Výroční zpráva o činnosti školy
za rok 2018/2019

Charakteristika školského zařízení

Název: Základní škola, Polešovice, okres Uherské Hradiště, příspěvková organizace
Zřizovatel:

Městys Polešovice

Právní forma:

Právní subjekt od 1. 1. 2003

Ředitel školy:

Mgr. Radim Pikner

Zástupce ředitele:

Mgr. Irena Bělohradová

Telefon:

572 593 161

E-mail:

zspolesovice@zspolesovice.cz

web

www.zspolesovice.cz

Datum založení školy:

únor 1957

Zařazení do sítě:

20. 2. 1996

IZO:

102731969

Rada školy:

je zřízena

Součásti školy:

Školní družina, školní klub, školní jídelna

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2018/2019
Počet
Změna
tříd/skupin

Počet
žáků

Změna

Počet žáků Změna
na
třídu/skupin
u

1.stupeň

8

-1

156

-11

19,5

+0,95

2. stupeň

7

+1

139

+19

9,86

-0,14

Školní družina

4

+1

112

+22

28

-2

Školní klub

13

-2

141

-85

10,84

-4,26

275

+5

Školní jídelna

Rada školy
Zřízena od 1. 9. 2005
Složení školské rady od září 2018
Za zřizovatele – Radek Holáň, Ladislav Jančík
Za rodiče – Markéta Pavlíčková, Michaela Otrusinová
Za pracovníky školy - Pavla Kubišová, Zuzana Nedorostková

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.
Od 1.9.2016 byla v ŠVP upravena část týkající se vzdělávání žáků se SVP v souvislosti se
změnou školského zákona a zavedením společného vzdělávání.
Od 1. 9. 2018 byla zvýšena časová dotace předmětu Informatika o jednu hodinu v sedmém
ročníku na úkor jedné hodiny rodinné výchovy v sedmém ročníku. Školní vzdělávací program je
upravován v prostředí portálu ČŠI, kde jsou také kontrolovány formální náležitosti tohoto
dokumentu.
Volitelné předměty:
 Informační technologie

 Seminář z českého jazyka

 Domácnost

 Přírodovědná praktika

 Anglická konverzace

 Dramatická výchova

 Seminář z matematiky
Nepovinné předměty:
 Náboženství
 V souvislosti s přechodem na nový systém poskytování podpůrných opatření žákům se SVP
došlo k přesunu žáků z nápravy SPU do „předmětů“ Pedagogická intervence a Speciálně
pedagogická péče dle aktuálně platných doporučení.
Zájmové útvary ve školním klubu:
Taneční průprava
Sportovní hry

Florbal ml.

Kytarový I, II a III

Florbal st

Pěvecký

Knihovna

Atletika

Ruský jazyk

Logopedie

Elektrotechnika
Psaní deseti prsty

Údaje o pracovnících školy
Celkový počet pracovníků školy ve šk. r. 2018/2019
Základní škola
Pedagogických

Nepedagogických

Celkem

Fyzic.

Přepočt.

Fyzic.

Přepočt.

Fyzic.

Přepočt.

27

23,52

7

4,935

32

28,455

Školní družina

Školní jídelna

Pedagogických

Zaměstnanců

Fyzic.

Přepočt.

Fyzic.

Přepočt.

4

3,00

6

5,88(včetně dopl.
činn.)

Personální zabezpečení školy ve školním roce 2018/2019 stav k 1. 9. 2018
Poř. čís.

Pracovní zařazení

Kvalifikace + aprobace

úvazek

Délka
praxe

1.

Učitelka

VŚ uč.

Čj- Ov

1

18

2.

Učitel

VŠ uč.

Čj-Vv

0,86

32

3.

Učitelka

VŠ uč.

M - Rv

1

11

4.

Vychovatelka

SŠ ped.

1

32

6.

Učitelka

VŠ uč.

1.-5.

1

23

7.

Zástupkyně ředitele

VŠ uč.

Aj-Frj

1

19

8.

Učitelka

VŠ uč.

M-Z

0,55

39

9.

Učitelka

VŠ uč.

1.-5.

1

29

10.

Ředitel

VŠ uč.

Př-Ze

1

17

11.

Učitelka

VŠ uč. 1.-5.

1

31

12.

Učitelka

VŠ vych.+Tv

1

25

13.

Vychovatelka

SŠ vych.

1

39

14.

Učitelka

VŠ uč.

1.-4.

1

30

15.

Učitelka

VŠ uč.

M-Ov

1

17

16.

Učitelka

VŠ uč.

Nj-Hv

0,68

22

17.

Učitelka

VŠ uč. spec. pedag.

1

13

18.

Učitelka

VŠ PřF + DPS

Př -Che 1

21

20.

