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Část  A 

 

Základní údaje o škole: 

 

Název školy: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace. 

 

Charakteristika školy: zřizovatelem školy je město Napajedla se sídlem  

Městský úřad  Masarykovo náměstí 89, Napajedla.  

Škola je od 1.7.2001 právním subjektem. 

Funkci ředitelky školy vykonávala ve školním roce 2016/2017 Mgr. Dana  

Pospíšilová, jmenována do funkce s účinností od 9.8.2004. 

Na základě rozhodnutí Rady města Napajedla bylo prodlouženo funkční období 

ředitelky 1.základní školy Napajedla v souladu s §166 odst.3 zákona 

č.561/2004Sb.,o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů, od 1.8.2012 na 6 let. 

Název školy: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace. 

Kontakt na zařízení : tel.: 577 944 182, e–mail: info@1zsnapajedla.cz 

Internetová adresa školy: www.1zsnapajedla.cz  

Kontaktní osoba: pí. Jitka. Šohajková 

Škola byla zřízena v roce 1939, do sítě škol zařazena dne 25.1.1996 

pod č.j.1204/47, poslední aktualizace ze dne 4.7.2007 pod č.j.41691/2007. 

Identifikátor právnické osoby:600 114 198, IČ:70 917 043, IZO 102 319 235. 

Celková kapacita školy je 300 žáků. Kapacita školní družiny 90 žáků.  

Ve školním roce 2016/2017 byla kapacita školy naplněna na 99,66%, školní 

družiny  na 100% dle  aktuálního  stavu v  červnu 2017.        

Vnitřní zdroje školy  

Školu navštěvují převážně žáci z Napajedel, dále pak žáci ze spádové Základní 

školy Žlutava a žáci z okolních vesnic (Pohořelice, Spytihněv). V přízemí 

budovy školy se nachází školní družina a DDM Matýsek, Napajedla. Škola má 

vlastní tělocvičnu, a také možnost navštěvovat sportovní halu u 2. ZŠ Napajedla. 

Školní jídelna se nachází v budově 2. ZŠ Napajedla, kam žáci přecházejí 

v doprovodu pedagogů.  

 

Školská rada  

Na prvním  jednání školské rady 4.10.2016  byla projednána a schválena 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2015/2016  jmenovaný dokument 

předložila ředitelka školy, ředitelka školy také seznámila školskou radu 

s plánem práce na školní rok  2016/2017. 

Na druhém  zasedání dne 27.6.2017 byl ředitelkou školy předložen k projednání 

nový  Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 1.základní školy 

Napajedla,  

mailto:info@1zsnapajedla.cz
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a vysvětleny všechny legislativní souvislosti – povinná výuka plavání, zajištění 

výuky předmětů speciálně pedagogické péče. Školská rada byla také seznámena 

s projektem „Mléko do škol“ . Mléčné bio výrobky (neochucené mléko, zákysy, 

jogurty a sýry) bude zajišťovat na základě nabídky Bio farma Štítná nad Vláří, 

která také připravila ochutnávku svých výrobků – bylo doporučeno tuto nabídku 

akceptovat. 

  

Aktuální stavy žáků, tříd a zaměstnanců k 30.6.2017 

doplnit 
 Počet 

tříd, 

oddělení 

ŠD 

Počet 

žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu, 

oddělení 

Přepočtený počet 

ped. pracovníků 

 

 

Počet žáků na 1 

úvazek 

 

 

2016/2017 14 299 21,35 20,53 14,56 

1.stupeň  6 128 21,33 6,93 18,47 

2.stupeň  8 171 21,38 13,60 12,57 

Školní 

družina 

 3 90 30 2,64 34,09  

 

Ve školním roce 2016/2017 pokračoval mírný nárůst počtu žáků, a to z 297 

na  299 žáků. Jsme téměř na plné  kapacitě školy. Počet dětí, které 

navštěvují školní družinu zůstává na 100%.    

  

Počet žáků vzhledem ke kapacitě školy (300žáků) :  

 

Školní rok  Počet žáků Naplněnost kapacity 

školy 

2012/2013 262 87,33% 

2013/2014 270 90% 

2014/2015 290 96,66% 

2015/2016 297 99% 

2016/2017 299 99,66% 

 

 

Část B 

 

Vzdělávací programy školy: 

Na 1.základní škole Napajedla byl ve školním roce 2016/2017 realizován ve 

všech třídách a ročnících nový Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268, č.j.:1ZS-118/2016 

Povinně volitelné předměty: cvičení z matematiky 

Nepovinné předměty: ŘK náboženství.  

Skupinová práce s dětmi: dyslexie, logopedie,  základy včelařství, zájmová TV 

1.stupeň – děvčata. 
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Část C 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

 

1. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 
 

 počet fyzických 

osob - učitelé 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

20 + 1(RD) 

 

20,48 

                               

Požadovaný stupeň vzdělání splňovalo 19 pedagogických pracovníků- učitelek a 

učitelů. Jedna pracovnice s titulem Bc. si doplňuje požadované vzdělání pro 

výuku na prvním stupni na pedagogické fakultě UP Olomouc. 

V průběhu školního roku 1 pracovnice čerpala mateřskou dovolenou. 

 

 úvazek  

školní psycholožka 0,50 

 
 počet fyzických 

osob - 

vychovatelky 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

3 

 

2,64 

 

Personální obsazení základní školy ve školním roce 2016/2017 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, 

aprobace 

1. ředitelka školy 8   

1,14       

VŠ, pedagogická 

fakulta 

D - Rj - Nj 

2. zástupkyně 

ředitelky 

14              

1,27 

VŠ,  pedagogická 

fakulta 

M - F 

3.                         učitelka,  

vých. poradkyně  

19        

1,00 

VŠ,  pedagogická 

fakulta 

Čj - Ov 

5. učitelka 22              

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň  

 

6. 

 

učitelka 

 

22          

1,00 

 

VŠ, pedagogická 

fakulta 
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1. stupeň 

 

7. 

 

učitelka     

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň + 

spec.ped. 

 

8. 

 

učitelka          

 

23 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň + 

spec.pedagogika 

9. učitelka, 

metodička a 

koordinátorka ICT  

20 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň 

10. učitelka 1,05 Bc. -studium – 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň 

2.stupeň 

11. učitelka 23 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - Tv 

12.                         učitelka 24 

1,09 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Aj 

13. učitel 22       

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Čj - Hv 

14. učitelka 23           

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - Z 

15. učitelka MD 

 

VŠ pedagogická 

Př - Vv 

 

16. 

 

učitelka, 

metodička 

prevence  

 

23 

1,05 

 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Aj - Čj 

17. učitelka 12 

0,55 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Vv- Č  

 

 

18. 

 

 

učitelka 

 

 

22 

1,00 

 

 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Bi - Ch 
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19. učitelka 24 

1,09 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Fr - D 

20. učitelka 24 

1,09 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - D 

 

21. 

 

učitelka 

 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Př - Z 

 

Školní družina 

24 ved. vychovatelka 25               

1,00 

SPgŠ 

vychovatelství 

 

25 

 

vychovatelka 

 

28 

1,00 

 

VŠ 

vychovatelství, 

Bc. 

26 vychovatelka 17               

0,67 

VŠ  Mgr. 

 

Ve škole jsou obsazeny prakticky  všechny aprobace. Na konci školního roku 

2016/2017 odchází na dohodu o rozvázání pracovního poměru Mgr. Jana 

Cohlová ( na pracovní místo v místě svého bydliště), nově byla přijata Mgr. 

Zdeňka Dřínková  s aprobací český jazyk – francouzština, která bude vyučovat 

také anglický jazyk. Snahou ředitelky školy bylo získat pedagoga s aprobací 

anglický jazyk pro druhý stupeň, na trhu práce však tato aprobace chyběla. 

 

Údaje o nepedagogických pracovnících školy 

 Pracovní 

zařazení 

Úvazek Stupeň 

vzdělání 

1. ekonomka 0,90 SŠ ekonom. 

2. školník 1,00 vyuč. 

3. uklízečka 1,00 

 

vyuč. 

4. uklízečka 1,00 vyuč. 

5. uklízečka 0,30 vyuč. 

 

K 31.3. ukončila pracovní poměr paní  Zuzana Ondrášová,  k 1.4.2017 

nastoupila paní Soňa Panáčková. K 28.11.2016 nastoupila  za paní  

Friedsamovu  paní Jana Macková. 
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Část D  

Údaje o zápisu k povinné   a následném přijetí do školy 

Pro školní rok 2017/ 2018 bylo zapsáno do 1. třídy 28 žáků.  

Rodiče 3 dětí  podali žádost o odklad povinné školní docházky. Na doporučení 

školského poradenského zařízení a odborného dětského lékaře byl těmto dětem 

odložen začátek plnění povinné školní docházky o jeden školní rok. Rodiče 

jedné  žákyně, z důvodu přestěhování, požádali o přestup na  Základní školu 

Trávníky, Otrokovice. Do první třídy nastoupilo ve školním roce 2017/2018   23 

žáků. Je otevřena jedna  první třída. 

 

Část E 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků ve školním roce 2016/2017 

 

Třída Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo celkem Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1.A 15  14 15 0 0 

 

1.B 14 12 

 

14 0 0 

2. 22 19 

 

22 0 0 

3. 25  22 25 

 

0 0 

4. 22  15 22 

3 žáci plní školní 

docházku 

v zahraniční škole 

0 0 

 

 

5. 

  

 

30 

  

 

17 

 

30, 

1žák plní 

povinnou školní 

docházku 

v zahraniční škole 

 

 

 

0 

 

 

0 

Celkem 

1.stupeň 

128 99 124+ 4 0 0 
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6.A 

 

17 

   

8 

    

16   

jeden žák plní 

školní docházku 

v zahraniční škole 

   

1 

 

0 

6.B   17      9   17 0 

 

0 

7.A   22      9   22 

jeden žák plní 

školní docházku 

v zahraniční škole 

0 0 

7.B   24      12   24 0 0 

8.A   24      11   24 0 0 

8.B   24        9   24 0 0 

9.A   24        6   24 0 0 

9.B   19        6    19 0 0 

Celkem 

2.stupeň 

171      70 170 1 0 

Škola 

celkem 

299    169 299 1 0 

Řešení přestupků: Přestupky, jejich řešení, závažnost a případná kázeňská 

opatření či opatření vedoucí k nápravě jsou definovány školním řádem. 

V letošním školním roce bylo uděleno celkem 121 pochval a 76 kázeňských 

opatření. Chování bylo klasifikováno druhým stupněm ve 4 případech. 

Důvodem byly neomluvené hodiny a nevhodné chování žáků ve vyučování. 

Situace byla dále řešena se zákonnými zástupci žáků i s  OSPOD Otrokovice. 

 

1. čtvrtletí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala

1. pololetí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala



- 10 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTU – Napomenutí třídního učitele 

DTU – Důtka třídního učitele 

DŘ – Důtka ředitele 

P – Pochvala 

  

3. čtvrtletí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala

2. pololetí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala

2 z chov.
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Poradenská činnost výchovného poradce: 

 

 Kariérové poradenství a poradenskou pomoc při rozhodování o další 

vzdělávací a profesní cestě žáků 

 Vyhledávání žáků školy, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 

pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce 

na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory pro žáky 

s potřebou podpůrného opatření 

 Zprostředkování vstupní a průběžné diagnostiky speciálních vzdělávacích 

potřeb a mimořádného nadání a intervenčních činností pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami nebo mimořádně nadané žáky ve 

školských poradenských zařízeních 

 Spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování 

podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

 Přípravu podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami ve škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto 

žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci 

vzdělávacích opatření u těchto žáků 

 

Další činnost výchovného poradce: 

 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 Doplňování informačních materiálů na nástěnku výchovného poradce 

 Péče o schránku důvěry 

 Spolupráce s jednotlivými učiteli 

 Průběžné vzdělávání, účast na seminářích výchovných poradců 

 Doporučení  žáků na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny na 

žádost rodičů nebo školy 

 Doporučení na posouzení do PPP končící integrace  

 K dispozici knihovna výchovného poradce (pro učitele a rodiče) 

 Celoroční práce ve školním parlamentu 

 Spolupráce a koordinace při skupinové konzultaci žáků se SPU pod 

vedením Mgr. Soni Vanderkové 

 Spolupráce a koordinace při skupinové konzultaci žáků s logopedickými 

vadami pod vedením Mgr. Zuzany Šinclové 
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Podle Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami  

a žáků nadaných (č. 27/2016 Sb.) byla poskytována  pedagogická podpora  

5 žákům, podpůrná opatření 2.stupně 11 žákům, podpůrná opatření 

3.stupně 1 žákovi 

Pedagogická intervence byla poskytována 4 žákům. 

Předmět speciálně pedagogické péče (varianta B): 1 žák 

 

Souběžně dobíhá integrace žáků podle původního systému – celkem 10 žáků 

Integrovaní žáci pracovali podle individuálních vzdělávacích plánů. Individuální 

plány vypracovali třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní. S těmito 

individuálními vzdělávacími plány byli seznámeni všichni učitelé, kteří 

s integrovanými žáky pracují.  

 

Integrovaní žáci měli možnost navštěvovat jedenkrát týdně skupinovou 

konzultaci žáků se SPU (specifickými poruchami učení) pod vedením Mgr. Soni 

Vanderkové. 

 

Další žáci, které jsme zohledňovali, jsou žáci zdravotně znevýhodněni – 

celkem 19 žáků.  

 

O žácích integrovaných i žácích se specifickými poruchami učení, případně 

žácích s poruchami chování, jsou jednotliví vyučující seznámeni vždy na 

začátku školního roku výchovnou poradkyní, což stvrzují svým podpisem. 

Vyučující mají možnost v průběhu celého školního roku nahlédnout do IVP i do 

jednotlivých zpráv z vyšetření žáků a mohou konzultovat s výchovnou 

poradkyní podle potřeby. Vyučujícím slouží k nahlédnutí i program Bakaláři, 

kde jsou zaznamenána doporučení školských poradenských zařízení pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. 

  

Ve školním roce 2016/2017  bylo doporučeno   do pedagogicko psychologické 

poradny se souhlasem rodičů devět  žáků.  

 

Ve  školním roce 2016/2017 probíhala jedenkrát týdně skupinová konzultace 

žáků s řečovými vadami pod vedením Mgr. Zuzany Šinclové.  

 

Po celý školní rok probíhaly konzultace výchovné poradkyně Mgr. Evy 

Svobodové s jednotlivými učiteli, s metodičkou prevence rizikového chování.  

Mgr. Evou Táborovou a školní psycholožkou Mgr. Gabrielou Královou, řešily 

se výchovné i vzdělávací problémy se žáky i rodiči. Probíhaly konzultace se 

speciální pedagožkou Mgr. Petrou Slováčkovou ze Speciálně pedagogického 

centra ve Zlíně a učitelkou Mgr. Zuzanou Šinclovou ohledně žáka, kterému byl 

diagnostikován autismus. 
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30. 9. 2016 proběhla konzultace s pracovnicí SPC Zlín paní Žůrkovou, 

konzultace se týkala žáka s vadou řeči. 

7. 6. proběhla návštěva speciální pedagožky Mgr. Kateřiny Horváthové z PPP 

Zlín. 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly letos vypsány v době: 

Pro žáky: úterý 10,00 – 11,40 hod. 

Pro rodiče: úterý 11,55 – 12,40 hod.        

Po dohodě se mohli nahlásit na konzultaci i v jiných dnech a hodinách. 

Po celý školní rok je žákům k dispozici schránka důvěry u dveří do kabinetu 

výchovné poradkyně. 

 

Každé první úterý v měsíci se scházel školní parlament s vedením školy 

(ředitelkou Mgr. Danou Pospíšilovou, zástupkyní školy Mgr. Radmilou 

Táborovou), kterého se účastnila i výchovná poradkyně Mgr. Eva Svobodová a 

školní metodička prevence rizikového chování žáků Mgr. Eva Táborová. 

Zástupci jednotlivých tříd (většinou dva nominovaní žáci) zde mohli tlumočit 

své postřehy, připomínky, přicházet s novými nápady, pochlubit se úspěchy své 

třídy a hodnotit akce školy. Školního parlamentu se mohli zúčastnit i další 

vyučující podle aktuální potřeby. Letos byli žáci pochváleni za stoprocentní 

účast v parlamentu. 

 

Po celý školní rok žáci nejvyššího ročníku (deváťáci) prováděli žákovský dohled 

nad žáky v prvním patře školy (nad těmi nejmenšími). Dohlíželi na jejich 

bezpečné trávení školních přestávek. Při problémech se obraceli na učitelský 

dohled, který jim pomohl jakoukoliv problémovou situaci vyřešit. Žákovský 

dohled mohli naši nejmenší požádat o pomoc, rozeznali jej díky reflexní pásce, 

kterou měl dohled na ruce. 

 

Naši nejstarší žáci již tradičně pomáhají prvňáčkům seznámit se s novým 

prostředím školy – probíhá u nás mentoring, při kterém deváťáci již od prvního 

dne školního roku uvedou prvňáky do školy. Mentoring pokračuje společným 

výletem do Vyškova (ZOO a Dinopark), předáváním slabikářů prvňáčkům, 

spoluprací při Dnu Země a závěrečném rozloučení deváté třídy. Deváťáci své 

svěřence z první třídy navštěvují i o přestávkách, pomáhají jim připravit se na 

další vyučovací hodinu, hrají si s nimi a zároveň na ně dohlížejí. 

 

 V průběhu školního roku proběhly dvě společné třídní schůzky (na 

začátku školního roku a v pololetí), kde rodiče a učitelé projednávali vše 

potřebné. Prospěch a výchovné problémy byly řešeny u jednotlivých učitelů 

v konzultačních hodinách každý měsíc. 
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 V závěru školního roku proběhlo tradiční setkání nejlepších žáků naší 

školy se starostkou města. Letos setkání proběhlo 12. 6. 2017. Zúčastnili se tito 

žáci: 

 

Marie Gieslová, 7. B 

Alžběta Janevská, 8. A 

Anežka Janíková, 8. A 

Leona Miklasová, 8. A 

Eliška Strojilová, 9. B 

 

Aktivity zaměřené na kariérové poradenství a volbu povolání 

 

Aktivity zaměřené na volbu povolání probíhaly po celý školní rok. 

 

Devátá třída měla volbu povolání jako součást náplně předmětu pracovní 

činnosti. Zde pracovali žáci s internetovými adresami zaměřenými na toto téma. 

Pracovali také s pracovními listy, které jim osvětlovaly tuto tematiku. 

 

S tématem volby povolání se pracuje i v hodinách výchovy k občanství, kde jsou 

žáci seznamováni s internetovými adresami k volbě povolání (např. 

www.infoabsolvent.cz, www.gwo.cz, www.istp.cz, www.burzaskol.cz ) 

 

Průběžně žáci vyšších ročníků sledovali nástěnku výchovného poradce, kde měli 

k dispozici informační letáky k volbě povolání, DVD jednotlivých škol, které si 

mohli zapůjčit a v případě vážného zájmu i ponechat. Našli zde informace 

k průběhu přijímacího řízení, k termínům přihlášek, vzory pro vyplnění 

přihlášek. Měli k dispozici kalendář Dnů otevřených dveří na jednotlivých 

školách. Dnů otevřených dveří se žáci účastnili průběžně po celý školní rok.  

