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1.

Základní údaje o škole 2017/2018

Název školy: Základní škola Zdounky, okres Kroměříž, příspěvková organizace
Sídlo: 768 02 Zdounky 59
Odloučené pracoviště: Kroměřížská 237, Zdounky
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: Mgr. Lenka Beranová
Zástupkyně ředitelky: Mgr. Dana Bayerová
Kontakt na zařízení:
telefon:
ředitelna

573 365 130

zástupkyně ředitelky

573 365 938

sborovna I. stupně

573 365 032

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

žáků

školní družina

80

žáků (dle hyg. norem)

školní jídelna

400

jídel

Do zdounecké školy dojíždějí děti z těchto obcí: Roštín, Zborovice, Cvrčovice, Nětčice,
Soběsuky, Těšánky, Cetechovice, Honětice, Mouchnice, Milovice, Divoky, Troubky,
Skržice.

Školská rada: zřízena Radou obce Zdounky 14. 9. 2005 s počtem 6 členů, v listopadu
2017 proběhly volby členů do školské rady.
Naplněnost ve školním roce 2017 / 2018 (dle počátečních výkazů):
1.stupeň

5

tříd

124

žáků

2.stupeň

4

třídy

86

žáků

školní družina

3

odd.

80

žáků

školní jídelna

199

2.

žáků

Obory vzdělání 2017/2018

Obor vzdělávání: ZŠ: 79-01-C/01
Nabídka předmětů ve školním roce 2017/2018
Povinné a volitelné předměty

Týdenní počet hodin v ročníku
2.
3.
4.
8
9
6

Český jazyk

1.
9

Anglický jazyk

-

2

3

3

4

Matematika

4

5

5

5

4

Prvouka

2

2

2

-

-

Přírodověda

-

-

-

2

2

Vlastivěda

-

-

-

2

3

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Informatika

-

-

-

-

1

Sportovní a pohybové hry

1

-

-

-

-

Přírodovědný klub

-

-

1

-

-

21

22

25

24

26

CELKEM

5.
6

Povinné a volitelné předměty
Český jazyk

Týdenní počet hodin v ročníku
6.
7.
8.
9.
4
4
5
4

Anglický jazyk

4

3

3

4

Německý jazyk

-

2

2

2

Matematika

4

4

4

5

Chemie

-

-

2

1

Fyzika

1

2

2

2

Přírodopis

2

2

3

1

Zeměpis

2

2

1

2

Dějepis

2

2

2

2

Výchova k občanství

1

1

1

1

Výchova ke zdraví

1

1

-

-

Hudební výchova

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

Volba povolání

-

-

-

1

Pěstitelské práce

2

-

1

-

Příprava pokrmů

-

1

-

-

Tělesná výchova

2

2

2

2

Informatika

1

-

-

-

Práce s počítačem

-

1

1

-

Zeměpisné praktikum

-

-

1

-

Přírodovědné praktikum

-

-

-

2

29

30

32

31

CELKEM

Volitelné předměty
1. stupeň
Sportovní a pohybové hry
Přírodovědný klub

1. ročník – 1 hodina týdně

3. ročník – 1 hodina týdně

2. stupeň
Práce s počítačem

7. a 8. ročník – 1 hodina týdně

Zeměpisné praktikum

8. ročník – 1 hodina týdně

Přírodovědné praktikum

9. ročník – 2 hodiny týdně

Nepovinné předměty
Cvičení z fyziky
Náboženství

6. ročník – 1 hodina týdně
1. a 2. roč. – 1 hodina týdně
4. – 6. roč. – 1 hodina týdně

3. Personální zabezpečení činnosti školy
(od 1. 9. 2017 – do 31. 8. 2018)
Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví k 1.9.2017
Věk
Muži
Ženy
Do 20 let
0
0
21 – 30 let
1
4
31 – 40 let
0
7
41 – 50 let
1
8
51 – 60 let
1
8
61 a více let
0
0
Celkem
3
27
%
10%
90%

Celkem
0
5
7
9
9
0
30
100%

%
0
17
23
30
30
0
100%

Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví k 1.9.2017
Dosažené vzdělání
Muži
Ženy
základní
0
0
vyučen
1
6
střední odborné
0
0
úplné střední
0
4
vyšší odborné
0
3
vysokoškolské
2
14
celkem
3
27

Celkem
0
7
0
4
3
16
30

%
0
24
0
13
10
53
100%

Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace k 1. 9. 2017
Odborná kvalifikace
Počet osob
Splňuje
Nesplňuje
učitel 1. stupně ZŠ
6
5
1
učitel 2. stupně ZŠ
8
8
0
vychovatel ŠD
3
3
0
asistent pedagoga
2
2
0
celkem
19
16
1
Nekvalifikovaná učitelka I. stupně si od 1. 2. 2018 začala doplňovat potřebnou
kvalifikaci.
Nekvalifikovaná učitelka I. stupně vyučovala nepovinný předmět náboženství.
Zařazení pracovníků do platových tříd
Platová třída Počet zařazených pracovníků
2
3
4
1
5
3
6
1
7
1
8
3
9
4
10
1
11
1
12
11
Celkem
29 + 3
U tří zaměstnanců byly dva pracovní poměry -

1x kuchařka a 1x uklízečka
1x vychovatelka a 1x učitelka 1. stupně
1x VŠJ a 1x kuchařka

Celkové roky započitatelné praxe celkem
Doba trvání pracovního poměru Počet zaměstnanců
do 5 let
6
do 10 let
1
do 15 let
2
do 20 let
7
nad 20 let
16
celkem
32

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců ve školním
roce 2017/2018 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018
Nástupy a odchody
Nástupy
Odchody

Počet zaměstnanců
12
8

V průběhu školního roku, tj. od 1. 9. 2076 do 31. 8. 2018 došlo k personálním
změnám jak u pedagogických, tak i u technických zaměstnanců.
Od 1. 9. 2017 byl uzavřen pracovní poměr na pozici asistenta pedagoga.
Z projektu OPVVV – Šablony I. byl od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 uzavřen pracovní
poměr na pozice školní asistent a školní psycholog. K 31. 8. skončil pracovní poměr na
pozici školního asistenta, z projektu Šablony II. bude pokračovat pracovní poměr
školního psychologa.
Dále byl nově k datu 1. 9. 2017 uzavřen pracovní poměr s pracovnicí do školní
jídelny na místo kuchařky a uklízečky.
Vzhledem k tomu, že jsme měli již dlouhodobě nemocnou paní vychovatelku,
přijali jsme již v srpnu 2017 po dobu její nemoci na zástup začínající paní vychovatelku.
Ta skončila pracovní poměr k 31. červenci 2018.
K 1. 10. 2017 škola uzavřela pracovní smlouvu s pracovnicí na pozici asistentky
pedagoga.
Ke konci září byla do pracovního poměru na zástup za dlouhodobou nemoc
přijata paní učitelka již v důchodovém věku.
Na konci ledna byl na základě výpovědi z pracovního poměru ze strany
zaměstnance ukončen pracovní poměr s jedním panem učitelem, místo něj byla opět
dočasně přijata, do 30. 6. 2018, výše zmiňovaná zkušená paní učitelka. V polovině srpna
2018 byl na toto místo přijat nový pan učitel.
K 1. 2. 2018 se vrátila po mateřské a rodičovské dovolené paní učitelka na
1. stupeň. S paní učitelkou, která byla přijata na zástup za tuto pracovnici, jsme pracovní
poměr již z důvodu naplněnosti neprodloužili. Paní učitelka dostala nabídku pracovat
na jiné škole.
K začátku srpna jsme se na základě dohody o ukončení pracovního poměru
dohodli na ukončení pracovního poměru s paní učitelkou 2. stupně. Na její místo byl od
poloviny srpna přijat nový pan učitel. Na částečný úvazek byla přijata navíc i další paní
učitelka pro 2. stupeň.

