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1.

Základní údaje o škole

Název školy: Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Sídlo: 768 02 Zdounky 59
Odloučené pracoviště: Kroměřížská 237
Charakteristika školy: škola plně organizovaná (I. a II. stupeň)
Zřizovatel: Obec Zdounky, Zdounky 27, 768 02 Zdounky
Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace od 1. ledna 2003
Jméno ředitelky: PaedDr. Marie Ptáčková
Zástupkyně: Mgr. Marcela Bajerová
Kontakt na zařízení:
telefon:
ředitelna
573 365 130
573 365 032
sborovna I. stupně
sborovna II. stupně
573 365 937
školní jídelna
573 365 334
školní družina
737 260 441
fax:
573 365 939
e-mail:
skola@zszdounky.cz, jidelna@zszdounky.cz
Identifikátor právnické osoby: 600 118 681
IČ:

750 207 93

Nejvyšší povolený počet:
škola (2 budovy)
350
školní družina
70
školní jídelna

400

žáků
žáků, během roku došlo k navýšení o 20 žáků
pro 3. oddělení ŠD
jídel

Do zdounecké školy dojíždějí děti z dalších 13 obcí, nejvíce z Roštína.
Školská rada: zřízena Radou obce Zdounky 14. 9. 2005 s počtem 6 členů
Naplněnost ve školním roce 2015 / 2016 (dle počátečních výkazů):
1.stupeň
5
tříd
117 žáků (z toho 3 v Anglii a 1 v Německu)
4
třídy
90 žáků
2.stupeň
školní družina
2
odd.
60 žáků
školní jídelna
189 žáků

2. Obory vzdělání
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Vzdělání – cesta k úspěchu,
1. 9. 2013
Nabídka předmětů ve školním roce 2015/2016
Týdenní počet hodin v ročníku

Povinné a volitelné
předměty
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Prvouka
Přírodověda
Vlastivěda
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Pracovní činnosti
Tělesná výchova
Sport. a pohybové hry
Informatika
Přírodovědný klub
Celkem

1.
9
4
2
1
1
1
2
1
21

3.
9
3
5
2
1
1
1
2
1
25

4.

5.

6
3
5
2
2
1
2
1
2
24

6
4
4
2
3
1
2
1
2
1
26

Týdenní počet hodin v ročníku

Povinné a volitelné
předměty
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Matematika
Chemie
Fyzika
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Volba povolání
Pěstitelské práce
Příprava pokrmů
Tělesná výchova

2.
8
2
5
2
1
1
1
2
22

6.
4
4
4
1
2
2
2
1
1
1
2
2
2

7.
4
3
2
4
2
2
2
2
1
1
1
2
1
2

8.
5
3
2
4
2
2
3
1
2
1
1
1
1
2

9.
4
4
2
5
1
2
1
2
2
1
1
1
1
2

Informatika
Práce s počítačem
Zeměpisné praktikum
Přírodovědné
praktikum
Celkem

1
-

1
-

1
1

-

-

-

-

2

29

30

32

31

Volitelné předměty
Sportovní a pohybové hry
Práce s počítačem
Přírodovědné praktikum
Zeměpisné praktikum
Přírodovědný klub

1. roč.
7., 8. roč.
9. roč.
8. roč.
3. roč.

1hod. / týdně
1hod. / týdně
2hod. / týdně
1hod. / týdně
1hod. / týdně

Nepovinné předměty
Cvičení z fyziky
Náboženství

6. roč.
2 skupiny

1hod. / týdně

3. Personální zabezpečení činnosti školy

(k 1. 9. 2015)

Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
Muži
Ženy
Do 20 let
0
0
21 – 30 let
0
1
31 – 40 let
0
5
41 – 50 let
1
5
51 – 60 let
2
5
61 a více let
0
3
Celkem
3
19
%
13%
87%

Celkem
0
1
5
6
7
3
22
100%

%
0
5
23
27
32
13
100%

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
Dosažené vzdělání
Muži
Ženy
základní
0
0
vyučen
1
4
střední odborné
0
1
úplné střední
0
3
vyšší odborné
0
0
vysokoškolské
2
11
celkem
3
19

Celkem
0
5
1
3
0
13
22

%
0
22
5
14
0
59
100%

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
Splňuje
Nesplňuje
Odborná kvalifikace
Počet osob
učitel 1. stupně ZŠ
6
5
1
učitel 2. stupně ZŠ
8
7
1
vychovatel ŠD
2
2
0
asistent pedagoga
0
0
0
celkem
16
14
2
Komentář:
Nekvalifikovaný učitel II. stupně si od 1.9.2014 doplňuje potřebnou kvalifikaci.
Nekvalifikovaná učitelka I. stupně vyučovala nepovinný předmět náboženství.

