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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 2018/2019 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 zařazena do sítě škol 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 2018/2019 byla kapacita školy naplněna na 95%, školní 

družiny  na 100% dle  aktuálního  stavu v  červnu 2019.        

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 3 oddělení školní družiny 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 na oběd v doprovodu pedagogů.  

 

Školská rada  

Na prvním  jednání školské rady dne 3.10.2018 byla projednána a schválena 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018  uvedený dokument 

předložila ředitelka školy, ředitelka školy také seznámila školskou radu 

s plánem práce na školní rok  2018/2019, s projekty Ovoce do škol, Mléko do 

škol a s aktuálním stavem  projektu Zkvalitnění vzdělávání na 1.ZŠ Napajedla. 

Druhé zasedání školské rady se konalo dne 18.12.2018. Byl zhodnocen projekt 

Vánoční koledování, projednána příprava školního plesu a dětské tomboly. 

Členové školské rady byli informováni o činnosti Klubu rodičů. V diskuzi 

zazněl požadavek na zlepšení komunikace s rodiči žáků spádové školy – 

mailto:info@1zsnapajedla.cz
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informace pro žáky, kteří k nám přestupují do 6.ročníku. Na základě tohoto 

upozornění obdrželi všichni rodiče žáků 5.ročníku ZŠ a MŠ Žlutava v červnu 

2019 dopis ředitelky školy s podrobnými informacemi, týkajícími se provozu 

naší školy a organizace vyučování. 

 

Aktuální stavy žáků, tříd a zaměstnanců k 30.6.2019 

 
 Počet 

tříd, 

oddělení 

ŠD 

Počet 

žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu, 

oddělení 

Přepočtený počet 

ped. pracovníků 

 

 

Počet žáků na 1 

úvazek 

 

 

2018/2019 14 285 20,36 20,26 14,06 

1.stupeň  6 122 20,33 7,11 17,16 

2.stupeň  8 163 20,38 13,15 12,40 

Školní 

družina 

 3 90 30 2,64 34,01  

 

Ve školním roce 2018/2019 činil počet  žáků  285. To znamená, že kapacita 

školy byla naplněna na 95%. Obdobný je i výhled na školní rok 2019/2020. 

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% 

2018/2019 285 95% 
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Část B 

 

Vzdělávací programy školy: 

Na 1.základní škole Napajedla byl ve školním roce 2018/2019 realizován ve 

všech třídách a ročnících od 1.9.2018  Školní vzdělávací program 

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

č.j:1ZS-390/2017.  

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 2018/2019 
 

 počet fyzických 

osob - učitelé 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

20 + 2(RD) 

 

20,26 

                               

Požadovaný stupeň vzdělání splňovalo 19 pedagogických pracovníků - učitelek 

a učitelů. Jedna pracovnice s titulem Bc. dokončila  požadované vzdělání pro 

výuku na prvním stupni na pedagogické fakultě UP Olomouc.  

V průběhu školního roku 2 pracovnice čerpaly mateřskou dovolenou a 

rodičovskou dovolenou. 

 
Další pedagogičtí 

pracovníci 

počet 

fyzických 

osob 

Přepočtené 

úvazky 

školní psycholožka 1 0,50 

asistentky pedagoga 3 2,39 

 
 počet fyzických 

osob - 

vychovatelky 

přepočtené úvazky 

interní 

pracovníci 

 

3 

 

2,64 

 

 

 

 

 



 

6 

 

Personální obsazení základní školy ve školním roce 2018/2019 

 

Pedagogičtí 

pracovníci 

Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, 

aprobace 

1. ředitelka školy 8   

1,14       

VŠ, pedagogická 

fakulta 

D - Rj - Nj 

2. zástupkyně 

ředitelky 

13             1,18 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    

 

 

20 

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1.stupeň + 

spec.pedagogika 

8. učitelka, 

metodička a 

koordinátorka ICT  

21 

1,11 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

1. stupeň 

9. učitelka 

 

25 

1,14 

Studium – VŠ, 

pedagogická 

fakulta 

1.stupeň 

10. učitel 

 

23 

1,05 

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 22      

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Čj - Hv 

14. učitel 22           

1,00 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

Z – D - Ov 

15. učitelka MD 

 

VŠ pedagogická 

Př - Vv 

 

16. 

 

učitelka, 

metodička 

prevence  

 

22 

1,00 

 

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 MD VŠ, pedagogická 

fakulta 

Fr - D 

20. učitelka 23 

1,05 

VŠ, pedagogická 

fakulta 

M - D 

 

21. 

 

učitelka 

22 

1,00 

VŠ, 

přírodovědecká 

fakulta 

Př  

 

Školní družina 

22 ved. vychovatelka 25               

1,00 

SPgŠ 

vychovatelství 

 

23 

 

vychovatelka 

 

28 

1,00 

 

VŠ 

vychovatelství, 

Bc. 

24 vychovatelka 

 

 

18               

0,64 

 

SPgŠ 

vychovatelství 
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25 školní 

psycholožka 

0,50 VŠ, psychologie 

26 asistentka 

pedagoga 

0,75 VŠ, pedagogická 

fakulta, B.c. 

27 asistentka 

pedagoga 

0,75 Úplné střední 

odborné  s 

maturitou, kurz 

asistenta 

pedagoga 

28 asistentka 

pedagoga 

0,89 Úplné střední 

odborné  s 

maturitou, kurz 

asistenta 

pedagoga 

 

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

2018/2019 odešly na mateřskou dovolenou dvě pracovnice, na dohodu o 

rozvázání pracovního poměru jedna pracovnice, jeden pracovník odešel do 

starobního důchodu. Nově byly přijaty 4 pracovnice s aprobací pro výuku 

českého jazyka, hudební výchovy, anglického jazyka, dějepisu, francouzského 

jazyka, matematiky a přírodopisu.  

Za úspěch považuji zajištění aprobované výuky matematiky a anglického 

jazyka, protože tyto aprobace na trhu práce citelně chybí. Nepodařilo se zajistit 

aprobaci s předmětem fyzika, protože tato nabídka chybí zcela.  

 

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 došlo konečně ke stabilizaci nepedagogických 

pracovníků – byl vyřešen dlouhodobý problém na pracovní pozici uklízečka. 
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Část D  

 

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

Pro školní rok 2019/2020 bylo zapsáno do 1. třídy 31 žáků.  

Rodiče 7 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. Do první 

třídy nastoupilo ve školním roce 2019/2020 24 žáků, z toho jedna žákyně bude 

zároveň plnit školní docházku ve škole v zahraničí. Je otevřena jedna první třída. 

 

Část E 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkový prospěch žáků ve školním roce 2018/2019 

 

Třída Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo  

s vyznamenáním 

Prospělo celkem Neprospělo Plní školní 

docházku 

v zahraničí 

1. 18 18 18 0 0 

 

2. 22 

 

21 21 0 1 

3.A 18 15 18 0 0 

 

3.B 13 11 

 

13 0 0 

4. 23 18 

 

23 0 0 

5. 28  22 28 

 

0 0 

Celkem 

1.stupeň 

122 105 121 0 1 

 

6.A 

 

 

19 

   

   

 4 

    

   

15 

 

0 

 

 

2 

6.B 19  5 19 0 

 

0 

7.A 24   8 24 

 

0 0 

7.B 

 

23   5 23 0 0 

8.A 

 

16   9 16 0 0 
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8.B 18   9 18 

 

0 1 

9.A 19   6 19 0 1 

 

9.B 25   10 25 0 0 

 

Celkem 

2.stupeň 

163  56 159 0 4 

Škola 

celkem 

285 161 280 0 5 

 

Řešení kázeňských opatření  

Přestupky, jejich řešení, závažnost a případná kázeňská opatření či opatření 

vedoucí k nápravě jsou definovány školním řádem. Ve  školním roce 2018/2019 

bylo uděleno celkem 116 pochval a 70 kázeňských opatření. Chování bylo 

klasifikováno druhým stupněm v  6 případech. 

 

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 

2018 - 2019 34 21 15 6 116 

 

Poradenská činnost výchovného poradce zahrnovala: 

 

 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 
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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 

 Doporučení žáků na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny na 

žádost rodičů nebo školy 

 Doporučení na posouzení do PPP končící podpůrná opatření 

 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 

 

Podle Vyhlášky o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných (č. 27/2016 Sb.) poskytujeme podpůrná opatření těmto žákům: 

 

Žáci s podpůrným opatřením 1. stupně: celkově 4 žáci 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními 2. stupně: celkově 37 žáků 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními 3. stupně: celkově 6 žáků 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními 4. stupně: 1 žák 
 

 

Celkový počet žáků s podpůrnými opatřeními: 48 

 

Celkově 6 vyučujících poskytovalo pedagogickou intervenci, a to   

individuální  nebo skupinovou v časové dotaci 1hod. týdně. 
 

Předmět speciálně pedagogické péče vyučovaly dvě kolegyně s požadovanou 

kvalifikací, a to celkově 6 hodin týdně.  
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 Ve školním roce 2018/2019  u nás pracovaly celkem 3 asistentky 

pedagoga.  
 

O žácích s podpůrnými opatřeními 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. 
   

 Po celý školní rok probíhaly konzultace výchovné poradkyně 

s jednotlivými učiteli, s metodičkou prevence rizikového chování  a školní 

psycholožkou, řešily se výchovné i vzdělávací problémy se žáky i rodiči.  

Probíhaly konzultace se speciální pedagožkou ze Speciálně 

pedagogického centra Středová ve Zlíně, se speciální pedagožkou ze 

Speciálně pedagogického centra Lazy ve Zlíně, se speciálními pedagogy a 

psychology z KPPP Zlín a jejich pobočkami v Uherském Hradišti a 

Kroměříži.  
 

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 (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.  

 

 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. 
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 V průběhu školního roku proběhly dvě 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 

napajedelských škol se starostkou města. Letos setkání proběhlo 10. 6. Bylo 

vybráno 5 žáků. 
 

Zhodnocení: 

 

Práce pedagogů se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami v naší škole 

probíhala bez větších obtíží, pokud se nějaké vyskytly, byly co nejdříve 

řešeny. Osvědčila se práce asistentů pedagoga.  

 

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.  

 

I ve školním roce 2018/2019 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 13. 11. 2018 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 ve školním roce 2019/2020. 
 

http://www.infoabsolvent.cz/
http://www.gwo.cz/
http://www.istp.cz/
http://www.burzaskol.cz/
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Informativní třídní schůzky rodičů žáků deváté třídy k přijímacímu řízení 

proběhly  

(13. 11. 2018 a 15. 1. 2019), kde rodiče získali všechny potřebné informace pro 

přijímací řízení. Měli možnost dotazovat se i individuálně u výchovné 

poradkyně. 

 

Žáci osmých ročníků již tradičně navštívili konzultační dopoledne 

v Informačním a poradenském středisku Úřadu práce ve Zlíně pod názvem 

„Hledám povolání, které se pro mě hodí“. Letos proběhlo pro naši školu 5. 6. 

2019 pro třídu 8. B a 29. 5. 2019 pro třídu 8. A. Žáci měli možnost získat 

nejnovější informace o povoláních, která jsou žádána na  trhu práce. Někteří 

nerozhodnutí žáci mohli být otestováni. 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. 

 

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 2019/2020. V tomto Atlasu škol mohli najít základní údaje o přijímacím 

řízení, o přihláškách, o jednotlivých školách a oborech, které budou školy 

otevírat příští školní rok. 

 

Tři žáci z devátého ročníku se zúčastnili talentových zkoušek na střední školu 

s uměleckým zaměřením. Byli přijati. 

 

V průběhu měsíce února žáci devátých ročníků nosili vyplněné přihlášky 

k potvrzení třídním učitelkám. Třídní učitelky vypisovaly prospěch žáků za 

minulé dva ročníky. Termín odevzdávání na střední školy 1. 3. 2019.  

 

Během měsíce března byly rozdány zápisové lístky žákům devátých tříd. 

 

12. a 15. 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 15. 4. 2019 
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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. V závěru školního roku byli všichni žáci 

přijati na střední školu nebo učební obor.  
Školní docházku ukončili dva žáci z 8. ročníku, kteří splnili povinnou 

devítiletou školní docházku. 

 

Hodnocení přijímacího řízení: 
 

Ve třídě 9. A se přihlásilo 15 žáků na čtyřletý studijní obor s maturitou, 

z nich 4 na gymnázium, pouze 3 žáci se přihlásili na tříleté učební obory. 

