
 

 

 

1 

I. Základní údaje o škole 

  

Název školy:  

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy: 

Komenského 298, 763 61 Napajedla 

 

Datum zřízení (založení) školy 12. 12. 1995 

Datum zařazení do sítě: 24. 1. 1996 

Aktualizace: 1. 1. 2002 

IZO: 600 114 121 

 

Charakteristika školy:  

2. základní škola Napajedla je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm. Nachází se v samém centru města 

Napajedla. Jsme spádová škola. Spádovými obvody naší školy jsou: 

pro 1. stupeň město Napajedla, pro 2. stupeň město Napajedla a obce Spytihněv, Pohořelice, Oldřichovice, Komárov. Kapacita 

školy je 810 žáků. V ročnících je od jedné do tří tříd.  

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

Kde jedna část slouží žákům prvního stupně, druhá žákům školní družiny a třetí žákům druhého stupně. Ke škole patří 

sportovní hala, školní dílny a školní zahrada, velká školní jídelna, přilehlý venkovní sportovní areál tvořený fotbalovým 

hřištěm s umělou trávou a atletickým oválem a dalším víceúčelovým hřištěm.   

V budově školy je 44 tříd, z toho je 8 odborných učeben. Výuce výpočetní techniky a informatiky slouží dvě učebny, vybavené 

moderními počítači a jedna multimediální učebna. Žákům slouží i školní knihovna.  

Škola má světlé, čisté a estetické prostory, na 1.stupni jsou hrací kouty, na 2. stupni kouty odpočinkové. Na výzdobě školy se 

podílejí i samotní žáci.V době přestávek žáci mohou využívat všechny prostory školy a o velké přestávce mohou pobývat i na 

nádvoří. Slouží jim i školní bufet a nápojové automaty. Materiální vybavení je dostatečné.  

  

Součásti školy: 

Základní škola 810 žáků 

Školní družina 150 žáků 

Školní jídelna 900 jídel 

 

 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2008/2009  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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;  

 Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 11 217 19,7 12,1 17,9 

2. stupeň 11 257 23,4 18,2 14,1 

školní družina 4 143 35,7 3,5 40,8 

školní jídelna  659  8 82,4 
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Školská rada  

Školská rada ustanovena v říjnu 2008, počet členů ŠR je 6. 

za zřizovatele:  

ing. Milan Vybíral 

Jaroslav Němeček 

 

za rodiče: 

Alena Bednaříková  

Ing. Hynek Marák 

 

za pedagogické pracovníky: 

Mgr. Eva Bělíčková   

Mgr. Kateřina Šlímová  

 

Seznam mimoškolních a občanských sdružení při škole:  

- Sdružení rodičů při II. ZŠ Napajedla 

- Asociace školních sportovních klubů 

 

 

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

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

b) 79-01-C/001 základní škola, studium denní, dobíhající obor 

 

 

Vzdělávací programy školy 

 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2008/2009 

v ročnících počet žáků 

Základní škola 16847/96-2 3.-5., 8.-9. 243 

ŠVP pro základní vzdělávání 

 

1.9.2007 

1.9.2008 

2. a 7. 

1. a 6. 

231 

 

 

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 

7. ročník  

Sportovní výchova 2 sk. 

Francouzský jazyk 1. sk 

Seminář a praktikum z Př 2 sk. 

Základy administrativy 2 sk. 

Konverzace v anglickém jazyce 1. sk 

Německý jazyk 1.sk 

 

8.ročník 

Konverzace v anglickém jazyce 1.sk 

Informatika 3 sk. 

Základy administrativy 1 sk. 

Sportovní výchova chlapci 2 sk. 

Technické kreslení 1 sk. 

 

9.ročník 

Sportovní výchova dívky 1 sk. 

Sportovní výchova chlapci 1 sk. 

Francouzský jazyk 1. sk 

Technické kreslení 1. sk 

Informatika 3. sk 
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Nepovinné předměty: 

Náboženství 

Pohybové a sportovní aktivity 

Německý jazyk  

 

Kroužky a zájmové útvary: 

Dyslektický kroužek 

Logopedie 

Mladí novináři 

Anglický jazyk 

Sportovní a pohybové aktivity 

 

 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy: 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: 

 

 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 

ped. pracovníci 36 30,3+3,5 (ŠD) 

 

Ped. pracovníci 

- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace 

1 Ředitel 1 VŠ Z, TV 

2 Zást. řed. pro II. st. 1 VŠ Jč, Hv 

3 Zást. řed. pro I. st. 1 VŠ l. st. 

4 Učitelka 1 VŠ l. st. + Hv 

5 Učitelka 1 VŠ 1. st. 

6 Učitelka 1 VŠ 1. st. 

7 Učitelka 1 VŠ l. st. 

8 Učitelka 1 VŠ l. st. 

9 Učitelka   1 VŠ l. st. 

10 Učitelka 1 VŚ 1. st. 

11 Učitel 1 VŠ l. st., Vv 

12 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 

13 Učitelka 1 VŠ 1. st. 

14 Učitelka 1 VŠ 1. st. 

15 Učitel 0,136 VŠ Teolog 

16 Učitel 1 VŠ M, F 

17 D Učitel 0,636 VŠ M, F 

18  Učitelka 1 VŠ Jč, Vv 

19 Učitelka 1 VŠ Jč, Ov 

20 Učitel 1 VŠ Tv, Z 

21 Učitel 1 SS Nj 

22 Učitelka 1 VŠ Jr, Hv 

23 Učitelka 1 VŠ M, Z 

24 Učitelka 1 VŠ Ja, D 

25 Učitelka 1 VŠ M, Tč 

26 Učitelka 1 VŠ Tv, Př 

27 Učitelka 1 VŠ Jč, D, Z 

28 Učitel 1 VŠ M, Tv 

29 Učitelka 1 VŠ Jč, Hv 

30 Učitelka 1 VŠ Ch, Př 

31 Učitel  0,545 VŠ Ch, TV  

32 D Učitelka  1 VŠ D, Ov, Z 
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33 Vychovatelka 1 ÚSO  Vych. 

34 Vychovatelka 0,964 ÚSO Vych. 

35 Vychovatelka 0,964 ÚSO Vych. 

36 Vychovatelka 0,607 ÚSO Vych. 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

Do 25 roků – 1,    do 30 roků – 6,   do 35 roků – 5,  do 40 roků – 3,    do 45 roků – 4,    do 50 roků – 9 

do 55 roků – 1,   do 60 roků – 2,    60 roků a více -  5 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání: 1. st. 100             2. st. 94,74 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2008/2009: 

 

 počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 17 16,8 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2008/2009 : 

 

Ostatní pracovníci 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Ekonom-hospodář 1,0 ÚSO 

2 Uklizečka 1,0 Zákl. 

3 Uklizečka  1,0 SO 

4 Uklizečka 0,9 Zákl. 

5 Uklizečka 1,0 SO 

6 Uklizečka 0,9 Zákl. 

7 Uklizečka 1,0 SO 

8 Uklizečka 1,0 SO 

9 THP 1,0 SO 

Školní jídelna    

1 Ved. ŠJ 1,0 ÚSO 

2 Kuchařka-ved. 1,0 SO 

3 Kuchařka 1,0 SO 

4 Kuchařka 1,0 SO 

5 Kuchařka 1,0 SO 

6 Kuchařka 1,0 SO 

7 Kuchařka 1,0 SO 

8 Kuchařka 1,0 SO 

 

 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy  

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2008/2009: 

 

Zapsaní do 1. tříd 

2008 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2008 

Zapsaní do 1. tříd 

2009 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2009 

59 11 48 62 13 49 
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V. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2008/2009 

 

Ročník Počet žáků 

Celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 49 49 0 0 

2. 54 53 1 0 

3. 42 38 4 0 

4. 35 24 11 0 

5. 36 25 10 1 

Celkem 1.stupeň 216 189 26 1 

6. 70 39 31 0 

7. 59 20 39 0 

8. 68 32 32 4 

9. 61 14 47 0 

Celkem 2. stupeň 258 105 149 4 

Škola celkem 474 294 175 5 

  

Opravné zkoušky: ; 4. ročník – 1 žák, 5. ročník -1 žák,  6. ročník - 1 žák, 8.ročník – 2 žáci  

Pozn. Počet žáků na konci školního roku je jiný než na začátku (přestupy). 