Zařazení pracovníků do platových tříd
Platová třída Počet zařazených pracovníků
2
2
4
3
6
1
7
1
9
2
10
1
12
13
Celkem
22 + 1

Komentář:
U jedné zaměstnankyně jsou dva pracovní poměry (1x kuchařka a 1x uklízečka).

Doba trvání pracovního poměru
Doba trvání pracovního poměru Počet zaměstnanců
do 5 let
2
do 10 let
1
do 15 let
2
do 20 let
5
nad 20 let
13
celkem
22 + 1

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním
roce 2015/2016
1.9.2015 – 31.8.2016
Nástupy a odchody
Počet zaměstnanců
Nástupy
3
Odchody
2
Komentář:
V průběhu školního roku, tj. od 1.9.2015 do 31.8.2016 došlo k personálním změnám
jak u pedagogických, tak i u technických pracovníků. Za nemocnou paní kuchařku
byla přijata nová paní kuchařka na dobu určitou, jako zástup za nemoc. Vzhledem
k tomu, že se dlouhodobě nemocná paní kuchařka ze zdravotních důvodů již
nemohla vrátit do zaměstnání, byl pracovní poměr zastupující paní kuchařky
prodloužen opět na dobu určitou.
V souvislosti s odchodem do penze paní ředitelky a následných vyhlášením konkurzu
byla jmenovaná od 1.8.2016 nová paní ředitelka.
Pro nově otevřené 3. oddělení školní družiny byla přijata třetí paní vychovatelka.
V mimoevidenčním stavu (rodičovská dovolená) byla jedna paní učitelka I. stupně.

4. Zápis k povinné školní docházce
10. února 2016 se dveře naší školy otevřely budoucím prvňáčkům. Přivítala je
liška Bystrouška a všichni se rázem ocitli v pohádkovém světě. Ája a Maxipes Fík
nabízeli Honzovy buchty, myška a vodník ukazovali správnou cestu. Všechny děti
prošly kolem perníkové chaloupky až do třídy, kde plnily různé úkoly.
K zápisu se dostavilo celkem 38 dětí, z toho 3 jsou z jiné spádové oblasti
(Roštín, Zborovice).
Do 1. třídy nastoupí 1.9.2016 celkem 27 žáků.

5. Výsledky vzdělávání žáků
Celkový počet žáků
Prospělo s vyznamenáním
Prospělo
Neprospělo
Neklasifikováno

(stav k 31. 7. 2016)

201(+4 v zahraničí)
127
74
0
0

Dva žáci z 8. ročníku úspěšně vykonali opravné zkoušky z matematiky.
Chování žáků:
1 – velmi dobré
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

201
0
0

Zameškané hodiny:
1. pololetí
6 544
13
2. pololetí
7 082
9

omluvených
neomluvených
omluvených
neomluvených

Jedna žákyně první třídy pobývá v Německu, rodiče mají zájem o složení zkoušky
z českého jazyka na kmenové škole. Další tři žáci pobývají v Anglii, škola o nich stále
nedisponuje žádnými informacemi, v roce 2015/2016 nebyli hodnoceni.
V prvním pololetí měl 13 neomluvených hodin jeden romský žák, který měl velké
problémy s plněním školních povinností a s respektováním školního řádu.
Odstěhoval se a s tím pominuly i všechny obtíže.
V druhém pololetí přes opakované připomínání žák 7. třídy nebyl schopen doložit
omluvenkou svoji absenci, ani ji nijak vysvětlit, proto mu zůstalo 9 neomluvených
hodin.

Volba povolání
V letošním školním roce ukončilo povinnou školní docházku 20 žáků. Čtyři
nastoupí do učebních oborů, ostatní byli přijati na maturitní obory. Na víceletá
gymnázia se ze 7. ročníku letos nehlásil nikdo, z 5. ročníku si podali 3 žáci přihlášku
na Gymnázium v Kroměříži (dva chlapci byli přijati, jedna dívka ne).
Největší zájem byl o COPT v Kroměříži (6 žáků), Obchodní akademii v Kroměříži
(4 žáci) a na gymnázium se hlásili také 4 žáci (z toho 3 na státní).
Přes pokusy KÚ Zlínského kraje o zkvalitnění výběru studentů středních škol byli
na maturitní obory z naší školy přijati i prospěchově slabší žáci.
Letos byla v Kroměříži obnovena Přehlídka středních škol, po které rodiče
opakovaně volali.
Všichni žáci 9. třídy naší školy tuto přehlídku individuálně navštívili, dále hodně
využívali Dnů otevřených dveří, informačních letáků, Atlasů škol a dalších
propagačních materiálů.
Příprava na správný výběr profese byla podepřena i výukou předmětu Volba
povolání. Žáci 8. třídy navštívili IPS v Kroměříži, mladší žáci se seznamovali
s různými povoláními v rámci zdařilých exkurzí.