V této třídě výběr některých žáků převyšuje jejich studijní výsledky a 

předpoklady. 

 

Ve třídě 9. B se přihlásilo 21 žáků na čtyřletý studijní obor s maturitou, 

z nich 5 na gymnázium, pouze 4 žáci se přihlásili na tříleté učební obory. U 

většiny žáků výběr oborů odpovídá studijním výsledkům i předpokladům. 

 

Přijímací řízení 2018 -2019 – vycházející žáci 

Obchodní akademie Zlín :  1žák 

Obchodní akademie Kroměříž: 2 žáci 

Gymnázium Uherské Hradiště: 3 žáci 

Gymnázium Zlín: 1 žákyně 

Gymnázium Otrokovice: 4 žáci 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín: 2 žáci 

Střední škola obchodně technická Zlín: 1žák  

Střední průmyslová škola Zlín: 2 žáci 

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí: 1žák 

Střední odborná škola Staré Město: 1žák 

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín – 3 žáci 

Střední průmyslová škola Otrokovice: 2 žáci 

Stojanovo gymnázium Velehrad: 1žákyně 

Střední odborná škola a gymnázium Staré Město: 3 žákyně 

Střední škola průmyslová, hotelová a zdravotnická Uherské Hradiště: 4 žáci 

Střední škola Kostka Vsetín: 1 žákyně 

Střední uměleckoprůmyslová škola Hodonín: 1žákyně 

Střední zdravotnická škola Zlín: 3 žákyně 

Soukromá střední odborná škola manažerská a zdravotnická Břeclav: 1žákyně 

Střední odborná škola ochrany osob a majetku Zlín: 1žák 

Střední škola podnikatelská Zlín: 1žák 

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií Zlín: 1 žák 

Střední průmyslová škola mlékárenská Kroměříž: 1žák 
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Střední škola gastronomie a obchodu Zlín: 1žák 

Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod: 1žákyně 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem: 1 žákyně 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště: 1 žákyně 

Střední škola gastronomie a služeb Přerov: 1 žákyně 

 

Kladně lze hodnotit výběr budoucího povolání u většiny žáků – orientace na 

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

strojírenství, elektrotechniku, stavebnictví, zdravotnictví. 

V 9.ročníku se 36 žáků přihlásilo na čtyřletý studijní obor s maturitou, 

z toho 9 žáků na gymnázium. Pouze 7 žáků se přihlásilo na tříleté učební 

obory. Dlouhodobě pozoruji úpadek zájmu o „řemesla“ typu instalatér, 

zedník, pokrývač a další především stavební profese.  

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

kterou věnujeme také nadaným žákům. 
 

Metodické sdružení 1.stupně a předmětové komise 2.stupně 

Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 
 

Ve školním roce 2018/2019 probíhala ve všech ročnících 1. stupně výuka 

podle ŠVP ZV platného od 24. listopadu 2017. Všechny výstupy byly splněny, 

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

plány. K drobnějším časovým úpravám docházelo z důvodů konání různých 

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

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

Docházelo k metodické pomoci, předávání zkušeností a sdělování vlastních 

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

kterou jsme si vytvořili, aby bylo hodnocení jednotné a objektivní i při postupu 

do vyššího ročníku a změně vyučujícího. 

Ve školním roce 2018/2019 nastoupily dvě nové asistentky na první 

stupeň. Oběma byla poskytována pedagogická a metodická pomoc ze strany 

vyučujících v daných třídách. 

 

Inkluze 

 

Typ podpůrného opatření Počet žáků 

1.stupeň   2 

2.stupeň 12 

3.stupeň   2 

4.stupeň   1 
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Předmět speciálně pedagogické péče probíhal v časové dotaci 6 hodin týdně 

 

Ke každému žákovi přistupujeme individuálně, podle doporučení 

školských poradenských zařízení. Snažíme se používat ty metody a formy práce, 

které těmto žákům nejvíce vyhovují. Jedná se nejvíce o využívání názorných a 

didaktických pomůcek, přehledů učiva pro jednotlivé ročníky, pravopisné 

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

a vypracování úkolů, mívají zkrácené úkoly, texty s doplňováním, různé 

obměny diktátů a zohledňování specifických chyb. 

Práce s těmito žáky je velmi 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. 

Někteří žáci po vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně přestávají 

pracovat a nesnaží se dosáhnout lepších výsledků.   

Všichni učitelé se žákům s přiznaným podpůrným opatřením věnují 

maximálně, jak mohou.  

 

1. 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 prospěchu, žáci chodili pravidelně, rádi pracovali individuálně 

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

 

Čtenářský klub – 2., 3. a  5. ročník – rozvíjení čtenářské gramotnosti hravou 

formou, využívání metod kritického myšlení. Žáci se také naučili velmi dobře 

pracovat s knihou, s texty, předvídali děj. Pracovali ve skupinkách i 

individuálně, prožili spoustu her a motivačních aktivit, rozvíjeli své představy a 

fantazii. Měli možnost poznat spoustu knih, doporučovali si knihy navzájem, 

společně sdíleli svou četbu. Po celou dobu pracovali s velkým nadšením a 

úsilím. Čtenářský klub byl vítán ze strany rodičů i žáků. Sami žáci vyhodnotili 

klub na výbornou – díky klubu pracují lépe s textem, umí se vžít do příběhu a 

jsou více motivovaní k četbě knih. 

 

Klub logiky – 5. ročník, rozvíjení logického myšlení hravou formou. Žáci 

pracovali s různými logickými, strategickými 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. 
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Tandemová výuka – probíhala v 1. a v 3. ročníku. 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 nejenom v jazyce českém ale průřezově i v ostatních předmětech.  

 

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. 

 

2. Hodnocení výuky, úroveň získaných kompetencí žáků 

 

Výuka během celého školního roku probíhala tvořivou, zážitkovou a 

činnostní formou, formou projektového vyučování, bylo využíváno 

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

 

V jednotlivých předmětech byly postupně plněny všechny kompetence a 

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

v největší míře dovednosti v kompetencích sociálních, komunikativních a 

pracovních. V ostatních ročnících se pak zvyšovala úroveň žáků v kompetencích 

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

mediální výchova. Zároveň docházelo k podpoře talentovaných žáků (příprava a 

účast v různých soutěžích, mimořádné, náročnější úkoly, práce navíc) stejně tak, 

jako k individuálnímu přístupu u žáků problémovějších (nižší nároky, umožnění 

práce pomalejším tempem). 

 

Žákům, kteří byli vyšetřeni ve školském poradenském zařízení, byla 

poskytována podpůrná opatření dle doporučení ŠPZ – speciální učebnice, 

pomůcky, popřípadě pedagogická intervence. Někteří žáci pracovali podle 

PLPP, který jim byl vypracován třídními učiteli. 

 

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

docházelo k předávání zkušenosti, vyučující plánovali společné akce, 

rozdělovali si jednotlivé kompetence a zodpovědnost za kladný průběh akcí. 

Vyučující sjednotili klasifikaci, úpravu písemných projevů žáků a obsah 

písemných prací. Rovněž docházelo k předávání informací ze schůzek širšího 

vedení školy.  
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3. Evaluace – vzdělávací  výsledky, přijaté závěry, další směrování výuky 
vzhledem k výsledkům testů 

 

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. 

 

Výsledky evaluačních testů, šk. rok 2018/2019 

Třída M JČ 
Prv 

(Všeo) 
JA Celkem Hodnocení, opatření 

1. třída 87% 82% 92% 

  

88% 

Je potřeba se zaměřit u některých žáků 

na čtení a následné porozumění textu. 

Největší problémy měli žáci, kteří 

špatně čtou, bylo nutné jim některé 

úkoly přečíst.  

2. třída 91% 93% 94% 

  

93% 

 Výsledky evaluačních testů 

odpovídají výsledkům výchovně 

vzdělávací práce žáků během celého 

školního roku. 

3. A 77% 86% 89% 

  

84% 

JČ - testy obsahují učivo - slovní 

druhy, které se probírá až na závěr 

školního roku a není dostatečně 

procvičeno, ubrat slovních druhů, 

přidat vyjmenovaná slova a tvoření 

vět, M - upravit učivo geometrie, 

Prvouka – odpovídá. 

3. B 79% 80% 86% 

  

81% 

Výsledky odpovídají znalostem žáků 

na konci školního roku. Je potřeba 

menších úprav v M i ČJ.  

3. ročník 

celkově 
78% 83% 88% 

  

83% 
Výsledky žáků obou tříd jsou 

srovnatelné. Rozdíly jsou minimální. 

4. třída 64% 81% 70% 

  

72% 

 Výsledky testů odpovídají znalostem 

žáků, zhoršení průměru je z důvodu 

přibývajícího učiva.  

5. třída 82% 81% 92% 86% 84% 

Výsledky žáků odpovídají jejich 

znalostem na konci 5. ročníku, JČ -

bude upravena věta, v níž je sporné 

určení mluvnické kategorie u slova, 

ostatní předměty zůstávají beze 

změny. 
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Opatření ke zvýšení úspěšnosti žáků v Evaluačních testech 

 

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

při plnění úkolů.  
 

Hodnocení za uplynulé tříleté období 2016/2017 – 2017/2018 - 2018/2019 

 

V následujících tabulkách jsou uvedeny procentuální výsledky 

v jednotlivých ročnících ve třech po sobě jdoucích letech. Barevně jsou 

rozlišeny stejné třídní kolektivy, aby bylo možné posoudit i jejich úspěšnost za 

tři roky školní docházky. 

 

ROČNÍK 1. 

   M JČ PRV součet 

 2016/2017 -  29 žáků 89% 84% 92% 89% 

 2017/2018 -  22 žáků 89% 92% 97% 94%   

2018/2019 - 18 žáků 87% 82% 92% 88% 

 

      
ROČNÍK 2. 

   M JČ PRV součet 

 2016/2017 -  22 žáků 84% 86% 89% 86% 

 2017/2018 -  30 žáků 87% 84% 86% 85% 

 2018/2019 - 21 žáků 91% 93% 94% 93% 

 

    

  

 ROČNÍK 3. 

   M JČ PRV součet 

 2016/2017 -  25 žáků 80% 85% 84% 83% 

 2017/2018 -  22 žáků 72% 77% 80% 76% 

 2018/2019 - 31 žáků 78% 83% 88% 83% 

 

      
ROČNÍK 4. 

   M JČ PRV součet 

 2016/2017 -  19 žáků 69% 89% 81% 81% 

 2017/2018 -  25 žáků 63% 81% 68% 72% 

 2018/2019 - 23 žáků 64% 81% 70% 72% 
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ROČNÍK 5.   

  M JČ PRV JA součet 

2016/2017 -  30 žáků 68% 77% 82% 85% 77% 

2017/2018 -  19 žáků 83% 81% 84% 86% 83% 

2018/2019 - 28 žáků 82% 81% 92% 86% 84% 

 

Z celkového srovnání vyplývá, že ve výsledcích v prvním a druhém 

ročníku v průběhu tří let vyniká současná druhá třída, kdy jako jediná má více 

jak 90% průměrnou úspěšnost. Od třetího ročníku se procentuální úspěšnost 

začíná mírně snižovat. Je to z důvodu přibývajícího množství učiva a zvyšující 

se náročnosti. Ovlivňujícím faktorem je i složení třídy. Nejnižší procentuální 

úspěšnost má za celé tříleté období 4. ročník. 

4. 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 

 Vánoční koledování – žáci 1. – 5. ročníku 

 Plavání žáků 2. a 3. ročníku 

 Exkurze ZOO Lešná Zlín – 4. a 3. A – 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. a 4. 

ročník 

 Den s Policií ČR 

 Vánoční koledování a zdobení vánočních perníčků s rodiči 

 Týden bezpečnosti 

 Den dětí - Návštěva Filmového festivalu pro děti ve Zlíně 
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 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 – Horní Bečva 

 Sportovní den se ZŠ Žlutava 

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

 

Třídní projekty: 

 Prvouka – projektové vyučování (Město Napajedla, Člověk, Živočichové 

v přírodě) – 3. ročník 

 Vznik ČSR – 100 let (3.A a 5. ročník) 

 Vlastivědné projekty – Holocaust - 5. ročník 

 Anglický jazyk – Animals, Healthy and unhealthy – 3. ročník 

 Český jazyk – Jan Amos Komenský, Knihkupectví, Holocaust  - 5. 

ročník, (Knihkupectví společně se 3.A) 

 Čtenářská soutěž – 2. ročník, 3.A 

 

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. 
 

