Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce

2016/2017
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Výroční zpráva základní školy je zpracována ve smyslu ustanovení § 10, odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání ( školský zákon ) a v souladu s § 7
vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního
hodnocení školy.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Základní škola Gabry a Málinky Štítná nad Vláří, okres Zlín
Zřizovatel: Obec Štítná nad Vláří - Popov se sídlem Štítná nad Vláří, č.p. 72, PSČ 763 33
Právní subjekt - příspěvková organizace - od 1. 1. 1994
Ředitel školy – statutární zástupce organizace:
Mgr. Josef Hnaníček
Statutární zástupce ředitele:
Mgr. Jitka Tkadlecová
Koordinátor ŠVP:
Mgr. Josef Hnaníček
Pracovník pro informace: Vlasta Perutková, telefon: 577 336 120, telefon: 577 336 121
e-mail: zsstitna@seznam.cz
www.zs-stitna.cz
Datum zřízení školy: 1. 9. 1973
Datum zařazení do sítě: 14.3.1996, č.j. 1204/11, změna zařazení do sítě škol 14.7. 1999,
č.j. 1020 - 37/99, poslední změna zápisu v rejstříku škol a ŠZ 1.4.2006, č.j. KUSP 11330/2006
● IZO 600114210
● Součásti školy: I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ, školní družina - ŠD, školní jídelna – ŠJ
● Celková kapacita školy - 350 žáků, ŠD - 160 žáků, ŠJ - 350 obědů.

Základní údaje o škole a jejích součástech ve školním roce 2016/2017:

Součásti
ZŠ
1.stupeň
2.stupeň
Školní družina
Školní jídelna

Počet tříd
5
5
3
X

Počet žáků
k 30.9.
105
91
90
194

Počet žáků na třídu
21
18,2
30
x

Přepočtený počet
pracovníků
6,5
8,6
2,5
3,5

Počet žáků
na 1 úvazek
16,2
10,6
36
55,4

● Školská rada byla zřízena zřizovatelem školy od 1.1.2006, poslední změna ke dni: 1.10.2015
Skládá se z 9 členů; 3 zástupce zvolili pedagogičtí pracovníci, 3 si zvolili zákonní zástupci žáků, 3 členy rady
jmenoval zřizovatel školy, obec Štítná nad Vláří – Popov.
● Rodičovské sdružení s názvem Klub přátel dětí a školy při Základní škole Gabry a Málinky Štítná nad Vláří,
z.s. (KPDŠ) bylo MV ČSFR zaregistrováno dne 3.10.1991.
● Školní sportovní klub v rámci AŠSK ČR pracuje na škole systematicky od 1. 9. 1997. Spolu s dalšími sedmi
základními školami ze širokého okolí tvoříme Valašskou sportovní ligu, sérii 12 sportovních soutěží dětí v rámci
Valašskokloboucka a Luhačovicka.
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VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY
Vzdělávání probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „ Škola
dílna lidskosti“, který vychází z potřeb a zájmů dětí. Stanovení obsahu učebních osnov, hodinové dotace
jednotlivých oborů vzdělávání, výchovné a vzdělávací strategie, zařazení průřezových témat a výstupů je v
souladu s požadavky a kritérii RVP. ŠVP je zpracováván v programu INSPIS, vytvořeným ČŠI.
● Žáci 8. ročníku si vybírali mezi předměty: sportovní výchova, technické práce - celkem 2 hodiny týdně.
● Žáci 9. ročníku navštěvovali Výtvarný seminář nebo Konverzaci v cizích jazycích s dotací jedna hodina
týdně.
● Z nepovinných předmětů se na naší škole vyučovala pouze křesťanská výchova ve všech třídách od 1. do 9.
ročníku, celkem 147 žáků – (73 % všech žáků školy) a ILP na I. stupni.
● Na I. stupni byli všichni vyučující vyškoleni a využívali metod práce Tvořivé školy (činnostního učení),
patříme k síti škol programu „Tvořivá škola“. Vedoucí metodického sdružení I. stupně je lektorkou TŠ. Na II.
stupni školení činnostního učení absolvovali vyučující ČJ, D, M, HV a KV.