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2008/2009:  

Pochvala ředitele školy – 23 

Pochvala třídního učitele – 25 

Napomenutí třídního učitele – 96 

Důtka třídního učitele – 36 

Důtka ředitele školy - 15 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2008/2009: 

 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 5 1,05 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2008/2009: 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 29 0,15 

2. pololetí 62 0,22 

za školní rok 91 0,19 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2008/2009: 

 

Gymnázia 

osmileté 

 SOŠ SOU Umělecké 

školy šestileté čtyřleté 

přihl přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. přihl. přij. 

4 1 1 1 11 11 42 41 12 13 4 0 
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Soutěže a přehlídky – ve šk. rok 2008/2009: 

 

Akce / soutěž úroveň kdy kde 

Veslařský kopeček okresní 26.9.2007 Trnava 

Atletický čtyřboj družstev okresní 3.10.2007 Otrokovice 

Vorvaň okresní 31.10.2007 Zlín 

Soutěž v sudoku školní 13.11.2007 Napajedla 

Eurorebus školní 13.11.2007 Napajedla 

Turnaj v halové kopané okrsek 14.11.2007 Napajedla 

Nejlepší laborant okresní 15.11.2007 Zlín 

Florbal okrsek 28.11.2007 Napajedla 

Dějepisná olympiáda školní průběžně Napajedla 

Gymnastika celostání 15.12.2007 Třebíč 

Chemická olympiáda školní 7.1.2008 Napajedla 

Dějepisná olympiáda okresní 30.1.2008 Zlín 

Olympiáda v českém jazyce školní 30.1.2008 Napajedla 

Matematická olympiáda školní průběžně Napajedla 

Zeměpisná olympiáda školní 18.2.2008 Napajedla 

Konverzace v anglickém jazyce 6. a 7. roč. školní 5.2.2008 Napajedla 

Konverzace v anglickém jazyce 8. a 9. roč. školní 6.2.2008 Napajedla 

Pythagoriáda školní 6.2.2008 Napajedla 

Zlínská CO2 liga okresní 27.2.2008 Hostětín 

Recitační soutěž školní 28.2.2008 Napajedla 

Recitační soutěž okrsek 10.3.2008 Napajedla 

Recitační soutěž okresní 17.3.2008 Napajedla 

Biologická olympiáda školní 17.-19.3.2008 Napajedla 

Zeměpisná olympiáda okresní 19.3.2008 Zlín 

Olympiáda v českém jazyce okresní 19.3.2008 Zlín 

Chemická olympiáda krajské 27.3.2008 Zlín 

Klokan školní 27.3.2008 Napajedla 

Sportovní gymnastika družstev okresní 28.3.2008 Třebíč 

Basketbal okrsek 7.4.2008 Napajedla 

Sportovní gymnastika družstev krajské 8.4.2008 Zlín 

Biologická olympiáda 8. - 9. roč. okresní 16.4.2008 Zlín 

Matematická olympiáda okresní 9.4.2008 Zlín 

Pythagoriáda okresní 17.4.2008 Zlín 

Recitační soutěž krajské 23.4.2008 Zlín 

Biologická olympiáda 6. - 7. roč. okresní 24.4.2008 Lešná 

Minikopaná okrsek 24.4.2008 Napajedla 

Volejbal okresní 28.4.2008 Zlín 

Házená okresní 28.4.2008 Zlín 

Branný závod školní 30.4.2008 Napajedla 

Pohár rozhlasu okrsek 7.5.2008 Otrokovice 

Biologická olympiáda krajské 14.5.2008 Zlín 

Zlínská CO2 liga krajské 4.6.2008 Hostětín 

Geo - PC - Rébus školní 2007/2008 Napajedla 

Přespolní běh okresní 8.10.2008 Trhavský Vrch 
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Sběry šípků a kaštanů  2008/2009 Napajedla 

Přespolní běh družstev krajské 

16.10.2008 

Bystřice pod 

Hostýnem 

Strashown Party  22.10.2008 Napajedla 

Vorvaň krajské 30.10.2008 Zlín 

Soutěž v Sudoku školní 3.11.2008 Napajedla 

Sběr papíru školní 5.-7.11.2008 Napajedla 

Halová kopaná okrskové 5.11.2008 Napajedla 

Halová kopaná okresní 12.11.2008 Luhačovice 

Nejlepší laborant okresní 18.11.2008 Zlín-Malenovice 

Olympiáda v českém jazyce školní 26.11.2008 Napajedla 

Matematická olympiáda školní listopad-leden Napajedla 

Vodní putování krajské listopad Vsetín 

Gymnastický trojboj družstev republikové 5.-6.12.2008 Třebíč 

Dějepisná olympiáda školní 10.12.2008 Napajedla 

Olympiáda z chemie školní 6.1.2009 Napajedla 

Konverzační soutěž pro žáky 8. a 9. ročníků 
školní 14.1.2009 

Napajedla 

Stolní deskové hry školní 19.1.2009 Napajedla 

Matematická olympiáda - 9. ročník okresní 21.1.2009 Zlín 

Dějepisná olympiáda okresní 27.1.2009 Zlín 

Pythagoriáda, 6. a 7. ročník školní 16.2.2009 Napajedla 

Recitační soutěž školní 17.2.2009 Napajedla 

Zeměpisná olympiáda školní 23.2.2009 Napajedla 

Florbal základních škol okrskové 24.2.2009 Otrokovice 

Recitační soutěž školní 26.2.2009 Napajedla 

Recitační soutěž okrskové 3.3.2009 Napajedla 

Sportovní gymnastika dívek okresní 5.3.2009 Zlín 

Matematická soutěž KLOKAN školní 19.3.2009 Napajedla 

Recitační soutěž okresní 23.3.2009 Napajedla 

Matematická olympiáda krajské 25.3.2009 Zlín 

Zeměpisná olympiáda okresní 31.3.2009 Zlín 

Sudoku 
krajské 31.3.2009 

Uh. Hradiště 

Biologická olympiáda školní 1.4.2009 Napajedla 

Dějepisná olympiáda krajské 6.4.2009 Vsetín 

Poznej a chraň okresní 7.4.2009 Uh. Hradiště 

Biologická olympiáda kategorie okresní 15.4.2009 Zlín 

Pythagoriáda okresní 22.4.2009 Otrokovice 

Minikopaná okrskové 23.4.2009 Napajedla 

Pěvecká soutěž okrskové 23.4.2009 Napajedla 

Dopravní soutěž mladých cyklistů okrskové 27.4.2009 Napajedla 

Házená okresní 27.4.2009 Zlín 

Poznej a chraň krajské 28.4.2009 Želechovice 

DSMC oblastní 7.5.2009 Zlín 

Biologická olympiáda krajské 13.5.2009 Lešná 

Ekologická olympiáda krajské 18.5.2009 Zlín-Štípa 
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Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží ve školním roce 2008/2009 