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme již tradičně na naší škole uspořádali školní 

„Burzu středních škol“. O tuto akci bývá mezi žáky vyšších ročníků a jejich 

rodiči velký zájem. Akce proběhla 8. 11. 2016 v prostorách naší školy v průběhu 

konzultačních hodin. O akci projevili velký zájem jak rodiče, tak jejich děti, ale 

také oslovené střední školy. Zástupci jednotlivých středních škol představili své 

školy, odpovídali na dotazy a předávali propagační materiály. Pro velký zájem 

plánujeme tuto akci zopakovat i příští školní rok. 

 

Žáci měli možnost letos poprvé navštívit „Týden k volbě povolání“, který byl 

organizován Informačním a poradenským střediskem Úřadu práce ve Zlíně ve 

dnech 31. 10. 2016 a 2. 11. 2016. 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.burzaskol.cz/
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Ve školním roce 2016/2017 se konaly informativní třídní schůzky rodičů žáků 

deváté třídy, kde rodiče získali všechny potřebné informace pro přijímací řízení. 

Měli možnost dotazovat se i individuálně u výchovné poradkyně. 

 

Žáci osmých ročníků již tradičně navštívili konzultační dopoledne 

v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ve Zlíně pod názvem 

„Hledám povolání, které se pro mě hodí“. Letos proběhlo pro naši školu 20. 4. 

2017 pro třídu 8. B a 26. 4. 2017 pro třídu 8. A. Žáci měli možnost získat 

nejnovější informace o povoláních, která jsou žádána, o trhu práce. Byla jim 

nabídnuta možnost individuální konzultace spolu s rodiči, zejména v případech, 

kdy jsou žáci v rozhodování o budoucím povolání bezradní. 

 

Konzultace u výchovného poradce – žáci i rodiče hojně využívali možnost 

konzultovat problematiku volby povolání s výchovnou poradkyní 

v konzultačních hodinách i mimo ně. 

 

Pro deváté ročníky byly k dispozici Atlasy školství Zlínského kraje pro školní 

rok 2017/2018. V tomto Atlasu škol mohli najít základní údaje o jednotlivých 

školách a oborech, které budou školy otevírat příští školní rok. 

 

Tři žáci z devátých ročníků se zúčastnili talentových zkoušek na střední školy 

s uměleckým zaměřením. Dva žáci byli přijati. 

 

V průběhu měsíce února žáci devátých ročníků nosili vyplněné přihlášky 

k potvrzení výchovné poradkyni. Třídní učitelky vypisovaly prospěch žáků za 

minulé dva ročníky. Tentokrát byla změna v termínu odevzdání přihlášky na 

střední školy – termín 15. 3. se změnil na 1. 3. Tuto změnu jsme dali žákům i 

rodičům včas vědět, takže nevznikl žádný problém při odevzdávání přihlášek na 

SŠ.  

Během měsíce března byly rozdány zápisové lístky žákům devátých tříd. 

12. a 19. dubna se deváťáci zúčastnili přijímacích zkoušek na střední školy. 

 

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016-2017 bylo: 

 Sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do 

oborů bez talentové zkoušky na 1. 3. do prvního kola přijímacího řízení 

 Konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou 

 Přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a 

hodnocení výsledků testů zajišťovalo Centrum pro zjišťování výsledků 

vzdělávání 

 Jednotné zkoušky se konaly formou jednotných písemných testů 

z předmětů český jazyk a literatura a matematika 

 Jednotná zkouška se konala ve dvou termínech – 12. a 19. 4. 2017 
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K 30.6.2017 byli  všichni vycházející žáci školy přijati na střední školy či 

střední odborná učiliště 
 

Pro zajímavost k výsledkům přijímacího řízení: z 252 uchazečů na 

Gymnázium v Uherském Hradišti se naše žákyně Tereza Možnárová 

umístila v seznamu přijatých na 1. místě a Eliška Strojilová na 13. místě. 

 

Počty žáků přijatých ke studiu na SŠ a SOU (celkový počet žáků 9.ročníku 

41). Žádný žák neprojevil zájem o přestup na víceleté gymnázium.  

Jeden žák byl přijat po splnění 9 let školní docházky ze 7.ročníku na SOU. 

 

Gymnázium SOŠ SOU 

osmileté  šestileté čtyřleté   

přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přijatí 

0 0 0 0 3 3 25 25 15 

 

Přijímací řízení 2016 -2017– vycházející žáci 

Obchodní akademie Zlín: 2 žákyně 

Střední průmyslová škola Zlín – stavebnictví: 1 žák  

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – mechanik elektrotechnik: 2 žáci 

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – reprodukční grafik pro média:  

2 žáci 

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – ekonomika a podnikání: 1žák  

Střední průmyslová škola Otrokovice- instalatér: 2 žáci 

Střední průmyslová škola Otrokovice – aplikovaná chemie: 1žák 

Střední průmyslová škola Zlín – pozemní stavitelství: 1žák 

Střední průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště: cukrář: 4žákyně 

Střední škola služeb Uherské Hradiště – kadeřník: 1žákyně 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž – cukrář: 1žákyně 

Gymnázium TGM Zlín : 1 žákyně 

Gymnázium Uherské Hradiště: 2 žákyně 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín – kuchař, číšník: 1 žák 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště: 1 žák 

Střední škola zdravotnická Zlín – zdravotnický asistent: 3 žákyně 

Střední škola hotelová – informační technologie: 1žák 

Obchodní akademie Uherské Hradiště – informační technologie: 2 žáci 

Střední škola COP Kroměříž – autotronik: 1žák 

Obchodní akademie Zlín: 3 žákyně 

Střední škola gastronomie  Bzenec: 1 žákyně 

Střední škola hotelová  Uherské Hradiště – hotelnictví: 1 žákyně 

Střední škola zemědělská Rožnov pod Radhoštěm – agropodnikání: 1žákyně 

Střední škola Mesit Uherské Hradiště – umělecký kovář: 1žák 

Creative Hill College Zlín – multimediální aplikace: 1 žák 
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Střední škola – COP Kroměříž – opravář zemědělských strojů: 1žák 

Střední škola letecká Kunovice – letecký mechanik: 1žák 

Střední odborné učiliště  Uherský Brod- opravář zemědělských strojů: 1žák 

Střední škola hotelová Kroměříž – hotelnictví: 1žákyně 

Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž – analýza potravin: 1žákyně 

Střední odborná škola a gymnázium Staré Město – ekonomika a podnikání:  

1 žákyně 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín – gastronomie s hotelovým 

podnikáním: 1žákyně 

Střední škola nábytkářská  - zpracování dřeva: 1žák 

 

Kladně hodnotím výběr budoucího povolání u většiny žáků – orientace na 

aktuální potřeby trhu práce – učební obory, elektrotechnika, informační 

technologie. 

Zájem o studiu na gymnáziích u děvčat (3 žákyně – mimořádné nadání). 

Zájem o  víceletá gymnázia – letos nulový, snad svědčí o péči, kterou věnujeme 

nadaným žákům. 
 

 

Metodické sdružení 1.stupně a předmětové komise 2.stupně 

Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 

 

1.stupeň 

1. Výstupy ŠVP ZV – plnění, plnění tematických plánů – jejich 

případné úpravy 
 

Ve školním roce 2016/2017 probíhala ve všech ročnících 1. stupně výuka 

podle nového ŠVP ZV, platného od 1. září 2016. Všechny výstupy byly splněny, 

učivo jsme se snažili v průběhu roku probírat v souladu s časově tematickými 

plány. K drobnějším časovým úpravám docházelo z důvodů konání různých 

akcí, plaveckého výcviku, popřípadě z důvodů rozdílných schopností žáků. 

Výstupy ve všech ročnících souhlasí se Standardy MŠMT a byly splněny. 

Docházelo k metodické pomoci, předávání zkušeností a sdělování vlastních 

názorů mezi vyučujícími. Již několik let hodnotíme žáky dle osnovy hodnocení, 

kterou jsme si vytvořili, aby bylo hodnocení jednotné i při postupu do vyššího 

ročníku a změně vyučujícího. 

Poprvé byla ve školním roce 2016/2017 třídní učitelkou Bc. Renáta 

Maděrová. Byla jí poskytována pedagogická a metodická pomoc ze strany 

uvádějící učitelky Mgr. Taťány Trvajové a vedoucí MZ 1. stupně Mgr. Zuzany 

Šinclové.  
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Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 

 

Výuka během celého školního roku probíhala tvořivou, zážitkovou a 

činnostní formou, formou projektového vyučování, bylo využíváno 

mezipředmětových vztahů v rámci různých projektů, ale i v běžných hodinách.  

 

V jednotlivých předmětech byly postupně plněny všechny kompetence a 

průřezová témata tak, jak stanovuje ŠVP ZV. V 1. ročníku získávali žáci 

v největší míře dovednosti v kompetencích sociálních, komunikativních a 

pracovních. V ostatních ročnících se potom zvyšovala úroveň žáků v 

kompetencích k řešení problémů, k učení. Rozvíjela se čtenářská a finanční 

gramotnost a mediální výchova. Zároveň docházelo k podpoře talentovaných 

žáků (příprava a účast v různých soutěžích, mimořádné, náročnější úkoly, práce 

navíc) stejně tak, jako k individuálnímu přístupu u žáků problémovějších (nižší 

nároky, umožnění práce pomalejším tempem). 

 

Žákům, kteří byli vyšetřeni ve školském poradenském zařízení, byla 

poskytována podpůrná opatření dle doporučení ŠPZ – speciální učebnice, 

pomůcky, popřípadě pedagogická intervence. Někteří žáci pracovali podle 

PLPP, který jim byl vypracován třídními učiteli. 

 

Pravidelně se vyučující scházeli na metodických schůzkách 1. stupně, kde 

se snažili předávat si vzájemně zkušenosti, plánovat společné akce, rozdělovat 

jednotlivé kompetence a zodpovědnost za kladný průběh akcí, dohodnout se na 

klasifikaci, úpravě písemných projevů žáků a vytvářet opakovací a prověřovací 

písemné práce. Rovněž docházelo k předávání informací ze schůzek širšího 

vedení školy.  
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Zahájení školního roku                     Výuka 

 

 

 

 



- 19 - 

 

 

2. Evaluace – vzdělávací  výsledky, přijaté závěry, další směrování 

výuky vzhledem k výsledkům testů – vyhodnocení za tříleté evaluační 

období                                                                         

 

Výsledky a vyhodnocení evaluačních testů ve školním roce 2016/2017 

 

Evaluační testy obsahují učivo za celý školní rok. Problémy se vyskytují 

zejména u žáků, kteří hůře čtou. Vyučující se snaží těmto žákům pomoci 

individuálním přístupem a vysvětlením zadání úkolů. 

 

Výsledky evaluačních testů, školní rok 2016/2017 

Třída M JČ 
Prv 

(Všeo) 
JA Celkem Hodnocení, opatření 

1. A 88% 85% 93% 

  

89% 

Je potřeba se zaměřit u některých žáků 

na čtení a následné porozumění textu. 

Největší problémy měli žáci, kteří špatně 

čtou, bylo nutné jim některé úkoly 

přečíst. V celkovém srovnání dopadly 

obě třídy velmi dobře. 

1. B 89% 83% 91% 

  

88% 

1. ročník 

celkově 
89% 84% 92% 

  
89% 

2. třída 84% 86% 89% 

  

86% 

I ve druhém ročníku se projevily 

problémy žáků, kteří špatně čtou s 

porozuměním. Je potřeba rozvíjet více 

čtenářskou gramotnost. 

3. třída 80% 85% 84% 

  

83% 
Vzhledem k náročnosti a množství učiva 

dopadly testy velmi dobře.  

4. třída 69% 89% 81% 

  

81% 

Výsledky testů odpovídají znalostem 

žáků. Průměr zhoršil pouze jeden slabší 

žák.  

5. třída 68% 77% 82% 85% 77% 

Výsledky testů odpovídají hodnocení 

žáků na konci šk. roku v jednotlivých 

předmětech.  
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Opatření ke zvýšení úspěšnosti žáků v Evaluačních testech 

 

Vyučující se zaměří na rozvoj čtenářské gramotnosti, povedou žáky 

k samostatnosti  při plnění úkolů.  
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                        Činnostní výuka v 1. třídě  

 

3. Projekty – zapojení žáků a tříd 

 Knížka pro prvňáčka – celoroční projekt pro žáky 1. ročníku, 

organizovaný ve spolupráci s knihovnou B. Benešové Napajedla. V rámci 

projektu proběhlo setkání žáků s ilustrátorem Adolfem Dudkem. 

 Pravidelné návštěvy žáků 2. – 5. ročníku v knihovně B. Benešové 

Napajedla, spojené s hrami, společným čtením, individuálním půjčováním 

knih. 

 Mentoring – přátelský projekt žáků 1. a 9. ročníku – výlet do ZOO a 

Dinoparku Vyškov, následně předávání Slabikářů. 

  „Den Země“ ve spolupráci s Městem Napajedla 

 „Ovoce do škol“ – v rámci tohoto projektu proběhly v každém pololetí 2 

projektové dny s využitím mezipředmětových vztahů na téma ovoce či 

zelenina 

 Plavání žáků 2. a 3. ročníku 

 Koncert FBM Zlín 3. – 5. ročník 

 Exkurze ZOO Lešná Zlín – 1.A a 5. ročník 

 Slovácké divadlo Uherské Hradiště – Nezbedná pohádka, 2. – 5. ročník 

 Dopravní výchova s návštěvou dopravního hřiště v Malenovicích – 3. a 4. 

ročník 

 Den s Policií ČR 

 Vlastivědné projekty – Karel IV., ČR – naše vlast – 4. ročník 

 Anglický jazyk – Abeceda, Zdraví, Divadelní představení – 4. ročník 

 Vánoční koledování a zdobení vánočních perníčků s rodiči 

 Týden bezpečnosti v rámci školy v přírodě 

 Den dětí - Návštěva Filmového festivalu filmů pro děti ve Zlíně 
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 Hasiči dětem – 4. – 5. ročník 

 Den včel – návštěva školního včelína 

 Rozloučení s žáky 9. ročníku – společné vystoupení žáků 1. a 9. ročníku 

 Tvoření v keramické dílně v DDM Matýsek Napajedla – celý 1. stupeň 

 Škola v přírodě – Jeseníky, Karlov  – 1. – 5. ročník   

 Sportovní den s TJ Fatra Napajedla v rámci měsíce náborů 

 Sportovní den se ZŠ Žlutava 

 Odpoledne pro budoucí prvňáčky – seznámení žáků budoucí první třídy 

s třídní učitelkou 

 Mc Donald´s cup – okrskové kolo ve fotbale - 4.  –  5. ročník 

 Čtenářské dílny v 2. – 5. ročníku 

 Rozloučení žáků 9. ročníků – společné vystoupení žáků 1. a 9. ročníků 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                

 
       Projekt „Den s policií ČR“        Projekt „Mentoring“ 

     

Klady – zábavná a originální výuka, využití netradičních metod a forem práce, 

možnost výuky mimo budovu školy, komplexní rozvoj osobnosti žáků. 

 

Zápory – velké časové zatížení, náročná příprava, v početných třídních 

kolektivech velmi náročné na udržení pozornosti žáků. 
      

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

                    

              Projekt „Ovoce do škol“                                  Projekt „Zdobení vánočních perníčků“                                                            
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Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

 

V letošním školním roce probíhala po celý rok aktivně interaktivní výuka 

ve všech ročnících. Byly používány multimediální interaktivní učebnice 

nakladatelství Nová škola, Taktik a Alter. Dále jsme využívali výukové 

programy nakladatelství Silcom, vlastní materiály vytvořené v rámci projektu 

DUM a další zdroje v rámci internetu. 

Ve všech třídách 1. stupně využíváme interaktivní tabuli ,nebo alespoň 

dataprojektor, denně. Nově byla vybavena interaktivní technikou – 

dataprojektorem a plátnem, učebna č. 22, kmenová třída 4. ročníku. Počítače 

využívali žáci 4. a 5. ročníku v předmětu Informatika a rovněž žáci při práci 

v dyslektickém kroužku.  

Používáme učebnice, které má škola k dispozici – z nakladatelství Alter, 

Nová škola, SPN. Postupně obnovujeme v rámci možností některé učebnice. Je 

nutné však kupovat učebnice vždy pro celou třídu, aby měli všichni žáci stejné 

vydání učebnice. Pracovní sešity si každoročně vybírají individuálně vyučující 

dle ročníku, ve kterém vyučují. Letos nově i z nakladatelství Taktik. 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Využití interaktivní tabule ve výuce                                  

 

4. Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů 

 

Vyučující, jako každoročně i letos, spolupracovali se školní družinou, 

Knihovnou B. Benešové, Policií ČR a Městskou policií, DDM Matýsek, 

s kabelovou televizí, redakcí časopisu Napajedelských novin, napajedelským 

muzeem, dopravním hřištěm Malenovice, ZOO Lešná Zlín, Slováckým 

divadlem Uherské Hradiště, FBM Zlín, s Krajskou pedagogicko-psychologickou 

poradnou Zlín, Školským poradenským zařízením, se Speciálně pedagogickým 

centrem Zlín a se sociálním odborem Otrokovice.  

Po celý školní rok probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní Mgr. 

Evou Svobodovou, metodičkou prevence rizikového chování Mgr. Evou 

Táborovou a se školní psycholožkou Mgr. Gabrielou Královou.  Mgr. 

Vanderková se věnovala aktivně práci s dětmi se specifickými poruchami učení 

- vedla skupinové konzultace s dětmi s SPU  a Mgr. Šinclová se věnovala dětem 
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s poruchami řeči - vedla skupinové konzultace s dětmi s logopedickými vadami. 

Dále probíhala v rámci školy také spolupráce s Mgr. Lysoňkovou, zabývající se 

environmentální výchovou.  

Během celého školního roku probíhala velmi aktivně spolupráce s rodiči 

nejenom na třídních schůzkách, ale také při konzultačních hodinách a 

ukázkových hodinách. 

V rámci Dne otevřených dveří nás navštívili žáci i učitelé MŠ Napajedla, 

MŠ Komárov i ZŠ Žlutava a mnoho rodičů, rodinných příslušníků a široké 

veřejnosti. Všichni se mohli účastnit aktivně probíhající výuky, prohlédli si 

učebny a využili techniku, kterou při výuce využíváme. 

  Vyučující prvního stupně v případě potřeby doučovali slabší žáky.  

 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Projekt „Den Země“                                              Zápis do 1. třídy 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                    Škola v přírodě Jeseníky Karlov 

 

 

Za 1. stupeň vypracovala Mgr. Zuzana Šinclová 
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Předmětová komice humanitních předmětů  

1. Výstupy ŠVP ZV  

Ve školním roce 2016/2017 probíhala ve všech ročnících podle nového 

ŠVP ZV, platného od 1. září 2016. Všechny výstupy byly splněny, Učivo 

bylo probráno podle časového tematického plánu.  

