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středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, 

§ 7 vyhlášky č.15 /2005, Sb. ve znění vyhlášky č.225/2009 Sb. a vyhlášky č.195/2012Sb. 
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Škola: 1.základní škola Napajedla, příspěvková organizace 
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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 2017/2018 Mgr. Dana  

Pospíšilová, jmenována do funkce s účinností od 9.8.2004. 

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 2017/2018 byla kapacita školy naplněna na 99%, školní 

družiny  na 100% dle  aktuálního  stavu v  červnu 2018.        

Vnitřní zdroje školy  

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

školy a Mateřské 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, možnost navštěvovat sportovní halu  

u 2.ZŠ Napajedla a také přilehlý sportovní areál. Školní jídelna se nachází 

v budově 2. ZŠ Napajedla, kam žáci přecházejí v doprovodu pedagogů.  

 

Školská rada  

Na prvním  jednání školské rady 3.10.2017  byla projednána a schválena 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017  jmenovaný dokument 

předložila ředitelka školy, ředitelka školy také seznámila školskou radu 

s plánem práce na školní rok  2017/2018, s projekty Ovoce do škol, Mléko do 

škol a s projektem Zkvalitnění vzdělávání na 1.ZŠ Napajedla. Dalším bodem 

byla příprava voleb do školské rady. Drobné náměty školské rady týkající se 

rozšíření informací pro zákonné zástupce žáků prostřednictvím webových 

stránek školy byly akceptovány. Druhé zasedání školské rady se konalo 
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4 

 

23.11.2018. Sešla se nová školská rada, která vzešla z voleb konaných dne 

24.10.2017. Nová školská rada se seznámila s náplní své činnosti 

a jednacím řádem. Dále proběhla volba předsedy a místopředsedy školské rady. 

Školská rada se vyjádřila ke změnám ve Školním vzdělávacím programu pro 

základní vzdělávání 1.základní školy Napajedla, Komenského 268. Ředitelka 

školy seznámila školskou radu s plánem práce na školní rok 2017/2018, 

školními projekty. Třetí zasedání školské rady se konalo 19.12. 2017 bylo 

zaměřeno na přípravu školního plesu a dalších školních akcí.   

  

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 

 

 

2017/2018 14 297 21,21 20, 52 14,47 

1.stupeň  6 121 20,16 6,96 17,38 

2.stupeň  8 176 22 13,56 12,98 

Školní 

družina 

 3 90 30 2,72 33,09  

 

Ve školním roce 2017/2018 činí počet  žáků  297. To znamená, že kapacita 

školy je od školního roku 2015/2016 naplněna na 99%. Obdobný je i výhled 

na školní rok 2018/2019. Počet dětí, které navštěvují školní družinu zůstává 

stabilně na 100%. Zájem o pobyt dětí ve školní družině mírně překračuje 

její kapacitu – týká se především žáků 5.ročníku.  

 

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% 

2017/2018 297 99% 
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Část B 

 

Vzdělávací programy školy: 

Na 1.základní škole Napajedla byl ve školním roce 2017/2018 realizován ve 

všech třídách a ročnících od 1.9.2017 nový  Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání 1. základní školy Napajedla, Komenského 268,  

č.j.:1ZS-118/2016. V novém školním vzdělávacím programu byla zahrnuta 

povinná výuka plavání ve 2. a 3.ročníku v rozsahu nejméně 40 hodin. Dále 

zajištění výuky speciálně pedagogické péče. Od 24.11.2017 začala realizace 

nového   Školního  vzdělávacího  programu  pro základní vzdělávání 1.základní 

školy Napajedla, Komenského 268, č.j:1ZS-390/2017. V novém vzdělávacím 

programu bylo upraveno zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

Povinně volitelné předměty: cvičení z matematiky 

Nepovinné předměty: ŘK náboženství.  

Skupinová práce s dětmi: dyslexie, logopedie, základy včelařství 

 
 

Část C 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 

 

1. Údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 
 

 počet fyzických 

osob - učitelé 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

20 + 1(RD) 

 

20,52 

                               

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. 

 
Další pedagogičtí 

pracovníci 

úvazek  

školní psycholožka 0,50 

asistentka pedagoga 0,75 

 
 počet fyzických 

osob - 

vychovatelky 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

3 

 

2,72 
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Personální obsazení základní školy ve školním roce 2017/2018 

 

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 

4. učitelka 

 

22              

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň  

5. učitelka 

 

22          

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň 

6. učitelka     

 

20 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň + 

spec.ped. 

 

7. 

 

učitelka    

 

 

23 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň + 

spec.pedagogika 

8. učitelka, 

metodička a 

koordinátorka ICT  

20 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň 

9. učitelka 

 

23 

1,05 

Studium – VŠ, 

pedagogická 

fakulta 

1.stupeň 

10. učitel 

 

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 1.stupeň 

2.stupeň 

11. učitelka 

 

23 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - Tv 

12.                         učitelka 

 

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Čj -Fj 
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13. učitel 23       

1,05 

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 

19. učitelka 24 

1,09 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Fr - D 

20. učitelka 24 

1,09 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - D 

 

21. 

 

učitelka 

22 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Př - Z 

 

Školní družina 

22 ved. vychovatelka 25               

1,00 

SPgŠ 

vychovatelství 

 

23 

 

vychovatelka 

 

28 

1,00 

 

VŠ 

vychovatelství, 

Bc. 

24 vychovatelka 

 

učitelka 

18               

0,72 

5 

0,23 

VŠ, pedagogická 

fakulta  Př - Ch 

 

 



8 

 

25 školní 

psycholožka 

0,50 VŠ,  

26 asistentka 

pedagoga 

0,75 střední odborné, 

kurz pro asistenty 

 

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

2017/2018 odchází na mateřskou dovolenou jedna pracovnice, na dohodu o 

rozvázání pracovního poměru dvě pracovnice. Nově byla přijata pracovnice 

s aprobací pro výuku anglického jazyka čímž byl splněn úkol z předchozího 

školního roku.  

Vzhledem k tomu, že dvě pracovnice podaly výpověď 28.června 2018, bylo 

velmi obtížné zajistit během hlavních prázdnin adekvátní náhradu. Původní 

záměr – přijetí vyučující s aprobací pro výuku matematiky se nepodařilo, ani 

s velkým úsilím vedení školy, zajistit. Tato aprobace na trhu práce citelně chybí. 

Z uvedeného důvodu byli přijati pracovníci s aprobací Dějepis – Zeměpis – 

Přírodopis. Výuka matematiky bude rozdělena mezi stávající pedagogy –

převážně s aprobací pro matematiku.     

 

Údaje o nepedagogických pracovnících školy 

 

 Pracovní 

zařazení 

Úvazek Stupeň 

vzdělání 

1. ekonomka 1,00 SŠ ekonom. 

2. školník 0,90 vyuč. 

3. uklízečka 1,00 

 

vyuč. 

4. uklízečka 1,00 vyuč. 

5. uklízečka 0,40 vyuč. 

 

V průběhu školního roku docházelo k personálním změnám na pozici uklízečka 

z důvodů pracovní neschopnosti, a také z důvodu nízkého finančního 

ohodnocení. Tento problém je dlouhodobý. Podařilo se jej částečně vyřešit až 

v závěru školního roku 2017/2018.   

 

Část D  

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

Pro školní rok 2018/ 2019 bylo zapsáno do 1. třídy 21 žáků.  

Rodiče 2 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. Jeden žák se 

odstěhoval během prázdnin . Do první ní třídy nastoupilo ve školním roce 

2018/2019 18 žáků. Je otevřena jedna  první třída. 
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Část E 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků ve školním roce 2017/2018 

 

Třída Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo celkem Neprospělo Plní školní 

docházku 

v zahraničí 

1. 23 22 23 0 1 

 

2.A 15  13 15 0 0 

 

2.B 15 13 

 

15 0 0 

3. 22 19 

 

22 0 0 

4. 25  20 25 

 

0 0 

5. 21  14 19 

 

0 2 

Celkem 

1.stupeň 

121 101 121 0 3 

 

6.A 

 

 

26 

   

   

10 

    

   

24   

 

2 

 

 

1 

6.B 25   8 25 0 

 

0 

7.A   15   9   15 

 

0 0 

7.B   17   9   17 0 1 

8.A   20   8   20 0 1 

8.B   25 13   25 0 0 

9.A   24 10   24 0 0 

9.B   24   7    24 0 0 

Celkem 

2.stupeň 

176  74    176 2 3 

Škola 

celkem 

297 175 295 2 6 
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Řešení kázeňských opatření  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. čtvrtletí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala

1. pololetí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala

2 z chov

3. čtvrtletí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala

2. pololetí 

NTU

DTU

DŘ

Pochvala

2 z chov.
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Srovnání počtu udělených kázeňských opatření s loňským školním rokem 

 

 NTU DTU DŘ 2 z chov. Pochvaly 

2016 - 2017 46 17 19 3 127 

2017 - 2018 25 23 24 4 121 
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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 
 

K dalším činnostem výchovného poradce patřilo: 

 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 

a jejich zajištění v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů 

 Doplňování nástěnky výchovného poradce 

 Péče o schránku důvěry 

 Spolupráce s jednotlivými učiteli 

 Průběžné vzdělávání, účast na seminářích výchovných poradců 

 Posílání žáků na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny na 

žádost rodičů nebo školy 

 Posílání na posouzení do PPP končící integrace (postaru) 

 K dispozici knihovna výchovného poradce (pro učitele a rodiče) 

 Celoroční práce ve školním parlamentu 

 Spolupráce a koordinace při realizaci Předmětu speciálně pedagogické 

péče  

 Spolupráce a koordinace při skupinové konzultaci žáků s logopedickými 

vadami  

 Spolupráce a koordinace při realizaci pedagogické intervence 
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Podle Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných (č. 27/2016 Sb.) poskytujeme tyto druhy podpůrných opatření: 
 

Plán pedagogické podpory – 2 žákyně  

 

Žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně: celkem 29 žáků 
 

Žáci s podpůrnými opatřeními 3. stupně: 3 žáci 
 

5 vyučujících poskytovalo pedagogickou intervenci v celkovém rozsahu  

6 hodin týdně 

 

Předmět speciálně pedagogické péče vedly dvě pedagogické pracovnice 

v celkovém rozsahu 4 hodiny týdně, z toho 2 hodiny ve skupině a 2 hodiny 

individuálně. 
 

Souběžně dobíhá integrace žáků podle původního systému.  Ve školním roce 

2017-2018 měla naše škola 9 integrovaných žáků a 15 zdravotně 

znevýhodněných 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.  
 

O žácích s podpůrnými opatřeními, integrovaných i žácích zdravotně 

znevýhodněných  byli jednotliví vyučující seznámeni 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 2017/2018 jsme doporučili vyšetření v  pedagogicko 

psychologické poradně se souhlasem rodičů 21 žákům.  

Po celý školní rok  probíhala jedenkrát týdně skupinová konzultace žáků 

s řečovými vadami.  
Dále konzultace výchovné poradkyně s jednotlivými učiteli, s metodičkou 

prevence rizikového chování  a školní psycholožkou. Řešily se výchovné  

i vzdělávací problémy.  

Probíhaly konzultace se speciální pedagožkou ze Speciálně pedagogického 

centra Středová ve Zlíně.  
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Další konzultace probíhaly se speciální pedagožkou ze Speciálně 

pedagogického centra Lazy ve Zlíně. 26. 1. 2018 a 7. 6. 2018 proběhla 

návštěva speciální pedagožky z KPPP Zlín. 
 

