavecký výcvik - Městské lázně Zlín
 Výchovný koncert „Zvířátka v ZOO" - Kongresové centrum Zlín
 Beseda "AIDS stále hrozí - chraň se" - projekt „Zdravé město“ pořádaný
Magistrátem města Zlína - preventivní program
 Škola v přírodě - Rusava
 "Můj strom" - beseda V DDM Astra
 Beseda s policií ČR "Policista je náš kamarád" - preventivní program
 Beseda s policií ČR "Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži" - preventivní
program
 Beseda s policií ČR "Bezpečné chování" - preventivní program
 Exkurze – Okresní soud Zlín
 Výchovný koncert „Království zlatého slunce" - Kongresové centrum Zlín
 Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež - FILMFEST Zlín
 Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež - FILMFEST Zlín
 Výstava "Adolf Born a Hermína Týrlová" - zámek Zlín
 Škola v přírodě - Jelenovská
 Exkurze - Vídeň
 Plavecký výcvik - Městské lázně Zlín
 Přednáška - prevence patologických jevů
 "Dětský den" - projekt "S kamarády do deště"
 "Týden čtení dětem v ČR" - Krasjká knihovna F. Bartoše Zlín
 Výchovný koncert „Drum - in M. Dvořáčka" - Kongresové centrum Zlín
 Školní výlety
 Výstava „Hlavolamy a rébusy“ – zámek Zlín
 Zábavné odpoledne ke Dni dětí - akce ŠD
 Exkurze - návštěva Hasičského záchranného sboru Zlín

PŘEHLED SOUTĚŽÍ

Naše škola je organizátorem okresních kol Matematické a Zeměpisné olympiády pro žáky
základních škol a odpovídající stupňů víceletých gymnázií, organizátorem okrskového kola
v Recitační soutěži pro žáky základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií,
okresního kola Atletického trojboje pro žáky I. stupně a Atletického čtyřboje pro žáky II. stupně
základních škol a odpovídajících stupňů víceletých gymnázií a v letošním roce byla naše škola také
organizátorem okresního kola Recitační soutěže pro žáky I. stupně základních škol.
Název soutěže

Měsíc
Září 2014

Říjen 2014

Listopad 2014

Prosinec 2014
Leden 2015
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I. kolo Zlínské olympiády ZŠ v orientačním běhu
Soutěž „O nejkrásnější zdravou svačinku“ školní kolo v projektu „Týden zdraví“
II. kolo Zlínské olympiády ZŠ v orientačním běhu
"Přírodovědný klokan" - soutěž ve vědomostech z přírodních věd
Soutěž "120 let s Baťou" - školní kolo
Ekologicko - výtvarná soutěž "Život ve větvích" - akce školní družiny
"Bobřík informatiky" - školní kolo
Talentová soutěž v psaní na PC - okresní kolo
Dějepisná olympiáda – školní kolo
Aerobik – školní kolo
"Vánoční zvonek" - soutěž v aerobiku – okresní kolo
Soutěž „120 let s Baťou “ - okresní kolo
Mikulášská soutěž ve zpěvu – soutěž ŠD – školní kolo
Florbal pro žáky 4.-5. ročníku - okrskové kolo - 3. místo
Olympiáda v českém jazyce – školní kolo
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Okresní kolo v basketbalu ZŠ starší žáci - 1. místo
Okresní kolo matematické olympiády kategorii Z5 a Z9
Zeměpisná olympiáda - školní kolo
Zeměpisná olympiáda - školní a okresní kolo
Recitační soutěž I. stupeň - školní kolo
Recitační soutěž II. stupeň – školní kolo
Recitační soutěž II. stupeň- okrskové kolo
"Piškvorkiáda“ – soutěž v piškvorkách
Biologická olympiáda – školní kolo
Talentová soutěž v psaní na PC – Obchodní akademie Zlín
Výtvarná soutěž „Nejkrásnější vlastně vyrobená maska"
Soutěž v recitaci I. stupeň – školní kolo
Výtvarná soutěž - "Věci kolem nás" - akce školní družiny
Recitační soutěž – okrskové kolo 1. stupeň
Krajské kolo v basketbalu ZŠ starší žáci - 4. místo
Soutěž ve zpěvu - I. stupeň
"Matematický klokan" – školní kolo
"Sudoku" – školní kolo
Recitační soutěž I. stupeň - okresní kolo - 2. místo
Soutěž "Mini first certificate" - okresní kolo (7. ročník - 3. a 6. místo, 9. ročník - 5.
místo)
"Pythagoriáda"- matematická soutěž – školní kolo (4 úspěšní řešitelé)
Soutěž v anglickém jazyku - Spelling - školní kolo - I. stupeň
Biologická olympiáda kategorie C, D – okresní kolo
"Sudoku" – okresní kolo - I. stupeň (2. místo)
Matematická olympiáda – okresní kolo kategorie Z6,Z7, Z8
III. kolo Zlínské olympiády ZŠ v orientačním běhu
Atletický čtyřboj - okresní kolo (8.-9.roč. - hoši 4. místo, 6.-7.roč. - hoši 3. místo)
"Sudoku" – okresní kolo - II. stupeň
"Pythagoriáda"- matematická soutěž – okresní kolo (1 úspěšný řešitel z 8. ročníku,
1 úspěšný řešitel z 5. ročníku)
Soutěž v anglickém jazyku - Spelling - okresní kolo - I. stupeň (6. místo)
Výtvarná soutěž "Okno do světa" - okresní kolo (6. ročník - 2. místo)
Atletický trojboj – okresní kolo - (2.-3. roč. - 2. a 4. místo)

