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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
Název školy:    3. Základní škola Holešov  
Sídlo:     Holešov, Družby 329, okres Kroměříž 
IZO:     600 118 525 
Právní forma:   příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 7. 2000  
IČO:     70841471 
 
Zřizovatel školy:   Město Holešov  
Právní forma:   obec 
IČO:     00 287 172 
Adresa:    Masarykova 628, 769 01 Holešov 
 
Vedení školy: 
Ředitel školy:    Mgr. Ivo Junášek, Holešov, Bezručova 1401 
Jmenován do funkce:  1. 8. 2015 Radou města Holešova 
Statutární zástupce ředitele:  Mgr. Gabriela Kovářová  
Jmenována do funkce:    1. 8. 2015   
    
Kontakt na školu:   3. Základní škola Holešov, Družby 329, 769 01 Holešov 
 telefon:   573 503 140, 736 600 083 
 e-mail:   kancelar@3zshol.cz 
 webové stránky:  www.3zshol.cz 
 ID datové schránky:  k57qfit  
Pracovník pro podávání informací a vyřizování stížností: Mgr. Ivo Junášek 
Založení školy:     1.  9. 1974 
Zařazení do sítě:     7.  2. 1996  
Poslední aktualizace:    1.  9. 2016 – navýšení kapacity školní družiny 
 
Školská rada 
Školská rada byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Radou města Holešova dne 5. 5. 2005.  
 
Do 31. 5. 2017 pracovala v počtu devíti členů.  
Zástupci zřizovatele: Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Radek Doležel, Mgr. Svatava Ságnerová 
Zástupci školy: Mgr. Gabriela Kovářová, Mgr. Ivona Vávrová, Mgr. Tereza Zalabáková 
Zástupci zákonných zástupců žáků: David Barreto, Barbora Winklerová, Miroslav Koumar 
(předseda Školské rady).  
Školská rada zasedala 3x ročně, aktivně se podílela na zabezpečování hlavních úkolů školy – 
schválila školní vzdělávací program, školní řád, výroční zprávu, výsledky výchovně vzdělávací 
práce školy. Byla nápomocná při jednání se zřizovatelem školy především při jednání ohledně  
řešení dopravní situace před školou.  
 
Po volbách se 20. června 2017 sešla Školská rada v novém složení: 
za zřizovatele:    Bc. Jaroslav Chmelař, Ing. Radek Doležel, Mgr. Helena Jandová 
za zákonné zástupce:  Barbora Winklerová, Miroslav Koumar, Dalimila Olejníková 
za pedagogické pracovníky:  Mgr. Gabriela Kovářová, Mgr. Kateřina Nedbalová, Mgr. Tereza  
    Zalabáková   
 
Na zasedání Školské rady dne 20. června 2017 byl předsedou zvolen Miroslav Koumar. Funkční 
období nové Školské rady bude od 1. 6. 2017 do 31. 5. 2020. 
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ 

a) Součásti školy zařazené do sítě 

 

Základní škola 
 

 

Kapacita 800 žáků 
 

 

IZO 102 519 382 

 

Školní družina 
 

 

Kapacita 270 žáků 
 

 

IZO 118 800 035 

 

Školní jídelna 
 

 

Kapacita 1 000 jídel 
 

 

IZO 118 801 368 

b) Základní údaje o škole a jejích součástech - školní rok 2016/2017 

 

Základní škola 
 

 Počet tříd/ 
skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu/ skupinu 

Počet 
ped. pracovníků 

Přepočtený počet 
ped. pracovníků 

 

1. stupeň 
 

 

16 
 

361 
 

22,56 
 

17 
 

16,90 

 

2. stupeň 
 

 

8 
 

211 
 

26,38 
 

17 
 

16,18 

 

asistenti 
pedagoga 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 
5 

 
4,75 

 
 

 

Školní družina 
 

 Počet tříd/ 
skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu/ skupinu 

Počet 
ped. pracovníků 

Přepočtený počet 
ped. pracovníků 

 

Celkem 
 

 

7 
 

196 
 

28 
 

7 
 

5,42 

 
 

 

Školní jídelna 
 

 Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků 
 

Žáci a zaměstnanci 
 

 

583 
 

 
 

8,5 
 

Gymnázium 
 

 

285 

 

Doplňková činnost 
 

 

37 

 

Celkem 
 

 

905 
 

8,5 
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c) Vzdělávací program školy - školní rok 2016/2017 

 

 
 

Vzdělávací program 

 
 

č.j. MŠMT 

školní rok 2016/2017 
 

V ročnících 
 

 

Počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání Cesta za poznáním 

 

č.j. 3.ZŠ/490/2016 
 

1.- 9. ročník 
 

572 

 
Ve školním roce 2016/2017 byli všichni žáci školy vzděláváni podle školního vzdělávacího 
programu „Cesta za poznáním“. V 1. ročníku byla opět otevřena speciální logopedická třída pro 
žáky s vadami řeči.  
 
Škola se dále zaměřuje na výchovu ke zdraví v rámci projektu Škola podporující zdraví. Všichni 
žáci od 1. do 9. ročníku mají v rámci hodin tělesné výchovy také plavání, které se uskutečňuje 
v rekonstruovaném školním bazénu. 
 
Našim žákům zajišťujeme výuku jazyka anglického již od 1. třídy. Na 2. stupni si žáci na konci  
7. ročníku volí druhý cizí jazyk -  jazyk německý nebo ruský.  
 
 
 

Druhý cizí jazyk 
 

 

Třída 
 

Název předmětu 
 

Počet skupin 
 

Počet žáků 
 

8. A Jazyk německý 1 13 
8. A Jazyk ruský 1 15 
8. B Jazyk německý 1 11 
8. B Jazyk ruský 1 16 

9. AB Jazyk německý 1 21 
9. AB Jazyk ruský 1 20 

 

d) Péče o talentované žáky 

Talentovaným žákům je věnována individuální péče ve vyučovacích hodinách, dále jim nabízíme 
individuální přípravu na soutěže a olympiády (konzultace). Svůj talent mohou rozvíjet v zájmových 
kroužcích a nepovinných předmětech.  
 
Nepovinné předměty rozšiřují nabídku vzdělávání dle našeho Školního vzdělávacího programu 
„Cesta za poznáním“. Žáci se do nepovinného předmětu zařazují na základě písemné přihlášky na 
celý školní rok. Každý žák je z tohoto předmětu klasifikován, pro omlouvání nepřítomnosti platí 
stejná pravidla jako pro předměty povinné. 
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Nepovinné předměty 
 

 

Třída 
 

Název předmětu 
 

Počet skupin 
 

Počet žáků 
 

1. A Individuální logopedická péče 1 10 
2. – 9. ročník  Sportovní hry 4 17 + 24 + 16 +13 
2. – 5. ročník Sborový zpěv 2 25 + 22 
3. – 9. ročník Náprava specifických poruch učení 2 9 + 16 

9. ročník Cvičení z jazyka českého  2 21 + 18 
9. ročník Cvičení z matematiky 2 18 + 17 

 
Zájmové kroužky přispívají k smysluplnému trávení volného času žáků školy a dětí školní družiny, 
vedou je pedagogičtí pracovníci školy.   
 
 

Zájmové kroužky 
 

 

Název 
 

Počet žáků 
 

 

Název 
 

Počet žáků 
 

Basketbal 13 Keramický kroužek  10 + 9 
Angličtina hrou 14 Tvořilky 12 
Logopedický kroužek 3 Šikovné ruce 21 
Dramatický kroužek 26   
 
Během školního roku žáci využívali také služby žákovské knihovny, která hraje důležitou roli při 
rozvoji čtenářství. Postupně pracujeme na její proměně. Dopoledne slouží knihovna jako učebna 
literární výchovy a jazyka anglického, odpoledne se stává centrem dalších aktivit.  
 
Děti si mohou půjčovat knihy každé pondělí, úterý a středu odpoledne. Žákům 6. až 9. ročníku 
slouží menší knihovna umístěná v kabinetu vyučujících jazyka českého, kterou jsme v loňském roce 
vybavili díky zapojení do výzvy č. 56 – Jazykové vzdělávání na 3. ZŠ Holešov. V rámci 
čtenářských dílen v hodinách jazyka českého dále motivujeme žáky ke čtení.  
 

e) Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami  

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou zařazení v běžných třídních kolektivech, pouze 
v 1. ročníku jsou žáci s logopedickými vadami zařazeni do speciální logopedické třídy.  
 
Na základě doporučení poradenského zařízení jsou vypracovány IVP, které jsou pravidelně 
hodnoceny a v případě potřeby inovovány. Velmi dobře funguje spolupráce třídních učitelů 
s jednotlivými vyučujícími a výchovným poradcem.  
 
Od 1. 9. 2016 začal ve školách fungovat nový systém evidence žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Celkově se na naší škole vzdělává 71 těchto žáků V současné době funguje dvojí systém 
evidence.  
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Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  2016 / 2017  (starý systém) 
 

 

Druh postižení 
 

Třída 
 

Počet žáků 
 

 

Asistenti pedagoga 
 

 
 
ADHD – porucha chování 

3. B 3 1 
4. A, 4. C 2  
6. B 1  
8. B 3  

 

Vady řeči – logopedická 
integrace 

2. B, 2. C 2  
9. B 1  
1. D 11  

Zrakové postižení 6. A 1  
Porucha pozornosti 8. B 1  
 
 
 
Vývojová porucha učení 

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

Souběžné postižení 4. A 1 1 
Mentální  postižení 3. A 1 1 
 

Autismus 
4. B 1  
5. A 1  

Celkem  46 4 
 
 
 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami  2016 / 2017  (nový systém) 
 

 

Identifikátor  
znevýhodnění 

 

Podpůrné  
opatření 

 

Třída 
 

Počet 
žáků 

 

 

Asistenti 
pedagoga 

 

0000000 1 1. B, 1. C 2  
1 4. C 1  
1 5. A  1  

01M0000 3 s IVP 8. A 1 1  
06M0000 1 3. A 1  

1 4. B 1  
 
 
07M0000 

1 6. A  2  
1 5. C 1  
1 3. C 1  
1 9. A 1  
2 7. A 1  
2 6. B 1  
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06S0000 2 8. A 1  
2  6. B 1  

06S7M00 2 s IVP 6. A 1  
06M0T00 2 s IVP 1. C 1  
06M00V0 1 4. A 1  
07S0000 2 3. C, 3, A 2  

2 s IVP 6. A 1  
2 7. A 1  
2 s IVP 8. A 1  

06M0000 + 07M6M00 2 4. B 1  
Celkem   25 1 

 

f) Exkurze a jiné doplňkové aktivity k prohloubení vzdělávací činnosti školy 

Ročník Doplňková aktivita Četnost 
 
 

1. 