Environmentální výchova
Vytyčené cíle EVVO se nám daří naplňovat na obou stupních školy především
v předmětech s přírodovědným zaměřením a v tematických projektech – Oslava
podzimu, Co si představíš, když se řekne podzim, Den stromů, Kyselé deště,
Výprava za vánočním stromkem, Výroba ptačího krmítka, Den vody, Den Země,
Škola v přírodě, Nejlepší herbář, Myslivost.
Po celý školní rok jsme byli zapojeni v projektu Ovoce a zelenina do škol a stále jsme
členy sítě M.R.K.E.V.
Zásady zdravého životního stylu a informace o zdraví jsme získávali ve sportovních
zápoleních, na lyžařském kurzu, na plaveckém výcviku, ukázce canisterapie, besedě
o našem těle, besedě se sluchově postiženými, v projektu Zdravé zoubky, při nácviku
první pomoci, v dopravní soutěži i při charitativní akci Český den proti rakovině
Ve školní družině se na témata o přírodě dostalo při besedě s panem lesníkem,
netradičních hrách, přírodovědných kvízech a soutěžích.
Všechny získané vědomosti jsme zúročili v několika soutěžích, kde jsme velmi dobře
obstáli – 9. místo v celorepublikovém kole soutěže SAPERE – vědět, jak žít,
12. místo v krajském kole Biologické olympiády, 2. a 3. místo v okresním kole Mladý
zahrádkář, 4. místo v krajském kole Poznej a chraň!, 4. místo v okresním kole Zlatá
srnčí trofej a 1. a 2. místo v okresním kole výtvarné soutěže Myslivost, rybářství,
včelařství.
V učebně přírodopisu a ve 3. třídě chováme oblovky a pakobylky a 1. třídě se podařil
odchov babočky bodlákové.
Při sběru starého papíru jsme odevzdali 29 865 kg a mysliveckému sdružení jsme
přispěli 1 068 kg nasbíraných kaštanů. Na obou stupních třídíme PET lahve, hliník a
plastová víčka.
Vyučující se zúčastnili kurzu první pomoci, semináře Vlastivěda – tematické
vyučování a projekty, Zdravé cvičení pomáhá v učení, Školní přírodní zahrada.
Na školním pozemku jsme zpestřili pěstování zeleniny, ovoce, léčivek a přidali
obilniny. V prostorách budov i dvorů se pravidelně staráme o okrasné rostliny.