K 31. 7. byl na základě dohody o ukončení pracovního poměru skončen pracovní
poměr jedné paní asistentky pedagoga, ze stejného důvodu k 31. 8. 2018 i druhé paní
asistentky pedagoga. Jedno místo asistentky pedagoga zůstává zachováno, jedno bylo
zrušeno, neboť žák již asistentku pedagoga ve výuce nepotřebuje. Na místo asistentky
pedagoga byla od 1. 8. 2018 přijata zaměstnankyně, která původně pracovala ve škole
jako školní asistentka.

4. Zápis k povinné školní docházce
Ve středu 11. dubna 2018 proběhl na naší škole ve Zdounkách zápis do I. třídy.
Protože začalo to nejkrásnější období v roce – jaro, i celé odpoledne se neslo v duchu
jarní tématiky – Příroda se probouzí.
Budoucí prvňáčky a jejich rodiče u vchodu do budovy I. stupně přivítali šikovní
žáci z páté třídy a odvedli je do učebny angličtiny. Zde děti čekaly na samotný zápis a při
tom buď malovaly samy sebe, nebo si mohly zkusit poskládat jednoduché puzzle. To vše
za pomoci sedmáků. A potom už hurá k samotnému zápisu!
Děti s paními učitelkami plnily na jednotlivých stanovištích jednoduché úkoly. Za
to dostávaly na připravené kartičky jedničky jako v opravdové škole. Děti měly za úkol
napsat své jméno, poznat písmenka, vytleskat slabiky podle obrázků. Také si povídaly o
pohádkách, zvířátkách a jejich mláďátkách. Předvedly své matematické schopnosti,
pojmenovávaly geometrické tvary a

barvičky. Největším „oříškem“ pro některé

předškoláky bylo ukázat, že umí zapnout knoflíky na svetříku a zavázat tkaničku.
Závěrem děti dokreslovaly sluníčku paprsky, aby nám krásné jarní počasí vydrželo co
nejdéle. Někteří budoucí prvňáčci také potěšili paní učitelky básničkou nebo písničkou.
Pro všechny, kteří úspěšně prošli zápisem, byly připraveny pamětní listy a
drobné dárečky.
Před samotným zápisem proběhla dne 14.3. 2018 na prvním stupni ZŠ Zdounky
příprava dětí k zápisu s názvem Školákem na zkoušku. Tématem zábavného odpoledne
byla „povolání“. Jako motivace byla zvolena básnička „Každý má své povolání, práci, čili
zaměstnání…“. Děti na jednotlivých stanovištích plnily hravou formou úkoly, za které
dostávaly razítka na medaili. I přes malou účast budoucích prvňáčků se akce vydařila,
mohou nás potěšit kladné ohlasy rodičů, kteří se zábavného odpoledne s dětmi
zúčastnili.

K zápisu přišlo 32 dětí, z toho šest po odkladu školní docházky a šesti byl odklad
pro následující školní rok udělen. Z jiných spádových obcí se k zápisu PŠD dostavilo šest
dětí (Roštín, Troubky, Honětice a Cetechovice). V září nastoupí do školy 26 dětí.
Informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků proběhla 13.6. 2018 za účasti
paní ředitelky a třídní učitelky. Rodičům byly předány základní informace týkající se
nástupu dětí do školy, provozu ŠJ a ŠD.

5. Výsledky vzdělávání žáků
Stav k 31. 8. 2018:
Celkový počet žáků

215

Prospělo s vyznamenáním

115

Prospělo

90

Neprospělo

4

Neklasifikováno

0

Dva žáci (z 2. ročníku a z 9. ročníku) neprospěli z jednoho předmětu, dva žáci (z 9.
ročníku) v červnu neprospěli ze dvou předmětů a v srpnu konali opravné zkoušky,
v nichž 3 žáci vůbec neuspěli, 1 jen z jednoho předmětu uspěl, z dalšího neuspěl.
Pět žáků navštěvuje školu v zahraničí (4 v Anglii a 1 v Německu), zatím 4 nebyli
klasifikováni, 1 klasifikována.
Chování žáků:
1 – velmi dobré

215

2 – uspokojivé

0

3 – neuspokojivé

0

Zameškané hodiny:
1. pololetí

6 693 omluvených
0 neomluvených

2. pololetí

10 217 omluvených
4 neomluvených

Jeden žák, respektive jeho zákonný zástupce, nebyl schopen doložit omluvenku, proto
má čtyři neomluvené hodiny.

6. Testování žáků
V tomto školním roce jsme nerealizovali testování žáků.

7. Volba povolání
V oblasti přijímacího řízení nedošlo v tomto školním roce k žádným změnám.
Žáci, kteří si podali přihlášku na střední školu a vybrali si studijní obor ukončený
maturitní zkouškou, museli v rámci přijímacího řízení absolvovat státní jednotnou
zkoušku. Všichni žáci devátého ročníku měli možnost podat dvě přihlášky na střední
školy.
Žáci byli průběžně vedeni k zodpovědnému přístupu k volbě budoucího povolání
a především výběru střední školy v předmětu Volba povolání. Měli možnost vyzkoušet si
vyplňování přihlášky na SŠ, byly jim předávány aktuální informace ohledně přijímacího
řízení, mohli si vyřešit přijímací zkoušky z minulého školního roku a jiné ukázkové testy.
K dispozici měli také množství informačních a propagačních materiálů jednotlivých
středních škol a Atlas školství, aktuální informace si vyhledávali na portálu „zkola.cz“, se
kterým se naučili pracovat.
Poutavou prezentaci pro naše žáky 9. ročníku si připravila Sřední škola –
Centrum Odborné Přípravy Technické Kroměříž a Tauferova střední odborná škola
veterinární, Kroměříž. Mnoho žáků využilo možnosti navštívit Dny otevřených dveří na
jednotlivých středních školách a udělali si tak představu o tom, jak vypadá prostředí a
výuka na konkrétních školách. Někteří žáci 8. třídy a žáci 9. třídy se ve dnech 9. a 10.11.
2017 zúčastnili Burzy škol v Kroměříži a v rámci Přehlídky středních škol a pracovního
uplatnění 2017 absolvovali exkurzi do výrobních podniků TOSHULIN, a.s. a MODIKOV
s.r.o, kterou organizovala město Kroměříž, OHK Kroměříž a Svaz průmyslu a dopravy
ČR. Žákům byla nabídnuta možnost navštívit Veletrh středních škol a dalšího vzdělávání
2017 v Brně ve dnech 24. a 25.11. 2017. Sřední škola – Centrum Odborné Přípravy
Technické Kroměříž pořádala 13.12. 2017 soutěž „Ukaž, co umíš“ v oboru automechanik,
které se zúčastnili také vybraní zájemci z žáků naší osmé a deváté třídy. Žáci absolvovali
písemný test z oblasti „Besip“ a poté prokazovali své znalosti v různých disciplínách. Tři
z našich žáků se umístili na prvních patnácti místech - 6. místo obsadil Tomáš Sigmund
(9. třída), 13. místo Jakub Trněný (8. třída) a 15. místo Daniel Řezáč (8. třída).
Ve školním roce 2017/2018 ukončilo povinnou školní docházku 20 žáků. Celkem
11 žáků si zvolilo učební obor, jeden žák studium uměleckého oboru, dalších 6 žáků bylo

přijato na maturitní obory. Největší zájem projevili žáci o Střední školu hotelovou a
služeb Kroměříž (6 žáků) a Střední školu – Centrum odborné přípravy technické
Kroměříž (4 žáci). Ke studiu na Arcibiskupské gymnázium byly přijaty dvě žákyně. Ze
sedmého ročníku se na Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži hlásil jeden žák a byl
přijat. Dva žáci z pátého ročníku podali přihlášku na Gymnázium v Kroměříži – byl přijat
jeden z nich.
Žáci 8. třídy absolvovali v IPS v Kroměříži prezentaci se zaměřením na volbu profese.