Učitelka

VŠ uč. Čj +Ov

1

22

21.

Učitelka

VŠ

1

13

22.

Učitel

VŠ uč. 1. – 5.

1

27

23.

Učitelka

VŠ uč. 1. – 5.

1

6

24.

Vychovatelka

Sš vych + VŠ soc. ped.

0,67

12

25.

Učitelka

VŠ uč. 1. – 5.

1

8

26.

Učitelka

VŠ FF + uč. Aj

1

7

27.

Učitel

VŠ uč. Ze -Ov

1

8

28.

Vychovatelka

SŠ + kurz. vych.

0,33

1

Aj + De + náb

Všichni pedagogové splňují kvalifikační požadavky dle zákona o pedagogických pracovnících.
Asistenti pedagoga
Poř. čís. Ped. Pracovní zařazení
Pracovníků

Kvalifikace
aprobace

+ úvazek

1

Asistentka
pedagoga

SŠ + kurz asist.

1

2

2

Asistentka
pedagoga

VŠ vych

0,9

20

3

Asistentka
pedagoga

SŠ zem + kurz. 0,5
asist

7

4

Asistentka
pedagoga

VŠ uč.

6

0,88

Délka praxe

Ve škole působil dále jeden Školní speciální pedagog s úvazkem 1,0 zaměstnaný v rámci
projektu „Šablony II pro ZŠ Polešovice“.
Věková struktura pedagogických pracovníků:
Věkové rozmezení

Počet pracovníků

Do 30 let

2

30 až 39 let

4

40 až 49 let

16

50 let až do vzniku nároku na SD

8

důchodci

1

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

100

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019:
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

6.

sekretářka

0,375

VŠ magister.

7.

Hospodářka/účet
ní

0,5

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.
Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Název vzdělávací aktivity

Počty zúčastněných pracovníků

DVPP – metodika pro zástupce ředitelů

1

Klima třídy na základní škole

Všichni ped. pracovníci

Aktivity a hry na podporu dobrých vztahů ve třídě Všichni ped. pracovníci

Jak poznat šikanu

Všichni ped. pracovníci

Studium nutričního terapeuta – vedoucí ŠJ

1 – ukončeno 6/2019

Výuka moderních dějin

1

Matematická gramotnost

2

Formativní hodnocení žáků

Všichni ped. pracovníci

Líný učitel – cesta pedagogického hrdiny

3

Údaje o zařazování dětí a žáků:
Zapisovaní do 1. tříd Počet odkladů
duben 2019

Nastoupili
třídy 2019

56

42

14

do

1.

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2018/2019
2. pololetí

1. pololetí
V

P

N

V

P

N

Průměrná
omluvená
absence za rok

29

29

0

0

29

0

0

23,5 + 24,5

2.A

20

20

0

0

20

0

0

27,1 + 42,3

2.B

17

17

0

0

17

0

0

26,5 + 26,9

3.A

17

16

1

0

13

4

0

39 + 46,1

3.B

15

14

1

0

15

0

0

23,73 + 40,7

4.A

16

12

3

0

12

4

0

27,13 + 48,5

4.B

18

15

3

0

13

5

0

29,3 + 27,3

5.

24

12

12

0

12

12

0

26,8 + 29,4

Celkem 1. st.

156

136

20

0

131

25

0

34,38+34,4

6.A

24

14

10

0

15

9

0

28,7 + 47,8

6.B

21

15

6

0

17

4

0

20,4 + 38,2

7.A

18

10

8

0

9

9

0

51,4 + 55,4

7.B

19

11

7

1

11

8

0

24,6 + 42,2

8.A

15

4

11

0

6

9

0

41,8+65,6

8.B

14

7

7

0

8

6

0

31,9+48,9

9.

28

12

14

2

10

18

0

27,6 + 54

Celkem 2. st.

139

73

63

3

76

63

0

Celkem:

295

209

83

3

207

88

0

Ročník

Počet žáků

1.

31,35 + 49,88
29,34+41,63

Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019:
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

49

0,165

2. pololetí

3

0,01

za školní rok

52

0,09

Počet

% ze všech žáků školy

2 – uspokojivé

2

0,68

3 - neuspokojivé

0

0

Hodnocení chování

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2018/2019:
Povinnou školní docházku splnilo 28 žáků, 28 žáků získalo základní vzdělání.
Uplatnění absolventů
Maturitní obory - 20