Konzultační hodiny výchovné poradkyně byly letos vypsány v době: 

Pro žáky: úterý 10,00 – 11,40 hod. 

Pro rodiče: čtvrtek 11,45 – 12,45 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 

kterého se účastnila i výchovná poradkyně a školní metodička prevence 

nežádoucích jevů. 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 proběhl dokonce 21. 6. 

„ukázkový parlament“ pro zájemce z okolních škol. 

 

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 tři společné třídní schůzky, kde rodiče a 

učitelé projednávali vše potřebné. Prospěch a výchovné problémy byly řešeny u 

jednotlivých učitelů v konzultačních hodinách každý měsíc. 

 

V závěru školního roku proběhlo tradiční setkání nejlepších žáků naší školy se 

starostkou města. Letos setkání proběhlo 12. 6. 2018. Zúčastnilo se celkem 5 

žáků druhého stupně. 
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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 2017/2018 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 7. 11. 2017 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 následující  školní rok. 

Ve školním roce 2017/2018 se konaly 2x informativní třídní schůzky rodičů 

žáků deváté třídy k přijímacímu řízení (7. 11. 2017 a 16. 1. 2018), 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“. Ve školním roce 2017/2018 

proběhlo pro naši školu 10. 5. 2018 pro třídu 8. B a 26. 4. 2018 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. Na tuto akci bývají již tradičně velmi příznivé odezvy ze strany žáků i 

učitelů. 

 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.burzaskol.cz/
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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 2018/2019. V tomto Atlasu škol mohli najít základní údaje o jednotlivých 

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

 

Jeden žák z devátého ročníku se zúčastnil talentových zkoušek na střední školu 

s uměleckým zaměřením. Byl přijat. 

 

V průběhu měsíce února žáci devátých ročníků nosili vyplněné přihlášky 

k potvrzení výchovné poradkyni. Třídní učitelky vypisovaly prospěch žáků za 

minulé dva ročníky. Termín odevzdávání přihlášek na střední školy 1. 3. 2018. 

 

Během měsíce března byly rozdány zápisové lístky žákům devátých tříd. 

 

12. a 16. dubna se deváťáci zúčastnili povinné jednotné přijímací zkoušky na 

střední školy pro maturitní obory. 

 

 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 16. 4. 2018 

 

Během měsíce května se žáci devátých ročníků postupně dozvídali, zda jsou či 

nejsou přijati na střední školu. Někteří podávali odvolání ke krajskému úřadu, 

jiní se přihlásili do druhého kola. 

K 29.6.2018 byli  všichni vycházející žáci školy přijati na střední školy či 

střední odborná učiliště 
 

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

48).  

Žádný žák neprojevil zájem o přestup na víceleté gymnázium.  

Jeden žák byl přijat po splnění 9 let školní docházky z 8.ročníku na SOU. 

 

Gymnázium SOŠ SOU 

osmileté  šestileté čtyřleté   

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

0 0 0 0 9 9 26 26 14 
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Přijímací řízení 2017 -2018– vycházející žáci 

Obchodní akademie Uherské Hradiště :  1žák 

Obchodní akademie Kroměříž: 1 žákyně 

Střední průmyslová škola Zlín: 3 žáci  

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – 5 žáků 

Střední průmyslová škola Otrokovice: 5 žáků 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín: 3 žáci 

Střední škola podnikatelská Zlín: 1žák 

Střední odborná škola Staré Město: 5 žáků 

Gymnázium TGM Zlín : 4 žáci 

Gymnázium Uherské Hradiště: 2 žákyně 

Gymnázium Otrokovice: 2 žákyně 

Stojanovo gymnázium Velehrad: 1žákyně 

Střední zdravotnická škola Zlín: 4 žákyně 

Střední škola elektrotechnická a energetická Sokolnice: 1žák 

Střední škola Mesit Uherské Hradiště: 2 žáci 

Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž: 2 žáci 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž: 1 žákyně 

Střední škola služeb Uherské Hradiště: 1 žákyně  

Střední pedagogická škola Kroměříž: 1žákyně 

Tauferova střední veterinární škola Kroměříž: 1žákyně 

Střední škola filmová, multimediální a poč.technologií: 1žák 

Střední škola zdravotnická Kroměříž: 1žákyně 

Střední škola služeb Uherské Hradiště: 1žákyně 

 

Kladně hodnotím výběr budoucího povolání u většiny žáků – orientace na 

aktuální potřeby trhu práce – učební obory a střední školy zaměřené na  

strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví, informační technologie. 

Zájem o studium na gymnáziích 9 žáků – většinou žáci, kteří mají 

předpoklady studovat na vysokých školách. 

Zájem o  víceletá gymnázia – letos nulový, doufám, že  svědčí o péči, kterou 

věnujeme nadaným žákům. 
 

 

Metodické sdružení 1.stupně a předmětové komise 2.stupně 

Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 

 

1.stupeň 

Ve  školním roce 2017/2018 probíhala ve všech ročnících 1. stupně výuka podle 

ŠVP ZV platného od 1. září 2017, a to do 24.11.2017. Od 24.11.2017 probíhala 

výuka podle nového ŠVP ZV. 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, 
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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. 

Od pololetí letošního školního roku nastoupila asistentka pedagoga do 4. 

ročníku. Byla jí poskytována pedagogická a metodická pomoc ze strany vedoucí 

MZ 1. stupně.  

 

1. Inkluze 

 

1. ročník – žádný žák 

2. ročník – 2 žáci, kteří pracují podle IVP, 1 žák s přiznaným podpůrným 

opatřením převažující stupeň 2 

3. ročník – 2 žáci, kteří pracují podle IVP, 3 žáci s přiznaným podpůrným 

opatřením převažující stupeň 2  

4. ročník – 2 žáci, kteří pracují podle IVP, 1 žák s přiznaným podpůrným 

opatřením stupeň 1.  

5. ročník – 1 žák, který pracuje podle IVP, 1 žák s přiznaným podpůrným 

opatřením převažující stupeň 2 

 

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně, podle doporučení 

z pedagogicko- psychologických poraden. Snažíme se používat ty metody a 

formy práce, které těmto žákům nejvíce vyhovují. Jedná se nejvíce o využívání 

názorných a didaktických pomůcek, přehledy učiva pro jednotlivé ročníky, 

pravopisné tabulky, interaktivní hry a pracovní listy. Nabízíme žákům delší čas 

na přečtení a vypracování úkolů, mívají zkrácené úkoly, různé obměny diktátů a 

zohledňování specifických chyb. 

Práce s těmito žáky je náročná, každý má své specifické potřeby, které bychom 

měli zohledňovat, příprava na výuku je delší a náročnější. Malý kolektiv je velká 

výhoda.  V početném kolektivu je vítaná pomoc asistenta pedagoga. 

 

Hodnocení projektu Šablony pro ZŠ a MŠ 

 

Na 1. stupni byli do projektu zapojeni všichni vyučující.  

 

Doučování žáků: 1. – 5. ročník – velký přínos pro žáky, u většiny došlo ke 

zlepšení známek, žáci chodili pravidelně, rádi pracovali individuálně 

s vyučujícím. Doučování bylo vítáno ze strany žáků i rodičů. 

 

Čtenářský klub – 1., 2., 5. ročník – rozvíjení čtenářské gramotnosti hravou 

formou, využívání metod kritického myšlení. Žáci se také naučili velmi dobře 
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pracovat s knihou, s texty, předvídali děj. Měli možnost poznat spoustu knih, 

doporučovali si knihy navzájem, společně sdíleli svou četbu. Čtenářský klub byl 

vítán ze strany rodičů i žáků. 

 

Klub logiky – 4. ročník, rozvíjení logického myšlení hravou formou. Žáci 

pracovali s různými logickými a rozumovými hrami, rozvíjela se vzájemná 

spolupráce, ale i soupeření, soustředění a práce pod časovým tlakem. Klub 

logiky byl vítán ze strany rodičů i žáků, ne všichni mají možnost doma hrát 

skupinové a strategické hry. 

 

Tandemová výuka – probíhala ve 2. a v 5. ročníku ve spolupráci uvádějící 

učitelky a studující kolegyně. Velmi přínosný a zajímavý způsob výuky se 

zapojením obou vyučujících do vyučované jednotky.  

 

Vzdělávání v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti, jazyků a inkluze 
– vyučující absolvovali mnoho kurzů, což bylo velmi časově náročné. Obsah 

kurzů byl velmi pestrý, ale některé kurzy nesplnily naše očekávání. 

 

Kurz Čtením a psaním ke kritickému myšlení je velmi chválen a doporučován, 

Je velkou inspirací nejen pro efektivnější hodiny, ale i zapojení všech žáků do 

výuky.  

 

V další vyhlášené výzvě – Šablony II. bychom rádi pokračovali v doučování, ve 

čtenářských klubech i klubech logiky a v tandemové výuce. Školení pouze 

v omezeném množství. 

 

Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 

 

Výuka během celého školního roku probíhala tvořivou, zážitkovou a činnostní 

formou, formou projektového vyučování, byly využívány mezipředmětové 

vztahy 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). 
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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. 

 

Vyučující se pravidelně scházeli na metodických schůzkách 1. stupně, kde si 

vzájemně předávali zkušenosti, plánovali společné akce, rozdělovali jednotlivé 

kompetence a zodpovědnost za kladný průběh akcí. Došlo ke sjednocování 

klasifikace, úpravě písemných projevů žáků a vytváření opakovací a prověřovací 

písemné práce. Rovněž docházelo k předávání informací ze schůzek širšího 

vedení školy.  
 

Evaluace – vzdělávací  výsledky, přijaté závěry, další směrování výuky 

vzhledem k výsledkům testů 

 

Výsledky a vyhodnocení evaluačních testů ve školním roce 2017/2018 

Evaluační testy jsou dobře zpracované. 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. 
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Výsledky evaluačních testů, šk.rok 2017/2018 

Třída M JČ 
Prv 

(Všeo) 
JA Celkem Hodnocení, opatření 

1. třída 89% 92% 97% 

  

94% 
Testy dopadly velmi dobře. Není třeba 

upravovat. 

2. A 90% 85% 85% 

  

87% 

Ve druhém ročníku se projevily 

problémy žáků, kteří špatně čtou s 

porozuměním. Je potřeba rozvíjet více 

čtenářské dovednosti. Přesto, že testy 

nejsou náročné ani z hlediska 

obsahového ani časového, špatně 

dopadli pouze žáci s pomalým 

pracovním tempem. 

2. B 85% 83% 86% 

  

84% 

2. ročník 

celkově 
87% 84% 86% 

  

85% 
Výsledky žáků obou tříd jsou 

srovnatelné. Rozdíly jsou minimální. 

3. třída 72% 77% 80% 

  

76% 
Výsledky testů odpovídají znalostem 

žáků na konci školního roku. 

4. třída 63% 81% 68% 

  

72% 

Výsledky testů odpovídají práci a 

soustředěnosti žáků na konci školního 

roku. Průměr se zhoršil, ale úměrně s 

náročností učiva. Testy není třeba 

upravovat. 

5. třída 83% 81% 84% 86% 83% 

Výsledky testů odpovídají hodnocení 

žáků na konci šk. roku v jednotlivých 

předmětech. Není třeba úprav. 

