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I. Základní údaje o škole 

 

Název školy:  

2. základní škola Napajedla, příspěvková organizace 

 

Sídlo školy: 

Komenského 298, 763 61 Napajedla 

 

Datum zřízení (založení) školy 12. 12. 1995 

Datum zařazení do sítě: 24. 1. 1996 

Aktualizace: 1. 1. 2002 

IZO: 600 114 121 

 

Charakteristika školy:  

2. základní škola Napajedla je plně organizovaná škola s prvním i druhým stupněm. Nachází se 

v samém centru města Napajedla. Jsme spádová škola. Spádovými obvody naší školy jsou: 

 pro 1. stupeň město Napajedla,  

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

Kapacita školy je 810 žáků. V ročnících je od 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 
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2009/2010:  

 

Zřizovatel: 

Město Napajedla, Masarykovo náměstí 89, 76361 Napajedla 

 

Údaje o vedení školy: 

Ředitel školy – statutární orgán: PaedDr. Miroslav Veselý  

Zástupce ředitele školy – zástupce statutárního orgánu: Mgr. Stanislav Gabriel 

Zástupce ředitele školy: Mgr. Eva Bělíčková 

 

Adresa pro dálkový přístup: 

Komenského 298, 76361 Napajedla 

Tel.577941093, tel/fax 577944167, tel. 577941879 

E-mail: zsnapii@seznam.cz; 

  

Školská rada: 

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

 za zřizovatele:  

Ing. Pavel Ratiborský 

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 

 

 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený počet ped. 

prac. /prac. ŠJ 

Počet žáků 

na ped. úvazek 

1. stupeň 11 232 21,1 12,1 19,2 

2. stupeň 11 258 23,5 18,2 14,2 

školní družina 4 149 37,3 3,7 40,3 

školní jídelna  634  8 79,3 

mailto:zsnapii@seznam.cz
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II.  Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové 

vzdělávací programy 

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

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

 

Vzdělávací programy školy 

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2009/2010 

v ročnících počet žáků 

  Základní škola 16847/96-2 4.-5., 9. 139 

ŠVP pro základní 

vzdělávání  

 

1.9.2007 

1.9.2008 

               3. a 8.   

        1.-2. a 6.-7. 

113 

238 

 

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 

 

Volitelné předměty: 

7. ročník  

Sportovní výchova 1 sk. 

Francouzský jazyk 1. sk 

Seminář a praktikum z Př 2 sk. 

Základy administrativy 2 sk. 

Konverzace v anglickém jazyce 2. sk 

Německý jazyk 1.sk 

Cvičení z českého jazyka 1. sk 

Cvičení z matematiky 1.sk 

 

8.ročník 

Konverzace v anglickém jazyce 2.sk 

Základy administrativy 1 sk. 

Sportovní výchova chlapci 2 sk. 

Francouzský jazyk 1.sk 

Německý jazyk 1. sk 

Cvičení z českého jazyka 2. sk 

Cvičení z matematiky 1.sk 

 

9.ročník 

Sportovní výchova chlapci 1 sk. 

Technické kreslení 1. sk 

Informatika 3. sk 
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Seminář ze společenskovědních předmětů 1.sk 

 

Nepovinné předměty 

Náboženství 

Pohybové a sportovní aktivity 

Německý jazyk nepovinný 

 

Kroužky a zájmové útvary 

Dyslektický kroužek 

Miniházená  

Logopedie 

Mladí novináři 

Sportovní a pohybové aktivity 

 

 

 

III. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010: 

 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 

ped. pracovníci 36 34,04 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010: 

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 
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12 Učitelka 1 VŠ Spec. ped. 

13 Učitelka 1 VŠ 1. st. 

14 Učitelka 1 VŠ 1. st. 

15 Učitel 0,09 VŠ Teolog 

16 Učitel 1 VŠ M, F 

17D Učitel 0,77 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 Rj, Hv 

23D Učitelka 0,86 VŠ M, Vv 

24 Učitelka 1 VŠ Aj, D 

25 Učitelka 1 VŠ M, Tč 

26 Učitelka 1 VŠ Tv, Př 

27 Učitelka 1 VŠ Jč, D, Z 

28 Učitelka 1 VŠ M, Hv 

39D Učitelka 0,68 VŠ Jč, D 

30 Učitelka 1 VŠ Ch, Př 

31 Učitelka 1 VŠ Jč, D 

32 Učitelka  1 VŠ Př, Z 

33 Vychovatelka 1 ÚSO  Vych. 

34 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 

35 Vychovatelka 0,642 ÚSO Vych. 

36 Vychovatelka 1 ÚSO Vych. 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

Do 25 roků – 0,    do 30 roků – 5,   do 35 roků – 5,  do 40 roků – 6,    do 45 roků – 4,    do 50 roků – 9 

do 55 roků – 2,   do 60 roků – 3,    60 roků a více -  2. 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání: 1. st. 100             2. st. 94,7 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010: 

 počet fyzických osob Přepočtené úvazky  

Interní pracovníci 17 16,5 

Externí pracovníci 0 0 

 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 : 

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 1,0 Zákl. 

5 Uklizečka 1,0 SO 

6 Uklizečka 0,5 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 
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IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010: 

Zapsaní do 1. 

tříd 2009 

Počet 

žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2009 

Zapsaní do 1. tříd 

2010 

Počet 

žádostí  

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2010 

62 10 50 61 13 46 

Pozn. Ve školním roce 2009/2010 dva ze zapsaných žáků nastoupili do 1. ročníku na jinou školu. 

           Ve školním roce 2010/2011 dva ze zapsaných žáků nastoupili do 1. ročníku na jinou školu.  

