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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2015/2016
Počet
Změna
tříd/skupin

Počet
žáků

Změna

Počet žáků Změna
na
třídu/skupin
u

Přepočtený Změna
počet
ped.prac./p
rac.ŠJ

Počet žáků na Změna
ped. úvazek

1.stupeň

7

0

155

+15

22,14

+2,14

8,7

+0,0

16,09

+1,72

2. stupeň

4

0

102

+9

25,0

+1,75

8,0

+0,4

12,5

+0,27

Školní družina

3

0

90

0

30

0

2,67

+0,2

33,71

-2,88

Školní klub

15

+0,12

52,24

Školní jídelna

259
245

15,43

0,5
4,69

+20

Počty žáků se v průběhu roku měnily. Na konci školního roku bylo vydáno vysvědčení celkem
255 žákům.

Rada školy
Zřízena od 1. 9. 2005
Složení školské rady od září 2015
Za zřizovatele – Radek Holáň, Ladislav Jančík
Za rodiče – Edita Sluková, Kateřina Kolářová
Za pracovníky školy - Pavla Kubišová, Ivana Vaďurová
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Vzdělávací program školy
Ve všech ročnících vyučujeme podle ŠVP pro ZV zpracovaný podle RVP ZV. K 1. 9. 2013 byly
zapracovány úpravy RVP ZV – druhý cizí jazyk, ochrana za mimořádných situací, finanční
gramotnost a další dle dodatku z RVP ZV.
Od 1. 9. 2014 se vyučuje anglický jazyk od první třídy. V prvním a druhém ročníku je časová
dotace 1 hodina. Byl zrušen předmět dramatická výchova ve třetím ročníku a snížena dotace
českého jazyka ve druhém ročníku o jednu hodinu týdně.
Od 1.9.2015 byl zaveden volitelný předmět Dramatická výchova.
Volitelné předměty:
 Informační technologie
 Domácnost
 Anglická konverzace
 Cvičení z matematiky
 Cvičení z českého jazyka
 Přírodovědná praktika
 Dramatická výchova
Nepovinné předměty:
 Náboženství
 Náprava specifických poruch učení
Zájmové útvary:
 Taneční

 Kytarový 3 skupiny

 Florbal st.

 Šikovné ruce

 Florbal ml.

 Ekologický

 Atletika

 Logopedie

 Geocaching

 Fyzikální pokusy

 Stolní tenis

 Taneční průprava

 Sportovní
 Sportovní hry
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Údaje o pracovnících školy
Celkový počet pracovníků školy ve šk.r.2015/2016
Pedagogických

Nepedagogických

Celkem

Fyzic.

Přepočt.

Fyzic.

Přepočt.

Fyzic.

Přepočt.

19

17,97

5

4,06

24

22,03

Školní družina

Školní jídelna

Pedagogických

Zaměstnanců

Fyzic.

Přepočt.

Fyzic.

Přepočt.

3

2,67

6

5,88

Personální zabezpečení školy ve školním roce 2015/2016 stav k 1. 2. 2016
Poř. Čís. Ped. Pracovníků Pracovní zařazení

Kvalifikace + aprobace

úvazek

Délka
praxe

1.

Učitelka

VŚ uč.

Čj- Ov

1

15

2.

Učitel

VŠ uč.

Čj-Vv

0,91

29

3.

Učitel

VŠ uč.

Nj

0,41

35

4.

Vychovatelka

SŠ ped.

1

29

5.

Učitelka

VŠ uč.

Cj - Aj

0,59

13

6.

Učitelka

VŠ uč.

1.-5.

1

20

7.

Zástupkyně ředitele VŠ uč.

Aj-Frj

1

16

8.

Učitelka

VŠ uč.

M-Z

1

36

9.

Učitelka

VŠ uč.

1.-5.

1

26

10.

Ředitel

VŠ uč.

Př-Ze

1

14

11.

Učitelka

VŠ uč. 1.-5.

1

28

12.

Učitelka

VŠ uč.

1

22

13.

Vychovatelka

SŠ vych.

1

36

14.

Učitelka

VŠ uč.

1.-4.

1

27

15.

Učitelka

VŠ uč.

M-Z

1

26

4

Vych.+Tv

16.

Učitelka

VŠ uč.

Nj-Hv

0,73

19

17.

Učitelka

VŠ uč.

spec. pedag.

1

10

18.

Učitelka

VŠ PřF +DPS

1

18

19.

Vychovatelka

SŠ vych

0,67

3

20.

Učitelka

VŠ uč M- Př

1

2

21.

Učitelka

VŠ Aj +De + náb

1

10

Př -Che

Z tabulky vyplývá, že všichni pedagogičtí pracovníci mají požadované vzdělání a kvalifikaci.
Asistenti pedagoga
Poř. čís. Ped. Pracovní zařazení
Pracovníků

Kvalifikace
aprobace

+ úvazek

1

Asistent pedagoga

VŠ uč.

2

Asistentka
pedagoga

VŠ uč. OV+Náb

Nj

0,5

35

0,83
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Věková struktura pedagogických pracovníků:
Věkové rozmezení

Počet pracovníků

Do 30 let

2

30 až 39 let

5

40 až 49 let

8

50 let až do vzniku nároku na SD

6

důchodci

1

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů:
v%
Požadovaný stupeň vzdělání:

100

5

Délka praxe

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016:
Poř.čís. zaměstnanců

Pracovní zařazení Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

1.

uklízečka

0,69

středoškolské

2.

uklízečka

0,69

výuční list

3.

uklízečka

0,69

výuční list

4.

uklízečka

0,69

výuční list

5.