Děti v pohybu 1 x ročně 
Veselé zoubky 1 x ročně 
Výchovný koncert FBM - Zlín 1 x ročně 
Návštěva dětí Mateřské školy Sluníčko vzájemně 2x ročně 

 

2. 
Preventivní program Hasík 2 x ročně 
Výchovný koncert FBM - Zlín 1 x ročně 

 

3. 
  
Výchovný koncert FBM - Zlín 1 x ročně 
TÝMOVÉ HRY – podpora třídního kolektivu 1 x ročně 

 
 

4. 

Plavecký výcvik školní bazén 
Výchovný koncert FBM - Zlín 1 x ročně 
Dopravní výchova – dopravní hřiště Kroměříž 2 x ročně 
Vlastivědná exkurze – Archeoskanzen Modrá 1 x ročně 

 
5. 

Plavecký výcvik školní bazén 
Exkurze – Planetárium Brno 1 x ročně 
Co víš o první pomoci ČČK 
Výchovný koncert FBM - Zlín 1 x ročně 

 
 

1. stupeň 
společné 

Divadelní předplatné Zlín přihlášení žáci 4 x ročně 
Filmová nebo divadelní  představení Holešov dle nabídky 
Besedy ve spolupráci s Městskou knihovnou  dle nabídky a potřeby 
Školní výlety a přírodovědné vycházky dle nabídky a potřeby 
Aktivity nabízené SVČ TYMY Holešov dle nabídky a potřeby 
Besedy s tematikou prevence dle nabídky 

   
 
 

6. 

Adaptační pobyt – nové kolektivy 1 x ročně 
Preventivní projekt Hasík 2 x ročně 
Dějepisná exkurze – Český Krumlov 1 x ročně 
Exkurze – Mikroregion Holešovsko 1 x ročně 
Zeměpisná exkurze – Moravský kras 1 x ročně 

 
7. 

Dějepisná exkurze – Český Krumlov 1 x ročně 
Přírodovědná exkurze – ZOO Lešná 1 x ročně 
Preventivní programy dle nabídky 
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8. 

Co víš o první pomoci ČČK 
Exkurze na SŠNO Bystřice pod Hostýnem Bystřice pod Hostýnem 
Exkurze na infocentrum Úřadu práce – volba povolání Kroměříž 
Zahraniční dějepisná exkurze – Habsburská Vídeň 1 x ročně 

 
9. 

Burza středních škol 1 x ročně 
Kurz společenské výchovy Taneční škola Mědílkovi 
Zahraniční dějepisná exkurze – Habsburská Vídeň 1 x ročně 

   
 
 

2. stupeň 
společné 

Divadelní předplatné Zlín přihlášení žáci 4 x ročně 
Výchovný koncert FBM - Zlín dle nabídky 
Besedy ve spolupráci s Městskou knihovnou Holešov dle nabídky a potřeby 
Besedy v rámci protidrogové prevence dle nabídky 
Školní výlety a místní exkurze dle nabídky a potřeby 
Aktivity nabízené SVČ TYMY Holešov dle nabídky a potřeby 
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3. PERSONÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY  
 

3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 
 

 
Pořadové 

číslo 

 
Pracovní zařazení, funkce 

 
Úvazek 

Kvalifikace, 
vzdělání, obor, 

aprobace 

Počet let 
pedagogické 

praxe 
1. Ředitel 1 VŠ, 1. stupeň - TV 32 
2. Zástupkyně ředitele 1 VŠ, 1.stupeň - Hv 23 
3. Zástupkyně ředitele, VP 1 VŠ, M - F 20 
4. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
5. Učitel 0,95 VŠ, 1.stupeň 27 
6. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 28 
7. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
8. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 17 
9. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 13 
10. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 11 
11. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 13 
12. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 9 
13. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 27 
14. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 29 
15. Učitel 0,95 VŠ, 1.stupeň 27 
16. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 11 
17. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
18. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
19. Učitel 0,5 VŠ, Č - Př 0 
20. Učitel, koordinátor EVVO 1 VŠ, Z – Př 19 
21. Učitel, koordinátor ICT 1 VŠ, M – Inf 15 
22. Učitel 1 VŠ, Z - TV 3 
23. Učitel 0,77 VŠ, M- Ch nad 32 
24. Učitel 1 VŠ, ČJ - HV 13 
25. Učitel 1 VŠ, AJ - HV 10 
26. Učitel 1 VŠ, ČJ – D - ON 12 
27. Učitel 1 VŠ, M – INF 18 
28. Učitel 1 VŠ, AJ 17 
29. Učitel 1 VŠ, NJ – RV  13 
30. Učitel 1 VŠ, AJ 15 
31. Učitel 1 VŠ, F - Ch nad 32 
32. Učitel 0,91 VŠ, RJ - TV nad 32 
33. Učitel, metodik prevence 1 VŠ, ČJ - D 11 
34. Učitel 1 VŠ, TV 17 
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Pořadové 

číslo 

 
Pracovní zařazení, funkce 

 
Úvazek 

Kvalifikace, 
vzdělání, obor, 

aprobace 

Počet let 
pedagogické praxe 

35. Vychovatelka 1 ÚSO s maturitou nad 32 
36. Vychovatelka 1 VŠ 17 
37. Vychovatelka 0,64 ÚSO s maturitou 9 
38. Vychovatelka 1 ÚSO s maturitou 14 
39. Vychovatelka 0,50 ÚSO s maturitou 0 
40. Vychovatelka 0,64 ÚSO s maturitou 8 
41. Vychovatelka 0,64 VŠ 2 
42. Asistent pedagoga 1 VOŠ 7 
43. Asistent pedagoga 1 VŠ 11 
44. Asistent pedagoga 1 VOŠ 0 
45. Asistent pedagoga 1 ÚSO s maturitou 16 
46. Asistent pedagoga 0,75 VŠ 0, od 1. 2. 2017 

 
  

 Počet fyzických osob Přepočtené  úvazky 
Interní pracovníci 46 43,25 
Externí pracovníci 0 0 

Mateřská (rodinná) dovolená 3 x 
Celkem 49 43,25 

3.2. Věková struktura - pedagogičtí pracovníci  2016/2017 

V průběhu školního roku 2016/2017 došlo k navýšení počtu pedagogických pracovníků vzhledem 
k většímu počtu žáků školy a zvýšenému počtu doporučení ke zřízení pozice asistenta pedagoga.  
 
Z našeho pohledu je složení pedagogického sboru věkově téměř ideální – zkušení učitelé předávají 
zkušenosti mladým, nechybí ani důležitá střední generace. Předností pedagogického sboru je 
komunikativnost, vzájemná spolupráce mezi vyučujícími a vstřícné mezilidské vztahy. Vysoká 
feminizace sboru je stále dlouhodobějším problémem a činí 91,84%. 
 
 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků včetně vychovatelek a asistentů pedagoga 
 

Věkové rozmezí Počet pracovníků % ženy muži 
20 – 29 let 5 10,21 4 1 
30 – 39 let 15 30,61 14 1 
40 – 49 let 14 28,57 13 1 
50 – 59 let 15 30,61 14 1 
60 – 69 let 0 0 0 0 
Celkem 49 100 45 (91,84%) 4 (8,16%) 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 42 let. 
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3.3. Nepedagogičtí pracovníci  ve školním roce 2016/2017 

Nedílnou součástí školy jsou její nepedagogičtí pracovníci, kteří se velkou měrou podílejí na 
bezproblémovém chodu školy, zajišťují příznivé podmínky pro pracovníky pedagogické, žáky i 
jejich zákonné zástupce.  
 
 

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 

1. Sekretářka - personalistka 1 ÚSO s maturitou 
2. Ekonomka 1 ÚSO s maturitou 
3. Školník 1 SOU 
4. Uklízečka 1 SOU 
5. Uklízečka 1 SOU 
6. Uklízečka 1 SOU 
7. Uklízečka 1 ÚSO s maturitou 
8. Uklízečka 1 SOU 
9. Uklízečka + kuchařka 0,5 + 0,5 SOU 
10. Vedoucí školní jídelny 1 ÚSO s maturitou 
11. Kuchařka 1 SOU 
12 Kuchařka 1 SOU 
13. Kuchařka 1 SOU 
14. Kuchařka 1 SOU 
15. Kuchařka 1 SOU 
16. Kuchařka 1 SOU 
17. Kuchařka 1 ÚSO s maturitou 

 

Z prostředků města jsou ve škole hrazeni 2 správci hřiště, údržbář a recepční. Práce recepčního se  
velmi osvědčila. Pomáhá zajišťovat lepší bezpečnost všech žáků i pracovníků ve škole, přispívá 
k dobré orientaci návštěv i rodičovské veřejnosti v areálu školy.  
 

3.4. Pracovníci školy ve školním roce 2016/2017 celkově 

 
 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené  úvazky 
Interní pracovníci 17 17,00 
Z prostředků města hrazeni 4 3,10 
Rodičovská dovolená 1 x 
Celkem 22 20,10 

 Počet fyzických osob Přepočtené  úvazky 
Interní pracovníci školy celkem 63 60,25 
Z prostředků města hrazeni 4 3,10 
Rodičovská dovolená 4 x 
Celkem 72 63,35 
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U příležitosti Dne učitelů byli za pedagogickou práci a práci ve školství oceněni: 
 
Mgr. Gabriela Nováková za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za  
realizaci nových metod a forem práce ve výuce, za ochotu, vstřícnost a kreativní přístup ke 
vzdělávání a za osobní podíl při realizaci recitační soutěže ve škole, pomoc při organizování 
divadelních představení a vedení Klubu mladých čtenářů, za vzorné plnění funkce předsedy 
předmětové komise 3.- 5. ročníku     
 
Mgr. Tereza Zalabáková za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za  
vzornou přípravu žáků na soutěže a olympiády, za kvalitní práci třídní učitelky, za ochotu, 
nápaditost, vstřícnost a velmi pěkný vztah k dětem, za vedení a organizaci činnosti školního 
žákovského parlamentu, za výbornou práci metodika prevence na škole a za vzorné plnění funkce 
předsedy předmětové komise jazyka českého.      
 
