Výroční zpráva
o činnosti školy ve školním roce

2013/2014

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
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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-fax: 577 336 121
e-mail: zsstit@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 11 330/2006
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 2013/2014:
Součásti
ZŠ

Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků na třídu

1.stupeň
2.stupeň
Školní družina
Školní jídelna

5
5
3
X

102
94
93
196

20,4
18,8
31
x
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●
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Přepočtený počet
pedagogických
pracovníků
(pracovnic ŠJ)
6,5
8,9
1,8
3,5

Počet žáků
na 1 úvazek

15,7
10,6
51,7
56

Školská rada byla zřízena zřizovatelem školy od 1.1.2006, obměněna k 1.1.2009, k 1.9.2010
(změna ředitele školy) a ke dni 31.5.2012.
Má 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 10
sportovních soutěží dětí v rámci Valašskokloboucka a Luhačovicka.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY
Vzdělávání probíhá ve všech ročnících podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
„ Škola základ lidskosti“, který vychází z 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. Od září 2013 došlo k úpravě
školního vzdělávacího programu v souvislosti s úpravou rámcového vzdělávacího programu.
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Žáci 8. ročníku si vybírali mezi předměty: sportovní výchova, technické práce a výtvarný
seminář – celkem 5 hodin týdně.
V 9. ročníku žáci volili mezi předměty: sportovní výchova a technické práce – celkem 4
hodiny týdně.
Z nepovinných předmětů se na naší škole vyučovala pouze křesťanská výchova ve všech
třídách od 1. do 9. ročníku, celkem 167 žáků – (85 % 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 2013/2014:
Pedagogický se kromě ředitele a zástupkyně skládal ze 14 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, interakt.
tabulí.Všichni vyučující mají k dispozici kabinet, který je vybavený počítačem s přístupem k internetu.

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
18
1

Přepočtené úvazky
17,2
0,1

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014:
Pedagogičtí
pracovníci
1.
Hk
2.
Tk
3.
Če
4.
Pe
5.
Va
6.
Ja
7.
Rů
8.
Hč
9.
Še
10.
Šu
11.
Šk
12.
Ch
13.
St
14.
Mi
15.
Tr
16.
Ba
17.
Fj
18.
Hl
19.
By
20.
Or
21.
Bl
22.
Ns
●
●
●

Pracovní zařazení,
Kvalifikace, stupeň vzdělání,
Funkce
Úvazek
obor, aprobace
ředitel školy
1,0
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv +JA
statutární zástupce ŘŠ
1,0
VŠ, pedagogická, M+Z
učitel/ka
1,0
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Vv
učitel/ka
1,0
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv
učitel/ka
1,0
VŠ, pedag., učitelství I.stupně
učitel/ka
1,0 VŠ, pedag., učitelství I.stupně
učitel/ka
1,0
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv
učitel/ka
1,0
VŠ, pedag., učitelství I.stupně+Tv
učitel/ka
1,0
VŠ, pedag., Př - Ch
externí učitelka náboženství
0,36 VŠ. Historické vědy
učitel/ka
1,0
VŠ, DPS, M
učitel/ka
1,0
VŠ, pedagogická, Č + D
učitel/ka
1,0
VŠ, pedagog.,teolog., obor KV+ČJ
učitel/ka
1,0
VŠ, pedagogická , ČJ + Vv
učitel/ka
1,0
VŠ, pedagogická, M+F
vedoucí vychovatel/ka
0,88 SPgŠ, obor vychovatelství
vychovatel/ka
0,84 SPgŠ, obor vychovatelství
vychovatel/ka
0,86 SPgŠ, obor vychovatelství
externí učitel/ka náboženství
0,09 VŠ, teologická
asistent pedagoga
0,83 SŠ
asistent pedagoga
0,73 SŠ
učitel/ka
0,86 VŠ, pedagogická, Jč + Hv

Započtená
ped.. praxe
27
30
32
20
34
42
17
27
11
1
18
17
12
14
28
35
27
35
20
2
1
14

Průměrný věk pedagogického sboru byl v tomto roce přibližně 47,6 roku.
Jedna učitelka 2. stupně je od pololetí šk. roku 2013-14 na rodičovské dovolené.
V novém školním roce se počet žáků zvýší o 12 žáků (208), počet tříd bude 10
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
( zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné předměty , tj. předměty klasifikované)

Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky
●
●
●

v%
87,8
69,4

Výrazný nedostatek aprobace NJ, TV na II. stupni.
Aprobovanost výuky se stále pomalu snižuje v souvislosti s úbytkem žáků a tříd.
Zástupkyně ředitele začal studovat Funkční studium FS I.