 

2. Evaluace – vzdělávací výsledky, přijaté závěry, další směrování 

výuky vzhledem k výsledkům testů : 

 celkově mají žáci stále problém s řešením otázek typu „vyber správné 

nebo nesprávné řešení“ 

 na nízké úrovni je, u některých žáků,  pochopení textu – čtenářská 

gramotnost 

 u většiny žáků  převládá  nízká úroveň domácí přípravy 

Je třeba také žáky více motivovat k výuce cizích jazyků – praktické využití 

formou jazykových pobytů žáků v zahraničí, využití metody e-Twining, CLIL 

 

3. Projekty – zapojení žáků a tříd, hodnocení: 

V letošním školním roce se zúčastnilo 34 žáků 7. – 9. ročníku jazykového 

pobytu v Londýně,  byli ubytováni v rodinách, poznávali pamětihodnosti i 

současný Londýn, navštívili expozici o natáčení série filmů o Harry Potterovi ve 

filmových studiích Warner Bros, mohli si vyzkoušet použití mluvy v reálných 

situacích s rodilými mluvčími, zájezd měl pozitivní odezvu, proto podobou akci 

plánujeme i na příští školní rok 

Proběhl nácvik představení pohádky Ledové království v anglickém jazyce 

(bude předvedeno ve vánočním čase) 

Dějepisné exkurze proběhly podle plánu (Bratislava, Praha, Vídeň, Osvětim). 

V březnu proběhly Dny frankofonie, žáci si zahráli francouzskou hru pétanque, 

shlédli filmy, pochutnali si na francouzských palačinkách a někteří se zúčastnili 

výtvarné soutěže o Francii. 

Ve výtvarné výchově se uskutečnil projekt galerie chodba – umísťování nových 

panelů s výtvarnými pracemi žáků. 

Dalším společným projektem byly Surrealistické šachy pro žáky 6. roč. 
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4. Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce : 

 

 ve všech předmětech je používán dataprojektor, přes který 

promítáme např. pdf verzi učebnice a pracovního sešitu 

 dále používáme zvukové nahrávky CD 

 využití  internetových záznamů 

 interaktivní CD-ROM  

 ve výtvarné výchově - motivační filmy a ukázky obrazů a hotových 

výtvarných prací 

 

5. Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů : 

 pravidelná je spolupráce s knihovnou B. Beneše 

 Napajedelské muzeum 

 Napajedelská knihovna 

 DDM Matýsek 

 Experimentárium při SPŠ Otrokovice 

 

                                                                Mgr. Vladimír Kameník 

 

Předmětová komise přírodovědných předmětů 

1. Výstupy ŠVP ZV – stav plnění – vyhodnocení 

 

Všechny ročníky 2. stupně pracovaly podle ŠVP ZV pro 1. ZŠ 

Napajedla. Učivo v jednotlivých předmětech a jednotlivých ročnících bylo 

probráno podle časových a tematických plánů, v souladu s výstupy ŠVP ZV. 

Při úpravě ŠVP ZV na konci minulého školního roku došlo k úpravě učiva 

matematiky v 6. a 7. ročníku. Jednalo se zejména o přesunutí části učiva ze 

sedmého do šestého ročníku. Tyto změny byly zohledněny také 

v tematických časových plánech pro školní rok 2017/2018. 

Učivo ve  školním roce 2016/2017 bylo probráno v souladu s výstupy ŠVP 

ZV. 
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2. Evaluace – vzdělávací výsledky, přijaté závěry, další směrování výuky 

vzhledem k výsledkům testů 

 

Znalosti a kompetence žáků byly ověřeny v evaluačních testech, které 

absolvovali všichni žáci druhého stupně.  

Evaluační testy byly z jazyka českého, matematiky, anglického jazyka a 

všeobecného přehledu. Všeobecný přehled je sestaven vždy z pěti otázek 

z přírodopisu, zeměpisu, fyziky, dějepisu, výchovy k občanství a v osmém a 

devátém ročníku také z chemie.  

Testy se uskutečnily ve dnech 5. 6. 2017 (M, JČ) a 7. 6. 2017 (Aj, Všeo). 

Testy jsou zaměřeny na zopakování učiva celého ročníku v daném 

předmětu. Žáci přistoupili k testům zodpovědně, absence byla velmi malá. 

Chybějící žáci dopisovali testy dodatečně. 

 

Závěry: 

Výsledky evaluačních testů v jednotlivých třídách většinou odpovídají 

celkovému hodnocení žáků ve druhém pololetí v jednotlivých předmětech. 

     Celkové výsledky jsou spíše průměrné, či mírně nadprůměrné.  

     6. ročník – 69 %, 7. ročník – 73 %, 8. ročník – 74 %, 9. ročník – 60 %.   

U žáků pozorujeme slabou domácí přípravu během školního roku, 

většině žáků stačí pouze průměrné výsledky.  

Z celkového počtu 167 žáků, kteří se zúčastnili evaluačních testů, 

dosáhlo 16 žáků nadprůměrného výsledku, tj. výsledku nad 90 %. Nejlepší 

žákyně byla z osmého ročníku a dosáhla celkového výsledku 97 %. 

Osvědčilo se závěrečné zopakování a shrnutí učiva celého školního 

roku před evaluačními testy, což některé žáky přivedlo i k samostatné domácí 

přípravě. 

 

Další směrování výuky:  

 

 Na začátku každého nového školního roku nejdříve zopakovat učivo 

ročníku předešlého. Opakovat učivo po ukončení jednotlivých kapitol. 

Klást větší důraz v jednotlivých otázkách také na postupy řešení, náčrty, 

vzorce apod. Na toto upozornit i žáky (matematika). 

 Zaměřit na důkladné procvičování probraného učiva (všechny předměty) 

 Učebnice jsou vyhovující a zůstanou pro příští školní rok nezměněny. 

 Využívat Podporu výuky, kam je možné vkládat také odkazy na online 

procvičování příkladů nejen z matematiky, ale také odkazy na videa, 

poznávačky atd. do ostatních předmětů 
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Celkové výsledky žáků 2.stupně 

 

Třída M Jč Všeo Aj Celkem za 

předměty 

6.A 68% 72% 73% 64% 69% 

6.B 59% 69% 78% 67% 68% 

6.ročník 64% 70% 76% 65% 69% 

      

7.A 70% 68% 73% 70% 70% 

7.B 74% 69% 80% 81% 76% 

7.ročník 72% 69% 77% 76% 73% 

      

8.A 73% 75% 86% 72% 76% 

8.B 71% 71% 72% 69% 71% 

8.ročník 72% 73% 79% 71% 74% 

      

9.A 45% 54% 61% 63% 56% 

9.B 63% 64% 79% 58% 66% 

9.ročník 53% 58% 68% 61% 60% 
 

3. Projekty – zapojení žáků a tříd 

Celoškolní projekty:   

 Den Země (21. 4. 2017) – proběhl dle plánu pro všechny třídy 2. stupně. 

Výborná byla spolupráce všech učitelů, byl splněn naplánovaný 

program. Kladem této akce byl zodpovědný přístup žáků a jejich 

aktivita. Všechny aktivity včetně fotografií byly zveřejněny na 

webových stránkách školy.  

Součástí projektu byl již tradičně mentoring žáků 9. a 1. ročníku, kteří 

společně předávali na náměstí sazenice bylinek občanům Napajedel. 

Z dalších aktivit jsou také již tradiční návštěvy rozhleden v našem kraji, 

vycházky do přírody a také čištění břehů Moravy od různých odpadků. 
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Den Země 

 

 Výstava domácích mazlíčků – v rámci Dne Země, vystavená zvířata od 

žáků naší školy. Úspěšná akce, návštěvníci byli nejen z řad našich žáků, 

ale také rodiče s dětmi z DDM Matýsek a děti z mateřské školy. Jedná se 

o soutěžní výstavu, na které mohou návštěvníci hlasovat pro 

nejsympatičtějšího domácího mazlíčka.  

Letošním vítězem se stal králík Bruno chovatele Matyáše Bursy ze 7. A. 

Mezi dalšími vystavenými exponáty byla morčata, křečci, želvy, králíci a 

také sklípkan nebo oblovka. 
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 Sportovní den (1. 6. 2017) – byla velmi zdařilá celoškolní akce, předem 

velmi dobře připravená, vše bylo zajištěno. Pochvalu si zaslouží všichni 

žáci, kteří se zapojili do jednotlivých disciplín a také ti, kteří pomáhali 

při zapisování a vyhodnocování výsledků. Jako rozhodčí na jednotlivých 

stanovištích působili učitelky, kterým se zapisováním výsledků pomáhali 

necvičící žáci.  

Žáci soutěžili v následujících disciplínách: Běh 1500 metrů, běh 60 

metrů, skok do dálky, hod kriketovým míčkem a vrcholem celé akce 

byla štafeta v běhu na jedno kolo. 

Na závěr byli úspěšní žáci oceněni medailí, případně diplomem. 
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Projekty s environmentální tematikou:  

 Sběr pomerančové a citronové kůry, sušených šípků 

 Sběr starého papíru 

 Sběr hliníku 

 

Projekty, exkurze, výukové programy a přednášky s přírodovědným 

zaměřením: 

 

 Den otevřených laboratoří (chemie) na SPŠ Otrokovice 

(29. 11.  2016) – vybraní žáci 9. ročníku – žáci si mohou prohlédnout 

správně vybavené chemické laboratoře, prohlédnout si připravené 

pokusy, některé si mohou i sami vyzkoušet.  

Tato exkurze je spojena i s prohlídkou Experimentária. 

 

 

 

 



- 31 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ornis Přerov – 9. 5. 2017 – přírodovědná exkurze žáků 7. ročníku do 

ornitologické stanice v Přerově. Součástí je odborná přednáška 

v expozici vycpanin, prohlídka venkovních voliér, seznámení s prací 

záchranné stanice a prohlídka různých druhů ptačích budek a krmítek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Exkurze do Experimentária v SPŠ Otrokovice – 30. 11. 2016. Žáci 

8. ročníku se zúčastnili netradiční výuky přírodovědných předmětů.  
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První hodina byla věnována fyzice, druhá efektním pokusům z chemie. 

Třetí hodina byla praktická. Žáci si vyzkoušeli práci v dílně, kde si 

podle návodu a s pomocí drátu, kleští a pájky vytvořili vlastní 

hlavolam. Také se byli podívat v autodílně, kde mimo jiné vyzkoušeli i 

výměnu pneumatiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 33 - 

 

Akce zaměřené na zdravovědu: 

 

 Květinový den = Český den proti rakovině - 10. 5. 2017, letos zaměřeno 

na skupinu nádorů hlavy a krku. Účastnili se vybraní žáci devátých 

ročníků a podařilo se prodat 640 žlutých kytiček měsíčku lékařského.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 „Nehodou to začíná“ – 23. 5. 2017 - interaktivní preventivní a 

vzdělávací program, který spojuje přední odborníky na dopravní 

bezpečnost, drogovou problematiku a záchranu lidského života. Je 

určený všem začínajícím i budoucím řidičům 

motorových vozidel.  

Výukový program pro žáky 9. ročníku 

v Otrokovické Besedě o dopravních nehodách, 

jejich příčinách, řešení a následcích. 
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 Tematické přednášky v Týdnu bezpečnosti  

Tělesná výchova 

 Lyžařský výcvikový kurz – 6. 2. – 10. 2. 2017, pro žáky 7. ročníku, 

letos ve skiareálu  Annaberg  Andělská Hora (Jeseníky). 

 

 

 

 

 

 

 

 Polonéza – 25. 2. 2017 (9. ročník)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 35 - 

 

4. Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

 

Výuka probíhala ve všech ročnících a ve všech předmětech (kromě 

matematiky) s využitím učebnic nakladatelství Fraus. Využíváme také 

interaktivní učebnice Př, Ch a F nakladatelství Fraus, ve kterých jsou různé 

odkazy na internet a vložena také výuková videa. V matematice jsou využívány 

učebnice SPN, které více vyhovují množstvím příkladů na procvičování.  

Ve všech učebnách přírodovědných předmětů je využíván dataprojektor, 

jako pomůcka při vysvětlování nového učiva, na procvičování, různé soutěže a 

také k prezentaci žákovských referátů. Velkou výhodou je připojení počítačů 

k internetu v každé učebně. 

Dále jsou využity pracovní sešity, tabulky, sbírky příkladů, modely částí 

lidského těla, vycpaniny, nástěnné obrazy, atlasy a mapy a různé vlastní 

vytvořené pomůcky. 

Některé pomůcky do fyziky jsou již zastaralé, pořízení nových je velmi 

finančně náročné, budou obnovovány postupně podle finančních možností. 

Další pomůcky (např. nástěnné mapy, do chemie spotřebované 

chemikálie…) jsou doplňovány postupně podle potřeby. 

 

5. Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů 

 

Instituce: 

 Leros Strážnice – sběr pomerančové a citronové kůry 

 Český svaz včelařů 

 Muzeum Napajedla 

 Ornitologická stanice Přerov 

 Středisko volného času Bios  

 Autodoprava Kašpárek 

 Papírny Otrokovice 

 Otto Office, AKTIPO – tonery 

 Liga proti rakovině Praha 

 DDM Matýsek 

 Sběrný dvůr Napajedla 

 AŠSK -  asociace školních sportovních klubů 

 SPŠ Otrokovice 

 Planeta Země 3000 

 Povodí Moravy 

 Arbia – ovocná školka 

 cestovatelé Zlín a okolí 
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 Přírodovědecká fakulta UP Olomouc (katedra matematiky a geografie) 
 

Mimotřídní činnost pedagogů 
 

 mimotřídní prací učitelů je vzájemná spolupráce při organizování 

různých soutěží. Přípravy soutěží pro žáky se pravidla účastní všichni 

vyučující daného předmětu. Školní kola těchto soutěží probíhají 

v odpoledních hodinách. Soutěže i do budoucna budeme vybírat podle 

schopností a zájmu žáků 

 

 velmi dobře probíhají také vzájemné konzultace vyučujících v případě 

výchovných nebo vzdělávacích problémů žáků. Probíhali také vzájemné 

hospitace pedagogů vyučujících stejné předměty. 

 

 vyučující se pravidelně účastní třídních schůzek a konzultačních hodin 

se zákonnými zástupci žáků 

 

 učitelé organizují tematické exkurze, případně se účastní různých exkurzí 

organizovaných jinými učiteli. Tyto exkurze bývají dosti náročné, často 

trvají od brzkého rána do pozdního večera. 

 

 v březnu 2017 probíhala na naší škole studijní praxe studentky 5. 

ročníku PřF Olomouc Kristýny Šimkové. Absolvovala několik náslechů a 

také několik vyučovacích hodin praktické výuky v předmětech své 

aprobace (M, Vo) 
 

 zpracovala: Mgr. Lenka Perutková  

 

Vyhodnocení environmentální výchovy 
 

Environmentální výchova (EV) je součástí dlouhodobé koncepce práce 

naší školy, vychází především z regionálních podmínek a aktuálních potřeb. 

Realizace probíhala různými formami v rámci vyučování, projekty, besedami, 

výukovými programy, projektovými dny apod. Do aktivit byli zapojeni všichni 

pedagogičtí pracovníci.  

EV se prolíná celým školním kurikulem a vytváří komplexní systém, 

který umožňuje soustavné působení na všechny složky žákovy osobnosti - na 1. 

stupni především v prvouce, vlastivědě a přírodovědě, na 2. stupni pak v rámci 

přírodopisu, zeměpisu, chemie, výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a 

praktických činností. 

EV je chápána nejen jako výchova k řešení problémů týkajících se 

životního prostředí, ale zejména jako výchova žáka k trvale udržitelnému 
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rozvoji. EV tak zaručuje nejen nadpředmětové vazby a propojení s praxí, ale 

naplňuje i další vytyčené cíle: 

 rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a 

důsledkům lidských činností na prostředí,  

 vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich ohrožování, 

přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské populace 

a vztahy k prostředí v různých oblastech světa 

 umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními problémy a 

vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí 

 poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro každodenní 

žádoucí jednání občana vůči prostředí 

 ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního prostředí a 

udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích  

 napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí 

 seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti 

 učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se 

ekologických problémů 

 učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně 

obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska 

 přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

 vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních 

zdrojů 

 vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako 

pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 

 podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve 

vztahu k prostředí 

 přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických 

hodnot prostředí 

 vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního 

prostředí 

 vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a 

kulturnímu dědictví 

 

Spolupráce: 

 

 Leros, s.r.o. Strážnice 
- sběr šípků 

- sběr pomerančové a citrónové kůry 

 

 OTTO Office, AKTIPO 
- sběr a recyklace prázdných tonerů (omezeno) 
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 ZOO Zlín  

- exkurze, výlety, výukové programy, pracovní listy, informační materiály 

 

 ornitologická stanice ORNIS Přerov 

- exkurze, výukové programy, informační materiály 

 

 volnočasové středisko BIOS 

- exkurze, výukové programy, informační materiály 

  

 Český svaz ochránců přírody 

- informační tiskoviny 

 

 Krajská hygienická stanice Zlín 

- informační tiskoviny, besedy 

 

 Odbor životního prostředí města Napajedla (p. Kozmíková), Komise 

ŽP Napajedla 

- informační materiály, konzultace, soutěže 

 

 ZO ČSV Napajedla 

- včelařský kroužek 

- výtvarná soutěž „Já a včela“ 

- „Den včel“ 

 

 Charita sv. Anežky Otrokovice 
- sběr hliníku 

 

 Ekocentrum Čtyřlístek, Ekocentrum Líska, Ekocentrum Trnka 

- výukové materiály, letáky, soutěž „Poznej a chraň“ 

 

 Záchranná stanice zvířat IKAROS Pelhřimov 
- výukové programy 

 

Dále nepokračuje spolupráce s ECOBAT (sběr baterií), ASECOL (sběr 

elektrozařízení), JELÍNEK TRADING spol. s.r.o. (sběr PET víček). 