 

 

Opatření ke zvýšení úspěšnosti žáků v Evaluačních testech 

 

Více se budeme zaměřovat u žáků na čtení s porozuměním a samostatnost při 

plnění úkolů.  U testů nejsou nutné žádné úpravy. 
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Projekty – zapojení žáků a tříd 

 

 Jsem čtenář – 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   – 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 

 Mléko do škol 

 Veselé zoubky – preventivní program ve spolupráci s drogerií DM – 1. 

ročník 

 Plavání žáků 2. a 3.ročníku 

 Exkurze ZOO Lešná Zlín – 4. a 5. ročník – komentovaná prohlídka 

zdarma, nutno poslat sponzorský dar 4000,-, aby se mohla uskutečnit i 

příští rok (sběr papíru). 

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

a 5. ročník 

 Den s Policií ČR 

 Vánoční koledování a zdobení vánočních perníčků s rodiči 

 Týden bezpečnosti 

 Den dětí - Návštěva Filmového festivalu pro děti ve Zlíně 

 Hasiči dětem – 4. – 5. ročník 

 Seiferos – ukázka dravců 

 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 – Beskydy, Morávka 

 Sportovní den se ZŠ Žlutava 

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

 BESIP a zpěvák Ziggy –dopravní výchova a bezpečnost 

 Loutkové divadlo – 1. ročník 

 

Třídní projekty: 

 Maňáskové divadlo Pejsek a kočička, čas- poznávání hodin, výroba 
kalendáře, zdravý jídelníček (Prv + AJ) – 1. ročník 
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 Čtenářská soutěž – 2. A 

 Prvouka – projektové vyučování (Já chodec a cyklista, Roční doby, 

Rodina, Člověk, Domácí zvířata) – 2. B 

 Český jazyk – Pohádky – 2. B 

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

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

 Vlastivědné projekty – Moje město, Kraje ČR, Praha – 5. ročník 

 Český jazyk – Holocaust  - 5. ročník 

 Mediální výchova – redakce a redaktoři – 5. ročník 

 

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

možnost výuky mimo budovu školy, komplexní rozvoj osobnosti žáků, zajímavé 

a lákavé pro žáky. 

 

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

kolektivech velmi náročné na udržení pozornosti žáků. 
 

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

 

Ve školním roce 2017/2018  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 či diaprojektor denně. 

Počítače využívali žáci 4. a 5. ročníku v předmětu Informatika.  

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

škola, SPN, Taktik. 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.  

 

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, s Krajskou 

pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, se Speciálně pedagogickým 

centrem Zlín a se sociálním odborem Otrokovice. 

Po celý školní rok probíhala spolupráce s výchovnou poradkyní, metodičkou 

prevence rizikového chování a se školní psycholožkou. Dále probíhala v rámci 

školy také spolupráce koordinátorkou environmentální výchovy.  
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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 a mnoho rodičů, rodinných příslušníků a široké veřejnosti. 

Všichni se mohli účastnit aktivně probíhající výuky, prohlédli si učebny a 

shlédli techniku, kterou při výuce využíváme. 

  

Předmětová komice humanitních předmětů  

 

Výstupy ŠVP ZV – plnění, plnění tematických plánů 

Ve všech ročnících bylo pracováno podle ŠVP ZV 1.ZŠ Napajedla, učivo bylo 

probráno a splněno podle časových a tematických plánů. Pouze ve výtvarné 

výchově došlo vzhledem k dlouhodobé pracovní neschopnosti vyučující v 1. 

pololetí ke změnám, 2. pololetí už proběhlo vše dle plánu. 

 

Inkluze – stručný popis práce se žáky, hodnocení 

Se žáky se speciálními vzdělávacími  potřebami pracujeme podle upravených 

plánů, s individuálním přístupem a motivací. Používáme zkrácené práce, 

učebnice a pracovní sešit pro nižší ročník, žáci mají více času na úkoly. Pracují 

také s vytištěnými zápisy, mají častější doplňovací cvičení.  

 

Hodnocení projektu Šablony pro ZŠ a MŠ 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem je většinou přínosné, dochází 

například ke zlepšení pravopisu.  

 

Evaluace 

Výsledky evaluačních testů většinou odpovídají závěrečnému hodnocení 

jednotlivých předmětů. Obtížnost testů je adekvátní úrovni žáků, čas na 

zpracování je dostačující. 

 

Projekty, hodnocení 

Ve školním roce 2017/2018 proběhly projekty ve výtvarné výchově, a to  

v 6. ročníku Podmořský svět (animace), v 7. ročníku Pravěk, Starověký Egypt, 

v 8. ročníku  Multimediální tvorba a v 9. ročníku Emoce. Dokončuje se projekt 

Mozaika  pro výtvarně nadané žáky 2. stupně. Dvě mozaiky budou umístěny 

v prostorách školy. 

Dále proběhly dějepisné exkurze do Bratislavy, Prahy, Vídně a Osvětimi, 

Krakova 

 

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

V českém jazyce používáme učebnice i pracovní sešity Fraus, jejichž kvalita se 

ale v poslední době hodně zhoršila, také vyučující dějepisu s nimi nejsou 
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spokojeni a nepoužívají je. Pracujeme s prezentacemi, dataprojektory, 

internetem, youtube, používáme např. pravopisná cvičení z webu. Ve výtvarné 

výchově promítáme motivační filmy. 

 

Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů 

Spolupracujeme s městskou knihovnou a muzeem, se školní psycholožkou, ZUŠ 

R. Firkušného – tisk grafických prací, výpaly keramiky. 

  

Předmětová komise přírodovědných předmětů 

Výstupy ŠVP ZV – stav plnění – vyhodnocení 

 

Všechny ročníky 2. stupně pracují 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.  

 

Inkluze 

Žákyně 7. ročníku pracuje podle upravených učebních plánů a výstupů ŠVP, 

používá učebnice a pomůcky pro speciální školu a pro individuální výuku. Její 

výsledky i tak nejsou moc dobré. Probíhá spolupráce s rodiči i speciálním 

centrem. 

Žáci s podpůrnými opatřeními jsou zohledňováni ve výuce, jsou méně 

vytěžováni, používají praktické názorné pomůcky, obrázky a tabulky, mají delší 

čas na vypracování úkolů. Při hodnocení jsou tolerovány specifické chyby a 

případné nepřesnosti. 

Práce s těmito žáky je v početných třídách velmi náročná. Je to dáno také 

zvýšeným počtem žáků s IVP a podpůrnými opatřeními. Na učitele klade 

zvýšené časové nároky na administrativu a vlastní přípravu na výuku pro tyto 

žáky.  

Někteří mají častou absenci, nestíhají učivo a problémy se ještě prohlubují. 

 
Projekt Šablony 

Doučování žáků 6. a 7. ročníku hodnoceno výborně – žáci doučování pravidelně 

navštěvovali, spolupracovali, snažili se o zlepšení, učili se vzájemné 

komunikaci, prohubovali schopnost nebát se a zeptat se na problémy v učivu. Po 

dobu trvání doučování měli i lepší výsledky z písemných prací. Kladné výsledky 

vyplývají i z toho, že žáci nejsou ochotní se doma učit, psát úkoly a připravovat 

se na vyučování a doučování jim toto částečně nahrazovalo. Po skončení 

doučování se výsledky žáků opět zhoršily nejméně o stupeň. Bylo to dáno i větší 

obtížností učiva. 
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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. 2018 (M, JČ) a 6. 6. 2018 (AJ, Všeobecný 

přehled). 

 

Závěry: 

Výsledky evaluačních testů v jednotlivých třídách většinou odpovídají 

celkovému hodnocení žáků ve druhém pololetí v jednotlivých předmětech. I 

slabší žáci zvládli testy na dostatečnou. 

 

U žáků pozorujeme slabou domácí přípravu během školního roku, většině žáků 

stačí pouze průměrné výsledky. Proto se velmi osvědčilo závěrečné zopakování 

a shrnutí učiva celého školního roku před evaluačními testy, což některé žáky 

přivedlo i k samostatné domácí přípravě. 

Otázky a úkoly v testech zůstanou pro příští školní rok s největší 

pravděpodobností v nezměněné podobě. 

 

Učebnice jsou vyhovující a zůstanou pro příští školní rok nezměněny. 

Nejlepší žáci dosáhli v testech úspěšnosti 95% - 99 % 
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Výsledky v jednotlivých třídách a ročnících: 

 

6. ročník  

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 6. A 68% 69% 85% 72% 73% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 6. B 56% 74% 78% 71% 70% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 6. ročník 62% 72% 81% 72% 72% 

 

 

7. ročník  

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 7. A 72% 73% 77% 69% 73% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 7. B 65% 69% 77% 62% 68% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 7. ročník 68% 71% 77% 65% 70% 

 

8. ročník 

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 8. A 66% 61% 74% 76% 69% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 8. B 75% 67% 85% 82% 77% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 8. ročník 71% 64% 80% 79% 74% 
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9. ročník 

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 9. A 57% 66% 80% 77% 70% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 9. B 58% 57% 70% 66% 63% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 9. ročník 57% 61% 75% 71% 66% 

 

Projekty – zapojení žáků a tříd 

Celoškolní projekty:   

 Den Země (20. 4. 2018) – 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. Kladným 

jevem je spolupráce s mnoho organizacemi (Povodí Moravy, SRPŠ, 

Kino…), které akci sponzorují (dodáním pracovní pomůcek, příspěvkem na 

dopravu nebo zlevněným vstupným. Záporem akce je stále se zdražující 

náklady na dopravu. 

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. 

 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 o 

soutěžní výstavu, na které mohou návštěvníci hlasovat pro 

nejsympatičtějšího domácího mazlíčka.  

 Sportovní den (1. 6. 2018) – byla velmi zdařilá celoškolní akce,  

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. I přes velmi 

horké počasí proběhla celá akce v pořádku, bez zranění a jiných problémů. 
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Projekty s environmentální tematikou:  

 Sběr pomerančové a citronové kůry, čerstvých i sušených šípků 

 Sběr starého papíru 

 Sběr hliníku 

 Sbírej toner – sběr prázdných tonerů 

 Třídění odpadů ve škole 

 

Projekty, exkurze, výukové programy a přednášky: 

 

Planeta 3000 – Brazílie – 7. ročník - provedení tohoto projektu je vždy velmi 

dobře připraveno. 

 

Menší krátkodobé projekty ve výuce přírodopisu a zeměpisu, které byly 

prezentovány formou plakátů na nástěnku nebo prezentací žáků. Tyto 

projekty vhodně doplňují výuku, nutí žáky vyhledávat další informace 

k probíranému učivu a také si žáci zkouší prezentovat své práce před 

ostatními spolužáky. 

 

Tělesná výchova 

 Lyžařský výcvikový kurz – 12. 2. – 16. 2. 2018, pro žáky 7. ročníku, 

letos ve skiareálu Annaberg Andělská Hora (Jeseníky). 

 

 Polonéza – 17. 2. 2018 (9. ročník)  

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

 

Výuka probíhá ve všech ročnících a ve všech předmětech (kromě 

matematiky) s využitím učebnic nakladatelství Fraus (práce s textem). 

Využíváme také interaktivní učebnice Přírodopisu, Chemie a Fyziky 

nakladatelství Fraus, ve kterých jsou různé odkazy na internet a vložena také 

výuková videa.  

V devátém ročníku fyziky je zredukován rozsah učiva učebnice podle 

tematických plánů jako přizpůsobení jedné hodině fyziky týdně. Do kabinetu 

fyziky jsou zakoupeny nové pomůcky, především pokusy s novou vývěvou 

vhodně doplňují učivo 8. ročníku. 