 

Jakub Vávra – 8.B – 9. místo v krajském kole DO 

     - 3. místo v okresním kole ZO 

Eva Svobodová – 9.A – 1. místo v krajském kole Eko olympiády 

                       - 3. místo v krajském kole BiO 

Kamila Hudečková – 8.C – 3. Místo v  krajském kole Eko olympiády 

Eliška Boráková – 9.A – 1. místo v krajském kole soutěže v SUDOKU 

            - 7. místo v krajském kole MO 

Tereza Šimčáková – 6.B - 2. místo v krajském kole soutěže v SUDOKU 

Vítězslav Horák - 7.A – 3. místo v krajském kole soutěže Poznej a chraň 

Petr Růžička - 7.A – 3. místo v krajském kole soutěže Poznej a chraň 

Radek Krejčík - 7.A – 3. místo v krajském kole soutěže Poznej a chraň 

Hana Niklová – 8.A - 5. místo v krajském kole soutěže v SUDOKU 

Tereza Jirušková -8.B – 3. místo v okresním kole recitační soutěže 

Lukáš Zsemberi, Michal Dvořák, Michal Dvořák – 7.A – 3. místo v okresním kole soutěže Nejlepší laborant 

Ivana Svobodová – 7.B –  1.- místo v okresním kole BiO 

Kateřina Holubová – 2.B – 1. místo v soutěži ve zpěvu lidových písní Trnečka 

Kateřina Švancerová – 2.B – 3. místo na republikové soutěži ve sportovní gymnastice v kategorii mladší žákyně 

Hromadníková T. – 3.B – 1. místo na mistrovství rep. v Team gym junior 

Jiří Kunz – 5.A – 1. místo v matematické soutěži „Spytihněvský matík, 1. místo Klokánek 

 

 

Francouzský certifikát DELF 

     Žákům devátého ročníku volitelného francouzského jazyka byla nabídnuta možnost složit mezinárodní zkoušku  

z francouzského jazyka DELF - Diplôme d’Études en Langue Française  –  uživatel základů jazyka.  

 

     DELF je oficiální certifikát vydaný francouzským Ministerstvem školství, který potvrzuje jazykové kompetence 

nefrankofonních kandidátů ve francouzském jazyce. Zkouška je organizována Francouzsko – českým klubem ve Zlíně.  

 

     O zkoušku projevilo žádost pět žáků (9.A :Eva Svobodová, Eliška Boráková, Hana Cigošová, 9.C: Vanessa Panzardi, 

Vendula Čapáková). Potěšitelné je, že všechny naše žákyně zkoušku zvládly s velmi dobrými výsledky a bude jim vystaven 

certifikát DELF. 

 

Výsledky výchovné práce školní družiny 2008/2009: 

     Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2008/2009  pravidelně každý den 143 žáků. Během roku se odhlásilo 7 žáků a 

přihlásil se 1 žák.             

Provoz probíhal ráno od 6,00 – 7,30 hodin a odpoledne od 11,35 – 16,30 hodin. Činnost zajišťovaly čtyři paní vychovatelky. 

 

Plán školní družiny na tento školní rok byl splněn bezezbytku. 

Další akce zajištěné školní družinou: 

- beseda se zdravotníkem – účast 118 žáků 

- zábavné odpoledne s hasiči – účast 120 žáků 

- týden otevřených dveří pro rodiče žáků, kteří navštěvovali jednotlivé zájmové kroužky  

- návštěva Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně – pečení perníků a předvánoční výstavka vánočních přání a dalších výrobků – 

20 žáků 

- den otevřených dveří v rámci školy  

- návštěva MŠ z Napajedel a Komárova spojená s pohádkovým  představením, které si připravili žáci ŠD – 25 žáků 

- karneval – zúčastnili se i žáci ze ZŠ Pohořelice – 120 žáků 

- zúčastnili jsme se akce Vítáme jaro v Muzeu jihovýchodní Moravy ve Zlíně - 24 žáků 

- sbor pro občanské záležitosti  MÚ  vyhlásil literární soutěž ke Dni matek – zúčastnila se celá ŠD a do Městského zpravodaje 

byly vybrány nejlepší básničky -120 žáků 

- proběhla celodružinová soutěž o nejlepší kraslici -130 žáků 

- literární soutěž Hvězdné království - 30 žáků 

- ZOO  Lešná vyhlásila soutěž o zvířátkách - účastnila se celá ŠD a nejlepší výrobky byly vystaveny v DDM – 135 žáků 

-  návštěva hřebčína –110 žáků 
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- turnaj v kopané žáků 2. a 3. tříd ve Zlíně -15 žáků 

- opékání a zábavné soutěže ve ŠD ZŠ Pohořelice – 45 žáků 

- zábavné odpoledne Hasiči dětem – 80 žáků 

- ve spolupráci s Muzeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně proběhlo zábavné soutěžní odpoledne Všudybyl – 120 žáků 

- výtvarná soutěž Mé nejoblíbenější zvířátko - 26 žáků   

 

Školní družina realizovala ve školním roce 2008/2009 tyto projekty: 

p. Beranová – Vesmír - celoroční 

p. Geherová –Barvy, barvy, barvičky - podzimní 

p. Krejčiříková –Král her aneb kdo si hraje, nezlobí -celoroční 

p. Prokešová – Podzimní strom - podzimní 

 

Další  činnosti školní družiny během školního roku: 

- výroba dárečků pro MŠ 

- výroba dárečků k zápisu 

- dárečky pro děti ke Dni otevřených dveří 

- výroba vánočního přání a přání ke Dni matek pro MÚ 

- spolupráce se školní knihovnou, DDM 

- výroba výzdoby na ples školy  

- účast na škole v přírodě – p. Beranová a p.Geherová 

- tvorba fotokroniky – p. Krejčiříková 

- výzdoba spojovacího krčku a schodiště k jednotlivým ročním obdobím 

 

Tento školní rok zde pracovaly následující zájmové kroužky: 

- Dráček –14 žáků- p. Geherová 

- Docela malé pískání – 7 žáků - p. Geherová 

- Malování pro každého I.- II. třída – 16 žáků – p. Krejčiříková 

- Malování pro každého III. – V. třída -12.žáků – p. Krejčiříková 

- Dovedná ručka – 27 žáků - p. Beranová 

- Divadélko – 10 žáků – p. Prokešová 

- Sportík – 16 žáků – p. Pokešová 

Celkem bylo zařazeno v zájmových kroužcích 102 žáků.  

 

Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta – 2008/2009 

    Plán EVVO pro školní rok 2008/2009 byl dodržen. Informace z ekologických akcí a soutěží byly prezentovány 

v Napajedelských novinách, Zlínských novinách, na internetových stránkách školy a v kabelové televizi RTA Zlín (ekologická 

olympiáda). Ve třídách se používají pracovní listy a pomůcky, které byly zakoupeny z grantů a dotací Zlínského kraje a 

MŠMT. 

 

Projekty a exkurze: 

    Byly realizovány následující projekty: Sinice, Houby v přírodě,  Herbář, Odpady a ekologické chování, Tajemství vody, 

Paleontologie, Den Země.  

Pro žáky spádových škol byl připraven program „Móda zvířat“. 

Proběhly následující exkurze a projekty: Čistírna odpadních vod,  ZOO Lešná (účast na projektu – My, šelmy), program 

Dravci (sdružení Seiferos) 

Probíhá recyklace odpadu (papír, plasty). 