 

Přehled akcí  

– podrobnější rozpis s fotodokumentací viz příloha 

 

Aktivity a činnosti:  

- vycházky do přírody, výuka v přírodě 

- třídění odpadu – papír, plast, ostatní  
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- sběr starého papíru 

- sběr sušené pomerančové a citrónové kůry, šípků 

- sběr prázdných tonerů 

- sběr hliníku 

- péče o zeleň ve třídách, na chodbách a v okolí školy 

- údržba školního dvoru, vytvoření školní zahrady 

- projekt „Můj herbář“ (7. ročník) – vytvoření herbářové položky, botanizování 

v přírodě 

 

Projektové dny: 

„Den Země“ – celoškolní projektový den 

„Škola v přírodě“ – 1.- 5. třída 

 

Exkurze, výstavy, besedy : 

- Exkurze ORNIS Přerov – 7. ročník 
- Muzeum Napajedla – Výstava k výročí povodní 1997 
- Exkurze do chráněného lužního lesa řeky Moravy – v rámci Dne 

Země – 8. ročník 
- Návštěva rozhledny Maruška v Hostýnských vrších – v rámci Dne 

Země – 7. ročník 
- Čištění části břehu řeky Moravy a zaměření se na kriticky ohrožené 

druhy zvířat – v rámci Dne Země - 6. ročník   
- Úklid Boříčka (Napajedla) – v rámci Dne Země – 5. ročník 

 

 Biologická olympiáda 
o Marie Gieslová – 9. místo v okresním kole 

5/ Třídění odpadů a sběry 

 SBÍREJ TONER.CZ – Pomůžete i bez peněz - ekologicko – charitativní 

projekt 

 Sběr šípků, pomerančové a citronové kůry 

 Sběr starého papíru 

 Sběr hliníku -  ekologicko - charitativní projekt 

 Třídění odpadů na škole 
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 1/ Celoškolní projektový den – „DEN ZEMĚ“   

- koordinátorky: Mgr. Michaela Navrátilová, Mgr. Jitka Puková 

Den Země jako první zorganizovali američtí studenti 22. 4. 1970. Chtěli prosadit 

přijetí nových ekologických zákonů. Akce se tehdy zúčastnilo 20 miliónů 

občanů Spojených států amerických. V rámci tohoto dne byl vyhlášen 

následující program: 

 stabilizovat počet obyvatel na Zemi  

 zvýšit energetickou účinnost  

 přejít na obnovitelné zdroje energie  

 recyklovat odpady  

 nepoužívat chemikálie, které ničí ozónovou vrstvu  

 předcházet erozi půdy a řešit problém snižování její produktivity  

Česká republika se do oslav Dne Země zapojila v roce 1990. Každý další rok 

pak probíhá řada akcí různých organizací, škol, úřadů, jednotlivců i firem, které 

tento den propagují a snaží se upozorňovat na problémy naší planety. 

Náš „Den Země“ se uskutečnil v pátek 21. 4. 2017. Všechny ročníky se zapojily 

do zajímavých činností teoretických i praktických. Žáci 1. stupně  navštívili ve 

čtvrtek 20. 4. 2017  prostory pojízdného planetária. Žáci 2.,3., a 4. třídy byli 

v kině na filmu Aldabra. Poté byl pro ně připraven edukační program v muzeu. 

5. třída  se pustila již klasicky do úklidu Boříčka a žáci 1. a 9.  třídy  předávali 

občanům Napajedel   symbolické dárky v podobě sazeniček bazalky. 
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Na druhém stupni proběhlo čištění části břehu řeky Moravy, výlet k rozhledně 

Maruška (Hostýnské vrchy), 8. ročník navštívil lužní les řeky Moravy. 
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2/ Vyhodnocení ankety „DOMÁCÍ MAZLÍČEK 2017“ 

 

K celoškolnímu projektovému dnu Den Země se na naší škole již tradičně 

konala výstavka „Domácích mazlíčků.“  

 

Každý, kdo se na mazlíčky přišel podívat, měl možnost hlasovat, který mazlíček 

se mu líbí nejvíc. Hlasování na plné čáře ovládli králíci. Na prvním místě se 

umístil králík Bruno Matyáše Bursy ze 7. A, druhé místo obsadil králík Igor 

žákyně Hanky Galetkové ze 7. B a třetí místo patřilo králíku Travisovi Marušky 

Mackové ze 3. třídy.  

           

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3/ Přírodovědné a ekologické soutěže  
 

Biologická olympiáda 

10. dubna se ve Zlíně na gymnáziu Lesní Čtvrť uskutečnilo okresní kolo 

biologické olympiády pro 6. a 7. ročník. Naši školu reprezentovala Marie 

Gieslová (7. ročník). Soutěž se skládala z teoretického testu, laboratorní práce, 

poznávání organismů – botanická a zoologická část. Letos tématem olympiády 

bylo – Detektivem v přírodě. Každý soutěžící doma vypracoval vstupní úkol – 
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Maruška pozorovala důkazy o přítomnosti živočichů v přírodě. Svými 

vědomostmi a svědomitou přípravou získala v této náročné soutěži krásné 9. 

Místo. 

 4/ EXKURZE, VÝSTAVY A BESEDY 

 

ORNIS Přerov 

V úterý 9. 5. 2017 se již tradičně žáci sedmého ročníku vydali studovat tajemství 

ornitologie do záchranné stanice Ornis v Přerově. Mohli si prohlédnout 

vycpaniny ptáků ve vnitřní expozici a také některá zachráněná zvířata ve 

venkovních voliérách. Velmi zajímavé jistě bylo krmení malých ještě 

neopeřených mláďat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ A SBĚRY 

 

 SBÍREJ - TONER.CZ – POMŮŽETE I BEZ PENĚZ 
- ekologicko-charitativní projekt  

 

 

Naše škola se opět zapojila sbíráním prázdných 

tiskových kazet (tonerů) do ekologicko-charitativně 

zaměřeného projektu SBÍREJ-TONER.CZ, organizovaný 

občanským sdružením AKTIPO. Tonerové a inkoustové 

kazety nepatří mezi odpadky. Jejich sběrem se umožní 

renovace a ušetří příroda od zbytečné zátěže. Ročně se v ČR 
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na skládce ocitne až 3400 tun tonerových a inkoustových kazet a tímto 

projektem můžeme toto číslo snížit. Kromě toho peníze za renovaci tiskových 

kazet sdružení poukáže Domovu pro postižené děti LILA Otnice.  

Tonery sbíráme jen v rámci pedagogických pracovníků.  

 

 

 SBĚR ŠÍPKŮ, POMERANČOVÉ A CITRONOVÉ KŮRY 

Jako každý rok probíhal na naší škole sběr šípků, 

pomerančové a citronové kůry. Aktivně spolupracujeme 

se společností LEROS s.r.o. Strážnice, což je jediný 

tradiční český zpracovatel léčivých rostlin a výrobce 

farmaceutických specialit, bylinných a ostatních čajů. 

Naši žáci celkem nasbírali cca 35 kg pomerančové kůry, 

cca 2 kg citronové kůry, cca 7,5 kg sušených šípků. 

 

 SBĚR STARÉHO PAPÍRU 

 

Na naší škole probíhá celoroční sběr starého papíru, do kterého se zapojují nejen 

žáci, ale i občané Napajedel. Naším odběratelem jsou Otrokovické papírny a.s., 

které jsou mimo jiné největším výrobcem hladké strojové lepenky v České 

republice. 

 

 SBĚR HLINÍKU 
Naše škola se zapojila do akce „Hliník pro Charitu.“ Žáci sbírali hliník 

v různých podobách  - např. alobal, plechovky od nápojů, víčka od jogurtů, 

zavařenin, alkoholických nápojů, obaly od paštik, sprejové nádobky, staré 

žaluzie, hliníkové nádobí, příbory apod. Sběrem hliníku jsme šetřili životní 

prostředí a pomáhali potřebným. 
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  TŘÍDĚNÍ ODPADU NA ŠKOLE 

 

V každé třídě jsou umístěny barevné nádoby, do kterých žáci 1. i 2. stupně 

třídí odpad – papír, plast, ostatní. Modrá nádoba je určena na papír, žlutá na 

plast a červená na komunální odpad. Každodenním používáním si osvojují 

zodpovědné postoje a návyky a přenášejí je tak i do svých domovů. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I v letošním roce oceníme nejlepší sběrače na škole, co se týče množství sušené 

pomerančové kůry, citronové kůry, šípků.   

 

Za školní rok 2016/2017 zpracovala: Mgr. Dominika Lysoňková 
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Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2016/2017 

 

V tomto školním roce bylo zapsáno do školní družiny 90 žáků. 

 

ODDĚLENÍ VYCHOVATELKA TŘÍDY 

I.  Bc. Simona Šulcová 1 

II.  Šimona Jirásková 2,4 

III.  Mgr. Veronika Dupalová 3,4 

 

Letos z důvodu naplnění kapacity nenavštěvovali školní družinu žáci pátého 

ročníku. 

Hlavní cíle: 
a/vychovávat žáky k smysluplnému využívání volného času 

b/vybavovat žáky dostatkem námětů pro naplňování volného času 

c/umožnit odpočinkovou činnost/aktivní i klidovou/ 

d/umožnit přípravu na vyučování 

e/zajistit žákům prostředí plné porozumění, pochopení, bezpečí, ovšem s jasně 

   stanovenými pravidly 

Všechny tyto cíle byly ve školní družině naplňovány po celý školní rok. 

Program vycházel z oblasti Rámcového vzdělávacího programu zájmového 

vzdělávání zvaného „Člověk a jeho svět“ a tudíž od toho se odvíjely jednotlivé 

volby témat a organizace práce a to v jednotlivých odděleních, ale i při 

společných akcích. Při všech činnostech byly upevňovány klíčové kompetence/k 

učení, k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, kompetence 

občanská a k trávení volného času/. 

Akce ve spolupráci s: 

a/Domem dětí Matýsek – páteční promítání, deskové hry, taneční odpoledne 

s kroužkem Defilé, návštěva vánoční a velikonoční výstavky (účast vždy 70 

dětí), Halloween (účast 200 dětí a rodičů), pěvecká soutěž s Hankou (55 dětí), 

přírodovědný vzdělávací program „Ptactvo“(75 dětí) 

b/družinou 2. základní školy – sportovní odpoledne (účast 65 dětí) 

c/mateřskou školou Napajedla a Komárov  –  Den otevřených dveří (účast 150 

dětí a rodičů 

 

V rámci školní družiny pracovaly pod vedením Mgr. Dupalové dva kroužky 

– anglický a přírodovědný. 

I v letošním roce vychovatelky připravily scénář Vánočního koledování pro 

všechny ročníky prvního stupně. Společně s žáky vyrobily předměty, které pak 

byly prodávány ve stánku školní družiny na školním dvoře při tomto koledování. 

Dále vychovatelky provázely děti z mateřské školky Napajedla a Komárov při 

dni otevřených dveří.  Vychovatelky se také podílely na přípravě plesu školy/ 

prodej lístků, sponzorské dary, výzdoba plesu, pořadatelská služba/.  Všechny 
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vychovatelky připravily program školy v přírodě. Vychovatelky Jirásková a Bc. 

Šulcová se zúčastnily školy v přírodě v termínu od 19. června do 23. června 

2017. na hotelu Moravice v Karlově pod Pradědem. Vychovatelka Jirásková ji 

také zabezpečovala organizačně. zabezpečovala organizačně. Účast 100 žáků a 9 

pedagogických pracovníků. 

Dále jsme třídy doprovázely při různých akcích: plavecký výcvik žáků druhé a 

třetí třídy (vychovatelka Jirásková, Mgr. Dupalová a Bc. Šulcová)Čert, anděl, 

Mikuláš – 9. třída (vychovatelka Jirásková, Mgr. Dupalová, Bc. Šulcová), den 

s policií – 3. třída (Bc. Šulcová). 

23. března proběhlo odpoledne s francouzštinou – Dny frankofonie , kterého se 

zúčastnilo 25 dětí ze školní družiny v doprovodu vychovatelky Jiráskové.  

V letošním školním roce proběhlo několik společných akcí (akce s datem, kdy 

se akce uskutečnila a fotografií v příloze). Všechny se setkaly u dětí s velkým 

ohlasem. O všech informujeme na webových stránkách školy, školní družiny a 

v Napajedelských novinách. Vychovatelka Bc. Šulcová píše internetový časopis 

Nšoči, kde také naše akce zveřejňuje. 

 

Soutěže, kterých jsme se zúčastnili: 

říjen 2016 – Strašidelný hrad – výtvarná a kreativní soutěž Domu dětí Matýsek 

duben 2017 – Příběh vody – okresní soutěž, výtvarné zpracování námětu dle 

knihy 

duben 2017 – Velikonoční vajíčko – výtvarná soutěž Domu dětí Matýsek 

V prosinci 2016 jsme vyhlásily vánoční soutěž pro děti a rodiče na 

téma“Vánoce, vánoce přicházejí“. Z přinesených výrobků byla v prostorech 

před školní družinou nainstalována výstavka prací. Nejlepší výrobky byly 

oceněny diplomem a drobnou cenou.     

              

Praxe studentky: 

 V termínu od 22. května 2017 do 9. června 2017 proběhla praxe studentky 2. 

ročníku pedagogické školy v Kroměříži Michaely Maděrové v naší školní 

družině. Pracovala pod vedením vedoucí vychovatelky Jiráskové. 

 

Materiální podmínky: 

Ve školní družině si žáci hlavně hrají a odpočívají. K tomu slouží různé hry, 

stavebnice, domečky, molitanové sestavy, které se nám velmi osvědčily. Toto 

všechno se při počtu 90 žáků velmi opotřebovává a ničí. Proto jsem pro tento 

školní rok navrhovala pořídit nové hračky a boxy na ukládání těchto hraček. Dle 

finančních možností se nám to podařilo splnit. Také byly zakoupeny stoly na 

počítače, židle k počítačům a 3 židle pro vychovatelky. Do druhého oddělení  

školní  družiny byl objednán nový koberec. Na školní dvůr byly v menším 

množství pořízeny míče, švihadla a soft tenis. 
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Každý školní rok se snažíme žákům zlepšovat prostředí školní družiny a 

navozovat rodinnou atmosféru. V tomto trendu bychom rády pokračovaly i 

v dalším roce.  

Celkové hodnocení: 

Celý rok hodnotím velmi kladně. Všechny akce proběhly v souladu s ročním 

plánem. Také spolupráce s vedením školy, s učiteli a rodiči byla na velmi dobré 

úrovni. Rodiče nás také velmi dobře sponzorovali – papíry na kreslení, lepidla, 

papírové ubrousky, sirupy pro děti, ceny do soutěží a také pro nás nachystaly 

různé dobroty na akce, které školní družina uskutečnila. 

Všem poděkování od žáků a vychovatelek školní družiny. 

 

V Napajedlech 23. června 2017    Jirásková Šimona 

                                                 vedoucí vychovatelka 

 

 

Akce školní družiny za školní rok 2016/2017 

 

21. 9. 2016  

Návštěva Muzea Napajedla – expozice Hřiště hraček a Průmysl a řemesla 
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22. 9. 2016 

Výstava obrazů v DDM Matýsek, zpívání s Hankou 

 
 

 

11. 10. 2016 

Turnaj v Člověče, nezlob se (školní tělocvična) 

 
 

24. 10. 2016 

Vydloubávání dýní, příprava na Halloween 
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25. 10. 2016 

Halloweenský průchod strašidelnou školou 

Halloween s DDM a městem Napajedla na nádvoří radnice 

 
 

 

8. 11. 2016 

Družina má talent (školní tělocvična) 

 
 

 

23. 11. 2016 

Zamykání lesa a uspávání broučků  - les Kalvárie 
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29. 11. 2016 

Smajlíkov Uherské Hradiště 

 
 

6. 12. 2016  

Čertí soutěže a diskotéka (školní tělocvična) 

 
Diskotéka, čertí tanečky a dokonce i skákání v pytlích. To nesmělo chybět na 

Čertí diskotéce! 

 

20. 12. 2016 

Vánoční koledování na školním dvoře 
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21. 12. 2016 

Zdobení vánočního stromečku pro zvířátka – procházka do lesa 

 
Zvířátka se ale měla. Dostala od dětí ze školní družiny vánoční dárek. Mrkvičky, 

jablíčka, suchý chléb i rohlíky a dokonce i ořechy. Mňam! 

 

11. 1. 2017 

Cesta na severní pól (školní dvůr) 

 
24. 1. 2017 

Den MIMOŇŮ – námětové hry, soutěže, diskotéka 
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27. 1. 2017  

Zpívání s Hankou – DDM 

 
21. 2. 2017  

Ples princů a princezen 
 

 

 

 

 

 

 

28. 2. 2017 

 

 

 

 

 

 

Vystoupení žonglérské dvojice ,, Dva v kruhu ‘‘  (školní tělocvična) 
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2. 3. 2017 

Vrškománie 

 
 

14. 3. 2017 

Módní přehlídka ve školní družině 
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27. 3. 2017 

Vynášení Moreny – pochod k řece Moravě 

 
 

31. 3. – 1. 4. Noc ve školní družině 

 
Vyzbrojeni baterkou, spacákem, polštářkem a zubním kartáčkem jsme dorazili v 

19,00 hodin do družiny. Jen najít to nejlepší místečko na spaní. 

Noční vycházka, stezka odvahy, písničky a hry u svíček byly skvělé a protože 

bylo APRÍLA, nevěřili byste, kdo nás navštívil. Samotný Ježíšek se stromečkem 

a každému z nás dal dáreček. 

 

19. 4. 2017 

Den Země – otázky a úkoly na téma Ekologie – tvorba vlastní vlajky 
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28. 4. 2017 

 

Čarodějnické řádění ve školní tělocvičně 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Červen 2017 

Všeobecné znalosti pohádek – hra na školním dvoře 

 
Umíš přiřadit dvojici Spejbl a …? Či Jeníček a ….? Umíš? Skvěle! Pro ty, kteří 

se umístili na prvních třech místech, bylo nachystáno malé překvapení. 

 

Škola v přírodě – Hotel Kamzík – Moravice  

Kouzelnické vystoupení – školní tělocvična 

Miss a Missák školní družiny - školní tělocvična 

Zmrzlinová párty - cukrárna 

 

Část F 

Údaje o prevenci 

Minimální preventivní program je konkrétním dokumentem školy zaměřeným 

na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na jejich osobnostní a sociální 

rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. Je založen na 

podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce se žáky, 

zapojení celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci 

žáků školy. Minimální preventivní program vychází z preventivní strategie 

školy, je zpracováván na jeden školní rok školním metodikem prevence. 

1.1 Riziková prostředí školy 

Jako na každé škole, i v prostorách 1. základní školy Napajedla se nachází 

několik prostředí, ve kterých hrozí zvýšené riziko výskytu rizikového chování. 
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Je třeba se zde zaměřit na zvýšený pedagogický dohled, a ten důsledně 

dodržovat. Následující tabulka mapuje riziková prostředí a popisuje opatření, 

která by měla vést ke snížení výskytu rizikového chování.  

 
Tabulka 1 - Zmapování rizikových prostor ve škole 

riziková prostředí ve škole  
opatření vedoucí ke snížení 
výskytu rizikového chování 

prostor ve vestibulu a před 
budovou školy, prostor u tělocvičny 

kamerový systém 

šatny na chodbách školy a u 
tělocvičny, schodiště 

pedagogický dohled 

WC na chodbách školy a u 
tělocvičny 

pedagogický dohled, žákovská 
služba 

přecházení na oběd  pedagogický dohled 

přecházení do sportovní haly pedagogický dohled 

 

Školním metodikem prevence na 1. ZŠ Napajedla je Mgr. E. Táborová. O 

programu byli informováni všichni učitelé na první pedagogické poradě, která se 

konala v přípravném týdnu. Dále byli samozřejmě informováni zákonní zástupci 

žáků, a to při třídních schůzkách nebo prostřednictvím webu školy. Žáci byli o 

Minimálním preventivním programu informování v rámci třídnických hodin a 

také v hodinách výchovy ke zdraví. Široká veřejnost měla možnost informace 

získat prostřednictvím webových stránek. 

Na programu spolupracovali všichni pedagogičtí pracovníci I. a II. stupně, 

školní družiny, ředitelka školy Mgr. D. Pospíšilová, zástupkyně ředitelky Mgr. 