V matematice jsou využívány učebnice SPN, které více vyhovují množstvím 

příkladů na procvičování. V 6. ročníku je velmi často využívám pracovní sešit 

Hravá matematika, který umožňuje učiteli pracovat v hodinách flexibilně 

s žáky s různou úrovní znalostí matematiky. V 9. ročníku ve cvičení z 
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matematiky jsou využívány pracovní sešity „Přijímačky – matematika“, které 

se velmi osvědčily. Žáci mohou využít i novinky – elektronické kurzy 

„Přijímačky“ od Taktiku. 

Do zeměpisu jsou objednány nové Atlasy světa (celkem 30 ks). 

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 využívány pracovní sešity, tabulky, sbírky příkladů, modely částí 

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

vytvořené pomůcky (např. zalaminované obrázky k výuce přírodopisu). 

Spolupráce s ostatními institucemi a mimotřídní činnost pedagogů 

Instituce: 

 Leros Strážnice – sběr pomerančové a citronové kůry 

 Český svaz včelařů 

 Muzeum Napajedla 

 Kino Napajedla 

 Autodoprava Kašpárek, Karel a Karel 

 Papírny Otrokovice 

 Otto Office, AKTIPO – tonery 

 DDM Matýsek 

 Sběrný dvůr Napajedla 

 AŠSK -  asociace školních sportovních klubů 

 Planeta Země 3000 

 Povodí Moravy 

 Bělovský jez – soukromá elektrárna 

 kabelová televize Napajedla 
 

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 

 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. 
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Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2017/2018 

 

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

 

ODDĚLENÍ TŘÍDY 

I.  2.A,B 

II.  3,4 

III.  1,4,5 

 

Letos z důvodu naplnění kapacity navštěvovali školní družinu jen 3 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 a mládeže Matýsek – páteční promítání filmů, deskové hry, 

návštěva vánoční a velikonoční výstavky (účast vždy 70 dětí), Halloween (účast 

200 dětí a rodičů), pěvecká soutěž s Hankou (55 dětí), malý cyklista (78 dětí) 

b/družinou 2. základní školy – sportovní odpoledne (účast 125 dětí), 

Vikingové(135 dětí), Gumídkový den(152 dětí) 

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

dětí a rodičů) 

 

V rámci školní družiny pracovaly dva jazykové kroužky – Angličtina a 

Francouzština. 

I v letošním roce vychovatelky připravily scénář Vánočního koledování pro 

všechny ročníky prvního stupně. 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 vychovatelky připravily program školy 

v přírodě, která se uskutečnila v termínu od 4. června 2018 do 8. června 2018 
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v Morávce, 20 km od Frýdku Místku. Vedoucí  vychovatelka ji také 

zabezpečovala organizačně. Účast 95 žáků a 10 pedagogických pracovníků. 

 

Dále vychovatelky školní družiny  doprovázely žáky při různých akcích: 

plavecký výcvik žáků druhé a třetí třídy Čert, anděl, Mikuláš – 9. třída, Den 

s policií – 3. třída. 

 

V letošním školním roce proběhlo několik společných akcí. Všechny se setkaly 

u dětí s velkým ohlasem, ale největší zájem byl o tři akce : výlet do Smajlíkova, 

Gumídkový den /skákací hrady na školním dvoře/ a Noc ve školní družině.  

O všech akcích jsou rodiče informováni na webových stránkách školy, školní 

družiny a v Napajedelských novinách. Vychovatelka školní družiny píše 

internetový časopis Nšoči, kde také akce školní družiny zveřejňuje. 

 

Soutěže, kterých jsme se zúčastnili: 

říjen 2017 –„ O nejpěknější strašidlo“ – výtvarná a kreativní soutěž Domu dětí 

Matýsek 

prosinec 2017 – výtvarná a kreativní soutěž školní družiny pro rodiče a děti- 

„ A opět po roce jsou tu zase vánoce“ 

duben 2017 –„ Velikonoční vajíčko“ – výtvarná soutěž Domu dětí Matýsek 

V únoru 2018 jsme vyhlásily soutěž pro děti a rodiče na téma “Malý vynálezce“. 

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 26. února 2018 do 9. března 2018 proběhla praxe studentky 

 2. ročníku pedagogické školy v Kroměříži v naší školní družině. 

  

Materiální podmínky: 

Do školní družiny byly zakoupeny: 

- drobné hračky 

- sportovní náčiní na školní dvůr 

- kancelářské potřeby 

- jeden úložný box na aktovky – velmi se osvědčil, dva boxy objednány a budou 

dodány v průběhu prázdnin 

 

Celkové hodnocení: 

Celý rok hodnotí vedoucí vychovatelka 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 nachystali různé dobroty na akce, které školní družina pořádala. Všem 

poděkování od žáků a vychovatelek školní družiny. 
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PŘEHLED AKCÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

  

Září    Malí cyklisti 

            Sluníčkový den 

 

Říjen   Odpoledne deskových her – akce v DDM Matýsek 

           Den s policií 

                    Sportovní odpoledne – akce i s 2. ZŠ Napajedla 

             Co víme o přírodě – aktivity, úkoly a otázky na školním dvoře –   

                    plnění úkolů 

            Skákací panák 

             Jablíčkový den 

 

Listopad    Halloween ve školní družině 

                     Výtvarná soutěž  - O nejpěknější strašidlo – účast soutěže v DDM                                                  

                     Diplom 4. místo 

                     Rákosníčkovo odpoledne 

                    Zamykání lesa a uspávání broučků 

 

Prosinec   Mikuláš ve škole 

                     Čertí diskotéka 

                    Vikingové – Historická skupina Pernštejni – program pro děti    

                    v tělocvičně 

                     Výlet do Smajlíkova 

                     Stromeček pro zvířátka – výlet do lesa 

                     Zdobení vánočního stromečku na školním dvoře 

                     Vánoční koledování 

                    Výstava vánočních výrobků – soutěž v ŠD pro rodiče a děti 

                     Vánoční jarmark a řemesla – akce v DDM 

                    Vánoce ve školní družině – ochutnávání perníčků, rozbalování  

                     dárků 

 

Leden       Den Eskymáků 

 

Únor         Ples princů a princezen 

 

Březen    Zpívání s Hankou – akce v DDM 

                  Malý vynálezce – akce pro rodiče a děti 

                 Sluníčkový rej – míčové hry ve školní družině 

                  Vynášení Moreny  

                  Soutěž o nejkrásnější velikonoční vajíčko – spolupráce s DDM 
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Duben  Modrý kód – beseda se zdravotnicí – základy první pomoci 

                 Odpoledne plné barev – akce na školním dvoře – malování na   

                    obličej 

                 Výtvarná díla k nakousnutí 

 

Květen   Slavíme 1. Máj - Mávátkohraní 

 

Červen   Škola v přírodě 4.6.2018 – 8.6.2018 Morávka 

                  Gumídkový den – skákací hrady na školním dvoře 

                  Noc ve školní družině 

                 

                 Zmrzlinová party na konci školního roku 

 

Část F 

Údaje o prevenci 

Specifická prevence obsažená ve školním vzdělávacím programu 

 

1.  

ročník 

2. 

ročník 

3. 

ročník 

4. 

ročník 

5. 

ročník 

6. 

ročník 

7. 

ročník 

8. 

ročník 

9. 

ročník 

Prevence šikany a 

projevů agrese 
6 6 6 6 6 8 6 6 6 

Prevence kyberšikany 6 6 7 6 8 8 8 8 6 

Prevence záškoláctví 3 4 4 4 5 10 10 10 10 

Prevence rizikových 

sportů 
1 1 1 3 4 5 5 4 4 

Prevence rizikového 

chování v dopravě 
5 5 10 10 10 5 5 5 0 

Prevence rasismu a 

xenofobie 
1 1 1 1 1 4 4 4 4 

Prevence působení sekt 

a extrémistických 

náboženských směrů 

1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Prevence rizikového 

sexuálního chování 
0 0 2 4 4 4 10 10 10 

Prevence užívání tabáku 2 2 2 4 4 6 10 8 4 

Prevence užívání 1 1 2 4 5 6 10 10 8 
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alkoholu 

Prevence užívání 

dalších návykových 

látek 

1 1 1 2 4 6 10 10 6 

Prevence závislostního 

chování pro nelátkové 

závislosti (hazard, 

počítačové hry apod.) 

1 4 6 10 10 10 6 6 6 

Prevence poruch příjmu 

potravy 
1 1 1 1 2 4 10 10 8 

Prevence kriminálního 

chování 
1 2 4 6 8 10 10 10 8 
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Specifická prevence realizovaná v samostatných preventivních aktivitách a 

programech 

Program 1 - Adaptační pobyt 

1) Úroveň programu: 

Selektivní prevence, program byl realizován pro 6.ročník. Byl zaměřen na 

prevenci šikany a projevů agrese a dále na prevenci kyberšikany. 

3) Název poskytovatele programu: 

ESCALA, z. s.  

4) Typ poskytovatele programu: 

Zapsaný spolek 

5) Hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 2 - Motivační pobyt 

1) Úroveň programu: 

Selektivní prevence, program byl realizován pro 9.ročník. Byl zaměřen na 

prevenci šikany, projevy agrese, prevenci kyberšikany, rasismu a xenofobie, na 

prevenci užívání tabáku, alkoholu a dalších návykových látek, prevenci 

závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry apod.), 

prevenci kriminálního chování 

2) Název poskytovatele programu: 

ESCALA, z. s.  

3) Typ poskytovatele programu: 

Zapsaný spolek 

4) Hlavní formy práce: 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
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Program 3 - Žákovský parlament 

1) Název programu: 

Žákovský parlament. V žákovském parlamentu jsou členy žáci 2. – 9.ročníku 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence  

3) Hlavní formy práce 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

Program 4 - Mentoring 

1) Název programu: 

Mentoring 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence. Program je realizován pro 1. a 9.ročník, je zaměřen na 

prevenci šikany a projevů agrese, prevenci kyberšikany, rizikového chování 

v dopravě, prevenci kriminálního chování 

3) Hlavní formy práce: 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 5 - Dopravní hřiště 

1) Název programu: 

Dopravní hřiště. Program je realizován pro 3. – 5.ročník a je zaměřen na 

prevenci rizikového chování v dopravě 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Typ poskytovatele programu: 

Komerční subjekt (např. společnost s ručním omezením) 

4) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 
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- Nácvik a trénink dovedností 

Program 6 - Lyžařský výcvikový kurz 

1) Název programu: 

Lyžařský výcvikový kurz. Program je realizován pro 7.ročník. 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence. Program je především zaměřen na prevence šikany a 

projevů agrese, na prevenci rizikových sportů 

- 3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 7 - Volba povolání 

1) Název programu: 

Volba povolání. Program je určen pro žáky 8.ročníku. 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 8 - Dějepisná exkurze Osvětim 

1) Název programu: 

Dějepisná exkurze Osvětim. Program je realizován pro žáky 9.ročníku a je 

zaměřen na prevenci rasismu a xenofobie. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 
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Program 9 - Učit se žít spolu 

1) Název programu: 

Učit se žít spolu. Program je určen pro žáky 9.ročníku. 

Program je zaměřen na: 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence rasismu a xenofobie 

- Prevence působení sekt a extrémistických náboženských směrů 

- Prevence rizikového sexuálního chování 

- Prevence užívání tabáku 

- Prevence užívání alkoholu 

- Prevence užívání dalších návykových látek 

- Prevence závislostního chování pro nelátkové závislosti (hazard, počítačové   

  hry apod.) 

- Prevence poruch příjmu potravy 

- Prevence kriminálního chování 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

ESCALA, z. s.  