 

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

 

V letošním školním roce probíhala po celý rok aktivně interaktivní výuka 

ve všech ročnících. Byly používány multimediální interaktivní učebnice 

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

programy nakladatelství Silcom, vlastní materiály vytvořené v rámci projektu 

DUM a další zdroje v rámci internetu. 

Ve všech třídách 1. stupně využíváme interaktivní tabuli 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.  
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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. Jedna 

vyučující se věnovala aktivně práci s dětmi se specifickými poruchami učení - 

vedla skupinové konzultace s dětmi s SPU  a další se věnovala dětem 

s poruchami řeči - vedla skupinové konzultace s dětmi s logopedickými vadami. 

Dále probíhala v rámci školy také spolupráce s koordinátorkou environmentální 

výchovy.  

Během celého školního roku probíhala velmi aktivně spolupráce s rodiči 

nejenom na třídních schůzkách, ale také při konzultačních 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 – úpravy 

 

Ve všech ročnících bylo pracováno podle ŠVP ZV, učivo bylo probráno a 

splněno podle časových a tematických plánů. Pouze ve výtvarné výchově došlo 

k drobným změnám vzhledem k novým materiálovým možnostem, máme např. 

nový grafický lis, tak jsme častěji tiskli grafiku a také odlévali sádrové reliéfy. 

 

Inkluze – stručný popis práce se žáky, hodnocení 

Se žáky se speciálními vzdělávacími  potřebami pracujeme podle doporučení 

PPP – hlavně při hodnocení a ověřování znalostí, upravenými plány, 

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, pokud 

žáci cítí vnitřní motivaci. Potom dochází  ke zlepšení. 
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Evaluace 

Výsledky evaluačních testů většinou odpovídají závěrečnému hodnocení 

jednotlivých předmětů. V anglickém jazyce bude třeba aktualizovat náročnost a 

upravit některá cvičení. V českém jazyce byly upraveny dvě otázky v 9. roč.  Do 

budoucna je třeba zvážit náročnost jednotlivých předmětů. 

 

Projekty, zapojení, hodnocení 

Drobné projekty proběhly v rámci výuky anglického jazyka – v 7. tř. pečení, 

v českém jazyce v 9. tř. projekt plakát a dadaistická báseň. Uskutečnila se 

rozhlasová hlášení k výročí 28. října a 17. listopadu.  

Pokračuje projekt „Galerie chodba“, kdy se postupně umisťují nové panely 

s pracemi žáků, přičemž se stávající pravidelně obměňují. Dále byla dokončena 

keramická mozaika „Hodiny“ a umístěna na stěně v prvním patře. Všichni žáci 

druhého stupně se zúčastnili výstavy absolventů ZUŠ. 

Kolegyně výtvarnice nabízí i konzultace žákovských prací mimo školu na ZUŠ. 

 

Proběhly plánované dějepisné exkurze:  

6. roč. Bratislava malé - velké město, 7.ročník Praha po stopách Karla IV.,  

8. roč. Habsburská Vídeň, 9. roč. Osvětim – svědomí lidstva.   

 

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

V českém jazyce používáme stále učebnice i pracovní sešity Fraus. V 8. a 9. roč. 

je třeba je doplnit mluvními cvičeními. Do dějepisu 6. roč. bude třeba nakoupit 

nové vydání učebnic. Pracujeme s prezentacemi, dataprojektory, internetem, 

youtube, s atlasy, nástěnnými mapami, používáme  pravopisná cvičení z webu.  

Ve výtvarné výchově používá kolegyně vlastní metodické listy s ukázkami prací 

žáků, promítá 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, vypalování keramiky. 

V anglickém jazyce v rámci MAP plánujeme hodiny s rodilými mluvčími. 

 

 

Předmětová komise přírodovědných předmětů 

Výstupy ŠVP ZV – stav plnění – vyhodnocení 

 

Všechny ročníky 2. stupně pracovaly podle aktuálně platného 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. 

Není potřeba žádná úprava výstupů stávajícího ŠVP ZV. 
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Inkluze 

Žákyně 8. ročníku pracuje podle upravených učebních plánů a výstupů ŠVP ZV, 

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

Probíhá spolupráce s rodiči i speciálním centrem. 

Při práci s žáky s podpůrnými opatřeními jsou využívány individuální 

vzdělávací plány a plány pedagogické podpory. Nejvíce se osvědčily následující 

opatření: delší časová dotace na vypracování písemných úkolů, praktické 

názorné pomůcky a modely, individuální přístup a přizpůsobení se schopnostem 

žáků, kontrola pochopení zadání úkolů, využívání připravených pracovních listů 

a doplňovaček. Při hodnocení jsou tolerovány specifické chyby a případné 

nepřesnosti. Velmi se osvědčilo také využívání ústní pochvaly jako motivačního 

prvku a to i za menší pokroky ve studiu. 

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. Velmi se osvědčila spolupráce s asistentkou pedagoga v 6. B.  

Někteří žáci s podpůrnými opatřeními mají častou absenci, nestíhají učivo a 

jejich vzdělávací problémy se prohlubují. 

 
Projekt Šablony 

Projekt spojený na 2. stupni s doučováním matematiky je hodnocen pozitivně. 

Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem pomohlo k pochopení učiva 

a tím i k vytvoření kladného vztahu k vyučovanému předmětu. Došlo také ke 

zlepšení prospěchu. Žáci při doučování spolupracovali, snažili se o zlepšení, 

učili se vzájemné komunikaci, prohlubovali schopnost nebát se a zeptat se na 

problémy v učivu.  

1. 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 3. 6. 2019 (M, JČ) a 4. 6. 2018 (AJ, Všeobecný 

přehled). 
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Závěry: 

Výsledky evaluačních testů v jednotlivých třídách odpovídají celkovému 

hodnocení žáků ve druhém pololetí v jednotlivých předmětech.  

 

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 odpovídají požadovaným výstupům v daných 

ročnících, proto zůstanou pro příští školní rok s největší pravděpodobností 

v nezměněné podobě. 

 

Učebnice jsou vyhovující a zůstanou pro příští školní rok nezměněny. 

Pouze by mohlo postupně dojít k postupnému nákupu nových učebnic 

z důvodu velkého opotřebení. 

 

Výsledky v jednotlivých třídách a ročnících: 

 

6. ročník  

 

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 6. A 67% 71% 74% 65% 69% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 6. B 72% 66% 66% 68% 68% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 6. ročník 69% 68% 70% 67% 69% 
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7. ročník  

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 7. A 60% 80% 79% 78% 74% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 7. B 58% 79% 75% 79% 73% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 7. ročník 59% 79% 77% 79% 73% 

 

8. ročník 

 

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 8. A 58% 60% 65% 73% 64% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 8. B 62% 58% 72% 71% 66% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 8. ročník 60% 59% 69% 72% 65% 

9. ročník 

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 9. A 48% 61% 57% 76% 60% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celou 9. B 50% 60% 66% 77% 63% 

       

       

 
M Jč Všeo Ang součet 

Výsledky za celý 9. ročník 49% 62% 62% 77% 62% 
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Srovnání výsledků evaluačních testů za tříleté období (2016 – 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

celkové výsledky 
školní rok 
2016/2017 

školní rok 
2017/2018 

školní rok 
2018/2019 

6. ročník 69 % 72 % 69 % 

7. ročník 73 % 70 % 73 % 

8. ročník 74 % 74 % 65 % 

9. ročník 60 % 66 % 62 % 

matematika 
školní rok 
2016/2017 

školní rok 
2017/2018 

školní rok 
2018/2019 

6. ročník 64 % 62 % 69 % 

7. ročník 72 % 68 % 59 % 

8. ročník 72 % 71 % 60 % 

9. ročník 53 % 57 % 49 % 

český jazyk 
školní rok 
2016/2017 

školní rok 
2017/2018 

školní rok 
2018/2019 

6. ročník 70 % 72 % 68 % 

7. ročník 69 % 71 % 79 % 

8. ročník 73 % 64 % 59 % 

9. ročník 58 % 61 % 62 % 

anglický jazyk 
školní rok 
2016/2017 

školní rok 
2017/2018 

školní rok 
2018/2019 

6. ročník 65 % 72 % 67 % 

7. ročník 76 % 65 % 79 % 

8. ročník 71 % 79 % 72 % 

9. ročník 61 % 71 % 77 % 

všeobecný 
přehled 

školní rok 
2016/2017 

školní rok 
2017/2018 

školní rok 
2018/2019 

6. ročník 76 % 81 % 70 % 

7. ročník 77 % 77 % 77 % 

8. ročník 79 % 80 % 69 % 

9. ročník 68 % 75 % 62 % 
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Projekty – zapojení žáků a tříd 

Celoškolní projekty:   

 Den Země (17. 4. 2019) – proběhl dle plánu pro všechny třídy 2. stupně. 

Výborná byla spolupráce všech učitelů, byl splněn naplánovaný program. Při 

tomto projektu jsou žáci nenásilnou formou a aktivním přístupem zapojeni 

do problematiky environmentální výchovy. Kladem této akce byl 

zodpovědný přístup žáků a jejich aktivita. 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. Tradičně se jedná o oblíbenou součást Dne Země. Jedná o 

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 a drobným dárkem. Celá akce 

proběhla v pořádku, bez zranění a jiných problémů. Velkým kladem tohoto 

projektu je možnost zažití úspěchu i pro žáky, kteří nedosahují dobrých 

studijních výsledků. Dalším pozitivem je podporování třídních i 

mezitřídních vztahů mezi žáky a to zejména při sestavování družstev na 

štafety a povzbuzování soutěžících spolužáků. 

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 do různě barevných odpadkových košů 

 

Projekty, exkurze, výukové programy a přednášky: 

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

velmi dobře připraveno. 
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 Den otevřených laboratoří – vybraní žáci 9. ročníku – zajímavá 

exkurze na SPŠ Otrokovice, žáci mají možnost vyzkoušet si asi 30 pokusů 

ve třech laboratořích. Exkurze je spojená s prohlídkou Experimentária. 

 tematicky zaměřené přednášky v Týdnu bezpečnosti (např. základy 

první pomoci, chování za mimořádných situací apod.) 

 

Tělesná výchova 

 Lyžařský výcvikový kurz – 18. 2. – 22. 2. 2019, pro žáky 7. ročníku, 

letos ve  skiareálu  Annaberg Andělská Hora (Jeseníky). 

 Polonéza – 9. 3. 2019 (9. ročník) – předtančení žáků 9. ročníku 

Využití učebnic, učebních pomůcek, využití ICT ve výuce 

 

Všechny učebny přírodovědných předmětů jsou vybaveny didaktickou 

technikou a počítačem s připojením na internet. Tato technika je v hodinách 

velmi často využívána. Dále jsou využívány pracovní sešity, tabulky, sbírky 

příkladů, modely částí lidského těla, vycpaniny, nástěnné obrazy, atlasy a 

mapy a různé vlastní vytvořené pomůcky. Výuka probíhá ve všech ročnících a 

ve všech předmětech (kromě matematiky) s využitím učebnic nakladatelství 

Fraus (práce s textem). Využíváme také interaktivní učebnice Př, Ch a F 

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

výuková videa.  

Ve fyzice učebnice Fraus vyhovují, pouze 9. ročník by bylo vhodné nahradit 

jiným typem, protože obsah neodpovídá výstupům ŠVP. V kabinetu fyziky 

došlo k obnově zastaralých pomůcek a v současné době je již kabinet 

dostatečně zásobený. Pravidelně je využívána dostupná technika v učebně 

(např. dataprojektor a vizualizér) 

V matematice jsou využívány učebnice SPN, které více vyhovují množstvím 

příkladů na procvičování. Je také velmi často využíván pracovní sešit Hravá 

matematika, kde mohou rychlejší žáci počítat i různé nadstandardní úkoly. 

V 9. ročníku ve cvičení z matematiky jsou využívány pracovní sešity 

„Přijímačky – matematika“, které se velmi osvědčily. Žáci mohou využít i 

novinky – elektronické kurzy „Přijímačky“ od Taktiku. 

Při výuce informatiky má každý žák k dispozici vlastní počítač se soukromým 

profilem, s připojením do školní sítě a k internetu. Žáci se tak učí využívat a 

kriticky hodnotit informace nalezené ve virtuálním prostoru. Učí se také 

ukládat zpracované úkoly tak, aby byly dostupné buď pouze soukromě, nebo 

sdílené s ostatními spolužáky. 