 

Soutěže a olympiády: 

Biologická olympiáda kategorie D- okresní kolo (2. a 8. místo) 

Biologická olympiáda kategorie C- okresní kolo (3. a 4. místo), krajské kolo (3. místo) 

Ekologická olympiáda- krajské kolo (1. a 3. místo)- vítězství v kategorii poznávací část, teoretický test, vlastní práce 

Poznej a chraň - okresní kolo (3. a 4. místo)- krajské kolo (3. místo) 

Nejlepší laborant - okresní kolo ( 3. místo) 

Tajemství vody - krajské kolo (5. a 6. místo ze 40 škol) 

 

Sběrové akce: 
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sběr starého papíru, šípků, kaštanů, pomerančové a citronové kůry, víček od PET lahví 

 

Problematika výchovného poradenství na škole: 

     Výchovné poradenství na škole je zaměřeno na 1. stupni především na pomoc žákům s vývojovými poruchami učení  

a na 2. stupni je hlavní náplní pomoc žákům v kariérním poradenství při volbě profesní orientace, přípravě na budoucí 

povolání. 

     Volba povolání se ve školním roce 2008/2009 vyučovala v předmětu Pracovní činnosti – Svět práce u žáků 8. ročníku. 

Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoci při rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků 

s různými typy středních škol a odborných učilišť a jejich oborů. Na závěr si žáci mohli nanečisto vyplnit přihlášku  

ke studiu na střední škole. 

     Žáci 8. ročníku navštívili v květnu Informační centrum Úřadu práce ve Zlíně, kde si pod vedením zkušených pracovnic 

vyzkoušeli testy zaměřené na profesní orientaci. 

     Na podzimních třídních schůzkách jsme ve sborovně naší školy uspořádali již tradičně tzv. Malou přehlídku SŠ  

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

ročníku o přehlídku velký zájem a tato akce byla úspěšná. 

     V lednu proběhlo přijímací řízení na SŠ uměleckého směru. Na SUPŠ v Uh. Hradišti byli přihlášeni  4 žáci 9. ročníku, 

přijatý nebyl bohužel ani jeden z nich. 

      V dubnu se uskutečnilo 1. kolo a v květnu 2. a 3. kola přijímacího řízení na SŠ. V současné době jsou všichni žáci  

9. ročníku a 4 žáci 8. ročníku s ukončenou povinnou školní docházkou přijati ke studiu. 

          Možnost studia víceletých gymnázií využilo 5 žáků 5. a 7. ročníku. Osmileté gymnázium v Uherském Hradišti bude 

studovat 1 žák a šestileté gymnázium v Otrokovicích 1 žákyně. 

     V letošním školním roce jsme spolupracovali s kurátorkou pro mládež z odboru sociálně právní ochrany dětí z MěÚ 

Otrokovice Bc.Blateckou. Jedná se o případy záškoláctví, které byly řešeny ve spolupráci výchovného poradce, metodika 

prevence sociálně patologických jevů a třídních učitelů, bylo jednáno s rodiči žáků. Všechny případy neomluvených hodin 

byly nahlášeny kurátorům pro mládež z MěÚ Otrokovice a Uherské Hradiště podle bydliště žáků. 

      Řešil se i velmi špatný prospěch a přístup ke školním povinnostem u chlapců 8. ročníku, bylo i jednáno s rodiči 

o nutnosti dohledu na děti a pravidelné kontroly domácí přípravy na vyučování. 

     Pomoc výchovného poradce v oblasti osobních problémů a stmelení třídního kolektivu v letošním školním roce potřebovali 

žáci 1. i 2. stupně, po domluvě s metodikem prevence se pro jednu třídu budeme snažit zajistit program zaměřený na práci 

s třídním kolektivem. 

               Menší problémy rodinné nebo spojené s třídním kolektivem probírá vých. poradkyně individuálně po předchozí 

domluvě s jednotlivými žáky i jejich rodiči. 

      Aktivní spolupráce probíhá i s odborem sociálně právní ochrany dětí MěÚ Otrokovice, ale také se Speciálním 

pedagogickým centrem Zlín a Policií ČR. 

 

      Školení v roce 2008/2009: 

22.10.2008 -  PPP Zlín ( specifické poruchy učení, přijímací řízení na SŠ) 

 4.1.2009   -  pracovní schůzka o změnách v přijímacím řízení na SŠ 

23.4.2009  -  pracovní schůzka na MěÚ Otrokovice, sociální odbor 

 

V letošním školním roce žáci mohli podat 3 přihlášky na střední školu, mezi počtem přihlášených žáků jsou uvedeni ti, kteří 

alespoň jednu z přihlášek směřovali na typ střední školy, kam byli přijati. 

 

Závěrečná  zpráva  z oblasti  speciální  pedagogiky 

     Ve školním roce 2008/2009 pracovaly na naší škole dva dyslektické kroužky pod vedením Mgr. Jany Paulové  

a Mgr. Bronislavy Veselé. Tyto kroužky navštěvovalo celkem 14 žáků 1. stupně. Na 2. stupni je žákům věnován individuální 

přístup a jsou zohledňováni dle dřívějšího MP MŠMT ČR č.j. 13 711/2001 24.                                                     

Již tradičně je při nápravě VPUCH hojně využíváno počítačových programů, kde děti plní zajímavou formou zadané úkoly a 

jedenkrát za 14 dní pracují skupinovou i individuální formou ve třídách. 

Na škole pracují také dva logopedické kroužky pod vedením Mgr. Ivy Antonové a Mgr. Romany Kempové. 

Do logopedické nápravné péče bylo se souhlasem rodičů zařazeno 20 žáků. 

V PPP Zlín bylo letos vyšetřeno 24 dětí.  
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Přehled žáků s VPUCH a zdravotním postižením 

SVPUCH Zdravotní 

postižení 

ročník celkem 

    

1 0 druhý 1 

6 1 třetí 7 

4 0 čtvrtý 4 

6 0 pátý 6 

9 1 šestý 10 

11 0 sedmý 11 

7 0 osmý 7 

18 0 devátý 18 

 

     Jeden žák třetího ročníku přestoupil v únoru na naši školu ze Zlína . Na vyžádání dodal zákonný zástupce žáka zprávu 

z vyšetření v SPC pro sluchově postižené ve Zlíně z roku 2007 (sluchové postižení). Vzhledem k diagnóze budeme v září 2009 

žádat o posouzení integrace.  

V letošním školním roce bylo integrováno do 31.12 2008  6 žáků a od 1. 1. 2009  pokračují v integraci 2 žáci, na které jsme 

žádali zvýšené finanční prostředky na KÚ odboru školství. Všichni tito žáci jsou vyučováni podle vypracovaných 

individuálních plánů. 

Jeden žák osmé třídy se zdravotním postižením není integrován, ale vzhledem k zdravotnímu stavu je vyučován podle potřeby 

dle IVP. 