 

          

V. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2009/2010 

Ročník Počet žáků 

Celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 50 50 0 0 

2. 50 50 0 0 

3. 56 52 4 0 

4. 41 28 13 0 

5. 37 21 16 0 

Celkem 1.stupeň 234 201 33 0 

6. 69 25 44 0 

7. 68 29 38 1 

8. 58 14 42 2 

9. 62 23 39 0 

Celkem 2. stupeň 257 91 163 3 

Škola celkem 491 292 196 3 

  

Opravné zkoušky: ; 6. ročník – 1 žák, 7. ročník -1 žák,  8.ročník – 6 žáků  

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

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2009/2010:  

Pochvala ředitele školy – 18 žáků 

Pochvala třídního učitele – 18 žáků 

Napomenutí třídního učitele – 116 žáků 

Důtka třídního učitele – 46 žáků 

Důtka ředitele školy – 29 žáků 
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2. stupeň z chování – 2 žáci 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2009/2010: 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 2 0,4 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010: 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 1 0,004 

2. pololetí 40 0,175 

za školní rok 41 0,087 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010: 

  GYMNÁZIA 
SOŠ SOU 

UMĚLECKÉ 

OSMILETÉ ŠESTILETÉ ČTYŘLETÉ ŠKOLY 

PŘIHL PŘIJ. PŘIHL. PŘIJ. PŘIHL. PŘIJ. PŘIHL. PŘIJ. PŘIHL. PŘIJ. PŘIHL. PŘIJ. 

4 3 3 3 12 12 35 35 16 16 3 2 

 

 

Účast školy v soutěžích a olympiádách ve šk. rok 2009/2010: 

1.10.2009 Pohár otrokovických škol okrskové kolo 

7.10.2009 Trnavský běh okresní kolo 

8.10.2009 Atletický čtyřboj okresní kolo 

4.11.2009 1. kolo GPR školní soutěž 

24.11.2009 Nejlepší laborant okresní kolo 

1.12.2009 Házená okresní kolo 

2.12.2009 Sálová kopaná okrskové kolo 

2.12.2009 Olympiáda ČJ školní kolo 

4.12.2009 Florbal okrskové kolo 

21.12.2009 2. kolo GPR školní soutěž 

22.12.2009 Vánoční přehazovaná školní kolo 

5.1.2010 Házená okresní kolo 

7.1.2010 Olympiáda CH školní kolo 

13.1.2010 Soutěž v konverzaci v AJ (6. a 7. roč.) školní kolo 

20.1.2010 Soutěž v konverzaci v AJ (8. a 9. roč.) školní kolo 

26.1.2010 Olympiáda D okresní kolo 
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27.1.2010 MO okresní kolo 

10.2.2010 Olympiáda CH okresní kolo 

16.2.2010 Olympiáda Bi školní kolo 

16.2.2010 Recitační soutěž školní kolo 

22.2.2010 Recitační soutěž školní kolo 

23.2.2010 Vybíjená - dívky okrskové kolo 

23.2.2010 Pythagoriáda školní kolo 

24.2.2010 Soutěž v konverzaci v AJ (8. a 9. roč.) okresní kolo 

26.2.2010 Frankofonie školní kolo 

2.3.2010 Trnečka - soutěž ve zpěvu lidových písní okresní kolo 

2.3.2010 Olympiáda Z školní kolo 

2.3.2010 Recitační soutěž okrskové kolo 

11.3.2010 Soutěž v gymnastice okresní kolo 

15.3.2010 Miniházená  okrskové kolo 

15.3.2010 Recitační soutěž okresní kolo 

16.3.2010 Olympiáda ČJ okresní kolo 

17.3.2010 Olympiáda Z okresní kolo 

18.3.2010 Matematická soutěž - Klokan celostátní soutěž 

22.3.2010 Soutěž v sudoku školní kolo 

23.3.2010 Soutěž v gymnastice krajské kolo 

24.3.2010 Olympiáda CH krajské kolo 

25.-26.3.2010 Poznej a chraň okresní kolo 

29.3.2010 Pěvecká soutěž školní kolo 

7.4.2010 Olympiáda D krajské kolo 

8.4.2010 Soutěž v sudoku okresní kolo 

13.4.2010 Olympiáda Bi (6. a 7. roč.) okresní kolo 

13.4.2010 Soutěž v sudoku okresní kolo 

13.4.2010 Olympiáda Z krajské kolo 

20.4.2010 Vybíjená okrskové kolo 

20.4.2010 Poznej a chraň krajské kolo 

21.4.2010 Olympiáda Bi (8. a 9. roč.) krajské kolo 

21.4.2010 Pythagoriáda okresní kolo 

22.4.2010 Pěvecká soutěž okrskové kolo 

26.4.2010 Házená okresní kolo 

27.4.2010 Miniházená  okrskové kolo 

3.5.2010 Dopravní soutěž okrskové kolo 

5.-7.5.2010 Olympiáda Z celostátní kolo 

11.5.2010 Dopravní soutěž oblastní kolo 
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13.5.2010 Branný závod školní kolo 

13.5.2010 Olympiáda Bi krajské kolo 

24.5.2010 EKO - olympiáda krajské kolo 

25.5.2010 Spytihněvský matík okrskové kolo 

9.6.2010 Atletický čtyřboj okrskové kolo 

14.6.2010 Miniházená  okrskové kolo 

 

 

Úspěchy našich žáků zapojených do soutěží a olympiád ve školním roce 2009/2010: 

 

Biologická olympiáda kategorie D 

okresní kolo (1. a 4. místo)  

 připravovala: Mgr. K. Marčíková 

 

Biologická olympiáda kategorie C 

okresní kolo (3. a 10. místo), krajské kolo (4. místo)  

 připravovala: Mgr. K. Marčíková 

 

Chemická olympiáda   

okresní kolo (3. místo), krajské kolo (4. místo) Jakub Vávra – tř. IX.B  

 připravovala: Mgr. A. Sahajová 

 

Nejlepší laborant  

okresní kolo (1. a 3. místo)  

 připravovala: Mgr. A. Sahajová 

 