Dagmar Vaculíková  za zodpovědné, svědomité a příkladné plnění úkolů na svěřeném  
úseku, za ochotu, vstřícnost a spolehlivost, za osobní pomoc při školních aktivitách. 
 
Lenka Ančincová  za zodpovědné, svědomité a příkladné plnění úkolů na pozici hlavní kuchařky ve 
školní jídelně, za ochotu, vstřícnost a spolehlivost, za osobní pomoc při školních aktivitách. 
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4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A VÝSLEDKY 
PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ST ŘEDNÍ ŠKOLY  

 

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2016/2017 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017 

Povinnou školní docházku ukončilo 41 žáků 9. ročníku a 2 žáci 8. ročníku. 

Počet dětí zapsaných do 1. třídy 85  
Počet odkladů povinné školní docházky 20  
Počet nastupujících žáků  63 1 žák nenastoupí – bydlí v zahraničí 

1 žák nastoupí do jiné ZŠ 

 

Gymnázium  
osmileté 8 žáků  
šestileté 2 žáci  
čtyřleté 4 žáci  9,3 % 

Střední školy -  maturitní obory  31 žáků 72,1 % 
Střední školy – učební obory  8 žáků 18,6 % 
Celkem  53 100 % 
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5. VÝSLEDKY VZD ĚLÁVÁNÍ ŽÁK Ů  

5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2016/2017 

 
Ročník 

 
Počet žáků 

celkem 

 
Prospělo s 

vyznamenáním 

 
Prospělo 

 
Neprospělo 

Nehodnoceno, 
Zahraničí 

 

 
Hodnoceno 

slovně 
 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 

1. 79 79 77 75 1 3 1 1 1 0 0 0 
2. 70 70 70 69 0 1 0 0 0 0 0 0 
3. 78 76 75 71 3 5 0 0 0 0 0 0 
4. 67 67 58 54 9 13 0 0 0 0 0 0 
5. 68 69 54 50 14 19 0 0 0 0 0 0 

Celkem 
1.stupeň 

 

362 
 

361 
 

334 
 

319 
 

27 
 

41 
 

0 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 
 

0 
6. 60 60 38 32 22 28 0 0 0 0 0 0 
7. 57 57 14 15 41 41 0 0 2 1 0 0 
8. 53 52 18 18 32 32 3 2 0 0 0 0 
9. 41 41 8 7 32 34 1 0 0 0 0 0 

Celkem 
2.stupeň 

 

211 
 

210 
 

78 
 

72 
 

127 
 

135 
 

4 
 

2 
 

3 
 

1 
 

0 
 

0 
Škola 

celkem 

 

573 
 

571 
 

412 
 

391 
 

154 
 

176 
 

7 
 

3 
 

4 
 

1 
 

0 
 

0 

 

5.2. Hodnocení výsledků výchovného působení 

Pochvaly, ocenění, kázeňská opatření 

Pochvaly ředitele školy byly uděleny na vysvědčení za významné výsledky v soutěžích, 
olympiádách a reprezentaci školy na veřejnosti. V závěru školního roku byli vyhodnoceni nejlepší 
žáci a za celoroční práci byli odměněni knihou  (2. - 5. ročník)  nebo dárkovou poukázkou 
v hodnotě 200 Kč. (6. – 9. ročník).  
 
Všichni žáci 1. ročníku obdrželi knihu na památku prvního školního roku. Celkem bylo předáno  
113 knih a 34 dárkových poukazů, které byly hrazeny z prostředků SRPDŠ.  
 
Vybraným 68 žákům byly předány pochvalné diplomy za práci pro třídu a školu, aktivní zapojení 
do sběrových aktivit, zapojení do soutěží a olympiád a dosažené výsledky, reprezentaci školy na 
veřejnosti a pomoc potřebným. Také všichni žáci 9. ročníku obdrželi na slavnostním rozloučení se 
školou „Pamětní list“ 
 
 Pochvala ŘŠ Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 
 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 1. pol 2. pol 
1. stupeň 0 57 6 13 0 4 0 4 
2. stupeň 0 10 26 29 18 22 6 13 
Celkem 0 67 32 42 18 26 6 17 
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Kázeňská opatření byla udělena z těchto důvodů: 
 

- nedbalé plnění školních povinností (zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů) 
- nevhodné chování vůči spolužákům, vyučujícím a pracovníkům školy 
- hrubé porušení školního řádu – kouření v prostorách školy 

Snížené stupně z chování ve školním roce 2016/2017 

 Počet % ze všech žáků školy 
 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 
2 – uspokojivé 1 1  0,17%  0,18% 
3 – neuspokojivé 0 0 0 % 0 % 

 
Snížená známka z chování byla udělena za: 

-  vulgární a nebezpečné jednávání vůči spolužákům, nevhodné chování k vyučujícím  
-  neomluvenou absenci 

Přehled docházky ve školním roce 2016/2017 

Období Počet omluvených 
hodin 

Průměr na žáka Počet neomluvených 
hodin 

1. pololetí 19 439 33,984 8 
2. pololetí 24 349 42,718 59 
Celkem  43 788  67 
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5.3. Účast žáků v soutěžích a olympiádách 

Počty zúčastněných žáků ve školním roce 2016/2017 

 
 

Název soutěže, přehlídky 
 

 

Počet účastníků 
 

Školní  
kolo 

Okrskové 
kolo 

Okresní 
kolo 

Krajské  
kolo 

Celostátní 
kolo 

Mezinárodní 
kolo 

Biologická olympiáda 39 - 2 - - - 
Dějepisná  olympiáda 21 - 1 - - - 
Florbal starší žáci - 19 16 - - - 
Fotbal - Mc Donald´s cup - 24 23 13 - - 
Fotbal – Minikopaná - hoši - - 10 - - - 
Halová kopaná dívky - - 10 - - - 
Konverzační soutěž v JA- 2. st. 35 - 2 - - - 
Konverzační soutěž v JA – 1. st. 11 2 - - - - 
Máme rádi Česko (vlastivědná) - 15 - - - - 
Matematická olympiáda  56 - 17 - - - 
Matematická pythagoriáda  113 - 1 - - - 
Matematický klokan 230 - - - - - 
Memoriál plk. Šediny - 30 - - - - 
Mladý odborník COPT - - 14 - - - 
Mladý zahrádkář - 7 - - - - 
Nohejbal  - - 7 - - - 
O pohár starosty - 45 - - -  
Olympiáda v jazyce českém 32 - 2 - - - 
Odborná soutěž T-profi - - - 3 - - 
Porta Musicae – pěvecký sbor - - - - 36 - 
Přehlídka pěveckých sborů - - - 35 - - 
Přehlídka divadelních souborů - - 35 - - - 
Přírodovědný  klokan 52 - - - - - 
Svátek poezie – 1. stupeň 30 7 5 - - - 
Svátek poezie – 2. stupeň 20 5 4 - - - 
Šplh - - 8 - - - 
Vybíjená - 11 10 - - - 
Výtvarná „Za zvířaty kolem světa“ - 60 - - - - 
Zámecký víceboj - 15 - - - - 
Zeměpisná  olympiáda 39 - 3 - - - 
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Přehled největších úspěchů žáků školy ve školním roce 2016/2017 
 
 

 

Jméno a příjmení 
 

Třída 
 

Ocenění 
 

 
DPS Plamínek 

 

2. -5. 
ročník 

Celostátní soutěž dětských pěveckých 
sborů - 3. místo v celostátním kole 

 
DPS Plamínek 

 

2. -5. 
ročník 

Celostátní přehlídka školních 
pěveckých sborů - 1. místo v krajském 
kole 

Procházková Eliška 
Kubálek Adam 
Holík Lukáš 

 
6. ročník 

 

Odborná soutěž T- profi – 2. místo 
v krajském kole 

 

Sanétrník Jan 
 

 

9. A 
Šplh jednotlivci - 1. místo v okresní 
soutěži 

Dan Mazuch, David Grygera, Michal Sigmund, 
David Dvorník, Ondřej Sklenář, Šimon Bíbr, 
Filip Hasilík, Štěpán Katrňák, Vojta Hrňa, Jakub 
Kocur, Kryštof Skýpala, Martin Mišelnický a 
Lukáš Winkler 

 
4. a 5. 
ročník 

 
Fotbal – Mc Donald cup - 1. místo 
v okresním kole 

 

Loučka Karel 
 

9. A 
Mladý automechanik - 1. místo 
v okresní soutěži 

Vitovský Jakub, Zakopal David, Linda Marek, 
Pospíšil Pavel 

6. a 7. 
ročník 

 
Nohejbal - 2. místo v okresním kole 
 

Sanétrník Jan, Vízner Martin, Jurášek Martin, 
Němeček Pavel 

8. a 9. 
ročník 

Šplh družstev – 3. místo v okresním 
kole 

 
Divadelní soubor DIVaDÍLKO 

 
2. – 8. 
ročník 

Ocenění na okresní přehlídce za režii, 
scénu, kostýmy a úpravu pohádky 
„Popelka“ 

Stanislav Rafaj, Eliška Procházková,  
Adéla Olejníková, Šimon Zicháček,  
Viktorie Podhajská  

 
5.- 8. 
ročník 

Oceněné na okresní přehlídce za 
herecké výkony v divadelní pohádce 
„Popelka“ 
 

Daniela Hrňová, Stela Ondráčková, Alice 
Hrudíková, Nikola Ošťádalová, Valerie 
Bubeníková, Tereza Rygálová, Ema 
Odložilíková, Štěpán Byja 

 
školní 
družina 

 
Oceněné práce ve výtvarné soutěži „Za 
zvířaty kolem světa“ 

 

Buriánek Lumír 
 

 

4. C 
Matematická olympiáda - 2. místo 
v okrskovém kole 
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5.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Ve školním roce 2016/2017 pracovala jako výchovná poradkyně Mgr. Kateřina Nedbalová a 
studium výchovného poradenství úspěšně ukončila na Univerzitě Palackého Olomouc Mgr. Jitka 
Pavelcová. 
 