Učební obory - 8

Okres Uh. Hradiště

Počet Mat. Uč. Jiný okres
žáků Obor Obor

SOU Uherský Brod

1

0

1

SŠ Gastronomie, hot. a 2
les. Bzenec

2

0

SŠ – COPT Uherský Brod 1

0

1

SŠ
pedagogická 1
Kroměříž

1

0

SŠ průmyslová, hotelová 5
a zdravotní UH

3

2

SPŠ Otrokovice

1

1

0

SOŠ a Gymnázium St. M. 4

1

3

Gymnázium
Hradiště

Uh. 3

3

0

OA a VOŠ
Hradiště

Uherské 2

2

0

SŠ MESIT
Hradiště

Uherské 6

5

1

Gymnázium 2

2

0

Stojanovo
Velehrad

Počet Mat. Uč.
žáků obor obor

Hodnocení výsledků výchovného působení
Na škole je od školního roku 2016/2017 zřízeno školní poradenské pracoviště, v rámci kterého
působí výchovný poradce a metodik prevence sociálně patologických jevů. Od září 2018 je
členem také speciální pedagog placený z projektu Šablony II.
Výchovná poradkyně absolvovala kvalifikační studium v červnu 2018. Výchovná poradkyně
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 a SPC.
Každoročně se žáky navštěvuje úřad práce.
Ve školním roce 2018/2019 byla realizována podpůrná opatření podle nové legislativy u všech
žáků se SVP. Na základě doporučení školských poradenských zařízení byla postupně
vykazována a realizována podpůrná opatření a nakupovány pomůcky pro tyto žáky.
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 potřetí 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 minimalní
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 výchovným poradcem, s ostatními učiteli, rodiči, PPP, SPC, SVP Help, policií,
Červeným křížem a dalšími institucemi. Ve škole pracuje školní poradenské pracoviště.
Prevence probíhá hlavně v předmětech výchovného zaměření ( prvouka, rodinná a občanská
výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti aj.) - dotazníky, filmy, výukové programy, besedy
s odborníky, probíhají projektové dny, pestrá je nabídka volnočasových aktivit.
V rámci prevence rizikového chování proběhla během roku spousta akcí:

PROGRAMY PREVENCE 2018-2019
- zapojení do sportovních celostátních projektů olympijský víceboj (celá škola) a atletika do škol
(1.stupeň, část 2.st.), pohybová gramotnost.
- projekt Hasík – 2.,6.tř.
- dopravní hřiště – 1.st.
- adopce na dálku – celá škola – projektový den Afrika
- férová snídaně – celá škola
- Den Země – celá škola
- Patronství – 1.,9.tř.
- návštěva nemocnice UH – školní parlament
- Zdravá výživa
- burza škol – 9.tř.
- Osvětim – 9.tř.
- den naruby – žáci se stanou učiteli
- projektový den Den prevence – 2.st.. dopravní výchova, zdravá výživa, první pomoc, muzikoterapie,
prevence závislostí, filmová projekce HIV, alkohol, menšiny
- přednášky Policie 6.-9.tř. – internet, trestní zodpovědnost
- návštěva protidrogového vlaku REVOLUTION TRAIN v Uh.Hradišti – 90minutový výukový

program 7.-8.tř.
. beseda s hlavním kaplanem AČR s plukovníkem Jaroslavem Knichalem
-Legiovlak – 9.tř.
Během roku také probíhá spousta akcí a projektů, které napomáhají v prevenci rizikového
chování. V letošním školním roce to byl atletický čtyřboj pro vesnické školy, Den stromů,
celoroční školní florbalový turnaj mezi třídami, přespání tříd ve škole, školní recitační a pěvecké
soutěže, Den Země, Superstar, soutěž ve sběru papíru, vánoční dílničky, vícedenní exkurze, škola
v přírodě, jednodenní lyžování. aj.. Škola je také zapojena do jazykových projektů – letos u nás
týden vyučovali zahraniční studenti.. Účastníme se řady sportovních soutěží, projektů.
Dosahujeme skvělých výsledků na sportovních soutěžích, jazykových a přírodovědných
olympiádách, literárních a výtvarných soutěžích. Pokračoval projekt Patronství, kdy žáci 9.třídy
se po celý rok starali o malé prvňáčky, pomáhali jim, společně se účastnili různých aktivit.
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, probíhá sportovní
projektík Ukaž, co umíš, kdy žáci předvádějí svým školním spolužákům sporty, ve kterých jsou
dobří. 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 byly v 9.tř., kdy jeden žák obdržel sníženou známku z chování za hrubé
porušování školního řádu, také zde byl řešen problém se šířením nevhodných fotografií po
internetu, problémy se šikanou se vyskytly v 2. třídách a také v 7.třídě. V 7.třídě jsme také řešili
případ sebepoškozování. Všechny případy byly řešeny s rodiči, výchovným poradcem, vedením
školy, popř. s policií. Jeden případ byl řešen ČŠI a škole byla uložena nápravná opatření. Během
roku bylo uděleno několik napomenutí a důtek třídního učitele za neustálé zapomínání školních
pomůcek, vulgární vyjadřování a nevhodné chování ke spolužákům.