8. Využívání ICT
V naší škole využíváme informačních a komunikačních technologií pomocí vybavení
v učebnách jak na prvním, tak na druhém stupni – interaktivní tabule, projektory, PC
a notebooky.
Na prvním stupni přibyla nová interaktivní tabule do druhé třídy. Další interaktivní
tabule na 1.stupni se nachází v současné první třídě, ve čtvrté a páté třídě je umístěn
notebook s projektorem.

Na druhém stupni je interaktivní tabule v učebně fyziky

a chemie, projektor s plátnem v učebnách PC, Př a Hv.
Podle našeho ŠVP v učebně PC proběhla pravidelná výuka předmětu informatika v
5. a 6. ročníku, předmětu práce s počítačem v 7. a 8. ročníku. Vzhledem k tomu, že
v učebně je k dispozici 15 počítačů, žáci byli rozděleni do skupin tak, aby měl každý svou
pracovní stanici. Počítačová a interaktivní technika se využívala také v jiných
předmětech, zejména Čj, Aj, Vko a Vkz.
V tomto školním roce vstoupilo v platnost nařízení týkající se GDPR a s tím přišly
také změny v oblasti ICT. Všichni naši žáci i pedagogičtí pracovníci mají k dispozici svůj
osobní účet na školní sítí chráněný heslem. Počítače a notebooky, které nejsou napojeny
na server, mají univerzální heslo. Byly zakoupeny dva externí disky a 5 USB jednotek,
které jsou chráněny heslem a jsou k dispozici pro pedagogické pracovníky v případě
přenášení údajů.

9. Environmentální výchova
EVVO – ekologická (environmentální) výchova, vzdělání a osvěta ve školských
zařízeních bylo zařazeno do výuky jednotlivých předmětů a bylo ve školním roce
2017/2018 zajišťováno pedagogickým sborem formou teoretické i praktické výuky.
Mnoho témat této oblasti bylo zařazeno do předmětu Přírodovědné praktikum pro

IX. třídu. Žáci různých tříd byli s EVVO seznamování formou vycházek do přírody včetně
návštěvy významné lokality Zákostelí ve Zdounkách i formou prezentací o významných
rostlinách a živočiších v této oblasti, pozorovali roháče obecné na dubu v blízkosti školy
apod.
Každá třída také měla roční plán k plnění EVVO na témata: ptačí krmítka, hmyzí
hotel, okrasné květiny, voda v přírodě, pokojové rostliny, pěstování zeleniny na školním
pozemku, odpady, léčivé a okrasné rostliny a stromy. Poslední jmenované téma
zpracovali žáci IX. třídy formou soutěžní akce pro žáky I. a II. třídy ke Dni stromů. Na
podzim a na jaře na naší škole opět proběhl sběr papíru, trvale probíhá třídění plastu,
hliníku a zbytkového odpadu. V rámci pěstitelských prací se žáci starají o školní
pozemek a okolí školy, pěstují zeleninu, ovoce i okrasné rostliny a také jsme letos založili
nový kompostér. Zapojili jsme se rovněž do dotazníkového šetření v rámci projektu
Recyklohraní.
Naši žáci se zapojovali i do soutěží s přírodovědnou tématikou. Jednalo se
především o Biologickou olympiádu kategorie D i C, jejíž okresní kola se konala na naší
škole. Žákyně VII. třídy získala v okresním kole BIO kategorie D 2. místo
a reprezentovala školu i v krajském kole, které se konalo v prostorách ZOO Lešná.
Někteří žáci se účastnili i dalších soutěží jako byl Mladý zahrádkář, kde žákyně naší
školy získala ocenění za 5. místo, dále v soutěži Poznej a chraň, kde starší družstvo z naší
školy vyhrálo okresní i krajské kolo a družstvo mladší kategorie získalo 2. místo
v okresním kole a reprezentovalo školu i v kole krajském. Také vybraní žáci z VIII. třídy
vyhráli krajskou soutěž v bezpečnostně branných disciplínách s názvem Soutěžní den
s IZS.
Dále na naší škole proběhly další soutěže a akce, např. Vlaštovky odlétají, Výstava
ČSZ, Příroda nás baví, Přírodovědný klokan, Barevný podzim, Vánoční a velikonoční
jarmark, Lyžařský výcvik, První pomoc, Hravě žij zdravě, Den Země a Dopravní soutěž.
Ke konci školního roku se všichni žáci zúčastnili výukového programu s dravci.
10. Podpora žáků s SVP
Během školního roku vykonávala výchovná poradkyně pro žáky se speciálními
vzdělávacími potřebami tyto činnosti: studium – UP v Olomouci, Centrum celoživotního
vzdělávání - Studium pro výchovné poradce, pravidelné aktualizace seznamů žáků s PO
a seznamu pomůcek, pravidelná komunikace s PPP a SVP, účast na setkáních

výchovných poradců, účast na jednáních ohledně žáků, projednávání a podpis nových
doporučení s rodiči, vypracování IVP – seznámení a projednání IVP s rodiči, vypracování
hodnocení poskytování PO a hodnocení IVP, seznámení pedagogů s novými
doporučeními a IVP, nákup pomůcek pro žáky s SVP, setkání školního poradenského
pracoviště a pravidelná spolupráce mezi pracovníky tohoto pracoviště, supervize
školního poradenského pracoviště.
Na základě doporučení školského poradenského zařízení je žákům poskytována
podpora v různých oblastech dle jejich individuálních potřeb. Žáci dle doporučení
navštěvují předmět speciálně pedagogické péče, pedagogickou intervenci nebo
nápravné vedení žáků se SVP.
Od letošního roku byl zařazen nově předmět speciálně pedagogické péče ve
variantě B, jedná se o obdobu dřívějšího nápravného vedení. Navštěvují jej žáci, kteří jej
mají doporučen z pedagogicko psychologické poradny. Zaměřujeme se především na
rozvoj

čtenářské

gramotnosti,

grafomotoriky,

sluchové

a

zrakové

percepce,

vizuomotorické koordinace. Zařazovány jsou také aktivity zaměřující se na koncentraci
pozornosti a zklidnění projevů hyperaktivity. Nechybí ani procvičování gramatických
jevů příslušných ročníků přiměřenou formou odpovídající jejich speciálním vzdělávacím
potřebám.
Další novou formou podpory je pedagogická intervence, kde žáci především
procvičují učivo různých předmětů dle doporučení školského poradenského zařízení
a aktuální potřeby.
Zároveň dobíhá posledním rokem nápravné vedení žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Jde o žáky, kteří byli vyšetřeni před 1. 9. 2016. Účastní se jí žáci
I. i II. stupně. Starší žáci mají možnost využít občasných konzultací při obtížích s učením.
Rodiče se na výchovnou poradkyni obraceli s těmito záležitostmi: řešení výukových
obtíží svých dětí, doporučení vhodných forem práce s dětmi se speciálními vzdělávacími
potřebami, pomoc s orientací v literatuře vhodné pro rodiče dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami, v případě podezření rodiče na závažnější výukové obtíže svého
dítěte požádat školu o vypracování plánu pedagogické podpory, projednání doporučení
ze školského poradenského zařízení, spolupráce při tvorbě i během plnění plánu
pedagogické podpory, spolupráce při tvorbě i během plnění individuálního vzdělávacího
plánu.