školník

1

středoškolské

Zaměstnanci školní kuchyně:
Poř.čís. zaměstnanců

Pracovní zařazení

Úvazek - hlavní

Úvazek - doplňková

1.

vedoucí ŠJ

1

2.

vedoucí kuchařka

1

3.

kuchařka

1

4.

kuchařka

0,69

0,19

5.

kuchařka

0

1

6

kuchařka

1

Školní jídelna provozuje doplňkovou činnost, 5 pracovnic je placeno ze státního rozpočtu a 2
pracovnice z doplňkové činnosti.
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název vzdělávací aktivity

Počty zúčastněných pracovníků

DVPP – metodika pro zástupce ředitelů

1

Pracovní právo pro ředitele škol

1

Právní předpisy ve školství

1

Organizace pedagogického procesu ve škole

1

Práce v testovacím prostředí InspisData

Všichni učitelé druhého stupně

Hejného matematika na 1. stupni

1

Hudební výchova na 1. stupni

2

Kurz pro koordinátory EVVO 250hodin

1

Výtvarné techniky ve školní družině

1

Motýlí technika ve školní družině

1

Údaje o zařazování dětí a žáků:
Zapisovaní do 1. tříd Počet odkladů
únor 2016

Nastoupili
třídy 2015

42

33

9

7

do

1.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015/2016
Ročník

Počet žáků

Prospělo
s vyzn.

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

1.A

17

16

1

0

0

1.B

17

17

0

0

0

2.

26

21

4

1

1

3.A

19

15

4

0

0

3.B

20

17

3

0

0

4.

25

17

8

0

0

5.

30

18

12

0

0

Celkem 1. st.

154

121

32

1

1

6.

28

12

16

0

0

7.

26

7

19

0

0

8.

30

11

18

1*

0

9.

18

6

12

0

0

Celkem 2. st.

102

36

65

1*

0

Celkem:

256

157

97

2

1

Jedna žákyně v osmé třídě nebyla hodnocena ze zdravotních důvodů a opakuje ročník.
Neomluvené hodiny za školní rok 2015/2016:
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

0

0

2. pololetí

1

0

za školní rok

0

0

Počet

% ze všech žáků školy

2 – uspokojivé

1

0,4

3 - neuspokojivé

0

0

Hodnocení chování
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2015/2016:
Povinnou školní docházku splnilo 18 žáků.
Gymnázium
8 leté