Poznej a chraň – mladší kategorie  

okresní kolo (1. a 4. místo), krajské kolo (1. místo) 

 připravovala: Mgr. A. Sahajová 

 

Poznej a chraň – starší kategorie  

okresní kolo (1. a 3. místo), krajské kolo (3. a 4. místo) 

 připravovala: Mgr. A. Sahajová 

 

Ekologická olympiáda  

krajské kolo (1. místo, 1. místa ve všech soutěžních kategoriích) 

 připravovala: Mgr. A. Sahajová 

 

Zeměpisná olympiáda  
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celostátní kolo (9. místo), Jakub Vávra – tř. IX.B  

 připravoval : Mgr. J. Polák 

 

Olympiáda z českého jazyka 

okresní kolo (4. místo) Kristýna Geržová - tř. IX.B  

 připravovala: Mgr. K. Šlímová 

 

Recitační soutěž  

krajské kolo (4. místo), Tereza Šimčáková – tř. VII.B  

 připravovala: Mgr. K. Horáková 

okresní kolo (2. místo), Klára Jirušková - tř. IX.B  

 připravovala: Mgr. K. Šlímová 

 

Konverzace v anglickém jazyce  

okresní kolo (4. místo), Kristýna Geržová  - tř. IX.B  

 připravoval: p. P. Vacula 

 

Dějepisná olympiáda  

krajské kolo (7. místo), Jakub Vávra  

 připravovala: Mgr. K. Šlímová 

 

 

Výsledky výchovné práce školní družiny 2009/2010: 

Do školní družiny bylo v letošním školním roce přihlášeno 149 žáků – z toho 81 dívek a 68 chlapců. 

Během školního roku se odhlásilo 6 žáků – 4 dívky a 2 chlapci. 

Provoz ve školní družině byl od 6,00 – 7,30 hodin a odpoledne od 11,35 – 16,30 hodin.  

V pondělí a ve čtvrtek byly dělené hodiny do 8,40 hodin.  

Jednotlivé zájmové kroužky navštěvovalo 97 žáků. 

Během školního roku proběhlo několik akcí: 

 Beseda s vedoucím včelařského kroužku mládeže p.Žaludkem na 1.ZŠ - (120 žáků) 

 Návštěva u včelky Máji ve včelíně v zámeckém parku (105 žáků) 

 Beseda „Zdravověda a prevence proti chřipkovým onemocněním“ – p. Krejčiříková - 

(149 žáků) 

 Soutěživé odpoledne s napajedelskými hasiči za klášterem 23.10.2009 - (100 žáků) 

 Účast na „Dni řemesel“ v muzeu jihovýchodní Moravy na zámku ve Zlíně – p. 

Beranová a p. Geherová - (50 žáků) 

 Vánoční strom pro zvířátka –turistická vycházka se zdobením stromečku – p. 

Prokešová  -(30 žáků) 

 Vánoční besídky v jednotlivých odděleních – (120 žáků) 
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 Sportovní odpoledne v tělocvičně  „Netradiční štafetové hry“ -  (92 žáků) 

 Karneval v tělocvičně – zúčastnila se i školní družinka z Pohořelic -  (140 žáků) 

 Návštěva muzea jihovýchodní Moravy na zámku ve Zlíně „Já jsem malý koledníček“ –

p.Beranová a p.Geherová – (50 žáků) 

 Účast na akci Domu dětí a mládeže  „Malování ke Dni Země“ za klášterem  - (100 

žáků) 

 Beseda s policií pro žáky 1. a 2. ročníku -  (60 žáků) 

 Odpoledne s hasiči u kina, prohlídka hasičské zbrojnice - (100 žáků) 

 Dětský den –odpoledne soutěží s oceněním nejlepších žáků - (110žáků) 

soutěží: 

  

Hrátky s písmenky a se slovy  

 Soutěž se konala v listopadu 

 Pořádala ZŠ Majakovského  Prostějov   

 Zasláno 15 výtvorů  - kroužek Malování pro každého  

 Z 380 soutěžních prací  se na 1.místě umístila Kristýna Tománková  

 Jako škola jsme získali čestné uznání 

 

Hračka mých snů a Oblíbená postavička z pohádky 

 Soutěže se konaly v květnu. 

 Pořádány byly ZŠ Vsetín.  

 Do soutěže jsme poslali 14 výtvorů.  

 Kristýna Tománková obsadila svým prostorovým modelem 3.místo.Ocenění přebrala 

5.6.2010 na Veletrhu hraček ve Zlíně.                 

 

Karaoke show  

 Školní soutěž 

 Zúčastnilo se 20 žáků školní družiny. 

 Pořadí: 

1.místo – nižší stupeň      Kupková Barbora      II.B 

2.místo                               Savarová Gabriela    III.B 

3.místo                               Škrabalová Kateřina   I.A 

                                            Bačová Denisa            II.A 

 

 

V průběhu školního roku jsme připravili přáníčka k Vánocům pro důchodce MÚ, vyráběli dárky 

k zápisu do 1. tříd, pro děti z MŠ Napajedla a Komárov, pro hasiče, policii, zaměstnance muzea, 

vyrobili jsme přáníčka ke Dni matek pro MÚ.  
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Spolupracovali jsme se školní knihovnou, s Domem dětí a mládeže, muzeem jihovýchodní Moravy ve 

Zlíně,hasiči, policií. 

Připravili jsme týden „Otevřených dveří „ v době 15.3. – 18.3.2010 pro rodiče žáků navštěvujících 

zájmové kroužky. 

Zapojili jsme se do příprav a účastnili jsme se školy v přírodě žáků 3. ročníků, která proběhla 26.4.- 

30.4. v Rožnově pod Radhoště (pí Beranová a pí Krejčiříková). 

V průběhu celého školního roku jsem prováděli výzdobu v krčku školní družiny k jednotlivým ročním 

obdobím, množili jídelníčky pro žáky 1. a 2. ročníků a také jim razili. 