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017:
Pedagogický se kromě ředitele a zástupkyně skládal z 15 učitelů, 3 vychovatelek a 2 asistentek
pedagoga. Sbor je smíšený s naprostou převahou žen, jeho předností je odborná kvalifikovanost, vstřícnost a
kreativita. Všichni vyučující jsou vyškoleni ve využívání výpočetní techniky, interaktivních tabulí. Všichni
vyučující mají k dispozici kabinet, který je vybavený počítačem s přístupem k internetu.
Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

22
1

17,4
0,1

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Pedagogičtí
pracovníci
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Hk
Tk
Če
Pe
Va
Ja
Rů
Hč
Še
Zv
Šk
Ch
Ns
Mi
Tr
Ba
Fj
Hl
By
Ma
St
Tu

Pracovní zařazení,
Funkce
ředitel školy
statutární zástupce ŘŠ
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
učitel/ka
vedoucí vychovatel/ka
vychovatel/ka
vychovatel/ka
externí učitel/ka náboženství
asistent pedagoga
asistent pedagoga
učitel/ka

Úvazek
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,95
1,0
1,0
1,0
0,5
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
0,96
0,97
0,96
0,09
0,5
1,0
0,41

Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv +JA
VŠ, pedagogická, M+Z
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Vv
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv
VŠ, pedag., učitelství I.stupně
VŠ, pedag., učitelství I.stupně
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv
VŠ, pedag., Př - Ch
VŠ. pedagog.,teolog., obor KV+ČJ
VŠ, DPS, M
VŠ, pedagogická, Č + D
VŠ, pedagogická, Č + Hv
VŠ, pedagogická , ČJ + Vv
VŠ, pedagogická, M+F
SPgŠ, obor vychovatelství
SPgŠ, obor vychovatelství
SPgŠ, obor vychovatelství
VŠ, teologická
VŠ
SŠ
VŠ, pedagogická D + JN

Započtená
ped.. praxe
29
32
34
22
36
44
19
29
13
15
19
18
14
16
30
35
29
37
22
1
5
15
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
( zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné předměty , tj. předměty klasifikované)
v%
97
76,6

Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky
●
●

Výrazný nedostatek aprobace NJ, TV na II. stupni.
Aprobovanost výuky je přibližně stejná jako v minulých letech v souvislosti s úbytkem žáků a tříd,
učitelé mají úvazek doplněn o jiné předměty

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016 / 2017 :
Fyzické osoby

Přepočtené úvazky

10
0

9,45
0

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/17:

Pořadové číslo
1.
SK
2.
RA
3.
RE
4.
HN
5.
ŠE
6.
PE
7.
HO
8.
RA
9.
VA
10.
HŠ

Funkce
uklizečka
uklizečka
uklizečka
uklizečka
školník
hospodářka
vedoucí ŠJ
ved. kuchařka
kuchařka
pomocná kuchařka

Úvazek
0,9
0,9
0,9
0,75
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0
1,0

Stupeň vzdělání, obor
SO
SO
SO
ÚSO
SO, truhlář
ÚSO, ekonomické
ÚSO, ekonomické
SO, kuchařka
SO, kuchařka; ÚSO, ekonomické
základní

●
Kolektiv provozních pracovníků je již stabilizovaný. Normativy nepedagogických pracovníků neustále
a zcela nelogicky vycházejí z počtu žáků školy a neberou ohled na skutečné rozměry úklidové plochy (konkrétně
cca 6 700 m2). Zřizovatel se podílí na mzdách pro provozní pracovníky.
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DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ (DVPP)

Finanční prostředky přidělené normativně na další vzdělávání pedagogických pracovníků v rámci ONIV
jsou v posledních letech nízké. Krajské normativy neberou ohled na velkou vzdálenost školy a obce od školicích
středisek - značnou část peněz na DVPP odčerpalo cestovné na vzdělávací akce.
Akce a okruhy DVPP ve šk.roce 2016/2017
Název akce

poč.akcí

Školský management
Doškolovací kurz zdravotníka zdrav. akcí
Dopady novel zákona o ped. prac. do praxe
Informační seminář o způsobu vykazování
údajů o podpůrných opatřeních
Metodické semináře
Bezpečné zacházení s chemickými látkami
Matematika pro život
Rozumět dějinám: Jan Žižka, Francouzská revoluce
Rozumět dějinám:“Velký bratr a co pak?“
Setkání učitelů cizích jazyků – AJ
Setkání učitelů cizích jazyků - NJ
Nové nápady k výuce AJ
„Český rok od Tří králů do vánoc“
Jarní hry s hudbou a pohybem
„Od aprílu k májovému kvítí“
Dílna tvořivého přístupu k hudbě v hodinách Hv

účast

seminář kč

cestovné

1
1

1
1

6.020,450,-

0
118,-

1

1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
14

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
32

890,0
790,820,670,670,560,640,500,780,700,13.490,-

1

14

13.720,-

15

46

27 210,-

0

212,-

234,212,210,212,210,210,212,176,306,249,212,2.773,-

DVPP v rámci projektu „Šablony pro ZŠ Gabry a Málinky“
Vzdělávání ped.pracovníků – Inkluze
DVPP ve školním roce 2016/2017