6 leté

SOŠ
vč. SOU, U
konzervatoří

4 leté

OU, PrŠ

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

přihl. Přijatí

přihl. přijatí

4

5

1

0

0

0

2

2

10

10

5

1

Uplatnění absolventů
Maturitní obory - 12
Okres Uh. Hradiště

Učební obory - 6
Počet Mat. Uč. Jiný okres
žáků Obor Obor

Gymnázium Uh. Hradiště 1

1

SOŠ Vinařská Valtice

1

SŠ
Služeb
Hradiště

1

Uherské 2

0

Počet Mat. Uč.
žáků obor obor

SUŠ Uherské Hradiště 1

2

SPŠ Otrokovice

1

SPŠ Zlín

1

1
1
1

SŠ průmyslová, hotelová 2
a zdravotnická UH

2

SŠ gastronomie Bzenec 1

1

SOŠ a Gymnázium St.M. 1

1

SŠ nábytkářská B.p.H. 1

1

OA a VOŠ
Hradiště

Uherské 3

3

SOŠ Luhačovice

1

1

SŠ MESIT
Hradiště

Uherské 1

SPŠ a OA Břeclav

1

1

1

Hodnocení výsledků výchovného působení
Na škole působí 1 výchovný poradce, který pracuje podle vypracovaného plánu. Organizuje
výchovné akce pro žáky nejenom k volbě povolání, ale i výchovného charakteru. Zajišťuje
přijímací řízení na SŠ a SOU, radí dětem při výběru vhodného oboru, spolupracuje s rodiči. Vede
veškerou agendu žáků se speciálními potřebami, sleduje integrované žáky a jejich individuální
plány. Vysílá žáky do PPP. Každoročně se žáky navštěvuje úřad práce.
U několika žáků bylo z důvodu opakovaných kázeňských problémů po dohodě se zákonnými
zástupci přistoupeno k sestavení individuálního výchovného plánu pod patronací výchovného
poradce. Chování a jednání žáků je na základě tohoto dokumentu pravidelně vyhodnocováno
s rodiči, všech setkání se účastní třídní učitel, výchovný poradce a většinou též ředitel školy.
Škola má velmi dobré zkušenosti s fungováním těchto plánů.
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Veškeré výchovné problémy jsou neprodleně po zjištění řešeny ve spolupráci třídního učitele a
rodičů, ve vážnějších a dlouhodobějších případech s výchovným poradcem, ředitelem školy a
pracovištěm SPC nebo PPP.
Primární snahou ve výchovném působení je vytvoření pozitivní a přátelské atmosféry ve škole a
zapojení všech sociálních partnerů do dění – žáci, rodiče, učitele, zřizovatel, firmy z obce i okolí,
školská poradenská zařízení a další veřejnost.
Významnou roli v tomto hraje pořádání akcí pro veřejnost, realizace celoškolních projektů,
zahraničních výjezdů a exkurzí a dalších méně formálních akcí.
Škola se snaží oceňovat příkladné chování, jednání i prospěch formou výchovných opatření,
pochvaly třídního učitele i ředitele školy, udělováním knižních odměn na slavnostním zakončení
školního roku nebo vyhodnocením nejlepších sportovců a nejlepší třídy ve sběru. V uplynulém
školním roce byly ve spolupráci s Žákovským parlamentem poprvé uděleny Výroční ceny školy
v deseti kategoriích. Oceňování se účastní i zástupci zřizovatele, čímž je zdůrazněna jeho prestiž.
Prostředí školy není konkurenční, ale kooperativní a přátelské.
Prevence rizikového chování
Prevenci rizikového chování zajišťuje školní metodik prevence, který pracuje podle
Minimálního preventivního programu. Škola ke konci školního roku vyhodnocuje minimální
preventivní program a na nový školní rok vytváří nový. Oba dokumenty jsou vyvěšeny na
stránkách školy, stejně jako programy prevence a akce. Cílem je provádět prevenci rizikového
chování a úrazů, vést žáky ke zdravému životnímu stylu. Školní metodik prevence úzce
spolupracuje s ostatními učiteli, rodiči, PPP, SPC, SVP Help, policií, červeným křížem a dalšími
institucemi. Prevence probíhá hlavně v předmětech výchovného zaměření ( prvouka, rodinná a
občanská výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti aj.) - dotazníky, filmy, výukové programy,
besedy s odborníky.
V rámci prevence rizikového chování proběhlo mnoho akcí:
- zapojení do sportovních celostátních projektů olympijský víceboj a atletika do škol
18. 9. 15 - jde to i bez benzínu, jízda zručnosti
25.11.15 - šikana, kyberšikana a další sociálně patologické jevy – beseda Uh.Hradiště - 2.st.
listopad, prosinec, leden - internetové soutěže zdravý životní styl a bezpečná cesta životem
pro občana eu - školní kolo, okresní kolo, krajské kolo, - 1.+2.st.
8.3.2016 –besedy Zlín - 5, 6.tř. tř.- Co se to se mnou děje, 8. tř.,9.tř. - Láska a sexualita
18.3., 12.4.2016 - Hasík - 2.,6.tř. -1.část
5.5.2016 - První pomoc 2.st. - ing. M. Poláchová
20.6.16 projekt Hasík - návštěva hasičů v UH
Během roku také probíhá spousta akcí a projektů, které napomáhají v prevenci. Již tradicí se
stal atletický čtyřboj pro vesnické školy, bramborobraní, Den stromů, celoroční školní florbalový
turnaj mezi třídami, vítězné týmy hrají proti týmu učitelů, přespání tříd ve škole, Den Země,
dopravní výchova pro 1.st., lyžařský kurz, velikonoční dílničky aj.. Škola je také zapojena do
jazykových projektů – žáci navštívili Anglii, Německo, hostili děti ze Slovenska, Lotyšska,
Turecka a měli možnost setkat se s jinými kulturami, což určitě přispívá k prevenci rasismu.
Účastníme se řady nejen sportovních soutěží, navštívili jsme atletický mítink Zlatá tretra
v Ostravě. Pokračoval projekt Patronství, kdy žáci 9.třídy se po celý rok starali o malé prvňáčky,
pomáhali jim, společně se účastnili různých aktivit jako čtení, přespání, malování apod.
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Naše škola i v letošním roce v rámci prevence rizikového chování nabízí řadu kroužků –
sportovní, taneční, hudební, výtvarné aj. Žáci se učí zdravému životnímu stylu v rámci různých
projektů, vzájemně spolupracují mladší se staršími při organizaci různých akcí např. atletický
čtyřboj, sportovní den aj. Pro žáky pořádáme lyžařské kurzy, školy v přírodě, exkurze, vícedenní
poznávací pobyty, dílničky..
Prevenci se věnují se vším úsilím všichni učitelé za vydatné podpory vedení školy a
v posledních letech i rodičů při pořádání akcí. Snažíme se o minimalizaci rizikového chování
Největší problémy s chováním se vyskytly v 6.třídě, vše bylo řešeno i s rodiči. Drobné prohřešky
se vyskytly v 5. a 7.třídě. Jinak se objevují hlavně problémy s častým zapomínáním a neplněním
školních povinností. Velkým nešvarem je vulgární vyjadřování, které se snažíme eliminovat.
Tady vidím velký problém hlavně v rodinách. Během roku se stalo 16 úrazů, jednalo se většinou
o drobnější úrazy. Naši školu navštěvují i žáci s různými zdravotními handicapy, za pomocí
asistentů se zařazují do běžné výuky.
Vyhodnocení BOZ
Ve školním roce bylo evidováno celkem 24 úrazů žáků většinou lehčího charakteru. Z tohoto
počtu bylo 5 úrazů hlášeno na ČŠI. Jeden úraz byl odškodněn pojišťovnou v částce 20 150,-Kč.
Spoluúčast školy činí 500,-Kč. Počet lehkých úrazů se zvyšuje zejména z důvodu hlášení
jakýchkoli drobných úrazů, které se v minulosti přehlížely.
Všichni žáci jsou poučeni o BOZ na začátku školního roku a před každou akcí mimo školní
budovu. Většina úrazů se udála v hodinách tělesné výchovy a při pohybu na chodbách školy.
Naší snahou je zlepšovat pohybové dovednosti tak, aby byli žáci na různé nenadálé situace
schopni reagovat a počet úrazů se snižoval. Současně dbáme na vhodnou obuv, aby bylo
zamezeno úrazům v důsledku špatného došlápnutí nebo podvrtnutí.
Na jaře 2015 byla provedena změna „Smlouvy o odpovědnosti za škody“. Došlo k navýšení
částek krytí z důvodu změny občanského zákoníku a zrušení limitů pro odškodňování úrazů.
Údaje o integrovaných žácích
Ve školním roce 2015/2016 bylo na 1. stupni integrováno 6 žáků. Z toho 4 s vývojovými
poruchami učení, 1 tělesně postižený a jeden s vývojovou poruchou chování. Jednomu žákovi
byl přidělen asistent pedagoga po celou dobu vyučování. Jednomu žákovi byl k dispozici osobní
asistent placený úřadem práce v rámci VPP. Každý třídní učitel pracuje s integrovanými žáky ve
své třídě.
4 žáci byli integrováni na 2. stupni. Jeden žák byl vzděláván podle RVP přílohy pro žáky s LMP.
Tomuto žákovi byl přidělen asistent na 15 hodin týdně. Tento žák splnil koncem školního roku
povinnou školní docházku a byl přijat na střední školu.
Mírnější formy SVP v podobě zdravotního znevýhodnění má celkem 17 žáků celé školy. V 1. a
2. třídě zajišťujeme logopedickou péči formou zájmového útvaru. Ve škole funguje náprava SPU
jako nepovinný předmět na prvním i druhém stupni.
Na koci školního roku proběhla konzultace naší práce s integrovanými žáky s pracovníky KÚ
Zlínského kraje. Bylo konstatováno, že naše práce s touto skupinou žáků je na velmi dobré
úrovni.
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Soutěže a přehlídky
Počty zúčastněných žáků ve školním roce 2015/2016