V rámci výchovného poradenství jsme se zaměřili na: 

• profesionální orientaci žáků (informační činnost pro žáky a jejich rodiče, třídní učitele, 
konzultace pro žáky a rodiče, testy profesionální orientace, návštěva IPS Úřadu práce 
v Kroměříži, uspořádání Burzy středních škol, prezentace různých středních škol, bližší 
spolupráce s některými středními školami, příprava na přijímací testy) 

• práci se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (se specifickými poruchami učení a 
chování, s mentálním postižením, s autismem, se zrakovým postižením)  

• sestavení individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory pro žáky 
s přiznanými podpůrnými opatřeními a jejich využívání v jednotlivých předmětech  

• prevenci a řešení problému záškoláctví a skrytého záškoláctví 
• řešení konfliktních situací (učitel – rodič, učitel – žák, žák – žák) 
• komunikaci v třídním kolektivu 
• prevenci sociálně patologických jevů 
• řešení problémů rodiny (nedostatečná péče) 
• práci se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředí 

 
Problémy jsme řešili společně s vedením školy, výchovnou poradkyní, školní metodičkou prevence, 
s rodiči a třídními učiteli. 
 
Během celého školního roku jsme využívali spolupráce se sociálním kurátorem, s pracovníky KPPP 
Zlín - pracoviště Kroměříž, Holešov a pracoviště Zlín, SPC Kroměříž, SPC pro vady řeči Brno - 
pobočka Kroměříž, SPC Zlín, SVP Kroměříž, s Policií ČR a OSPOD při MěÚ Holešov. 
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5.5. Hodnocení výsledků práce školní družiny 

Ve školní družině se snažíme rozvíjet osobnost každého dítěte, vést děti ke zdravému životnímu 
stylu a zlepšovat vztahy mezi nimi. Formou her a soutěží rozvíjíme informační gramotnost dětí. 
 
V letošním školním roce se nám podařilo zorganizovat spoustu zajímavých akcí. Velmi se nám líbí 
spolupráce s MKS Holešov a městskou knihovnou. Ve spolupráci s MKS Holešov jsme měli pěkné 
zážitky z kina, divadelních představení, výstav a také pro nás připravili moc hezké Vánoce 
v zámecké  kovárně. Dále pořádáme měsíční tematické besedy a soutěže s městskou knihovnou. Na 
závěr školního roku pro nás městská knihovna pořádá v zámecké Salla Terreně slavnostní pasování 
prvňáčků. 
 
Spolupracujeme s centrem volnočasových aktivit TYMY Holešov. Zde pro nás pořádají různé 
soutěže a zábavná odpoledne. V letošním školním roce jsme se zapojili do soutěže ,,Ptáci a zvířata 
kolem nás.“ Děti dostaly řadu ocenění a jejich výtvory byly vystaveny na hradě Lukov. V TyMy 
centru máme každý rok na Den země připravený program a sadíme nový strom. Letos jsme ke Dni 
země měli velmi pěknou besedu ,,O vajíčku“, kde se děti seznámily s různými druhy ptáků, kteří 
žijí na dvorku, ale i ve volné přírodě a měly možnost poznat různé druhy vajíček. Vytváříme u dětí 
kladný vztah k přírodě, učíme je poznávat a zároveň chránit svět kolem nás. K tomu přispíváme 
projektem environmentální výchovy ,,Ptáci v našich zahradách“. V letošním roce jsme započali 
projekt ,,Budky pro zámeckou zahradu v Holešově“. Vyrábíme keramické budky a postupně je 
dodáváme do zámecké zahrady.  
 
Ve škole se nám podařilo spoustu pěkných akcí. Pořádáme různé sportovní soutěže např. 
minikopanou, dětský den plný úkolů a atrakcí, karneval, den s BESIPem, besedu s hvězdárnou 
Beskydy, divadla, školu žonglování, besedu s ilustrátorem dětských knih Adolfem Dudkem, 
bubenickou show – Jumping Drums, projekt ,,Buďme kamarádi“, kde dětem paní Mgr. Svobodová 
vysvětlila co to postižení je a s jakými druhy se můžeme setkat. Všechny děti si vyzkoušely jaké to 
je chodit se slepeckou holí, jezdit na vozíčku, seznámily se s Brailleovým písmem, zkusily si 
znakovou řeč apod. Děti si také oblíbily tematické týdny, které jsou vždy zaměřené na dané téma 
(např. Bramborový týden, Jablíčkový týden, Podzimníček, Vánoční pečení apod.). 
 
Školní družina nabízí také spousty kroužků, které bychom chtěli i nadále rozšiřovat. Zájem dětí o 
školní družinu se neustále zvyšuje a našim cílem je vytvářet pro ně co nejlepší prostředí. 
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6. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

6.1. Výsledky prevence rizikového chování 

Na počátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program. MPP zahrnuje různá 
témata v oblasti rizikového chování. Jedná se například o prevenci kouření, užívání drog a alkoholu, 
nebezpečí HIV a AIDS, poruchy příjmu potravy či problematiku šikany a kyberšikany. Témata jsou 
začleněna do školních vzdělávacích programů jednotlivých předmětů na 1. a 2. stupni. Řada témat 
je součástí náplně třídnických hodin, které jsou součástí rozvrhu od 4. do 9. ročníku. Škola má také 
vypracovanou dlouhodobou Školní preventivní strategii. 
 
Zároveň využíváme nabídek odborníků z praxe - Policie ČR, Hasiči, Český červený kříž apod. 
Velmi úzce spolupracujeme se speciálními pedagogy SVP Kroměříž i s KPPP a ZDVPP pracoviště 
Kroměříž, přičemž využíváme i poradenství, které tyto instituce nabízejí.  
 
Ve škole se zaměřujeme na udržování dobrých vztahů v rámci třídních kolektivů či jejich 
zlepšování. Během školního roku se uskutečnily adaptační kurzy pro žáky šestého ročníku. Na 
konci školního roku proběhl pro žáky třetího ročníku kurz zaměřený na týmové hry a vztahy v 
třídním kolektivu. Oba kurzy byly organizovány ve spolupráci se spolkem Skřítek, z. s., který se 
zabývá zážitkovou pedagogikou. V příštím školním roce se kurzy pro třetí i šestý ročník uskuteční 
již na začátku školního roku.  
 
Široké spektrum kroužků a volnočasových aktivit nabízené školou nejen pomáhají rozvíjet 
dovednosti a schopnosti žáků, ale slouží také jako prevence rizikovému chování. Současně probíhá 
úzká spolupráce se střediskem volného času TYMY. 
 

Výskyt sociálně patologických jevů 2016/2017 
Kouření ve škole 2 
Alkohol ve škole 0 
Léky užívané bez lékařského předpisu (nadměrné 
užívání) 

1 

Nelegální drogy (jejich užívání) 0 
Vyloučení jednotlivce z kolektivu 11 
Šikana 1 (podezření) 
Záškoláctví (do 10 neomluvených hodin) 8 
Záškoláctví (nad 10 neomluvených hodin) 1 
Kriminalita násilné povahy 2 
Kriminalita- krádeže 0 
Týrání dítěte 0 
Zneužívání dítěte 0 
Zanedbávání dítěte 2 (podezření) 
Gamblersví  0 
Sebepoškozování  2 + 1 (podezření) 
Poruchy příjmu potravy 1 (podezření) 
Závažné přestupky vůči školnímu řádu 2 
Nadměrné neplnění školních povinností 22 
Závislost na mobilních telefonech nebo počítačích 72 
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Problémy, které se během školního roku vyskytly, byly sledovány a okamžitě důsledně řešeny. 
Jsme si vědomi toho, že pouhé vyřešení a zhodnocení problému nestačí, a proto byl kladen důraz 
také na následnou práci s žáky a komunikaci se zákonnými zástupci těchto žáků.  
 
 
 

6.2. Přehled programů a akcí zaměřených na prevenci rizikového chování 

1. pololetí školního roku 2016/2017 

 

  
Ročník 

  
ZÁŘÍ  

 

ŘÍJEN  

 

LISTOPAD  

 

PROSINEC 

 

LEDEN  
 

1.  Evropský den bez 
aut 
 
Výchovný koncert 

 

  Den národů  

2.  Evropský den bez 
aut 
 
Výchovný koncert 

 

  Den národů 
 
Hasík 

 

3.  Evropský den bez 
aut  Exkurze 

Ovocentrum- 
Valašské Meziříčí 
 

Den národů  

4.  Evropský den bez 
aut 

Beseda se 
spisovatelkou 
Ivonou 
Březinovou 
 

Dopravní hřiště Den národů  

5.  Evropský den bez 
aut   Den národů  

6.   Adaptační pobyt Literární besedy Den národů 
 
Hasík 

 

7.  Výchovný koncert Beseda se 
spisovatelkou 
Ivonou 
Březinovou 

Šetření ŠVP-
sociogram 
 
Literární besedy 
 

Den národů  

 
8.  

Výchovný koncert   Den národů  

9.  Výchovný koncert   Den národů  
 

ŠD 
 Sportovní 

odpoledne 
Výchovně-
vzdělávací program-
Jumping Drums 
 
Sportovní 
odpoledne 
 

 Sportovní 
odpoledne 

Ped. 
prac. 

Tvorba IVP, PLPP- 
SPC Zlín- senámení 
se vzděláváním žáka 
se speciálními 
potřebami 
 

Konference 
školního 
stravování 

Porada výchovných 
poradců 

Tvorba pozitivního 
klimatu ve škole- seminář 
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2. pololetí školního roku 2016/2017 

 
Ročník  

 

ÚNOR 

 

BŘEZEN 

 

DUBEN 

 

KVĚTEN 

 

ČERVEN 
 

1.  Veselé zoubky   Den s Policií Děti v pohybu 
 

2.  
Beseda s Policií ČR Hasík  Den Evropy 

 

Den s Policií 

Ochutnávka ovoce a 
zeleniny 

 

3.  
Abraka muzika- 
výchovný program 
„Lidé a peníze“ 

 Výchovný koncert Den s Policií Týmové hry - kurz 

 
4.  

Abraka muzika- 
výchovný program 
„Lidé a peníze“ 

Dopravní výchova Exkurze- Planetárium 
Brno 
 
Výchovný koncert 

Exkurze- 
Archeoskanzen Modrá 
 
Den s Policií 

Dopravní hřiště 
 
Exkurze- 
Archeoskanzen Modrá 

 
5.  