4) Typ poskytovatele programu: 

Zapsaný spolek 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 10 - Škola v přírodě 

1) Název programu: 

Škola v přírodě. Program je realizován pro 1.- 5.ročník. Byl zaměřen na 

prevence šikany a projevů agrese, prevenci kyberšikany a kriminálního chování. 
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2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 11 - Třída je můj tým 

1) Název programu: 

Třída je můj tým. Program byl využit pro 5. – 7.ročník. 

2) Úroveň programu: 

Indikovaná prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

4) Program byl zaměřen na: 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

- Prevence kriminálního chování 

Program 12 - Vztahy v kolektivu 

1) Název programu: 

Vztahy v kolektivu. Program byl určen pro 3. – 5.ročník. Byl zaměřen na 

prevence šikany a projevů agrese a prevenci kyberšikany 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Unie Kompas ARCHA 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace  

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 
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- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 13 - Sexuální zneužívání 

1) Název programu: 

Sexuální zneužívání. Program byl určen pro 7.ročník. Byl zaměřen na prevenci 

rizikového sexuálního chování. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Unie Kompas ARCHA 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace  

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 14 - My a dospěláci 

1) Název programu: 

My a dospěláci.  Program byl určen pro žáky 6.ročníku. Byl zaměřen na  

prevence šikany a projevů agrese, prevenci kyberšikany 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Unie Kompas ARCHA 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace  

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 
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Program 15 - Na startu mužnosti 

1) Název programu: 

Na startu mužnosti. Program realizován pro 7.ročník. Byl zaměřen na prevenci 

rizikového sexuálního chování. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

MP Education, s. r. o. 

4) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

Program 16 - Čas proměn - mezi námi děvčaty 

1) Název programu: 

Čas proměn - mezi námi děvčaty. Program je realizován pro žákyně 7.ročníku a 

je zaměřen na prevenci rizikového sexuálního chování. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

MP Education, s. r. o. 

4) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

Program 17 - Předcházení krizovým situacím 

1) Název programu: 

Předcházení krizovým situacím. Program byl realizován pro 2. -6.ročník. 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 
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Program 18 - První pomoc 

1) Název programu: 

První pomoc. Program byl realizován pro 2. – 8.ročník. 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

studentky SZŠ Zlín 

4) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

Program 19 - První pomoc 

1) Název programu: 

První pomoc. Program byl realizován pro 1.ročník. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

Program 20 - Městská policie 

1) Název programu: 

Městská policie. Program byl realizován pro 5. – 9.ročník. program byl zaměřen 

na prevence šikany a projevů agrese, prevenci záškoláctví, prevenci 

kriminálního chování 

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Městská policie Napajedla 

4) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 



45 

 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 21 - Když je jídlo problém 

1) Název programu: 

Když je jídlo problém. Program byl realizován pro žáky 7.ročníku. byl zaměřen 

na prevenci poruch příjmu potravy 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 22 - Když to nechce 

1) Název programu: 

Když to nechce. Program byl realizován pro 8.ročník. Byl zaměřen na prevenci 

rizikového sexuálního chování. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Konsent 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace  

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 
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Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

Aktivita 1 - Individuální konzultace s metodičkou prevence  

Individuální konzultace s metodičkou prevence a spolupráce při řešení 

jednotlivých případů rizikového chování žáků. Spolupráce při jednání se 

zákonnými zástupci žáků. 

 
Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 - Individuální konzultace se zákonnými zástupci 

Jednou měsíčně probíhaly konzultační hodiny s rodiči žáků. Rodiče mohli 

navštívit každého vyučujícího podle toho, ve kterém předmětu bylo třeba něco 

řešit. Měli zde také možnost s vyučujícím individuálně probírat nejen prospěch, 

ale i chování svých dětí ve škole a případně se domlouvat na dalším postupu.  

Aktivita 2 - Možnost konzultace se školní psycholožkou  

Zákonní zástupci měli možnost také využít služeb školní psycholožky a 

postupovat společně při prevenci rizikového chování svých dětí. 

Aktivita 3 - Společné třídní schůzky 

Přínosné pro plánování akcí během školního roku, pro rychlé předávání 

informací mezi zákonnými zástupci a třídním učitelem a pro okamžitou zpětnou 

vazbu. 
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Část 7: Výskyt rizikového chování 
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Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 1 0 2 0 0 

Vyloučení určitých 

jedinců z kolektivu, 

ostrakizace 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 4 3 0 0 

Případy opakovaného 

záměrného psychického i 

fyzického ubližování 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Případy využití 

elektronických prostředků 

(např. mobilní telefon, 

sociální sítě) k 

opakovanému záměrnému 

psychickému ubližování 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Projevy rasismu a 

xenofobie 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků)  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závažné přestupky vůči 

školnímu řádu 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Slovní či fyzické útoky na 

pracovníky školy 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 
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(výskyt u počtu žáků) 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Podezření na skryté 

záškoláctví (záškoláctví s 

vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 5 1 0 0 

Rizikové chování ve 

sportu, rizikové pohybové 

aktivity, extrémní sporty 

atd. 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové chování 

v dopravě 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Rizikové sexuální chování 

a nevhodné projevy 

sexuality 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Poruchy příjmu potravy 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sebepoškozování a 

autoagrese 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kriminální chování - 

přestupky, provinění, 

trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 1 0 0 0 0 1 0 

Zanedbávání, zneužívání 

či týrání dítěte 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Užívání* tabáku 

(výskyt u počtu žáků) 

*Pod termín „užívání“ 

zahrnujeme užití 

opakované i jednorázové, 

experimentování s látkou 

atd. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* konopných látek 

(např. marihuana, hašiš) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Užívání* dalších 

návykových látek (např. 

extáze, pervitin atd.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Závislostní chování pro 

nelátkové závislosti 

(hazard, počítačové hry 

apod.) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Vyhodnocení (evaluace) preventivních aktivit školy 

Dlouhodobě se daří usnadnění adaptace na druhý stupeň žákům šestých tříd, a to 

díky adaptačním kurzům a spolupráci pedagogů a školní psycholožky. 

Za obzvláště vydařený považujeme tzv. Motivační pobyt žáků devátých tříd. 

Velmi dobře také funguje mentoring - společné činnosti žáků devátých tříd a 

prvních tříd - který napomáhá k rozvoji zodpovědnosti žáků devátých tříd. 

Velmi přínosná je také činnost školního parlamentu. 

V letošním školním roce se dařilo i systematizovat evidenci záznamů o řešení 

rizikového chování a důsledněji dodržovat předepsané postihy za porušení 

školního řádu. 

Za velmi dobrou lze také označit spolupráci a komunikaci se zákonnými 

zástupci. 

Díky spolupráci třídních učitelů se školní psycholožkou se také podařilo 

nabídnout žákům prostor pro nácvik komunikačních, sociálních a 

interpersonálních dovedností. 

Obstojně se také dařilo reagovat na aktuální situaci v jednotlivých třídách a 

zaměřovat se na aktuální potřeby kolektivů. 

V letošním roce jsme také díky certifikaci k Dotazníkům B3 a B4 mohli 

zmapovat klima a vztahy v jednotlivých třídách a zacílit práci s třídním 

kolektivem přímo podle výsledků dotazníkového šetření. 

Školení metodičky prevence v problematice diagnostiky šikany. 

Přínosným bylo také školení celé sborovny v problematice vzdělávání žáků s 

PAS. 

Velmi kladně také hodnotíme spolupráci s asistentkou pedagoga při práci se 

žáky s individuálními vzdělávacími potřebami a PAS. 

 

Žáci začali aktivněji využívat individuální konzultace s metodičkou prevence. 

Bohužel se nám stále zcela nedaří zaměřit se na kontinuální programy vedené 

externími lektory, a to převážně z finančních a časových důvodů (omezené 

možnosti zakomponování do rozvrhu tak, aby nebyly narušeny učební plány). 

Problematika experimentování s tabákem a zneužívání alkoholu a jiných 

návykových látek je sice součástí učebních plánů předmětů, jako je výchova ke 

zdraví, bylo by asi potřeba zdůraznit nebezpečí tohoto rizikového chování, 

například pomocí zatraktivnění tématu - externí lektor či sdružení. 

V následujícím školním roce je také třeba zaměřit se na důsledné sledování 

absence žáků (bohužel i té omluvené) a komunikovat o této problematice se 

zákonnými zástupci žáků. 
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Dále je také třeba cílit na poškozování cizího majetku a vulgární vyjadřování 

žáků, či obecněji nácvik slušného chování žáků ve vztahu žák - učitel. Zde je 

třeba nejen motivovat žáky vnější motivací (kázeňské postihy), ale i zvyšovat 

míru vnitřní motivace žáků. 

Velmi potřebné je také školení celé sborovny v problematice managementu 

třídního kolektivu a diagnostiky šikany. 

 

Činnost školní psycholožky ve školním roce 2017 – 2018 

 

 Působení školní psycholožky na 1.ZŠ Napajedla ve školním roce 2017 – 

2018 bylo čtvrtým rokem existence této pozice ve škole. Žáci, zákonní zástupci i 

učitelé již přivykli na fungování školního psychologa a u mnohých opadly 

zábrany i ostych obrátit se s důvěrou o pomoc či radu. Po dohodě s vedením 

školy školní psycholožka  pokračovala v osvědčeném časovém harmonogramu 

konzultací pro žáky a rodiče: pondělí dopoledne primárně pro žáky a učitele 

(práce s kolektivy ve třídách, individuální intervence, porady s učiteli), úterý a 

čtvrtek odpoledne především individuálně pro žáky a jejich zákonné zástupce 

(konzultace, schůzky s rodiči, porady s vedením školy, konzultace s pedagogy). 

Kromě konzultací připravovala postupy a techniky pro skupinovou i 

individuální práci s dětmi, vedla dokumentaci, studovala nové metody práce 

apod. 

 Mohu konstatovat, že ve srovnání s minulými roky narostl zájem o pomoc 

či radu ze strany žáků II. stupně. Zatímco dříve přicházeli zejména žáci  

I. stupně, v tomto roce většinu tvořily starší děti. Jednalo se nejen o nově 

příchozí žáky z jiných škol, ale významnou měrou také o žáky, kteří naši školu 

navštěvují dlouhodobě. Jelikož o fungování školní psycholožky ve škole věděli 

z minulosti, často díky vlastním zkušenostem, přicházeli s potřebou řešit 

problémy kolektivu a osobní trápení i ve vyšším ročníku. Během roku probíhaly 

opakované konzultace celkem u 33 žáků – 14 z I. stupně, 19 z II. stupně. Dále 

žáci přicházeli k jednorázovým konzultacím při akutních školních či osobních 

potížích. Některé mladší děti opětovně docházely za školní psycholožkou, aby 

se podělily o starosti, svěřily se zážitky i pochlubily svými úspěchy. Okruhy 

řešené problematiky lze v zásadě rozdělit podle věku a sociální zralosti žáků.  

Na I. stupni se vyskytovaly nejčastěji potíže spojené s poruchami chování a 

učení, se skupinovým chápáním, s přechodem dětí ke vzájemné spolupráci.  

U žáků 6. – 9. tříd dominovaly komplikované vztahy v kolektivu, nevhodné 

chování a oslabená spolupráce či neochota akceptovat své spolužáky a obecně 
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kvalitně kooperovat v přirozeně rozmanitém kolektivu. Napříč všemi ročníky 

byly řešeny otázky inkluze konkrétních žáků a opět se objevila řada žáků 

zatížených osobními problémy plynoucími z jejich dysfunkční rodinné situace. 