Český jazyk

Sportovní soutěže
Dějepis
Zeměpis
Matematika

Atletický čtyřboj
Štafetový pohár
Halová atletika
Branný závod
Fotbal Mc Donalds
Fotbalový turnaj
Atletická olympiáda
Florbal družin
Fotbal družin
Celoroční turnaj tříd
Olympiáda z ČJ
Recitační soutěž
Literární soutěž – Jeden
příběh dvojím perem
Literární soutěž – Píšu
povídky…
Olympiáda z dějepisu
Olympiáda ze zeměpisu
Pythagoriáda
Matematický klokan
Biologická olympiáda

Umístění

2x 1. místo, 2.,
3.
10 8. místo kraj
10
3x2., 3x3.
40
3. místo
12
4. + 3.místo
18
4. místo
16
1.+ 2.+3 x 3.
9
1. místo
9
2.místo
50
p
10
2
10. místo
27 4
1
Čestné uznání

ZŠ Polešovice
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ZŠ Sportovní
ZŠ Ostrožská Lhota
ZŠ Staré Město
ZŠ Sportovní
ZŠ Sportovní
ŠD Zlechov
ŠD Buchlovice
ZŠ Polešovice

30

47
64
49
96
30

3
1
1
3
4

6 3

Olympiáda Nj

1
1
6

130
30
130

6
30

3
2

12

8. místo

3. místo okres
10. místo kraj
2.místo okres
1 6.místo kraj
1.místo okres
1
3. místo kraj
3 2.místo-I.st.okr
3 1. místo v rep.
2. + 3. místo
2. místo kraj,
3
nár. kolo
1.místo
2.místo

Poznej a chraň

Olympiáda Aj
Zdravý životní Sapere
styl
Světlo na cestu
BOZ
Bezpečná cesta životem
Finanční
gramotnost
Finanční gramotnost
Hudební
výchova
Tupeský džbáneček

1. místo

4

Přírodopis

Cizí jazyky

Krajské, národní

Organizátor

Okresní kolo

Soutěž

Školní kolo

Předmět

Okrskové kolo

Počty žáků

Akce školy
Typ akce

Podpora výuky
jazyků

Exkurze

Název
Berlín výzva 56
Projekt Edison
Oxford
Bonfire Night
Jazyková animace NJ
Dolní Věstonice
Památník Velké Moravy +
Modrá
Lyžařský kurz
Rochus Park
Zámek Kroměříž
Památník J.A.Komenského
Zlatá Tretra
Planetárium a Vida
Dolní oblast Vítkovice
Praha
Štramberk
Rožnov p. Radhoštěm
Veletrh vědy
Hrad Buchlov
Rožnov p. Radhoštěm
Drahanská vrchovina
Atletický čtyřboj

Akce pro
veřejnost

Bramborobraní
Velikonoční dílničky
Den slabikáře
Fotbalové utkání ŠD
Čertovská atletika
Literárně dramatická přehlídka
Výtvarná soutěž
Školní družina
ZOO Lešná
Štafetový závod
Dopravní soutěž
Výlet na koníčky
Den bez aut-jízda zručnosti
Den stromů
Ukázka dravců
Environmentální Den Země
výchova
Výukové programy
Exkurze do Kovosteelu
Den bez vody
Férový piknik
Turnaj ve stolním tenisu
Branný běh
Projektové dny Halloween
Den řemesel – výzva 57
Projekt světadíl
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Místo konání

Počet
účastníků

Datum
20.-25.9.
14.-18.9.
14.-20.10.
5.11.
14.1.
30.9.

Berlín
škola
Anglie
škola
škola
Dolní Věstonice

20
Celá škola
40
Celá škola
8.+9.tř.
4. +. 6.tř.

21.11.
10.1.-15.1.
11.5.
28.4.
8.4.
20.5.
17.5.
8.6.
15.-16.6.
28.6.
10.6.
17.6.
24.-25.6.
15.-.17.6.
15.-17.6.
25.9.

Staré Město
Kasárna
Uh. Hradiště
Kroměříž
Uh. Brod
Ostrava
Brno
Ostrava
Praha
Štramberk
Rožnov
Olomouc
Buchlov
Rožnov
Baldovec
Školní hřiště

2. 10.
18.3.
16.11.
8.10.
4.12.
31.3.
4.11.
23.4.
12.5.
13.4.
27.6.
18.9.
6.10.
6.10.
22.4.
1.-2.6.
16.10.
14.1.
29.5.
13.5.
23.10.
25.11.
26.11.
27.11.

areál školy
areál školy
škola
ZŠ Buchlovice
škola
Osvětimany
Tupesy
Zlín
škola
Zlechov
Ořechov
Školní hřiště
škola
Areál školy
Polešovice
Veselí nad Moravou
Staré Město
škola
škola
škola
Ostr. Lhota
škola
škola
škola