R. Táborová, školní psycholožka Mgr. G. Králová a výchovná poradkyně Mgr. 

E. Svobodová.  

1.2 Vzdělávání pedagogů  

Pedagogové se v rámci svých možností účastní aktivit zaměřených na prevenci 

rizikového chování. Škola jim poskytuje nabídku programů seminářů a školení 

zabývajících se touto tématikou. 

S využitím Metodického doporučení k prevenci rizikového chování u dětí a 

mládeže (MŠMT č.j.: 21291/2010-28), vydaném MŠMT, byl vypracován 

krizový plán školy, který popisuje, jak postupovat v konkrétních případech 

rizikového chování. Krizový plán byl také uložen ke zhlédnutí v elektronické 

podobě na serveru školy. Pro příští školní rok bude vhodné plán také vytisknout 

a vyvěsit na viditelném místě, případně předat v tištěné podobě každému 

vyučujícímu. 

1.3 Spolupráce se zákonnými zástupci 

Problémy spojené s rizikovým chováním žáků je třeba řešit ve vzájemné 

spolupráci. Zákonní zástupci žáků jsou informováni o Minimálním preventivním 
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programu, situaci na škole i o možnostech případné pomoci průběžně na 

webových stránkách školy, prostřednictvím třídních učitelů na třídních 

schůzkách, či konzultačních hodinách, a v některých článcích v Napajedelských 

novinách. Dále se k nim informace mohou dostávat díky internetové podpoře 

výuky, kterou naše škola zřídila pro žáky v rámci koncepce domácí přípravy. 

Je třeba soustředit se na co největší zapojení zákonných zástupců žáků. Bohužel 

se však v některých případech objevuje přehnaná orientace na vzdělávací 

výsledky a malá podpora osobnostních kvalit žáka. 1. základní škola Napajedla 

je také zapojena do projektu Rodiče vítáni. Splňuje tedy určité standardy 

přístupnosti zákonným zástupcům: 
 

standard způsob provedení 

Rodiče se dostanou bez problémů do 
školy, včetně odpoledních hodin. 

U vstupních dveří je umístěn viditelně 
označený zvonek, rodiče po zazvonění do 
školy pustí pověřená osoba. 

Rodičům jsou dostupné kontakty na 
všechny učitele a vedení školy. 

Škola má aktualizované webové stránky 
obsahující jména všech vyučujících a 
vedení školy. Na stránkách jsou uvedeny 
kontakty (email, telefon) na vedení školy a 
spojovatelku. 

Rodiče mají k dispozici informace o tom, 
co a kdy se ve škole děje. 

Rodiče dostanou na začátku školního roku 
tištěnou informaci o tom, kdy jsou školní 
prázdniny, kdy se konají třídní schůzky, 
dny otevřených dveří a další významnější 
akce pro rodiče a žáky školy. Tyto 
informace má škola stále dostupné na 
svém webu a průběžně je aktualizuje. 

Rodičům zaručujeme, že při třídních 
schůzkách neprobíráme prospěch a 
chování jejich dítěte před ostatními rodiči. 

Každý rodič má možnost konzultovat 
prospěch dítěte s konkrétním učitelem 
osobně. 

S rodiči komunikujeme partnerským 
způsobem. 

Na rodiče, kteří se obrátí na vedení školy 
nebo na učitele, si vždy uděláme čas, 
vyslechneme je a slušně reagujeme na 
jejich potřeby (poskytneme informace, 
radu, sjednáme schůzku apod.). Máme-li 
důvod požadavek odmítnout, svoje 
stanovisko vždy vysvětlíme. S rodiči 
komunikujeme důstojným způsobem a 
dbáme na to, aby u jednání nebyl nikdo, 
koho se to netýká. 

Pořádáme školní akce pro rodiče v 
termínech a hodinách, které jim umožní se 
jich opravdu zúčastnit. 

Pro letošní školní rok jmenujme například 
Vánoční koledování, školní ples či 
rozloučení žáků devátých tříd. 

Informační tabule o značce Rodiče vítáni 
je viditelně umístěna u vstupu do školy. 

Informace a logo Rodiče vítání je umístěna 
na vstupních dveřích. 

Dbáme na to, aby zápis do školy byl 
společenskou událostí příjemnou pro 
rodiče i děti. Myslíme při tom na potřeby 
dětí i rodičů. 

Na zdárném průběhu zápisu do školy 
spolupracují všichni pedagogičtí 
pracovníci. 
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Nabízíme rodičům kromě žákovské knížky 
a třídních schůzek i další způsob, jak je 
pravidelně informovat o prospěchu dítěte 
(školní sešitky, týdenní plány, elektronické 
žákovské knížky, …) 

Rodiče jsou informováni také 
prostřednictvím webu školy, internetové 
podpory výuky, pomocí e-mailu, 
telefonicky či prostřednictvím návratek. 

Kromě společných třídních schůzek 
organizujeme i konzultace ve trojici učitel, 
dítě, rodič. 

Rodiče mohou vyučujícího navštívit 
v průběhu konzultačních hodin a to i se 
svými dětmi. 

Konfliktní situace ve škole řešíme tak, aby 
se jich mohli zúčastnit všichni, jichž se 
záležitost týká, včetně rodičů a dítěte/dětí. 

Jednání probíhají nejčastěji v ředitelně 
školy za účasti zákonných zástupců, žáků, 
třídního učitele a řídícího pracovníka školy. 

ŠVP a další školní dokumenty 
zpřístupňujeme na webu školy.  

ŠVP je zpřístupněn nejen na webu školy, 
ale také na chodbě školy, kde si v něm 
mohou rodiče číst, například v době 
konzultačních hodin. 

Nabízíme rodičům konzultace našeho 
školního psychologa/výchovného poradce. 

V letošním školním roce byly vypsány a 
zveřejněny konzultační hodiny školní 
psycholožky, výchovné poradkyně a 
metodičky prevence, a to jak pro rodiče, 
tak i pro žáky.  

Rodiče mají možnost ovlivňovat způsob 
stravování svých dětí ve škole (skladbu 
jídelníčku v jídelně, sortiment ve školním 
bufetu, přítomnost/nepřítomnost automatu 
na sladkosti apod.). 

V průběhu školního roku rodiče formou 
návratky obdrželi dotazník, týkající se 
sortimentu zboží ve školním bufetu. 

Rodiče našich žáků i zájemci o naši školu 
mají možnost po domluvě navštívit 
vyučování. 

Všichni pedagogičtí pracovníci školy jsou 
rodičům k dispozici po domluvě téměř 
kdykoli. 

Umíme rodičům doporučit externího 
dětského psychologa a logopeda, s nímž 
spolupracujeme.[1] 

Školní psycholožka, metodička prevence i 
výchovná poradkyně také vedou evidenci 
kontaktů na odborníky. 

 

2 Metody práce  

V rámci výuky byly kromě tradičních metod práce využívány další 

metody, které se osvědčily. Výuka probíhala i mezipředmětově. 

Některé používané metody práce:  

 výklad (informace)  

 samostatná práce (slohové práce na určená témata, referáty, informace z 

tisku, z internetu, apod.)  

 besedy, diskuse  

 sociální hry, hraní rolí, obhajoba určitého názoru, trénování způsobu 

odmítání  

 práce ve dvojicích, skupinová práce ve třídě 

 využití komunitního kruhu 

Na prvním stupni byla prevence realizována hlavně v hodinách prvouky, 

vlastivědy, přírodovědy, tělesné výchovy, čtení, slohu, výtvarné výchovy 

a v třídnických hodinách. 
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Na druhém stupni jde převážně o tyto hodiny: přírodopis (Mgr. D. 

Lysoňková, Mgr. L. Perutková), výchova ke zdraví (Mgr. D. Lysoňková, 

Mgr. G. Vavřínková), výchova k občanství a osobnostní a sociální 

výchova (Mgr. E. Svobodová, Mgr. E. Táborová), výtvarná výchova 

(Mgr. J. Kalužíková), tělesná výchova (Mgr. K. Česneková, Mgr. M. 

Halaška). Dále je prevence realizována ve třídnických hodinách. V rámci 

mezipředmětových vztahů je MPP nepřímo realizován i v ostatních 

předmětech. 

3 Vnější zdroje školy 

3.1 Oblast školství  

krajská metodička prevence: PhDr. Jarmila Peterková 

e-mail: jarmila.peterkova@kr-zlinsky.cz 

okresní metodička prevence: Mgr. Michaela Pelajová 

e-mail: michaela.pelajova@ppporzl.cz 

krajská pedagogicko-psychologická poradna 

web: http://ppporzl.cz/ 

3.2 Oblast zdravotnictví  

dětští lékaři: 

MUDr. Alena Jirsáková – tel.: 577 944 807 

MUDr. Zdeňka Horká – tel.: 577 944 327 

MUDr. Karel Okénka – tel.: 577 942 366 

psychologové: 

PhDr. Marie Pechová – Divadelní 6, Zlín, 760 01, tel.: 577 222 622 

PhDr. Eva Dudešková – tř. Osvobození 1388, Otrokovice 765 02, tel.: 

577 932 710 
MUDr. Alena Březíková – tř. Osvobození 1388, Otrokovice 765 02, tel.: 

577 922 056 

psychiatři 

MUDr. Vítězslav Kouřil – Okružní 4699, 760 05 Zlín, tel.: 577 242 017 

MUDr. Pavel Konečný – Osvoboditelů 91, Zlín, tel.: 577 220 634  

MUDr. Josef Zvoníček - tř. Osvobození 1388, Otrokovice, tel.: 

577 923 390 

3.3 Oblast sociálních věcí  

sociální odbor – oddělení sociálně právní ochrany – Radomíra Králová, 

tel.: 577 680 272, e-mail: kralova@muotrokovice.cz 

kurátorka pro mládež – Irena Blatecká – tel.: 577 680 425, e-mail: 

blatecka@muotrokovice.cz 
sociální kurátor a protidrogový koordinátor – Bc. David Špendlík – tel.: 

577 680 276, e-mail: david.spendlik@muotrokovice.cz 

http://ppporzl.cz/
mailto:david.spendlik@muotrokovice.cz
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Policie ČR – krajské ředitelství Zlín -  J. A. Bati 5637, Zlín 760 01, tel.: 

974 661 111 (spojovatelka), 974 661 229 (sekretariát ředitele), e-mail: 

krpz.pio@pcr.cz 
PČR PIS Zlín 

pracovník: por. Bc. Lucie Javoříková - PIS Okresní ředitelství Policie ČR, 

nám. T.G.M. 3218, 760 01 Zlín, tel.: 974 666 207 

Městská policie Napajedla – Masarykovo náměstí 87, tel.: 577 100 944, e-

mail: mestska.policie@napajedla.cz, web: http://mpn.wz.cz/ 

SVP 

SVP Domek – Česká 4789, Zlín 760 05, tel.: 577 242 786, 606 818 818, 

e-mail: markova@svpdomek.cz, web: http://www.svpdomek.cz 

SVP Help – Zelené náměstí 1292, Uherské Hradiště 686 01, tel.: 

572 564 520, e-mail: svp@svphelp.cz, web: http://www.svphelp.cz/ 

3.4 Přehled dalších organizací a institucí 

DDM Matýsek Napajedla 

tel.: 603 180 791, 

e-mail: ddmmatysek@ddmmatysek.cz 

web: www.ddmmatysek.cz 

ZUŠ R. Firkušného Napajedla 

tel.: 577 944 257, 577 941 077,  

e-mail: zusnap@zlinedu.cz,  

web: www.zusrf.cz 

Městská knihovna Napajedla 

tel.: 577 944 587 

e-mail: knihovna@napajedla.cz 

web:www.knihovna.napajedla.cz 

Krajská hygienická stanice Zlínského kraje (MUDr. Hana Tkadlecová) 

tel.: 577 006 741 

e-mail: hana.tkadlecova@khszlin.cz 

web: www.khszlin.cz 

Hasík – preventivně výchovná skupina HZS 

web: www.hasik.cz 

o. s. M2M 

tel.: 774 819 000 (Václav Brychta) 

e-mail: m2m@m2m.cz 

web: www.m2m.cz 

Unie Kompas 

tel.: 577 011 946, 732 136 905 (Mgr. Martin Stavjaník) 

e-mail: unko-archa@centrum.cz 

web: www.unko.cz 

o. s. Na cestě 

tel.: 571 412 164, 775 677 887 

http://mpn.wz.cz/
mailto:markova@svpdomek.cz
http://www.svpdomek.cz/
http://www.svphelp.cz/
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e-mail: centrumarcha@centrumarcha.cz 

web: www.centrumarcha.cz 

o. s. Madio 

tel.: 790 347 646 (Mgr. Gabriela Šustková) 

e-mail: sustkova@madio.cz 

web: www.madio.cz 

o. s. ONŽ poradna pro ženy 

tel.: 577 222 626 

e-mail: zlin@poradnaprozeny.eu 

web: http://www.poradnaprozeny.eu/ 

Charita Otrokovice 

Na Uličce 1617, Otrokovice 765 02, tel.: 577 112 021,  

e-mail: info@otrokovice.charita.cz, web: www.otrokovice.caritas.cz 

SZŠ Zlín – Mgr. Petra Holubová, tel.: 577 008 130, e-mail: 

petra.holubova@szszlin.cz  
Sbor dobrovolných hasičů – Masarykovo náměstí 89, Napajedla 763 61, 

web: hasicinapajedla.cz 

4 Cíle minimálního preventivního programu 

Hlavním cílem primární prevence rizikového chování na základní škole je 

minimalizovat vznik a snížit míru rizikového chování u dětí a mládeže. 

Dalším cílem je výchova k předcházení, minimalizaci či oddálení 

rizikových projevů chování, ke zdravému životnímu stylu, k rozvoji 

pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a 

zvládání zátěžových situací osobnosti a motivace k opuštění rizikového 

chování, pokud již nastalo a ochrana před dopady rizikového chování, 

pokud již nastalo ve výrazné formě. 

4.1 Dlouhodobé cíle Minimálního preventivního programu 

Dlouhodobým cílem primární prevence rizikového chování ve škole je 

tedy zvýšení odolnosti dětí a mládeže vůči rizikovému chování. 

Cílem našeho programu je, aby se preventivní výchovně vzdělávací 

působení stalo neoddělitelnou součástí výuky a života školy.  

Základními kompetencemi prevence v rámci podpory zdraví a zdravého 

životního stylu jsou:  

- zvyšování sociální kompetence – rozvíjení dovedností, které napomáhají 

orientaci ve vztazích, odpovědnosti za své chování a uvědomění si 

důsledků svého jednání  

- posilování komunikačních dovedností – zvyšování schopnosti řešit 

problémy, konflikty, adekvátní reakce na stres, neúspěch, kritiku  

vytváření pozitivního sociálního klimatu – pocitu důvěry, bez 

nadměrného tlaku na výkon, zařazení do skupiny, práce ve skupině 

vrstevníků, vytvoření atmosféry pohody a klidu, bez strachu a nejistoty  

http://www.poradnaprozeny.eu/


- 63 - 

 

- formování postojů ke společensky akceptovaným hodnotám – pěstování 

právního vědomí, mravních a morálních hodnot, humanistické postoje 

apod.  

Snahou naší školy je rozvíjet tyto kompetence u žáků s respektem k jejich 

individuálním potřebám za použití interaktivních metod.  

4.2 Střednědobé cíle Minimálního preventivního programu: 

Mezi střednědobé cíle patří realizovat Minimální preventivní program ve 

vyučovacích předmětech, které se problematikou rizikového chování 

přímo zabývají (např. Výchova k občanství, výchova ke zdraví, 

osobnostní a sociální výchova) a v rámci možností realizovat Minimální 

preventivní program i v ostatních vyučovacích předmětech. Také je třeba 

věnovat se žákům se zdravotním znevýhodněním a pomáhat jim k jeho 

kompenzaci. Strategie prevence školy vymezuje také očekávané znalosti, 

schopnosti a dovednosti, kterých by měli žáci během své školní docházky 

dosáhnout: 
 

Žáci 1. – 3. ročníku  

- dokáží pojmenovat zdravotní rizika spojená s kouřením, pitím alkoholu, 

užíváním drog, zneužíváním léků,  

-  znají jednoduché způsoby odmítání návykových látek,  

-  znají hodnotu zdraví a nevýhody špatného zdravotního stavu,  

- mají vědomosti, jak udržovat zdraví a o zdravém životním stylu,  

- mají právní povědomí v oblasti rizikového chování,  

- dokáží se orientovat v dopravě,  

-umějí přivolat pomoc v krizových situacích.  
 

Žáci 3. – 5. ročníku  

- mají povědomí o zdraví jako základní lidské hodnotě,  

- znají činnosti, které jsou vhodné z hlediska zdraví zařadit do denního 

režimu, osvojují si zdravý životní styl,  

- podrobně znají zdravotní a sociální rizika návykových látek a argumenty 

ve prospěch zdraví,  

- znají zákony omezující kouření, požívání alkoholu a zákony týkající se 

užívání a šíření drog,  

- umějí komunikovat se službami poskytujícími poradenskou pomoc,  

- umějí pojmenovat základní mezilidské vztahy,  

- umějí rozpoznat projevy lidské nesnášenlivosti,  

- vědí, na koho se obrátit v případě, že někdo ohrožuje nebo poškozuje 

jejich    

  práva,  
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- mají povědomí o tom, že každé jednání, které ohrožuje práva druhých je 

protiprávní,  

- znají základní způsoby odmítání návykových látek ve styku 

s vrstevníky.  

 

Žáci 6. – 9. ročníku  

- znají význam harmonických mezilidských vztahů pro zdravý životní styl 

a zdraví,  

- respektují odlišné názory či zájmy lidí a odlišné způsoby jejich chování 

a myšlení, jsou tolerantní k menšinám,  

- znají a uplatňují vhodné způsoby řešení neshod se spolužáky, spory řeší 

nenásilným způsobem,  

- znají vhodné způsoby chování a komunikace v různých životních 

situacích,  

- umějí spolupracovat ve skupině a přebírat zodpovědnost za společné 

úkoly,  

- znají významné dokumenty upravující lidská práva a sociálně právní 

ochranu  

   dětí,  

- znají činnost důležitých orgánů právní ochrany občanů,  

- uvědomují si podstatu protiprávního jednání a právní odpovědnost za 

případné   

  protiprávní činy,  

- umějí chápat zdraví ve smyslu holistickém, ve složce fyzické, duchovní, 

sociální,  

- umějí zhodnotit vhodné a nevhodné zdravotní návyky,  

- umějí vysvětlit své konkrétní postoje a chování z pohledu zdraví,  

- vědí, co je podstatou zdravého životního stylu a snaží se o jeho realizaci,  

- znají pozitivní vliv aktivního pohybu, relaxace, duševní hygieny,  

- vědí, že zneužívání dětí je trestné, umějí diskutovat o rizicích zneužívání 

drog, - orientují se v trestně právní problematice návykových látek,  

- vědí, kde hledat odbornou pomoc, v případě potřeby ji dovedou využít,    

  bezpečně zvládají modely chování v krizových situacích, - 

- dokáží komunikovat se specializovanými službami,  

- odmítají projevy brutality a násilí zprostředkované médii a umějí o nich  

   diskutovat. 