Další aktivity
Připravovaný školní rok 2015/2016 jsme otevřeli naprosto netradičně. Všichni
zaměstnanci školy navštívili místní kostel Nejsvětější Trojice, faru a na ní tajný úkryt
pro partyzány za II. světové války. Měli jsme možnost projít si všechna zákoutí,
seznámit se s historií, nahlédnout do matrik. Našli jsme tu zajímavé inspirace
pro školní práci všech třídních učitelů i učitelů občanské výchovy, vlastivědy a
dějepisu. Hned v polovině září jsme pro žáky připravili malé překvapení, a to
zajímavý hudebně vzdělávací program se zpěvákem Radoslavem Bangou
Když chceš, tak to dokážeš. Byl finančně náročný, ale naše rodičovské sdružení nás
podpořilo a je dobře, že jsme ho mohli uskutečnit.
Cvičný požární poplach byl zkouškou naší připravenosti na mimořádné
události. Proběhl bez velkých potíží v přijatelném čase, nikdo z žáků nácvik evakuace
nezlehčoval.
Hned v říjnu jsme pro žáky připravili další výchovně vzdělávací program
o etiketě Trapas nepřežiju aneb Ten řízek nezvedej. Přes organizační problémy
nakonec vše proběhlo hladce, humorně laděný program s Míšou Dolinovou a
Ladislavem Ondřejem byl žáky přijat víc než dobře.
Veřejnost vždy s velkým zájmem očekává naši Oslavu podzimu a vánoční
programy. Letos to byl znovu Živý betlém, ve kterém nechyběla skutečná zvířátka,
která celému příběhu dodala na autentičnosti. Věřím, že se nám opět podařilo
připravit příjemný prostor pro vzájemná setkávání s občany a pro načerpání krásné
adventní nálady.
V říjnu naši obec navštívil prezident ČR pan Miloš Zeman. Občané včetně
našich žáků se s ním setkali na veřejné diskusi a položili mu několik dotazů, na které
pan prezident vtipně a rychle reagoval.
Dlouhodobě vedeme žáky ke vnímání české historie, k rozvoji kultury, estetiky
v jejich každodenním životě. Ve spolupráci se ZUŠ ve Zdounkách jsme pro ně
připravili několik koncertů, žáci zhlédli divadelní představení Rákosníček, Nová
dobrodružství veverky Zrzečky, Divadelní cestopis. 37 žáků si letos zakoupilo
předplatné do divadla ve Zlíně. Představení jsou vtipná a akční, ale často jsou velmi
dlouhá, což děti vnímají jako značné mínus.
Pro odlehčení jsme zajistili v místním kulturním domě dvě filmová představení
V hlavě a Řachanda. Starší žáci zhlédli v Kroměříži film o Nickolasu Wintnovi Síla
lidskosti, po představení následovala zajímavá a přínosná beseda s dramaturgem
filmu Zdeňkem Tulisem.
Velká očekávání jsme měli od besedy se spisovatelkou Martinou Bitnerovou
o K.H. Máchovi, kterou nám nabídla místní knihovna. Byli jsme zklamaní autorčinou
povrchností a velmi malou profesionalitou.
Celý tento školní rok se samozřejmě nesl v duchu oslav 700 let od narození
Karla IV. Navštívili jsme vzdělávací program Život Otce vlasti ve Vyškově. Byla to
vlastně celodenní exkurze věnovaná Karlu IV. a korunovačním klenotům v místním
muzeu. Žáci si kromě nových zajímavých informací odnesli pracovní listy a
vlastnoručně vyrobenou korunu, čelenku nebo jablko. Na to navázaly i naše školní
projekty v dějepisu, českém jazyce, výtvarné výchově a ve vlastivědě. Pomyslnou
třešničkou na dortu pak byla exkurze po pamětihodnostech Prahy se zaměřením
na dobu Karla IV. pro žáky 8. a 9. třídy.
Také do vyučování jazyků – českého, anglického a německého bylo zařazeno
velmi mnoho větších nebo menších projektů, a to v rámci zlepšení motivace k učení
a využití moderních metod práce ve vyučování.

Byly to:

Deník A. Molea – vlastní deník
Řekni mi příběh
Staré řecké báje a pověsti
Jarní básnění
Třídní kuchařka
Tajemné místo
400 let od úmrtí W. Shakespeara
Reklama, jak nás ovlivňuje
Citáty a významné osobnosti
Cesta na ostrov čtenářů
Slavnost Slabikáře
Adolf Born – ilustrátor
My family
My last holiday
Mein Freund
Mein Traumzimmer (Traumhaus)
Mein Wohnort
Meine Traumreise
Můj rok (AJ)
Vídeň (NJ)
Moje koníčky (NJ)
Haló, tady Večerníček
Kufřík plný prázdninových vzpomínek
Co si přestavíme, když se řekne podzim
Projekty jsme zařadili i do dalších vyučovacích předmětů
Tepelné motory
Patří k nim:
Elektromotory
Krystaly soli
Čas a jeho měření
Pozorování noční hvězdné oblohy
Den stromů
Den Země
Školní Mikuláš
Sportem proti šikaně
1.pomoc
Evropský den jazyků
Canisterapie
Veselé zoubky
Učíme se s citronem
Jednotlivé vyučovací hodiny byly doplněny exkurzemi do Knihovny Kroměříže,
Státního archívu v Kroměříži, VIDA parku v Brně, SDH ve Zdounkách, DOV – U6
(Svět vědy a techniky v Ostravě), OÚ ve Zdounkách, MPO (výroba matrací) ve
Zdounkách, IPS v Kroměříži, Hvězdárny v Brně, ČOV ve Zdounkách.
Naši žáci navštívili výstavy:
Mokřady
Odvrácená tvář války
Pradědeček po škole
Svatby v zrcadle dějin