4.tř.
II. stupeň
8.tř.
7.+8.tř.
4.tř.
50 dětí
3.A+5.tř
8.tř.
4.tř.
6.tř.
3. třídy
Fyz. kroužek
4.tř.
5. třída
9.tř.
školy z regionu
rodiče a žáci
školy
veřejnost
Rodiče 1. tříd
ŠD
ŠD
ŠD
ŠD+rodiče
ŠD
ŠD
ŠD
1.- 9. třída
I. - II. stupeň
I. + II. stupeň
I.+ II. stupeň
I. stupeň
1.+2.tř.
4.tř.
1.-9. třída
II.stupeň
II.stupeň
I. stupeň
II. stupeň
I. stupeň

Netradiční olympiáda

Akce tříd

Kulturní akce

Prevence

Botazoo Niklog 2015
konference
Návštěva UP
Přespání ve škole
Návštěva divadelního
představení
Filmové představení
Výchovný koncert
Recitační soutěž
Návštěva knihovny BBB
Noc s Andersenem
Předplatné Slovácké divadlo
Radio Junior
Je tu jaro - koncert
Kino
Divadelní představení
Magicfest
Pasování na čtenáře
Výchovný koncert
Divadelní představení
Hasík - beseda s hasiči
První pomoc
Dopravní hřiště
Přednáška Prevence soc. pat.
jevů
Hasík

27.6.

škola

celá škola

18.3.
16.11.
různě

škola
Uh. Hradiště
škola

4. třída
8.tř.
Všechny třídy

22.9.
7.12.
7.12.
7.1.
různě
1.4.
Celý rok
14.9.
4.3.
23.6.
29.6.
13.5.
15.6.
24.6.
6.5.
18.3.
5.5.
2.5.

Kino Polešovice
kino
kino
škola
Uherské Hradiště
Knihovna ZŠ
Uherské Hradiště
Kino Polešovice
Uh. Hradiště
Polešovice
Zlín
Uh. Hradiště
Uh. Hradiště
Areál školy
Uh. Hradiště
škola
škola
Uh. Hradiště

I. stupeň
I. stupeň
II. stupeň
Celá škola
II. stupeň
I. stupeň
zájemci
I. stupeň
2. +. 3.tř.
I. +II.stupeň
II. stupeň
I.stupeň
1. třídy
Celá škola
I. stupeň
2., 6. třída
4.-8.třída
4.třída

25.11.
20.6.

Uh. Hradiště
Uherské Hradiště

II. stupeň
2. + 6. třída

Vědomostní soutěž
24. ledna se konala vědomostní soutěž v Aj, sudoku a všeobecném testu. Utkali se spolu žáci 4.
a 5. tříd z Ořechova, Nedakonic a Polešovic.
Lyžařský kurz
Lyžařského kurzu se ve dnech 10. 1. - 15. 1. 2016 zúčastnilo celkem 48 žáků druhého stupně.
Kurz se konal v lokalitě Kasárna v Javorníkách. Kurz byl zaměřen nejen na výuku lyžování, ale
i na první pomoc, chování za mimořádných situací, komunikaci a spolupráci ve skupině.
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Zapojení do projektů
Realizované projekty
1.Erasmus+ K2 „e-Management of multidisciplinary projects for secondary schools“
Jedná se o mezinárodní projekt, do něhož je zapojeno šest škol z Turecka, Slovenska, Lotyšska,
Rumunska a České republiky. Cílem je vzájemná výměna zkušeností a srovnání vzdělávacích
programů v jednotlivých zemích. Celkem v rámci tohoto projektu vycestuje do zahraničí 15
učitelů a šest žáků. Trvání projektu je dva roky. Projekt je podpořen z ESF částkou 19500,-EUR.
První setkání se uskutečnilo v říjnu 2015 v tureckém Kocaeli, druhé v prosinci 2015 v tureckém
Samsunu a třetí v květnu 2016 v Polešovicích. Projekt pokračuje do srpna 2017.
2.Podpora jazykového vzdělávání v ZŠ Polešovice
Projekt byl podpořen z ESF v rámci OPVK výzvy 56 částkou 944 tis. Kč.. V rámci projektu
vyjelo do Německa a Anglie 60 žáků naší školy a byly vytvořeny čtenářské dílny pro čtyři třídy
1. stupně. Projekt byl ukončen 31. 12. 2015 a úspěšně vyúčtován.
3.Modernizace výuky v ZŠ Polešovice
Projekt byl podpořen z ESF v rámci OPVK výzvy 57 částkou 409 694,-Kč tis. Kč. V rámci
projektu byla vybavena školní dílna, byli vyškoleni učitelé technického a jazykového vzdělávání
a 60 žáků absolvovalo kurz cizího jazyka. Projekt byl ukončen 31. 12. 2015 a řádně vyúčtován.
4.Vybavení učebny EVVO v ZŠ Polešovice
Projekt byl podpořen ze SZŽP částkou 407 578,-Kč. Celkové náklady projektu činily 479 504,Výše podpory byla 85%. V rámci projektu bylo pořízeno nové vybavení učebny EVVO –
mikroskopy, senzory pro měření kvality prostředí, výpočetní technika a literatura. Projekt byl
ukončen do 31. 12. 2015 a řádně vyúčtován. Na projekt proběhla kontrola ze strany SFŽP, která
neshledala žádné nedostatky a celá částka dotace byla škole proplacena.
5. Pořízení krojových součástek
Projekt byl podpořen Nadací Synot částkou 10 000,-Kč. Z těchto peněz byly pořízeny chlapecké
kroje pro taneční kroužek.
6. Projekt Nadaní žáci
Projekt probíhá od dubna do listopadu 2016 ve spolupráci se ZŠ Boršice, SPŠ Otrokovice a ZŠ
Otrokovice pod patronátem SVČ Klubko Staré Město. Projekt je zaměřen na podporu
přírodovědného vzdělávání žáků na druhém stupni. Mimo jiné budou pořízeny pomůcky za
9000,-Kč.
Připravované projekty
Škola připravuje podání žádosti do programu OP VVV na podporu společného vzdělávání.
Alokovaná částka na školu je cca 750 tis. Kč.
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Zájmové vzdělávání
Školní družina
Školní družinu tvoří tři oddělení s kapacitou 90 žáků. Kapacita je využita na 100%. Školné činí
50,-Kč na měsíc. Do družiny bylo pořízeno 40 nových židlí namísto starých a nevyhovujících.
Školní družina pořádá i soutěže a přehlídky školních družin a akce pro rodiče a děti. V uplynulém
školním roce se jednalo o návštěvu ZOO Zlín.
Školní klub
Ve školním klubu pracovalo v loňském roce 15 zájmových útvarů. Jsou to např. taneční kroužek,
florbal (2 skupiny), atletika, sportovní hry, kytarový (3 skupiny), logopedie, sportovní hry,
tvoření, ekologický, logopedie, geocaching, stolní tenis. Nově zapsaná kapacita školního klubu
činí 200 žáků. Děti mají velký zájem o atletiku, na závodech velmi dobře reprezentují školu.
Celoročně probíhal turnaj ve florbale, vítězové se na závěr roku utkali s učitelským týmem.