O činnosti školní družiny jsem vedli fotodokumentaci (pí Krejčiříková) a psali příspěvky na 

internetové stránky školy. Samozřejmostí je naše úzká spolupráce s třídními učitelkami a učiteli. 

 

Zájmové kroužky: 

Dovedná ručka – p. Beranová 

Malování pro každého  - p. Krejčiříková 

Dráček , Docela malé pískání – p. Geherová 

Divadélko, Sportík – p. Prokešová 

 

DVPP: 

p.Geherová – 23.2.2010  Výtvarné inspirace –velikonoční krasličení- Uherské Hradiště 

p.Krejčiříková – 5.11.2009 Výtvarné inspirace –vánoční čarování -Uherské Hradiště 

p.Prokešová   - 6.11.,13.11., 27.11.Dramatická výchova jako předmět a metoda - Uherské 

Hradiště 

 

 

Environmentální výchova a vzdělávání 2009/2010: 

 

Plán EVVO pro školní rok 2009/2010 byl dodržen.  

 

Projekty a exkurze: 

Byly realizované následující projekty:  

Sinice, Houby v přírodě, Ornitologická pozorování, Herbář, Odpady a ekologické chování, Tajemství 

vody.  

Pro žáky spádových škol, budoucí žáky 6. ročníku,  byl připraven program „Móda zvířat“. 

 

Proběhly následující exkurze:  

Čistírna odpadních vod,  exkurze do školního včelína, exkurze do ZOO Lešná proběhne v září 2010. 

Probíhá recyklace odpadu (papír, plasty) s použitím sady materiálů vytvořené v rámci podpory 

Zlínského kraje. 

Žáci semináře z přírodopisu se zapojili do projektů : Léčivé rostliny, Stromy, Meteorologie, Moje 
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okolí, Tajemství  vody 

 

Soutěže a olympiády: 

Školní rok byl na soutěže a olympiády bohatý a s potěšením můžeme říct, že velmi úspěšný. 

Žáci se zapojili do soutěží: 

 Biologická olympiáda kategorie C, D 

 Chemická olympiáda kategorie C 

 Nejlepší laborant 

 Poznej a chraň – mladší kategorie i starší kategorie  

 Ekologická olympiáda 

 

Žákyně Kamila Hudečková se zúčastní celostátního soustředění nejlepších přírodovědců na Běstvině 

(červenec- srpen 2010). 

 

Sběrové akce: 

Sběr starého papíru, šípků, kaštanů, pomerančové a citrónové kůry, víček od PET lahví. Zapojili jsme 

se nově do programu Recyklohraní, ve kterém probíhá sběr baterií a vyřazených elektrozařízení.  

 

Výsledky sběrové činnosti: 

 170 kg víček od PET lahví 

 10 pytlů kůry 

 1350 kg baterií, 

 50 kg elektrozařízení 

 

Pomůcky (mikroskopy a botanické sady) a pracovní listy z projektu Mikrosvět Napajedel jsou již 

používány ve výuce.  

 

 

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. 

 

Oblast speciální pedagogiky 

Naše škola je otevřena žákům se zdravotním postižením i se zdravotním znevýhodněním. V současné 

době navštěvují naši školu i 2 žáci s tělesným postižením, neboť je do školy vybudován bezbariérový 

přístup. Mezi patry je možný pohyb pomocí speciálně vybudovaného výtahu pro vozíčkáře či jinak 

zdravotně postižené žáky i rodiče. 
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Na 1. stupni pracují dva dyslektické kroužky pod vedením Mgr.Paulové a Mgr.Veselé, kde jsou děti 

rozděleny podle věku. Kroužky navštěvuje 13 dětí. Speciálně pedagogická nápravná péče probíhá 

individuálně i ve skupině. Rozsah péče vychází z doporučení odborného pracoviště. 

 

Na 2. stupni je žákům s SVPUCH věnována individuální péče v hodinách JČ a JA. 

 

Vybavenost speciálními pomůckami pro nápravu VPU je ve škole dobrá, doplněná potřebnými 

počítačovými programy. Některé pomůcky a PC programy jsou žákům zapůjčeny domů. 

 

Žáci se zdravotním postižením jsou integrováni v rámci běžných tříd. Na základě odborného posudku 

poradenského pracoviště speciální pedagog, třídní učitel, pedagog, pracovníci ve spolupráci se 

zákonnými zástupci žáka vytváří a realizují individuální vzdělávací plán (IVP). IVP vychází z platné 

právní úpravy, je v případě potřeby doplňován a kontrolován. 

 

Integrovaní žáci ve školním roce 2009/2010 

Druh postižení ročník Počet žáků 

Sluchové postižení pátý 1 

Zrakové postižení  0 

S vadami řeči  0 

Tělesné postižení první 1 

Zdravotní postižení VPUCH třetí - pátý 5 

 

Dle potřeby navštěvuje školu psycholog z PPP Zlín Mgr. Mikulková a speciální pedagog Mgr. 

Němečková. Obě konzultují případné problémy s třídními učiteli i rodiči žáků. Na spolupráci v péči o 

integrované žáky se podílí také p. Mgr.Bělohlávková z SPC pro sluchově postižené a vady řeči ve 

Zlíně. 

 

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

logopedické nápravné péče bylo se souhlasem rodičů zařazeno 8 žáků. V PPP Zlín bylo letos 

vyšetřeno 14 dětí. 

 

Volba povolání se ve školním roce 2009/2010 vyučovala v předmětu Člověk a svět práce u žáků 8. 

ročníku. Probíraná témata odpovídala Metodickému pokynu MŠMT z ledna 2001.  Náplní hodin bylo 

naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoc 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. 
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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 3 

žáci 9. ročníku, 2 žákyně byly ke studiu přijaté, na tuto uměleckou školu nastoupí však jen jedna. 