Výuka přírodopisu probíhá v odborné učebně, vybavené vitrínami 

s vystavenými přírodninami. Žáci tak mají možnost i během přestávek 
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opakovat učivo nejen teoreticky, ale také s využitím praktických ukázek 

modelů nebo obrázků. Některé starší nebo nefunkční názorné pomůcky by 

bylo vhodné obměnit a doplnit.  

Výuka chemie probíhá v odborné učebně vybavené kromě interaktivní 

techniky také digestoří, která umožňuje provádění některých pokusů. Další 

pokusy jsou prováděny na demonstračním stole. Dále je pravidelně využíván 

dataprojektor, připravené výukové prezentace a občas také interaktivní 

učebnice. Klasické učebnice využíváme spíše výjimečně. Dataprojektor je 

využíván také žáky zejména 9. ročníku při prezentování připravených 

referátů. 

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 

 kabelová televize Napajedla 
 

Mimotřídní činnost pedagogů 

 mimotřídní prací učitelů je vzájemná spolupráce při organizování 

různých soutěží. Přípravy soutěží pro žáky se zpravidla účastní všichni 

vyučující daného předmětu. Školní kola těchto soutěží probíhají 

v odpoledních hodinách. Soutěže i do budoucna budeme vybírat podle 

schopností a zájmu žáků 

 spolupráce aprobovaných a neaprobovaných vyučujících stejného 

předmětu, sjednocení hodnocení písemných prací 

 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.  
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Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2018/2019 

 

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

 

ODDĚLENÍ TŘÍDY 

I.  3.A,B 

II.                  1.,4. 

III.  2.,4.,5. 

 

Hlavní cíle: 

a/ vychovávat žáky k smysluplnému využívání volného času 

b/ vybavit 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 od toho se odvíjely jednotlivé volby 

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

akcích. Při všech činnostech byly upevňovány klíčové kompetence /k učení, 

k řešení problémů, komunikativní, sociální a interpersonální, kompetence 

občanská a k trávení volného času/. 

 

Akce ve spolupráci s: 

a/Domem dětí Matýsek – páteční promítání, deskové hry, návštěva vánoční a 

velikonoční výstavky (účast vždy 70 dětí), Halloween (účast 200 dětí a rodičů), 

pěvecká soutěž s Hankou (55 dětí), bezpečně v provozu (78 dětí) 

 

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

s kouzelníkem 

 (145dětí) 

c/mateřskou školou Napajedla a Komárov  –  Den otevřených dveří (účast 120 

dětí a rodičů) 
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Společné akce školní družiny: 

 

Zpívání s Hankou  11.9.2018 (ve spolupráci s Domem dětí Matýsek) 

Deskové hry  20.9.2018 (ve spolupráci s Domem dětí Matýsek) 

Netradiční olympiáda 21.9.2018 (ve spolupráci  se školní družinou 2.ZŠ) 

Bezpečně v provozu 26.9.2018   (ve spolupráci     s Domem dětí Matýsek) 

 

Za tajemstvím přírody    11.10.2018 

Halloween                 2.11.2018 

Zamykání lesa a uspávání broučků    8.11.2018 

Smajlíkov Uherské Hradiště   29.11.2018 

S čerty nejsou žerty      4.12.2018 

Vánoční koledování             18.12.2018  

                                                                 (ve spolupráci s 1.stupněm)   

Vánoční besídky v odděleních   21.15.2018 

Módní přehlídka             15.1.2019 

Odpoledne s ufony      5.2.2019 

Kouzelnická show              12.2.2019 

Družina má talent              14.3.2019 

Vynášení Moreny – vítání jara   21.3.2019 

Den s plyšáky       9.4.2019 

Den země – branný závod s plněním úkolů 17.4.2019 

Cha – cha – cha       3.5.2019 

Umělecká díla k nakousnutí     9.5.2019 

Zvířata kolem nás               22.5.2019 

Škola v přírodě     3.6. – 7.6.2019 

                                                                 (ve spolupráci s 1.stupněm)    

Švihadlový král a královna   19.6.2019 

Miss a Missák školní družiny   25.6.2019 

Zmrzlinová party              27.6.2019 

 

Personální podmínky: 

Školní družina má tři oddělení, které měly na starosti tři vychovatelky.  

Ve školním roce 2018/2019 nastoupila do školní družiny na zkrácený úvazek 

nová vychovatelka. Celý rok pracovala pod vedením vedoucí vychovatelky.  

 

V termínu od 23.1 do 25.1.2019 nás navštívila Česká školní inspekce, která 

provedla hospitace ve všech odděleních školní družiny a také se zaměřila na její 

dokumentaci. 

 

 

 

 



 

34 

 

Praxe studentek ve školní družině:  

 

Ve školním roce 2018/2019 provedly praxi v naší družině dvě studentky a to ze  

Střední pedagogické školy Kroměříž (3.1. – 18.1.2019) a ze Střední pedagogické 

a sociální školy Zlín (13.5. – 31.5.2019) 

Obě pracovaly pod vedením vedoucí vychovatelky.  

 

Celkové hodnocení: 

Všechny akce proběhly v souladu s ročním plánem.  Klima a vztahy ve školní  

družině byly příznivé. 

Velmi dobrá byla  spolupráce s rodiči. Ti měli velký zájem o dění ve školní 

družině. Pravidelně byli informovaní o činnostech s dětmi, o připravovaných 

akcích. Dětem ochotně pořídili oblečení např. na módní přehlídku nebo dobroty 

na akci umělecká díla k nakousnutí.  

 

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 
1 1 2 2 3 3 2 1 1 

Prevence 

kyberšikany 
1 1 1 1 2 1 2 2 2 

Prevence 

záškoláctví 
0 0 0 1 1 1 1 2 2 

Prevence rizikových 

sportů 
0 0 0 1 2 1 2 0 0 

Prevence rizikového 

chování v dopravě 
2 2 3 3 2 1 1 1 0 

Prevence rasismu a 

xenofobie 
0 0 0 1 0 2 2 1 1 

Prevence působení 

sekt a 

extrémistických 

0 0  0 0 0 0 0 1 1 
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náboženských 

směrů 

Prevence rizikového 

sexuálního chování 
0 0 0 0 0 0 2 3 2 

Prevence užívání 

tabáku 
0 0 1 2 1 1 2 1 1 

Prevence užívání 

alkoholu 
0 0 0 1 1 1 2 1 2 

Prevence užívání 

dalších návykových 

látek 

0 0 0 0 1 1 2 1 2 

Prevence 

závislostního 

chování pro 

nelátkové závislosti 

(hazard, počítačové 

hry apod.) 

0 0 0 0 2 3 2 1 1 

Prevence poruch 

příjmu potravy 
0 0 0 0 0 1 2 1 0 

Prevence 

kriminálního 

chování 

1 1 1 1 1 2 2 2 1 
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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, rizikových 

sportů, prevence rasismu a xenofobie, prevenci závislostního chování pro 

nelátkové závislosti (hazard, počítačové hry). 

3) Název poskytovatele programu: 

ESCALA, z. s.  

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace 

5) Hlavní formy práce: 

-  Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku (tzv. peer prvek) 

Program 2 - Motivační pobyt 

1) Úroveň programu: 

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

prevenci šikany, projevy agrese, prevenci kyberšikany, prevenci rizikových 

sportů, rasismu a xenofobie, na prevenci užívání tabáku, alkoholu a dalších 

návykových látek, prevenci závislostního chování pro nelátkové závislosti 

(hazard, počítačové hry apod.). 

2) Název poskytovatele programu: 

ESCALA, z. s.  

3) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace 

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 

-  Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

-  Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 5 - Dopravní znalosti 

1) Název programu: 

Dopravní znalosti 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Typ poskytovatele programu: 

Dětské dopravní hřiště Zlín - Malenovice 

4) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 



 

38 

 

Program 6 - Dějepisná exkurze Osvětim - Krakov 

1) Název programu: 

Dějepisná exkurze Osvětim - Krakov. 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 

- Interaktivní, skupinová diskuse 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

Program 7 - 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 rizikových sportů a prevenci 

rizikového chování v dopravě.  

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy či představení, exkurze 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Zapojení vrstevníků podobného věku 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 8 - Třída je můj tým 

1) Název programu: 

Třída je můj tým. Program byl využit pro 6.ročník. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 
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4) Program byl zaměřen na: 

- Prevence šikany a projevů agrese 

- Prevence kyberšikany 

Program 9 - 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 10- Čas proměn - mezi námi děvčaty 

1) Název programu: 

Čas proměn. Program je realizován pro žákyně 7.ročníku a je zaměřen na 

prevenci rizikového sexuálního chování a prevenci poruch příjmu potravy. 

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 11 - Městská policie 

1) Název programu: 

Městská policie.  

Program byl realizován pro 1. – 8.ročník. Program byl zaměřen na prevence 

šikany a projevů agrese, prevenci kyberšikany, prevenci rizikového chování 

v dopravě, prevenci užívání tabáku, alkoholu a dalších návykových látek, 

prevenci závislostního chování pro nelátkové závislosti a  prevenci kriminálního 

chování 
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2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Městská policie Napajedla 

4) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a trénink dovedností 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

Program 12 – Nechej mně, to nechci 

1) Název programu: 

Nechej mně, to nechci. Program byl realizován pro 4.ročník. Byl zaměřen na 

prevenci rizikového sexuálního chování, prevence kyberšikany, prevence 

závislostního chování pro nelátkové závislosti. 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Prevence Zlín 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace  

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

 

Program 13 – Protidrogový vlak – Revolution train 

1) Název programu: 

Protidrogový vlak – Revolution train. Program byl realizován pro 8.ročník. Byl 

zaměřen na prevenci užívání tabáku, alkoholu a dalších návykových látek. 2) 

Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Protidrogový vlak – Revolution train. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Komerční subjekt 

5) Hlavní formy práce: 
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- Přednáška, prezentace informací 

- Návštěva výstavy 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

Program 14 – Jak jsme přišli na svět 

1) Název programu: 

Jak jsme přišli na svět. Program byl realizován pro 3. a 4.ročník. Byl zaměřen na 

prevenci rizikového sexuálního chování.  

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Prevence Zlín 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

Program 15 – Tonda Obal na cestách 

1) Název programu: 

Tonda obal na cestách. Program byl realizován pro 1. až 8.ročník. Byl zaměřen 

na ekologické zemědělství, ochranu životního prostředí.  

2) Úroveň programu: 

Všeobecná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

EKO-KOM, a.s 

4) Typ poskytovatele programu: 

Komerční subjekt 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 
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Program 16 – Co je to šikana 

1) Název programu: 

Co je to šikana. Program byl realizován pro 5.ročník. Byl zaměřen na prevenci 

šikany a projevů agrese, prevenci kyberšikany 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

UnKo archa 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a trénink dovedností 

Program 17 – Školní psycholožka 

1) Název programu: 

Školní psycholožka. Program byl realizován pro 1. – 9. ročník. Byl zaměřen na 

prevenci šikany a projevů agrese, prevenci kyberšikany, prevenci rasismu a 

xenofobie, prevenci závislostního chování pro nelátkové závislosti, prevenci 

poruch příjmu potravy 

2) Úroveň programu: 

Indikovaná prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Školní psycholožka 

4) Typ poskytovatele programu: 

Škola sama 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Individuální práce s dítětem, rozhovor či edukace 

- Nácvik a trénink dovedností 
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Program 18 – Jsi online 

1) Název programu: 

Jsi online. Program byl realizován pro 6. ročník. Byl zaměřen prevenci 

kyberšikany, prevenci závislostního chování pro nelátkové závislosti, prevenci 

kriminálního chování 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

MP Education 

4) Typ poskytovatele programu: 

Komerční subjekt 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

Program 19 – Zrcadlo, aneb jak se vidím já 

1) Název programu: 

Zrcadlo, aneb jak se vidím já. Program byl realizován pro 7. ročník. Byl 

zaměřen prevenci příjmu potravy 

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

MP Education 

4) Typ poskytovatele programu: 

Komerční subjekt 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

Program 19 – Konsent 

1) Název programu: 

Konsent. Program byl realizován pro 8. ročník. Byl zaměřen prevenci šikany a 

projevů agrese, prevenci rizikového sexuálního chování. 