K zajímavým besedám pro doplnění výuky ještě patřily besedy s Policií ČR,
s Charitou Kroměříž o osobní asistenci, s pracovníky Centra pro sluchově postižené
v Kroměříži nebo o myslivosti z oblasti lovecké kynologie od společnosti
Myslivost z.s. Přerov.
V druhé polovině ledna proběhl tradiční velmi úspěšný lyžařský kurz a v druhé
polovině května zase škola v přírodě na Rusavě, kde nás hotel Ráztoka příjemně
překvapil velmi pěkným vybavením a dobrou cenou. Oba dva týdenní pobyty
proběhly bez úrazů a žáky i rodiči byly hodnoceny jako velmi zdařilé.
Na půdě školy se letos odehrály 2 výjimečné aktivity. Školní jídelnu navštívil
šéfkuchař firmy Lagris a společně s našimi kuchařkami uvařili velmi chutný oběd,
který pak vydávali oblečení do krásných barevných oděvů. Panu kuchaři to moc
slušelo, nechyběla mu vysoká kuchařská čepice, a tak společná fotografování
nebrala konce.
Druhé překvapení si připravili páťáci. Pod odborným dohledem kvalifikované paní
cukrářky společně vyrobili velký dort, potáhli ho fondánem, ozdobili, vyfotili a pak ho
také společně snědli.
Závěr školního roku jako vždy patřil deváťákům. Jejich vyřazování v KD
ve Zdounkách bylo velmi dobře připravené, žáci byli výrazně společensky oblečeni,
stejně tak to vnímali i přítomní rodiče a prarodiče, kteří se dostavili ve velmi vysokém
počtu. Slavnostní akce se zúčastnil i pan starosta a celý pedagogický sbor II. stupně.
Akt vyřazování byl velmi kultivovaný a noblesní.
Školní družina měla dosud otevřené 2 třídy. Pro velký zájem o tuto službu
ze strany rodičů obec uvolnila víc jak 100 000 Kč k vybudování, vybavení a otevření
3. oddělení, které bude umístěné v přízemí I. stupně školy a pro žáky nabídne své
služby od 1.9.2016.
Školní družina se letos zaměřila především na schopnost žáků spolupracovat
a respektovat jeden druhého, na rozvoj technických dovedností, matematické a
čtenářské gramotnosti.
Žáci si během roku osvojovali základy společenského chování, správného
stolování, bezpečné jízdy na kole. Společně soutěžili s Večerníčkem, ve zpěvu,
ve sportování – kroužení obručí, hod na cíl, běh na krátkou vzdálenost, skákání
přes švihadlo, vybíjená. Pracovali s přírodninami, vyráběli různá přáníčka, spolu
s rodiči vyrobili krmítko pro ptáčky, pokoušeli se o vlastní básnickou tvorbu, učili se
zacházet s penězi, pečovat o své tělo a své zdraví. Poutavá byla i beseda
s myslivcem panem Musilem, který přinesl na ukázku dětem řadu zajímavých trofejí.
V prvním pololetí paní vychovatelky musely častěji napomínat dva žáky kvůli
nekázni, postupně se jejich chování zlepšilo. K žádným vážným přestupkům
nedocházelo.

6. Prevence sociálně patologických jevů
Prevencí rizikového chování se zabývali všichni vyučující na I. i na II. stupni.
V souladu s Metodickým pokynem MŠMT k prevenci a šikanování mezi žáky škol
a školských zařízení jsme vypracovali vlastní Program proti šikanování, který se stal
součástí MPP. Ten se opíral především o práci třídních učitelů. Jeho součástí byly
aktivity na poznání sebe i druhých, správné a nesprávné chování, vytváření pravidel
třídy, jak poznám dobrého kamaráda, zásady společenského chování, zdravý životní
styl, kyberšikana, sociogramy, hry na podporu kolektivu, Expedice přežití, nebýt
lhostejný ke svému okolí.
Do jednotlivých vyučovacích hodin byly zařazeny besedy
s Policií ČR
Policista je náš kamarád
Bezpečné chování
Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži
Nejvýznamnější akcí pro celou školu bylo setkání s Radoslavem Bangou
Když chceš, tak to dokážeš, ale i s Míšou Dolinovou o možných trapasech, beseda
o problémech lidí s postižením sluchu a s potřebou osobní asistence, léčba dětí
pejsky – canisterapie a pro I. st. opět v rámci opakování praktický kurz s ČČK
o první pomoci. Vztahy mezi žáky jsme upevňovaly na Škole v přírodě, lyžařském
kurzu a dalších dvoudenních stmelovacích pobytech II stupně v přírodě mimo školu.
Velká řada školních projektů nesla podtext nespecifické prevence, včetně vystoupení
žáků na veřejnosti.
Řadu akcí nám pomáhá finančně zvládnout SRPDŠ, pedagogové se mohou
vzdělávat v rámci DVPP, škola odebírá časopis Prevence, Rodina a škola, Učitelské
noviny a Informatorium. K dispozici máme kabinet odborných knih pro učitele,
videotéku a samozřejmě internet.
I když se v žádné ze dvou schránek důvěry neobjevily žádné vzkazy na téma
rizikových jevů, přetrvává u některých žáků vulgární mluva, kterou oni sami ani
za hrubé vyjadřování nepovažuji. Ve dvou třídách jsme řešili narušení vztahů
mezi spolužáky.
Víme, že řada žáků kouří mimo areál školy, proto bude třeba do budoucna i nadále
klást výrazný důraz na prevenci kouření (včetně marihuany) a potažmo i užívání
alkoholu.
Škola i nadále spolupracovala s organizacemi a institucemi, které připravovaly
pro děti různé volnočasové aktivity – ZUŠ, TJ Sokol, SDH, knihovna, ochránci
přírody.