4.3 Krátkodobé cíle Minimálního preventivního programu a jejich plnění: 

Krátkodobými cíli rozumíme ty cíle, jichž by mělo být dosaženo 

v průběhu jednoho školního roku: 

Krátkodobými cíli rozumíme ty cíle, jichž by mělo být dosaženo 

v průběhu jednoho školního roku: 
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 usnadnit žákům prvních tříd adaptaci na prostředí školy - splněno za 

využití mentoringu – společného projektu žáků prvních a devátých tříd. 

(společný výlet, projektové vyučování v rámci Dne Země, slavnostní 

předávání slabikářů, slavnostní rozloučení žáků devátých tříd) 

 usnadnit žákům šestých tříd adaptaci na druhý stupeň - splněno - realizace 

proběhla ve spolupráci se spolkem ESCALA, z. s., formou adaptačního 

kurzu pro žáky šestých tříd, a následná práce třídních učitelek 

 zajistit žákům devátých tříd podmínky pro zodpovědný výběr povolání - 

splněno - možnost konzultací s výchovnou poradkyní, které žáci 

využívali, výběr povolání zařazen i v ŠVP v rámci předmětu praktické 

činnosti 

 zajistit žákům, především vyšších tříd druhého stupně, prostor pro rozvoj 

nejen znalostí, ale i nácviku komunikačních, sociálních a 

interpersonálních dovedností - splněno - realizováno v rámci vyučovacích hodin, 

obzvláště v předmětu OSV, i v mimoškolních činnostech, například při víkendové akci 

Učit se žít spolu 
 vést žáky k zodpovědnosti za své jednání i za druhé (společné projekty 

žáků prvních a devátých tříd) - částečně splněno – žáci měli možnost 

účastnit se nejen konzultačních hodin, ale také projednávání přestupků 

společně se svými zákonnými zástupci, k zodpovědnosti za druhé vedou 

žáky především aktivity mentoringu 

 vhodným způsobem seznámit žáky, zákonné zástupce, ale i širokou 

veřejnost s MPP, školním řádem a dalšími dokumenty z oblasti prevence 

rizikového chování - splněno - realizováno prostřednictvím především 

školních webových stránek, dále také komunikací se zákonnými zástupci 

osobně, či e-maily 

 informovat ostatní pedagogické pracovníky o problematice prevence 

rizikového chování a způsobu její realizace – splněno - realizováno 

nepravidelně při pedagogických poradách, případně osobně, informace 

byly také zpřístupněny na webu školy 

 upravit školní řád a zpřístupnit jej na webu školy, seznámit s jeho 

přesným zněním žáky, zákonné zástupce i pedagogické pracovníky – 

nadále trvá i do příštího školního roku, školní řád bude pravděpodobně 

vyžadovat větší úpravy 

 zpřísnit postihy za vandalismus a stále trvat na důsledném dodržování 

školního řádu – nadále trvá i do příštího školního roku 

 Zaměřit pozornost na zvyšující se vulgární vyjadřování žáků, časté pozdní 

příchody do výuky a ničení cizího majetku – plněno průběžně, nadále trvá 

 Systematizovat evidenci záznamů o řešení rizikového chování – splněno 

pomocí systému výkaznictví a pravidelných zpráv třídních učitelů na 

pedagogických radách 

 Zajistit více aktivit zaměřených na vztahy v kolektivu – ve spolupráci se 

školní psycholožkou – plněno průběžně, nadále trvá 
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 zmapovat, jsou-li potřeba dlouhodobější programy zaměřené na jednotlivé 

projevy rizikového chování – nadále trvá  

Vzhledem rostoucímu neomluvených hodin je třeba se v příštím školním 

roce více soustředit na problematiku záškoláctví a stanovit jednotný 

postup při upozorňování zákonných zástupců. Zvýšenou pozornost je 

třeba věnovat problematice šikany a kyberšikany. 

Samozřejmě není možné, aby se různým projevům rizikového chování 

zcela zamezilo. Důležité ovšem je o této problematice poskytovat co 

nejvíce informací a možností, jak s nežádoucími projevy rizikového 

chování nakládat.  

4.4 Přehled počtu případů rizikového chování řešených v tomto školním 

roce 

 

5 Aktivity MPP 

Žáky s jednotlivými aktivitami realizovanými v rámci MPP seznamují třídní 

učitelé, dále pak také vedení školy, školní metodik prevence a ostatní 

pedagogičtí pracovníci školy. 

Nejčastější formou je samozřejmě osobní předání informací, lze ale využít i 

internetovou podporu výuky, školní rozhlas, nástěnku výchovného poradce (ve 

druhém patře budovy), nástěnku školního metodika prevence (v prvním patře 

budovy).  

 

1. 
třídy 

2. 
třídy 

3. 
třídy 

4. 
třídy 

5. 
třídy 

6. 
třídy 

7. 
třídy 

8. 
třídy 

9. 
třídy 

Šikana 

vyloučení z kolektivu 0 0 0 0 0 6x 0 0 0 

psychická šikana 0 0 0 0 0 2x 0 0 0 

fyzická šikana 0 0 0 0 0 1x 0 0 0 

podezření 0 0 0 0 0 0 1x 0 0 

Záškoláctví 
do 10 neomluv. hod. 1x 1x 0 0 0 0 0 0 1x 

nad 10 neomluv. hod. 0 0 0 2x 0 0 0 0 1x 

Kriminalita majetkové povahy 0 0 0 0 0 0 0 0 1x 

Zanedbávání dítěte podezření 1x 1x 0 0 0 0 0 0 0 

Jiné 

závažné přestupky vůči 
šk. řádu 

0 0 0 0 1x 0 2x 0 0 

neplnění šk. povinností 0 0 0 0 0 0 6x 0 0 
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Se svými dotazy se mohou žáci obrátit na vedení školy (například 

prostřednictvím žákovského parlamentu), školního metodika prevence, 

výchovného poradce, třídního učitele. 

Obecně si klademe za cíl nastavit takové prostředí, aby mohl každý žák najít ve 

škole dospělou osobu, které důvěřuje. Pochopitelně však ve škole máme také 

schránku důvěry. A to nejen fyzickou (druhé patro budovy), ale také e-

mailovou: schrankaduvery1ZS@seznam.cz. Pro zachování důvěrnosti 

případných zpráv a anonymity odesilatele, má k e-mailové schránce důvěry 

přístup pouze metodik prevence, k fyzické schránce pak výchovný poradce. 

Informace budou považovány za důvěrné, pokud se na ně nebude vztahovat 

oznamovací povinnost. 

Ve škole je zřízen žákovský parlament, který se schází jednou měsíčně a kterého 

se kromě představitelů jednotlivých tříd (z každé třídy 2 žáci) účastní vedení 

školy, výchovný poradce, školní metodik prevence, případně pedagogičtí 

pracovníci, kteří se zabývají realizací aktuálních projektů školy (např. 

koordinátoři Dne Země). 

O přestávkách je na chodbách pochopitelně pedagogický dohled, ale kromě něj 

je zřízena také žákovská služba. Jde o dva až tři žáky z vyšších ročníků druhého 

stupně, kteří dohlížejí na chování svých mladších kamarádů, a kteří jsou 

k dispozici ve chvíli, kdy se mladší žáci z jakéhokoli důvodu nemohou nebo 

nechtějí obrátit na pedagogický dohled. Žákovská služba je řízena pravidly 

zakotvenými ve školním řádu. 

 

5.1 Zhodnocení preventivních aktivit ve školním roce 2016 – 2017 

NÁZEV 
PROJEKTU 

STRUČNÝ POPIS REALIZOVÁNO 
KOMU JE 
PROJEKT 
URČEN 

ZHODNOCENÍ 

Adaptační 
pobyt 

projekt usnadňující 
adaptaci žáků šestých 
tříd při přechodu na druhý 
stupeň, možnost sžít se 
s novými třídními učiteli, 
nácvik komunikace a 
spolupráce, práce na 
zdravých 
interpersonálních 
vztazích mezi spolužáky i 
mezi žáky a učiteli 

8. – 9. 9. 2016 

žáci a 
třídní 
učitelé 6. 
tříd 

Adaptační kurz 
velmi dobře 
nastartoval 
pozitivní vývoj 
vztahů v šestých 
třídách.  

  

mailto:schrankaduvery1ZS@seznam.cz
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Mentoring 

společný výlet žáků 1. a 9. 
ročníku a další společné 
aktivity v průběhu školního 
roku (vítání prvňáčků, 
slavnostní předávání 
slabikářů, společné 
rozdávání sazenic na Den 
Země, loučení se 
s deváťáky) 

29. 
9. 
2017 

žáci 1. a 9. tříd 

Akce proběhla 
úspěšně. Vztahy 
mezi žáky 
prvních a 
devátých tříd byly 
pozitivní 
v průběhu celého 
školního roku. 

Motivační 
pobyt žáků 
9. tříd 

projekt zaměřený na 
prohloubení vzájemných 
vztahů žáků s důrazem na 
komunikaci a spolupráci, 
realizovaný v mimoškolním 
prostředí 

6. 
10. – 
7. 
10.  
2016 

žáci 9. tříd, 
případně i třídní 
učitelé či ŠMP 

Tato akce byla 
mimořádně 
úspěšná. Žáci 
hodnotili akci 
velmi kladně a 
vytvořili si dobrý 
vztahový základ 
pro celý poslední 
školní rok. 

Vánoční 
koledování 

celoškolní projekt s vánoční 
tématikou, předcházený 
aktivitami školní družiny, 
prvního stupně a 
včelařského kroužku 
(nácvik vánočního 
vystoupení, vánoční aktivity 
ve vyučování, výroba 
vánočních ozdob, pečení 
perníčků, atd.), předpokládá 
se i účast žáků druhého 
stupně (výroba ozdob 
formou miniworkshopů, 
prodej včelařských výrobků, 
charitativní sbírky, atd.) 

20. 
12. 
2016 

všichni žáci školy, 
především však 
žáci prvního 
stupně 

Jedna z tradičně 
úspěšných akcí, 
která je 
organizována za 
spolupráce všech 
zaměstnanců 
školy, žáků i 
rodičů. 

Předtančení 
polonézy  

rozvoj spolupráce 
prostřednictvím společného 
plánování, nácviku a 
realizace vystoupení na 
společenské akci – školním 
plese s důrazem na etickou 
výchovu 

25. 
2. 
2017 

žáci 9. tříd a 
někteří žáci 8. tříd 

Žáci své 
předtančení 
polonézy pojali 
velmi 
zodpovědně. 

LVK lyžařský výcvikový kurz 

6. 2. 
– 10. 
2. 
2017 

žáci 7. tříd 

Úspěšná akce, 
zaměřená nejen 
na výcvik 
lyžování, ale také 
na týmovou 
spolupráci. 

Učit se žít 
spolu 

víkendová akce realizovaná 
ve spolupráci se spolkem 
ESCALA, z. s.  zaměřená 
na prohlubování vzájemné 
úcty, čestnosti a respektu 

1. – 
2. 4. 
2017 

žáci vyšších 
ročníků druhého 
stupně, bývalí žáci 
akce je nabídnuta 
žákům obou 
napajedelských 
škol 

Úspěšná akce 
provázená 
velkými ohlasy 
jak žáků, tak i 
lektorů spolku. 
Žáci devátých tříd 
začali aktivně 
vyhledávat další 
příležitosti pro 
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podobné 
programy. 

Den Země 

celoškolní projekt v rámci 
environmentálního 
vzdělávání, pro každou 
třídu specifická aktivita 
(návštěva sběrného dvora, 
rozdávání sazenic rajčat 
občanům Napajedel – 
osvěta a kontakt s 
veřejností, úklid lesa apod.) 

21. 
4. 
2017 

všichni žáci školy,  
žáci prvních a 
devátých tříd 
v rámci 
mentoringu 
rozdávají na 
náměstí 
kolemjdoucím 
sazenice rajčat, 
jako symbol 
projektu 

Kladně 
hodnoceno 
především 
spolupráce žáků 
prvních a 
devátých tříd v 
rámci 
mentoringu. 

Škola v 
přírodě 

tradiční projekt realizovaný 
pro žáky prvního stupně  

19. 
6. – 
23. 
6. 
2017 

žáci 1. – 4. tříd 

Úspěšná akce. 
Kladně 
hodnoceno – 
pomoc starších 
žáků mladším, 
spolupráce 
v třídních 
kolektivech. 

Sportovní 
den I. 
stupně 

sportovní a pohybové 
aktivity, spolupráce mezi 
školami 

27. 
6. 
2017 

žáci prvního 
stupně 1. ZŠ 
Napajedla, a žáci 
ZŠ Žlutava 

 

Sportovní 
den II. 
stupně 

sportovní a pohybové 
aktivity, podpora zdravého 
životního stylu 

1. 6. 
2017 

žáci druhého 
stupně 

Úspěšná akce, 
z hlediska 
prevence 
rizikového 
chování kladně 
hodnoceno, že se 
akce nesla 
v duchu fair play. 

Den dětí 

projekt prvního stupně s 
důrazem na interakci a 
volnočasové aktivity 

1. 6. 
2017 

žáci prvního 
stupně 

V letošním roce 
třídy prvního 
stupně navštívily 
Zlínský filmový 
festival. 
Hodnoceno jako 
velmi úspěšné. 

Den včel 

seznámení s činností ČSV 
Napajedla a kroužku 
včelařů, rozvíjení 
pozitivního vztahu k přírodě 

26. 
6. 
2017 

všichni žáci školy 

Tuto činnost 
organizuje 
včelařský kroužek 
pro žáky  
2. – 6. ročníku. 
Akce zaměřená 
na spolupráci a 
rozvíjení 
pozitivního 
vztahu k přírodě. 

Týden 
bezpečnosti 

konkrétní realizace projektu 
bezpečná škola, za aktivní 
účasti vyučujících a vyšší 
míry spoluúčasti žáků na 

21. 
6. – 
28. 
6. 

všichni žáci školy, 
konkrétní akce 
 

viz níže 
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vytváření a realizaci 
jednotlivých aktivit, dále 
také za účasti různých 
institucí a organizací 
zabývajících se 
problematikou prevence 
rizikového chování. 
Návštěvy odborníků, 
přednášky, besedy a 
workshopy. (pozn. 
zařazeno bezprostředně 
před začátek prázdnin, 
neboť prázdniny jsou pro 
žáky obdobím se zvýšeným 
rizikem úrazovosti, 
nebezpečím kontaktu 
s návykovými látkami apod. 

2017 

 

Minimální preventivní program školy by měl být součástí výchovy a vzdělání 

žáků po celou dobu jejich povinné školní docházky. Je zpracováván na jeden 

školní rok a účastní se ho všichni pedagogičtí pracovníci školy, žáci, zákonní 

zástupci žáků a odborníci z oblasti prevence rizikového chování. V rámci 

minimálního preventivního programu je nutné poskytovat žákům dostatek 

informací o možných důsledcích rizikového chování, učit žáky těmto rizikům 

předcházet či si vědět rady, když už se takovéto chování vyskytne. Je také nutné 

pomoci žákům s výcvikem sociálních dovedností. Vést je ke zdravému 

životnímu stylu a aktivnímu sociálnímu učení. Program musí brát zřetel na věk a 

osobní charakteristiky jedinců. Smysl má však pochopitelně jen tehdy, pokud 

budou všichni zúčastnění vidět smysluplnost své práce. 

 

vypracovala Mgr. Eva Táborová  
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Činnost školní psycholožky ve školním roce 2016 – 2017 

1. ZŠ Napajedla 

 

Ve školním roce 2016 – 2017 zůstal zachován osvědčený model mého 

působení na naší 1. ZŠ Napajedla.  Jednalo se o třetí rok působnosti školního 

psychologa na této škole. Žáci, zákonní zástupci i pedagogický sbor již přivykli 

na rozvrh konzultačních hodin, který se ukázal jako užitečný pro všechny. 

Pondělí dopoledne (8.00 – 11.00) bylo věnováno především práci ve třídách a 

poradám s učiteli, o přestávkách se přicházeli zejména mladší žáci svěřit se 

svými drobnými radostmi i starostmi. V úterních (12.00 – 17.00) a čtvrtečních 

(13.00 – 16.00) odpoledních hodinách probíhaly především individuální 

konzultace se žáky a jejich zákonnými zástupci, porady s vedením školy, 

případně schůzky s učiteli. V ostatním čase jsem se věnovala přípravě a 

plánování aktivit, administrativě a studiu nových metod pro práci se žáky. 

Moji činnost během školního roku 2016 -2017 lze souhrnně označit jako 

konzultační, poradenskou a intervenční práci, diagnostickou, informační a 

metodickou činnost. Základem byla a je aktivní spolupráce se žáky a jejich 

zákonnými zástupci, s vedením školy a pedagogickým sborem. Během roku ke 

konzultacím opakovaně docházelo 25 žáků, z toho 16 z I. stupně a 9 ze II. 

stupně. U většiny jsem byla v kontaktu s jejich rodiči, případně jinými 

zákonnými zástupci. Řada dětí přišla na jednorázovou konzultaci, která 

napomohla k řešení jejich aktuálního problému. Někteří žáci 1. – 5. třídy za 

mnou docházeli během přestávek sdělit, co prožili, co je trápí, ale i podělit se o 

radostné zážitky. Jako hlavní problémy se na I. stupni ukázaly potíže 

s nevhodným chováním, obtížnou adaptací na kolektiv, přechod z individuální 

role na skupinové cítění, výukové problémy, nežádoucí emocionální projevy a 

bohužel také složitá až neutěšená situace v rodinách některých žáků. V takových 

případech bylo někdy velmi složité najít cestu k nápravě a usnadnit tak život 

danému dítěti. Také jsem narazila na problémy žáků vyplývající ze střídavé péče 

po rozvodu rodičů. Za stěžejní okruhy u žáků II. stupně pokládám nevhodné 

chování plynoucí z touhy upozornit na sebe jakýmkoli způsobem, výukové 

problémy a obtížnou rodinnou situaci. Ve funkčních rodinách byla spolupráce 

s rodiči podle očekávání výrazně efektivnější než v rodinách dysfunkčních. 

Během hospitací ve třídách jsem sledovala žáky-klienty v jejich přirozeném 

školním prostředí (zejména ve 2., 6. a 7. třídě). Problémy s chováním některých 

chlapců jsem řešila i ve školní družině. 

 

Při skupinové činnosti jsem pracovala s dětmi ve třídě na základě potřeb 

stanovených třídním učitelem. Ve 3. třídě jsem realizovala program Kouzelná 

slovíčka na téma slušného chování, kdy se děti učily společenským pravidlům a 

umění poděkovat, omluvit se, být ke druhým ohleduplný a učit se přiznat chybu. 

V 6. třídách jsem uskutečnila besedy na téma spolupráce, začlenění nových 
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žáků, zvládání ženské a mužské role v pubertálním věku. V 7. třídě jsme s žáky 

navázali na řešení problematického chování některých chlapců v předešlém 

školním roce. Dále jsem se na žádost třídního učitele účastnila třídních schůzek 

se zákonnými zástupci žáků a zúčastnila se zápisu budoucích prvňáčků. 