 

 2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 
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3) Název poskytovatele programu: 

Konsent, z.s. 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Zážitkový program 

- Nácvik a tréning dovedností 

Program 20 – Chodíme spolu, zamilovanost, láska 

1) Název programu: 

Chodíme spolu, zamilovanost, láska. Program byl realizován pro 8. ročník. Byl 

zaměřen prevenci šikany a projevů agrese, prevenci rizikového sexuálního 

chování. 

 2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Prevence Zlín 

4) Typ poskytovatele programu: 

Nestátní organizace 

5) Hlavní formy práce: 

- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a tréning dovedností 

Program 21 – Rizika internetu 

1) Název programu: 

Rizika internetu. Program byl realizován pro 7. ročník. Byl zaměřen prevenci 

kyberšikany, prevenci závislostního chování pro nelátkové závislosti  

2) Úroveň programu: 

Selektivní prevence 

3) Název poskytovatele programu: 

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace 

4) Typ poskytovatele programu: 

Jiný typ subjektu 

5) Hlavní formy práce: 
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- Přednáška, prezentace informací 

- Interaktivní skupinová diskuse 

- Nácvik a tréning dovedností 

 

Práce s dalšími cílovými skupinami – pedagogičtí pracovníci školy 

Aktivita 1 - Individuální konzultace s metodičkou prevence  

Možnost pedagogů konzultovat aktuální dění ve třídě s metodičkou prevence, 

případně si ji pozvat k řešení problémů. 

 

Práce s dalšími cílovými skupinami – rodiče a ostatní 

Aktivita 1 – Konzultační hodiny pro rodiče a žáky 

Konzultační hodiny pro rodiče a žáky probíhaly jednou měsíčně, nejčastěji 

formou tripartitní schůzky. Rodiče mají možnost navštívit přímo vyučujícího, se 

kterým potřebují mluvit. Zlepšuje se spolupráce rodičů a učitelů, a tím i 

jednotlivých žáků.  

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 

 1
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7
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8
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čn
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9
. 
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čn
ík

 

Špatné vztahy mezi žáky 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 1 2 2 0 

Vyloučení určitých 

jedinců z kolektivu, 

ostrakizace 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 2 4 0 0 

Případy opakovaného 

záměrného psychického i 

fyzického ubližování 

(počet případů, nikoliv 

počet žáků) 

0 0 0 0 0 0 1 1 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 0 1 

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 0 0 0 2 

Slovní či fyzické útoky 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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na pracovníky školy 

(výskyt u počtu žáků) 

Záškoláctví 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 2 0 0 1 0 

Podezření na skryté 

záškoláctví (záškoláctví s 

vědomím rodičů) 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 2 0 0 0 2 2 3 

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 0 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 1 

Kriminální chování - 

přestupky, provinění, 

trestné činy 

(výskyt u počtu žáků) 

0 0 1 0 0 0 0 0 0 

Zanedbávání, zneužívání 

či týrání dítěte 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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(výskyt u počtu žáků) 

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 8 

Užívání* alkoholu 

(výskyt u počtu žáků) 
0 0 0 0 0 0 0 0 9 

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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Evaluace preventivních aktivit školy 

Za velmi úspěšnou považuji činnost metodičky prevence rizikového chování 

žáků. Především její každodenní přímé působení na žáky. Díky tomu se zvyšuje 

důvěra žáků a v několika případech se žáci dokonce přišli sami od sebe svěřit se 

svými problémy, či požádat o pomoc při řešení sporu. 

Daří se také spolupráce a komunikace s rodiči, ve chvílích, kdy bylo potřeba 

projednat rizikové chování jejich dětí. 

Na výborné úrovni je spolupráce vyučujících s metodičkou prevence. Rozšíření 

třídnických hodin do pedagogické činnosti i monitorování třídních kolektivů 

v souvislosti s výskytem rizikového chování žáků.  

Za dlouhodobě vynikající považuji spolupráci metodičky prevence a ostatních 

pedagogů se školní psycholožkou, dále rozdělení kompetencí v rámci školního 

poradenského pracoviště. Vzhledem k začleňování narůstajícího počtu žáků 

s podpůrnými opatřeními i žáků s novými typy rizikového chování – 

ostrakizace, skryté záškoláctví apod. by bylo velmi potřebné rozšířit činnost 

školní psycholožky na plný úvazek.  

Ve školním roce 2018/2019 se bohužel nepodařilo zajistit kontinuální 

preventivní programy a zakomponovat je do rozvrhu hodin tak, aby nenarušily 

výuku. Jednou z hlavních překážek byla finanční náročnost programů. Jako 

řešení se pro školní rok 2019/2020 jeví možnost financovat programy z projektu 

MAP Otrokovice. 

Další překážkou zkvalitnění prevence byl nedostatek soukromí pro žáky, kteří 

přišli konzultovat své problémy. Bohužel ve škole chybí prostor pro individuální 

konzultace preventisty, popřípadě třídního učitele s jednotlivými žáky. 

Vzhledem k nárůstu počtu asistentek pedagoga, školní rok 2017/2018 –  

1 asistentka, 2018/2019 – 3 asistentky, 2019/2020 – 5 asistentek, chybí také 

prostor pro tyto pedagogické pracovníky. 

Ve školním roce 2019/2020 je v plánu proškolení celého pedagogického sboru 

v problematice managementu třídního kolektivu a především diagnostiky 

šikany. 
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Činnost školní psycholožky ve školním roce 2018 - 2019 
 

Školní rok 2018 – 2019 byl pátým rokem fungování školní psycholožky 

na 1. ZŠ Napajedla. Během tohoto roku se prokázal stěžejní význam důvěry 

žáků a jejich zákonných zástupců, dlouhodobého osobního kontaktu a pochopení 

významu práce školního psychologa. Přibylo návštěv dětí i rodičů a posílila 

jejich odvaha oslovit mě v případě potřeby. Mou snahou je ubezpečit naše žáky i 

jejich rodiny, že spolu s týmem školy jsem tu i já pro ně připravena pomoci 

s řešením obtížných situací. Pokračující inkluze přinesla do školy další žáky 

s odlišnostmi a specifickými obtížemi, kteří významnou měrou rozšířili portfolio 

mých klientů. Jako osvědčený model jsme s vedením školy ponechali dobře 

fungující rozvrh konzultačních hodin: pondělí dopoledne, úterý a čtvrtek 

odpoledne. Žáci i rodiče si na tento harmonogram přivykli a dlouhodobě se 

ukazuje jako efektivní.  

Byl to rok především intenzivních osobních konzultací a individuálních 

kontaktů. Dále jsem připravovala a realizovala skupinové programy pro třídní 

kolektivy, probíhaly porady s jednotlivými pedagogy, setkávání v rámci 

školního poradenského pracoviště a pravidelné pracovní schůzky s vedením 

školy. Věnovala jsem se také tvorbě potřebných materiálů (programy pro třídní 

týmy, dotazníky apod.), vedla dokumentaci a vyhledávala nové metody a 

informace k problematice práce školního psychologa. V tomto školním roce 

narostly a  vzájemně se vyrovnaly počty opakovaných konzultací u žáků I. a II. 

stupně. U mladších se jednalo o 22 pravidelně docházejících žáků, u starších to 

byl 21 žák. Kromě toho přišla k jednotlivým  konzultacím řada dalších dětí z I. 

či II. stupně. Pro mou práci s dětmi nezbytně vyžaduji souhlas jejich zákonných 

zástupců, což se dařilo bez potíží získat. Mnozí rodiče absolvovali schůzky se 

mnou ve snaze přispět k vyřešení problémů svých dětí, což pokládám za velmi 

cenné. Byly však i případy, kdy se zapojení zákonných zástupců  nedařilo 

v potřebné míře.  

Pokud jde o řešenou problematiku, objevovala se známá témata 

nevhodného až agresivního chování, neadekvátního sebeprosazování či potíže 

související s poruchami učení. Sledovala jsem, že problém vznikající a živený 

v rodinném prostředí někteří rodiče záměrně přenášejí na školu a snaží se tím 

zbavit vlastní odpovědnosti. O to složitější a déletrvající pak konzultace jsou a 

pomoc dítěti nemůže být plnohodnotná. Řešenou problematiku mohu zobecnit a 

rozdělit podle věku žáků. Na I. stupni jsem se zabývala především potížemi dětí 

spojenými se zapojováním do třídního kolektivu, s netolerancí a neochotou 

akceptovat ostatní, s komplikovanou schopností spolupracovat. Řešila jsem 
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„skupinkování“ žáků spojené s vytlačováním a odmítáním některých jedinců, 

snahu o nevhodné upevňování rolí ve třídě, nešťastnou lásku a první nepatřičné 

projevy puberty u některých dívek. U mladších žáků vznikají problémy 

v kolektivu také způsobené rozdílnou mírou jejich zralosti. Na II. stupni se 

mnohé jevy opakují a objevují se témata nová.  Ve vybraných třídách jsem se 

zaměřila na odstraňování dlouhodobých konfliktů mezi skupinami dívek a 

chlapců, s některými žáky jsme pracovali na odstraňování příčin špatného 

prospěchu. Opakovaně se vyskytoval problém neúcty k některým učitelům a 

žákům, netolerance k odlišnostem a mnohostranná neobratnost v sociálních 

vztazích. Spolu s vedením školy jsem se podílela na péči o žáky s fobií ze 

školního prostředí, což při snaze školy i rodiny přineslo pozitivní výsledky a 

daní žáci se časem dokázali opětovně zapojit do školního procesu a fungovat 

v třídním kolektivu. Významný podíl v mé činnosti ve 2. pololetí činila práce na 

identifikaci a odstranění nežádoucích vztahů mezi některými žáky v jedné třídě 

na II. stupni. Jednalo se o souhru všech složek školy – vedení, třídního učitele, 

metodičky prevence rizikového chování a školní psycholožky. Problém jsme 

konzultovali také s externí specializovanou agenturou. Do budoucna nás čeká 

intenzivní práce s danou třídou, aby se tento jev již neopakoval a vztahy se 

ozdravily. Celkově se jako velmi obtížné jevily problémy žáků napříč školou 

plynoucí z jejich špatného sociálního a rodinného zázemí či problémy 

komplikované nemocí. 

Při skupinové práci ve třídách bych zdůraznila cílené programy v 5. třídě 

na upevnění žádoucích vztahů a na posílení umění spolupracovat, v 6. třídě 

program cílený na rekonstrukci třídního kolektivu a posílení vlivu pedagogické 

autority a v 8. třídách podporu kolektivního soužití a respektu ke druhým lidem. 

Ve spolupráci s metodičkou prevence jsme opětovně realizovaly dotazníkové 

šetření zaměřené na průzkum vztahů ve třídách a zmapování třídní atmosféry. 

Letos jsme do souboru zařadili žáky 5. až 9. tříd. Výsledky jsme poskytly 

třídním učitelům, což jim usnadní třídnickou práci s kolektivem. V obecné 

rovině jsme s výsledky seznámily také žáky a dohodli se společně ve třídách na 

čem pracovat, jak být jako tým lepší a čeho se do budoucna ve vztazích 

vyvarovat. Ve 4. třídě jsem na žádost třídní učitelky s dívkami probírala rizika 

internetové komunikace a nebezpečí uveřejňování fotografií na sociálních sítích. 

S žáky 9. ročníků jsem absolvovala dvoudenní motivační kurz v Pohořelicích, 

kde jsem spolupracovala s metodičkou prevence a externími lektory. 

Spolupodílela jsem se také na zápisu nových prvňáčků jako odborný konzultant.  
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V průběhu školního roku jsem měla možnost absolvovat některé odborné 

semináře či přednášky. Jako nejpřínosnější hodnotím seminář Agresivní žák ve 

třídě, poznatky a inspirace z něj mohu využívat ve své školní praxi. 

Jako každý rok i tentokrát děkuji za velkou podporu ze strany vedení 

školy, jmenovitě paní ředitelce Mgr. Daně Pospíšilové a paní zástupkyni ředitele 

Mgr. Radmile Táborové.  Pravidelně se setkáváme na poradách týkajících se 

problémů ve škole a debatujeme, co zlepšit a jak školní klima stále ošetřovat. 

Oceňuji dále spolupráci v našem školním poradenském pracovišti s metodičkou 

prevence Mgr. Evou Táborovou a výchovnou poradkyní Mgr. Evou 

Svobodovou. Za zájem a intenzivní spolupráci děkuji Mgr. Pukové, Mgr. 

Maděrové a Mgr. Vavřínkové. Současně chci poděkovat za spolupráci i všem 

ostatním učitelům naší školy.  