Celkem náklady na DVPP ve školním roce 2016/2017

2 773,-

29 983,- Kč

●

Potřeba DVPP v příštím školním roce - rozšíření aprobace – JN pro II. stupeň
- nové (efektivní) metody vyučování
- proškolení sboru v oblasti práce s nadanými žáky a žáky s
poruchami učení – jejich náprav

5

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍMI PROSTŘEDKY

Zpráva o hospodaření za rok 2016
a) příjmy
-

státní dotace
(platy pracovníků, zákonné odvody, učebnice,UP)
dotace zřizovatele OÚ - provozní náklady
stravné žáci a zaměstnanci školy
poplatky za školní družinu
grant OÚ – činnost folklorního souboru Javorníček
úroky
ostatní výnosy ( ŠP hrazené žáky, poškoz. učebnice apod.)
CELKEM

10,497.040,- Kč
2,700.000,769.861,26.310,9.945,448,68
41.247,14,044.918,68

b ) výdaje
-

náklady na platy pracovníků ( bez HČ)
zákonné odvody, vč. FKSP, Zákonné pojištění a DPH
učebnice, UP, DVPP, plavání žáků
ostatní provozní náklady
z toho : energie, voda
915,829,73
údržba, opravy
504,656,17
ostatní (kanc. nábytek, PC,
tiskárny, odpisy, čistící prostř.,
OPOP, kanc. mat., služby apod.) 956,137,45
CELKEM

7,902.916,2,815.137,245.030,3,146,484,25

14,109.567,25

c) Výsledek hospodaření z hlavní činnosti – ztráta

Hospodářská činnost:

-64.648,57

- obědy cizím strávníkům zisk
- nájmy
zisk

17.071,66.209,-

Celkem VH

18.631,43

Další čerpání dotací : Šablony pro ZŠ G+M
Úřad práce – VPP

59.850,- ( MP 53.800,- ostatní 6.050,-)
131.860,- ( MP 97.939,- odvody 33.921,-)

Výše platů :
Nároková složka platu
Nenároková složka platu
OON ( stát. prostředky)
Ostatní zdroje – zřizovatel
CELKEM

% nenárokových složek k tarifům

7,173.062,382.314,84.300,317.240,7,902.916,-

5%

Průměrný plat v roce 2016 – pedagogičtí pracovníci:
- nepedagogičtí pracovníci

27,601,16,453,-
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ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017:

Zapsaní do 1.
třídy 2016
24

Počet žádostí
o odklad
5

Nastoupili do
1.třídy 2016
19

Zapsaní do
1.třídy 2017
31

Počet žádostí
o odklad
3

Nastoupí do
1.třídy 2017
28

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ

Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku: 2016/2017
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I. st.
6.
7.
8.
9.
Celkem II. st.
Škola celkem

Počet žáků
celkem

Prospělo s
vyznamenáním

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

19
20
27
17
21
104
18
22
21
30
91
195

19
18
17
8
15
77
5
6
6
10
27
104

0
1
9
8
6
24
12
15
14
19
60
84

0
0
1
0
0
1
1
1
1
0
3
4

1
1
1

Z toho dva žáci absolvují školní docházku v zahraničí ( 2. a 4. ročník).

Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2016/2017:
Gymnázium
8 leté
Přihlášeno Přijato
0
0

4 leté
Přihlášeno Přijato
11
11

SOŠ
vč. konzervatoří
Přihlášeno
4

Přijato
4

SOU , U
Přihlášeno
16

Přijato
16

OU , PrŠ
Přihlášeno Přijato
0
0
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VÝCHOVNÉ PORADENSTVÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

Samotná činnost vycházela z celoročního plánu školy a harmonogramu činnosti výchovného poradenství.
V rámci dalšího vzdělávání v oblasti výchovného poradenství se uskutečnilo několik setkání:
- 30. 8. 2016 proběhla ve Zlíně informační schůzka „Týden k volbě povolání“,
pořádaná Úřadem práce ČR, Krajská pobočka ve Zlíně ( průřez profesní nabídkou ZK )
- 29. 9. 2016 pracovní setkání výchovných poradců k problematice kariérového poradenství ve Zlíně
- 19. 10. 2016 regionální porada výchovných poradců ZŠ
- 31. 5. 2017 společné konzultační odpoledne s pracovníky KPPP a ZDVPP Zlín vztahující se
k postupům při zavádění a realizaci podpůrných opatření
Práce byla zaměřena na oblast:
- úroveň profesního poradenství
- systém kontaktů s rodiči
- rozmísťovací řízení
- spolupráce s třídními učiteli
- vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
integrace žáků
- spolupráce s PPP
Úroveň profesního poradenství:
- volba povolání je zařazena do VZ, VO, Pč v 8. a 9. ročníku
- 7. 11. 2016 návštěva Úřadu práce Zlín – skupinové poradenství pro 9. ročník
- 23. 11. 2016 exkurze žáků 9. ročníku do SOŠ Slavičín a TVD Rokytnice
- dny otevřených dveří na středních školách
- využití stránek www.infoabsolvent.cz
- využití materiálů zaslaných ze středních škol
- pomoc při řešení odvolacího řízení proti rozhodnutí o nepřijetí na střední školu
Systém kontaktů s rodiči:
- pravidelné třídní schůzky a konzultační dny
- individuální pohovory s rodiči
- schůzky s rodiči problémových žáků
Rozmístění žáků 9. tříd:
I v letošním roce proběhly v celém Zlínském kraji povinné přijímací zkoušky na střední školy. Zápisový lístek,
kterým žák potvrzuje svůj nástup na střední školu, může uchazeč uplatnit jen jednou. V současné době chce
nastoupit:

celkem

chlapci

dívky

gymnázium

11

4

7

studijní obory

4

2

2

učební obory

15

9

6

Školy:

státní
církevní

- 28
- 2

Vycházející z nižších ročníků:

8. tř. – 1 žák

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Logopedický kroužek:

p. uč. Vargová

Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami a žáci mimořádně nadaní k 30.6.2017 : celkový počet: 12
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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM
Na základě pokynů MŠMT a podle Školního vzdělávacího programu ZŠ Gabry a Málinky
„ Škola – dílna lidskosti“ se naše škola i letos snažila systematicky pracovat na dlouhodobém
a komplexním programu v oblasti primární prevence, který se pokouší využít všech prostředků školy
i všech možných zúčastněných stran k tomu, abychom dokázali vytvořit zdravé a podnětné prostředí
pro všestranný rozvoj svých žáků i pedagogů.
Vzdělávání školního metodika prevence:
• Pracovní setkání metodiků prevence dne 13. 9. 2016
• X. ročník krajské konference k primární prevenci rizikového chování 20. 9. 2016 Zlín
• Konference školních metodiků prevence dne 22. 3. 2017 ve Zlíně
• Konzultační odpoledne s pracovníky KPPP a ZDVPP Zlín dne 31. 5. 2017
Zajištění poradenských služeb a programů speciálních pracovišť:
• spolupráce s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín
• detašované pracoviště Slavičín
• spolupráce v případě předávání pokynů k dalšímu postupu práce s dítětem ve školním prostředí
•
Hasičský sbor Valašské Klobouky
•
R-Ego, z.s. Slavičín
•
Policie ČR
Pobyty podporující zdravá společenství ve třídách:
Pobyty nejsou realizovány odtrženě od školní problematiky a skupinové dynamiky třídy, ale již každoročně
lektoři DISu Fryšták úzce spolupracují s třídními učiteli a metodikem prevence, děti jsou na program
systematicky připravovány a po návratu z něj se s nimi dále pracuje. Navíc jsou v programu kurzu zahrnuta
témata etické výchovy, výtvarné výchovy, slohu, výchovy ke zdraví a občanské výchovy, čímž je realizován i
ŠVP. Před nástupem na pobyt je vypracován podrobný popis třídy, proběhne dotazníkové šetření mezi žáky.
Na zajištění této akce jsme v rámci Programu na podporu škol a školských zařízení v oblasti prevence rizikových
typů chování v roce 2017 vypracovali projekt „S Gabrou a Málinkou do Fryštáku“ . Z tohoto projektu je
financováno 70% celkových nákladů.
7. - 9. 11. 2016 Orientační dny pro 6. třídu ve spolupráci s DIS Fryšták
22. - 24. 3. 2017 Adaptační kurz pro 8. třídu ve spolupráci s DIS Fryšták
(důraz na rozvoj sociálních kompetencí a vytvoření pozitivního klimatu třídy)
1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 – projekt „S Gabrou a Málinkou do Fryštáku“
Dlouhodobý projekt naší školy zaměřený na primární prevenci:
Vánoční koledování „Děti dětem“ - 4. 12. 2016

Přehled uskutečněných akcí školy zaměřených na prevenci rizikových jevů:
datum
13. 9.
20. 9.
1.-4.11.
7. 2.
7. 2.

Způsob vedení programu
preventivní program
interaktivní program
interaktivní program
preventivní program
preventivní program

zajišťuje
HZS Val. Klobouky
Tomáš Řehák
Nadační fond Albert
Policie ČR
Policie ČR

třída
7. třída
9 AB
3. - 9.
5. třída
8. třída

téma
Beseda a exkurze na pracoviště
Sex, AIDS, vztahy
Zdravá 5
Bezpečně na internetu

13. 3.

preventivní program

HZS Val. Klobouky

2. třída

Nebezpečí sociálních sítí
PO a ochrana obyvatelstva

13. 3.

preventivní program

HZS Val. Klobouky

6. třída

PO a ochrana obyvatelstva

11. 4.

preventivní program

HZS Val. Klobouky

2. třída

Beseda a exkurze na pracoviště

20. 4.

preventivní program

HZS Valašské Klob.