 

 

Integrovaní žáci do 31.12.2008 

 

Druh postižení 

 

ročník Počet   žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  0 

Zdravotní postižení 6. 1 

SVPUCH 2. – 9. 5 

 

 

 

Integrovaní žáci od 1.1. 2009 

 

Druh postižení 

 

ročník Počet   žáků 

Sluchové postižení  0 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  0 

Zdravotní postižení 6. 1 

SVPUCH 2. – 9. 1 

 

Na spolupráci, v péči o integrované žáky, se podílí také psycholog  PPP Zlín Mgr. Mikulková,speciální pedagog  

V. Vyoralová  a z SPC s více vadami Zlín Mgr. Flídrová. 

 

Semináře a školení v oblasti práce s dětmi s VPUCH 

-pravidelné setkávání dyslektických asistentek v PPP Zlín (Mgr.B. Veselá, Mgr. J.Paulová) 
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VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Hlavní cíle minimálního preventivního programu: 

 

a) zvyšování odolnosti dětí vůči působení negativních sociálně patologických jevů, snížení rizik a vlivů,  

b) které narušují zdravý osobnostní a sociální vývoj mladé generace 

c) posilování sociálních kompetencí žáků ve smyslu plného přebírání zodpovědnosti za své jednání a chování 

d) zlepšení dovednosti žáků plně využít svůj volný čas prostřednictvím jednorázových sportovních i vzdělávacích aktivit 

e) spolupráce s rodiči a osvětová činnost pro rodiče v oblasti zdravého životního stylu a v oblasti prevence problémů ve 

vývoji a výchově dětí a mládeže 

f) motivace učitelů k aktivnímu zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi   

g) při komunikaci se žáky, ke spolupráci s kolegy a k vzájemné informovanosti o chování žáků 

h) systémové zavádění etické a právní výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu, oblastí preventivní výchovy do 

výuky jednotlivých předmětů, kde je lze uplatnit 

      g)   vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení, stanovení si reálných cílů v životě, k poznání sebe sama, 

k zvládání stresů, k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek. K tomuto cíli 

využijeme různých metod aktivního sociálního učení, individuálního přístupu k žákům, besed, spolupráce s rodiči… 

h) v oblasti drogové problematiky kladení důrazu na primární prevenci především v oblastech kouření  

        a zneužívání alkoholu, užívání marihuany a jiných návykových látek, šikany mezi žáky 

i) zvýšená pozornost byla věnovaná zejména 7. – 9. ročníkům 

 

S minimálním preventivním plánem byl koncem září roku 2008 seznámen ředitel školy, v měsíci říjnu pak členové 

pedagogického sboru. Vedení školy byly průběžně předávány informace ohledně realizace MPP. Metodik prevence vedl 

průběžně evidenci negativních SPJ a s jejich výskytem na škole bylo seznámeno vedení školy. V průběhu školního roku byla 

pravidelně kontrolována „kamenná“ schránka důvěry, její alternativa fungovala i na webových stránkách školy. Učitelský sbor 

byl prostřednictvím pedagogických porad i nástěnky preventisty pro učitele seznámen s novým metodickým pokynem MŠMT 

č. j. 24 246/2008-6 k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízení  

a prostřednictvím webových stránek školy pak byli rodiče seznámení s metodickým pokynem č. j. 11 691/2004 - 24 

pravidla pro rodiče k bezpečnému užívání internetu. 

     Školní metodik prevence průběžně během školního roku shromažďoval materiály z oblasti protidrogové problematiky, které 

následně předal výchovnému poradci a učitelům předmětů občanská a rodinná výchova.  

     Po celý rok byl metodik prevence k dispozici během stanovených konzultačních hodin a dle individuální domluvy. 

     Byla navázána úzká spolupráce s Městskou policií v Napajedlích a OSPOD Otrokovice. V průběhu roku naše škola 

v oblasti prevence SPJ spolupracovala se Zdravotním ústavem se sídlem ve Zlíně, ONYX, Centrem prevence Zlín, PPP Zlín, 

Probační a mediační službou ČR ve Zlíně, panem Alešem Kučerou a paní Štěpánkou Veleckou (Krajská hygienická stanice ve 

Zlíně).  

     Vedení školy a také Sdružení rodičů při 2. základní škole Napajedla během školního roku 2008/2009 finančně  

i materiálně zajišťovalo preventivní aktivity, podporovalo akce školní i mimoškolní. Metodikovi prevence umožnilo vedení 

školy vzdělávat se v oblasti prevence SPJ. V průběhu celého školního roku 2008/2009  školní metodik prevence absolvoval 

odborné specializační studium v oboru Metodik prevence na školách. 

     Členové pedagogického sboru, především třídní učitelé v průběhu roku informovali metodika prevence o výskytu SPJ na 

škole, ten si průběžně vedl záznamy a o výskytu SPJ, informoval vedení školy a následně příslušný odbor sociálně právní 

ochrany dětí v Otrokovicích nebo Polici ČR.  

     

 

 Do hodnocení MPP přikládá metodik prevence rovněž statistiku výskytu sociálně patologických jevů na naší škole: 

Evidence sociálně patologických jevů ve školním roce 2008/2009    

Kouření - reálná zjištění       0 podezření   5 

počet řešení 

školou    1 

Alkohol - reálná 

zjištění   0 podezření   1 

počet řešení 

školou    0 

Drogy - reálná zjištění   0 podezření   3 

počet řešení 

školou    0 

Šikana - reálná zjištění   0 podezření   1 

počet řešení 

školou    1 

Záškoláctví do 10 

hodin   3 nad 10 hod. 3 

počet řešení 

školou    6 
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Kriminalita - reálná zjištění 3 podezření   0 počet řešení     3 

Gamblerství - reálná zjištění 0 podezření   0 

počet řešení 

školou    0 

Rasismus - reálná zjištění 0 podezření   0 

počet řešení 

školou    0 

Vulgarismus - reálná zjištění      * podezření   

          

? 

počet řešení 

školou    

       

? 

Jiné SPJ - reálná zjištění 

   

**2 podezření   0 

počet řešení 

školou    1 

            

* jev relativně častý, který se řeší operativně, bezprostředně, nelze počítat   

** ničení školního majetku (řešeno interně, popř. s Policií ČR), manipulace s výbušnými látkami (Policie ČR - 

stalo se o víkendu) 

 

 

Přehled preventivních akcí konaných na naší škole ve školním roce 2008/2009 

 1. ročníky 

Příběhy Filipa a Klárky – „Ostrov zdraví“ (protidrogová prevence, zdravotnická prevence) 

- Centrum prevence Zlín 

 

 2. ročníky 

Příběhy Filipa a Klárky II – „Zlověstný ostrov“ (protidrogová prevence, zdravotnická prevence) -  

Centrum prevence Zlín 

 

 3. ročníky 

Příběhy Filipa a Klárky III – „Tajemství delfínů“ (prevence kriminality a šikany) -  

Centrum prevence Zlín 

 

 5. ročníky 

      Nekouřím (prevence protidrogová, zdravotnická) - Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně 

     Pravidla bezpečného užívání internetu - (třídní učitel) 

 

 6. ročníky 

Seznamovací pobyt pro žáky 6. ročníků (prevence SPJ, protidrogová prevence) - Občanské sdružení M2M 

„Já jsem OK, ty jsi OK“ (protidrogová prevence, prevence šikany) - Centrum prevence 

Zdravá výživa - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (p. Velecká) 

      „Alkohol a tabák“ -  Městská policie Napajedla, paní Kalmárová 

 

 7. ročníky 

Můj život bez drog (protidrogová, zdravotnická prevence) - Centrum prevence 

 

 8. ročníky 

      Závislost a její formy (protidrogová prevence) - Centrum prevence  

Drogová prevence - Sociální kurátor MĚÚ, O. S. ONYX Zlín  

Světový den proti drogám - M2M (DDM Napajedla) 

Trestní odpovědnost - paní Blatecká a Kalmárová 

 

 9. ročníky 

Trestní odpovědnost, trestní řízení a zákon o soudnictví - MĚÚ Otrokovice, Probační a mediační služba Zlín  

Hrou proti AIDS - Zdravotní ústav se sídlem ve Zlíně 

Gamblerství (patologické hráčství) - p. Aleš Kučera 

 

dívky 9. ročníků 

Bulimie a anorexie, zdravá výživa - Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně (p. Velecká) 

Beseda s panem doktorem Havelkou (sexualita) – DDM 

Trestní odpovědnost - paní Blatecká a Kalmárová 
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Škola zajišťuje kromě běžné výuky i některé mimoškolní aktivity, které se staly tradicí a každým rokem lákají stále více 

zájemců z řad žáků naší školy a veřejnosti.  