Mgr. Gabriela Králová 
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Přehled školních úrazů za školní rok 2018/2019 (k 25. 6. 2019) 

 
 

 Počet úrazů 

Úrazy evidované v knize 15 

Vyhotovených záznamů 8 

Odškodněné úrazy 4 

 
 
Odškodněné úrazy: 

p.č. den vzniku  

úrazu 

k úrazu došlo  

v hodině, 

o přestávce 

druh poranění výše 

odškodnění 

(Kč) 

1. 5. 9. 2018 v učebně ŠD  
Uklouzla při hře, ústy 

narazila na radiátor 
10 600,- 

2. 5. 3. 2019 hodina Tv  Špatně došlápl při hře 7 600,- 

3. 13. 3. 2019 turnaj v basketbalu Špatně došlápl při dopadu 7 700,- 

4. 1. 4. 2019 hodina Tv 
Špatně došlápl na pravou 

nohu 
7 600,- 

     

     

     

     

 Odškodnění celkem 33 500,- 

 
 

Činnosti, při kterých k odškodněným 

úrazům došlo Počet úrazů Z toho dívky 

TV 3 0 

ŠD 1 1 

   

Úrazy celkem 4 1 
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Část G 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Studium na vysokých školách: 

 

1 pedagogická pracovnice úspěšně ukončila 5.ročník studia na Univerzitě 

Palackého v Olomouci – obor učitelství 1.stupně a získala plnou kvalifikaci 

pro výuku na prvním stupni. 

 

Další vzdělávací akce:  

Cizí jazyky  

 Jazykově – metodický kurz angličtiny pro výuku nejmladších dětí  – 2 

pedagogičtí pracovníci  

 Motivační setkání vyučujících anglického jazyka – 1 pedagogický 

pracovník 

 Motivační setkání vyučujících francouzského jazyka – 1 pedagogický 

pracovník 

 

Inkluze 

Semináře celé sborovny v rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ 

 Inkluzivní škola a asistent pedagoga  

 Inkluzivní vzdělávání žáků s PAS v základní škole 

 Práce s třídním klimatem 

 

Čtenářská gramotnost: 

 Čtenářské strategie ve škole 21. století – 1 pedagogický pracovník, 

časová dotace 16 hodin  

 Metody k podpoře čtenářské gramotnosti napříč vyučovanými 

předměty -  1 pedagogický pracovník – časová dotace 16 hodin  

 Knihář  - 1 pedagogický pracovník (MAP Otrokovice – zážitková metoda 

čtení) 

 Čtením a psaním ke kritickému myšlení – 2 pedagogičtí pracovníci  
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Matematická gramotnost 

 Základy matematické gramotnosti a její rozvoj u žáků 1. stupně  
– 1 pedagogický pracovník, časová dotace 16 hodin 

 Inspirace pro učitele - matematická gramotnost pro 1. stupeň  

– 2 pedagogičtí pracovníci, časová dotace 16 hodin 

 Matematická gramotnost – metody a formy efektivní práce  
– 1 pedagogický pracovník, časová dotace 16 hodin 

 ABAKU -  1 pedagogický pracovník (MAP Otrokovice)  

 

Projektová činnost 

 

 Konzultace pro žadatele k výzvám  Šablony II. – 2 pedagogičtí 

pracovníci 

Další vzdělávání 

 

Odborná stáž pedagogů – podpora rozvoje nadání dětí, žáků a studentů ve 

Zlínském kraji – 1 pedagogický pracovník 

 

Specializační studium školního metodika prevence – 1pedagogický pracovník 

 

Tvůrčí využití počítače a internetu pro výtvarné činnosti a propagaci – 

 1 pedagogický pracovník 

 

Výchovná poradkyně  

 

15.5.2019 - regionální porada výchovných poradců základních škol se zástupci 

Krajské pedagogicko-psychologické poradny ve Zlíně.  

 

Školní psycholožka 

 

Agresivní žák ve třídě 

 

Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků byl splněn. Jeho 

prioritou bylo vzdělávání zaměřené na inkluzi a metodiku výuky.  

Většina programu DVPP byla financována z projektu Šablony pro ZŠ a MŠ 

nebo MAP Otrokovice.  
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Část H 

 

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti  

Přehled soutěží a dalších aktivit pro veřejnost:  

 

1.stupeň 

 Recitační soutěže – třídní a školní kola, Pohořelice -  3. místo  

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

3x 1. místo 

 Výtvarná soutěž DDM Matýsek – Velikonoční kraslice 

 Pohádková skládanka – výtvarná soutěž, 3 ocenění žáci, 1. třída ocenění 

za skupinovou práci 

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

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

ročníku 

 SUDOKU  

 Stříbrný věnec – plavecké závody Zlín – 3. ročník, 2. místo kraul 

 

2.stupeň 

 Biologická olympiáda – 53. ročník, na téma „Příjem a výdej látek“ 

Školní kolo olympiády se uskutečnilo 7. 2. 2019. 

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

organismů a laboratorní práce. Aby se žáci mohli soutěžně zúčastnit 

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

znalosti i schopnost pracovat s textem. 

 Zeměpisná olympiáda - školní kolo – zúčastnilo se 6 žáků, do okresního 

kola postoupil 1žák 

 

 Sportovní soutěže:   

 

          7. 11. 2018 Florbal (2. ZŠ Napajedla) 

                    - okrsek – kategorie III. (6. a 7. třída) – 3. místo 

                                     kategorie IV. (8. a 9. třída) – 3. místo 

5. 12. 2018 Propagační turnaj ve florbalu – SPŠ Otrokovice – kategorie  

                            IV (8. a 9. třída) – 2. místo 

13. 3. 2019 Basketbal (SH Zelené, Zlín)  

                   - okres - kategorie IV. (8. a 9. třída) – 3. místo 

24. 4. 2019 Minikopaná (2. ZŠ Napajedla) 

                   - okres - kategorie IV. (8. a 9. třída) – 8. místo 
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28. 5. 2019 - Kvítkova Cup (tenis, ZŠ Kvítková, Zlín) 

- okres kategorie III. – 1. místo 

                              kategorie IV. – 1. místo 

 

     OVOV – Odznak všestrannosti olympijských vítězů  
 

Soutěž v atletických disciplínách. Zúčastnilo se 16 žáků 2. stupně 

 3. místo – starší žáci  

 1. místo – mladší žákyně  

 

 Český jazyk 

Recitační soutěž – školní kolo 

Olympiáda v českém jazyce – školní kolo 

 

 Dějepis 

Dějepisná olympiáda školní a okresní kolo 

 

 Výtvarná výchova 

Voda štětcem a básní, Lidice 

Závěry: Výsledky soutěží byly prezentovány  na webových stránkách školy. 

Soutěže doporučuji vybírat každoročně podle zájmů a schopností žáků, 

zaměřit se více na soutěže v humanitních oborech. 

 

 

HODNOCENÍ KULTURNÍCH AKCÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 

2018/2019 

 

Září 

18. 9. Mentoring – ZOO a Dinopark Vyškov 

 1. a 9. ročník 

 Již tradiční a velmi oblíbená akce žáků prvních a devátých tříd, kterou 

pořádáme vždy na začátku školního roku. Je zpříjemněním pro nejstarší 

a velkým zážitkem pro nejmenší žáky. I přes lehkou kolizi autobusu, kdy 

musel pro děti přijet autobus náhradní, byla akce velmi zdařilá, přálo jim 

i počasí. Obě devítky se vzorně staraly o malé kamarády. V dalších 

letech budeme určitě v této tradici pokračovat. 
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27. 9. Koncert ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla (tělocvična 2.ZŠ) 

 1. – 9. ročník 

 Návrat do středověku - tak zněl název letošního koncertu. Hudební 

repertoár byl opět žánrově pestrý. Zazněly písně, skladby i filmové 

melodie (Piráti z Karibiku, Noc na Karlštejně, Ať žijí duchové, …). Na 

tomto koncertě vystupují žáci obou základních škol, je tedy velmi 

vhodné je přijít podpořit. Za dopoledne odehrají tři koncerty pro žáky a 

odpoledne jeden pro rodiče a veřejnost. Protože napsat party pro 

jednotlivé nástroje je velmi náročné, a také pomalu docházejí nápady na 

témata, do budoucna učitelé ZUŠ zvažují, že koncert neproběhne každý 

rok. Náročná je také celá příprava, trénuje se nejenom na hudebním 

táboře, ale malí hudebníci se schází celé září a už v červnu se musí každé 

z padesáti dětí poctivě připravovat. Odpolední představení bylo lépe 

nazvučené. 

 

Říjen  

31. 10. Návštěva Městské knihovny B. Benešové, Napajedla 

 2. ročník, 3.B 

 

Listopad 

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

 4. ročník, 3.A 

Beseda nad knihou – předčítání, kvízy, soutěže po skupinách, vypůjčení 

nových knih. I když máme na 1. stupni v každé třídě velmi dobře 

vybavenou knihovnu, beseda se zaměstnankyněmi knihovny je pro děti 

vždy přínosem a inspirací k další četbě. Pátý ročník se besedy 

nezúčastnil. Žáci prvního ročníku s návštěvou začínají až ve druhém 

pololetí, kdy mají již dostatečnou znalost písmen, aby zvládli knihy 

přečíst.  

7. 11. ČEPS Cup - pohár základních škol ve florbalu – ZŠ Mánesova, 

Otrokovice (okresní kolo, 5. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 Žákům se podařilo oproti loňskému roku zlepšit o jedno místo. 

21. 11. Pohádková skládanka – Karkulka – jak ji neznáte, Kino Napajedla – 

divadelní festival pro děti 

 1., 2. ročník, 3.B 

 Divadelní soubor Zdeňka Štěpánka Napajedla nám zahrál své autorské 

představení O Červené Karkulce. Jednalo se o netradiční zpracování 

tradiční klasické pohádky, ve které se hodně zpívalo a tančilo. Karkulky 

byly nakonec tři (červená, modrá, zelená). Pohádka byla hodně o 

vztazích mezi sebou, pro děti poučná. Nejvíce se asi pohádka líbila 

dvěma druhačkám, které začaly divadelní kroužek navštěvovat a 

v dalším roce bychom je mohli vidět hrát v nově připravované pohádce. 
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Tradičně byla vyhlášena i výtvarná soutěž, které se všechny třídy 

zúčastnily a některé děti vyhrály pěkné ceny. Soutěž byla letos ještě 

obohacena o pohádkový kvíz. Výtvarné práce všech žáků byly vystaveny 

na napajedelském karnevalu.  

22. 11. Pohádková skládanka – Schválnosti princezny Schválničky, Kino 

Napajedla – divadelní festival pro děti 

 4. ročník 

 Pohádku zahráli žáci 9. třídy ZŠ Halenkovice. Zavedla děti do království 

princezny, která neumí dělat nic jiného než schválnosti a trápí tak 

všechny ve svém okolí. Do pekla se nedostala jen díky svému zachránci 

Honzovi. Žáci 9. ročníku podali výborné výkony, velká pochvala pro 

herce i připravující je učitele a třeba výzva pro naše učitele a žáky, zkusit 

něco podobného. Na 1. stupni máme malou zkušenost s pohádkou 

v anglickém jazyce (Sněhurka a sedm trpaslíků). Představení je ale jen 

zhruba patnáctiminutové a hrálo se pouze pro naše mladší žáky ve škole. 

 

Prosinec 

14. 12. Vánoční turnaj ve florbalu – ZŠ Spytihněv (6. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku  

18. 12. Vánoční koledování na školním dvoře 

 Již tradiční akce 1. stupně a vybraných žáků 2. stupně, na kterou se děti i 

rodiče velmi těší. Děti si s pomocí paní učitelek připraví tanečky, koledy, 

písničky, předvedou se jako čertíci či sněhuláci. Pátá třída zahraje příběh 

o narození Ježíška. Společné zpívání koled u rozsvíceného stromu nám 

přiblíží vánoční čas a příjemně naladí na nejkrásnější svátky v roce. 

21. 12. Hudební skupina MARBO – výchovný koncert (tělocvična 1.ZŠ) 

 1. stupeň Tajemství písniček 

 2. stupeň Fenomén muzikál 

 Poslední den před vánočními prázdninami jsme dětem, stejně jako vloni, 

zpříjemnili hudbou. Písně sice nebyly vánočně laděny jako u cimbálové 

kapely Réva, ale děti z prvního stupně si koncert užily, zazpívaly, 

zatančily, zkoušely hádat písničky podle zahrané melodie, soutěžily. 