Další vzdělávání pedagog. 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.
Proto jsme se snažili v maximální míře využívat nabídek DVPP hrazeného v rámci projektu EU
Peníze školám.
poč.akcí účast seminář Kč + cestovné
Akce a okruhy DVPP v roce 2013/2014
Školský management
Funkční studium (ZŘ)
studium
1
8.300,- 1.268,Školení evaluační a autoevaluační činnosti školy (Ř)
1
1
1.100,610,Novely právních předpisů (Ř)
1
1
590,631,Soulad ŠVP a RVP a postupy při aktualizaci (Ř)
1
1
500,559,Metodická příprava učitelů na realizaci mezinárod.projektů
1
1
0
207,Základní a doškolovací kurz LVVZ
1
2
8.400,- 2.232,Metodické semináře
Čtenářská gramotnost na I.st.
Formy a metody výuky přírodověd.předmětů
Čtení a psaní ke kritickému myšlení
Motivační setkání vyučujících CiJ
Odchyly v motor. vývoji dítěte a jejich vliv na vznik LMD a SPU
Seminář učitel Tv
Chystáme vánoční besídku-pro učitele Hv
Sloh všemi smysly
Řekni mi co čteš
Dopravní výchova na I.stupni
DVPP v rámci projektu ESF „Šablony“
Chemické reakce a rovnice v učivu
Formy a metody výuky přírodovědných předmětů
Výuka prvouky a přírodovědy prostřednictvím
činnostního učení

DVPP ve školním roce 2013/2014

●

Potřeba DVPP v příštím školním roce

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
3
3
3
1
2
2
3
1

550,770,2.010,1.500,1.950,100,1.000,1.680,2.070,350,-

206,246,618,618,540,140,569,494,621,559,-

1
1

1
1

948,770,-

427,246,-

1

1

550,-

206,-

33.138,- + 10.997,- = 44.135,-

- školský management (ZŘ)
- nové (efektivní) metody vyučování
- proškolení sboru v oblasti práce s nadanými žáky a
s poruchami učení – jejich náprava
- rozšíření aprobace – JN pro II. stupeň
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014:
Fyzické osoby
Přepočtené úvazky
Interní pracovníci
Externí pracovníci

10
0

9,45
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/14:
Pořadové číslo
1.
SK
2.
IL
3.
MA
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 stabilizovaný. Normativy nepedagogických pracovníků
neustále a zcela nelogicky vycházejí z počtu žáků školy,neberou ohled na skutečné rozměry
úklidové plochy (konkrétně cca 6 700 m2).Zřizovatel se podílí na mzdách pro provoz.
Pracovníky.

ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ SE STÁTNÍMI PROSTŘEDKY
Zpráva o hospodaření za rok 2013
a) Příjmy:
- státní dotace (platy pracovníků, zákonné odvody, učebnice,UP)
- dotace zřizovatele OÚ - provozní náklady
- stravné žáci a zaměstnanci školy
- poplatky za školní družinu
- grand OÚ – činnost folkl.souboru Javorníček“
- úroky
- čerpání fondů
- ostatní výnosy
Celkem
b) Výdaje:
- náklady na platy pracovníků
- zákonné odvody, vč. FKSP, zákon.pojištění a DPn
- učebnice, UP, DVPP, plavání žáků
- ostatní provozní náklady
z toho: energie,voda
údržba,opravy
potraviny
ostatní (vybavení pracovny Vv,čist.prostř.,kanc.mat.,služby ap.)
Celkem

c) Výsledek hospodaření

9,400.038,- Kč
2,400.000,730.103,17.480,15.000,148,11,84.216,109.344,12,756.329,11,-

6,981.074,2,478.521,334.152,60,2,962.557,17,1,300.799,10,337.243,28,730.007,65,594.507,14,12,756.304,77