SPOLUPRÁCE S RODIČI A JINÝMI SUBJEKTY

Spolupráce rodiny a školy patří k základním vztahům ve vzdělávání žáků. Rodiče pravidelně
informujeme o prospěchu a chování jejich dětí na třídních schůzkách a při konzultacích s rodiči.
Kromě těchto pravidelných schůzek využíváme k informování rodičů v případě potřeby také
individuální schůzky a prostředky ICT. Institucionálními platformami pro spolupráci školy
se zákonnými zástupci je SRPŠ a Školská rada. Podněty a připomínky z jednání těchto subjektů
významně přispívají ke zkvalitňování práce školy. SRPŠ zejména finančně podporuje mnoho
aktivit školy. Na schůzkách SRPŠ jsou rodiče informováni o organizaci školy, dále jsou seznámeni
s provozem a dalšími aktivitami vedoucí k optimalizaci chodu školy. Prostřednictvím SRPŠ rodiče
vznášejí připomínky i podněty ke vzdělávací činnosti školy a spolu s vedením školy hledají nejlepší
možné řešení.
Snažíme se být školou otevřenou nejširší rodičovské veřejnosti. V rámci kulturních tradic
pořádáme pro rodiče i žáky „Vánoční dílny“ a „Velikonoční dílny“. Tyto akce mají velký úspěch,
protože si rodiče se svými dětmi vytváří ozdoby jak vánoční, tak i velikonoční a také se poznávají
s učiteli v jiné než školní a přátelské atmosféře. Jsme rádi, jestliže zákonní zástupci o naši práci
projevují zájem. Vítáme, když přijdou včas konzultovat jakýkoli problém. Závažnější problémy
řeší vedení školy za přítomnosti třídního učitele, v případě potřeby i se součinností školního
výchovně poradenského pracoviště.

Str. 25 / 34

Výroční zpráva o činnosti školy

2014/2015

Spolupráce s mateřskými školami v okolí naší školy má již svou tradici. Pro děti těchto škol
pravidelně organizujeme řadu aktivit. Např. dětské dny, tematické dny, besídky, možnost účasti
ve výuce apod. Kromě toho jsme založili metodické sdružení, kde se scházejí učitelky MŠ
a prvního stupně školy, aby byla zajištěna co nejužší propojenost školních vzdělávacích programů
MŠ a ZŠ.
Samozřejmou a pravidelnou činností je aktivní spolupráce s Oddělením sociálně právní ochrany
dětí (dále OSPOD“), s Odborem školství Krajského úřadu Zlínského kraje, dále se zřizovatelem,
který vychází vstříc ekonomickým potřebám školy a díky přidělovanému finančnímu příspěvku
dochází k soustavnému zkvalitňování technického stavu budovy. U žáků, kteří mají speciální
vzdělávací potřeby, úzce spolupracujeme s KPPP nejen ve Zlíně, ale i v Kroměříži.
V rámci preventivního programu je samozřejmá spolupráce s Policií ČR, Městskou policí,
s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje při realizaci preventivně výchovného programu
HASÍK CZ - VÝCHOVA DĚTÍ V OBLASTI POŽÁRNÍ OCHRANY A OCHRANY OBYVATELSTVA.