 

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 2 žáci 8. ročníku s ukončenou povinnou školní docházkou přijati ke studiu. 

      

Možnost studia víceletých gymnázií využilo 6 žáků 5. a 7. ročníku. Osmileté gymnázium budou 

studovat 3 žáci a šestileté gymnázium v Otrokovicích 3 žáci. 

 

V letošním školním roce se neobjevily natolik vážné kázeňské přestupky, aby musela být svolána 

výchovná komise. 

 

Pomoc výchovného poradce si vyžádali třídní učitelé 6. tříd, kde se jednalo především o začlenění 

žáků do kolektivu, v 7. třídách se řešila nekázeň žáků spojená s obdobím dospívání a hledáním sama 

sebe, bylo nutné zaměřit se více na oblast návykových látek. Všechny přestupky byly projednány 

s rodiči jednotlivých žáků. 

 

Menší problémy rodinné nebo spojené s třídním kolektivem probírá výchovná poradkyně 

individuálně po předchozí domluvě s jednotlivými žáky i jejich rodiči. 

 

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

Speciálním pedagogickým centrem Zlín a Policií ČR. 

 

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. 

 

Semináře: 

22.10.2009 – Seminář ředitelů a výchovných poradců – kariérové poradenství 

12.5.2010 – Pracovní schůzka VP a MP – spolupráce se odborem SPOD MěÚ Otrokovice 

 

VI. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  2009/2010 

 

V oblasti prevence rizikového chování jsme ve školním roce 2009/2010 realizovali následující 

preventivní akce: 
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17. – 18. 9. 2009 „Adaptační kurz“ pro žáky 6.A, 6.B, 6.C (M2M) 

14. 10. 2009 „Zdravé vztahy ve třídě“ pro žáky 5.B (Madio) 

12. – 16. 10. 2009 „Týden zdraví a pohybu“ pro žáky 1. – 3. ročníků (třídní učitelé) 

6. 11. 2009 „Hrou proti AIDS“ pro žáky 9.A, 9.B, 9.C (Státní zdravotní ústav) 

26. 11. 2009 „Zdravé vztahy ve třídě“ pro žáky 5.B – 2. setkání (Madio) 

8. 12. 2009 „Trestní odpovědnost“ pro žáky 9.A, 9.B (Probační a mediační služba ČR) 

15. 12. 2009 „Trestní odpovědnost“ pro žáky 9.C (Probační a mediační služba ČR) 

12. 2. 2010 „Nekouřím“ pro žáky 5. A, 5. B (Státní zdravotní ústav) 

31. 3. 2010 „Bezpečně na internetu“ pro žáky 4.A (třídní učitel) 

6. 4. 2010 „Seznamovací akce páťáků“ pro 5. ročníky 2. ZŠ Napajedela, ZŠ Spytihněv a ZŠ 

Pohořelice 

9. 4. 2010 „Zdravá výživa, bulimie, anorexie, zdravý životní styl“ pro žákyně 6.A, 6.B, 6.C a 

žákyně 9.A, 9.B, 9.C (Štěpánka Velecká – Krajská hygienická stanice Zlín) 

15. 4. 2010 „Mami, tati, kde se berou děti?“ pro žáky a rodiče dětí 1. ročníků (Poradna pro 

ženy a dívky) Pro malý počet zájemců se preventivní akce neuskutečnila. 

4. 5. 2010 „Nechej mne – ne, to nechci“ pro žáky 4.A, 4.B (Marie Domanská - Poradna pro 

ženy a dívky) 

10. 5. 2010 „Šikana“ pro žáky 5.A, 5. B (Martin Stavjaník – Unie Kompas) 

7. 6. 2010 „Trestní odpovědnost“ pro žáky 9.A, 9.B, 9.C (Irena Blatecká, Denisa Kalmárová) 

10. 6. 2010 „Trestní odpovědnost“ pro žáky 8.A, 8.B (Irena Blatecká, Denisa Kalmárová) 

 

Školní metodik prevence Mgr. Michal Marek absolvoval ve školním roce 2009/2010 následující 

přednášky k tématu rizikového chování: 

22. 10. 2009 „Agrese a agresivita u dětí a mládeže, šikana jako narušení vztahů ve skupině“  

23. 10. 2009 „Vrstevnický program“ (obě přednášky PaedDr. Zdeněk Martínek) 

 Dne 11. 12. 2009 školní metodik prevence úspěšně dokončil specializační studium oboru 

„Kurz pro metodiky prevence na školách“ realizované katedrou psychologie Filozofické fakulty 

Karlovy univerzity.  

 

Evidence sociálně patologických jevů ve školním roce 2009/2010:  

Sociálně patologické jevy 

Kouření – reálná zjištění 0 podezření  0 počet řešení školou 0 

Alkohol – reálná zjištění 1* 

 

podezření 0 počet řešení školou 1 

Drogy – reálná zjištění 0 podezření 2**** počet řešení školou 2 

Šikana – reálná zjištění 0 podezření 0 počet řešení školou 0 

Záškoláctví – do 10 hodin 2 nad 10 hodin 1 počet řešení školou 2 

Kriminalita – reálná zjištění 1 podezření 0 počet řešení  1 

Gamblerství – reálná zjištění 0 podezření ***** počet řešení školou 0 

Rasismus – reálná zjištění 0 1. podezření 0 počet řešení školou 0 

Vulgarismus – reálná zjištění ** podezření ? počet řešení školou ? 
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Jiné SPJ – reálná zjištění ***2 podezření 0 počet řešení školou 1 

 

*ochutnání alkoholického nápoje větším počtem žáků jednoho ročníku (opakovaně) 

**jev relativně častý, který se řeší operativně, bezprostředně; v jednom případě šlo o vulgární 

pokřikování žáka na kolemjdoucí postarší ženu  

***napadení mladšího spolužáka 

****kouření marihuany 

*****z výzkumu prováděného v rámci specializačního studia metodika prevence vyplynulo, že 

téměř polovina dotazovaných žáků 6. až 9. ročníků (45,5%) už někdy hrála o peníze; 

nejoblíbenější mezi žáky 2. stupně jsou s velkým náskokem karetní hry (podíl z celku je 48%); 

celkem 15% dotazovaných má své zkušenosti s hraním na hracích automatech; všichni dotazovaní 

uvádí spíše epizodní hraní.  