Opakovaně byla řešena  komplikovaná adaptace žáka na střídavou péči po 

rozvodu rodičů. Častým tématem se dále ukazuje nedostatečná sebedůvěra dětí, 

ztížená schopnost koncentrace pozornosti a nevhodné sebeprosazování před 

učiteli i mezi jinými spolužáky. V některých případech školní psycholožka  

pracovala s dětmi individuálně na eliminaci jejich úzkostí, nadměrného strachu 

či dokonce fobií. V tomto školním roce se zabývala také velmi vážným tématem 

sebepoškozování, poruch příjmu potravy a nástrah komunikace dětí v prostoru 

Internetu. Práce se žáky se opírala o úzkou spolupráci s jejich zákonnými 

zástupci.  

 Přibylo rovněž zakázek od třídních učitelů na skupinovou práci ve třídách. 

Ve 3. až 5. třídě školní psycholožka  pracovala s kolektivy žáků na uvědomění si 

významu vzájemné spolupráce, na začlenění dětí do celého týmu s ohledem na 

jejich individuální zvláštnosti, na umění akceptovat sebe i druhé jako součást 

celku. V 6. až 8. třídách spolu s metodičkou prevence rizikového chování 

připravily a realizovaly dotazníkové šetření mapující vztahy žáků a atmosféru ve 

třídách. Na základě výsledků pak vedla debaty ve třídách zaměřené na eliminaci 

nežádoucích sociálních jevů a posílení pozitivních vazeb mezi dětmi navzájem. 

O výsledcích byli informováni také třídní učitelé, pro něž se zjištěné údaje staly 

cenným pomocníkem při třídní práci. Se žáky 9. tříd absolvovala školní 

psycholožka  motivační kurz v Bzenci, kde se spolu s lektory a metodičkou 

prevence podílela na programu cíleném na sebemotivaci, posouvání vnitřních 

bariér, motivaci k výkonu, sebedůvěru a celkový seberozvoj žáků. Dále podle 

konkrétní potřeby docházela do tříd na hospitace a účastnila se při zápisu 

budoucích žáků do 1. tříd. 
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Přehled školních úrazů za školní rok 2017/2018 (k 22. 6. 2018) 
 

 Počet úrazů 

Úrazy evidované v knize 5 

Vyhotovených záznamů 3 

Odškodněné úrazy 2 

 
 
Odškodněné úrazy: 

p.č. den vzniku  

úrazu 

k úrazu došlo  

v hodině, 

o přestávce 

druh poranění výše 

odškodnění 

(Kč) 

1. 20. 9. 2017 
po vyučování – při odchodu ze 

ŠD 

Upadla, bolestivě si 

narazila nohu o radiátor 
5 100,- 

2. 20. 12. 2017 hodina Tv  

Při hře se srazil 

s protihráčem, zraněný 

prst pravé ruky 
1 350,- 

     

     

     

     

     

     

 Odškodnění celkem 6 450,- 

 
 
 
 
 

Činnosti, při kterých k odškodněným 

úrazům došlo Počet úrazů Z toho dívky 

TV 1 0 

Přestávka 1 1 

   

Úrazy celkem 2 1 

 



54 

 

Část G 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium na vysokých školách: 

 

Bc. Maděrová ukončila 4.ročník  studia na Univerzitě Palackého  

v Olomouci – obor učitelství 1. stupně 

Mgr. Klára Janečková ukončila  3.ročník rozšiřujícího studia anglického jazyka 

na Pedagogické fakultě v Olomouci 

 

Studium k rozšíření odborné kvalifikace 

Kol. Janečková ukončila  3.ročník, studia k rozšíření  odborné kvalifikace – 

anglický jazyk na PF v Olomouci, pokračuje státní zkouškou 

 

Studium ke splnění kvalifikace 

Kol. Maděrová  ukončila  4.ročník studia PF v Olomouci – učitelství 1. stupeň, 

pokračuje pátým rokem 

 

Kurz  první pomoci pro všechny pedagogické pracovníky  
 

Vzdělávací akce v rámci projektu OP VVV, Šablony pro ZŠ a MŠ 

Období  2017/2018, 2018/2019 – průběžně plněno dle Plánu DVPP 2017/2018 

 

Další vzdělávací akce:  

Cizí jazyky  

Motivační setkání vyučujících anglického jazyka (Mgr. Eva  Táborová,) 

Učíme efektivně, učíme CLILem – Mgr. Soňa Vanderková 

 

Inkluze 

Práce učitele s nestardantním typem žáků (Mgr. Klára  Janečková)  

Práce se žákem se speciálními vzdělávacími potřebami v ZŠ -  Mgr. Zuzana 

Šinclová a Mgr. Taťána Trvajová 

 

Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu – Mgr. Dominika . Rozací, 

Mgr. Klára . Janečková  
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Semináře celé sborovny v rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ 

 Inkluzivní škola a asistent pedagoga  

 Vzdělávání žáků s poruchami autistického spektra v běžné škole 

 Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole 

 Vzdělávací program pověřence ZŠ Mgr. Tomáše  Kloudy k nařízením pro 

ochranu osobních údajů (GDPR) 

 

Čtenářská gramotnost: 

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

Specifičnost výuky v 1. třídě – Mgr. Jana Polášková 

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

Šinclová, Mgr. Taťána Trvajová 

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

 

ICT 

Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních – 

Mgr. Taťána Trvajová 

 

Výchovná poradkyně Mgr. Eva Svobodová 

 

11. 10. 2017 – účast na pracovním setkání výchovných poradců se zástupci 

KPPP Zlín, se zástupci Krajského úřadu ve Zlíně a se zástupci IPS ÚP ve Zlíně 

k problematice kariérového poradenství v Baťově institutu 14/15 ve Zlíně 

 

25. 4. 2018 - regionální porada výchovných poradců základních škol se zástupci 

Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně.  

 

7. 5. 2018 – vzdělávací program NIDV – Vzdělávání žáků s poruchami 

autistického spektra v běžné škole 

  

Školní psycholožka 

 

Vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra v běžné škole  

program Diagnostika třídních kolektivů 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl splněn. Jeho 

prioritou bylo vzdělávání zaměřené na inkluzi, metodiku výuky a GDPR. 

Většina programu DVPP byla financována z projektu Šablony pro ZŠ a MŠ.  
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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 (3. místo) 

 Matematika: 

o Pythagoriáda – účast žáků 5. ročníku 

 Hudební výchova:  

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

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

 Výtvarná výchova:   

o Výtvarná soutěž DDM Matýsek – Velikonoční kraslice 

 Další soutěže: 

o Vybíjená – účast žáků 4. a 5. ročníku - Žlutava  

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

ročníku   

 

2.stupeň 

 Biologická olympiáda 52.ročník, téma: „Pohyb v přírodě“ – školní a 

okresní kolo 

 Pythagoriáda –školního kola matematické soutěže se zúčastnilo 14žáků, . 

do okresního kola postoupili 2 žáci  

 

 Zeměpisná olympiáda – školního kola se zúčastnilo 11žáků 

 

 Florbal –okrskové kolo  2. místo kategorie IV. ( 8.a 9.ročník) a 4.místo 

kategorie III.(6.a 7.ročník) 

 

 OVOV – účast 12 žáků 

 

 Okresní kolo dějepisné olympiády –2. místo, účast v krajském kole  

 

 Okrskové kolo v recitaci  3. místo 

 

  Olympiáda z českého jazyka 

 

  Mezinárodní výtvarná soutěž Lidice, Voda štětcem a básní. 
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Závěry: Výsledky soutěží byly prezentovány  na webových stránkách školy. 

Soutěže doporučuji vybírat každoročně podle zájmů a schopností žáků. 

 

 

HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2017/2018 

 

Září 

27. 9. Mentoring – ZOO a Dinopark Vyškov 

 1. a 9. ročník 

 Tradiční akce žáků prvních a devátých tříd, která byla opět velmi 

úspěšná. Konec září je ideálním obdobím. Žáci devátých tříd byli velmi 

pozorní a o mladší kamarády se vzorně starali. Tahle starost zůstala 

některým během celého školního roku. Navštěvovali své prvňáčky ve 

třídě, v listopadu jim předávali Slabikáře, na Vánoce připravili malé 

dárečky. Žáci 1. třídy si pro ně připravili na rozloučení také malý 

dáreček a vystoupení. V dalších letech budeme určitě v této tradici 

pokračovat.  

 

Říjen 

9. 10.  Akce BESIP – DDM Matýsek Napajedla a zpěvák Ziggy (tělocvična 1. 

ZŠ Napajedla) 

 1. – 5. ročník 

 Tato akce byla zaměřená na bezpečnost dětí. Žáci si mohli např. nasadit 

brýle s rozostřeným viděním, aby zjistili a vyzkoušeli, jak vidí řidič, 

který požil alkohol. S brýlemi pak zdolávali překážky. Akce byla 

doprovázena poučnými písničkami o bezpečnosti, které zpíval Ziggy. 

Aktivně se zapojily i paní učitelky. 

11. 10. Zlatovláska – loutková pohádka, Klub kultury Napajedla 

 1., 2.B třída 

 Žáci měli možnost zhlédnout tradiční pohádku, ne filmovou, ale 

loutkovou. Loutkový sál je vhodný pro tuto věkovou kategorii, dětem se 

pohádka líbila. Kladně hodnotím, že po skončení představení mohly 

nahlédnout do zákulisí a loutky si povodit.  

 V říjnu v Muzeu Napajedla probíhala výstava s výkladem. Poetický 

název „Ema má mísu“ mapovala dějiny napajedelského školství od 

počátků až do konce 20. století. Tuhle výstavu navštívili žáci 1. i 2. 

stupně. Velmi vhodně zvolená výstava, zajímavá, poučná. Žáci mohli 

usednout do starých lavic, prohlédnout si dřívější učebnice, pomůcky, 

přírodovědné sbírky, fotografie třídních kolektivů, na kterých našli i 

učitele, kteří je učí dnes. 
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Listopad  

16. 11. Legendy se vrací - koncert ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 

(tělocvična 2. ZŠ Napajedla) 

 1. – 9. ročník 

 Táborový koncert, na kterém vystupují i žáci naší školy, budeme nadále 

podporovat. Tradičně se koná v září, ale v letošním školním roce byl 

přesunut na listopad z důvodu významného jubilea a pozvání rodiny 

Firkušné do Napajedel. Na koncertě slyšíme téměř profesionální výkony 

padesáti mladých muzikantů, kteří své vystoupení trénují na hudebním 

táboře v Čeložnici u Kyjova. Letos zazněly známé hity od Edith Piaf, 

Franka Sinatry, Beatles, Elánů a dalších. 

 V listopadu proběhla u žáků 2. – 5. tříd beseda v Knihovně Boženy 

Benešové Napajedla. Tyto besedy jsou pro žáky vždy přínosem, jsou 

profesionálně připravené, probíhají soutěže a seznámení s novými 

knižními tituly. 

21. 11. Pohár základních škol ve florbalu – ZŠ Mánesova, Otrokovice (okresní 

kolo, 6. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 

Prosinec 

19. 12. Vánoční koledování na školním dvoře 

 Také již tradiční akce 1. stupně a vybraných žáků 2. stupně, která je u 

rodičů i dětí velmi oblíbená. Přiblíží všem vánoční čas a společné 

zpívání koled u rozsvíceného stromu je velmi stmelující. 