 Oporou pro mou práci je vstřícnost vedení naší školy. S paní ředitelkou 

Mgr. Danou Pospíšilovou a paní zástupkyní ředitele Mgr. Radmilou Táborovou 

se setkáváme při pravidelných poradách a konzultujeme aktuální dění ve škole. 

Úzká spolupráce probíhá na úrovni školního poradenského pracoviště s Mgr. 

Evou Svobodovou, výchovnou poradkyní, a především Mgr. Evou Táborovou, 

metodičkou prevence. Při častém kontaktu s učitelkami I. stupně jsme řešily 

problémy žáků související s inkluzí, učením, chováním i osobní situací dětí 

(zvláště s Mgr. Jitkou Pukovou, třídní učitelkou 2. třídy). Ze II. stupně jsem 

nejvíce spolupracovala s Mgr. Klárou Janečkovou, Mgr. Evou Táborovou a 

Mgr. Dominikou Lysoňkovou.  

Jako velmi přínosné pro moji práci ve škole hodnotím odborné semináře, 

jichž jsem měla možnost se během školního roku zúčastnit: Rizika 

kyberprostoru a řešení kyberšikany ve školním prostředí, Dobrý kolektiv ve 

třídě a jak jej udržet, Emoce u dětí a jejich zvládání, Diagnostika rizikových 

jevů a impulzivity žáků. Uvítala jsem také nabídku naší metodičky prevence 

Mgr. Táborové zúčastnit se spolu s ní regionální odborné konference pro školní 

metodiky prevence zabývající se tématem zdravého a bezpečného klimatu ve 

školách Zlínského kraje.  

 

   Mgr. Gabriela Králová, školní psycholožka  
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Přehled školních úrazů za školní rok 2016/2017 (k 11. 9. 2017) 
 

 Počet úrazů 

Úrazy evidované v knize 15 

Vyhotovených záznamů 10 

Odškodněné úrazy 5 

 
 
Odškodněné úrazy: 

p.č. den vzniku  

úrazu 

k úrazu došlo  

v hodině, 

o přestávce 

druh poranění výše 

odškodnění 

(Kč) 

1. 23. 9. 2016 
přestávka – při chůzi zakopla o 

lavici 

Při chůzi za schodů 

špatně došlápla a upadla 
7600 

2. 21. 10. 2016 hodina Tv  
při skákání snožmo 

upadla, poranila si zápěstí 
12600 

3. 25. 10. 2016 sportovní akce 
Na turnaji v kopané došlo 

ke střetu s protihráčem 
2600 

4. 14. 11. 2016 sportovní akce 

Při turnaji ve florbalu 

náhle změnil směr 

pohybu, způsobil si 

zranění 

7600 

5. 11. 4. 2017 přestávka 

Bez cizího zavinění 

uklouzl na podlaze WC, 

upadl, narazil si zápěstí 
11350 

     

     

     

 Odškodnění celkem 41750 

 
 
 

Činnosti, při kterých k úrazu došlo Počet úrazů Z toho dívky 

TV 1 1 

Přestávka 2 1 

Sportovní akce 2 0 

Úrazy celkem 5 2 
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Část G 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium na vysokých školách: 

Vychovatelka  Bc. Maděrová ukončila 3.ročník  studia na Univerzitě Palackého  

v Olomouci – obor učitelství 1. stupně 

Mgr. Klára Janečková ukončila  1.ročník rozšiřujícího studia anglického jazyka 

na Pedagogické fakultě v Olomouci 

 

Ředitelka školy: 

Kolokvium ředitelů 

 

Pedagogický kolektiv 

Jazykové vzdělávání 

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků – anglický jazyk, Mgr. Eva 

Táborová, Mgr. Jana Cohlová  

Učíme efektivně, učíme CLILem – Mgr. Soňa  Vanderková  

 

Metodika výuky 

Čtení a psaní v 1.třídě ZŠ – Mgr. Soňa Vanderková 

Specifičnost výuky v 1.třídě – Mgr. Jana Polášková 

S pohádkou to dokážu – Mgr. Zuzana Šinclová, Bc. Renáta Maděrová 

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobnostní vývoj žáka – Mgr. Zuzana 

Šinclová, Mgr. Taťána Trvajová 

 

Inkluze 

Práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami – Mgr. Zuzana Šinclová, 

Mgr. Taťána Trvajová 

Práce učitele s nestandartním typem žáků – Mgr.Klára Janečková, Mgr. 

Dominika Lysoňková 

Matematika pro život – Mgr. Kateřina Česneková, Mgr. Michaela Navrátilová 

Další vzdělávací akce:  

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních – 

Mgr. Taťána Trvajová 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl splněn. Jeho 

prioritou bylo jazykové vzdělávání a vzdělávání zaměřené na inkluzi. 
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Část H 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Přehled soutěží a dalších aktivit pro veřejnost:  

 Jazyk český:  

o Recitační soutěže – třídní a školní kola, oblastní kolo ZŠ   

Tlumačov – účast 4 žákyně (2. a 3. místo), okrskové kolo ZŠ 

Pohořelice – účast 4 žáci, 1. místo 

 Matematika: 

o Pythagoriáda – účast žáků 5. ročníku 

o Matík – účast žáků 5. ročníku 

 Hudební výchova:  

o Pěvecká soutěž – třídní a školní kola, okrskové kolo II. ZŠ 

Napajedla - 2 x 1. místo, 2 x 3. místo 

 Výtvarná výchova:   

o Výtvarná soutěž DDM Matýsek – Velikonoční kraslice 

o Výtvarná soutěž DDM Matýsek – Namaluj obraz podle předlohy 

 Další soutěže: 

o Vybíjená – účast žáků 5. ročníku - Žlutava , okresní kolo (děvčata)  

Zlín – 3. místo 

o Florbal okrskové kolo ZŠ Mánesova Otrokovice – účast žáků 4. a 5. 

ročníku   

o Plavecké závody „Stříbrný věnec“ Zlín – žáci 3. ročníku  

 

Snažíme se zvyšovat úspěšnost žáků v soutěžích jejich pečlivou přípravou. 

 

2.stupeň 

 Dětská vědecká konference – V. ročník – 15. 11. 2016. Jedná se o 

prezentaci odborných příspěvků před žáky z jiných škol, učiteli a porotci. 

Je to nesoutěžní akce určená pro nadané žáky. Je to také dobrá možnost 

rozvíjet talent a nadání žáků a vyzkoušet si dovednost své příspěvky 

představit a prezentovat v určitém časovém limitu.  

 

Z naší školy se zúčastnili tito žáci: František Polišenský 7. A, Ondřej 

Šohajek 5. tř., Štěpánka Janíková 6. A, Anežka Janíková 8. A, Martin 

Horák 8. A, Tomáš Holeček 8. A. Jejich témata byla: Ze života včel, 

Slovácké tradice, Dětská televize, Programování Arduino. 
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 Školní kolo Biologické olympiády – 51. ročník, na téma „Detektivem v 

přírodě“ 

Školní kolo olympiády se uskutečnilo 31. 1. 2017, v okresním kole školu 

reprezentovala Marie Gieslová (7. ročník) v kategorii 6. a 7. ročník. 

Umístila se na 9. místě. 

Biologická olympiáda se skládá ze tří částí – teoretická část, poznávání 

organismů a laboratorní práce. Aby se žáci mohli soutěžně zúčastnit 

okresního kola, musí vypracovat vstupní úkoly, které také ukáží jejich 

znalosti i schopnost pracovat s textem. 

Podle zájmu žáků se zúčastníme i v dalších letech. 

 

 Pythagoriáda – 28. 2. 2017 – školní kolo matematické soutěže. Do 

okresního kola postoupili: J. Zimák, N. Kulíšková – 5. třída, M. 

Kulíšková, J. Dohnal – 6. třída 

 

 Zeměpisná olympiáda – 7. 3. 2017 – školní kolo 

6. ročník: 1. Jan Dohnal 

  2. Tereza Strojilová 

7. ročník: 1. Nikola Maděrová 

  2. Štěpán Kotlaba 

8. ročník: 1. Leona Miklasová 

  2. Šimon Kadlčík 

9. ročník: 1. Eliška Strojilová 

  2. Tereza Možnárová 
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 Sportovní gymnastika – 15. 3. 2017 

mladší žákyně: okresní kolo – 3. místo 

  krajské kolo: 3. – 4. místo 

starší žákyně: okresní kolo – 2. místo 

  krajské kolo – 3. místo 
 

 Kolektivní sporty:   

Kategorie III. = 6. a 7. třída 

Kategorie IV. = 8. a 9. třída 

 

 

 OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů – 27. 4. 2017, 

Otrokovice 

Soutěž v atletických disciplínách. Zúčastnili se vybraní žáci 2. stupně, 

obsadili 5. místo 

Vhodné opakovat každoročně s vybranými žáky. 

 

Závěry: Výsledky soutěží byly většinou zveřejňovány na nástěnkách na 

chodbách školy a také na webových stránkách školy. Soutěže doporučuji 

vybírat každoročně podle zájmů a schopností žáků. 

- účast v okrskovém kole olympiády  Čj 

- účast v okrskovém kole v recitační soutěži 

- dějepisná olympiáda – školní kolo 

- dějepisná olympiáda – okresní kolo ( Martin Horák, Natálie Hučková) 

- mezinárodní výtvarná soutěž Lidice 

- Šťastné stáří očima dětí – výtvarná soutěž 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Akce Úroveň Kategorie Umístění 

30. září 2016 Coca-Cola Cup (kopaná) 0. kolo IV. 1. místo 

25. říjen 2016 Coca-Cola Cup (kopaná) 1. kolo IV. 3. místo 

14. listopad 2016 Florbal okrsek III. 4. místo 

14. listopad 2016 Florbal okrsek IV. 4. místo 

2. prosinec 2016 Halová kopaná okres IV. 6. místo 

21. duben 2017 Minikopaná okres IV. 6. místo 
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HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2016/2017 

 

Září 

19. 9. Mobilní dopravní hřiště – DDM Matýsek Napajedla, hřiště Napajedla 

 2. – 4. ročník  

            Nová akce, která se žákům i učitelům líbila. Jízda na koloběžce, 

seznamování s dopravními značkami a situacemi. Akce spíše pro mladší 

ročníky – 1., 2.  

20. –  

26. 9. Výstava obrazů amatérských malířů - Kamila Koláčka, Jiřiny Lhotské, 

Šárky Solecké, spojená s výtvarnou soutěží – DDM Matýsek Napajedla 

 1. stupeň 

 Možnost porovnání děl tří autorů, zapojení se do výtvarné soutěže, 

rozhovor s paní Lhotskou. Žákům páté třídy sdělila, proč začala malovat, 

jak dlouho maluje, jak si vybírá motivy. V soutěži žáci vyhráli 1. a 3. 

místo.  

27. 9. Koncert ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla, tělocvična 2. ZŠ Napajedla 

 1. – 9. ročník 

            Již tradiční koncert, na kterém vystupují i žáci naší školy. Letošní název 

byl EXPEDICE 15. Určitě budeme i nadále tuhle akci podporovat. Patří 

jim velký obdiv. Padesát malých hudebníků všechny skladby nacvičí na 

hudebním táboře v Čeložnici, který trvá pouze týden.  

29. 9. Mentoring – ZOO, Dinopark Vyškov 

 1. a 9. ročník 

 Tradiční akce naší školy, na kterou se těší jak malí, tak velcí. Určitě 

budeme i v následujících letech pokračovat. Přátelství, která zde 

vzniknou, přetrvávají i v dalších letech. 

30. 9. Promítání - 3 D film Hledá se Dory, Kino Napajedla 

 1., 4., 5. ročník 
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 (Výstava obrazů) 

Mentoring 

 

 
 

 

 
 

3D Kino 
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 (Koncert ZUŠ) 

 

Říjen 

Listopad  

7. 11. Výchovný koncert FBM Zlín – The Beatles 

 7. ročník 

 Koncert se velmi líbil jak žákům, tak učitelům. Tyhle písničky jsou 

nesmrtelné a vhodné pro všechny žáky druhého stupně. 

9. 11. Pohádková skládanka – O líné babičce, Kino Napajedla divadelní 

festival pro děti, soubor ochotníků Lípa 

             3. – 5. ročník 

10. 11. Pohádková skládanka – Černá královna, Kino Napajedla, divadelní 

festival pro děti, soubor ochotníků Napajedla 

             2.  ročník 

11. 11. Pohádková skládanka – Hrnečku vař aneb dvě pohádky pro mlsné 

jazýčky,  Kino Napajedla divadelní festival pro děti, soubor ochotníků 

Jihlava 

 1. ročník 

24. 11. Pohár základních škol ve florbalu – okresní kolo (5. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

21. – 

30. 11. Návštěva Městské knihovny B. Benešové, Napajedla 

 1. – 5. ročník 

 

 (O líné babičce) 

 (Knihovna B. Benešové) 
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Prosinec 
2. 12. Nicholas Winton – Síla lidskosti, Kino Napajedla 

 6. – 9. ročník 

 Příběhy, které vypráví zachráněné děti, se prolínají s vyprávěním 

Nicholasa Wintona. Kdo z žáků nevěděl, o koho jde, určitě tohle jméno 

už nikdy nezapomene. Velmi poučný a dojemný dokumentární film. 

5. 12. Nezbedná pohádka – Slovácké divadlo, Uherské Hradiště 

 2. – 5. ročník 

 Vhodně zvolený termín. Ráno nás ve škole přišli vystrašit Čerti a v devět 

hodin už jsme jeli na pěknou pohádku na motivy Líného Honzy. 

20. 12. Vánoční koledování na školním dvoře 

             Vydařená akce, která potěšila především rodiče a dětem přiblížila čas   

              Vánoc.  

23. 12. Vánoční besídky v jednotlivých třídách 

 1. – 5. ročník 

 Největší překvapení čekalo prvňáčky, kteří pod vánočním stromečkem 

našli spoustu nových knih. V dalších třídách si navzájem dávali dárečky, 

ochutnávali cukroví a pili čaj. 

 

 (Nezbedná pohádka) 

 



- 82 - 

 

  (Čert, Anděl a Mikuláš) 

  

  

 (Vánoční koledování) 

Leden 

24. 1. Turnaj zlínských škol ve florbalu – okrskové kolo (4. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 

 

Únor 

6. –  

10. 2. Lyžařský výcvikový kurz - Jeseníky, Andělská Hora 

 7. ročník 

 Sněhové podmínky ideální, na konci kurzu všichni sedmáci lyžovali. 
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 (Lyžařský kurz)              

 

Březen 

15. 3. Okresní kolo v dívčí vybíjené (3. místo) 

 Vybrané žákyně 4. a 5. ročníku  

15. 3. Okresní závod ve sportovní gymnastice, ZŠ Komenského Zlín 

 Vybrané dívky 7. a 8. ročníku 

 Závodilo se v trojboji (přeskok, hrazda, prostná) a obě družstva získala 

3. místo. 

20.- 

24. 3. Dny Frankofonie – oslava francouzské kultury a francouzského jazyka 

 Francouzština je nádherný jazyk. Naši žáci si tyhle dny zpestřili 

francouzskou společenskou hrou pétanque a nechybělo ani oblíbené 

smažení palačinek. Oslava na naší škole proběhla již potřetí a nadále v ní 

budeme pokračovat. 

 

 (Závody ve sportovní gymnastice) 

Duben 

10. – 

12. 4. Velikonoční výstava – DDM Matýsek Napajedla 

10. – 

19. 4. Návštěva Městské knihovny B. Benešové, Napajedla 
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 1. – 5. ročník 

 Vždy precizně nachystaná beseda, která je doplněna kvízy a soutěžemi. 

Letos např. pro žáky 5. ročníku „Jak vzniká kniha“. Návštěva knihovny 

2x ročně je plně vyhovující. První ročníky chodí pravidelně každý měsíc. 

12. 4. Výchovný koncert FBM Zlín - UFO 

 3. – 5. ročník 

 S panem dirigentem jsme se dostali do vesmíru, přistáli na Měsíci a 

procestovali půl Evropy. Koncert se nám velmi líbil. Dirigent měl po 

celou dobu skafandr. Při cestování po Evropě zazněly melodie ze 

Španělska nebo Ruska.  

12. 4. Turnaj zlínských škol ve vybíjené – okrskové kolo (5. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

20. 4. Pojízdná hvězdárna, tělocvična  

 1. – 5. ročník 

 Navázali jsme na výchovný koncert. Bylo příjemné ležet pod noční 

oblohou nebo sledovat vznik a vývoj naší planety.  

26. 4. McDonald´s Cup – okrskové kolo (6. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 

 (Výchovný koncert FBM) 
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 (Knihovna B. Benešové) 

 (Pojízdná hvězdárna) 

 

Květen 

31. 5. Vybíjená – tradiční turnaj na Žlutavě (5. místo) 

 Vybraní žáci 5. ročníku 

  

 (Vybíjená Žlutava) 
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Červen 

1. 6. Sportovní den 

 2. stupeň 

1. 6. Filmový festival pro děti, Zlín 

 1. – 5. ročník 

 Všichni jsme zhlédli stejný film v Golden Apple Cinema Robby a Toby. 

Vzali jsme si pro lepší orientaci naše třídní trička a kšiltovku. Je to velká 

pomoc při počítání a dohledávání žáků. Líbil se nám i doprovodný 

program.  

19. – 

23. 6. Škola v přírodě - Karlov pod Pradědem, Jeseníky 

 1. – 5. ročník 

 Počasí je 90 % úspěchu. Nemohli jsme si přát lepší. Koupání, soutěže, 

hry v lese, na hřišti i v tělocvičně, karneval, diskotéka, celodenní výlet 

na Praděd, stavění domečků pro skřítky, hon na vlka, olympiáda a další 

aktivity.  

27. 6. Sportovní den 

 1. stupeň  

 Tradičními hosty jsou žáci ze základní školy Žlutava. Seznámí se se 

svými budoucími spolužáky a poměří své síly v několika disciplínách. 

Hodnotíme velmi kladně. Počasí bylo příznivé. Požadavek přesunutí 

akce z pondělí na úterý jsme Žlutavě splnili. Žákyně osmého ročníku 

pomáhali u jednotlivých disciplín a hlavně s přesuny prvňáčků na 

jednotlivá stanoviště. Za své první velké sportování si odnesli medaili.  

19. – 

29. 6. Týden bezpečnosti 

 Besedy s městskou policií, hasiči, zdravověda, návštěva včelína, požární 

poplach a následná evakuace. Na málokteré škole týden bezpečnosti 

probíhá. Je to opět příjemné zpestření závěru roku, při kterém se žáci 

dozvědí  mnoho nového a hlavně se setkají s lidmi z praxe. 

  

 (Filmový festival) 
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 (Škola v přírodě) 

 

Celkové hodnocení kulturních akcí 

Nabídka kulturní akce přichází téměř každý týden. Je opravdu těžké vybrat tu  

nejlepší, nikdy se nezavděčíme všem. V tomto školním roce se podařilo vybrat  

nabídky velmi dobře. Líbilo se nám i zvolení podobného tématu nebo časového  

uspořádání. Určitě vždy podpoříme a využijeme nabídku napajedelských  

souborů, kina, divadla, výstavy či muzea.  