Viděly a slyšely saxofon – mnozí poprvé. Na koncertě pro starší žáky 

jsme čekali více písniček z novodobějších muzikálů, aby si mohli více 

zazpívat. Byl to časový průřez muzikálem (zazněli Starci na chmelu, 

Rebelové, Noc na Karlštejně, Limonádový Joe, …). Koncert ale 

hodnotíme určitě pozitivně. 

 

Leden 

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

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 
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Únor 

18. –  

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

7. ročník 

Ti, kteří stáli na lyžích poprvé, se v tomto týdnu plného sněhu a krásného 

počasí naučili za pouhé čtyři dny lyžovat, ca což vděčí šikovným paním 

učitelkám. Zkušení lyžaři se určitě zdokonalili a vyzkoušeli si i jiné 

techniky. Společně, i přes jednu zdravotní komplikaci, si odvezli mnoho 

zážitků a vzpomínek. Je to nejlepší akce 2. stupně. Ubytování i svah je 

vyhovující, v příštím roce se vydají opět na stejné místo. 

 

Březen 

11. 3 Knížka pro prvňáčka – Knihovna Boženy Benešové Napajedla 

Celostátní projekt „Už jsem čtenář“ probíhá v letošním roce již po 

jedenácté. Naši prvňáčci zahájili besedy v knihovně, které se opakovaně 

konaly každý měsíc. Děti se naučily v knihovně orientovat, půjčovat a 

vracet knihy. Zapojily se do soutěže, řešily hádanky a kvízy. 14. 6. byly 

pasovány na čtenáře a převzaly si od paní vedoucí knihovny knihu 

s názvem Kde se nosí krky. Četbou mohou děti vyplnit svůj volný čas. 

Vztah ke knihám budeme určitě podporovat. 

 Návštěva Knihovny Boženy Benešové Napajedla 

2. – 5. ročník 

V měsíci březnu navštívili žáci 1. a téměř celého 2. stupně v Muzeu 

Napajedla výstavu s názvem Zmatené peníze, která vznikla u příležitosti 

100. výročí od zavedení československé měny. Interaktivní výstava se 

věnovala platidlům států vznikajících po první světové válce a zejména 

zmatkům a kuriozitám, které tato doba přinesla. Žáci se seznámili s více 

než 250 papírovými platidly různého druhu. Kromě mincí a bankovek 

byly představeny státovky, nouzovky i různé druhy poukázek z let 1803-

1924. Byly zde zastoupeny peníze z Rakouska-Uherska, Polska, Ruska, 

Itálie, Francie, Rumunska, Československa a především Německa. 

K výstavě byl i bohatý doprovodný program, který umožnil dětem 

vytvořit si vlastní měnu ve výtvarné dílně, vyzkoušet skládačky, obléct 

kostýmy, zahrát si tematické společenské hry (Vojíne, nezlob se!). Pro 

všechny velmi zajímavá výstava. 

 

29. 3. Zdeněk Roller – interaktivní workshopy s drumbeny (tělocvična   

          1.ZŠ) 

Žáci 1. stupně, 6. a 9. ročník 

Pan Roller s sebou přivezl originální české nástroje (Drumben a Carton 

Cajon), které jsou světovým unikátem. Jeho workshopy jsou sledem 

zážitkových aktivit, které cíleně vedou k podpoře komunikace a směřují 

k přirozené souhře. Žákům přinesl kultivované uvolnění energie, 
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prohloubení rytmických dovedností, aktivní seznámení s novými 

hudebními nástroji, sdílený zážitek se silným pozitivním nábojem a 

netradiční pohled na kulturu jiných světadílů. S vystoupením jsme byli 

velmi spokojení, všichni jsme se zapojili, odvázali, v budoucnu si to určitě 

zopakujeme. Pokud budou finanční prostředky, můžeme několik 

drumbenů pořídit. Od pana Rollera jsme byli velmi chváleni za chování 

žáků a vztah k nim. Každý týden objede několik škol a podle něj patříme 

k těm nejlepším. Říkal, že je vidět, že učitelé zde k žákům mají blízko, 

rozumí jim, nevázne mezi nimi komunikace. Na některých školách se paní 

učitelky do programu odmítají zapojit, aby se před žáky necítily trapně, 

nechtějí s nimi sdílet zážitek. Žáci jsou neukáznění a vůbec nestihnou celý 

program. 

 

Duben 

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

místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 Pěkné umístění s medailí na krku stejně jako v loňském roce. 

17. 4. ZOO Zlín – komentovaná prohlídka v ZOO Lešná, Zlín 

 4. ročník, 3.A 

 Naše škola čtvrtým rokem sponzoruje v ZOO Lešná psa novoguinejského. 

Letos jsme na komentovanou prohlídku jeli v rámci Dne Země. Opět se 

nám podařilo ze sběru starého papíru vybrat dostatek peněz, aby se 

prohlídka mohla uskutečnit. Velká pochvala patří především dětem 1. 

stupně, které nosí desítky, některé dokonce stovky kilogramů starého 

papíru. Poděkování od zlínské ZOO bylo dětem předáno v říjnu na 

žákovském parlamentu. Velmi si váží i menších částek, obzvláště pak 

těch, které darují školy. Určitě se všichni shodneme, že se sponzorstvím 

budeme pokračovat i v dalším roce. Děti se učí myslet ekologicky a také 

dokáží pomoci těm, kteří to potřebují. Pokud se nám podaří vybrat 

alespoň 4000,- jela by na prohlídku letošní 2. třída a 3.B,  také v termínu 

na Den Země.  

  

Květen 

3. 5. McDonald´s Cup kopaná – Sportovní areál Baťov, Otrokovice (okresní 

kolo, 6. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 Stejné umístění jako v loňském roce. 

10. 5. Turnaj ve vybíjené – ZŠ Žlutava (4. místo) 

 Vybraní žáci 4. a 5. ročníku 

 Obsadili jsme také stejné místo jako v loňském roce. 

14. 5. Tenisový turnaj – ZŠ Kvítková, Zlín 

 Vybraní žáci 2. stupně 
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 Na tenisový turnaj se přihlásila naše škola poprvé. Na tenis se sice 

nespecializujeme, ale na druhém stupni máme několik nadějných hráčů, 

kteří hrají tenis mimo školu a kteří by mohli dosáhnout pěkných výsledků. 

Hrálo se venku na antuce, ne v hale. Turnaj musel být pro silný déšť 

přeložen na 28. 5. a i tento den vyhnal déšť hráče z kurtů. Dohrávat se 

musel až v červnu. Možná nám ale počasí nakonec přineslo štěstí. Přivezli 

jsme dvě zlaté medaile. 

15. 5. Adolf Dudek – Pohádkové kreslení, Kino Napajedla 

 1. ročník 

 Současný český malíř a ilustrátor Adolf Dudek navštívil naše město již 

popáté v rámci celostátního projektu Už jsem čtenář – Knížka pro 

prvňáčka (ve spolupráci s Knihovnou Boženy Benešové Napajedla). 

Svým zábavným pořadem Pohádkové kreslení strhl všechny děti v sále. 

Jeho vystoupení bylo jako vždy plné energie, dynamiky a aktivity. Snad 

bude tohle setkávání pokračovat i v následujících letech. 

30. 5. Den dětí – Filmový festival pro děti, Zlín 

 9.B 

 V tento den viděli žáci dokonce dva filmy. Léto s Tess a Deník šílené 

fanynky. Filmy se líbily, ale hlavně šlo o poslední společnou akci této 

třídy, takže si ji určitě užili. 

31. 5. Den dětí - Filmový festival pro děti, Zlín 

 2., 4., 5., ročník, 3.B 

Všichni žáci viděli v Golden Apple Cinema stejný film v názvem 

Tajemství sovího lesa. Film se nám líbil, krásná příroda, hodně zvířat, 

přátelství, boj o záchranu lesa pro zvířata. Na náměstí jsme něco málo 

využili i z doprovodného programu – výroba obrázků, pohybová aktivita. 

Původně měl na filmový festival odjet celý 1. stupeň, ale bohužel se 

všichni na vybraný film nedostali. Ve druhém objednaném autobusu jelo 

tedy pouze 30 dětí. I přes příspěvek z Klubu rodičů 30 Kč na žáka vyšla 

cesta do Zlína a zpět na 90 Kč  

 Sportovní den pro žáky 2. stupně 

 Také již naše tradiční sportovní událost. Příjemné počasí přineslo skvělé 

výkony všem žákům. Soutěžili v tradičních disciplínách – běh, skok, hod, 

ve kterých mohli porovnat svůj výkon s kamarády. Na všechny sice 

medaile nezbyla, ale důležité je mít ke sportu kladný vztah a soutěžit 

v duchu fair play a bez úrazu.  

 

Červen 
3. – 

7. 6. Škola v přírodě – hotel Mesit, Horní Bečva 

 1. – 5. ročník 

 Tento termín nám nejvíce vyhovuje. Počasí bylo střídavé, ubytování 

krásné, jídlo výborné, příroda nádherná. Probíhaly soutěže, hry v lese i na 
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hřišti, stavění domečků pro skřítky, koupání, karneval, diskotéka, opékání 

špekáčků, výlet k přehradě. Pro opravu mostu jsme nemohli uskutečnit 

výlet do Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm. Celý týden se obešel bez 

úrazu. Děti i rodiče byli velmi spokojeni. Od příštího roku budou jezdit 

pouze žáci 2. - 5. ročníku, termín v tomto hotelu máme zajištěný (1. - 5. 6. 

2020). 

11. 6. Sportovní den – TJ Napajedla, fotbalové hřiště 

 1. ročník 

 Soutěže probíhaly na pěti stanovištích. Kromě prvních tříd zde byly i děti 

z mateřské školy posledního ročníku. Akce byla dobře zorganizována. 

Přesto menší počet dětí by byl vhodnější.  

20. 6. Stříbrný věnec – plavecké závody, plavecký stadion Zlín 

 Vybraní žáci 3. tříd 

 Žáci  byli úspěšní a vyhráli 2. místo v plavecké disciplíně kraul. 

25. 6. Sportovní den 

 1. stupeň  

 Našimi každoročními hosty jsou žáci a paní učitelky ze základní školy 

Žlutava. Děti se seznámí se svými budoucími spolužáky a poměří své síly 

v několika disciplínách stejně jako starší žáci. Hod kriketovým míčkem, 

skok daleký, běh na krátkou a větší vzdálenost. Hodnotíme velmi kladně, 

dobrá organizace, žádný úraz a nejlepší je, že soutěží úplně každý a nejen 

žáci, kterým sport prostě jde. I přes vysoké teploty žáci podávali 

vynikající výkony, protože toužili získat nějakou medaili.  

  

20. – 

27. 6. Týden bezpečnosti 

 Městská policie, Tonda obal na cestách, ukázka volejbalové přípravky, 

návštěva včelína, filmové představení Uzly a pomeranče, hry na stmelení 

kolektivu se školní psycholožkou, požární poplach a následná evakuace, 

ekofarma Javorník, sportovní den pro 1. stupeň a další. V tomto týdnu 

žáci získali nové a zajímavé informace z jednotlivých besed, přednášek, 

filmů a hlavně se setkali s lidmi z praxe. Letos toho bylo opravdu hodně, 

jen škoda, že nemohli přijet studenti zdravotnické školy a předvést 

praktické ukázky ze svého oboru. Rodiče našich žáků tento týden velmi 

kladně hodnotí.  

 

 Celkové hodnocení kulturních akcí 

 Nabídka kulturních i sportovních akcí je pestrá. Snažíme se vybrat vždy 

alespoň jednu novou, neznámou. Chceme ale hlavně podpořit a využít 

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

nám myslím daří. Před Vánocemi a Velikonocemi pravidelně přicházíme 

se žáky podpořit výstavy DDM Matýsek Napajedla, kde si děti mohou 
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koupit drobnosti pro rodiče, sourozence i sebe. Všechny akce, které jsme 

měli v plánu proběhly, a ještě jsme přidali další.  

Na sportovních akcích jsme letos získali dvě zlaté medaile v tenise, 

stříbrnou v plaveckých závodech a bronzovou ve vybíjené. To je určitě 

dobrý výkon. 