21. 12. Turnaj ve florbalu – ZŠ Spytihněv (6. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

22. 12. Réva – vánoční koncert (tělocvična 1. ZŠ Napajedla) 

 1. – 9. ročník 

 Cimbálová kapela Réva vystupovala na naší škole před několika lety. 

Hraje především lidové písničky, ale zahraje i jazz, klasickou i 

muzikálovou hudbu, dokonce rock. Letošní koncert byl vánoční, zpívali 

se známé koledy, přišel Čert i Mikuláš. Nechyběly soutěže se sladkou 

odměnou a povídání o vánočních zvycích. Poslední školní den v roce 

2017 byl velmi pěkně zakončen. 

Leden 

11. 1. Okrskové kolo ve florbalu – ZŠ Mánesova, Otrokovice (6. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 

Únor 

1. 2. Knížka pro prvňáčka – Knihovna Boženy Benešové Napajedla 

Zahájení besed v knihovně pro žáky 1. ročníku. Tyhle besedy se konaly 

jednou měsíčně. Děti se naučily v knihovně orientovat, půjčovat a vracet 

knihy. Zapojily se do soutěže Návrh obálky na knihu. Řešily hádanky a 



59 

 

kvízy, kreslily své oblíbené hrdiny. V červnu byly  pasováni na čtenáře a 

převzaly si od paní vedoucí knihu Bráchova bota. Četbou mohou děti 

vyplnit svůj volný čas. Je důležité mít knihy rád a mít zálibu ve čtení. 

12. –  

16. 2. Lyžařský výcvikový kurz – Andělská Hora, Jeseníky 

7. ročník 

Pro každého žáka nejlepší týden školy, týden, na který se vzpomíná na 

každém třídním srazu. Díky šikovným paním učitelkám se opět všichni 

sedmáci naučili lyžovat a navíc mají nezapomenutelné zážitky. 

 

Březen  

Návštěva Knihovny Boženy Benešové Napajedla 

1. – 5. ročník 

V měsíci březnu navštívili žáci 1. i 2. stupně v Muzeu Napajedla výstavu s 

názvem T. G. Masaryk ve fotografii. Na stěnách visely známé, ale hlavně 

i méně známé fotografie T. G. Masaryka v různých obdobích jeho života. 

Výstava byla doplněna i o filmovou projekci. V roce 2018 si připomínáme 

významnou událost v dějinách naší země, vznik samostatného 

Československa. Dne 7. března 2018 také uplynulo 168 let od narození 

prvního československého prezidenta T. G. Masaryka. Teď už i prvňáci 

znají jeho oblíbenou písničku, ví, že jezdil rád na koni, že se narodil v 

Hodoníně na Moravě. Velmi zajímavá výstava. 

5. 3. Baťa – Beseda Otrokovice 

 9.A  

 Besedu o baťovské architektuře navštívili ke 120. výročí narození J. A. 

Bati žáci 9.A. Beseda byla doprovázena filmem a v sále měli možnost 

vidět členy z rodiny Baťů, kteří zavítali do Česka. 

 

Duben 

11. 4. Turnaj zlínských škol ve vybíjené – 2. ZŠ Napajedla (okrskové kolo, 3. 

místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

19. 4. McDonald´s Cup kopaná – Sportovní areál Baťov, Otrokovice (okresní 

kolo, 6. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 Tuff (Drsní) – divadelní hra, nastudovaná žáky Masarykova gymnázia 

Vsetín, Kino Napajedla 

 Žáci 8. ročníků a 9.B 

 Divadelní představení v rámci 60. ročníku festivalu ochotnických souborů 

Napajedla. Žáci ze Vsetína nastudovali drama z prostředí elitní britské 

střední školy. Hlavním tématem je zde šikana a narůstající agresivita 

mládeže. Velmi vhodně zvolené téma pro tuhle věkovou skupinu, 
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představení mělo velmi kladný ohlas od žáků i vyučujících. Mladí herci 

předvedli vynikající výkon.  

 

Květen 

10. 5. Turnaj ve vybíjené – ZŠ Žlutava 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku  

14. 5. Seiferos – letové ukázky s dravci  

 1. – 9. ročník 

 Společnost Seiferos, která pořádá výukové programy o životě dravců a 

sov, s naší školou spolupracuje přes dvě desítky let. Jedná se o 

záchrannou stanici, ve které žije 45 dravců a sov a která k nám zavítá 

každé tři roky. Žáci se do předváděného programu aktivně zapojují, za 

správné odpovědi pak získávají nevšední odměny, mohou si některé 

dravce pohladit, sledují jejich letecké schopnosti s ukázkou imitace lovu. 

V letošním roce se vyskytl menší problém s umístěním ukázky. Na 

travnatém pozemku za Klášterem se vybudovala tribuna, kvůli které zde 

program nemohl proběhnout. Využili jsme městský travnatý prostor za 

hřbitovem. Žáci byli s programem opět spokojeni. V další spolupráci 

budeme pokračovat a 11. 5. 2021 se budeme těšit na další setkání. 

16. 5. Adolf Dudek – Cestovatelské kreslení, Kino Napajedla 

 1. ročník 

 Současný český malíř a ilustrátor Adolf Dudek navštívil naše město již 

počtvrté v rámci celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 

prvňáčka (ve spolupráci s Knihovnou Boženy Benešové Napajedla). 

Svým pořadem Cestovatelské kreslení strhl všechny přítomné děti, zapojit 

se do pořadu musely i paní učitelky. Jeho vystoupení bylo plné elánu, 

dynamiky a aktivity. Prvňáčci se společně s panem malířem podívali za 

Eskymáky a Indiány, navštívili Afriku i Ameriku. Doufám, že tohle 

setkávání bude pokračovat i v následujících letech, protože děti byly 

z pana Dudka nadšené. 

 

21. 5. ZOO Zlín – komentovaná prohlídka v ZOO Lešná, Zlín 

 4. a 5. ročník 

 V loňském roce se tato komentovaná prohlídka uskutečnila poprvé. Naše 

škola již třetím rokem sponzoruje v ZOO Lešná psa novoguinejského a za 

vybrané peníze ze sběru starého papíru, který nosí žáci do školy, nám byla 

tato exkurze nabídnuta. Je ale nutné nasbírat papír minimálně za 4 000,-. 

Snad se nám to podaří i v letošním roce a na jaře pojede další třída. 

 

Červen 

1. 6. Filmový festival pro děti, Zlín 

 1. – 5. ročník 
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 Všechny třídy zhlédli filmy v Golden Apple Cinema. Na film, který jsme 

si zvolili na prvním místě, jsme se bohužel nedostali. Náhradní film 

Splněný sen, nebyl úplně podle našich představ. Žáci 2.A a 5. třída přijeli 

do Zlína později linkovou dopravou. Vybraný film se jim líbil a splnil 

jejich očekávání. Využili jsme i doprovodného programu, malování na 

obličej, skákací hrad, trampolíny, parkur. Některá stanoviště byla zdarma, 

některá si děti platily. 

 Sportovní den pro žáky 2. stupně 

 Příjemné počasí a skvělé výkony našich žáků. Tradiční disciplíny, ve 

kterých porovnávají své síly chlapci i děvčata. Hodnoceno velmi kladně, 

pohyb je pro všechny velmi důležitý. 

4. – 

8. 6. Škola v přírodě – Penzion U Přehrady, Morávka 

 1. – 5. ročník 

 Vhodně zvolený termín. Počasí bylo nádherné, pěkné ubytování, chutné 

jídlo, krásná příroda. Probíhaly soutěže, hry v lese i na hřišti, stavění 

domečků pro skřítky, výlet do Morávky, koupání, karneval, diskotéka, 

opékání špekáčků. Celý týden se obešel bez úrazu. Děti i rodiče byli velmi 

spokojeni. Jedinou nevýhodou bylo, že okolní pozemky byly téměř 

všechny soukromé a nemohli jsme je využívat na hry např. Hon na vlka, 

Nechutnohmat, které potřebují více prostoru. Jsme ale šikovné, poradily 

jsme si i v těchto podmínkách. 

27. 6. Sportovní den 

 1. stupeň  

 Našimi hosty jsou žáci a paní učitelky ze základní školy Žlutava. Děti se 

seznámí se svými budoucími spolužáky a poměří své síly v několika 

disciplínách. Hod kriketovým míčkem, skok daleký, běh na krátkou a 

větší vzdálenost. Hodnotíme velmi kladně. Snad nám bude přát počasí 

jako druhému stupni.  

20. – 

27. 6. Týden bezpečnosti 

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

poplach a následná evakuace. V tomto týdnu žáci získají nové informace 

z jednotlivých besed, přednášek, filmů a hlavně se setkají s lidmi z praxe. 

Týden bezpečnosti velmi kladně hodnotí i rodiče žáků. Na jiných školách 

se s podobnými aktivitami nesetkávají. 

 

 Celkové hodnocení kulturních akcí 

 Nabídka kulturních akcí je velmi pestrá. Je těžké vybrat tu nejlepší a 

nejvhodnější. Snažíme se především podpořit a využít nabídku 

napajedelských souborů, kina, divadla, výstavy či muzea, a to se nám 

myslím podařilo. Před Vánocemi a Velikonocemi pravidelně přicházíme 

se žáky podpořit výstavy DDM Matýsek Napajedla. 
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V letošním roce jsme nenavštívili Pohádkovou skládanku, protože by se 

představení odehrálo až podle zájmu škol a tenhle systém nám 

nevyhovuje. Zvolili jsme raději loutkovou pohádku Zlatovláska. 

Neproběhl také výchovný koncert pro 7. ročník ve Zlíně ve FBM, protože 

jsme týden po jeho termínu měli táborový koncert ZUŠ Firkušného a před 

Vánocemi cimbálovou kapelu Réva. Dny frankofonie letos vycházely na 

dobu exkurzí, také neproběhly. 

Na sportovních akcích jsme letos dosáhli pouze na jednu bronzovou 

medaili, ale důležité je zúčastnit se a mít rád pohyb. Medaili vozíme 

z okresního kola ve sportovní gymnastice, ale letos byla děvčata z 2. 

stupně nemocná a na závody nemohla odjet. Neuskutečnil se ani Stříbrný 

věnec – plavecké závody ve Zlíně, v tento den jeli žáci 3. ročníku na 

Dopravní hřiště. 

 

          

Část I 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2017/2018 byly naše škola vybrána ČŠI do vzorku základních 

škol pro „Rychlá šetření“ – Mediální výchova. Dále proběhlo v listopadu 2017 

výběrové zjišťování výsledků žáků zaměřené na sledování úrovně žáků 

9.ročníku ZŠ v matematické gramotnosti. Na jaře 2018 proběhla inspekční 

činnost v rámci realizace mezinárodního šetření PISA 2018 a TALIS 2018. 