Sportovní projekty a akce
Už na podzim získala hlídka 9.tř. ve složení Kolářová, Ottová, Cileček, Solčiansky
bronzové medaile v silně obsazeném branném závodě v Ostrožské Lhotě. Pořádali jsme další
ročník atletického čtyřboje, ve kterém se neztratili ani naši žáci – ve starší kategorii vyhrál Vít
Uhlíř před Michalem Schestauberem, u dívek vyhrála Adéla Kubišová, ve štafetách vyhráli
mladší i starší žáci, starší dívky a mladší dívky získaly 3.místo. Družina se na podzim účastnila
fotbalového turnaje v Buchlovicích a přivezla krásné stříbrné medaile. V prosinci odehráli
florbalisti svůj tradiční mikulášský turnaj v Uh.Hradišti, kdy se jim smolně nepodařilo o skóre
postoupit do semifinále. Přes zimu jsme si odpočinuli a v březnu vyrazili na halovou atletiku do
Uh.Hradiště, kde jsme v konečném pořadí získali poprvé krásné 5.místo, získali jsme 5
individuálních medailí – stříbro Mikuláš Ryška, Viola Drobilová, bronz – Adéla Kubišová,
Magda Nevařilová, Michal Ševčík, ve štafetách jsme získali 2x bronzovou a 1x stříbrnou medaili.
Hned po halové atletice se konal štafetový pohár a nám se podařilo postoupit do krajského finále,
kde jsme po smolném pádu skončili na 8.místě. V dubnu se konala venkovní atletika
v Uh.Hradišti a ani zde jsme nezůstali bez stupňů vítězů, když vyhrála Magda Nevařilová, druhé
místo získala Adéla Kubišová, třetí místo Vít Uhlíř a štafety mladších i starších dívek. Velkého
úspěchu dosáhli také fotbalisti, když mladší i starší bez problémů postoupili z okrskového kola
McDonalds cupu ve Starém Městě do okresního kola v Uh.Hradišti. Starší skončili na 4.místě a
mladší dokonce získali bronzové medaile a pohár. Z turnaje ve florbale družin v Tupesích
přivezli naši malí sportovci zlaté medaile . Úspěchů jsme měli opravdu hodně a to jsme ještě
spoustu závodů vynechali.
Pořádali jsme také několik sportovních akcí jako např. atletický čtyřboj pro vesnické školy,
čertovské hrátky pro všechny sportovce, navštívili jsme úžasný atletický mítink Zlatá tretra
v Ostravě, družina pořádala sportovní den či odpoledne s bojovým uměním, čeká nás ještě
netradiční desetiboj pro všechny žáky, letos jsme pořádali týdenní lyžařský kurz na Kasárnách,
probíhal také tradiční florbalový turnaj tříd, který vyhráli žáci 9. a 4.třídy, což znamená, že si
zahrají proti učitelskému týmu.
Opět jsme se zapojili do projektu Sazka olympijský víceboj, kdy celá škola aktivně plnila
8 disciplín a dva doplňkové úkoly – obrázky pro naše olympioniky, které zdobí přízemí naší
školy, kde vznikla olympijská zeď. Druhý úkol byl o zdravém stravování a spalování. Vzniklo
také video na téma basketbal, díky kterému jsme získali basketbalové vybavení pro naše žáky.
Za aktivní účast jsme dostali vybavení do tělocvičny v hodnotě 5000,- Kč. Přijela nás také natáčet
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ČT a náš šot se poté objevil v televizním vysílání v rámci Sazky. Oproti loňskému roku se hlídky
tentokrát losovaly a my neměli štěstí, stejně jako v celkovém hodnocení o finanční odměny, kdy
jsme skončili smolně o 0,2 bodu za 3.místem. O to větší motivaci máme pro příští rok. Za letošní
rok obdrželi všichni žáci svá sportovní vysvědčení, pro ty nejmenší byly nachystány dárečky za
vzorné plnění úkolů ze čtyřlístku. V soutěži Intersportu jsme vyhráli 50 balančních náramků,
které obdrželi nejšikovnější sportovci.
Druhým projektem byl projekt ČAS Atletika do škol, který se stal velkou motivací pro
naše malé atleťáky z prvního stupně. Celý rok jsme plnili vzorně medailičky a získali za ně
certifikát. Atleťáci zapisovali vše do svých tréninkových deníčků, plnili vědomostní úkoly.
Všichni obdrželi svá atletická vysvědčení a drobné dárečky. Kromě toho také skládali atletické
básničky a přáníčka, díky kterým získali batůžek plný překvapení. První stupeň se pustil do
olympijského házení, každá třída obdržela certifikát Báry Špotákové a k tomu olympijské
pochodně pro každého.
Hodně se také o naší škole psalo nejen v místních denících, ale také na webových stránkách
či sociálních sítích. Škola vstoupila do podvědomí široké veřejnosti. Vše můžete číst na našich
školních stránkách v sekci sport. Letos se podařilo také zapojit některé rodiče, kteří dětem
pomáhali v rámci projektů či nás podporovali na závodech, oceňovali za výborné výsledky. Díky
rodičům jsme také získali nové dresy pro sportovce, Sdružení rodičů zase přispělo na atletický
mítink do Ostravy.
Projekty budou v příštím roce pokračovat.