Tato spolupráce výrazně přispívá ke školní úspěšnosti dětí i k prevenci rizikového chování.
Škola také úzce spolupracuje i s Úřadem práce ve Zlíně, který pravidelně pořádá pro žáky 8. a 9.
ročníku skupinové poradenství v programu „Hledám povolání, které se pro mě hodí.“
K obohacení výuky využíváme spolupráci s různými organizacemi, které žákům sdělují danou
problematiku formou různých přednášek, např. Knihovna Františka Bartoše představuje žákům
knihy s širokou škálou různých žánrů.
V rámci odpoledních zájmových aktivit spolupracujeme např. s SKB Zlín, který zajišťuje žákům
možnost výuky basketbalu, dále DDM Astra a další organizace, které nabízejí žákům volnočasové
aktivity.

6.17

PROJEKTY

"VIP kariéra" (do 30. 5. 2014) - v rámci tohoto projektu pracoval ve škole na plný úvazek
speciální pedagog, jehož hlavní náplní je nejen péče o žáky, ale také metodické vedení vyučujících
při práci s žáky s SPU či jinak postiženými.
"Aktivní škola Proškoly.cz" – projekt pro podporu žáků. Tento webový portál Proškoly.cz nabízí
škole ucelenou řadu testů rozumových schopností (logika, paměť, prostorová představivost,
vnímání, koncentrace), unikátní test volby povolání a sociometrické dotazníky pro měření třídního
a školního klimatu. Portál je dobrým pomocníkem pro žáky, jejich učitele i rodiče.
"Happysnack" - ve škole je instalován automat na zdravé svačinky. V automatech jsou nabízeny
jen zdravé výrobky, vhodné svým složením a množstvím na dopolední svačinu
pro žáky školního věku. Tento projekt sdružuje dva dotační projekty:
 „Ovoce do škol“ – celoroční projekt pro všechny žáky školy. Cílem tohoto projektu bylo
přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit stravovací návyky ve výživě
dětí a bojovat proti epidemii dětské obezity.
 „Mléko do škol“ – v tomto dotovaném programu jsou mléčné výrobky zhruba za poloviční
cenu, než se dají koupit v běžném obchodě. Každý žák má možnost obdržet jeden dotovaný
produkt v každém vyučovacím dni prostřednictvím automatu.
"PPPZ Modul A" - testování žáků 8. tříd z českého jazyka, matematiky a obecných studijních
předpokladů (OSP). V testování jsou využity autentické testy z přijímacích zkoušek na střední
školy. Žáci si tak mohli vyzkoušet přijímací zkoušky nanečisto a porovnat své znalosti se
skutečnými účastníky přijímacích zkoušek.
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"Zdravé město" - projekt pořádaný Magistrátem města Zlína - v rámci projektu se škola
zúčastnila přednášek (besed) v rámci primární prevence patologických jevů. Žáci 6. ročníku se
zúčastnili přednášky "Kouření je nemoc, která zabíjí", pro žáky 8. ročníku byly uskutečněny
přenášky "Stravovací návyky u mládeže" a "Poruchy příjmu potravy", žáci 9. ročníku besedovali na
téma " "AIDS stále hrozí - chraň se" a žáci 1.-3. ročníku se zúčastnili besedy na téma "Dentální
hygiena".
"Svět kolem nás" - celostátní vzdělávací projekt, který žákům základních škol a studentům
středních škol a gymnázií přibližuje ty nejzajímavější kouty naší planety. Projekt klade důraz na
mezipředmětové vztahy, které žákům umožňují lépe pochopit celé okruhy zeměpisných,
přírodopisných, chemických a fyzikálních jevů a poznat jejich vzájemné souvislosti. Cílem
projektu je spojit teoretické znalosti žáků a studentů s praktickými zkušenostmi a prohloubit tak
zájem o studium přírodovědných předmětů.