Přehled žáků se SVP k 21. 6. 2018:
Žáci se SVP - vyšetření před 1. 9. 2016:
-

Zdravotní znevýhodnění: 2 žáci

Žáci se SVP - vyšetření po 1. 9. 2016:
-

Stupeň PO 1: 4 žáci

-

Stupeň PO 2: 21 žáků

-

Stupeň PO 3: 2 žáci

-

Stupeň PO 4: 1 žák

Plán pedagogické podpory: 2 žáci
Předmět speciálně pedagogické péče: 1. stupeň: 3 žáci
Pedagogická intervence:

1 stupeň: 4 žáci
2. stupeň: 5 žáků

Nápravné vedení žáků se SVP:

1. stupeň: 1 žák
2. stupeň: 1 žák

Celkem žáků se SVP: 33
Celkem žáků s IVP: 13
Celkem žáků s PLPP: 2
Předmět SPP – 3 žáci
Pedagogická intervence – 9 žáků
Nápravné vedení žáků s SVP – 2 žáci

11.

Prevence rizikového chování (sociálně patologických jevů)
Na začátku školního roku byli pedagogičtí pracovníci seznámeni s novým

Minimálním preventivním programem, Programem proti šikanování a Školní
preventivní strategií. Na konci září proběhlo vyhodnocení Minimálního preventivního
programu za loňský školní rok.
V průběhu září byli všichni žáci a zákonní zástupci prostřednictvím TU seznámeni
s činností MP, jejími konzultačními hodinami a možností využití schránky důvěry, dále
také nově s činností školní psycholožky a také s přínosem zavedení pravidelných
třídnických hodin, které byly zapracovány v každé třídě do rozvrhu hodin s hodinovou
týdenní časovou dotací. V těchto hodinách měli třídní učitelé možnost pravidelně
využívat služeb Madia o.s. a jejich programu Tipy do třídnických hodin. Dále byly tyto

hodiny určeny ke spolupráci třídního učitele a školního psychologa, či metodika
prevence, a mapování vztahů v třídních kolektivech.
V průběhu školního roku byly shromažďovány informační materiály týkající se
prevence rizikového chování, pro pedagogy jsou k dispozici ve sborovně II. stupně,
stejně tak i časopis Prevence, který škola pravidelně odebírá. Průběžně probíhala
spolupráce s výchovnou poradkyní, psycholožkou a okresní metodičkou prevence, KPPP
a zařízení pro DVPP Zlín – pracoviště Kroměříž a dalšími organizacemi (OSPOD).
Metodička prevence se účastnila setkání školních metodiků prevence, odborných
seminářů a konferencí k dané problematice a v dubnu nastoupila na specializační
studium ŠMP v Madio o.s. Zlín. Dále realizovala individuální konzultace se žáky a jejich
zákonnými zástupci a také konzultace s některými pedagogickými pracovníky,
pravidelně se účastnila schůze školního poradenského zařízení. Metodička prevence se
spolu se všemi pedagogickými pracovníky účastnila dalšího vzdělávání na téma „Na
slovíčko se šikanou“. Dále byly od ledna zavedeny pravidelné supervize pro pedagogy
s externí supervizorkou.
Třídní učitelé podávali každý měsíc písemné zprávy o situaci ve třídách,
vychovatelky ŠD min. 1x za čtvrtletí písemné zprávy o situaci v odděleních ŠD. Průběžně
byly řešeny následující problémy: problémové vztahy v některých třídních
a mezitřídních kolektivech, záškoláctví – úmyslná absence, jiné porušování školního
řádu (nevhodné chování vůči učiteli a spolužákům, používání mobilních telefonů,
podvody), podezření na šikanu, jednání s úmyslem ublížit spolužákovi apod.
Během roku byly realizovány různé aktivity věnované prevenci rizikového chování
(viz níže).
Akce, které proběhly v prvním pololetí:
Pro všechny žáky:
•

1x za 14 dní: Zdravý životní styl - projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do
škol

•

25. 9. – 29. 9. – Bezpečnost silničního provozu

•

10. 11. – Halloweenská party

•

30. 11. – Vánoční jarmark a zpívání u stromečku,
Den otevřených dveří na 2.stupni

•

14. 12. – Vánoční koncert ZUŠ

Pro jednotlivé třídy:

Třída Datum

Název programu

1.

Den stromů, Čarovný podzim, Den deskových her,

5. 10., 25. 10. , 16. 11., 18. 1.

První pomoc - ŠD
2.

25. 10., 16. 11., 18. 1.

Čarovný podzim , Den deskových her, První pomoc ŠD

3.

15. 9., 25. 10. , 16. 11., 18.1.

Zdounecký olympionik – projektový den,
Čarovný podzim , Den deskových her, První pomoc ŠD

4.

18. 10., 25. 10., 16. 11.

Zdounecká muška, Čarovný podzim, Den deskových
her

5.

18. 10., 25.10.,16. 11.

Zdounecká muška, Čarovný podzim, Den deskových
her

6.

7.
8.
9.

16. - 18. 10., 16. 11., 19.

Adaptační pobyt, 17. Llstopad, Kino – film s rodinnou

12., 22. 12., 18 .1.-22. 1.,

tématikou, Sportem proti šikaně, Lyžařský výcvik,

29. 1.

Vikingové

16.11.,22. 12., 16. - 20.

17. listopad, Sportem proti šikaně, Lyžařský výcvik,

1., 18. 1.- 22. 1., 29. 1.

Vikingové

16. 11.,22. 12. , 18.1.-

17. listopad, Sportem proti šikaně, Lyžařský výcvik,

22.1., 29. 1.

Vikingové, Krokus

9. 11., 16. 11.,6. 12. 5.

17.listopad, Přehlídka středních škol, Školní Mikuláš,

10., 22. 12. , 29. 1.

Den stromů, Sportem proti šikaně, Vikingové

Akce, které proběhly ve druhém pololetí:
Pro všechny žáky:
•

1x za 14 dní: Zdravý životní styl - projekty Ovoce a zelenina do škol a Mléko do
škol

•

27. 3. – Velikonoční jarmark, Zdounecká kraslice,
Den otevřených dveří na 1.stupni

•

20. 4. – Den Země, Rej čarodějnic

•

16. 5. – Český den proti rakovině

•

18. 5. – Den rodiny se školou

•

1. 6. - Den dětí

•

17 .6. – Akademie

•

25. 6. – Den s Armádou ČR (POKOS) – V. – IX. tř.

Pro jednotlivé třídy:
Třída Datum

Název programu

1.

6.2., 15.2. , 7.5. , 8.6.

Zdravotnická záchranná služba, Hravě žij zdravě,
Buďme kamarádi - projektový den, školní výlet,
Bezpečně o prázdninách

2.

12.4., 7.5., 11.5., 18. 6.

3.

15.2. , 7.5.

Hravě žij zdravě, divadlo Tři prasátka, Buďme
kamarádi - projektový den, Hasík, školní výlet,
Bezpečně o prázdninách
Hravě žij zdravě, Buďme kamarádi - projektový den,
Bezpečně o prázdninách

4.