Abraka muzika- 
výchovný program 
„Lidé a peníze“ 
 
Beseda s Policií ČR 
 
Výchovný koncert 

 První pomoc ČČK 
 
Exkurze- Planetárium 
Brno 

Beseda „Dospívání“ 
 
Exkurze 
Archeoskanzen Modrá 
 
Den s Policií 

 

 

6.  
Výchovný koncert Hasík Exkurze- Moravský 

kras 
Beseda „Dospívání“ 
 
Exkurze- Český 
Krumlov a 
Rožmberkové 
 
Den s Policií 

Exkurze - skanzen 
Rymice 

 
7.  

  Exkurze ZOO Lešná Exkurze- Český 
Krumlov a 
Rožmberkové 
 
Den s Policií 

 

 
8.  

Beseda s Policií ČR „Jsem, kdo jsem“- 
prevence poruch 
příjmu potravy 
 

Exkurze- Habsburská 
Vídeň 

Exkurze SŠNO 
Bystřice pod Hostýnem 
 
Den s Policií 
 
Exkurze Informační a 
poradenské středisko 
ÚP Kroměříž 
 
Literární besedy 

Exkurze SŠNO  v 
Bystřici pod 
Hostýnem 

 
9.  

 Beseda „Mladí lidé 
v EU“ 

Exkurze- Habsburská 
Vídeň 

Kurz společenské 
výchovy 
 
Den s Policií 
 
Literární besedy 

Kurz společenské 
výchovy 
 
Příprava občanů k 
obraně státu- program 
policejní školy 

 
ŠD 

Sportovní 
odpoledne 

Sportovní 
odpoledne 

Den s Besipem 
 

Projekt „Buďme 
kamarádi“- Jak žijí 
postižené děti 

program „Buďme 
kamarádi“ 
 
Den s Besipem 

Den s Besipem 

 
Ped. 
prac. 

Porada výchovných 
poradců 

Schůzka učitelů 
logopedických tříd 
 

Konference o 
primární prevenci 
 

Jak vyučovat o 
holocaustu 
 

Dopravní výchova- 
seminář 

 Porada výchovných 
poradců 

Dopravní hřiště 
 
Exkurze- 
Archeoskanzen Modrá 



 
3. Základní škola Holešov 

 769 01  Holešov, Družby 329 
 

IČO: 70841471,� 573 503 140, e-mail: kancelar@3zshol.cz, www.3zshol.cz  
 

23 
 

Co se prevence týká, nesmíme opomíjet samotné pedagogy. V průběhu školního roku absolvovala 
řada z nich množství užitečných seminářů. 
 

7. DALŠÍ VZD ĚLÁVÁNÍ 
Na začátku školního roku 2016/2017 byli všichni pracovníci školy proškoleni na BOZP a PO. 
Vedení školy využívalo semináře, které se týkaly změn souvisejících se společným vzděláváním a  
v maximální míře se snažilo podporovat pedagogické i nepedagogické pracovníky v dalším 
vzdělávání dle jejich výběru. Na těchto seminářích získali velmi cenné poznatky a náměty, které 
mohou využívat ve své další práci.    

7.1. Další vzdělávání  pedagogických pracovníků 

 

Název vzdělávací aktivity 
 

 

Místo konání 
Počet 

účastníků 

Aktuální změny školské legislativy Agentura Blechová 1 
Burza nápadů  1.ZŠ Holešov 3 
ČJ- Literatura pro děti a mládež v novém miléniu  Descartes Olomouc 1 
Čtenářská gramotnost tvořivě - 4. a 5. ročník ZŠ Tvořivá škola 2 
Diagnostika třídních kolektivů Agentura Blechová 1 

Hry a jiné aktivity ve dvojicích pro učitele NJ 
Hueber Verlag 
Praha 1 

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v matematice NIDV Zlín 1 
Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných 
opatřeních NIDV Zlín 1 
Inspirace do hodin VV Moudrý osel 1 
Jak vyučovat o holokaustu Památník Terezín 2 
Jarní seminář pro sbormistry dětských sborů NIPOS ARTAMA 3 
Komunikace a vztahy mezi rodinou a školou MAP Holešov 12 
Konference školního stravování p. Knobová 1 
Krajská konference k primární prevenci rizikového chování Zlínský kraj 1 
Letní škola prevence Prevalis,z.s. 1 
Matematika pro život NIDV Zlín 1 
Metodické vedení asistentů pedagoga KPPP Zlín 3 
Netradiční a zážitkové hry v TV Moudrý osel 1 
Pracovní seminář učitelů dopravní výchovy ČČK KM  1 
Pracovní setkání vých. poradců ZŠ - kariérové poradenství  Zlínský kraj 1 
Příprava výchovných  poradců ZŠ na zajištění podpory vzdělávání 
žáků s SVP 

KPPP Zlín, 
prac.KM 2 

Psychohygiena učitele aneb jak předcházet vyčerpání Agentura Blechová 1 

Regionální konference pro ŠMP 
KPPP Zlín, 
prac.KM 2 

Studená válka a dějiny mezinár.vztahů 2.pol.20.století Descartes Olomouc 1 
Tvorba PLPP Mgr. D. Forýtková 21 + 24 
Tvorba PLPP v rámci podpůrného opatření 1. stupně v ZŠ MAP Holešov 1 
Tvorba pozitivního klimatu ve škole MAP Holešov 3 
Živá knihovna jako metoda výuky Sluňákov Olomouc 1 
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7.2. Další vzdělávání  nepedagogických pracovníků 

Název vzdělávací aktivity Místo konání Počet 
účastníků 

Aktuální změny legislativních norem a jejich dopad na 
účetnictví  KPS Vsetín 1 
Informační seminář o způsobu vykazování údajů o  
podpůrných opatřeních NIDV Zlín 1 
Konference školního stravování  p. Knobová 1 
Seminář zdravé výživy Podravka, Wastex 3 
Současné trendy ve školním stravování NIDV Zlín 1 

 

Celkové finanční náklady na další vzdělávání 2016/2017 

Pedagogičtí pracovníci 95 osob 39 015 Kč 
Nepedagogičtí pracovníci 7 osob 1 390 Kč 
Celkem 102 osob 40 405 Kč 
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VE ŘEJNOSTI 

8.1. Aktivity pro ve řejnost 

Naše škola neslouží pouze žákům, ale dlouhodobě se snažíme, aby byla místem pro setkávání 
široké veřejnosti. Na různých akcích se potkávají lidé z blízkého i dalekého okolí, ale také bývalí 
žáci či zaměstnanci školy. Výjimkou nejsou ani návštěvy ze vzdálenějších měst České republiky.  
Co veřejnosti nabízíme: 

• využití školního hřiště a tělocvičny 
• možnost stravování ve školní jídelně (obědy jsou vydávány do jídlonosičů) 
• pronájem učeben 

 
Pro veřejnost jsme v roce 2016/2017 připravili:  

• Slavnostní uvítání žáků 1. tříd v aule školy   
• PŘEDŠKOLÁK – cyklus pěti praktických dílen pro budoucí prvňáky a jejich rodiče 
• Sobotní oběd ve školní jídelně  –  dvakrát ročně (podzim a jaro) 
• Vánoční jarmark s kulturním  vystoupením žáků školní družiny  
• Vánoční a májový koncert pěveckého sboru „Plamínek“  
• Burzu středních škol - v aule školy 
• Společenský večírek SRPDŠ 
• Den zdraví a řemesel ve spolupráci s MKS Holešov 
• Sobotní prohlídku školy pro zájemce 
• Den otevřených dveří pro rodiče i veřejnost 
• Divadelní představení Popelka 
• Slavnostní rozloučení žáků 9. tříd se školou 

8.2. Prezentace školy na veřejnosti 

Prezentace naší školy je na velmi vysoké úrovni. Tradičně jsme vydali Školní časopis - Infostránky, 
čtyři čísla –  říjen, prosinec, jaro a červen. K významným školním akcím jsou vždy vytvořeny 
originální plakáty, které uveřejňujeme ve škole, v okolí školy, ve městě a na webových stránkách 
školy. 
  
Školní webové stránky využívá většina žáků, rodičů, zaměstnanců školy a především široká 
veřejnost k tomu, aby se seznámila s aktivitami ve vyučování, akcemi pro veřejnost i důležitými 
informacemi ze života školy (projekty, soutěže, dokumenty, tiskopisy….). Na stránkách 
jednotlivých tříd může každý získat dobrý přehled o všem, co se ve třídě a škole děje. Všichni 
pracovníci školy mají uvedeny kontaktní údaje včetně fotografie.  
 
Naše škola se pravidelně objevovala v lokálních (Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský 
deník) i celostátních (idnes.cz) médiích.  
 
K prezentaci školy na veřejnosti slouží také třídní besídky a setkávání s rodiči a prarodiči našich 
žáků. 
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8.3. Další školní akce 

ZÁŘÍ Den bez aut 
 Výchovné koncerty pro žáky (1., 2., 7.- 9. ročníku) 
ŘÍJEN Adaptační pobyty žáků 6. ročníku 
 PŘEDŠKOLÁK – Podzimní dílničky 
 Divadlo Zlín- předplatné 2. stupeň 
 Divadlo RUMCAJS – divadelní kroužek pro MŠ 
 Zábavná angličtina pro 1. a 2. ročník -  deváťáci 
LISTOPAD Soustředění pěveckého sboru Plamínek 
 O pohár starosty – celoměstská sportovní soutěž 
 Burza středních škol 
 Exkurze do OVOCENTRA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ 
 Sobotní oběd pro veřejnost 
 Divadlo Zlín- předplatné 1. stupeň 
 Předávání slabikáře – deváťáci  pro 1.třídy 
PROSINEC Vánoční jarmark  
 ADVENT – vystoupení školní družiny 
 Mikuláš ve škole 
 Vánoční koncert Plamínku ve škole 
 Divadlo Zlín- předplatné 2. stupeň 
 Vánoční angličtina pro druháky 
 Vánoční besídky ve třídách 
LEDEN Tříkrálová sbírka 
ÚNOR Lidé a peníze – hudební pořad 3. -5. ročník 
 Výchovný koncert – 5. a 6. ročník 
 PŘEDŠKOLÁK – Sportovní odpoledne 
 Společenský večírek SRPDŠ 
BŘEZEN Divadlo Zlín- předplatné 2. stupeň 
 PŘEDŠKOLÁK – Zápis na nečisto 
 Divadlo Zlín- předplatné 1. stupeň 
 Karneval školní družiny 
  
DUBEN Divadlo Zlín- předplatné 1. stupeň 
 Den zdraví a řemesel 
 Soustředění pěveckého sboru Plamínek 
 Zápis do 1. ročníku 
KVĚTEN Vystoupení Plamínku v Centru pro seniory 
 Soustředění dramatického kroužku 
 PŘEDŠKOLÁK – Poprvé v lavici 
 Májový koncert Plamínku 
  
ČERVEN Dramatický kroužek- představení Popelka 
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9. VÝSLEDKY INSPEK ČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce 2016/2017 byla pracovníky ČŠI provedena kontrola dodržování právních předpisů 
podle § 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 255/2012 
Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů. Kontrola proběhla ve dnech 18. – 21. 
října 2016. 