Vyhodnocení BOZ
Ve školním roce 2018/2019 bylo evidováno celkem 43 úrazů žáků, z nichž pouze 7 bylo nutno
hlásit na ČŠI. Ve srovnání s předchozím školním rokem celkový počet úrazů sice mírně narostl,
ale počet vážnějších úrazů klesl téměř o polovinu. Nárůst úrazů je způsoben zejména tím, že do
celkové evidence jsou zahrnuty všechny drobné úrazy.
Všichni žáci jsou poučeni o BOZ na začátku školního roku a dále před každou akcí, která se koná
mimo školní budovu. Ze statistiky vyplývá, že nejčastěji se jedná o hodinu tělesné výchovy nebo
přestávku, neboť k většině úrazů došlo v prostorách tělocvičny, na hřišti nebo v jiných prostorách
školy. Je nutné proto nadále podporovat u žáků fyzickou aktivitu, zejména psychomotorická
cvičení, aby byli schopni ovládat své tělo a pružně reagovat v nečekaných situacích. Žáci jsou
povinni používat adekvátní obuv ve vyučování i v hodinách tělocviku, aby se zabránilo úrazům
způsobeným špatným došlápnutím nebo podvrtnutím.
Na jaře 2019 škola uzavřela novou „Smlouvu o odpovědnosti za škody“. Finanční odškodnění
posledních 5 vážnějších úrazů již převyšuje cenu pojistného na kalendářní rok.
Údaje o poskytování podpůrných opatření 2018/2019
Stupeň podpůrného Počet žáků
opatření

Z toho s IVP

1

2

0

2

20

12

3

6

6

4

1

1

5

0

0

Celkem

29

19

Hodnocení výsledků vzdělávání
Ve školním roce 2018/2019 bylo opět provedeno školní srovnávací testování žáků 5. a 8. tříd.
Cílem testování je získat lepší přehled o plnění vzdělávacích cílů na prvním a na druhém stupni.
Testování proběhlo v prostředí Inspis Set a byly použity jak testy připravené ČŠI, tak částečně
vlastní testy, připravené učiteli školy.
Testování proběhlo v předmětech český jazyk, matematika, anglický jazyk a přírodovědný
základ. Testy z českého jazyka, matematiky a angličtiny byly stejné, jako v roce 2018.
V přírodovědném základu byly testy upraveny a rozšířeny.

Výsledky
Úspěšnost v testu (%)
Předmět

5. A 2018

5. B (2018)

5. tř.
(2019)

8. (2018)

8.A
(2019)

8.B
(2019)

Český jazyk

68

76

65

59

68

61

Matematika

72

64

67

45

69

62

Anglický jazyk

68

72

73

61

44

56

76+79

90+89

77

76+76

75

71

Přírodovědný
základ

Soutěže a přehlídky
Počty zúčastněných žáků ve školním roce 2018/2019

Česk
ý
jazyk

Sportovní soutěže

Dějepis
Zeměpis
Přírodopis a
EVVO
Domácnost
Cizí jazyky
Hudební
výchova

Atletický čtyřboj
Halový fotbal
Halová olympiáda
Branný závod
Fotbal Mc Donalds
Štafetový pohár
Atletická olympiáda
Florbal
Florbal družin
Atletický čtyřboj
Olympijský odznak
Olympiáda z ČJ
Recitační soutěž
Olympiáda z dějepisu
Olympiáda ze zeměpisu
Biologická olympiáda ml.
Biologická olympiáda st.
Zdravá 5
Polešovický Mastercheff
Olympiáda Nj
Olympiáda Aj ml.
Olympiáda Aj st.
Slovácká superstar
Tupeský džbáneček

ZŠ Polešovice
ZŠ Staré Město
ZŠ Sportovní
ZŠ Ostrožská Lhota
Uh. Hradiště
ZŠ Sportovní
ZŠ Sportovní
ZŠ Kunovice
ŠD Zlechov
ZŠ Velehrad
ZŠ Uherský Brod