6.17.1 Projekty v rámci školy
Mezi projekty organizované školou patří:





Modrý projekt – výchova dětí k třídění odpadových surovin – sběr starého papíru.
Žlutý projekt – výchova dětí k třídění odpadových surovin – třídění plastů ve škole.
S kamarády do deště – pomoc žáků 9. tříd 1. ročníku.
Týden zdraví - výchova žáků ke zdravému životnímu stylu

6.17.2 Projekty financované z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR
Naše škola je zapojena v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost
do projektu „Chytří pomocníci ve výuce aneb využíváme ICT jednoduše a kreativně“.
 Registrační číslo projektu:
 Příjemce podpory:
 Doba realizace projektu:

CZ.1.07/1.3.00/51.0009
Ostravská univerzita v Ostravě
1. 9. 2014 – 31. 7. 2015

Cílem projektu bylo realizací vzdělávacích kurzů pro pedagogické, vedoucí a ICT pracovníky
a poskytováním intenzivní prezenční a on-line metodické a technické podpory dosáhnout zvýšení
kompetencí pedagogických pracovníků při integraci ICT do výuky.
Dále je naše škola zapojena do projektu „Rodilí mluvčí do škol – zvyšování jazykové
vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčí a zapojením škol do mezinárodních
projektů“.





Registrační číslo projektu:
Realizátor projektu:
Doba realizace projektu:
Partneři projektu:

CZ.1.07/1.1.00/55.0002
Gymnázium, základní škola a mateřská škola Hello s.r.o.
3. 10. 2014 – 31. 7. 2015
Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava,
Jazyková škola Lingua Zlín, Mezinárodní jazykový institut
Most

Cílem projektu je zvyšování jazykové vybavenosti žáků základních škol pomocí rodilých mluvčích
zapojených do výuky cizích jazyků a zapojením škol do mezinárodních projektů. V tomto školním
roce byli rodilí mluvčí zapojeni do výuky anglického ve třídách 6.A, 7.A, 8.B, do výuky ruského
jazyka ve třídě 9.A.
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VOLNOČASOVÉ AKTIVITY ŽÁKŮ POŘÁDANÉ ŠKOLOU
Zájmové útvary
pro I. stupeň

 Dyslektický kroužek
 Německý jazyk
 Sportovní kroužek
 Výtvarný kroužek
 Keramický kroužek
 Zobcová flétna
 Florbal
 Gymnastika
 Náboženství
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Zájmové útvary
pro II. stupeň
 Český jazyk – příprava
na přijímací zkoušky
 Matematika – příprava
na přijímací zkoušky
 Keramický kroužek

Zájmové útvary ŠD
 Šikovné ručičky
 Logopedický kroužek
 Dramatický kroužek
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VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI

Ve školním roce 2014/2015 neprovedla ČŠI inspekční činnost v naší organizaci. Byly provedeny
pouze následující kontroly.

7.1

KONTROLA ODBOREM KONTROLY A VNITRNÍHO AUDITU
MAGISTRÁTU MĚSTA ZLÍNA

Ve školním roce 2014/2015 byla Odborem kontroly a vnitřního auditu Magistrátu města Zlína
provedena veřejnosprávní kontrola ve smyslu ustanovení § 13 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), s odkazem na
ustanovení § 4 a 5 zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), a v souladu s Ročním plánem
interního auditu a Odboru kontroly a vnitřního auditu na rok 2014.
Předmětem veřejnosprávní kontroly bylo prověření hospodaření s veřejnými prostředky ve smyslu
§ 11 odst. 4 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013
s možností kontrolovat ve vybraných oblastech na základě kontrolních zjištění údaje o hospodaření
v předchozích a následujících účetních obdobích. Při veřejnosprávní kontrole byl prověřován stav
a pohyb veřejných prostředků, soulad prováděných operací s právními předpisy a vnitřními
předpisy, schválenými rozpočty, programy, projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými
rozhodnutími přijatými v rámci řízení. Součástí veřejnosprávní kontroly bylo prověření
přiměřenosti a účinnosti systému finanční kontroly podle § 9 odst. 3 zákona č. 320/2001 Sb.,
o finanční kontrole, v roce 2013.
Veřejnosprávní kontrola proběhla na naší škole ve dnech od 22. 10. 2014 do 27. 1. 2015.
Výsledek veřejnosprávní kontroly je pozitivní, podle kontrolního zjištění jsou definována
doporučení pro zdokonalování kvality vnitřního řídícího a kontrolního systému k předcházení nebo
zmírnění rizik. Byla přijata opatření k nápravě a prevenci zjištěných nedostatků uvedena
v Protokolu o kontrole č. 4/2014, č.j.: MMZL 016781/2015.