1. Kontrola vydání školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jeho zveřejnění na 
přístupném místě ve škole podle ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona, projednání ŠVP ZV 
s pedagogickou radou podle ustanovení § 164 odst. 2 věty první školského zákona. Výsledek 
kontroly: nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.  

2. Kontrola vydání školního řádu podle ustanovení § 30 odst. 1 školského zákona, jeho obsahu 
podle ustanovení § 30 odst. 1 a 2 školského zákona a povinnosti jeho projednání 
s pedagogickou radou podle ustanovení § 164 odst. 2 věta první školského zákona, zveřejnění 
na přístupném místě ve škole, povinností seznámit s ním zaměstnance školy a informovat o 
jeho vydání a obsahu zákonné zástupce žáků podle ustanovení § 30 odst. 3 školského zákona. 
Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.  

3. Kontrola plnění odpovědnosti kontrolované osoby za poskytované stravovací služby ve smyslu 
§ 1 až 5 vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, ve znění účinném v kontrolovaném 
období. Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.  

4. Kontrola plnění předpokladů odborné kvalifikovanosti pedagogických pracovníků v základní 
škole ve školním roce 2016/2017 podle ustanovení § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 563/2004SB., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále 
„zákon o pedagogických pracovnících“) v návaznosti na ustanovení § 7 odst. 7 školského 
zákona. Výsledek kontroly: nebylo zjištěno porušení uvedeného právního předpisu.  
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10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2016 

10.1. Příjmy 

Kalendářní rok 2015 2016 
a) od zřizovatele 5 000 5 000 
b) od kraje 21 388 23 969 
c) od EÚ Výzva č. 56 996 0 
c) od Úřadu práce 132 139 
c) z hospodářské činnosti 477 548 
d) ostatní 4 735 4 571 
Celkové příjmy (tis. Kč) 32 728 34 227 

ad d) 

tržba z prodeje stravenek 3 083 3 495 
tržba za svačinky      95 113 
školné za ŠD 219 244 
příspěvek na NIV – věcné náklady 412 399 
příspěvek na NIV – mzdové náklady          42 51 
jiné ostatní výnosy hlavní činnosti                             3 28 
úroky z účtu 2 2 
použití FRM  849 - 
použití RF 17 118 
použití RF ost. zdroje                                              - 4 
použití FO - - 
použití FKSP 13 4 
ostatní výnosy – transferový podíl - 113 
 4 735 4 571 

10.2. Výdaje 

Kalendářní rok 2015 2016 
a) mzdové náklady 16 094 17 922 
b) zdravotní, sociální pojištění, FKSP 5 588 6 068 
c) učebnice, učební pomůcky 502 419 
d) vzdělávání pracovníků 64 56 
e) ostatní provozní výdaje 8 846 9 062 
f) čerpání prostředků EU Výzva č. 56 996 - 
g) čerpání prostředků od Úřadu práce 132 139 
h) čerpání prostředků z hosp. činnosti 433 484 
Celkové výdaje (tis. Kč) 32 655 34 150 
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11. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

Kalendářní rok 2015 2016 
Zisk 73 572,35 Kč 76 663,54 Kč 

11.1. Významné investice 

Z fondu investic bylo financováno techn. zhodnocení budovy v částce 189 203,37 Kč, nákup 
konvektomatu do školní kuchyně v částce 549 764,31 Kč a nákup podlahového mycího stroje za 
200 000,- Kč. Ve výši 800 000,- Kč byl zřizovatelem nařízen odvod z odpisů. 
 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl čerpán v částce 118 316,- Kč na 
opravu rozvodů a vybavení počítačové sítě.  
 
Do Rezervního fondu z ostatních titulů jsme přijali peněžní dar – projekt Obědy pro děti, v částce 
4 718,- Kč. Na úhradu obědů z tohoto projektu byla použita částka 4 497,- Kč. Zůstatek 221,- Kč 
byl vrácen poskytovateli daru.  
 
Fond odměn nebyl v roce 2016 čerpán. 
 
Z vlastních prostředků byla provedena výměna podlahových krytin ve čtyřech třídách 1. stupně na  
pavilonu A, vybavení dvou tříd  žákovským nábytkem (židle a lavice) a vybavení kabinetů 
vyučujících pavilonu B novým sedacím nábytkem. 
 

11.2. Informace o kontrolách hospodaření 

 
1. Zřizovatel školy - Město Holešov - provedl kontrolu evidence majetku a inventarizace za rok 2015. 
     Kontrola proběhla v pátek 30. 9. 2016. Výsledek kontroly byl bez výhrad.   

 
 

2.  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provedla kontrolu plnění povinností stanovených v § 7  
odst. 1 a 2 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými ustanoveními vyhlášky č. 410/2005 
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 
vzdělávání dětí a mladistvých, ve znějí pozdějších předpisů.  
Dne 8. 12. 2016 byla kontrolována  PC učebna. Výsledek kontroly: nebyly shledány nedostatky.    
 
 

3.  Krajský úřad Zlínského kraje, Obor právní a Krajský živnostenský úřad provedl šetření ve věci 
dodržování povinnosti podle zákona č. 40/1995 S., o regulaci reklamy.  
Šetření proběhlo v pátek 21. 4. 2017. Výsledek  kontroly byl bez výhrad.   
 
 

4.  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provedla dílčí kontrolu plnění povinností stanovených 
v § 19. §20, §21, §23, a §24 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s příslušnými 
ustanoveními zákona č. 110/1997  Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky Ministerstva zdravotnictví 
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ČR č. 137/2004 Sb., o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a 
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění pozdějších předpisů, dále 
kontrola plnění hygienických požadavků stanovených v článku 4 odst. 2 ve spojení s přílohou č. 
II), kapitolou I, II, VII, IX nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně 
potravin, v platném znění. Dne 16. 3. 2017 byla provedena kontrola předložených zdravotních 
průkazů. Výsledek kontroly: nebyly shledány nedostatky.     
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12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
V červnu 2017 navštívila naši školu skupina ředitelů, učitelů a pracovníků ve školství 
z Olomouckého kraje. Tuto studijní cestu organizovala MAS Hranicko. Cílem návštěvy bylo 
předávání informací a našich zkušeností s inkluzivním vzděláváním, především spolupráce učitele a 
asistenta pedagoga, návštěva vyučovacích hodin a následná diskuse s vyučujícími a asistenty 
pedagoga.  
 
 
 

13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZD ĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO U ČENÍ 

Škola nabízí učebny k pronájmu různým institucím (např. Úřad práce), sama však vzdělávací akce 
v roce 2016/ 2017 nenabízela.  
 
 
 
 
 
 

14. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 
FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJ Ů 

 
Některé finanční prostředky do školy putují jako finanční nebo sponzorské daty. I za ně jsme velmi 
rádi. Velkou měrou nám pomáhá Sdružení rodičů (viz. bod 14.3.) 

Finanční dary 

Dárce Částka Použito  
SRPDŠ 120 000,- Kč Příspěvek na nábytek do učebny informatiky 

 

Sponzorské dary 

Dárce Částka Použito na  
--- ---- ----- 

 
 
V průběhu školního roku 2016/2017 se škola snažila získat finanční prostředky prostřednictvím 
zapojení do neinvestičních i investičních programů. 
 
Přestože zřizovatel školy je vstřícný a o školu se stará, škola sama se také snaží získat různé dotace 
a granty, které mohou pomoci zlepšit podmínky pro vzdělávání žáků i pracovníků školy. Tato 
činnost je však časově a administrativně velmi náročná a nutno podotknout, že v dnešní době už 
téměř na všech úrovních státní správy zaměstnává profesionály.  
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Přehled dotací a grantů, o které škola usilovala v roce 2016/2017 

 

 
Poskytovatel 

 
Částka 

 
Název a využití 

 
Výsledek 

 
 
 

MŠMT  
(OP VVV) 

Výzva č. 22 tzv. 
Šablony pro 
MŠ a ZŠ I. 

 

 
 
 
 

1 448 880,- Kč 

 
„Vst říc dětem II.“ 
 
pomoc při společném vzdělávání žáků personální 
posílení o školního psychologa a speciálního 
pedagoga  
 
usnadnění zařazení žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami do hlavního vzdělávacího 
proudu formou extrakurikulárních aktivit (kluby 
zábavné logiky a deskových her a doučování žáků 
základní školy ohrožených školním neúspěchem). 
 
 

 
 

PODPOŘENO 
 
 
 

REALIZACE 
 

 1. 9. 2017  
–  

31. 8. 2019 
 
 

 
 
 
 
 
 

Infrastruktura 
základních škol 
– výzva IROP 

č. 47 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 500 000,- Kč 

„Modernizace multimediální učebny fyziky a 
vybudování školního poradenského 
pracoviště“  
 

stavební úpravy a vybavení multimediální učebny 
přírodních věd – fyzika 
 
parková úprava venkovního prostranství před 
školou 
 
zajištění konektivity školy  
 
aktivity vedoucí k sociální inkluzi – vybavení 
poradenského pracoviště 

 
 

 
 
 

V PROCESU 
 

SCHVALOVÁNÍ 

MAS 
Partnerství 
Moštěnka 

 
Podpora 
kvality a 

dostupnosti 
infrastruktury 
vzdělávání a 
celoživotního 
učení – výzva 
IROP č. 68 

 
 
 
 

1 500 000,- Kč 

„Rekonstrukce jazykových učeben 1. a 2. 
stupně“ 
 
stavební úpravy a vybavení jazykových učeben  
 
parková úprava venkovního prostranství před 
školou. 
 