16
16
30
12
16 8
16
10
12
50
15
20
8

11 2
2
5
2
1

56
22
18
15
30
15
40
27
ZŠ Polešovice

Krajské, národní

Organizátor

Okresní kolo

Soutěž

Školní kolo

Předmět

Okrskové kolo

Počty žáků

1
2
6
2
2
2
8
1

Zapojení do projektů
Realizované projekty
1.Erasmus+ K2 „Europe in S.H.A.P.E. : Sport, Health, Addictions, Prevention,
Education“
Projekt proběhne od září 2019 do srpna 2021. Projekt je zaměřen na mezinárodní spolupráci škol
z ČR, Švédska, Finska, Polska a Litvy v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Projekt je
podpořen částkou 37722,00 EUR.
2. Můj život s CO2
Projekt je podpořen ze Zlínského kraje částkou 68 000,-Kč. Projekt probíhá od dubna do
listopadu 2019. V rámci projektu byly nakoupeny 4 měřiče CO2 do tříd, budou vytvořeny
výukové materiály a uspořádány exkurze pro žáky.
3. Nákup ozvučení II. etapa
Projekt byl podpořen Nadací Synot částkou 10 000,-Kč. Z těchto peněz bylo pořízeno vybavení
pro ozvučení školních společenských a hudebních akcí.
4. Šablony II pro ZŠ Polešovice
Projekt probíhá od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2020 a je zaměřen na nejrůznější formy podpory zavádění
podpůrných opatření pro žáky se SVP. Byl podpořen z ESF částkou 1 587 838,- Kč. V rámci
projektu vzniklo místo školního speciálního pedagoga, proběhnou školení kolektivu pedagogů
na podporu inkluze a řada jiných aktivit.
5. Příměstské tábory v ZŠ Polešovice
Projekt probíhá od července 2018 do června 20121. V rámci projektu se uskuteční 9 týdenních
příměstských táborů pro děti z Polešovic a okolí v době letních a jarních prázdnin. Projekt je
podpořen z ESF částkou 540 707,-Kč
6. Dětský klub v ZŠ Polešovice
Projekt probíhá od září 2019 do června 2022. V rámci projektu bude fungovat klub pro žáky 4. a
5. tříd.

Zájmové vzdělávání
Školní družina
Školní družinu tvoří čtyři oddělení s kapacitou 120 žáků. Školní družinu navštěvovalo 112 žáků.
Školné činí 50,-Kč na měsíc. Školní družina pořádá i soutěže a přehlídky školních družin a akce
pro rodiče a děti. Školní družina se potýká s nedostatkem prostor. Všechna oddělení se dělí o
učebnu s kmenovou třídou. V současnosti se připravuje dokumentace k přístavbě dvou oddělení
školní družiny v prostoru mezi budovou školy a školní jídelnou.

Školní klub
Zapsaná kapacita školního klubu činí 200 žáků. Ve školním klubu pracovalo v loňském roce 15
zájmových útvarů. Na lepší úroveň se podařilo posunout činnost školní knihovny, školní
knihovna byla zrekonstruována v létě 2019 z prostředků projektu. 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.

Školní jídelna
Zapsaná kapacita školní jídelny činí 400 žáků. Ve školní jídelně bylo ve školním roce 2018/2019
stravováno 275 žáků, tj. 93% všech žáků školy. Školní jídelna nabízí po tři dny v týdnu výběr ze
dvou jídel, zeleninový bufet a nabízí také dietní stravování. Vedoucí jídelny absolvovala v červnu
2019 studium pro nutričního terapeuta.
Jídelna poskytuje stravování mateřské škole cca 115 jídel denně a v rámci doplňkové činnosti
vaří též pro důchodce a firmy v obci. V rámci doplňkové činnosti se vaří 80-100 jídel denně.
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje školní jídelna stravu také při některých akcích městyse –
TOP Víno, volby apod.
Školní jídelna byla kompletně rekonstruována v roce 2011. Vybavení školní jídelny je na velmi
dobré úrovni a je průběžně obnovováno.