6. třída

Beseda a exkurze na pracoviště
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Dlouhodobé programy naší školy zaměřené na primární prevenci:
Na I. a II. stupni zajišťovalo Poradenské centrum R-Ego Slavičín:
1. pololetí tohoto školního roku:
Třída

Datum

Název programu

Počet hodin

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

29. 9. 2016
29. 9. 2016
3. 10. 2016
3. 10. 2016
3. 10. 2016

Bárka a Klárka I. díl
Bárka a Klárka 2. díl
Bárka a Klárka 3. díl
S úsměvem do školy
Před problémy neutíkej

2
2
2
2
2

6. třída

29. 9. 2016

Já a Ti druzí

2

7. třída
8. třída
9. A
9. B

5. 10. 2016
5. 10. 2016
5. 10. 2016
10. 10. 2016

Zvládám stres
Zvládám stres
Umím se prosadit a být tolerantní
Umím se prosadit a být tolerantní

2
2
2
2

2. pololetí 2017:
Třída

Datum

Název programu

Počet hodin

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. A
9. B

24. 5. 2017
24. 5. 2017
29. 3. 2017
29. 3. 2017
22. 3. 2017
15. 3. 2017
15. 3. 2017
15. 3. 2017
22. 3. 2017
22. 3. 2017

Bárka a Klárka I. díl /pokračování/
Bárka a Klárka 2. díl /pokračování/
S úsměvem do školy
Spokojená třída
Já a Ti druzí-usmívej se každý den!
Dej STOP šikaně!
Dej STOP šikaně!
Třída v pohodě
Vztahy a Já
Vztahy a Já

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Další preventivní programy budou systematicky probíhat i v následujícím školním roce.
V květnu se naše škola zúčastnila dotazníkového šetření v rámci výzkumného projektu „Míra výskytu vybraných
rizikových aktivit a míra impulzivity u žáků druhého stupně základního vzdělávání“. Cílem této studie bylo
zjistit výskyt určitých rizikových aktivit v populaci adolescentů. Zpracování testů a výstupy realizoval
zadavatel PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. (UP Olomouc). Seznámení se závěry šetření bude součástí
závěrečné zprávy Minimálního preventivního programu.
Další preventivní programy budou systematicky probíhat i v následujícím školním roce.
●

Pochvaly a ocenění :

V průběhu školního roku 2016/2017 bylo uděleno celkem 108 pochval třídních učitelů za aktivní práci
ve školním roce a vzornou reprezentaci školy v soutěžích a 2 pochvaly ředitele školy s knižní odměnou.
●

Nápravná opatření (napomenutí a důtky) :

Celkem bylo uloženo 43 napomenutí třídního učitele, 16 důtek třídního učitele, 5 důtek ředitele školy za
opakované přestupky proti školnímu řádu, 1 žák byl klasifikován třetím stupněm z chování za neomluvenou
absenci.
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Napomenutí a důtky třídního učitele jsou udělovány většinou okamžitě po přestupku, před udělením důtky
ředitele školy se schází k jejímu projednání pedagogická rada.
Snížené stupně z chování na konci školního roku: 2016/2017
Stupeň chování
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Počet
0
1

% ze všech žáků školy
0
0,5

Neomluvené hodiny za školní rok : 2016/2017
Počet
0
12
12

1. pololetí
2. pololetí
Za školní rok

% ze všech zameškaných hodin
0
0,2
0,1

Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2016/2017:

Olympiády a soutěže
Olympiáda z ČJ
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Pythagoriáda
Recitační soutěž I. stupeň
Recitační soutěž II. stupeň
Dopravní soutěž
Coca Cola Cup
Valašská sportovní liga
- Mc Donald - nejmladší a mladší žáci
- lehká atletika
- odbíjená D+CH
- vybíjená
- floorbal
- košíková
- plavání
- minikopaná
- přespolní běh
- lyžování
Mladý zdravotník
Mladý chemik
O zlatý klíč k brumovskému hradu
Konverzační soutěž v AJ a NJ
Vorvaň
Výtvarná soutěž Maluj a buď blíže přírodě
Soutěž dět. zpěváčků Valašsko-Klob.
Výtv. soutěž Požární ochrana očima dětí

Školní
kolo
19
124
12
29
23
15
20
25

Úroveň okrsku

48
114
43
39
25
26
39
28
80
65
10

24
14
12
12
10
10
6
8
8
4
10

21
0
30
26
65

Okresní
kolo

Regionální
kolo

2

3
4
4
8
15

4
1
0

3
1
15

15

12
8

10
3

5
1

1
0

1
8
1
3

5
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Výrazné úspěchy žáků v okrskové, okresní a oblastní úrovni:

1. místo v krajském kole konverzační soutěže v JA – O. Hnilo
1. místo v okresním kole Mc Donaldś Cup – 1-3.. roč.
1. místo v okresním kole konverzační soutěže v JA – O. Hnilo
1. místo O pohár Závrší - fotbalisté 2.-4. roč.
1. místo oblastní kolo zdravotnické soutěže Helfíkův kotár
1. místo v okrskovém kole ve florbale
2. místo v krajském kole soutěže Mladý chemik – Ondřej Hnilo
2. místo regionální soutěže zpěváčků Valašskoklobucka – K Matúšů
2. místo v krajském kole jazykové soutěže KPDM – O. Hnilo
2. místo v okresním kole halové kopané
2. místo v regionálním kole Coca Cola Cup
2. místo v krajském kole Mc Donaldś Cup 1.-3. roč.
2. místo v okrskovém kole ve vybíjené
2. místo v okrskovém kole odbíjené dívek
3. místo regionální soutěže zpěváčků Valašskoklobucka – Šerý, Urbanová
3. místo v republikovém kole soutěže Maluj a buď blíže přírodě – K. Matúšů
3. místo republikové soutěže Mladý zdravotník
3. místo Valašská sportovní liga
3. místo v okrskovém kole atletika II. st.
3. místo v okrskovém kole v přespolním běhu
3. místo v okrskovém kole v recitaci – A. Hrnčiříková
4. místo v okresním kole Dopravní soutěže
5. místo v okresním kole ve volejbale dívek
6. místo Zlínský Vorvaň
11. místo v celostátním kole konverzační soutěže v JA – O. Hnilo
okresní kolo Pythagoriády – Ondřej Struhař – úspěšný řešitel

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:
Pravidelné relace školního rozhlasu věnované významným událostem, výročím.
Kurzy plavání ve všech ročnících I. stupně školy – 104 dětí.
Nácvik a předtančení polonézy na školním rodičovském plese (žáci 9. ročníku)
Výzdoba kulturního domu před rodičovským plesem.
Účast všech žáků na divadelním představení:
I. stupeň
- Africká pohádka – div. Hradec Králové
- Broučci – MD Zlín
II. stupeň
- Div. pro školy – Legenda V + W
- Beatles – příběh legendy – Filharmonie Zlín
- Peter Black – divadlo Zlín
Filmové představení v rámci 57. ročníku MFF pro děti a mládež ve Zlíně – žáci II. Stupně – Z Paříže do Paříže
Filmové představení pro žáky I. stupně ve Val. Kloboukách 3D – Zpívej
Zajištění výchovného koncertu pro všechny žáky školy ve spolupráci se ZUŠ Valašské Klobouky
Výchovný koncert – M. Müller a citera
Adventní odpoledne pro rodiče a občany.
Dárečky a program v rámci oslavy Svátku matek.
Výstavky výtvarných prací žáků ve škole - pravidelně obměňované.
Tématické výstavy na I. stupni
Výstavy výtvarníků, uměleckých fotografů a kolektivních výtvarných prací žáků školy v prostorách
galerie školy – P. Illková, p. Látal., Zdeněk Sklenář
Přednáška Sluneční soustava 3.-5. roč.
Přednáška ASIE 6.-9. ročník
Dvanáct sportovních soutěží pro různé věkové kategorie žáků v rámci Valašské sportovní ligy (VSL).
Vánoční laťka
Netradiční disciplíny
Turnaj ve vybíjené I. st.
Školní přebor ve Florbalu a Volejbalu dvojic
Den Země v rámci - soutěže žáků I. a II. stupně
Vycházky a výlety tříd I. a II. st. stupně s třídními učiteli a vyučujícími podle celoročního plánu.
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Exkurze zaměřené na volbu povolání – Úřad práce Zlín
Vzdělávací exkurze
- pekárna a ZD Javorník Štítná
- Praha
- Velké Losiny, Dlouhé Stráně
- dopravní hřiště v Malenovicích
- Kosenka
- Betlém Horní Lideč
- SOU Val. Klobouky a SOŠ Slavičín
- TVD
- Obecní úřad a knihovna
- Brno - VIDA
- Javorníček v Envicentru Vysoké pole
Inovace a pravidelná aktualizace internetových stránek školy.
Spolupráce s místní knihovnou - besedy a soutěže pro děti všech ročníků a všechna oddělení ŠD
Spolupráce s DDM Brumov - Bylnice (zájmové kroužky, dopravní soutěž).
Pravidelná spolupráce s MŠ Štítná a MŠ Jestřabí – spolupráce žáků I. stupně a předškoláků
Spolupráce s KPPP Zlín a SPC Val. Meziříčí
Účast ve výtvarných soutěžích - Požární ochrana očima dětí, Děti dětem, Podzimní tvoření, Soutěž o maskota
vodní přečerpávající stanice Dlouhé stráně
Besedy s požárníky z Valašských Klobouk 2. a 6. ročník - Hasík
Besedy s Policií ČR pro 2.,5. a 8 roč.
Beseda a test BESIP – 3.+4. roč.
Učení naruby
Slavnostní předávání slabikáře
Pasování na čtenáře
Oblastní výtvarné soutěže pro I. A II. stupeň
- Medové odpoledne
- Pohádka
- Podzimní tvoření
- Děti dětem
Projekt Zdravá 5
Orientační dny ve Fryštáku
Lyžařský výcvik 7. roč.
Zápis do 1. ročníku + žáci z výtvarného semináře.
Ovoce do škol
Program R-EGO
Vystoupení Javorníčku - Medové odpoledne
- Přehlídka souborů Valašskokloboucka
- Rozsvěcování stromečku ve Štítné nad Vláří
- Pěvecké soutěže ve Valašských Kloboukách
- Den otevřených vrat v DV Javorník
- Vystoupení ke Dni matek
- Představení obce při akci Mikroregion Valašskoklobucko
- Vystoupení pro pracovníky družební školy Trenčín
- Advent
- Popovské slavnosti
Akce pro žáky v rámci udržitelnosti předchozích projektů, kvízy, soutěže
Projekt Šablony pro ZŠ Gabry a Málinky – Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, Čtenářské kluby,
Klub zábavné logiky a deskových her
Sazka Olympijský víceboj
Atletika do škol
Beseda na téma Sex, AIDS a vztahy – Tomáš Řehák
Sběry papíru a šípků, PET víček a baterií
Další podrobné aktuální informace, pozvánky, fotografie, výsledkové listiny aj. jsou k dispozici na webové
stránce naší školy www.zs-stitna.cz
Ze strany školy je zdůrazněna snaha o pravidelnou a aktuální informovanost veřejnosti o dění ve škole
prostřednictvím webových stránek, došlo k zavedení e-mailových adres pro všechny vyučující.
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ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH

Pedagogičtí pracovníci naší školy ve spolupráci s rodiči a přáteli školy organizují práci žáků v těchto
zájmových kroužcích:
1.
2.
3.
4.
5.

Odbíjená žákyň
Kroužek Dopravní výchovy
Individuální logopedická péče
Kroužek mladých rybářů
Základy vaření a stolování

6.
7.
8.
9.

Národopisný kroužek Javorníček
Kroužek mladých zdravotníků
Stolní tenis
Florbalový kroužek

Některé zájmové aktivity našich žáků vedené pedagogickými pracovníky naší školy či zástupci rodičů probíhají
ve spolupráci s DDM Brumov – Bylnice.

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 ve třech odděleních 90 žáků.

I.
II.
III.

oddělení vychovatelka Hana Bartošová
oddělení vychovatelka Marie Hnilová
oddělení vychovatelka Ivana Fojtíková

smíšené oddělení

Pravidelnou zájmovou činnost ŠD doplňovala možnost docházky žáků do zájmového kroužku:
Základy vaření a stolování
Sportovní kroužek vybíjené
Kroužek dopravní výchovy
Stolní tenis
Kroužek Angličtiny pro 1. a 2. tř.

vychovatelka Hana Bartošová
vychovatelka Ivana Fojtíková
vychovatelka Marie Hnilová
vychovatelka Ivana Fojtíková
vychovatelka Marie Hnilová

8 žáků
19 žáků
12 žáků
12 žáků
20 žáků

Finanční zabezpečení ŠD:
Měsíční poplatek ŠD na žáka činí 30 Kč.
Za I. pololetí bylo vybráno
13 200
Za II. pololetí bylo vybráno
13 200
Celkem
26 400
Sběr šípků
2 700
Sběr papíru
29 946
Dar KPDŠ

Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

4 500 Kč.

Letos jsme nakoupili do školní družiny 3 počítače v hodnotě 40 486 Kč.