 

 

VII. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2009-2010 

 

Finanční gramotnost I. 17.-18.9.2009 
Škrabalová, Kovářová, 
Polášková 

 bezplatné  

Kurz pro metodiky prevence na školách 2.-3.10.2009 Marek   

Ve víru paragrafů 8.10.2009 Veselý, Gabriel 820,00 Kč 

Výtvarné inspirace 8.10.2009 Horáková 600,00 Kč 

Dramatická výchova jako předmět a 
metoda 

16.10.2009 Prokešová 1 200,00 Kč 

Cesta ke kvalitě 20.10.2009 Veselý, Gabriel  bezplatné  

Splývavé čtení 22.10.2009 
Barboříková, Kempová, 
Paulová, Veselá 

2 400,00 Kč 

Činnostní učení ve výuce ČJ v 1. ročníku 4.11.2009 
Paulová, Bičanová, 
Antonová, Geržová 

 bezplatné  

Motivační setkání vyučujících NJ  4.11.2009 Vacula 650,00 Kč 

Výtvarné inspirace 5.11.2009 Krejčiříková 680,00 Kč 

Motivační setkání vyučujících AJ  5.11.2009 
Vacula, Klečková, 
Lacigová, Sahajová, 
Horáková 

3 250,00 Kč 

50. léta a videosvědectví dětí 
politických vězňů 

12.11.2009 Šlímová, Klečková  bezplatné  

Kudy z nudy  12.11.2009 Koželová 350,00 Kč 

Školní matrika Bakaláři 16.11.2009 všichni ped. pracovníci  6000,- Kč 

Kudy z nudy  18.11.2009 Horáková, Polášková 1 100,00 Kč 

Finanční gramotnost II. 23.11.2009 Kovářová  bezplatné  

Holokaust ve vzdělávání 
26.11.-

29.11.2009 
Šlímová, Klečková  bezplatné  

Finanční gramotnost III. 30.11.2009 Kovářová  bezplatné  



 

 

 

21 

21 

Výtvarné inspirace - impresionismus 7.12.2009 Veselá, Horáková 1 900,00 Kč 

Finanční gramotnost IV. 22.2.2010 Kovářová  bezplatné  

Výtvarné inspirace 23.2.2010 Geherová 640,00 Kč 

Interaktivní svět 2.3.2010 Sahajová  bezplatné  

Jan Skácel a jeho poesie 4.3.2010 Polášková 650,00 Kč 

Finanční gramotnost V. 8.3.2010 Kovářová  bezplatné  

Činnostní učení ve výuce ČJ v 2. a 3. 
ročníku 

10.3.2010 
Paulová, Bičanová, 
Antonová, Barboříková 

 bezplatné  

Rozumět dějinám 10.3.2010 Šlímová, Tomešová 1 600,00 Kč 

Finanční gramotnost VI. 15.3.2010 Kovářová  bezplatné  

Co nebylo v učebnicích dějepisu 16.3.2010 Kuželová 580,00 Kč 

Komplexní řešení šablon 25.3.2010 Gabriel, Veselý  bezplatné  

Angličtina pro děti efektivně 
30.3.a 

27.4.2010 
Barboříková, Hladilová, 
Marek 

4 250,00 Kč 

Český jazyk a literatura na ZŠ 5.5.2010 Bělíčková, Talašová 1 040,00 Kč 

Jak učit o komunismu 7.5.2010 Kuželová  bezplatné  

Efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ 13.5.2010 Bělíčková, Talašová 1 200,00 Kč 

Cesta ke kvalitě - koordinátor 
autoevaluace 

III.-VI.2010 Gabriel  bezplatné  

 

 

VIII. Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti 

 

Přehled vzdělávacích, kulturních a preventivních akcí  školní rok 2009 / 2010: 

Akce, kterých jsme se zúčastnili Počet zapojených žáků  

datum typ akce 1. st. 2. st. 

17.9.2009 Loutkové divadlo - kramářské písně 127 

17.-18. 9. 2009 Adaptační kurz  6. roč. 

24.9.2009 Vystoupení žáků ZUŠ R. Firkušného všichni 

6.10.2009 Výchovný koncert 3. roč.   

7.10.2009 
Divadelní představení Zázračný 
pramínek 

1.-4. roč.   

12.-16.10.2009 Týden zdraví a pohybu 1.-3. roč.   

13.10.2009 Exkurze žáků - Velká Morava   6. roč. 

14.10.2009 PSPJ - Zdravé vztahy ve třídě  5. B   

14.10.2009 Návštěva knihovny 3. a 4. roč.   

20.10.2009 Exkurze Praha  5. A   

21.10.2009 Keramická dílna 1. a 2. roč.   

9.-23. 10.2009 
Exkurze žáků - Státní okresní archiv Zlín 
- Klečůvka 

   6. roč. 

4.11.2009 Keramická dílna 3.-5. roč.   

6.11.2009 Výchovný koncert 5. roč.   

6.11.2009 PSPJ - hrou proti AIDS   9. roč. 

10.11.2009 Předávání slabikářů 1. B   

11.11.2009 Návštěva knihovny 3.a 4. roč.   
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24.11.2009 Výchovný koncert všichni 

25.11.2009 Divadelní představení – Ať žijí duchové 5.-7. roč. 

25.11.2009 
Divadelní představení - Pohlednice 
českého dramatu  

  8. a 9. roč. 