7.2

KONTROLA OKRESNÍ SPRÁVOU SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ZLÍN

V souladu s ustanovením § 6 odst. 4 písm. o) zákona č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů
a ustavením § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů provedla
dne 29. 5. 2015 Okresní správa sociálního zabezpečení Zlín pánovanou kontrolu plnění
povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na
sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen pojistné)
stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 Sb.,
ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
Kontrola byla provedena za součinnosti paní Romany Čagánkové, zaměstnankyně firmy Kvasar,
spol. s.r.o., která zpracovává mzdy za naši školu dodavatelským způsobem.
Kontrolované období bylo od 1. 1. 2013 do 30. 4. 2015.
Kontrolním zjištěním, na základě protokolu o kontrole č. 980/15/775, č.j.: 47014/021464/
15/010/SS, nebyly zjištěny žádné nedostatky. S ohledem na pozitivní výsledek kontroly nebyla
uložena žádná opatření k nápravě.
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KONTROLA KRAJSKOU HYGIENICKOU STANICÍ ZLÍNSKÉKO KRAJE

Na základě kontroly vykonané podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), podle
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne 29. 4. 2004 o úředních kontrolách
za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví
zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon č. 258/2000 Sb.“) byla Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje, se sídlem
ve Zlíně, provedena neplánovaná kontrola ve školní jídelně. Kontrola byla zahájena dne
12. 5. 2015 v 8:50 hodin. Předmětem kontroly byla kontrola plnění povinností stanovených v § 19,
§ 20, § 21, § 23 a § 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními zákona
č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky Ministerstva zdravotnictví ČR
č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dále kontrola plnění hygienických požadavků
stanovených v článku4 odst. 2 ve spojení s přílohou č. II, kapitolami I, II, V, VII, VIII, IX a XII
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění,
kontrola plnění povinností stanovených v článku 14 a 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady
(ES) č. 178/2002, v platném znění, a kontrola plnění povinností stanovených v kapitole III článku
6 až 8, kapitole IV článku 9, 13, 14, 21 a kapitole VI článku 44 a v příloze II nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům,
o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006
a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, směrnice Komise
1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES
a 2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, v platném znění.
Vzorky nebyly odebrány.
Na základě protokolu o kontrole č.j.: KHSZL 09615/2015 byly zjištěné závady v hrubé přípravně
brambor, zeleniny a ovoce, kde se vykonávaly pracovní operace spojené se škrábáním, čištěním
nebo loupáním zeleniny a ovoce. Po tomto zjištění škola zajistila instalaci pracovního stolu, aby
nedocházelo k možné kontaminaci potravin určené k přímé spotřebě strávníkovi ze znečištěnou
zeminou.