Environmentální výchova
Environmentální výchova je v našem školním vzdělávacím programu zařazena jako průřezové
téma zasahující do všech složek výuky a výchovy. Rovněž v tomto školním roce bylo snahou
všech pedagogů zahrnout do výuky osvědčené a oblíbené aktivity z oblasti EVVO. To však
nebránilo tomu, abychom vyzkoušeli i nové metody.
Environmentální aspekty výuky byly uplatňovány ve všech předmětech, které se v naší základní
škole vyučují.
K naplňování cílů EVVO školy opět přispěl vytvořený školní ekotým dobrovolníků, jehož
členové se snažili plnit jednotlivé požadavky důležité pro seznámení žáků s ekologickou
problematikou. Školní ekotým se podílel nejen na ekologizaci naší základní školy, ale
spolupracoval při organizaci akcí pro veřejnost, rodiče i žáky (např. Bramborobraní, Den bez
benzínu a jízda zručnosti, Den stromů, Den Země, Férový piknik, Velikonoční dílničky, aj.)
V tomto školním roce si 20 žáků 7. – 9. ročníků vybralo volitelný předmět „Přírodovědná
praktika“. Tento předmět umožňuje věnovat se environmentálně výchově prakticky a do větší
hloubky.
Žáci I. stupně měli možnost navštěvovat zájmové kroužky „Přírodovědný/Ekologický“ a
„Debrujáři“.
Ve škole proběhly již tradiční projektové dny zaměřené kromě jiného na globální výchovu
(Projekt světadíl – v tomto školním roce EVROPA a Den řemesel).
Žáci se účastnili exkurzí do přírody v okolí školy, chráněných území a dalších kulturně
historických míst (př. Chřiby, CHKO Bílé Karpaty, park Rochus, Archeoskanzen na Modré,
Mikulčice), zabývali jsme se i Geocachingem.
Na podzim roku 2015 jsme připravili 3. ročník Bramborobraní spojený s ochutnávkou různých
pochutin z brambor, které připravili žáci se svými pedagogy. Následovala akce „Jde to i bez
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benzínu“ v rámci Evropského dne bez aut, jejíž součástí byla i „Jízda zručnosti“ pořádaná pro
žáky I. stupně. Podzim byl ukončen pobytem v přírodě při projektovém dnu „Den stromů“. V
listopadu aktivity EVVO naší školy prezentoval na pravidelné konferenci EVVO ve Zlíně ředitel
školy svým příspěvkem.
V prosinci se uskutečnila výprava žáků I.stupně za lesními zvířátky, spojená s jejich krmením.
Také v tomto školním roce se žáci a jejich rodiče aktivně zapojili do sběru starého papíru.
(výsledky viz tabulka) O použití finančního výtěžku ze sběru rozhodovali opět sami žáci
v dětském parlamentu. Většinou se shodli na zakoupení nového vybavení školy. Kromě starého
papíru, elektrozařízení a baterií, přibyl i sběr starého oleje z kuchyně a plastových vršků.
V jarních měsících se vybraní žáci II. stupně pokusili zdolat úskalí biologické olympiády.
Školního kola se účastnili žáci 6.-9. ročníků, do okresního kola byli vybráni 4 žáci, kteří se
umístili na 13., 19. a 22. místě. Další v pořadí byla přírodovědná soutěž „Poznej a chraň“.
Trojčlenné družstvo ze 6. ročníku získalo v okresním kole třetí místo, v krajském místo desáté.
Den dětí jsem spojili s návštěvou ekologického výukového programu Vzdělávacího a
informačního střediska Bílé Karpaty ve Veselí nad Moravou. Programu v zámeckém parku se
účastnili všichni žáci I. stupně, na podzim žáci 1. a 2. tříd vyslechli program o odpadech v
Kovosteelu.
Učitelé se v průběhu roku snažili velmi intenzivně využívat park, rybník a okolí školy (školní
zahradu) a uplatňovat tak principy EVVO přímo v praxi a v terénu.
Ve škole probíhá sběr druhotných surovin. Kromě papíru jsme sbírali vršky od PET lahví a nově
též použitý fritovací olej.
Množství odevzdaného papíru (Kg)
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Příprava občanů k obraně státu (POKOS) a ochrana obyvatelstva za
mimořádných událostí
Tato témata jsou součástí školního vzdělávacího programu v předmětech občanská výchova,
rodinná výchova, tělesná výchova, případně i jiných.
–

praktické cvičení – evakuace budovy – požární poplach

–

nácvik situací v rámci Dne Země - první pomoc, doprava zraněného

–

beseda s členy HZS a policisty

–

teoretická část v rámci výuky – žáci 8. a 9. třídy učí žáky z I. stupně

–
škola získala certifikát Hasík – týká se výchovy dětí v oblasti požární ochrany
obyvatelstva.