 

Přehled akcí pořádaných školou mimo vyučování 

- Strashown (dříve Halloween)– rej strašidel a příšer 

     Již tradiční akce přilákala opět spoustu děsivých tváří, nápaditých masek a docela maličkých strašidel. I tentokrát nám 

počasí celkem přálo, a tak jsme mohli vyhlásit vítěze v kategorii nejkrásnější maska, strašidla si rovněž mohla zasoutěžit 

v netradičních disciplínách.   

 

- Odpoledne stolních her 

     Oproti minulému školnímu roku tato akce přilákala mnohem více žáků, kteří tak mohli na „bitevních“ stolech naší školní 

jídelny svést zajímavé souboje mozků a trpělivosti. Mezi nejoblíbenější hry patřily Aktivity, Jenga, Abalone či Pylos. 

Nechyběly však hry tradiční, jakými jsou šachy, Člověče, nezlob se nebo karetní hry.    

 

- Branný den 

      Tato školní akce si s přibývajícími lety získává rovněž stále více příznivců, kteří se nebojí ve skupinách zápolit  

v hodu granátem, ve střelbě ze vzduchovky, zdravovědě či lanových aktivitách. 

 

 

Závěrem 

      Výuka byla doplněna řadou kulturních představení, účastí na sportovních soutěží a exkurzemi (Praha, Vídeň, Dukovany, 

Slavkov, Osvětim…). Učitelé 2. stupně se spolu s žáky naší školy účastnili spousty sportovních, hudebních, výtvarných, 

sběrových a jiných akcí, které kromě preventivní funkce mají pro školu i funkci propagační. 

  

Co by se mělo do budoucna zlepšit 

     Jeden s cílů, který si metodik prevence kladl i pro tento rok, bylo zařazení většího počtu pedagogů školy  

do mimoškolních aktivit a aktivit preventivních. To se zatím stále příliš nedaří a tak věřím, že se základna pedagogů zajišťující 

mimoškolní aktivity v následujících letech rozroste o pár nových členů.  

      Pro druhé pololetí si metodik prevence plánuje vytvořit a zrealizovat preventivní akci pro jeden ročník 1. stupně a 1 ročník 

2. stupně. Konkrétní náplň akce bude specifikována až dle aktuální poptávky tak, aby pokryla chybějící místo spektra 

preventivních zaměření.   

     Dále metodik prevence uvažuje o vypracování projektů na získání finančních prostředků na realizaci preventivních akcí. 

Reaguje tak na přibývající počet organizací, které mají své preventivní programy placené a pro školu je tak vzhledem 

k omezeným finančním prostředkům mnohem obtížnější programy realizovat, hradit. Těžiště zájmu  

o preventivní programy by nemělo být ve financích, ale v kvalitě. V tomto směru chce metodik prevence získat větší svobodu a 

možnosti pro realizaci svých plánů.  

 

 

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2008-2009: 

 

1 Funkčního studia ředitelů (FS1) pro vedoucí pracovníky škol a 

školských zařízení  

Veselý, Gabriel 13000,- 

2 Motivační setkání vyučujícíc AJ Marek, Lacigová, 

Hladilová, Klečková, 

Sahajová, Vacula 

3900,- 

3 Rytmy zimy Kempová, Veselá 800,- 

4 Reforma školního kurikula ŠVP Beranová 500,- 

5 Alternativní metody v literární výchově Polášková 600,- 

 

6 Evropské instituce v Bruselu a ve Strasburku Veselý 350,- 

7 Specializační studium v oblasti prevence soc. pat jevů Marek 5800,- 

8 Koordinace informačních a komunikačních technologií  Bubela 4000,- 
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9 Jak pracovat s nadanými žáky Veselá, Kempová, 

Geržová, Paulová 

 

bezplatné 

10 Třetí krajská konference PSPJ Marek 100,- 

11 Komunikace a tvořivé psaní Polášková, Horáková 1120,- 

12 Reforma školního kurikula ŠVP Beranová 500,- 

13 Klima a kázeň ve školní třídě Marek bezplatné 

14 Písnička v hudební výchově Bělíčková 500,- 

15 Výtvarné inspirace Krejčiříková 500,- 

16 Efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ Kempová, Paulová, 

Geržová, Veselá, 

Barboříková 

3000,- 

 

 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 

 

 Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí  pro žáky školní rok 2008 / 2009: 

 

akce datum místo 

Koncert ZUŠ Napajedla 19.9.2008 Napajedla 

Výchovný koncert pro žáky 2. ročníků 23.9.2008 Lešná 

Preventivní program pro 1. roč. - Příběhy Filipa a Klárky 29.9.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 6. ročník – Já jsem OK 29.9.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 2. ročník  - Příběhy Filipa a Klárky 30.9.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 6. ročník – Já jsem OK 30.9.2008 Napajedla 

Projekt pravěk – účast 3. a  5. ročníků  30.9.2008 Napajedla 

Exkurze pro žáky 4. ročníků 30.9.2008 Přerov 

Preventivní program pro 2.ročník  – Příběhy Filipa a Klárky 1.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 6. ročník – Já jsem OK 1.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 3. ročník 2.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 8. ročník – Závislost a její formy 2.10.2008 Napajedla 

Projekt pravěk – účast 3. - 5. ročníků 3.10.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 7.ročník 7.10.2008 Zlín 

Dějepisná exkurze pro žáky 7. roč. 8.10.2008 Velehrad 

Preventivní program pro 1.ročník – Příběhy Filipa a Klárky 13.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 6.ročník – Já jsem OK,ty jsi OK 13.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 2.ročník – Příběhy Filipa a Klárky 14.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 6.ročník – Já jsem OK,ty jsi OK 14.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 2.ročník – Příběhy Filipa a Klárky 15.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 6.ročník – Já jsem OK,ty jsi OK 15.10.2008 Napajedla 

Divadelní představení – Balada pro banditu pro 9.ročník 15.10.2008 Zlín 

Preventivní program pro 3.ročník 16.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro 8.ročník - PSPJ Závislost 16.10.2008 Napajedla 

Preventivní program pro žáky 9.B – Trestní odpovědnost 16.10.2008 Zlín 

Výchovný koncert pro 5.ročník - Lidová hudba a klasika 17.10.2008 Napajedla 
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PSPJ pro 7.ročník 21.10.2008 Napajedla 

Výchovný koncert pro 4.ročník – Tajemný Zlín 21.10.2008 Zlín 

Výchovný koncert pro 3.ročník 22.10.2008 Zlín 

Akce mladých novinářů 22.10.2008 Napajedla 

Divadelní festival KK pro 1. a 2.ročník - O pejskovi a kočičce 23.10.2008 Napajedla 

Divadelní festival KK pro 3.,4. a 5.ročník - Modrej drahokámen 23.10.2008 Napajedla 