7.4

VÝBĚROVÉ ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ ŽÁKŮ V POČÁTEČNÍM
VZDĚLÁVÁNÍ ČŠI

V souladu s Plánem hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2014/2015 a v rámci
zákonem definovaných úkolů získávat a analyzovat informace o vzdělávání a také hodnotit
podmínky, průběh a výsledky vzdělávání provedla Česká školní inspekce v termínu 11. 5. –
22. 5. 2015 zjišťování výsledků žáků vybraných ročníků a druhů škol. Zjišťování výsledků
bylo provedeno elektronickou cestou prostřednictvím inspekčního systému elektronického
testování InspIS SET. Účast v tomto výběrovém zjišťování výsledků žáků byla pro školy
zařazené do vzorku povinná (nebyl-li naplněn některý ze stanovených důvodů pro uvolnění
školy z účasti).
Naše škola byla zařazena do vzorku škol pro výběrové zjišťování výsledků žáků v počátečním
vzdělávání ve školním roce 2014/2015.
Výběrové zjišťování výsledků bylo zaměřeno na žáky 9. ročníků. Každý z obou
ověřovacích testů o délce 75 minut zahrnoval úlohy tří vzdělávacích oblastí (chemie, fyzika,
přírodopis v případě testu přírodovědného přehledu, dějepis, výchova k občanství, zeměpis
v případě společenskovědního přehledu). Na základě výsledku v první části testu (30 úloh)
řešil žák ve druhém testu buď úlohy základní obtížnosti, nebo úlohy vyšší obtížnosti (ve snaze
přizpůsobit obsah testu schopnostem žáka). Zastoupeny byly úlohy různých typů s částečně
otevřenou nebo uzavřenou odpovědí. Hodnocení úloh odráželo míru jejich komplexnosti,
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celkové skóre žáka bylo určeno bez odečítání bodů za nesprávné odpovědi. Testy byly
doplněny o krátký průvodní dotazník žáka, jenž poskytne informace potřebné pro základní
kontextuální analýzu výsledků testování. Jde především o informace o prospěchu žáka
v dotčených vzdělávacích oblastech a jeho vztahu k přírodovědným a společenskovědním
předmětům. Jejich zpracování bude spočívat zejména ve stanovení korelací s výsledky testů.
Výběrovým zjišťováním výsledků bylo ověření dosažení aktuální míry dosažených očekávaných
výstupů podle příslušných rámcových vzdělávacích programů a jeho cílem je poskytnout
žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, ředitelům škol i státu objektivizovanou
informaci o výsledcích vzdělávání. Analýza výsledků poskytne informace především o tom,
nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů v jednotlivých vzdělávacích oblastech, jimž
často nebývá v daných ročnících či vybraných oborech středních odborných škol věnována
adekvátní pozornost, nakolik se liší míra dosažení očekávaných výstupů Rámcového
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání u žáků aktuálně končících povinnou školní
docházku od žáků, kteří povinnou školní docházku ukončili před třemi lety, nakolik se liší míra
dosažení očekávaných výstupů rámcových vzdělávacích programů u jednotlivých vybraných
oborů středních odborných škol a nakolik koresponduje míra dosažení očekávaných výstupů
rámcových vzdělávacích programů s úspěšností škol v mezinárodních šetřeních zaměřených na
přírodovědnou oblast.

Výsledky byly žákům a školám zpřístupněny bezprostředně po ukončení zjišťování přímo
v systému InspIS SET, souhrnně pak byly k dispozici od poloviny června 2015. Výsledky
poskytují objektivizovanou informaci o tom, do jaké míry žák dosahuje očekávaných výstupů
příslušného rámcového vzdělávacího programu v oblastech, které byly do testů zahrnuty,
v čem je slabší a v čem naopak požadavky splňuje. Informace je podrobná a poskytuje jak
údaje souhrnné, tak údaje týkající se výsledků v jednotlivých částech testu. Výsledky jsou
dobře využitelné pro všechny účastníky vzdělávacího procesu, pro žáky, jejich učitele
a ředitele škol jsou objektivizovanou informací umožňující reagovat na vzdělávací cíle
a usměrňovat výuku tím směrem, kde jsou znalosti žáků nižší. Pro stát jsou výsledky žáků
podkladem pro případné úvahy o úpravách kurikulárních dokumentů.
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KVALIFIKAČNÍ KURZ „STUDIUM PRO ASISTENTY
PEDAGOGA“