 
 
 

PODPOŘENO 
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15. SPOLUPRÁCE ŠKOLY A DALŠÍCH SUBJEKT Ů 

15.1. Spolupráce s odborovými organizacemi 

Ve škole odborová organizace nepracuje 

15.2. Spolupráce se zřizovatelem 

Spolupráce se zřizovatelem si velmi vážíme a oceňujeme vstřícnost a ochotu s jakou se při 
vzájemných jednáních setkáváme. Díky výborné spolupráci se nám daří postupně rekonstruovat a 
zvelebovat prostředí školy pro žáky, zaměstnance i širokou veřejnost, která školu navštěvuje.  
 
Jsme rádi, že se zřizovatel zajímá o dění ve škole. Vedení města i další zastupitelé často navštěvují 
rozmanité akce školy. Vzájemná spolupráce se pozitivně projevuje i při pořádání společných aktivit 
např. sportovní soutěž O pohár starosty města, Memoriál pl. Šediny, atd. Škola zase na oplátku 
otevírá své brány holešovské veřejnosti, spolupracuje s místními organizacemi a reprezentuje město 
Holešov na okresní, krajské i celostátní úrovni.  

15.3. Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Rodiče oceňují, když se k nim škola chová vstřícně a partnersky. Učitelé si cení rodičů, kteří s nimi 
táhnou za jeden provaz a o problémech spolu komunikují. Škola se snaží o dobrou spolupráci s 
rodiči svých žáků. Naše škola je otevřena všem, kteří se chtějí do života školy zapojit.  
 
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ) bylo založeno 3. 6. 1992, v lednu 2016 proběhla 
transformace na zapsaný spolek. Předsedkyní je paní Gabriela Foltýnová, místopředsedou pan 
Martin Novotný a hospodářkou paní Andrea Hasilíková. Kontrolní komise pracuje ve složení 
Barbora Winklerová, Jitka Gregušová, Irena Robešová.  
 
V Radě rodičů pracují zástupci jednotlivých tříd – 24 členů a schází se 5x ročně. Prostřednictvím 
třídních důvěrníků podává Rada školy návrhy a připomínky k práci školy.  Hlavní pomoc spočívá 
v materiální oblasti, kterou členové tohoto sdružení poskytují z vlastních příspěvků a prostředků 
získaných za sběrové aktivity.  
 
Podporují činnost žáků a školy v následujících oblastech: 

• podpora účasti žáků školy na soutěžích (doprava, náklady spojené s účastí na soutěži, 
odměny mimořádných výkonů)  

• podpora při zajištění preventivních programů zaměřených na prevenci sociálně 
patologických jevů pro žáky školy  

• podpora při zajištění koncertů, návštěv kulturních a sportovních zařízení  
• podpora při zajištění besed, exkurzí a dalších akcí školy  
• podpora při zajištění občerstvení pro žáky školy při akcích školy  
• podpora při zajištění vybavení pro školní družinu  
• vydávání školního časopisu a žákovské knížky  
• zajištění hygienických potřeb pro žáky – papírové utěrky, mýdlo  
• podpora sběrových aktivit – sběr papíru, šípků, kaštanů a pomerančové kůry  
• podpora při poznávacích a ozdravných pobytech žáků 

 
Do pokladny Rady rodičů jsou předávány příspěvky za žáka, které se hradí 2 x ročně – ve výši 300 
Kč na žáka za rok. Dále jsou výtěžky ze sběrových aktivit žáků - kaštany, šípky, starý papír, 
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pomerančová kůra a výtěžek finančních prostředků ze společenského  večírku  pro rodiče a přátele 
školy.   
 
V letošním školním roce naše škola obhájila certifikát Rodi če vítáni, jehož smyslem je zlepšit 
vztahy mezi rodiči a školou, zvýšit a upevnit spolupráci obou stran. Více informací, všechna kritéria 
certifikace a přehled dalších zapojených škol na webových stránkách http://www.rodicevitani.cz/. 
 
Rodiče i v letošním školním roce mohli, kromě klasické třídní schůzky, využít nabídku rezervovat 
si schůzku s vyučujícím přes rezervační systém. Stále pracujeme na tom, aby tento systém byl 
přínosný jak pro rodiče, tak pro učitele. Rodiče mohli, v rámci Dnů otevřených dveří,  navštívit jak 
prostory školy, tak i vyučovací hodiny v jednotlivých třídách.  
 
Přestože je spolupráce školy s rodiči na velmi dobré úrovni, je třeba se této oblasti stále věnovat, 
rozvíjet ji a zlepšovat.  

15.4. Spolupráce s mateřskou školou 

Během školního roku 2016/2017 pokračovala aktivní spolupráce se spádovou mateřskou školou 
„Sluníčko“ v Havlíčkově ulici. Děti i paní učitelky se setkávaly na společných akcích ve školce i ve 
škole. Přehled jednotlivých akcí je součástí plánu vzájemné spolupráce. I letos jsme pokračovali 
v aktivitách nazvaných PŘEDŠKOLÁK. cyklus pěti dílniček pro předškolní děti se opět setkal 
s velkým zájmem rodičovské veřejnosti. Děti společně s rodiči mohly během roku pětkrát navštívit 
školu a pokaždé jiným způsobem v ní strávit pěkné odpoledne. Díky spolupráci s mateřskou školou 
jsme mohli oslovit všechny rodiče předškoláků.  

15.5. Spolupráce s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci 

1. září 2016 získala škola statut Fakultní školy. Začali jsme spolupracovat s Pedagogickou fakultou 
UP v Olomouci v oblasti pedagogické praxe a v otázkách týkajících se školské problematiky. Na 
škole se uskutečnila pedagogická a odborná praxe budoucích učitelů. V rámci spolupráce 
s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci se dostaneme k novým materiálům i zajímavým 
seminářům. Fakulta nám také pro naše záměry může poskytnout své moderní vybavení. Učitelé 
školy se mohou podílet na realizaci diplomových prací a projektů týkajících se zkvalitnění 
vzdělávání. Spolupráce s fakultou umožní škole získávat nové kvalitní vyučující pro výuku.  

15.6. Spolupráce s dalšími partnery 

Spolupráce s odbornými a poradenskými partnery je tradičně na velmi dobré úrovni. Pracovníci 
PPP, SPC Kroměříž i Zlín navštěvovali žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a pomáhali 
pedagogům při řešení některých problémů. V letošním roce jsme také uvítali jejich pomoc při 
zajištění inkluzivního vzdělávání. 
 
Se Speciálním pedagogickým centrem v  Kroměříži velmi úzce spolupracujeme při zřízení a vedení  
1. třídy pro žáky s vadami řeči. 
 
Velmi úzce jsme v letošním školním roce spolupracovali s SVP Kroměříž – pracoviště Bystřice pod 
Hostýnem. Především v oblasti diagnostiky vzájemných vztahů ve třídě a celkového hodnocení 
klimatu ve třídě.  
 
Pro zabezpečování volnočasových aktivit jsme celoročně spolupracovali se Střediskem volného 
času TyMy Všetuly. Nabídka zájmových kroužků je velmi pestrá. Pro děti, které neměly na kroužek 
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v TYMY doprovod, si vedoucí kroužků chodili přímo do školní družiny, což vítali především 
zákonní zástupci dětí. Mimo zájmovou činnost pro děti připravili pracovníci TyMy centra pro žáky 
naší školy mnoho zajímavých kulturně-vzdělávacích pořadů (Vánoce na Hané, Přišlo jaro do vsi, 
Máme rádi Česko, Den Země, …..) a různých výtvarných soutěží.  
 
 
Tradičně velmi dobrou spolupráci má škola s vedením Gymnázia v Holešově (pravidelná společná 
setkání k přípravě žáků na přijímací zkoušky, zabezpečování stravování studentů), Střední policejní 
školou v Holešově (Den s Policií, POKOS, …) , s Městskou knihovnou (literární besedy, pasování 
prvňáčků,….)  a Městským kulturním střediskem (výstavy, kulturní programy, Den zdraví…). 
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16. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

16.1. Zhodnocení práce školy  

Hlavním cílem naší práce ve školním roce 2016/2017 bylo především zajistit kvalitní vzdělávání a 
výchovu žáků, vytvářet příznivé sociální klima nejen pro žáky, ale také pro pracovníky školy. 
 
Společným úsilím žáků, všech pracovníků školy, za pomoci  rodičů a dalších partnerů školy se 
podařilo dosáhnout velmi dobrých výsledků ve školní práci.  
 
O kvalitě výchovně vzdělávací práce svědčí závěrečná inspekční zpráva z kontroly provedené 18. -
21. 10. 2016 a také úspěšné výsledky žáků při soutěžích a olympiádách, výsledky přijetí na střední 
školy a víceletá gymnázia. Snažili jsme se být školou, která kvalitně učí a zároveň nabízí něco 
navíc.  
 
Na čem jsme během školního roku 2016/2017 pracovali? 
 

a) na podpoře zapojení žáků do života školy 
b) na prezentaci školy na veřejnosti 
c) technické vybavení školy a pro vyučující 
d) komunikaci vedení školy s předmětovými komisemi 
e) komunikaci se zákonnými zástupci žáků  
f) na rozšíření nabídky vzdělávání v jazyce anglickém 

 
Co jsme pro to udělali? 
 

a) podpora zapojení žáků do života školy 
 

V letošním školním roce pracoval Spolek žáků 3. ZŠ ve stejném duchu  jako v roce loňském. Jeho 
členy byli zástupci tříd od 4. do 9. ročníku. Celkem měl spolek 29 členů. Během školního roku se 
uskutečnilo 17 schůzek a bylo zorganizováno množství aktivit, které se setkaly s příznivým 
ohlasem. Do akcí se zapojovaly všechny třídy 1. i 2. stupně. Koordinátory spolku žáků byli učitelé 
Mgr. Veronika Svobodová, Mgr. Richard David a Mgr. Tereza Zalabáková. 

Akce pořádané Spolkem žáků 

 
 
Za celoroční práci ve Spolku žáků byli na konci školního roku 3 žáci odměněni dárkovým 
poukazem a 4 žáci pochvalným diplomem. Celkové působení Spolku žáků během tohoto školního 
roku hodnotíme velmi opět pozitivně a těšíme se na jeho pokračování. 