24,34,- kč
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Hospodářská činnost
Obědy cizím strávníkům
Nájmy

zisk 3.412,zisk 64.447,-

Dotace ESP – projekt „Moderní škola“ (šablony)
Projekt byl zahájen 2.6.2011, ukončen 1.12.2013.
Celková dotace 1,283.048,- byla do 1.12.2013 vyčerpána.
Výše platů
Nároková složka platu
Nenároková složka platu
OON (stát.prostředky)
Ostatní zdroje-zřizovatel
Fond odměn

6,492.451,263.051,48.000,98.428,79.144,6,981.074,-

Celkem
% nenárokových složek k tarifům

6,63 %

Průměrný plat v roce 2013 pedagogických pracovníků
nepedagogických pracovníků

24.632,13.610,-

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014:
Zapsaní do 1.
tříd 2013
23

Počet žádostí
o odklad
5

Nastoupili do
1.třídy 2013
18

Zapsaní do
1.tříd 2014
33

Počet žádostí
o odklad
5

Nastoupí do
1.tříd 2014
28

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ
Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I. st.
6.
7.
8.
9.
Celkem II. st.
Škola celkem

Počet žáků
celkem
18
23
16
24
21
102
30
24
24
16
94
196

Prospělo s
vyznamenáním
16
22
13
14
11
76
12
5
3
7
27
103

Prospělo

Neprospělo

2
1
3
9
10
25
17
19
21
9
66
91

0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
1
2

Hodnoceno
slovně
1
1
2
2
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Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2013/2014:
Gymnázium
SOŠ
SOU , U
OU , PrŠ
vč. konzervatoří
8 leté
6 leté
4 leté
Přihláše Přijat Přihláše Přijat Přihláše Přijat Přihláše Přijato Přihláše Přija Přihláše Přijat
no
o
no
o
no
o
no
no
to
no
o
1
1
0
0
8
4
4
16
5
5
0
0
Hodnocení výsledků výchovného působení
●
Výchovné poradenství na škole (VP) mají na starosti dvě výchovné poradkyně.
Výchovná poradkyně na 1. stupni školy se starala o žáky s vývojovými poruchami učení
a o integrované žáky, měla na starosti depistáž dětí s vývojovými poruchami učení v prvních
ročnících školy. Je to vyškolená dyslektická asistentka, prováděla nápravu vývojových poruch
učení na 1. stupni v dyslektickém kroužku. Měla na starosti spolupráci s PPP týkající se
integrovaných žáků. Její úvazek byl snížen o 1 hodinu týdně.
Výchovná poradkyně na 2. stupni školy zajišťovala ostatní styk s PPP, profesionální orientaci
žáků, plánování, koordinaci, hodnocení činnosti výchovného poradenství i v souvislosti s
protidrogovou prevencí na škole. Absolvovala studium pro výchovné poradce na UP v
Olomouci. Její úvazek byl snížen o 1 hodinu týdně. Ve spolupráci s Úřadem práce Zlín
zajišťovala pro žáky 9. ročníku poradenství při výběru profese. Pravidelně seznamovala žáky a
rodiče s nabídkami školských zařízení a studijních oborů.

Činnost výchovného poradenství vycházela z celoročního plánu školy a harmonogramu činnosti
výchovného poradenství.
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
- 15. 10. 2012 návštěva Úřadu práce – skupinové poradenství pro 9. ročník
- naši školu navštívili a žáky oslovili zástupci Gymnázia Valašské klobouky
- 18. 12. 2012 exkurze žáků 9. ročníku do SOŠ Slavičín a NTS Prometal Slavičín
- 31. 1. 2013 exkurze žáků 9. ročníku do TVD Rokytnice
- dny otevřených dveří na středních školách
- využití stránek www.infoabsolvent.cz
- využití materiálů zaslaných ze středních škol
- v rámci hodin pracovních činností si žáci sami vyplňovali přihlášky
na střední školy ( 20 žáků z 24 využilo možnosti podat si 2 přihlášky )
- pomoc při řešení přijímacího řízení na odvolání ( 5 žáků )

Systém kontaktů s rodiči:
- pravidelné třídní schůzky a konzultační dny
- schůzka pro rodiče vycházejících žáků
- individuální pohovory s rodiči
- schůzky s rodiči problémových žáků
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Rozmístění žáků 9. tříd:
I v letošním roce proběhly v celém Zlínském kraji povinné přijímací zkoušky na střední školy.
V současné době chce nastoupit na:
celkem
chlapci
dívky
Gymnázium:
4
4
0
Studijní obory:
16
9
7
Učební obory:
4
1
3
Školy: státní – 21 žáků
církevní – 1 žák
soukromé – 2 žákyně
Vycházející z nižších ročníků: 5. tř. – 1 žák
Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami:
Logopedický kroužek:
p. uč. Vargová
Doučování IŽ – třídní učitelé na I. stupní, vyučují daným předmětům na II. stupni
Pracovnice PPP, detašovaného pracoviště Slavičín, navštívily několik hodin výuky
žáků 7. ročníku