15.2., 12.4., 7.5., 18.6.

Hravě žij zdravě, divadlo Tři prasátka, Buďme
kamarádi - projektový den, školní výlet

5.

15.2., 7.5., 24. 5., 8.6.

Hravě žij zdravě, Buďme kamarádi - projektový den,
Koncert ZUŠ Zdounky, školní výlet

6.

6.3., 20. 4. , 7.5., 11.5.,
24. 5., 20.6.

Divadélko pro školy, Putování s Robinsonem, Drogy a
rock - projektový den, Hasík, Koncert ZUŠ
Zdounky,školní výlet – U6 Ostrava
6.3., 27. 3., 20.4., 7.5.,
Divadélko pro školy, představení Titanic, Putování
24.5., 20.6.
s Robinsonem, Drogy a rock - projektový den, Koncert
ZUŠ Zdounk, školní výlet
6.3., 27. 3., 20.4., 7.5., 16. Divadélko pro školy, představení Titanic, Putování
5.
s Robinsonem, Drogy a rock - projektový den, Soutěž
bezpečnostně branných disciplín

7.
8.

9.

6.3., 27. 3., 20.4., 7.5.,
22.6., 28.6.

12.

Divadélko pro školy, představení Titanic, Putování
s Robinsonem, Drogy a rock - projektový den,
Poslední zvonění, Rozloučení s deváťáky

Činnost školního psychologa

Na škole začala školní psycholožka pracovat od září 2017. Školní psycholožka poskytuje
komplexní služby žákům, rodičům i pedagogům dle vyhlášky č. 72/2005 Sb. O poskytování
poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních.
Za dobu svého působení vykonávala činnosti konzultační, poradenské, diagnostické,
informační a pracovala jsem se žáky, pedagogy i rodiči. Řešila adaptační problémy nových žáků,
potíže s učením, zhoršením prospěchu žáků, nevhodné chování žáků ve škole, konflikty se
spolužáky, špatné vztahy ve třídě, osamělost. Zajišťovala vhodné sociální klima ve třídě.
Zadávala dotazníky ve třídách s cílem získat přehled o názorech žáků a jaké jsou vztahy mezi
žáky ve třídě. Dále prováděla v třídnických hodinách diagnostiku formou her s psychologickým

obsahem. Využívala diagnostické hry, které posilují pozitivní vztahy ve třídě, hry odkrývající
preference a pozice ve třídě a sociometrické hry, které učí přímo vyjadřovat preference ve třídě,
dále kohézní hry, kterou formou zpětných vazeb utužují vztahy ve třídě. Řešila vztahové
problémy u jednotlivých žáků aktuálně a dle potřeby. Vedla jsem konzultace s problémovými
žáky na základě požadavků rodičů.
Dále poskytovala individuální konzultace pro pedagogické pracovníky. Podporovala
spolupráci třídy a třídního učitele. Vedla rozhovory s třídními učiteli o zajištění péče o žáky se
speciálními vzdělávacími potřebami. Pečovala o žáky nadané a žáky s neprospěchem.
Spolupracovala

se

specializovanými

školskými

a

dalšími

poradenskými

zařízeními,

s organizacemi péče o děti a mládež. Prováděla jsem při řešení sociálně patologických jevů ve
třídách, formou rozhovorů a diskuzí.
Vykonávala mimoškolní a rodinné činnosti. Pomáhala při řešení rodinných konfliktů, při
rozvodových situacích a partnerských neshodách, které ovlivňovaly žáka při jeho vzdělávání,
zejména a formou individuálních konzultací s cílem pomoci danému žákovi.
Školní psycholožka se účastnila různých aktivit školy jako např. adaptačního kurzu VI. tř.,
vánočního jarmarku, velikonočního jarmarku, Dne rodiny se školou, zápisu do 1. třídy. Byla
přítomna na třídních schůzkách a konzultacích, pracovních a pedagogických poradách školy.
Školní psycholožka spolupracovala s vedením školy, výchovnou poradkyní, metodičkou
prevence, třídními učiteli, popř. dalšími pracovníky školy. Účastnila se dalšího vzdělávání
pedagogických pracovníků/seminář v Brně – Role školního psychologa v poskytování
koordinovaných poradenských služeb, konference v Brně – Školní psychologie v praxi,
vzdělávací akce v Kroměříži – Spolupráce školního psychologa se všemi osobami ve škole/, dále
supervizí, které jsou nedílnou součástí odborného růstu a představují jedinečnou příležitost
k sebereflexi.

13.

Další vzdělávání pracovníků školy

Vzdělávání pedagogických pracovníků školy:
Náměty do hodin tělesné výchovy

2

Změny školské legislativy

1

Strategie pro práci s dyslektiky v Aj

1

Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízení

2

Rizikové chování dětí a mládeže v důsledku týrání, zneužívání a zanedbávání

1

BOZP

1

Expresivní metody ve výuce Vv

1

Archivní a spisová služba

1

Role školního psychologa

1

Spolupráce školního psychologa a TU

2

Ochrana osobních údajů podle GDPR

3

První pomoc

1

Na slovíčko se šikanou

13

Zacházení s chemickými látkami

1

Fyzikální seminář

1

Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů

2

Netradiční hodiny Čj

1

Vstupy do škol – Velikonoce

1

Další vzdělávací aktivity pedagogických pracovníků
Seminář SAS (podzim, jaro)

1

Pracovní setkání ředitelů škol

1

Schůzka výchovných poradců

3

Setkání metodiků prevence

1

Schůzka katechetů

1

Setkání výchovných poradců – kariérové poradenství

1

MAS Hříběcí hory – MAP rozvoje vzdělávání – setkání pracovních skupin

8

Konference prevence

2

Kolokvium ředitelů

1

Pravidla čerpání FKSP

1

E – learning: Matematika

1

Vzdělávání nepedagogických pracovníků
Ochrana osobních údajů podle GDPR

2

Daňová přiznání právnických osob

1

Vyhláška č. 410 (účetnictví)

1

Personalistika

1

Hygienické minimum

6

14.

Aktivity školy a školní družiny (akce, projekty, exkurze, soutěže)

Září
Vlaštovky odlétají – loučení s létem v ŠD
Bezpečnost silničního provozu – projekt zaměřený na bezpečnost
DEVEDE – setkání věřících dětí
Říjen
Den stromů – ekologicky zaměřené soutěže družstev
Podzimní strašení – den v maskách na I. stupni
Výstava zahrádkářů – spolupráce s ČZS Zdounky
Návštěva knihovny – beseda IV. a V. třídy
Sběr papíru – celoškolní akce zaměřená na třídění odpadu
Adaptační pobyt – pro VI. třídu, zaměřený na vztahy ve třídě
Dopravní hřiště – výuka dopravní výchovy IV. třídy
Fotografování žáků I. tříd
Příroda nás baví – kvízy a tvoření v ŠD
Listopad
Přehlídka středních škol – návštěva žáků IX. třídy přehlídky středních škol
Drakiáda – pouštění a přehlídka draků v ŠD
Sametová revoluce, 17. listopad – projekt zaměřený na události 17. listopadu, II. st.
Den stolních her – soutěže ve stolních hrách, I. st.
Halloweenská párty – akce školního parlamentu, spolupráce s veřejností
Divadlo Zlín – předplatné Divadla nejmenšího diváka, V. – IX- tř.
Pasování na čtenáře Slabikáře – slavnostní předávání Slabikářů, I. tř.
Muzeum KM – Strašidelný program, VII. tř.
Vánoční jarmark – výroba a prodej vánočních výrobků
Den otevřených dveří na II. stupni
Živý betlém – vystoupení žáků
Prosinec
Školní Mikuláš – mikulášská nadílka ve škole
Sportem proti šikaně – vánoční sportovní turnaj na II. stupni
Vánoční koncert ZUŠ – návštěva koncertu