 

Část I 

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2018/2019 (23.1. – 25.12019) proběhla na naší škole inspekční 

činnost ČŠI. Inspekční činnost se týkala kontroly dodržování právních předpisů 

podle § 174 odst.2 písm. d) zákona č.561/2004Sb o předškolním, základním, 

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

zákona č. 255/2012Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. 

Kontrola se týkala především ŠVP ZV a školního řádu. Při kontrole nebylo 

zjištěno porušení právních předpisů. Dále se inspekční činnost zabývala 

hodnocením podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní 

školou podle §174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, 

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

předpisů za období od poslední inspekční činnosti. 

Inspekční zpráva byla zaslána zřizovateli a školské radě. Zároveň je inspekční 

zpráva zveřejněna na webových stránkách ČŠI a v informačním systému InspIS 

PORTÁL. 
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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 2017 2018 

Dotace z KÚ 12 918 572,00 14 658 514,00 

Dotace z úřadu práce   

Výnosy z příspěvku od zřizovatele 2 286 000,00 2 336 000,00 

Výnosy z příspěvku od zřizovatele - projekty   

Vlastní činnost - nájem TV 65 920,00 64 340,00 

Vlastní činnost - nájem bufet, prodej DDHM   

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

Použití RF ze zisku 276 030,00 211 961,00 

Použití RF z darů 57 000,00  

Použití Fondu odměn  55 000,00 

Projekt EU-OP-VVV 133 378,00 605 945,00 

Ostatní výnosy 12 361,00 669,00 

Úrok od banky 1 236,00 1 080,00 

VÝNOSY ORGANIZACE CELKEM 15 843 397,00 18 021 409,00 

Náklady  - státní dotace 12 918 572,00 14 658 514,00 

Náklady - EU-OP-VVV 133 378,00 605 945,00 

Náklady - příspěvek od zřizovatele + vlastní 
činnost 

2 297 599,00 2 493 433,00 

Kurzové ztráty   

NÁKLADY ORGANIZACE CELKEM 15 349 549,00 17 757 892,00 

   

HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 493 848,00 263 517,00 

Investiční příspěvek   

   

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

Rekapitulace čerpání dotace z KÚ   

   

Hospodářský rok 2017 2018 

Státní dotace celkem 13 051 950,00 15 264 459,00 

   

Platy 9 409 356,00 10 861 779,00 

z toho: hrubé mzdy pedagogických zaměst. 8 435 985,00 9 522 802,00 

            hrubé mzdy nepedagogických 
zaměst. 

737 514,00 973 554,00 

            náhrady nemoci 44 957,00 44 023,00 

            projekt EU-OP-VVV 87 900,00 261 400,00 
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OON 103 000,00 60 000,00 

   

ONIV CELKEM 3 642 594,00 4 402 680,00 

z toho:   

zdravotní a sociální pojištění 3 126 181,00 3 578 212,00 

zdravotní a sociální pojištění - EU-OP-VVV 4 436,00 58 422,00 

tvorba FKSP 184 366,00 210 807,00 

tvorba FKSP - EU-OP-VVV  1 340,00 

učebnice, učební pomůcky 237 867,00 167 074,00 

učební pomůcky - podpůrná opatření 12 048,00 19 783,00 

UP pro 1. ročníky 33 085,00 4 119,00 

učebnice, učební pomůcky - EU-OP-VVV 19 270,00 137 815,00 

DVPP včetně EU-OP-VVV 25 341,00 164 608,00 

plavecký výcvik  60 500,00 

   

NÁKLADY CELKEM 13 051 950,00 15 264 459,00 
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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  

Projekt byl 

ukončen dne 

31.8.2019 

Čekáme na 

schválení 

závěrečné 

monitorovací 

zprávy 

 

 

 

 

 

Modernizace 

odborných 

učeben a 

vestavba 

výtahu na 

1.ZŠ 

Napajedla 

Cíl projektu: 

Zabezpečení 

bezbariérovosti 

školy – včetně 

vestavby výtahu 

Modernizace a 

pořízení 

vybavení do 

odborné učebny 

matematiky a 

robotiky 

Modernizace a 

pořízení 

vybavení do 

odborné učebny 

cizích jazyků 

Posílení 

konektivity 

školy 

 

MMR 

IROP  

4 074 744 

Kč 

10% Projekt byl 

schválen, bude 

realizován o 

letních 

prázdninách 

2020  

Místní akční 

plánování na 

Otrokovicku 

MAP II 

MAP II 

Cílem projektu 

je sběr 

individuálních 

záměrů– 

investičních i 

neinvestičních 

podpora při 

přípravě, 

MŠMT 

OPVVV na 

rozvoj 

systému 

strategického 

řízení a 

hodnocení 

kvality ve 

vzdělávání 

Zdroje 

financování 

Rozpočet 

subjektu 

Rozpočet 

zřizovatele 

MAS, 

IPRÚ 

IMAS  

 Nositelem 

projektu je 

město 

Otrokovice, 

které realizuje 

projekt MAP 

II na celém 

území ORP 

Otrokovice 
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dohoda a 

příprava 

společných 

projektů  

Projekt byl 

zahájen 

1.9.2018 bude 

trvat 48 měsíců.  

Dotace 

Zlínský 

kraj, IKAP 

OP VVV 

 

 

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 nemají zájem vytvořit odborovou  organizaci.  

Ředitelka školy 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 scházeli 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 
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významných akcí školy – zahájení školního roku, vánoční koledování, 

závěrečné rozloučení žáků 9.tříd, 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.  

 

Spolupráce se školami a školskými zařízeními 

 

Základní a Mateřská škola Žlutava – spádová škola  

Společné aktivity: 

Na začátku školního roku 2018/2019 byla navázána spolupráce s novou paní 

ředitelkou ZŠ a MŠ Žlutava Mgr. Hanou Zvoníčkovou. 

Byla dohodnuta spolupráce při přestupu žáků 5.ročníku do naší školy. Rodiče 

těchto dětí byli prostřednictvím otevřeného dopisu ředitelky 1.ZŠ Napajedla 

podrobně informováni o organizaci a provozu naší školy.  

V dubnu se žáci naší školy zúčastnili turnaje ve vybíjené na ZŠ a MŠ Žlutava, 

v červnu proběhl již tradičně úspěšný společný projekt obou škol – Sportovní 

den. 

Byla konzultována platná  legislativa a  problematika inkluze.   

 

2.základní škola Napajedla 

Spolupráce s vedením 2.základní školy Napajedla probíhala opět především 

formou koordinace  společných akcí – Den otevřených dveří, zápis žáků do 

prvních tříd, beseda v MŠ Napajedla  s rodiči předškolních dětí, společná výuka 

náboženství, koncert ZUŠ Rudolfa Firkušného, 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, především 

netradiční sportovní olympiádu.   

 

DDM Matýsek 

Spolupráci s DDM Matýsek probíhala v obvyklém  režimu. Ve školním  

roce 2018/2019  to byly tyto projekty : Zpívání s Hankou, Deskové hry 

Bezpečně  v provozu, páteční promítání filmů pro školní družinu, návštěva  

vánoční a velikonoční výstavy řemesel, tvoření v keramické dílně pro 1.stupeň.
     

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

Ve školním roce 2018/2019 se zvolna rozjížděla práce klubu rodičů. Proběhlo 

několik schůzek se zástupci rodičů jednotlivých tříd i s vedením školy. Byl 



 

70 

 

koordinován plán školních projektů a dalších aktivit, na kterých se bude klub 

rodičů finančně podílet. Tím byl částečně realizován cíl spolku - zajištění 

spolupráce rodičů a zákonných zástupců dětí s vedením základní školy a 

umožnění spolupráce rodičů a zákonných zástupců mezi sebou. Zatím se 

nepodařilo zcela zajistit organizační pomoc škole při přípravách školních akcí 

především školního plesu. 

 

Spolupráce s Městskou knihovnou Napajedla a Městským muzeem 

Spolupráce školy  s městskou knihovnou je již tradičně na velmi dobré úrovni.  

Ve školním roce 2018/2019 proběhly v  prostorách knihovny návštěvy žáků 2. 

až 5.ročníku formou Besed nad knihou - předčítání, kvízy, soutěže ve skupinách. 

Dále  projekt „ Knížka pro prvňáčka“- celoroční projekt pro žáky 1.ročníku.  

 

Spolupráce s Městským kinem Napajedla a Klubem kultury 

Ve školním roce 2018/2019 pokračovala spolupráce s Městským kinem 

Napajedla – akce Pohádková skládanka – divadelní festival pro děti, účast 1. – 

4.ročníku, Pohádkové kreslení, spolupráce  v rámci projektů Den Země 

promítáním filmů se vzdělávací přírodovědnou tématikou, tématikou ochrany 

životního prostředí. 

 

Spolupráce se ZUŠ Rudolfa Firkušného Napajedla 

Spolupráce probíhala opět především na bázi využití prostor pro výtvarné 

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

keramik. Příprava keramické mozaiky v současnosti umístěné na chodbě 

v 1.patře školy. 

Všichni žáci školy se pravidelně zúčastní představení prázdninového orchestru – 

ve školním roce 2018/2019 pod názvem „Návrat do středověku“. 

 

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 prevence šikany a projevů agrese, prevence 

kyberšikany, prevence rizikových sportů, dále rasismu a xenofobie, prevence 

závislostního chování pro nelátkové závislosti. Zážitkovou formou a formou 

interaktivní skupinové diskuse  je snaha usnadnit žákům přechod na druhý 

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

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

Vzhledem k tomu, že k nám na 2.stupeň přichází 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 a projevů agrese, kyberšikany, prevenci rasismu a xenofobie, 

prevenci rizikových sportů,  prevenci užívání návykových látek, prevenci 

závislosti chování pro nelátkové závislosti, prevenci kriminálního chování. Vše 

formou zážitkového programu spojeného s interaktivní skupinovou diskusí a 

nácvikem dovedností. 

 

Spolupráce s ČSV 

I ve školním roce 2018/2019 působil na naší škole včelařský kroužek opět pod 

vedením pana Žaludka. Během školního roku proběhlo pod záštitou 

napajedelských včelařů opět několik tradičních 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 a stabilizace plně 

kvalifikovaného, kvalitního pedagogického sboru. Ke koci školního roku  

2018/2019 odešly dvě pracovnice na mateřskou dovolenou, jeden 

pracovník do starobního důchodu a s jednou  pracovnicí s pracovní 

smlouvou na dobu byl rozvázán pracovní poměr dohodou.  Úspěchem 

bylo získání aprobované vyučující pro výuku matematiky  – úkol 

z minulého školního roku tedy byl splněn. Dále se podařilo získat 

aprobované vyučující jazyků – anglický jazyk a francouzský jazyk. 

Naopak se nepodařilo, i pře velké úsilí vedení školy, získat vyučující 

s aprobací pro fyziku. Tento úkol zůstává pro rok 2019/2020 jako jedna 

z priorit. Pokračuje bohužel trend nedostatku  pedagogů na trhu práce, a to 

především s aprobací pro výuku matematiky a  fyziky. Prakticky však 

chybí téměř všechny aprobace. 

Naopak kladem je snad vyřešení stabilizace správních zaměstnanců – 

uklízeček.  
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V současnosti je naprostá většina  vyučující plně kvalifikovaná. 

Požadovanou kvalifikaci dokončila jedna kolegyně studiem na vysoké 

škole. Předepsanou kvalifikaci splňují také výchovná poradkyně, 

metodička  ICT a  metodička prevence rizikového chování žáků. 

Vzhledem k tomu, že metodička prevence odchází na mateřskou 

dovolenou, zahájil specializační studium školního metodika prevence 

nový pracovník. 

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 2018/2019 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 i komunikace s rodiči obecně. Bohužel ani čerství 

absolventi vysokých škol nejsou na tuto situaci připraveni. 

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

rodiče a žáky je určen   informační portál „Podpora výuky“. 

 

c) ve vztahu k žákům: ve   školním roce 2018/2019 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 

školy. Učí se, že spolupráce je mnohem důležitější než soutěžení založené 

na zvláštní filozofii dokazování oč je ten druhý horší než já. Snažíme se, 
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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 2018/2019 

 rekonstrukce elektroinstalace a nové osvětlení ve 2.nadzemním podlaží – 

3 učebny 

 rekonstrukce podlah – učebna č.15 a 30 

 generální rekonstrukce sociálního zařízení – děvčata  a sociální zařízení 

ve školní družině  

 nový žákovský nábytek v učebně č. 29 

 rekonstrukce kabinetu hudební výchovy – nový nábytek a další vybavení 

 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 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