Dlouhodobé projekty školy:
Vánoční trhy s názvem „ Děti dětem“ (realizováno od prosince 2008)
Pořádání výtvarných výstav s vernisážemi za spolupráce s umělci i žáky školy

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.
Účinnou součástí prevence jsou i jasně stanovená pravidla školy o jejichž dodržování se společně
snažíme. Pravidelně doplňujeme školní řád tak, aby odpovídal současnosti ( mobily, tablety…)
Vzdělávání školního metodika prevence:
•

pracovní setkání školních metodiků prevence úplných ZŠ dne 27. 1. 2014 organizované KPPP

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 - návštěva dvou pracovnic na naší škole( 2x ve školním roce )

•

Hasičský sbor Valašské Klobouky

•

Centrum pro rodinu Valašské Klobouky

•

Občanské sdružení Madio, o.s., Otrokovice

•

DROP IN - středisko pro prevenci a léčbu drogových závislostí se sídlem v Praze
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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.
9. - 11. 12. 2013 Orientační dny pro 6. třídu ve spolupráci s DIS Fryšták
7. - 9. 4. 2014 Adaptační kurz pro 8. třídu ve spolupráci s DIS Fryšták
(důraz na rozvoj sociálních kompetencí a vytvoření pozitivního klimatu třídy)
Dlouhodobý projekt naší školy zaměřený na primární prevenci:
Vánoční koledování Děti dětem - 8. 12. 2013
Přehled uskutečněných akcí školy zaměřených na prevenci rizikových jevů:
.
• 18. 3. 2014 preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva dva hasiči HZS z Valašských Klobouk. Pro žáky 2. a 6. ročníku
• 28. 4. MUDr. Jiří Pressl, nezisková organizace Praha
• beseda s požárníky z Valašských Klobouk a exkurze na pracoviště požárníků
( 2. třída – 15. 5. 2014, 6. A – 21. 5. 2014, 6. B – 27. 5. 2014 )
• 17. 6. 2014 beseda na téma Sex, AIDS, vztah – Tomáš Řehák – pro žáky 9. tříd
Dlouhodobé programy naší školy zaměřené na primární prevenci:
Na I. stupni zajišťovalo Centrum pro rodinu Valašské Klobouky:
1. tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5. tř.

14. 10. 2013 Jak se stát dobrým kamarádem?
14. 10. 2013 Jak se stát dobrým kamarádem?
21. 10. 2013 Jak překonat starosti ve škole?
21. 10. 2013 Jak překonat starosti ve škole?
25. 10. 2013 Jak správně využívat počítač a televizi?

Na II. stupni zajistilo Madio, o. s., Otrokovice:

datum
17. 10.

I. pololetí
Způsob vedení programu
interaktivní program

17. 10.

interaktivní program

17. 10.

interaktivní program

22. 11.

interaktivní program

22.11.

interaktivní program

22.11.

interaktivní program

zajišťuje
o.s. Madio,
Otrokovice
o.s. Madio,
Otrokovice
o.s. Madio,
Otrokovice
o.s. Madio,
Otrokovice
o.s. Madio,
Otrokovice
o.s. Madio,
Otrokovice

třída
7. třída

téma
Já + Ty = MY

8. třída

Nepřehlížej

9. třída

Umění komunikace

7. třída

Já + Ty = MY

8. třída

Nepřehlížej

9. třída

Umění komunikace

V letošním školním roce svůj blok preventivních programů ukončilo Občanské sdružení Madio, o.s.
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Pro následující období se pokusíme oslovit zase jinou organizaci zabývající se touto problematikou .
●

●

Pochvaly a ocenění :
Na konci školního roku 2013/2014 bylo uděleno celkem 43 pochval třídních učitelů za aktivní
práci ve školním roce a vzornou reprezentaci školy v soutěžích, 2 pochvaly ředitele školy
s knižní odměnou za první místo v okresním kole Pythagoriády Ondřeji Hnilovi a Jiřímu
Davidovi za výborný prospěch a vynikající reprezentaci školy. .
Nápravná opatření (napomenutí a důtky) :
Na konci školního roku bylo uděleno 7 napomenutí, 12 důtek třídního učitele,6 důtek ředitele
školy za opakované přestupky proti školnímu řádu a 2 druhé stupně z chování
Napomenutí, třídní a ředitelské důtky jsou udělovány většinou okamžitě po přestupku, před
udělením ŘD se schází k jejímu projednání pedagogická rada.