Šetření se týkalo žáků narozených v roce 2002 a dotazníku vyučujících největší 

pozornost byla věnována čtenářské gramotnosti. Výsledky testů odpovídají 

hodnocení žáků i jejím schopnostem a jsou v rámci průměru. 
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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 2016 2017 

Dotace z KÚ 12 029 679,00 12 918 572,00 

Dotace z úřadu práce   

Výnosy z příspěvku od zřizovatele 2 279 000,00 2 286 000,00 

Výnosy z příspěvku od zřizovatele - projekty   

Vlastní činnost - nájem TV 59 960,00 65 920,00 

Vlastní činnost - nájem bufet, prodej DDHM   

Vlastní činnost - pobyt v ŠD 87 600,00 92 900,00 

Použití RF ze zisku 466 452,00 276 030,00 

Použití RF z darů  57 000,00 

Projekt EU-OP-VVV  133 378,00 

Ostatní výnosy 500,00 12 361,00 

Úrok od banky 1 207,00 1 236,00 

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 14 924 398,00 15 843 397,00 

Náklady  - státní dotace 12 029 679,00 12 918 572,00 

Náklady - EU-OP-VVV 0,00 133 378,00 

Náklady - příspěvek od zřizovatele + vlastní činnost 2 649 561,00 2 297 599,00 

Kurzové ztráty 0,00  

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 14 679 240,00 15 349 549,00 

   

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 245 158,00 493 848,00 

Investiční příspěvek   

   

Rekapitulace čerpání dotace z KÚ   

   

Hospodářský rok 2016 2017 

Státní dotace celkem 12 029 679,00 13 051 950,00 

   

Platy 8 690 499,00 9 409 356,00 

z toho: hrubé mzdy pedagogických zaměst. 7 805 295,00 8 435 985,00 

            hrubé mzdy nepedagogických zaměst. 796 549,00 737 514,00 

            náhrady nemoci 14 655,00 44 957,00 

            projekt EU-OP-VVV 0,00 87 900,00 

OON 74 000,00 103 000,00 

   

ONIV CELKEM 3 339 180,00 3 642 594,00 

z toho:   

zdravotní a sociální pojištění 2 927 561,00 3 126 181,00 
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zdravotní a sociální pojištění - EU-OP-VVV 0,00 4 436,00 

tvorba FKSP 129 248,00 184 366,00 

tvorba FKSP - EU-OP-VVV   

učebnice, učební pomůcky 151 638,00 237 867,00 

učební pomůcky - integrace 7 216,00 12 048,00 

UP pro 1. ročníky 39 167,00 33 085,00 

učebnice, učební pomůcky - EU-OP-VVV  19 270,00 

DVPP včetně EU-OP-VVV 26 300,00 25 341,00 

plavecký výcvik 58 050,00  

   

NÁKLADY CELKEM 12 029 679,00 13 051 950,00 

   

 
 

  

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 

Dne 22.6.2018 

byla schválena 

první ZoR 

 

 

 

 

 

 

Modernizace 

odborných 

učeben a 

vestavba 

výtahu na 

1.ZŠ 

Napajedla 

Cílem projektu 

je modernizace a 

pořízení 

vybavení do 

odborné učebny 

matematiky a 

robotiky za 

účelem zvýšení 

kvality 

vzdělávání ve 

vazbě na 

budoucí 

uplatnění na 

trhu práce 

MMR 

IROP, 11703 

3 993 824, 

80 Kč 

199 691,20 

20% 

Projekt byl 

schválen, bude 

realizován o 

letních 

prázdninách 

2019  
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v klíčových 

kompetencích: 

digitální 

technologie, 

přírodní vědy, 

matematika. 

Součástí 

projektu je také 

budování prvků 

bezbariérovosti 

školy - pořízení 

výtahu, který 

bude zajišťovat 

bezbariérový 

pohyb osob 

mezi 

jednotlivými 

podlažími školní 

budovy.  

Místní akční 

plánování na 

Otrokovicku 

Cílem projektu 

je sběr 

individuálních 

záměrů– 

investičních i 

neinvestičních 

připravovaných 

na roky 2017- 

2018, podpora 

při přípravě, 

dohoda a 

příprava 

společných 

projektů , 

projekt byl 

ukončen 

v červnu 2018. 

Následně se 

naše škola 

zapojila do 

projektu MAP 

II., který byl 

zahájen 

1.9.2018 bude 

trvat 48 měsíců. 

Plánované 

ukončení 

31.6.2018 

 

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 – 3 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, čerpání provozního rozpočtu, 

nákup pomůcek, další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

 

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  děkuje vedení města za velmi dobrou a konstruktivní 

spolupráci, oceňuje zájem a vstřícné jednání ze strany všech dotčených odborů 

městského úřadu a jejich profesionalitu.  
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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 roce jsme 

konzultovaly především opět nové úpravy ŠVP ZV, novou legislativu  

problematiku inkluze, zkušenosti s prací školní psycholožky, koncepční záměry 

jednotlivých škol, demografický vývoj a výchovně vzdělávací výsledky žáků 

v návaznosti na přechod do naší školy.  

 

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.  

Školní družiny obou škol zorganizovali několik společných akcí – sportovní 

odpoledne, projekt Vikingové, Gumídkový den. 

 

DDM Matýsek 

Spolupráci s DDM Matýsek probíhala v zavedeném režimu. Ve školním  

roce 2017/2018 to byly následující aktivity: Pěvecká soutěž s Hankou, deskové  

hry, projekt Malý cyklista, Halloween, páteční promítání filmů pro školní  

družinu, návštěva vánoční a velikonoční výstavy řemesel. 

 

Klub rodičů při 1.ZŠ Komenského – Napajedla z.s. 

Nový Klub rodičů při 1.ZŠ Komenského – Napajedla z.s. vznikl 29.5.2017. 

SRPŠ při 1.ZŠ Napajedla usnesením soudu zaniklo.  

Předsedou Klubu rodičů při 1. ZŠ Komenského-Napajedlaz.s. byl zvolen pan 

Aleš Opravil, místopředsedou pan Dušan Mudřík. Cílem spolku je zejména 

zajištění spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s vedením základní školy 

a umožnit tak spolupráci rodičů a zákonných zástupců i mezi sebou. Zapojení 

rodičů a zákonných zástupců do školních i mimoškolních aktivit a k tomu 

zajistit materiální a finanční podporu. Finanční, materiální a organizační pomoc 

škole při přípravách školních akcí jako jsou divadelní a jiná představení, 

koncerty, výlety, besídky, sportovní akce apod. Spolupráce s jinými 

organizacemi obdobného zaměření. 
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Spolupráce s Městskou knihovnou Napajedla a Městským muzeem 

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

úrovni.  

Ve školním roce 2017/2018 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.  

 

Spolupráce s Městským kinem Napajedla a Klubem kultury 

Ve školním roce 2017/2018 došlo k prohloubení spolupráce s Městským kinem 

Napajedla -  spolupráce  v rámci projektů Den Země promítáním filmů se 

vzdělávací přírodovědnou tématikou, tématikou ochrany životního prostředí. 

Další akce: návštěva loutkové pohádky Zlatovláska pro děti 1. a 2.ročníku,  

Návštěva výstavy T. G. Masaryk ve fotografii – žáci 1. i 2.stupně. 

Návštěva divadelního představení v rámci 60.ročníku festivalu ochotnických 

souborů Napajedla. Beseda Adolf Dudek – Cestovatelské kreslení  v kině 

Napajedla. 

 

Spolupráce se ZUŠ R. Firkušného Napajedla 

Spolupráce probíhala především na bázi využití prostor pro výtvarné techniky, 

pro které nemá škola ideální podmínky: tisk grafických prací, výpaly keramiky. 

Všichni žáci školy se pravidelně zúčastní představení prázdninového orchestru – 

ve školním roce 2017/2018 pod názvem „Legendy se vrací“. 

 

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 zážitkovou formou,  formou interaktivní 

skupinové diskuse  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. Dále je tento program 

zaměřen na prevenci šikany a projevů agrese a v posledním období také 

především na prevenci kyberšikany. Vzhledem k tomu, že k nám na 2.stupeň 

přichází poměrně velké množství žáků z okolních malotřídních škol je tato 

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

prevenci šikany, kyberšikany, prevenci rasismu a xenofobie, prevenci užívání 

návykových látek, prevenci závislosti chování pro nelátkové závislosti, prevenci 

kriminálního chování. 

 

V březnu proběhla klasická  jarní víkendovka  „Učit se žít spolu“ zaměřená na 

prevenci šikany a projevů rasismu, na prevenci působení sekt a extrémistických 

náboženských směrů, prevenci poruch příjmu potravy a prevenci dalších typů 

rizikového chování.  

 

Spolupráce s ČSV 

I ve školním roce 2017/2018 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.  

 

 

Závěr výroční zprávy 

 

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. Ke koci školního roku  2017/2018 

odešla jedna pracovnice na mateřskou dovolenou a dvě pracovnice podaly 

výpověď. Úspěchem bylo získání aprobované vyučující pro anglický 

jazyk – úkol z minulého školního roku tedy byl splněn. Naopak se 

nepodařilo, i pře velké úsilí vedení školy, získat vyučující s aprobací pro 

matematiku. Tento úkol zůstává pro rok 2018/2019 jako jedna z priorit. 

Celkově ubývá na trhu práce pedagogů, a to především s aprobací pro 

výuku matematiky, fyziky, anglického jazyka. 

Velmi náročná je situace u správních zaměstnanců – uklízeček. Vzhledem 

k dlouhodobé pracovní neschopnosti dvou uklízeček bylo velmi náročné 

zajistit úklid ve školní budově. Nízké mzdové  ohodnocení a  rozložení 

pracovní doby – převážně v odpoledních hodinách způsobuje, že je  čím 

dále složitější získat pro tuto činnost  odpovídající pracovní síly. 
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V současnosti je naprostá většina  vyučující plně kvalifikovaná. 

Kvalifikaci si dokončuje pouze jedna kolegyně studiem na vysoké škole, 

ve školním roce 2017/2018 ukončila 4.ročník. Ve škole jsou zastoupeny 

prakticky  všechny aprobace. Aprobaci pro výuku anglického jazyka si 

rozšiřuje jedna kolegyně studiem na vysoké škole – studium . Studium by 

měla dokončit na podzim v roce 2018. 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 a neustále se rozšiřuje i 

vzhledem k probíhající inkluzi. Velkým přínosem je dobrá spolupráce 

třídních učitelů s rodiči žáků. Zvláště kladně hodnotím spolupráci 

vyučujících na prvním stupni, kteří pro zákonné zástupce žáků připravují i 

řadu netradičních třídních setkání, která vedou k posílení vzájemného 

porozumění.  

Způsob řešení výchovných a vzdělávacích problémů za účasti –  

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

a byl ve školním roce 2017/2018 dále rozšiřován. Všechna jednání se 

zákonnými zástupci žáků se snažíme vést v klidné, konstruktivní 

atmosféře se snahou najít  společné řešení ve prospěch dítěte. Snažíme se 

akceptovat připomínky  rodičů nebo vysvětlit legislativní či provozní 

překážky pro jejich realizaci. Vzhledem k inkluzi se časová i odborná 

náročnost práce třídního učitele i vedení  školy zvyšuje, extrémně narůstá 

také administrativní zatížení. Projevuje se také nutnost dalšího vzdělávání 

v problematice inkluze. Bohužel ani čerství absolventi vysokých škol 

nejsou na tuto situaci připraveni. 

Pokračovali  jsme v projektu asociace aktivních škol „Rodiče vítáni“. 

Vzhledem k GDPR byly  aktualizovány webové stánky školy. Pro rodiče 

a žáky je určen   informační portál „Podpora výuky“. 

 

c) ve vztahu k žákům: ve   školním roce 2017/2018 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. Interaktivní 

skupinovou diskusí  se žáci učí řešit problémy, nést odpovědnost za klima 
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školy. 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. 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 2017/2018 

 rekonstrukce elektroinstalace a nové osvětlení ve 3.nadzemním podlaží 

 generální rekonstrukce sociálního zařízení – chlapci v celé budově školy 

 nový žákovský nábytek v učebnách č. 13 a 15, nové herní prvky ve školní 

družině 

 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 a 

těším se na další spolupráci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Podpis a razítko školy: Mgr. Dana Pospíšilová 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 