7. Další vzdělávání pracovníků školy
Vzdělávání pedagogických pracovníků školy:
POKOS
Pracovní seminář SAS
Logopedický kurz
Čeština může bavit děti i učitele
Čtenářství – předpoklad úspěšného vzdělávání
Změny vyvolané novelou školského zákona v roce 2015

2
2
1
1
1
1

Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy v ČR
Přechod od aritmetiky k algebře
Výtvarné inspirace – Vánoční tvoření
Vlastivěda – tematické vyučování a projekty
Mluvnické kat. sloves, druhy přídavných jmen, shoda přísudku s podmětem
Výuka předmětu volba povolání v ZŠ
Čertovské dovádění – Vánoční hudební nadílka
Hry pro zvládání agresivity a neklidu
Kurz první pomoci
Personální a mzdová agenda v praxi ředitele školy a školského zařízení
Zápis dítěte do 1. třídy ZŠ z různých úhlů pohledu
Badatelské a projektové metody práce ve výuce fyziky – cesta elektřiny
Bezpečné zacházení s chemickými látkami a s přípravky na školách
Zdravé cvičení pomáhá v učení
Karel IV. - Člověk, osobnost a vladař v didaktizovaných médiích a v dějepisu
Co se dnes čte v Británii
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami
Jak zlepšovat a inovovat ŠVP
Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci Společné vzdělávání/inkluze
Školní přírodní zahrada

1
1
1
1
1
1
1
1
15
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Vzdělávání nepedagogických pracovníků školy:
Majetek v účetní praxi USC a přísp. org. v roce 2015
Kurz první pomoci
Personální a mzdová agenda v praxi ředitele školy a školského zařízení
Seminář pro školní jídelnu

1
5
1
4

Všichni zaměstnanci prošli povinným školením z oblasti BOZP.

8. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Žáci naší školy se každoročně účastní mnoha soutěží, ať už se jedná
o soutěže v rámci okresu, kraje, ale i republiky. Velkou radostí a chloubou pro nás je,
že dosahují pravidelně velmi dobrých výsledků, umísťují se na medailových pozicích,
získávají řadu ocenění. Úspěšné období zahájila 9. tř., která se na začátku prosince
umístila na 2. místě v oblastní soutěži o nejkrásnější vánoční stromeček.
Další důvod k radosti na sebe nenechal dlouho čekat. Velice dobrého výsledku
dosáhla Lenka Hradilová v okresním kole Olympiády z českého jazyka, kde obsadila
5. místo. Můžeme se pyšnit i sportovními úspěchy. Družstvo 4 žáků 8. a 9. třídy se
zúčastnilo okresního kola ve šplhu. V této soutěži vybojoval pro naši školu Matěj
Daněk opět krásné 5. místo. Výstaviště Floria v Kroměříži pořádá již několikátým
rokem výtvarnou soutěž Myslivost, včelařství, rybářství. Každoročně tuto výstavu
zdobí také práce našich dětí. Letos byly oceněny práce Jany Dvořákové z 8. třídy
prvním místem a Gabriely Vandalové ze 7. třídy místem druhým. Skvělými výsledky
přispěly do společné truhlice úspěchů žáci z 5. ročníku (Vojta Ferenz, David Čečatka,
Kristýna Škrabalová), kteří se umístili v okresním kole ekologické soutěže Poznej a
chraň! na 1. místě, v krajském kole byli čtvrtí. Letos poprvé jsme se zapojili