Snížené stupně z chování na konci školního roku:
Stupeň chování
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Počet
2
-

% ze všech žáků školy
1,02
-

Neomluvené hodiny za školní rok :
Počet
0
0
0

1. pololetí
2. pololetí
Za školní rok

Údaje o integrovaných žácích:
Druh postižení
S vývojovými poruchami učení

% ze všech zameškaných hodin
0
0
0

Ročník
1.-7.

Počet žáků
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Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích ve školním roce 2013/2014:

Olympiády a soutěže
Olympiáda z ČJ
Matematický klokan
Přírodovědný klokan
Ekologická olympiáda
Pythagoriáda
Čteme si pro radost I.st+6. roč.
Recitační soutěž I. stupeň
Recitační soutěž II. stupeň
Dopravní soutěž
Vánoční laťka (skok vysoký)
Valašská sportovní liga
- Mc Donald - nejmladší a mladší žáci
- lehká atletika
- odbíjená
- vybíjená
- floorbal
- košíková

Školní
kolo
26
120
14
0
22
118
28
12
25
105

Úroveň okrsku
2

Okresní
kolo
0

0
5

1
2
5

4
4
8

1
8

50
110
45
52
18
20

22
20
12
12
10
12

Regionální
kolo

12

10

- plavání
- minikopaná
- přespolní běh
- lyžování
Netradiční disciplíny
Mladý zdravotník
O zlatý klíč k brumovskému hradu
Zdravé zuby
Vlastivěda od A -Z
Konverzační soutěž v AJ
Soutěž ke Dni Země
Vorvaň
Newtonův memoriál
30 let PC
Jak se žilo dříve
Literární soutěž
Školní přebor ve florbale
Výt. a liter. soutež Čteme se slonem
Jak se učilo dříve
Konverzační soutěž JN
Vystoupení – Popovské slavnosti
Turnaj ve volejbale dvojic
Sběr PET víček, baterií,elektrospotřeb.
Medové odpoledne - vystoupení
Soutěž dět. zpěváčků Valašsko-Klob.
Soutěž ve zpěvu lidových písní
Pod modrou oblohou
Školní AZ kvíz
Soutěž ke 40 výročí školy
Soutěž SAPERE
Výtvarná soutěž Požární ochrana
očima dětí

45
20
70
70
16

8
10
8
8
4

102
21
8
90
0
10
20
36
24
24
13
20
7
32
40
196
12
20
25
23
20
50

1
0

0
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1

4

3

-

Výrazné úspěchy žáků v okresní a oblastní úrovni:
1. místo v okresním kole Pythagoriády Ondřej Hnilo
1. místo v okrskovém kole ve florbale
1. místo v okresním kole dopravní soutěže BESIP ( mladší žáci )
2. místo v okrskovém kole v malé kopané
2. místo v okrskovém kole ve volejbale dívek
2. místo v okresním kole soutěže Mladý zdravotník (mladší kategorie).
2. místo v okrskovém kole dopravní soutěže BESIP (mladší žáci)
2. místo v okresním kole ve volejbale dívek
3. místo v okresním kole Přírodovědného klokana – Jiří David
5. místo Valašská sportovní liga
5. místo Zlínský Vorvaň