Všude voní Vánoce – besídky v ŠD
Kino – návštěva kina v KD Zdounky, Příšerákovi, Esa z pralesa
Vánoční setkání zaměstnanců školy – kulturní vystoupení žáků ŠD
Soutěž mladých odborníků
Leden
Beseda v knihovně – návštěva knihovny, VI. Třída
Sportovní akce – výlet do Laser arény, Zlín, IX. Třída
První pomoc – beseda v ŠD
Zdounecká muška – míčové soutěže na I. stupni
Spaní ve škole – novoroční oslava, V. třída
Divadlo Zlín – předplatné Divadla nejmenšího diváka, V. – IX- tř.
Program KD – Vikingové, program v Kulturním domě Zdounky, V. – IX. tř.
Návštěva OÚ Zdounky, IV. třída
Únor
Zdravotnická záchranná služba – beseda o první pomoci v I. třídě
Dopravní výchova – zimní výuka dopravní výchovy, IV. třída
Hravě žij zdravě – projektový den na I. stupni zaměřený na zdravý životní styl
Zimní olympiáda – zimní sportování v ŠD
Březen
Lyžařský kurz – výuka lyžování v Hraběšicích, VI., VII. tř.
Divadélko pro školy – divadelní představení pro II. stupeň
Hledáme talent – hudebně pohybová soutěž v ŠD
Školákem na zkoušku – akce pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče
Muzeum KM – návštěva muzea v KM, ŠD a III. třída
Divadlo Zlín – předplatné Divadla nejmenšího diváka, V. – IX- tř.
Velikonoční jarmark – výstava a prodej velikonočních výrobků
Den otevřených dveří na I. stupni
Zdravá 5 – program zaměřený na zdravou výživu, I. stupeň
Knihovna Zdounky – beseda Titanic, VII. – IX. tř.
Den učitelů – výroba dárků pro učitele

Projekt Krokus – projekt zaměřený na vzpomínku na holocaust
Duben
Zápis - zápis dětí do I. třídy
Divadlo – divadelní představení Tři prasátka v KM, II. a IV. třída
Spaní ve škole – zábavný program se spaním ve škole, III. třída
Den Země – ekologicky zaměřené aktivity, I. – IX. třída
Hasík – preventivní program, II. a VI. Třída
Putování s Robinsonem – literárně zaměřené odpoledne, IX. třída
Fotografování I. stupeň
Zdounecká včelka – výtvarná soutěž v ŠD
Rej čarodějnic – soutěžní odpoledne v maskách
Květen
Hlášení ke Dni matek – pásmo básniček do místního rozhlasu, ŠD
Preventivní programy – aktivity ve třídách zaměřené na prevenci patologických jevů
Divadlo Zlín – předplatné Divadla nejmenšího diváka, V. – IX- tř.
Fotografování II. stupeň
Zájezd – poznávací zájezd do Prahy, VIII. a IX. tř.
Hasík – preventivní program, II. a VI. tř.
Český den proti rakovině – zapojení do charitativní akce, IX. tř.
Pasování na čtenáře – pasování prvňáčků na čtenáře
Den rodiny se školou – soutěžní odpoledne s rodiči
Sběr papíru – celoškolní akce zaměřená na třídění odpadu
Koncert ZUŠ – koncert žáků ZUŠ v KD ve Zdounkách, V. – VII. třída
Spaní v ŠD – noc plná dobrodružství
Červen
Den dětí – zábavné dopoledne, I. – IX. třída
Návštěva IPS Kroměříž – beseda o volbě povolání, VIII. tř.
Bezpečně o prázdninách – preventivní program v ŠD
Školní výlety – Kroměříž, Holešov, Baťův kanál, Ostrava, Olomouc, I. – VII. třída
Draví ptáci – ukázka dravých ptáků, I. – IX. třída

Akademie – školní akademie, I. – IX. tř.
Poslední zvonění – program deváťáků ke konci jejich školní docházky
Rozloučení s deváťáky – slavnostní vyřazení žáků
POKOS – Den s Armádou ČR
SOUTĚŽE
Olympiáda z českého jazyka – srovnání úrovně znalostí v českém jazyce na II. stupni
Biologická olympiáda – porovnání vědomostí z přírodopisu
Bible a my – soutěž ve znalostech Bible, IV. –VI. tř.
Hledáme nejlepšího mladého chemika – soutěž ve znalostech chemie
Recitační soutěž – soutěž v uměleckém přednesu
Matematický klokan – soutěž ve znalosti matematiky, II.-IX. tř.
Poznej a chraň – soutěž s ekologickým zaměřením, V., VI. tř.
Mladý zahrádkář – soutěž ve znalostech a pěstování rostlin, VII., IX. tř.
Dopravní soutěž – soutěž mladých cyklistů, IV., VIII. tř.
Voda štětcem a básní – výtvarná soutěž
Přírodovědný klokan – soutěž v přírodovědných znalostech
Přespolní běh – závod v přespolním běhu, VI.-VIII. tř.
Florbal – turnaj ve florbalu
Dějepisná olympiáda – srovnání znalostí z dějepisu
Děti malují pro konto bariéry – výtvarná soutěž, III. tř.
Kroměřížská litera – literárně zaměřená soutěž, VI. tř.
Soutěž v bezpečnostně branných disciplínách – pohybově vědomostní soutěž, VIII. tř.
Pionýrský sedmikvítek – literární část
PO očima dětí – výtvarná soutěž
Cesta dřeva – výtvarná soutěž
Nakresli rally – výtvarná soutěž
Soutěž mladých odborníků – soutěž zaměřená na automechaniku
Plavecká soutěž – soutěž v plavání pro žáky III. a IV. tříd
Western a koně očima dětí – výtvarná soutěž
Osmičková výročí – výtvarná soutěž

Přehled úspěchů v soutěžích:
Olympiády
Biologická olympiáda, okresní kolo kategorie D – 2. místo (žákyně VII. třídy),
okresní kolo kategorie C- 9. místo (žákyně VII. třídy)
Biologická olympiáda, krajské kolo kategorie D – 10. místo (žákyně VII. třídy)
Dějepisná olympiáda – postup do okresního kola (žák IX. třídy), 18. místo
Přírodovědné soutěže
Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR – 26. místo v 2. kole (žákyně IX. třídy), 23.
místo ve 3. kole
Poznej a chraň ,okresní kolo – 10. místo (žáci V. třídy), 1. místo (žákyně VII. třídy),
krajské kolo 1. místo
Fyzikální soutěž – 19. místo (žák VIII. třídy)
Soutěž mladých zahrádkářů – 5. místo (žákyně VII. třídy), 13. místo (žákyně IX. třídy)
Výtvarné soutěže
Sedmikvítek – 2. místo (žákyně II. a III. třídy), 3. místo (žákyně III. třídy)
Voda štětcem a básní – 3. místo (žákyně VII. třídy)
Výtvarná soutěž Myslivost a příroda – vystavené práce
Požární ochrana očima dětí
Výtvarná soutěž TYMY Holešov s hist. tematikou – práce vystavené na hradě Lukov
Western a koně očima dětí – postup do finále ( I., III. třída)
Osmičková výročí – 2. místo v republice (žák III. třídy)
Sportovní soutěže
Dopravní soutěž mladých cyklistů – 6. místo (žáci IV. třídy), 4. místo ( žáci VIII. třídy)
Přespolní běh – 7. místo (žáci V. třídy), 8. místo (žáci VI. třídy)
Florbal – 6. místo (žáci VI. třídy)
Soutěž ve šplhu – 3. místo (žák VI. třídy)
Plavecká soutěž – 3. místo (žák 3. třídy)
Literární soutěže
Kroměřížská litera - 1. místo (žák VI. třídy)