do myslivecké soutěže Zlatá srnčí trofej a v okresním kole získala Kateřina Mőllerová
4. místo, další pak Tomáš Fochr 5. místo, Karel Pelikán 8. místo a nejmladší Radim
Rokos byl dvanáctý.
Opakovaně bojujeme o přední místa v soutěži Sapere – vědět, jak žít.
Družstvo ve složení Lenka Hradilová, Tomáš Kašík a Jakub Lubino získali 1. místo
v okresním i krajském kole, v republikovém pak obsadili pěkné 9. místo.
Náboženství u nás učíme jako nepovinný předmět. Do soutěže Bible a my
do okresního kola postoupila Anežka Kolísková a Kristýna Škrabalová, která zde
získala bronzové ocenění, tedy 3. místo.
Početní zastoupení jsme měli v okresním kole soutěže Mladý zahrádkář.
Nejlépe si vedla Lenka Hradilová, která obsadila 2. místo a těsně za ní se na 3. místě
umístil Pavel Flašar. Další pak byli Radek Sukovitý 13. místo, Terezka Vaňková
14. místo, Tomáš Fochr 15. místo, Lucka Pospíšilová 36. místo.
Další výtvarné práce od Venduly Novákové, Barbory Čevelové a Veroniky
Krčmářové, které jsme zaslali do oblastního kola soutěže Požární ochrana očima
dětí, bohužel žádné ocenění nezískaly, i když jejich práce byly velmi zajímavé.
Léta dosahujeme krásných úspěchů v okresním kole Biologické olympiády.
Gabka Vandalová ze 7. třídy získala pro školu tu nejcennější medaili a postoupila
do krajského kola, kde byla nakonec devátá. V okresním kole jí sekundovaly Anežka
Kolísková (5. místo), Bára Čevelová (6. místo), Terezka Vaňková (7. místo).
Veřejnost pravidelně očekává vánoční program Živý betlém a Den rodiny se
školou, který letos organizačně zajišťovali žáci 8. třídy. Úkolu se zhostili zodpovědně
a se ctí. I když nás zpočátku trápilo deštivé počasí, bohatá účast rodičů a dětí,
krásné ceny, spousta dobrot a vynikající přátelská atmosféra s panem bublinářem
podtrhla jedinečnost této velké události.
Nejvýznamnější reprezentativní akcí tohoto školního roku byla Akademie.
Součástí byla i výstava fotografií ze školních aktivit, výtvarné práce a práce z projektů
o Karlu IV.
Rodiče jako vždy na tuto akci přišli ve vysokém počtu, největší zdounecký sál
na kulturním domě byl úplně plný. Bohatý program vykouzlil na tvářích přítomných
radostné úsměvy a častý potlesk svědčil o tom, že se program všem opravdu líbil.
Podobně tomu bylo i při závěrečném vyřazování žáků 9. třídy.
Je evidentní, že všechny tyto veřejné aktivity mají vysokou úroveň, jsou rodiči velmi
pěkně přijímány a zřizovatelem kladně ohodnoceny.

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené
Českou školní inspekcí
20. – 22. 10. 2015 na naší škole proběhla institucionální kontrola České školní
inspekce České republiky č. j. ČŠIZ – 1004/15-Z.
Zpráva konstatuje, že v žádné oblasti nebylo zjištěno žádné porušení právních
předpisů, ředitelka ve všech kontrolovaných oblastech zodpovědně plnila své
povinnosti stanovené příslušnými právními předpisy.
Škola má realisticky formulovanou koncepci a strategii školy, kterou ředitelka
úspěšně uvádí do praxe a dokáže ji přizpůsobit potřebám žáků i možnostem školy.
Vedení školy dokázalo zhodnotit práci školy a případně přijmout účinná opatření,

zajistit velmi dobré personální podmínky pro vzdělávání a dbalo na profesní rozvoj
svůj i pedagogických pracovníků.
Škole se podařilo od minulé inspekce zlepšit finanční i materiální podmínky
pro vzdělávání.
Pozitivní vztahy mezi učiteli a žáky a jejich zákonnými zástupci podporují
dobré výsledky ve vzdělávání žáků.
Celá zpráva byla projednána v pedagogické radě i ve školské radě, je
přístupná na internetu.