26.11.2009 Zdravé vztahy ve třídě 6. B   

27.11.2009 Divadelní festival 1. - 4. roč.   

27.10.2009 Strašshow všichni 

2.-6. 11.2009 Exkurze - Městský úřad Napajedla   6. roč. 

8.-15.12.2009 PSPJ - trestní odpovědnost   9. roč. 

15.12.2009 Muzeum Zlín - vánoční dílny 1. B   

16.12.2009 Vánoční besídka 1. A   

16.12.2009 Návštěva knihovny 4. roč.   

21.12.2009 Zimní hrátky  3.-5. roč.   

22.12.2009 Vánoční přehazovaná všichni 

6.1.2010 Výchovný koncert 4. roč.   

21.1.2010 Návštěva knihovny 3. roč.   

23.1.2010 Vybíjená dívky 4.a 5. roč.   

27.1.2010 Matematická olympiáda 5. roč.   

27.1.2010 Den otevřených dveří     

10.2.2010 
Divadelní představení - Eva tropí 
hlouposti 

  8. a 9. roč. 

12.2.2010 PSPJ - Nekouřím 5. roč.   

16.2.2010 Výchovný koncert 1. roč.   

16.2.2010 Recitační soutěž 4.a 5. roč.   

23.2.2010 Vybíjená - okresní kolo dívky 4.a 5. roč.   

24.2.2010 Návštěva knihovny 4. roč.   

24.3.2010 Návštěva knihovny 4. roč.   

29.3.2010 pěvecká soutěž - školní kolo všichni 

31.3.2010 Bezpečně na onternetu 6. A   

6.4.2010 
Seznamování s žáky z Pohořelic a 
Spytihněvi 

5. roč.   

7.4.2010 Návštěva knihovny 1. roč.   

8.4.2010 Exkurze Osvětim   9. roč. 

8.4.2010 Soutěž sudoku 4. a 5. roč.   

9.4.2010 PSPJ - zdravá výživa   6.- 9. roč. 

16.4.2010 Výchovný koncert - rebelové v hudbě všichni 

20.4.2010 Vybíjená - okrsek 4.a 5. roč.   

21.4.2010 Návštěva knihovny 4. roč.   

22.4.2010 Pěvecká soutěž - okrsek 2.-5. roč.   

25.4.2010 Den Země 2. B   

26.-30.4.2010 Škola v přírodě 3. roč.   

28.4.2010 Dějepisná exkurze - Slavkov u Brna   7. roč. 

3.5.2010 Návštěva knihovny 3. roč.   

4.5.2010 PSPJ- Nechej mne, ne, to nechci 4. roč.   

10.5.2010 PSPJ - Šikana 5. roč.   
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13.5.2010 Pohořelice - projekt Malenovský hrad 5. roč.   

17.-18.5.2010 Exkurze na ÚP Zlín   8. roč 

20.5.2010 Dějepisné divadlo - gladiátoři 5.-7. roč. 

25.5.2010 Spytihněvský matík 4.a 5. roč.   

1.6.2010 Dětský den všichni 

2.6.2010 Návštěva knihovny 4. roč.   

4.6.2010 Hasiči dětem 3. roč.   

4.6.2010 Filmový festival Zlín 4.a 5. roč.   

7.6.2010 PSPJ - trestní odpovědnost   9. roč. 

10.6.2010 PSPJ- trestní odpovědnost   8.roč. 

16.-17.6.2010 Projekt Já, občan    2. st. 

22.6.2010 Exkurze ČOV   9. roč. 

24.6.2010 Beseda o včelách 4., 5. a 6. roč. 

25.6.2010 Sportovní den všichni 

 

Mimořádné pedagogické aktivity učitelů: 

Mgr. Bubela – školitel VT SIPVZ 

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

Mgr. Kempová, PaedDr. Veselý – koordinátoři ŠVP 

Mgr. Geržová, Bureš – ved. národopisného souboru  

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

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

 

 

IX. Údaje o výsledcích inspekce  

 

Ve školním roce 2009/2010 nebyla provedena inspekce ČŠI. 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy v roce 2009 

 

Rozpočet pro rok 2009 

Plán : 22 621 000 - státní  18 182 000 a obecní 4 439 000 

Skutečnost : 22 831 000  / státní 18 392 000 a obecní 4 439 000/ 

 

Celkové příjmy roku 2009 

Plánované příjmy školy : 24 954 000 

Skutečné příjmy školy  :  25 234 000 
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Rozpis příjmů za rok 2009 

 Tržby za stravné 1 784 000 

 Úroky 28 000 

 Zaúčtování fondů  171 000 

 Jiné výnosy – pronájem TV, učeben, bufet  256 000 

 Příspěvek na provoz obec 4 439 000 

 Příspěvek na provoz stát 18 392 000 

 Tržby ŠD poplatky 145 000 

 Ost. doplňková činnost – 19 000 

 

Celkové výdaje roku 2009 

Plánované výdaje školy : 24 954 000 

Skutečné výdaje školy :    25 074 000 

 

Rozpis výdajů za rok 2009 

Účet 501 materiál, DHM, potraviny 

Stát : 387 000 

Obec : 697 000 + stravné 1 809 000   

            

Účet 502 energie  

Za energie vyčerpáno 3 132 000 

 

Účet 511 údržba 

Vyčerpáno 264 000 

 

Účet 512 cestovné 

Vyčerpáno 13 000 /stát 7 000 a obec 6 000/ 

 

Účet 513 Reprezentace   

Vyčerpáno 2 000 

 

Účet 518 služby 

Stát : 131 000 

Obec : 540 000 

 

Účet 521 mzdové náklady  

Stát : 13 180 000 

Obec : 47 000 

Z dopl. činnosti 47 000 
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Účet 524 zákonné pojištění 

Stát : 4 362 000 

Obec : 15 000 

  

Účet 525 - kooperativa 

Stát : 54 000 

 

Účet 527 – FKSP 

Stát : 262 000 

Obec 2 000 

 

Účet 528 – úhrada ½ nákl. nemoci  

Stát : 19 000 

 

Účet 549 – ostatní náklady – popl. za vedení účtů  

Obec : 39 000 

 

Účet 551 – účetní odpisy  

Obec : 72 000 

 

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

dodržena.  