Pionýrský sedmikvítek – 1. místo (žákyně III. třídy), 2. místo (žáci III. třídy), 3. místo
(žáci III. třídy)
Ostatní soutěže
Ukaž, co umíš – 6. místo (žák IX. třídy), 13. místo, 15. místo (žáci VIII. třídy)
Soutěžní den s IZS – 1. místo ( žáci VII. třídy)

Aktivity pro podporu žáků
Logopedie – 1. a 2. ročník
Práce se žáky s SVP – nápravné vedení a pedagogická intervence
Čtenářský klub – 1. a 2. stupeň
Nebojme se češtiny – 8. ročník
Příprava na přijímací zkoušky z ČJ a M – 9. ročník
Aktivity pro rozvoj nadání žáků
Dovedné ruce – 3. – 5. ročník
Dramatický klub – 1. stupeň
Pohybové hry – 3. a 4. ročník
Žákovský parlament – 5. – 9. ročník

15.

Žákovský parlament

Na začátku školního roku 2017/2018 se nově na naší škole utvořil Žákovský
parlament, jehož náplní bylo v prvé řadě spolupracovat, naučit se naslouchat jeden
druhému, zpracovávat podněty jednotlivých tříd, dále řešit případné vyvstalé problémy,
popř. se vrhnout do organizace různých aktivit a zlepšování života v naší škole.
Žákovský parlament tvořili žáci pátého až devátého ročníku (3 z 5.roč., 2 ze 6.roč., 2 ze
7.roč., 2 z 8. roč., 2 z 9 .roč.), přičemž průběžně se měnili aktivní členové a noví nadšenci
přibyli.
Letošní rok byl věnován v prvé řadě rozproudění nově vzniklého žákovského
seskupení a dále pak dvěma hlavním záležitostem, které si žákovský parlament
předsevzal. V prvním pololetí Žákovský parlament zorganizoval Halloweenskou party
v DK Zdounky, kdy byli vítáni všichni, kteří měli chuť zařádit si ve strašidelných

kostýmech a nasát duchařskou tematiku tohoto svátku. Dalším úkolem, který na členy
čekal v druhém pololetí, byla úprava venkovní učebny na školním dvoře budovy
2. stupně. Žáci se do všeho pustili s vervou a s finančním přispěním SRP ZŠ Zdounky a po
dlouhých hodinách práce v letošním roce venkovní učebnu, která zároveň slouží jako
odpočinkový prostor o velké přestávce, otevřeli. Nově tedy mají žáci naší školy v letních
a podzimních měsících k dispozici prostor, kde si mohou odpočinout s časopisem, či
knihou v ruce na sedacích vacích, zahrát různé deskové i karetní hry, malovat na tabuli či
zahrát si stolní tenis na nově natřeném hracím stole, popř. vyřádit se v twister zóně.
Zároveň může být tento prostor využíván i k výuce. Tímto pro stávající školní rok
zakončil žákovský parlament svou činnost.

16.

Prezentace školy na veřejnosti a spolupráce s dalšími subjekty

Ve školním roce 2017/2018 zabezpečovala škola celou řadu zajímavých aktivit jak
pro žáky, tak pro širokou veřejnost. Tyto aktivity byly prezentovány prostřednictvím
webových stránek školy. Na webových stránkách jsou umístěny základní informace
o škole a mimoškolní a zájmové činnosti žáků, prezentují se zde také aktivity pořádané
školou, nejen pro žáky, ale i pro rodiče našich žáků a příznivce naší školy. Nejdete zde i
další důležitá sdělení. Stránky jsou pravidelně aktualizovány. Adresa naší webové
stránky je: www.zszdounky.cz.
Pedagogové v tomto školní roce pravidelně přispívali svými články do Zdouneckého
zpravodaje i Týdeníku Kroměřížska. Fotografie a stručné popisy aktivit ve škole byly
vyvěšeny na nástěnce u parkoviště na zdouneckém náměstí a všechny akce jsou také
pravidelně vyhlašovány v místním rozhlase.
Škola při své činnosti spolupracuje i s různými spolky a institucemi: s Místní
knihovnou Zdounky, Kulturním domem ve Zdounkách, dále například s SDH Zdounky, TJ
Zdounky, Českým svazem zahrádkářů Zdounky, firmami Salix Moravia a.s. a Pilana Saw
Bodies Zborovice. Dobrá je spolupráce s okolními základními a mateřskými školami.

17.

Spolupráce s rodiči
I v tomto školním roce jsme spolupracovali se Spolkem rodičů a přátel ZŠ

Zdounky. Spolek podporuje realizaci konkrétních aktivit školy, přispívá na dopravu a
startovné na soutěže pro žáky, popularizuje práci školy na veřejnosti a pomáhá

zajišťovat komunikaci se zákonnými zástupci žáků. Vydařenou akcí spolupráce školy a
spolku rodičů byl tradiční projekt Den rodiny se školou.
V průběhu roku jsme také spolupracovali se Školskou radou, v jejichž řadách jsou
rovněž zástupci rodičů našich žáků.
S rodiči jsme dále samozřejmě spolupracovali v rámci pravidelných konzultací
a třídních schůzek. V tomto školním roce měl každý pedagog stanoveny konzultační
hodiny, kdy jej mohli rodiče ve škole zastihnout.
Účast na třídních schůzkách a konzultacích byla následující:
1. ročník

83,8 %

2. ročník

86,84 %

3. ročník

81,2 %

4. ročník

88,2 %

5. ročník

85 %

6. ročník

58,8 %

7. ročník

70,5 %

8. ročník

60,91 %

9. ročník

66,25 %

Budoucí 1. ročník

100%

I nadále jsme zapojeni do projektu Rodiče vítání, díky němuž spolupráci s rodiči
neustále rozšiřujeme.

18.

Údaje o inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
Ve školním roce 2017/2018 neproběhla inspekční činnost ČŠI.
V březnu jsme se účastnili elektronického inspekčního týkajícího se forem a

podpory mediální výchovy v základních a středních školách.

19.

Údaje o hospodaření školy

V dubnu 2018 proběhl audit hospodaření celého roku 2017, který provedla
Ing. Pavlína Frajtová. Audit byl vyžádán zřizovatelem. Ve zprávě paní auditorka
konstatuje, že nezjistila žádná zásadní pochybení.
Dále byla ze strany Okresní správa sociálního zabezpečení provedená pravidelná
tříletá kontrola. V protokolu nebyla zjištěna žádná pochybení.

Hospodaření školy bylo v roce 2017 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.

20.

Projekty financované z cizích zdrojů

Na začátku školního roku 2017/2018 se škola zapojila v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělávání do projektu EU-peníze školám, číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007737.

Z tohoto

projektu

jsme

financovali

dva

zaměstnance – školního psychologa a školního asistenta, dále jsme z tohoto projektu
realizovali čtenářský klub pro žáky a sdílení zkušeností pro pedagogy. Projekt byl na
konci srpna 2018 předčasně ukončen z důvodu splnění všech stanovených šablon a také
proto, aby bylo možné zažádat o Šablony II..

21.