10. Údaje o hospodaření školy
Česká školní inspekce kontrolovala hospodaření školy za uplynulé tři
předcházející roky. V inspekční zprávě nebyla shledána pochybení a také nebyly
zjištěny žádné účetní nedostatky.
Dne 18.5.2016 proběhl audit hospodaření celého roku 2015, který provedla
Ing. Ludmila Pospíšilová. Audit byl vyžádán zřizovatelem. Ve zprávě paní auditorka
konstatuje, že nezjistila žádná pochybení.
Následně na to byla dne 25.5.2016 provedena kontrola hospodaření roku 2015
od finančního výboru zřizovatele, který také žádné nedostatky nezjistil.
Hospodaření školy bylo v roce 2015 vyrovnané, rozpočet byl dodržen
ve všech ukazatelích.
Veškeré účetní operace jsou prováděny dle zákona 563/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů. Příspěvková organizace postupuje v souladu se zákonem
320/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Má vypracovanou vnitřní směrnici
o finanční kontrole, která je řádně dodržována. Příspěvková organizace hospodařila
s přidělenými finančními prostředky hospodárně a účelně.

11. Projekty financované z cizích zdrojů
Jsme zapojení do projektu Ovoce a zelenina do škol. Žádné další projekty
financované z cizích zdrojů jsme v tomto školním roce nerealizovali.

12. Spolupráce s odborovou organizací
Na naší základní škole nepracuje ZO ČMOS.

13. Technické úpravy
S novým školním rokem jsme vstoupili do dalších oprav na II. stupni. Bylo
třeba strhnout dosluhující střešní krytinu nad vjezdem do školy a dát jí nový plechový
kabát. Zvlněné staré linoleum v šatně už dlouho volalo po výměně, zrovna tak jako
lavičky. V ředitelně bylo třeba obnažit odpady ve zdi z 1. patra do přízemí, vyměnit
potrubí a znovu zamalovat. Tato místnost dostala také na podlahu nový koberec.
Do učebny Vv jsme kvůli úložnému prostoru dokoupili skříňové nástavce.
Na I. stupni jsme se zaměřili na vybudování III. oddělení ŠD v přízemí vedle
tělocvičny z bývalé učebny náboženství. Nový koberec, kompletně nový nábytek a
spousta krásných hraček přivítají v novém školním roce své mladé svěřence.
Pro spojení s rodiči zde byl zabudován nezbytný videotelefon.
Šatna na I. stupni získala nové osvětlení a také nové pěkné nižší i vyšší lavičky
pro různý věk našich žáků.
Ve školní jídelně jsme strhli staré poničené linoleum a položili novou
podlahovou krytinu včetně chodby a šatny i s následným vymalováním.
Také jsme vyměnili nefunkční bojler pro dodávku teplé vody do sprchového
koutu pro pedagogy I. stupně.
Na podporu modernizace vyučování výpočetní technikou byla ve dvou třídách
I. stupně zavěšena výsuvná plátna s projektory a připojením k notebookům.
Ve sklepech I. stupně bylo dokončeno okopávání vlhkého zdiva a následně
bylo provedeno jeho znovuomítnutí.

14. Závěr
Koncepční záměr pro školní rok 2013/2014 - 2015/2016 byl beze zbytku
splněn. Žákům jsme vytvořili velmi dobré podmínky pro vzdělávání, pro seberealizaci,
vzájemnou komunikaci i pro uplatnění se v praktickém životě.
Získali jsme ocenění Aktivní škola, Pamětní list od Sboru dobrovolných hasičů
ve Zdounkách za dobrou spolupráci a titul Rodiče vítáni, který je jednoznačným
dokladem velmi dobré spolupráce mezi školou a zákonnými zástupci.
Za výrazné podpory zřizovatele se škola stala významným a uznávaným
centrem vzdělanosti pro Zdounecko s vysokou úrovní a skutečně dobrým jménem.
Školním rokem 2015/2016 se uzavírá jedenáctileté období, kdy v čele školy
stála ředitelka PaedDr. Marie Ptáčková, která odchází do důchodu. Po konkurzním
řízení byla od 1.8.2016 jmenována nová ředitelka Mgr. Lenka Beranová.

15. Přílohy
Certifikát Rodiče vítáni

Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 projednala pedagogická rada
dne 29.8.2016.

Mgr. Lenka Beranová, v. r.

Mgr. Lenka Beranová
ředitelka školy

Výroční zprávu za školní rok 2015/2016 schválila Školská rada dne 30.8.2016.

Dagmar Zrnová, v. r.

předseda Školské rady