Divadelní festival KK pro 2.ročník - O vlku a kůzlátkách 24.10.2008 Napajedla 

Divadelní festival KK pro 5.ročník - Modré z nebe 24.10.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 8.ročník 30.10.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 6.ročník 3.11.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 6.ročník 4.11.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 6.ročník 5.11.2008 Napajedla 

Sběr starého papíru, organizace 8.ročník 5.-7.11.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 8.ročník 6.11.2008 Napajedla 

Trestní zodpovědnost pro 9.ročník 6.11.2008 Zlín 

Drogová prevence pro 8.ročník 10.11.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 8.ročník 12.11.2008 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 9.ročník 12.11.2008 Napajedla 

Testování SCIO pro 9.ročník 18.11.2008 Napajedla 

Divadelní představení pro 8.ročník 20.11.2008 Zlín 

Výchovný koncert – Složíme si hit 4.12.2008 Napajedla 

Muzeum Zlín 12.12.2008 Zlín 

Návštěva knihovny pro 6.ročník 15.12.2008 Napajedla 

Vlastivědný projekt pro 3. a 4.ročník 15.12.2008 Napajedla 

Návštěva knihovny pro 6.ročník 16.12.2008 Napajedla 

Vánoční besídka 1.stupně 18.12.2008 Napajedla 

Výchovný koncert – Za oponou opery pro 6. a 7.ročník 21.1.2009 Zlín 

Návštěva hřebčína pro 3.ročník 21.1.2009 Napajedla 

Lyžařský výcvikový kurz pro 7.ročník 9.-13.2.2009 Horní Bečva 

Výchovný koncert pro žáky 8. a 9. roč.  – POP & ROCK 20.2.2009 Zlín 

Návštěva knihovny pro 3.A a 3.B 17.3.2009 Napajedla 

Divadelní představení na KK- účast 2. – 5. ročníky 19.3.2009 Napajedla 

Návštěva knihovny pro 4.A a 4.B  20.3.2009 Napajedla 

Návštěva knihovny pro 4.A a 4.B 23.3.2009 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 8.ročník 24.3.2009 Napajedla 

Návštěva knihovny pro 5.A a 5.B 26.3.2009 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 8.ročník 1.4.2009 Napajedla 

Koncert pro 1.ročník – Návštěva z vesmíru 1.4.2009 Zlín 

ŠD- Přichází jaro – Velikonoční předvádění 2.4.2009 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro 9.ročník – Trestní odpovědnost 15.4.2009 Napajedla 

Návštěva úřadu práce pro 8.A a 8.B 20.4.2009 Zlín 

Prevence drog pro 6.ročník 20.4.2009 Napajedla 

Návštěva knihovny pro 3.A a 3.B 23.4.2009 Napajedla 
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Co se skrývá v písničce – skupina Marbo pro I. i II. stupeň 24.4.2009 Napajedla 

ŠD – Návštěva hřebčína 28.4.2009 Napajedla 

Dějepisná exkurze pro 8.ročník a 7.B 30.4.2009 Slavkov  

Vybíjená pro žáky 4. a 5.ročníku 7.5.2009 Žlutava 

Branný závod 7.5.2009 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevu pro žákyně 9.ročníku 12.5.2009 Napajedla 

Prevence soc. pat. jevů pro žákyně 6.ročníku 12.5.2009 Napajedla 

Exkurze Dukovany pro 9.ročník 13.5.2009 Napajedla 

Exkurze Dinopark 19.5.2009 Vyškov 

Draví ptáci– zámecký park pro I. a  II. stupeň 25.5.209 Napajedla 

 

 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů: 

Mgr. Bubela – školitel VT SIPVZ 

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

Mgr. Kempová, PaedDr. Veselý – koordinátoři ŠVP 

PK TV – organizace okrskových soutěží v minikopané, florbalu a basketbalu 

MS 1.stupeň – organizace okrskové soutěže ve zpěvu lidových a moderních písní 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekce  

Ve školním roce 2008/2009 nebyla provedena inspekce ČŠI. 

 

 

X . Základní údaje o hospodaření školy v roce 2008 

 

Rozpočet pro rok 2008 

Plán : 21 155 000 státní / 17 115 000 a obecní 4 040 000/ 

Skutečnost : 21 571 000  / státní 17 516 000 a obecní 4 055 000/ 

 

Celkové příjmy roku 2008 

Plánované příjmy školy : 23 155 000 

Skutečné příjmy školy  :  24 249 000 

 

Rozpis příjmů za rok 2008 

 Tržby za stravné 1 735 000 

 Úroky 47 000 

 Zaúčtování fondů  497 000 

 Jiné výnosy – pronájem TV, učeben, bufet  289 000 

 Příspěvek na provoz obec 4 055 000 

 Příspěvek na provoz stát 17 516 000 

 Tržby ŠD poplatky 139 000 

 Ost. doplňková činnost – 71 000 

 

Rozpis výdajů za rok 2008 

Účet 501 materiál, DHM, potraviny 

Stát : 222 000 

Obec : 918 000 + stravné 1 735 000 + doplňk. 71 000  

  

          

Účet 502 cenergie  

Za energie vyčerpáno 2 805 000 
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Účet 511 údržba 

Vyčerpáno 142 000 

 

Účet 512 cestovné 

Vyčerpáno 19 000 /stát 3 000 a obec 16 000/ 

 

Účet 513 Reprezentace   

Vyčerpáno 1000 

 

Účet 518 služby 

Stát : 144 000 

Obec : 741 000 

 

Účet 521 mzdové náklady  

Stát : 12 479 000 

Obec : 45 000 

Z dopl. činnosti 40 000 

Mzdové pr. z fondu odměn 6 000 

 

Účet 524 zákonné pojištění 

Stát : 4 368 000 

Obec : 13 000 

 Z dopl. činnosti 16 000 

 Fond odměn 2 000 

 

Účet 525 - kooperativa 

Stát : 51 000 

Obec 1 000 

 

Účet 527 – FKSP 

Stát : 249 000 

Obec 1 000 

 

Účet 549 – ostatní náklady – popl. za vedení účtů  

Obec : 80 000 

 

Účet 551 – účetní odpisy  

Obec : 160 000 

 

Schválený obecní rozpočet nebyl překročen, také výše účelových dotací státních fin. prostředků byla dodržena. Překročení 

čerpání mzdových prostředků bylo řešeno vyplacením z fondu odměn.  

 

FONDY 

Investiční  

Z inv. fondu bylo uhrazeno : 

- digestoř  do školní jídelny 40 336,- 

- další etapa propojení internetu do kabinetů ve škole 65 158,- 

- výměna sprch TV – 18 492,- 

- propojení elektriky k osoušečům rukou 7 605,- 

 

Rezervní  

Na fondu zůstává 44 000,- 

Z fondu pořízeno : 

- odvody / fond odměn / 2 000,- 

- mopy a stěrky na úklid školy – 10 736,- 

- nákup progr. vybavení  do poč. třídy 39 675,- 
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- výměna bateriií do ŠD 5332,- 

- kobercové nástěnky do tříd 69 375,- 

- lišty k nástěnkám a skříňky pod umyvadla ŠD 19 710,- 

- žákovské lavice a stoly další etapa – 132 594,- 

- osoušeče rukou WC – 25 996,- 

- zaúčt. odpisů 160 000,-  

 

Fond odměn  

Čerpáno 6 483 Kč 

 

FKSP 

Byl čerpán dle kriterií stanovených na počátku roku a na poč. roku následujícího je vždy vypracováno podrobné čerpání 

uvedeného fondu.  