Spolupráce s odborovou organizací

Na naší základní škole nepracuje ZO ČMOS.

22.

Technické úpravy

Školní rok začali prvňáčci s novou interaktivní tabulí, během zimy byla interaktivní
tabule namontována i do II. třídy. V průběhu letních prázdnin byl do III. třídy přemístěn
projektor a plátno. Všechny třídy na 1.stupni jsou tedy nyní vybaveny buď interaktivní
tabulí, nebo projektorem a plátnem.
Během roku si opravu vyžádal ohřívač na vodu ve cvičné kuchyňce a také kotel ve
školní jídelně. V budově 2. stupně byl opraven bezpečnostní systém. Průběžně byly
opravovány i některá světla a elektroinstalace.
Po roce se opět ozval problém s kanalizací na prvním stupni, muselo dojít
k čištění potrubí odbornou firmou, ale bez většího úspěchu. Na celkovou opravu si
odpadní řád musel počkat do léta, kdy byla provedena rekonstrukce cvičné kuchyňky
pro žáky, která obsahovala opravu nejen odpadů, ale také vodovodního potrubí a
elektroinstalace. Rovněž bylo zrekonstruováno přilehlé sociální zařízení a šatna.

Součástí rekonstrukce cvičné kuchyňky bylo také její vybavení novými kuchyňskými
linkami, spotřebiči a všemi potřebnými doplňky.
V souvislosti s GDPR byly některé skříňky v ředitelně a v kanceláři zástupkyně
ředitelky a ekonomky školy doplněny zámky, také byly vyrobeny boxy na uschování
a uzamčení notebooků.
Z kapacitních důvodů bude od příštího roku přesunuta pátá třída do budovy
druhého stupně. To si vyžádalo dovybavení třídy novým nábytkem. Nové skříně byly
pořízeny také do učebny hudební výchovy, která se stane kmenovou třídou pro budoucí
šesťáky.
Změny byly provedeny i v budově prvního stupně. Byla zde zřízena nová sborovna,
kde má každá paní učitelka svůj pracovní stůl a uzamykatelnou skříňku na uschování
pedagogické dokumentace, paním učitelkám zde přibyl také jeden počítač. Sborovna
i celá budova prvního stupně se dočkala nové výmalby, která začala už na konci června,
stejně jako budova školní družiny a školní kuchyně. Do tříd a učeben byly umístěny boxy
na papírové ručníky, které splňují hygienické podmínky.
Do jednoho oddělení školní družiny a do budoucí I. třídy byl zakoupen nový koberec,
který tyto prostory zútulnil.

23.

Údaje o poskytování informací, vyřizování žádostí a stížností
Při poskytování informací veřejnosti škola postupuje podle zákona č. 106/1999

Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění podle Pokynu ministra
školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu MŠMT při realizaci
zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění. Dále pak řeší různé typy žádostí dle školského
zákona a správního řádu, v platném znění.
V tomto školním roce bylo vyřízeno následující:
Počet žádostí různých institucí o poskytnutí zpráv o žácích

9

Počet žádostí o zprávu o postupu školy/žádostí o spolupráci

4

Počet žádostí zákonných zástupců o uvolnění žáka z vyučování
Počet žádostí o uvolnění z Tv
Počet žádostí o úlevy v Tv

13 + 4 na září 2018
3
1 na září 2018

Počet žádostí o snížení/prominutí úplaty za ŠD

10

Počet žádostí o přestup žáka na zdejší školu

10

Počet žádostí o vydání stejnopisu vysvědčení

0

Počet žádostí o přezkoušení z předmětu

1

Počet žádostí o odložení klasifikace

1

Počet podaných stížností škole

0

(1 stížnost týkající se naší školy byla podána na Oblastní inspektorát práce pro
Jihomoravský a Zlínský kraj, tato byla označena jako neodůvodněná)
Počet žádostí o poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb.

1

Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace

0

Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informací

0

Počet sankčních řízení za nedodržování zákona

0

Všechny žádosti byly vyřízeny kladně. Veškeré písemné dokumenty jsou následně
uloženy ředitelně a v místnosti sloužící k uložení dokumentů školy. Informace o žácích
byly poskytovány jejich zákonným zástupcům na třídních schůzkách, konzultacích, popř.
domluvených osobních jednáních.

24.

Závěr
Uplynulý školní rok byl v mnoha ohledech náročný. I přesto, že paní ředitelka

začala svůj druhý rok ve funkci a bylo tedy jasné, že zavedené změny poplynou dále,
někteří zaměstnanci (naštěstí opravdová menšina) se s tím nedokázali smířit a odmítali
se daným změnám i nadále přizpůsobit. Bylo tedy nutné vést mnoho jednání v rámci
školy, rovněž se zřizovatelem školy, a podstoupit také kontrolu z Oblastního
inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, aby se nakonec ukázalo, že změny,
které s nástupem nového vedení přišly, jsou v pořádku, nejsou v žádném rozporu se
zákonem a jsou naprosto přirozeným důsledkem změny vedení.
Škola nadále naplňovala svou koncepci a školní vzdělávací program. Podařilo se
rozšířit školní poradenské pracoviště o pozici školního psychologa, což uvítali velmi
pozitivně zejména třídní učitelé a zákonní zástupci, kteří potřebovali radu ohledně
přístupu k žákům, práce s třídními kolektivy apod.
Postupně jsme také podnikali kroky ke zlepšení technického a dalšího vybavení
školy, což se nám dařilo za výrazné podpory zřizovatele školy, které si velmi vážíme.
Rozšířili jsme i služby školní jídelny a to ve formě svačinek pro žáky a rozvozu obědů
pro cizí strávníky.

Nezapomínali jsme ani na spolupráci s rodiči a různými spolky a institucemi,
v některých směrech se naše spolupráce s nimi rozšířila, navázali jsme spolupráci i
s novými subjekty, které podporovaly činnost školy.
Naše škola měla vždy zajištěnu ochranu osobních údajů, od května jsme však
museli začít s implementací kroků k GDPR dle evropského nařízení. Uzavřeli jsme
smlouvu s pověřenkyní na GDPR, byly vytvořeny patřičné dokumenty, dané
problematice jsme přizpůsobili školní počítačovou síť, naše webové stránky i některé
materiální vybavení.
U nás ve škole klademe důraz na porozumění žákům, na jejich osobnostní rozvoj,
seberealizaci a uplatnění v životě. Důležité pro nás je, aby se žáci ve škole cítili dobře a
dokázali tak vstřebávat vše, co se jim snaží pedagogové předat. Věříme, že se nám to
bude dařit i nadále.

Přílohy
Potvrzení o účasti školy ve Veřejné sbírce č. S – MHMP/1476620/2015 pořádané
Fondem Sidu, z.ú.
Certifikát dárce za pomoc při Veřejné sbírce S – MHMP/1476620/2015 pořádané
Fondem Sidu, z.ú.
Certifikát Aktivní škola
Děkovný list za účast v „Korunkové soutěži s Datakabinetem“
Certifikát o zapojení do 6.ročníku dobrovolnické akce 72 hodin
Osvědčení – Mrkev – člen sítě škol zabývající se ekologickou výchovou
Poděkování za účast při sbírce „Život dětem“
Certifikát Rodiče vítáni
Komentář k FKVS za rok 2017

Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 projednala pedagogická rada dne 27. 8. 2018.

Mgr. Lenka Beranová
ředitelka školy

Výroční zprávu za školní rok 2017/2018 schválila Školská rada dne 30. 8. 2018.

Dagmar Zajíčková
předsedkyně Školské rady