V rámci Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků byly realizovány dva kvalifikační
kurzy „Studium pro asistenty pedagoga“. Podzimní kurz proběhl v období září – prosinec 2014
a jarní kurz proběhl v období únor – květen 2015.
Program je akreditován v souladu s ustanovením § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků,
ve znění pozdějších předpisů, jako studium ke splnění kvalifikačních předpokladů na základě
Rozhodnutí ze dne 12. 11. 2013, č.j.: MSMT-33317/2013-1-837.
Cílem vzdělávacího programu je připravit plně kvalifikovaného pedagogického pracovníka
na pracovní pozici asistent pedagoga. Jde o získání základních kompetencí, které spočívají
ve schopnostech asistenta pedagoga spolupracovat s pedagogem při výchovně vzdělávacím
procesu, kterého se účastní žáci (děti) se speciálně vzdělávacími potřebami ve školách pro ně
samostatně zřízených nebo ve škole (zařízení) zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou obou typů
integrace a to jak individuální, tak skupinové. Studium je určeno těm, kteří vykonávají nebo mají
zájem vykonávat přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo ve škole zřízené pro děti, žáky
se speciálně vzdělávacími potřebami nebo ve škole zajišťující vzdělávání dětí a žáků formou
individuální integrace. Asistent pedagoga získá odbornou kvalifikaci podle §20 odst. 1 písm. f)
zákona č. 563/2004 Sb. a §4 vyhlášky 17/2005 Sb. Dále je určeno těm, kteří vykonávají nebo
budou vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající v pomocných výchovných pracích
ve škole, ve školském výchovném a ubytovacím zařízení, ve školském zařízení pro výkon ústavní
nebo ochranné výchovy nebo ve školském zařízení pro preventivní výchovnou péči. Asistent
pedagoga tak získá odbornou kvalifikaci podle odst. 2 písm. b), d), e) zákona č. 563/2004 Sb. a §4
vyhlášky 17/2005 Sb.
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9.1

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY
PŘÍJMY
Hospodářský rok

Celkové příjmy:
1. Od státu MŠMT:
2. Od obce:
3. Od zletilých žáků, rodičů, zákonných zástupců z toho příspěvek
za vzdělání (ZUŠ) - školné ŠD:
4. Z hospodářské činnosti:
5. Ostatní:

9.2

2014
17.904.370,- Kč
12.414.988,- Kč
2.944.000,- Kč
81.900,- Kč
802.043,- Kč
1.661.439,- Kč

VÝDAJE
Hospodářský rok

Celkové výdaje:
1. Investiční výdaje:
2. Neinvestiční výdaje:
z toho:
- na mzdy pracovníků školy:
- zdravotní a sociální pojištění:
- ostatní platby za provedené práce (OPPP):
- učebnice, učební texty, pomůcky:
- vzdělávání pedagogických pracovníků:
- ostatní provozní výdaje:

9.3

2014/2015

2014
18.786.243,- Kč
882.659,- Kč
17.903.584,- Kč
8.566.656,- Kč
3.029.994,- Kč
471.899,- Kč
174.462,- Kč
18.310,- Kč
5.642.263,- Kč

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ

Hospodářský výsledek za rok 2014:
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ZÁVĚR
Ve škole poukazujeme na kladné a pozitivní vzory, odmítáme násilí a podporujeme zdravý životní
styl. Velkým přínosem pro školu je vlastní školní poradenské pracoviště, které poskytuje
poradenskou pomoc a služby nejen žákům, ale i jejich rodičům a všem učitelům. Ve výuce jsme se
snažili podporovat žáky k větší samostatnosti při vyhledávání a zpracování získaných informací.
V uplynulém školním roce jsme pracovali podle celoročního plánu práce, který byl aktualizován
v týdenních i měsíčních plánech práce. Toto členění plánování aktivit se nám po výchovné
i vzdělávací stránce osvědčilo a jednotlivé aktivity se podařilo splnit.
Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola
v pohybu“, který byl v souladu se změnou RVP ZV od září 2013 aktualizován.
Pro zlepšení vnitřní evaluace školy a vzdělávání žáků jsme provedli SCIO testy, které nám daly
možnost srovnání s ostatními školami.
V letošním školním roce jsme poprvé informovali rodiče a žáky o výsledcích vzdělávání žáků
formou elektronické žákovské knížky na stránkách „Škola on – line“. V příštím školním roce
budou touto cestou informováni zákonní zástupci také o probíraném učivu a zejména absenci žáků
ve škole.
Širokou nabídkou aktivit pro volný čas žáků se snažíme v maximální míře podporovat prevenci
sociálně patologických jevů.
Škola má vlastní webové stránky, také uživatelský profil na facebooku, kde jsou umístěny základní
informace o škole, mimoškolní a zájmové činnosti žáků, prezentace aktivit pořádaných pro rodiče
a další důležitá sdělení. Tyto stránky jsou pravidelně aktualizovány.
Zpráva byla zpracována v souladu s § 11 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a § 7 vyhlášky
č.15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv
a vlastního hodnocení školy.
Ve Zlíně dne 25. srpna 2015

Mgr. Pavel Dvořák
ředitel školy
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