SPORTOVNÍ ÚSPĚCHY, SPORTOVNÍ PROJEKTY A SPORTOVNÍ AKCE 2018/2019
I v letošním roce jsme se účastnili řady závodů, akcí, projektů, dosáhli jsme mnoha
úspěchů, třetím rokem pracovala ve škole i atletická přípravka AC Slovácká Slavie UH. Škola je
součástí AŠSK.
Podzim začal tradičním atletickým čtyřbojem v Polešovicích, kterého se zúčastnilo 10 škol
celého okresu. Tento závod probíhá v rámci Evropského týdne sportu. Naši žáci se opět neztratili
– získali jsme 2 medaile a 3 poháry za vítězství ve štafetách. V listopadu si starší kluci zahráli
na halovém turnaji ve fotbale ve Starém Městě, kde obsadili 5.místo, ti mladší se účastnili
v Kunovicích okresního turnaje ve florbale. I když medaili nepřivezli, získali pro školu
florbalové vybavení pro brankáře. V březnu se konal tradiční okresní přebor v halové atletice
v Uh.Hradišti, kde jsme posbírali 5 medailí. V dubnu se 11 žáků 2.st. v Uh.Brodě snažilo
v Odznaku všestrannosti probojovat na stupně vítězů a postoupit do krajského kola
v Otrokovicích, což se podařilo Vilému Jakešovi a Michalu Dvouletému, který obsadil 4.místo.
Do kraje postoupil jen Michal, protože ve Vilémově kategorii se již nepostupuje. Malí fotbalisté
bojovali o postup v okrskovém kole ve fotbale McDonald cup a jen těsně jim unikl postup. Malí
atleti závodili v okresním kole štafetového poháru, kde obsadili super 3.místo z 18 týmů a
postoupili do krajského kola. Květen byl nabitý atletikou. Druhostupňový přivezli 3 zlaté
medaile, jednu stříbrnou a pohár ze štafety z okresního atletického čtyřboje na Velehradě. Konalo
se krajské kolo štafetového poháru, kde ti mladší obsadili 3.místo, celá štafeta pak 6.místo. Na
konci května jsme získali 6 medailí v okresním kole v atletice 1.st., Michal Dvouletý obsadil
13.místo v krajském kole Odznaku všestrannosti. V červnu jsme si ještě zaběhli na Čokoládové
tretře v Olomouci. Ani družina nezahálela, kdy skončila na 3.místě florbalového turnaje.
Pořádali jsme také několik sportovních akcí: V září jsme se zúčastnili Kontinentálního
poháru v atletice v Ostravě i s rodiči, celý rok probíhal také tradiční florbalový turnaj tříd, který

vyhráli žáci 7.A a 4.B, v červnu si vítězové zahráli proti učitelskému týmu. V únoru jsme
podnikli jednodenní lyžování na Stupavě, v březnu jsme si zase v rámci sportovních kroužků
zaplavali v Luhačovicích i s výukou první pomoci. Ve červnu jako každý rok jsme se vydali
fandit na atletický mítink Zlatá tretra Ostrava.
Opět jsme se zapojili do projektu Sazka olympijský víceboj, kdy celá škola aktivně plnila
8 disciplín a žáci druhého stupně ještě 10 disciplín Odznaku všestrannosti. Všichni obdrželi svá
olympijská vysvědčení a ti nejlepší i olympijský odznak.
Druhým projektem byl projekt ČAS Atletika do škol, který se stal velkou motivací pro
naše malé atleťáky z prvního stupně. Tyto projekty jsou propojeny s AP Polešovjata AC UH.
V jejich rámci soutěžíme v různých projektech a pořádáme různé akce např. čertovské hrátky,
soutěžíme s Hollandií aj. Dalším projektem je Pohybová gramotnost – Atletíme s rodiči. Za
účasti atletického svazu jsme uspořádali krásné atletické odpoledne pro 30 párů (rodič-dítě), kdy
se soutěžilo ve 4 disciplínách. Projekt bude pokračovat pro dalších 10 rodin, které obdržely
pomůcky na atletění a budou cvičit ze svými dětmi 3 měsíce. Zúčastnili jsme se Slováckého
běhu v UH.Hradišti.
Přihlásili jsme náš projekt Ukaž, co umíš, kdy děti 2.stupně mají možnost v rámci tělesné
výchovy vyprávět a ukázat, co dělají za sport, jak vypadá trénink apod. a prezentovat to u svých
spolužáků., do evropských projektů a v září nám přišla pozvánka do Sofie v Bulharsku na
slavnostní vyhlášení. Naše škola se ocitla mezi třemi nejlepšími projekty v Evropě. Což považuji
za velký úspěch a je to skvělé ocenění naší práce ve sportovních aktivitách.
Sportu se věnujeme i o prázdninách, kdy pořádáme pro děti atletický tábor, který je také
zařazen do projektu a díky němu jsme získali další sportovní materiál.
Sportovních talentů máme opravdu hodně, letos padaly i letité rekordy v naší školní knize
rekordů. Při školním klubu pracuje spousta sportovních kroužků – sportovní hry, florbal 1.,2.st.,
atletika – atletická přípravka i atletika pro radost 2.st., jóga atd. – každý si zde najde to své a
zájem o kroužky je opravdu velký, což nás nesmírně těší.
Hodně se také o naší škole psalo nejen v místních denících, ale také na webových stránkách
atletického svazu, Atletika pro děti, IAAF, Olympijský víceboj či sociálních sítích, v televizi.
Škola vstoupila do podvědomí široké veřejnosti. Vše můžete číst na našich školních stránkách
v sekci sportovní aktivity. Letos se podařilo také zapojit některé rodiče, kteří dětem pomáhali
v rámci projektů či nás podporovali na závodech, oceňovali za super výsledky.
Projekty budou v příštím roce pokračovat a my se opět zapojíme. I v příštím roce bude
fungovat atletická přípravka a závodů bude hodně. Máme velkou radost z toho, že se nám daří
děti vytáhnout od počítačů a pohyb je baví. Přála bych si, aby se zapojilo ještě více rodičů, aby
se sport přenesl do všech domovů, aby děti povzbuzovali a prožívali s nimi radost z pohybu.
Protože u nás ve škole to sportem žije. Sport není důležitý jen pro tělo, ale také učí děti
soudržnosti, spolupráci, zodpovědnosti, samostatnosti, komunikaci, toleranci, všemu, co se
pomalu v dnešní době vytrácí.
Příští rok jsme přihlášeni do projektu Sportuj ve škole aneb hodina pohybu navíc.
Děkuji všem svým kolegům, kteří se na úspěších podíleli, vedení školy za velkou podporu
a samozřejmě všem sportovcům za úžasný rok plný zážitků a úspěchů. Největší díky patří Zuzaně
Nedorostkové, která je zapojena do všech projektů a Janě Hasoňové, která nám pomáhá na všech
závodech. Je to opravdu týmová práce.

Environmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO)
Environmentální výchova (ekologická 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 uskutečnit osvědčené a oblíbené aktivity z oblasti
EVVO. To však nebránilo tomu, abychom vyzkoušeli i nové akce a metody.

Environmentální aspekty výuky uplatňujeme v průběhu roku ve všech předmětech, které se
v naší základní škole vyučují.
K naplňování cílů EVVO nám vždy pomáhá na začátku školního roku vytvořený roční plán
aktivit, který je volně přístupný pedagogům, ale i dalším zájemcům na internetových stránkách
školy. Není to však dokument neměnný, ale v průběhu roku jsme do něj vstupovali s novými
nápady a projekty. Novinkou tohoto školního roku byl například přírodovědný vzdělávací
program „Mám chytré tělo“ nebo realizace aktivit v rámci projektu spolufinancovaného
Zlínským krajem pod názvem „Můj život s CO2.“ V červnu se tak mohla uskutečnit terénní
výuka pro žáky 7. ročníků v CHKO Bílé Karpaty zaměřená na koloběh uhlíku ve volné přírodě.
Rovněž byly zakoupeny měřicí přístroje koncentrace CO2 a meteostanice, které budou využity
v dalších školním roce.
I v tomto školním roce se v říjnu uskutečnila projektová výuka „Den stromů“. Starší žáci spolu
s koordinátorkou EVVO připravili pro ty prvostupňové dopolední „hledačku“ v areálu školy. A
to vše samozřejmě na téma stromy. V přírodovědně zaměřených předmětech jsme si 20. října
připomněli „Světový den vody“ a v prosinci „Den biologické rozmanitosti“.
Prosinec byl ve znamení místních tradic a řemesel. Vánoční dílničky pro veřejnost, rodiče a děti
pomáhají udržovat zvyky a tradice spojené i s místní přírodou.
V lednu se asi 30 žáků pokusilo zabojovat v biologické olympiádě, která patří rozhodně k těm
náročnějším. Školního kola se účastnili žáci 6.-9. ročníků, do okresních kol ve dvou kategoriích
byli vybráni 4 žáci.
Globální výchova je již tradičně zařazena do projektového dne SVĚTADÍL především pro žáky
I. stupně. V tomto školním roce to byl světadíl Amerika. Problémy globálního světa byly však
letos použity jako nosné téma i v průběhu oslav DNE ZEMĚ pro žáky celého II. stupně.
Projektový den se uskutečnil v pěkné přírodě okolí rozhledny Floriánka. Ani v tomto roce se
nezapomnělo na adoptovanou dívku z Afriky, kterou žáci finančně podporují.
Férový piknik v podobě společné snídaně v trávě s rodiči žáků byl vyústěním probíraného tématu
na podporu faitraidového obchodu a místních produktů.
Žáci z celé školy se v průběhu roku účastnili nejrůznějších exkurzí do přírody v okolí školy,
chráněných území a dalších kulturně historických míst např. do blízkého přírodního parku Chřiby
– Den s Lesy ČR.
Volitelný předmět „Přírodovědná praktika“ si v tomto školním roce vybralo 12 žáků 7. – 9.
ročníků. Přírodovědná praktika umožňují žákům s hrubším zájmem o přírodu a ekologii
prohloubit své znalosti a dovednosti.
V červnu se uskutečnila pěší výprava žáků 6. ročníku do lesnického muzea pod hradem
Buchlovem, kde jim pracovních Lesů ČR připravil poutavý program a umožnil přespání na
hájence.
Sběru starého papíru je v naší škole již stálicí. Zapojují se učitelé, žáci i rodinní příslušníci.
V letošním roce se sesbíralo 44 tun papíru. O použití finančního výtěžku diskutovali opět žáci
v dětském parlamentu. Kromě starého papíru, elektrozařízení a baterií sbíráme rovněž olej
z kuchyně.