Spolupráce se sociálními partnery
Spolupráce s rodiči

Ples školy
Spolupráce probíhá hlavně na třídních schůzkách, nejužší spolupráce je s třídními učiteli. Rodiče
pomáhají vyučujícím při doprovodu na mimoškolních akcích, např. na výletech, exkurzích.
Škola uspořádala pro rodiče žáků Bramborobraní a velikonoční dílničky. Na těchto akcích byly
prezentovány prostory školy, vzdělávací program i zájmové aktivity žáků. V rámci třídních akcí
jsou rodiče zváni např. na opékání na konci školního roku. Škola se snaží být vůči rodičům
vstřícnou. Rodiče si vyzvedávají děti v jednotlivých odděleních družiny a tím dochází ke
každodennímu neformálnímu setkávání.
Spolupráce se zřizovatelem
Městys Polešovice zabezpečuje drobné opravy i větší investice, stará se o okolí školy. Poskytuje
své pracovníky k provádění oprav a podobně.
Postupně dochází k obnově tříd. V červnu až srpnu 2015 byl zrekonstruován jeden kabinet a tři
kmenové učebny. Jsou rekonstruovány podlahy, umývadlové kouty a instalovány nové tabule.
Ve financování provozu školy jsou dodržována dohodnutá pravidla, měsíční částky jsou zasílány
na účet školy pravidelně a včas.
Spolupráce se školami a školskými zařízeními
Naše škola spolupracuje se spádovými školami v Ořechově a Nedakonicích. Připravujeme
každoročně vědomostní soutěž pro 4. a 5. třídu. Organizujeme společné sportovní soutěže na
školním hřišti. Učitelé ZŠ Ořechov se účastní školení pořádaných naší školou.
Spolupráce s mateřskou školou
Žáci mateřské školy navštěvují tělocvičnu školy. Rodiče i děti z mateřské školy jsou zváni na
školní akce. V rámci seznámení před nástupem do 1. třídy navštěvují školku budoucí učitelé 1.
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tříd a děti z MŠ navštěvují školu i školní jídelnu. Konzultujeme s mateřskou školou speciálně
vzdělávací potřeby a individuální zvláštnosti u dětí přicházejících do ZŠ.
Spolupráce s KPPP Zlín – 2x za rok pracovnice poradny navštěvují školu, většina komunikace
probíhá písemně nebo telefonicky.
Spolupráce s SPC Duha ve Zlíně – pracovnice SPC vykonávají poradenskou službu, navštěvují
sledované žáky ve vyučování. Spolupráci zajišťují výchovný poradce, třídní učitel a vyučující.
Spolupráce s SVP HELP – jsou využívány přednášky pracovníků přímo ve škole nebo společná
sezení třídních kolektivů ve středisku v Uh.Hradišti.
Spolupráce s MěÚ Uherské Hradiště odborem sociální péče (OSPOD) – spolupráce na řešení
problémů s prospěchem a chováním, které mají příčiny v rodině. Na OSPOD se obracíme
v krajním případě, pokud jiné cesty komunikace s rodiči selhávají a je patrné, že rodinné
prostředí negativně ovlivňuje vzdělávání žáků.
Spolupráce s úřadem práce - začíná již v 8. ročníku, kdy se zde žáci seznamují se střediskem,
s různými druhy povolání, pomocí testů zkoušejí, jaké povolání by pro ně bylo vhodné.

Vybavení školy
Máme vybavenu učebnu přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy a knihovnu. Ve všech
učebnách je dataprojektor, z toho šest učeben je vybaveno interaktivní tabulí (technologie e
Beam 4x a Smartboard 2x).
Dochází k postupné obnově IT techniky, naprostá většina učitelů má k dispozici notebooky. Ve
dvou třídách jsou použity notebooky bussiness třídy s dokovacími stanicemi pro efektivnější
používání.
Ve škole funguje počítačová síť, všechny počítače jsou připojeny na internet. Internet je od jara
2014 dostupný ve všech učebnách školy. Na jaře 2015 byl u knihovny zřízen Wi – Fi přístup
k internetu pro žáky, kteří čekají na kroužky či odpolední vyučování.
Učební pomůcky postupně modernizujeme a zakupujeme pouze takové, které jsou účelně
využívány. Snažíme se získávat peníze i od sponzorů, za pronájmy a také pomocí projektů.
Z peněz získaných za sběr papíru byl pořízen nábytek do školní družiny.
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Ekonomika školy
a.
provoz 2015
schválený rozpočet
rozpočet po úpravách
čerpání
výsledek hlavní činnost
výsledek doplňková činnost

2 300 000,2 400 000,2 367 179,86
32 820,14
27 072,19 (při ceně oběda 57,-Kč)

převedeno do rezervního fondu
převedeno do fondu odměn

35 935,60
23956,73

b.
provoz 2016
schválený rozpočet

2 400 000,-

Přímé vzdělávací výdaje (státní rozpočet) 10 968 690,00
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Závěr výroční zprávy
V uplynulém školním roce jsme dosáhli stanovených vzdělávacích a výchovných cílů. Ve všech
ročnících vyučujeme podle ŠVP zpracovaného podle RVP ZV. V přijímacích pohovorech uspěli
všichni žáci. Úspěšně integrujeme žáky v běžných třídách. Všichni vyučující jsou zapojeni i do
mimoškolní činnosti, podílí se na celoškolních akcích. Žáky zapojujeme do různých projektů,
vedeme je k samostatnému myšlení a moderní komunikaci.
Datum zpracování zprávy 5. října 2016
Datum projednání na poradě pracovníků školy 6. října 2015

Podpis ředitele a razítko školy
Mgr. Radim Pikner ř.š.

Školská rada schválila dne……………………..
Předseda školské rady………………………….
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