 

FONDY 

 

Investiční  

Z inv. fondu bylo uhrazeno : 

1. server  - 48 880,- 

2. pokračování čip. zařízení do ŠD a ke vchodu školy 35 105,- 

3. pokračování elektroinstalace školní družina 19 800,- 

4. opravy WC a umyvadel – žáci – 44 845,- 
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Rezervní  

1. úhrada lyž. vybavení – dar Nadace Děti, kultura a sport z roku 2008- 35 000,- 

2. úhrada odvodů soc. a zdr. poj. související s vypl. mezd z fondu odměn 16 996,- 

3. převod části rezervního fondu na stálou rezervu – 35 000,- 

   

Fond odměn  

Čerpáno 50 000 Kč na přečerpání mzdových prostředků  

 

FKSP 

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

podrobné čerpání uvedeného fondu.  

 

Pohledávky  

Pohledávky tvoří pouze faktury vystavené za poslední měsíc a ty byly splatné na poč. roku 2010 , a 

také provozní zálohy na energie . Další pohledávky nemáme.  

 

Závěr :  

Rozpočet školy byl dodržen ve všech ukazatelích a vzniklý kladný hospodářský výsledek bude  

rozdělen a použit v roce 2010 na základě vyjádření zřizovatele. Celkový hospodářský výsledek za rok 

2009 byl 159 739,28 Kč  . Uvedená částka vychází  pouze z vedl. činnosti. 

 

 

XI. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Škola byla ve školním roce 2009/2010 zapojena do následujících rozvojových programů: 

 Rozvojový program MŠMT č.j. 11 849/2008-26 “Zvýšení nenárokových složek platů a 

motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionální školství s ohledem na kvalitu 

jejich práce“ 

 Rozvojový program MŠMT č.j. 24 130/2008-26 „Zvýšení nenárokových složek platů a 

motivačních složek mezd pedagogických pracovníků regionálního školství s ohledem na 

kvalitu jejich práce“ 

 Rozvojový program MŠMT č.j. 230/2009-26 “Podílení úrovně odměňování nepedagogických 

pracovníků“ 

 Rozvojový program MŠMT č.j. 3638/2009-26 „Školní vybavení pro žáky 1. ročníků základního 

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

 

Škola neposkytuje další vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

 

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

 

Projekt:  Pohyb nás sbližuje a vzájemně rozvíjí  - projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce 

SR, ČR 2007-2013. 

 Našimi partnery v tomto projektu jsou ZŠ  Otrokovice, Mánesova, ZŠ Borský Mikuláš (SR) 

a ZŠ a MŠ Dubnica nad Váhom. 

 Celkové náklady projektu 180 253 Euro – naše škola 43 000 Euro. 

 Aktivity projektu budou realizovány v letech 2010-2013. 

 

Projekt: Tvořivá škola – čtení a psaní s porozuměním – projekt v rámci OP Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost 

 Partnerství naší školy v tomto projektu. 

 Celkové náklady projektu 28 000 000 Kč.  

 Projekt je realizován v letech 2010-2012. 

 

Projekt: Moderní výuky na základních školách – projekt v rámci ROP 

 Projekt bude realizován zřizovatelem naší školy. 

 

 

XIV. Spolupráce školy a dalších subjektů: 

 

1. .Spolupráce se zřizovatelem školy 

Město Napajedla jako zřizovatel školy se staralo zejména o materiální  a provozní 

zabezpečení školy, SMIR zajišťoval většinu oprav a investičních akcí. Představitelé města byli 

zváni na významné akce školy. Ředitel školy se zúčastňoval pravidelných schůzek v rámci 

školské komise. Nejlepší žáci školy byli přijati starostkou města.  

 

Z prostředků zřizovatele se ve školním roce 2009/2010 realizovaly následující akce: 

 výměna světel v kmenových třídách – dokončení 

 rekonstrukce dlažby ve školní jídelně 

 nátěry zárubní ve školní družině 

 malování šaten u tělocvičny 

 rozšíření čipového zařízení 
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 výměna vodovodních kohoutků na WC a ve třídách 

 

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 svačinek, 

odběru školního mléka.  

Škola se zapojila i do projektu Ovoce do škol. SR finančně přispívalo na kulturní akce, LVZ, 

plavání, školu v přírodě, na nákup pracovních sešitů a UP. Školská rada řešila úkoly vyplývající 

ze školského zákona, na jednání ŠR byl zván ředitel školy.  

 

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.  
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9.  Spolupráce s dalšími institucemi 

Při zajišťování výchovně – vzdělávacích cílů školy jsme také spolupracovali s PPP Zlín, SPC Zlín, 

Odborem sociálně právní ochrany dětí Otrokovice, s Městskou policií Napajedla, s Policií ČR, 

s Městskou knihovnou Napajedla, Muzeem Napajedla a dalšími. 

      

10.  Spolupráce s odborovou organizací 

Vedení školy úzce spolupracovalo zejména s předsedkyní MO ČMOS Mgr.Marií 

Kovářovou.Byla uzavřena Kolektivní smlouva na rok 2010. 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.  

 

 

XVI. Závěr výroční zprávy 

 

Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10 zákona 561/2004 Sb. o 

předškolním,základním,středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 7 vyhlášky č. 

15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy. 

 

Datum zpracování zprávy: září 2010      

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 11.10.2010 

Předloženo školské radě :13.10. 2010 

 

Podpis ředitele a razítko školy : 

   PaedDr. Miroslav Veselý v.r. 

 

Schváleno školskou radou:.21. 10. 2010 

Podpis:                                                           

Mgr. Eva Bělíčková v.r.  

         