Okolní areál, nedaleký rybník, školní zahrada nebo chráněná území Chřiby a Bílé Karpaty
umožňují všem pedagogům uplatňovat principy EVVO přímo v terénu a v praxi, což považujeme
za správnou cestu.

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 Vánoční dílničky, na nichž byla tradičně výborná atmosféra.
Významnou akcí bylo zapojení školy do oslav 100 let založení republiky.
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. Rozpočet školy je postupně navyšován úměrně
rostoucímu počtu žáků.
Postupně dochází k obnově tříd. V červnu až srpnu 2018 byl zrekonstruován kabinet fyziky a
chemie a upravena učebna bývalé informatiky na kmenovou učebnu.
Největší změnou jsou nové učebny vzniklé v rámci projektu „Vybudování odborných učeben a
zajištění bezbariérového přístupu v ZŠ Polešovice“, kdy vznikla nová jazyková učebna, učebna
informatiky a jedna kmenová učebna. Škola byla propojena výtahem a vznikly dva nové
kabinety.

Postupně 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.
Areál školy je velmi rozsáhlý a na výborné technické i estetické úrovni. O průběžné doplňování
exteriérových prvků a údržbu se stará převážně zřizovatel.
Spolupráce se školami a školskými zařízeními
Naše škola spolupracuje se spádovými školami v Ořechově a Nedakonicích. Organizujeme
společné sportovní soutěže na školním hřišti. Užší spolupráci jsme navázali se ZŠ U Pálenice
Kunovice a ZŠ Velehrad. Tradičním partnerem je SOŠ a Gymnázium Staré Město, s níž byla
uzavřena dohoda o spolupráci.
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.
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. V souvislosti se zaváděním nových pravidel pro společné
vzdělávání se spolupráce zintenzivnila.
Spolupráce s SPC– pracovníci SPC vykonávají poradenskou službu, navštěvují sledované žáky
ve vyučování. Spolupráci zajišťují výchovný poradce, třídní učitel a vyučující.
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. Komunikace se zlepšila v souvislosti s novými
pravidly pro společné vzdělávání.
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.
Spolupráce s Policií ČR
V nezbytných případech se obracíme s žádostí o pomoc při řešení problémů na obvodní oddělení
PČR v Buchlovicích. S policií spolupracujeme i v rámci prevence sociálně patologických jevů.

Vybavení školy
Máme vybavenu učebnu přírodopisu, fyziky a chemie, hudební výchovy a knihovnu. Ve všech
učebnách je dataprojektor, z toho třináct učeben je vybaveno interaktivní tabulí (technologie e
Beam 11x a Smartboard 2x). Na podzim 2017 proběhla rekonstrukce tělocvičny. Byla vyměněna
podlaha a obložení. Tělocvična je nyní bezpečnější a pohyb v ní zdravější.
Od září 2019 funguje nová učebna IT a druhá jazyková učebna.
Dochází k postupné obnově IT techniky, všichni učitelé mají k dispozici notebooky. V poslední
době nakupujeme repasované notebooky bussiness třídy s dokovacími stanicemi pro efektivnější
používání. Od září 2018 jsme přešli na elektronickou třídní knihu a žákovskou knížku.
Ve škole funguje počítačová síť, všechny počítače jsou připojeny na internet. Internet je 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 na školní chodby a větráky do tříd, které
pomáhají v letních měsících udržovat vhodné mikroklima v učebnách.

Ekonomika školy
a.

provoz 2018 (Kč)

schválený rozpočet

2 600 000,-

čerpání

2 293 517,80

výsledek HČ
výsledek DČ
do rez. fondu převedeno

147 927,75
19 639, 89
167 567,64

zůstatek RF (před převodem hosp. výsledku
zůstatek IF
zůstatek FO
b.
provoz 2019
schválený rozpočet

)

27 324,76
285 003,52
47 604,00

2 600 000,-

Přímé vzdělávací výdaje (státní rozpočet) za rok 2017 14 546 407,40 Kč
Přímé vzdělávací výdaje (státní rozpočet) za rok 2018 17 161 647,00 Kč

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 a aplikujeme nová pravidla společného
vzdělávání. 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 9. září 2019
Datum projednání na poradě pracovníků školy 10. září 2019

Podpis ředitele a razítko školy
Mgr. Radim Pikner ř.š.
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Školská rada projednala dne 18. 9. 2019
Předseda školské rady Markéta Pavlíčková v.r.
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