 

 

Nedočerpaný příspěvek na činnost od obce , společně s výnosy za pronájmy atd. je hospodářským výsledkem za rok 2008  - ve 

výši 39 612,84 Kč. Obec určí jeho další využití a rozdělení.  

 

Pohledávky  

Pohledávky tvoří pouze faktury vystavené za poslední měsíc a ty byly splatné na poč. roku 2009. Další pohledávky nemáme.  

 

 

Závěr :  

Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek je rozdělen a bude použit v roce 2009 

na základě vyjádření zřizovatele. Celkový hospodářský výsledek za rok 2008 byl 39 612,84  Kč  . Uvedená částka byla pouze 

z vedl. činnosti. 

 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola není zapojena do rozvojových a mezinárodních programů. 

 

 

 

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

1 Funkčního studia ředitelů (FS1) pro vedoucí pracovníky škol a 

školských zařízení  

Veselý, Gabriel 

2 Specializační studium v oblasti prevence soc. pat jevů Marek 

3 Koordinace informačních a komunikačních technologií  Bubela 

 

XIII. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech z jiných zdrojů 

 

- Projekt  Odpočinkový a relaxační koutek pro žáky 1. a 2. tříd – získaná dotace 30 000,- kč z Nadace DKS 

- Projekt Čtení a psaní s porozuměním – projekt ESF schválen k realizaci v celkové částce 28 500 000,- kč – naše škola je 

partnerem v projektu 

 

XIV. Spolupráce školy a dalších subjektů: 

1. Spolupráce se zřizovatelem školy 

     Město Napajedla jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální zabezpečení školy, SMIR zajišťoval většinu oprav a 

investičních akcí. Představitelé města byli zváni na významné akce školy. Ředitel školy se zúčastňoval pravidelných schůzek 

v rámci školské komise.Nejlepší žáci školy byli přijati starostkou města. 

 

2. Spolupráce se Sdružením rodičů a školskou radou 

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

o záměrech školy, o personálním obsazení atd. Pro rodiče byly pořádány: třídní schůzky, informativní odpoledne, zahájení a 

ukončení školního roku a vyřazování žáků 9. tříd . Byl zorganizován prodej sešitů, zajištěna možnost pravidelného odběru 
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svačinek, odběru školního mléka. SR finančně přispívalo na kulturní akce, LVZ, plavání, školu v přírodě,  

na nákup pracovních sešitů a UP a společně se školou byl uspořádán společenský ples. Pro rodiče a širokou veřejnost škola 

uspořádala velmi úspěšnou vánoční besídku. 

Byla zvolena nová školská rada,ředitel byl zván na pravidelná jednání.Školská rada řešila úkoly vyplývající ze školského 

zákona. 

 

3. Spolupráce se školami spádových obcí 

     Škola pravidelně spolupracuje se školami v Pohořelicích a Spytihněvi, zvláště při výběru učebnic a organizaci  výuky cizích 

jazyků. Žáci spádových škol se zúčastňovali projektového vyučování, které jsme realizovali na 1.stupni. Uskutečnil se Den 

spolupráce, kterého se zúčastnili žáci 5. ročníků – naši budoucí šesťáci. Pro ně i pro jejich rodiče jsme uspořádali Den 

otevřených dveří. Spolupráce byla velmi úspěšná. 

 

4. Spolupráce s  1. ZŠ , Komenského 268 

     Naše škola zajišťuje žákům a dospělým stravování ve školní jídelně. Na základě smlouvy žáci 1.ZŠ navštěvují 

společnou výuku nepovinného předmětu náboženství. 

 

5. Spolupráce s DDM 

     Využívali jsme nabídky akcí pořádaných DDM, zejména pak akce protidrogového programu. Ve školním rozhlase jsme 

informovali o jejich akcích.  

 

6.  Spolupráce s MŠ 

     Žáci posledního ročníku MŠ přicházeli na prohlídku naší školy, navštěvovali ukázkové hodiny v 1. třídách.   

Děti z MŠ se zúčastnily některých akcí naší školy spolu se žáky 1.stupně. Vedení školy prezentovalo školu na schůzce s rodiči 

budoucích prvňáčků. 

 

7.  Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného 

     Využívali jsme nabídky výchovných koncertů ZUŠ. Podíleli jsme se na náboru do hudebních a výtvarných oborů. 

Zaměstnanci ZUŠ se stravují v naší ŠJ. 

 

8.  Spolupráce s Farním úřadem Napajedla 

     Farní úřad zajišťoval výuku nepovinného předmětu náboženství.  

 

9.  Spolupráce s místními firmami 

     Představitelé nejvýznamnějších firem ve městě a jeho okolí byli zváni na všechny akce školy.Spolu jsme se podíleli  

na některých benefičních a sportovních akcích.Firma paní Němečkové zajišťovala provoz školního bufetu.Spolupráce byla 

poznamenána hospodářskou krizí,je velmi těžké v součastnosti získat pro školu finanční pomoc. 

  

10.Spolupráce s odborovou organizací 

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

smlouva na rok 2009. Všechny zákonem stanovené dokumenty, na kterých se spolurozhodováním podílí odborová organizace, 

byly ze strany vedení školy předkládány včas. Předsedkyně MO ČMOS Mgr. Kovářová byla také přítomna při řešení pracovně 

právních záležitostí se zaměstnanci naší školy.  
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XV. Závěr výroční zprávy 

     Činnost školy ve školním roce 2008/09 vycházela z koncepce rozvoje školy na roky 2007 – 2009 a z celoročního plánu 

školy, kde byly vytýčeny hlavní priority, na jejichž plnění jsme se zaměřili. Hlavní prioritou byla realizace školního 

vzdělávacího programu v 1., 2., 6. a 7. třídách.  

Pozornost  jsme věnovali přípravě na čerpání prostředků z EU a jiných grantů. Ve spolupráci s Tvořivou školou byl úspěšný 

projekt Čtení a psaní s porozuměním, jehož realizace začne v listopadu 2009.  Další předložené projekty, jejichž jsme byli 

partnery, zatím nebyly přijaty. Rovněž jsme obdrželi finanční částku 

30 000 Kč z Nadace DKS na realizaci projektu relaxační a odpočinkové zóny na 1. stupni. 

I ve školním roce 2008/09 jsme se zapojili do všech soutěží a olympiád, v nichž jsme dosáhli pěkných úspěchů jak  

na okresní tak i na krajské úrovni. Uskutečnila se také řada vzdělávacích, kulturních, sportovních a společenských akcí. 

Veřejnost jsme o našich akcích informovali na webových stránkách školy, v kabelové televizi, v Napajedelských novinách a 

prostřednictvím školního časopisu.  

Dokončili jsme výměnu školních lavic v kmenových třídách, byly zrekonstruovány další dveře, vyměněny kliky v družinách a 

označení všech místností v prostoru školní družiny a tělocvičny. Pokračovalo se ve druhé etapě výměny osvětlení.  V průběhu 

roku byla prováděna běžná údržba a malování.  

Úkoly a cíle, které jsme si stanovili na začátku školního roku se nám podařilo splnit ve většině bodů. 

Všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy a spolupracujícím organizacím a společnostem patří  

za uplynulý rok 2008/09 velké poděkování.   

 

 

Datum zpracování zprávy: 26. 9. 2009      

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 5.10.2009 

Předloženo školské radě : 8.10. 2009 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy : 

   PaedDr. Miroslav Veselý v.r. 

 

 

Schváleno školskou radou: 8.10.2009 

            Podpis: 

 

                          Mgr. Eva Bělíčková v.r.  

     