Akce ŠD ve školním roce 2016/2017
-

pravidelné měsíční návštěvy v MLK
soutěž v MLK „Kdo si hraje, nezlobí“
pravidelní měsíční návštěvy v žákovské knihovně
písničkové soutěže DO-RE-MI, Pojďme chytit notu, Zlatý slavík
hudebně-naučná soutěž
sportovní soutěže - turnaj ve vybíjené, kuželkách, střelecké , štafetové soutěže, taneční soutěže,
netradiční soutěže
výtvarné soutěže - Zamykáme les, výzdoba ŠD,kreslení na chodníku – Rozkvetlá louka, Návrh na
dětské hřiště – ve spolupráci s Obecním úřadem Štítná
recitační soutěž Znám křišťálovou studánku
hádankové soutěže, logické hry a hrátky, vtipnější vyhrává
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-

soutěž ve skládání puzzle – „ Ve hře hledej zálibu“
Papírový den – skládání čepic, vlaštovek
Mikulášský den s nadílkou
Vánoční besídka , pečení vánočního cukroví
Maškarní bál – „Pojďte taky do pohádky“
MISS ŠD 2016/2017
Atletický trojboj na školním hřišti
pletení pomlázek s panem Gbelcem
přírodovědná a vlastivědná soutěž
oslava Dne dětí – netradiční soutěže v tělocvičně
Rozlučka s „páťákama“
Koncert dětí LŠU
nácvik tanečního vystoupení ke Dni matek
výroba dárků k zápisu dětí do 1. třídy

PROVEDENÉ KONTROLY ZE STRANY ČŠI A DALŠÍCH KONTROLNÍCH ORGÁNŮ
Ve školním roce 2016/2017 byly na škole provedeny tyto kontroly:
26. 10. 2016:

OSSZ Zlín

13. 1. 2016:

Státní veterinární správa pro Zlínský kraj

9. 5. 2017:

HZS ZL kraje

12. 5. 2017:

Kontrolní zpráva SIBP nad stavem BOZP

Zjištěné nedostatky byly ve stanovené době odstraněny.
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ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY
Velký důraz jsme i letos kladli na etickou výchovu dětí - nejen ve vyučování výchovy ke zdraví a
výchovy k občanství, ale také ve veškerém působení třídních učitelů a ostatních pedagogických i provozních
pracovníků školy. Dbali jsme na rozvoj estetické výchovy a neustálé zlepšování estetického řešení interiéru
školy. Provedli jsme klasické opravy ve třídách a dokončili jsme vymalování školní jídelny. Všechny dveře na
bloku A už jsou vyměněny a v celé škole jsme sjednotili klíče tak, aby všichni pracovníci školy mohli pohodlně
vstupovat do všech školních prostor. Nevyužívaná místnost v dílnách byla přeměna v pobočku Charity Slavičín.
Příspěvky zřizovatele zůstaly na stejné výši, ale díky mírné zimě a zapojení do projektu „Energie pod kontrolou„
se nám z ušetřených peněz podařilo dokončit všechny plánované investice. Pokračovali jsme s výměnou
elektroinstalace v bloku D, loni jsme dokončili prostory v okolí školní kuchyně a letos se podařilo dokončit
prostory kolem školních dílen. V návaznosti na práce na novém stavebním obvodu „ Dělnice“ se podařilo upravit
parkoviště u vstupu do tělocvičny.
Neustále jsme rozvíjeli sportovní výchovu dětí. Všichni žáci I. stupně se zúčastnili plaveckého výcviku.
Opět jsme se aktivně zapojili do dalšího ročníku Valašské sportovní ligy, ve které jsme skončili na 3. místě.
Všichni žáci se zapojili do projektu Olympijský víceboj a žáci I. stupně do projektu Atletika do škol. Věříme, že
konečně dojde na celkovou rekonstrukci víceúčelového asfaltového školního hřiště tak, aby vyhovoval
současným potřebám.
V oblasti prevence rizikových jevů navazujeme na minulé, úspěšné projekty, které byly zaměřené na tuto
tématiku.
Pokračujeme v udržitelnosti předchozích projektů, dokončili jsme projekt „Dotkněte se inovací“, pokračujeme
v projektu „EKO škola“, Šablony pro ZŠ Gabry a Málinky“ a „S Gabrou a Málinkou do Fryštáku“.
V personální oblasti se zaměřujeme na stabilizaci pedagogického sboru.
Značným problémem zůstal normativní počet provozních pracovníků podle počtu žáků bez ohledu na
velikost úklidových ploch. Jsme rádi, že díky dobré spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo získat finanční
prostředky pro tři uklízečky.
Potýkáme se dlouhodobě s úbytkem žáků, který souvisí s úbytkem obyvatel v naší obci. Toto také
souvisí se snižováním počtu pracovníků školy a tím pádem i s množstvím finančních prostředků, které
dostáváme od zřizovatele a od Krajského úřadu.

Snažíme se, aby naše škola byla otevřená veřejnosti, abychom zachovávali tradice a byli přirozeným
vzdělávacím a kulturním centrem naší obce.

Datum zpracování zprávy:

15. července 2016

Datum projednání pedagogickou radou:

28. srpna 2016

Datum schválení školskou radou :

31. srpna 2016
Mgr Josef

Hnaníček

Ředitel školy
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