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:
Pravidelné relace školního rozhlasu věnované významným událostem, výročím.
Kurzy plavání ve všech ročnících I. stupně školy – 120 dětí.
Nácvik a předtančení polonézy na školní rodičovském plese (žáci 9. ročníku).
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Účast všech žáků na divadelním představení:I. stupeň - Městské divadlo Zlín – Ferda Mravenec
II. stupeň - Palubní deník Hanzelky a Zikmunda
Filmové představení v rámci 52. ročníku MFF pro děti a mládež ve Zlíně – žáci II. stupně.
Filmové představení pro žáky I. stupně v KD Štítná nad Vláří – Mikulášovy patálie
Zajištění výchovných koncertů pro všechny žáky školy ve spolupráci se ZUŠ Valašské Klobouky
Adventní odpoledne pro rodiče a občany.
Oslavy 40. výročí otevření nové školy, vystoupení pro veřejnost v rámci oslavy Svátku matek.
Naučné programy v ekologickém centru Kosenka Valašské Klobouky.
Cyklus přednášek a besed s protidrogovým, etickým a zdravotním zaměřením.
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 a pavilónu C se slavnostními vernisážemi připravenými samotnými žáky.
Jarní pobyt v přírodě s turistickým, branným a sportovním zaměřením.
Oslava Dne dětí – Hasičský sbor Valašské Klobouky
Dvanáct sportovních soutěží pro různé věkové kategorie žáků v rámci Valašské sportovní ligy (VSL).
Den Země v rámci - soutěže žáků I. a II. stupně
Vycházky a výlety tříd I. stupně s třídními učiteli a vyučujícími podle celoročního plánu.
Exkurze zaměřené na volbu povolání – Úřad práce Zlín,
Vzdělávací exkurze
- Hostětín – ekologické provozy v obci, návštěva centra Veronica
- Praha
- Modrá , Velehrad
- dopravní hřiště v Malenovicích
- ekofarma Štítná
- TVD
- Prometal
- Dlouhé Stráně
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. – divadelní vystoupení žáků Dramatické výchovy,
spolupráce žáků 6. ročníku a předškoláků MŠ Jestřabí
Účast ve výtvarných soutěžích - Landart, Pod modrou oblohou, Hyje, Okno do světa, Vánoční
přáníčka, Medové odpoledne
Besedy s požárníky z Valašských Klobouk 2.,3.5.a 6. ročník
Besedy s Policií ČR
Obnova počítačů, kopírek , tiskáren ve všech kabinetech
Učení naruby
Ukázkové hodiny pro rodiče – I. stupeň
Slavnostní předávání slabikáře
Družební setkání žáků 7. ročníků s dětmi ze ZŠ Východná Trenčín
Zahraniční zájezdy pro naše žáky – Trenčín
Pobyty žáků v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku
Výchovné koncerty např. Petr Skoumal
Peace Run
Bludiště

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, dojde 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. odbíjená žákyň
2. národopisný kroužek Javorníček
3. kroužek dopravní výchovy
4. kroužek mladých zdravotníků
5. dyslektický kroužek

6. základy vaření a stolování
7 . individuální logopedická péče
8. stolní tenis
9. kroužek mladých rybářů.
10. 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 2013/2014 ve třech odděleních 94 žáků.

I.
II.
III.

oddělení vychovatelka Marie Hnilová 25 dětí / 1.tř., 4. a 5. tř,/
oddělení vychovatelka Ivana Fojtíková 25 dětí / 2.tř. , 6.B /
oddělení vychovatelka Hana Bartošová 44 / 3. -6 tř./

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

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

10 žáků
24 žáků
30 žáků
16 žáků
29 žáků

Finanční zabezpečení ŠD:
Měsíční poplatek ŠD na žáka činí 20 Kč.
Za I. pololetí bylo vybráno
8 900 Kč
Za II. pololetí bylo vybráno
9 100 Kč
Celkem
18 000 Kč
Sběr šípků
Sběr papíru
Dar KPDŠ

3 130 Kč
15 670 Kč
4 500 Kč.

Hračky jsme nakoupili v hodnotě 15 000 Kč za peníze získané ze sběru papíru a šípků.

Akce ŠD ve školním roce 2013/2014
-

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, ve florbalu, kuželkách, střelecké , štafetové soutěže
výtvarné soutěže Zamykáme les, výzdoba MLK, ŠD
recitační soutěž Znám křišťálovou studánku
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-

hádankové soutěže, logické hry a hrátky
soutěž ve skládání puzzle – „ Ve hře hledej zálibu“
Papírový den – skládání čepic, vlaštovek
Mikulášský den
Vánoční besídka, výrobky na vánoční prod. výstavu, pečení ván. cukroví a ozdob z vizovického těsta
Maškarní bál – „Pojďte taky do pohádky“
Dopravní soutěž na školním hřišti
MISS ŠD 2013/2014
atletický trojboj – běh na 50 m, skok do dálky, hod kriketovým míčkem
pletení pomlázek s panem Gbelcem
přírodovědná a vlastivědná soutěž
oslava Dne dětí – netradiční soutěže v tělocvičně

Školení:
Hana Bartošová - Metody ve výuce vlastivědy a přírodovědy ve Zlíně a Uherském Hradišti.