 

                                       Vypracovala Mgr. Soňa Vanderková  

 

 

         

Část I 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017  byly naše škola několikrát vybrána ČŠI do vzorku 

základních škol pro „Rychlá šetření“ – problematika využívání digitálních 

technologií při správě školy a při realizaci vzdělávání, dále participace žáků na 

fungování základní školy a využívání individuálních plánů 

V lednu 2017 proběhlo informační šetření  školního inspektora PhDr. Josef a 

Hitmára – Hodnocení podmínek rozvoje informační gramotnosti. 
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Část J  

Základní údaje o hospodaření školy 

 
Rekapitulace nákladů a výnosů celkem za organizaci (dotace státní + dotace od 
zřizovatele) 

   

Hospodářský rok 2015 2016 

Dotace z KÚ 11 194 327,00 12 029 679,00 

Dotace z úřadu práce 0,00  

Výnosy z příspěvku od zřizovatele 2 134 000,00 2 279 000,00 

Výnosy z příspěvku od zřizovatele - projekty 0,00  

Vlastní činnost - nájem TV 65 875,00 59 960,00 

Vlastní činnost - nájem bufet, prodej DDHM 0  

Vlastní činnost - pobyt v ŠD 82 400,00 87 600,00 

Použití RF ze zisku 422 985,50 466 452,00 

Věcný dar 4 000,00  

Příspěvek z ESF 1 100 647,71  

Ostatní výnosy 0,00 500,00 

Úrok od banky 1 536,54 1 207,00 

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 15 005 771,75 14 924 398,00 

Náklady  - státní dotace 11 194 327,00 12 029 679,00 

Náklady - ESF 1 100 647,71 0,00 

Náklady proti příspěvku od zřizovatele + vlastní činnost 2 257 907,53 2 649 561,00 

Kurzové ztráty 119,10 0,00 

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 14 553 001,34 14 679 240,00 

   

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 452 770,41 245 158,00 

Investiční příspěvek   

   

Rekapitulace čerpání dotace z KÚ   

   

Hospodářský rok 2015 2016 

Státní dotace celkem 12 294 974,71 12 029 679,00 

   

Platy 8 727 735,00 8 690 499,00 

z toho: hrubé mzdy pedagogických zaměst. 7 335 027,00 7 805 295,00 

            hrubé mzdy nepedagogických zaměst. 754 942,00 796 549,00 

            náhrady nemoci 35 316,00 14 655,00 

            UZ 33123 - ESF 497 450,00 0,00 

OON 105 000,00 74 000,00 

   

ONIV CELKEM 3 462 239,71 3 339 180,00 

z toho:   

zdravotní a sociální pojištění 2 764 533,00 2 927 561,00 
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zdravotní a sociální pojištění - ESF 50 320,00 0,00 

tvorba FKSP 82 077,00 129 248,00 

tvorba FKSP - ESF 0,00  

učebnice, učební pomůcky 138 426,71 151 638,00 

učební pomůcky - integrace 3 581,00 7 216,00 

UP pro 1. ročníky 25 108,00 39 167,00 

učebnice, učební pomůcky - ESF 327 779,00  

DVPP 30 890,00 26 300,00 

plavecký výcvik 39 525,00 58 050,00 

   

NÁKLADY CELKEM 12 294 974,71 12 029 679,00 

   

   

   

 

Část K 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 
Název 

projektu 

Cíl dotace Vyhlašovatel 

 

Celkové 

náklady 

Spolu 

-účast  

města 

Napajedla 

Poznámky 

Zkvalitnění 

vzdělávání na 

1.ZŠ 

Napajedla 

Projekt je 

zaměřen na 

osobnostně 

profesní rozvoj 

pedagogů, 

společné 

vzdělávání 

žáků, na 

podporu 

extrakurikulá - 

rních aktivit, 

spolupráci 

s rodiči žáků 

MŠMT, sekce 

řízení OP 

VVV  

Šablony pro 

MŠ a ZŠ I  

832,213Kč 0 

 

Realizace 

projektu:  

1.9.2017-

31.8.2019 

 

 

 

Modernizace 

odborných 

učeben a 

vestavba 

výtahu na 

1.ZŠ 

Napajedla 

Cílem projektu 

je modernizace 

a pořízení 

vybavení do 2 

odborných 

učeben za 

účelem 

zvýšení kvality 

vzdělávání ve 

vazbě na 

budoucí 

uplatnění na 

trhu práce 

MMR 

IROP, výzva 

č.47 

4 100 000Kč 10% r. 2017 – 

2018 

Projekt 

prochází 

schvalovací

m řízením 
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v klíčových 

kompetencích: 

komunikace 

v cizích 

jazycích, 

digitální 

technologie, 

přírodní vědy. 

Součástí 

projektu je 

také budování 

prvků 

bezbariérovosti 

školy(pořízení 

výtahu) a dále 

zajištění 

konektivity 

školy 

v souladu 

s minimálními 

předepsanými 

standardy. 

Před školou 

budou 

provedeny 

drobné úpravy 

prostranství 

(zeleň) 

Místní akční 

plánování na 

Otrokovicku 

Cílem projektu 

je sběr 

individuálních 

záměrů– 

investičních i 

neinvestičních 

připravovaný 

ch na roky 

2017- 2018, 

podpora při 

přípravě, 

dohoda a 

příprava 

společných 

projektů  

MŠMT 

OPVVV na 

rozvoj systému 

strategického 

řízení a 

hodnocení 

kvality ve 

vzdělávání 

Zdroje 

financování: 

Rozpočet 

subjektu 

Rozpočet 

zřizovatele 

MAS, IPRÚ 

IMAS  

Dotace 

Zlínský kraj, 

IKAP 

OP VVV 

 Nositelem 

projektu je 

město 

Otrokovice, 

které 

realizuje 

projekt 

MAP na 

celém 

území ORP 

Otrokovice 
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Část L 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Přehled vzdělávacích aktivit viz část G 

 

 

Část M 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů   

Viz část K. 

Část N 

Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi  

zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

Zaměstnanci školy nevytvořili  odborovou  organizaci. Ředitelka školy tedy  

ustanovila  poradní orgán zaměstnanců „Širší vedení školy“, který tvoří 

zástupkyně ředitelky školy, vedoucí předmětových komisí 2.stupně a 

metodického sdružení 1.stupně, výchovná poradkyně, metodička prevence  

rizikového chování žáků, metodička  ICT a vedoucí školní družiny.  

Pravidelnými hosty jsou pan školník, koordinátoři celoškolních projektů, školní 

psycholožka. 

Širší vedení školy se schází dle aktuální potřeby, většinou 1x za 2 měsíce  

a vyjadřuje se k výchovně vzdělávací činnosti školy i k provozním záležitostem. 

Společně je tvořen roční plán práce i jeho závěrečné zhodnocení. 

Společně je koordinována i projektová činnost. Určení členové vedení se 

podílejí společně s ředitelkou školy na přípravě a průběhu jednotlivých projektů. 

 

Zřizovatel Město Napajedla 

Ředitelka školy průběžně, po celý školní rok aktivně spolupracuje s místní 

samosprávou. V návaznosti na zasedání rady města se schází  po celý rok 

vedoucí všech organizací zřizovaných městem s představiteli samosprávy na 

pracovní poradě většinou 2 x za měsíc. Ředitelka školy se zúčastnila  všech  

jednání zastupitelstva města, jednání rady města – v souvislosti s projednáváním 

bodů, které se týkají školy – prezentace výroční zprávy, stavební akce většího 

rozsahu apod. Představitelé obecní samosprávy se již tradičně zúčastnili 

významných akcí školy – zahájení školního roku, vánoční koledování, školní 

ples, závěrečné rozloučení žáků 9.tříd, dne otevřených dveří apod. 

Slavnostního přijetí nejlepších žáků u starostky města se zúčastnilo 5 žáků 

v doprovodu výchovné poradkyně a ředitelky školy.  

Ředitelka školy  si velmi cení zájmu a vstřícného jednání ze strany vedení města 

i všech dotčených odborů. Děkuje za spolupráci při přípravě projektové 

dokumentace především odboru SMIR. 
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Spolupráce se školami a školskými zařízeními 

 

Základní a Mateřská škola Žlutava – spádová škola  

Společné aktivity: 

V červnu proběhl společný projekt obou škol – Sportovní den. 

Proběhlo již tradičně několik neformálních  schůzek ředitelek ZŠ a MŠ  Žlutava, 

ZŠ a MŠ Pohořelice a ředitelky 1.ZŠ Napajedla. V uplynulém školním roku 

jsme konzultovaly především opět nové úpravy ŠVP ZV, novou legislativu  dále 

projektovou činnost, problematiku inkluze, zkušenosti s prací školní 

psycholožky, koncepční záměry jednotlivých škol, demografický vývoj a 

výchovně vzdělávací výsledky žáků.  

 

2.základní škola Napajedla 

Spolupráce s vedením 2.základní školy Napajedla probíhala především formou 

koordinace  společných akcí – Den otevřených dveří, zápis žáků do prvních tříd, 

beseda v MŠ Napajedla  s rodiči předškolních dětí, společná výuka náboženství, 

využití tělocvičny 2.základní školy, školní stravování. Spolupráce zástupců 

ředitelů škol probíhala opět především na bázi koordinace rozvrhů hodin obou 

škol a spolupráce obou školních družin.  

DDM Matýsek 

Spolupráci s DDM Matýsek probíhala v zavedeném režimu – využití prostor  

DDM k činnostem, pro které nemáme ideální materiální podmínky.  Ve školním  

roce 2016/2017 to byly následující aktivity: Výstava obrazů amatérských malířů  

- Kamila Koláčka, Jiřiny Lhotské, Šárky Solecké, spojená s výtvarnou soutěží  

Velikonoční výstava – DDM Matýsek Napajedla, Zpívání s Hankou. 

DDM přispívá také k  oživení činnosti školní družiny: páteční filmová  

představení pro děti ze školní družiny, deskové hry, návštěva vánočního  

jarmarku, společný projekt Halloween. 

 

SRPŠ při 1.základní škole Napajedla 

Předseda SRPŠ pan Aleš Kocián se pravidelně zúčastňuje jako host jednání 

školské rady, kde informuje její členy  o činnosti SRPŠ. Dochází tak k propojení 

činnosti obou organizací a k jejich následné spolupráci. SRPŠ je podrobněji 

informováno o vnitřním řízení školy, personální politice,  koncepčních záměrech 

školy i o nové legislativně. SRPŠ se v uplynulém školním roce také, již tradičně  

podílelo na organizaci a financování  mimoškolních akcí: společenský ples, 

adaptační pobyt žáků 6.ročníku, motivační setkání žáků 9.ročníku,  mentoring, 

LVK, závěrečné rozloučení žáků 9.ročníku, výuka plavání žáků, škola v přírodě, 

exkurze, kulturní akce, vyhodnocení nejlepších žáků školy. 

 

Spolupráce s Městskou knihovnou Napajedla a Městským muzeem 

Spolupráce školy  s vedoucí městské knihovny je již tradičně na velmi dobré 

úrovni.  
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Ve školním roce 2016/2017 proběhly v  prostorách knihovny tyto společné 

aktivity: projekt „ Knížka pro prvňáčka“- celoroční projekt pro žáky 1.ročníku, 

pravidelné návštěvy žáků 2. – 9.ročníku v knihovně spojené se společným 

čtením, hrami a individuálním půjčováním knih, besedami s literární tematikou 

pro starší žáky, dále  literární soutěž a její vyhodnocení v budově školy.  

Ve školním roce 2016/2017 došlo k zefektivnění spolupráce s Městským 

muzeem Napajedla – koordinace akcí. 

 

Spolupráce s občanským spolkem ESCALA 

ESCALA pro nás připravuje zážitkové programy jejichž filozofií je „prožít – 

reflexe – přetavení do zkušenosti“. Program je založen  na skupinové práci a 

zároveň na respektu k individualitě každého člověka. Forma – nesoutěživé hry, 

pobyt v přírodě, aktivity zaměřené na umění komunikace a budování pozitivních 

mezilidských vztahů. 

V září proběhl dvoudenní adaptační kurz pro žáky 6.ročníku s lektory. Cílem 

dvoudenního pobytovém kurzu je usnadnit žákům přechod na druhý stupeň 

základní školy i z hlediska vybudování nových přátelských vztahů, sžít se 

s novým kolektivem i s novými třídními učitelkami v mimoškolním prostředí. 

Vzhledem k tomu, že k nám na 2.stupeň přichází žáci poměrně velké množství 

žáků z okolních malotřídních škol je tato aktivita velmi žádoucí. 

 

V září proběhl dvoudenní motivační pobyt pro žáky 9.ročníku se zaměřením na 

eliminaci rizikového chování žáků. 

 

V březnu proběhla klasická  jarní víkendovka  zaměřená na prohlubování 

vzájemné úcty, čestnosti a respektu pro žáky 9.ročníku i pro naše bývalé žáky. 

Program byl opět zaměřený na prevenci rizikového chování žáků, prevenci 

závislostí, osobnostní a sociální růst, sebepoznání a efektivní komunikaci, 

spolupráci ve skupině.  

 

Spolupráce s ČSV 

I ve školním roce 2016/2016 působil na naší škole včelařský kroužek opět pod 

vedením pana Žaludka. Během školního roku proběhlo pod záštitou 

napajedelských včelařů několik akcí pro naše žáky -   pečení medových perníčků 

a příprava výrobků z včelího vosku. Tyto výrobky byly představeny na 

miniworkshopech v rámci celoškolního projektu Vánoční koledování. V červnu 

se konal již tradiční celoškolní projekt „Den včel“ zaměřený na rozvíjení 

pozitivního vztahu k přírodě a včelařství jako jednoho z nejstarších řemesel 

spojený s návštěvou školního včelína a ochutnávkou medových produktů.  
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Závěr výroční zprávy 

 

Ve školním roce  2016/2017všechny třídy a ročníky pracovaly podle Školního  

vzdělávacího  programu pro základní vzdělávání 1.základní školy Napajedla 

č.j.:1.ZS-118/2016 . V závěru školního roku 2016/2017 byl vypracován nový 

Školní vzdělávací program 1.základní školy Napajedla č.j.:1ZS-329/2017  

do tohoto nového vzdělávacího programu byly zapracovány legislativní změny – 

úpravy RVP ZV – povinná výuka plavání, výuka předmětů speciálně 

pedagogické péče. 

 

Stav realizace dlouhodobé koncepce školy  

Výchovně vzdělávací oblast 

a) ve vztahu k pedagogickému sboru :  

dlouhodobou snahou vedení školy je vytvoření plně kvalifikovaného, 

kvalitního pedagogického sboru. Fluktuace pracovníků je velmi omezená. 

Ve školním roce 2016/2017 tvořila  0,05% pedagogických pracovníků.  

Náročnější je situace u správních zaměstnanců – uklízeček. Vzhledem 

k velni nízkému mzdovému ohodnocení je čím dále složitější získat pro 

tuto činnost  odpovídající pracovní síly. 

V současnosti je naprostá většina  vyučující plně kvalifikovaná. 

Kvalifikaci si dokončuje pouze jedna kolegyně studiem na vysoké škole, 

ve školním roce 2017/2018 nastoupila do 4.ročníku. Ve škole jsou 

zastoupeny prakticky  všechny aprobace. Aprobaci si rozšiřuje jedna 

kolegyně studiem na vysoké škole – anglický jazyk. Vzhledem 

k nedostatku aprobovaných vyučujících pro anglický jazyk tuto iniciativu 

vítám. Předepsanou kvalifikaci splňují také výchovná poradkyně, 

metodička  ICT a  metodička prevence rizikového chování žáků.  

Během školního roku probíhala kontrolní a hospitační činnost vedení 

školy dle ročního plánu práce. Nebyly shledány závažnější nedostatky. 

Výstupy učiva i časově tematické plány byly splněny.  

 

b) ve vztahu k rodičovské veřejnosti: 

Spolupráce s rodiči žáků  je na velmi dobré úrovni. Velkým přínosem je 

kvalitní spolupráce třídních učitelů s rodiči žáků včetně netradičních 

třídních setkání.  

Způsob řešení výchovných a vzdělávacích problémů za účasti –  

– rodiče – žák – třídní učitel a vedení školy přináší velmi dobré výsledky 

a stává se běžnou praxí, posílenou i účastí v projektu Šablony pro ZŠ a 

MŠ. Všechna jednání se zákonnými zástupci žáků probíhala v klidné, 

konstruktivní atmosféře se zjevnou snahou ze strany školy i rodičů o 

společné řešení ve prospěch dítěte. Snažíme se akceptovat připomínky  

rodičů nebo vysvětlit legislativní či provozní překážky pro jejich realizaci. 

Pokračovali  jsme v projektu asociace aktivních škol „Rodiče vítáni“. 
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Byly opět aktualizovány webové stánky školy, je využíván  informační 

portál pro rodiče a žáky „Podpora výuky“. 

V uplynulém školním roce nebyla vedení školy podána žádná oficiální 

stížnost ze strany zákonných zástupců žáků.  

 

c) ve vztahu k žákům: ve   školním roce 2016/2017 pokračoval v práci  

žákovský parlament. Zástupci žáků jednotlivých ročníků (2. – 9., většinou 

dva žáci) se pravidelně, opět vždy první úterý v měsíci, scházeli 

s vedením školy výchovnou poradkyní, metodičkou  rizikového chování 

žáků i dalšími pracovníky školy (koordinátoři projektů z řad vyučujících, 

školník) na společném jednání. Ředitelka školy v předstihu informovala 

zástupce jednotlivých tříd o připravovaných akcích, celoškolních 

projektech i o návrzích na materiální zabezpečení výuky a dle možností 

akceptovala připomínky žáků. Společně byla plánována i pomoc při 

organizaci různých aktivit ze strany žáků a třídních kolektivů. Žáci se učí 

spolurozhodovat, a tím také nést svůj díl odpovědnosti. Učí se, že 

spolupráce je mnohem důležitější než soutěžení založené na zvláštní 

filozofii dokazování oč je ten druhý horší než já. Snažíme se, vytvořit 

prostředí v němž každý žák bude přijímán, uznáván a oceňován, také 

ponese svůj díl odpovědnosti. Domnívám se, že klima ve škole je velmi 

dobré jak vyplývá i ze  šetření školní psycholožky. Důvěra a odpovědnost 

žáků mě osobně velmi těší. Jsem ráda, že řada našich žáků aktivně usiluje 

o dobré jméno školy, o vytvoření skutečně bezpečného rodinného 

prostředí na což kladně reaguje i veřejnost.  

           

Materiální zabezpečení výchovně vzdělávacích cílů. 

 

Stav prací – školní rok 2016/2017 

 rekonstrukce elektroinstalace a nové osvětlení v 2.nadzemním podlaží 

 oprava kanalizace v suterénu budovy 

 výměna žaluzií v celé budově školy 

 nový žákovský a úložný  nábytek a herní prvky v učebně školní družiny 

 částečná obměna počítačového vybavení  

 částečná obnova fondu učebnic a pomůcek 

 

Děkuji vedení města Napajedla i všem pracovníkům městského úřadu za 

příkladný vztah  k řešení všech  problémů spojených s provozem školy. 

 

 

 

 

 

          Podpis a razítko školy: Mgr. Dana Pospíšilová 