PROVEDENÉ KONTROLY ZE STRANY ČŠI A DALŠÍCH KONTROLNÍCH ORGÁNŮ

Ve školním roce 2013/2014 byly na škole provedeny tyto kontroly :

11.9.2014

- SSZ Zlín – zjištěny drobné přeplatky na soc. zabezpečení - ihned odstraněno

20.9.2014

- VZP Zlín – bez závad

20.2.2014
- Státní úřad inspekce práce Brno – kontrola zaměřená na dodržování povinností
k zajištění bezpečnosti práce a bezpečnosti provozu technických zařízení ( zjištěné
nedostatky neprodleně odstraněny).
12.-14.3.2014

- ČŠI Zlín – Kontrola využívání prostředků ze státního rozpočtu ( bez závad )
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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. Vymalovali jsme prostor učeben školních družin,
vyměnili kovové nástěnky ve třídách II. stupně a hlavně se nám po letech podařilo opravit přístupové
komunikace ke škole a prostor před školou oživit novými lavičkami a odpadkovými koši. Zbývá
dodělat přístupovou cestu ze školního dvora tak aby vyhovoval i žákům s tělesným postižením.
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 po loňském vítězství skončili na pátém místě, nejlepší z vesnických škol.
V oblasti prevence rizikových jevů jsme navázali na projekt „Cesta Gabry a Málinky do
čarovné země“.
2.6.2012 jsme rozjeli projekt „Moderní škola“ a pokračujeme v udržitelnosti předchozích
projektů. Začínáme pracovat na projektu „Dotkněte se inovací“.
V personální oblasti se zaměřujeme na stabilizaci pedagogického sboru, jedna učitelka II.
stupně čerpá rodičovskou dovolenou.
I v tomto školním roce se nás velmi nemilosrdně dotkly nedostatečně vysoké krajské
normativy na žáka v základním vzdělávání. Neustálý nedostatek finančních prostředků a tlak odboru
školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín na drastická úsporná opatření v pedagogickém
procesu i v provozu školy stále ztěžoval pedagogickou činnost pracovníků.
Značným problémem zůstal normativní počet provozních pracovníků podle počtu žáků bez
ohledu na velikost úklidových ploch. Provozní pracovníci (uklizečky, školník, topič) měli na starosti
provoz v budovách, úklid, údržbu a topení ve všech učebnách, ať se v nich učilo průměrně 20, nebo
30 žáků. Jsme rádi, že díky dobré spolupráci se zřizovatelem se nám podařilo získat finanční
prostředky pro tři uklízečky.
Finanční prostředky na učebnice, učební pomůcky a další vzdělávání pedagogických
pracovníků byly znovu velmi nízké, naprosto nedostatečné. Bez naší velmi náročné a dlouholeté práce
na projektech financovaných ESF a MŠMT by byla škola a její výuka nemoderní, málo funkční. Nebyl
brán zřetel na skutečně potřebný počet školených pedagogických pracovníků ani na vzdálenost škol od
vzdělávacích center. Jediným měřítkem pro financování obecních škol je absolutní počet tzv. výkonů
(tj. dětí) ve škole bez ohledu na to, zda je možné počet dětí ve škole ovlivnit (městské školy nedaleko
od sebe), nebo to možné není (u vesnických škol s celkově nízkým počtem obyvatel).
Příspěvky zřizovatele se oproti loňskému roku mírně navýšily, avšak přesto nestačily na
pořízení všeho potřebného. Přesto se nám podařilo v rámci rekonstrukce bloku B dodělat všechny
potřebné práce a vyzdobit chodby barevnými nátěry. Díky zapojení do projektu „ Energie pod
kontrolou „ se nám snad letos podaří z ušetřených peněz dokončit všechny plánované investice.

Datum zpracování zprávy:
Datum projednání pedagogickou radou:
Datum schválení školskou radou :

15. července 2014
28. srpna 2014
2. října 2014
Mgr Josef H n a n í č e k
ředitel školy
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