Pyžamový den školní akce říjen 2016 
Halloween školní akce říjen 2016 
Literární soutěž školní akce prosinec 2016 
Den národů  školní akce  prosinec 2016 
Tříkrálová sbírka zapojení do celorepublikové sbírky leden 2017 
Poznej svého učitele školní akce březen 2017 
Den učitelů - poděkování školní akce březen 2017 
Srdce na dlani celoměstská akce  SVČ TYMY květen 2017 
Soutěž – 3. ZŠ má talent školní akce květen 2017 
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b) prezentace  školy na veřejnosti 

 
Prezentace školy byla vždy silnou stránkou školy. Školní webové stránky využívá většina žáků, 
rodičů, zaměstnanců školy a především široká veřejnost k tomu, aby se seznámila s aktivitami ve 
vyučování, akcemi pro veřejnost i důležitými informacemi ze života školy (projekty, soutěže, 
dokumenty, tiskopisy….). Na stránkách jednotlivých tříd může každý získat dobrý přehled o všem, 
co se ve třídě a škole děje. Všichni pracovníci školy mají uvedeny kontaktní údaje včetně 
fotografie.  
 
Naše škola se pravidelně objevovala v lokálních (Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, Kroměřížský 
deník) i celostátních (idnes.cz) médiích. K jednotlivým akcím byly vytvořeny originální plakáty, 
které jsme uveřejňovali ve škole, v okolí školy, ve městě i na webových stránkách školy. 
Pokračujeme ve vydávání školního časopisu a infostránek – 4 x ročně. 
 
Výsledky zápisu do 1. ročníku, nás přesvědčily o tom, že aktivity PŘEDŠKOLÁKA nesou své 
ovoce. Předškolní děti se během roku 5 x setkaly s paní učitelkami ve škole, a tak pro ně zápis byl 
velmi příjemnou událostí.   
 
Pro zájemce o studium, ale i ostatní veřejnost jsme uspořádali dva DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ. 
Jednou mohli rodiče navštívit přímo vyučovací hodiny v jednotlivých třídách a jednou si mohli 
školu prohlédnout během sobotního dopoledne. Oba tyto dny byly hojně využity současnými, 
budoucími i bývalými žáky naší školy.  
 
Veřejnosti jsme letos opět nabídli možnost vyzkoušet si stravování ve školní jídelně. SOBOTNÍ 
OBĚDY PRO VEŘEJNOST se pomalu, ale jistě stávají tradiční aktivitou. I v letošním školním roce 
se pro veřejnost vařilo dvakrát – na podzim a na jaře. I nadále chceme představovat naši školní 
jídelnu a veřejnosti ukázat, že se ve škole vaří chutně a kvalitně. Vzrůstající zájem o tuto akci mezi 
veřejností je tou nejlepší odměnou.  
Novinkou ve školní kuchyni byla letos dvojnásobná návštěva pana kuchaře a promotéra firmy 
Podravka – LAGRIS  Zbyňka Diatky. Společně s pracovnicemi školní kuchyně sestavil a připravil 
pro žáky školy zajímavé obědové menu, které bylo nejen výtečné, ale také zdravé.  
 

c) technické vybavení školy a pro vyučující 
 
Během školního roku 2016/2017 byli všichni třídní i netřídní učitelé vybaveni notebooky, které 
mohou využívat ke své práci jak pedagogické tak administrativní (zadávání vysvědčení, evidence 
třídního učitele, školní matrika).  
 
Součástí zlepšení vybavení je také rekonstrukce počítačové sítě a dokončení rozšíření počítačové 
učebny na 30 míst. Učebna tak může sloužit všem žákům školy. S vybavením této učebny nám 
významnou měrou pomohlo  SRPDŠ – poskytnutím prostředků na nakoupení nábytku. Zlepšily se 
podmínky pro výuku informatiky, učebna prošla kontrolou Krajské hygienické stanice ve Zlíně a 
v květnu zde proběhlo testování žáků 9. ročníku. Ve zlepšování technického zázemí chceme nadále 
pokračovat.  
 
Novým žákovským nábytkem jsme vybavili jednu učebnu na 1. stupni a jednu kmenovou třídu. 
Snažíme se také postupně renovovat nábytek stávající. Na prostřední buňce pavilonu A byla po 43 
letech vyměněna podlahová krytina. Kabinety vyučujících na pavilonu byly vybaveny novým 
sedacím nábytkem – kancelářskými židlemi.  
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Osvědčilo se nám, že školní družina je umístěna na pavilonu C. Má zde pro svou činnosti 
vyhovující prostory. To oceňují nejen paní vychovatelky a paní učitelky, ale také rodiče, kteří mají 
vše na jednom místě.  
 
Technické vybavení zlepšujeme také ve školní kuchyni – v červenci 2017 byla provedena celková 
rekonstrukce chladícího zařízení.  
 
Podali jsme žádosti do projektů, které pomohou zlepšit technické a materiální  vybavení školy. Dva 
projekty (jeden neinvestiční a jeden investiční) byly podpořeny a budou realizovány. Doufáme, že i 
poslední investiční projekt bude schválen.   
 

d) komunikaci vedení školy s předmětovými komisemi 
 
Pravidelné setkávání vedení školy s předmětovými komisemi (2x ročně) se nám osvědčilo. I když je 
časově náročné, můžeme vzájemně prodiskutovat otázky související s výchovně-vzdělávací 
činností. Zajímavé nápady a připomínky byly zapracovány do plánu práce na nový školní rok.   
 

e) komunikaci se zákonnými zástupci žáků  
 
Po loňských zkušenostech a zájmu rodičů o větší společný kontakt jsme v roce 2016/2017 
uskutečnili dvakrát společnou třídní schůzku a jeden konzultační týden. I nadále v této oblasti 
předpokládáme určitý vývoj tak, abychom komunikaci se zákonnými zástupci žáků dále zlepšovali.  
 
V listopadu 2016 jsme úspěšně obhájili zisk certifikátu RODIČE VÍTÁNI. A jsme rádi, že se i 
nadále můžeme prezentovat jako škola, která je rodičům otevřená. 
 

f) na rozšíření nabídky vzdělávání v jazyce anglickém 
 
Během inovace ŠVP v roce 2016 jsme předpokládali, že od školního roku 2017/2018 nabídneme 
žákům 5. ročníku možnost vzdělávat se od 6. ročníku ve třídě s rozšířenou výukou jazyka 
anglického. V květnu 2017 proběhly přijímací zkoušky a podařilo se nám tuto třídu naplnit. Od 1. 
září 2017 bude tuto třídu navštěvovat 26 žáků.  
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Vedení školy vyjadřuje velké poděkování všem pedagogickým pracovníkům za dosažené výsledky 
ve výchovně vzdělávací práci, všem pracovníkům školy za vytváření příznivých podmínek ke 
školní práci, vzornou čistotu, květinovou výzdobu v aule školy a úpravu zeleně v okolí školy. 
 
Velmi si vážíme toho, že v našem týmu jsou lidé pracovití, kreativní a svou práci vykonávají se 
zápalem a nadšením.   
 
Členům Rady rodičů a Školské rady děkuji za pomoc při prosazování a řešení důležitých úkolů ve 
škole. Vážíme si vstřícné spolupráce se zřizovatelem a dalšími partnery a sponzory, kteří se školou 
ve školním roce 2016/2017 spolupracovali.  
 
 

16.2. Záměry pro školní rok 2017 / 2018 

1.  Ve všech ročnících budeme vyučovat podle schváleného školního vzdělávacího programu 
„Cesta za poznáním č.j. 3.ZŠ /490/2016“, který je v souladu s novým RVP ZV. 

2.  Pokračovat ve spolupráci a komunikaci mezi vedením školy a předmětovými komisemi ku 
prospěchu výchovně vzdělávací práce.  

3.  Nadále budeme naplňovat projekt Škola podporující zdraví  
4.  Propagovat činnost školy na veřejnosti a  přispívat k šíření dobrého jména školy v okolí. 
5.  Pokračovat ve zlepšování prostředí školy a hledat možnosti nových zdrojů financování  - 

zpracování projektů a grantů 
6.  Nadále rozvíjet úspěšnou spolupráci se zřizovatelem, veřejností i dalšími partnery. 
7.  Pracovat na zlepšení spolupráce s Univerzitou Palackého Olomouc.  

 
 
 
 
 
Datum projednání na pedagogické radě:      8. 9. 2017    

 
Datum projednání a schválení ve Školské radě:    7. 9. 2017  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ....................................................           ................................................ 

   Miroslav Koumar       Mgr. Ivo Junášek 
           předseda Školské rady            ředitel školy 
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17. PŘÍLOHA - FOTODOKUMENTACE 

             
              Zahájení školního roku 2016/2017                           První školní den v 1.A 

             
             Žáky vítá Kubík z OVOCENTRA                                  Na podzim a na jaře sbíráme starý papír 

      
Jablíčkový týden ve školní družině                    Podzimní dílny PŘEDŠKOLÁKA 

                                                           
Adaptační kurzy – 6. ročník                                 Pěvecký sbor na celostátní soutěži 
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Vaříme s LAGRISEM                                                Sobotní oběd pro rodiče 

   
        Předávání slabikářů v 1. třídách                          Ochutnávka hrušek z OVOCENTRA 

              
Sportujeme – hrajeme florbal                                                Burza středních škol 

                        
Pyžamový den – Spolek žáků                               Mikulášská nadílka  ve škole 
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       Vánoční jarmark v aule                                       Vánoční koledování – školní družina  

            
       Vánoční koledování – dramatický kroužek                                 Koncert v kostele 

          
                 Den národů – Spolek žáků                                                 Tříkrálová sbírka 

         
            Výuka plavání                                            Učíme se moderně – interaktivní tabule 
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                     Soutěž týmů - T-profi                                                   Večírek SRPDŠ 

              
          Recitační soutěž – 1. stupeň                                     Vynášení Moreny – školní družina  

              
                       Karneval – školní družina                                   McDonald cup – vítězství v okresním kole           

                
                           Exkurze Český Krumlov                                                     Zápis do 1. ročníku  
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    Preventivní program – JSEM, KDO JSEM                     Spolupráce s SŠNNN Bystřice pod Hostýnem 

       
             Exkurze Modrá – Velehrad            Navštěvujeme Centrum pro seniory 

          
        Soutěž 3. ZŠ má talent – Spolek žáků                             Divadelní představení POPELKA 

          
              Dopravní hřiště – 4. ročník               Dravci a sovy 
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       Předávání ocenění – konec školního roku                   Vyhodnocení školního roku v kině Svět  

          
                            Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku se školou      

              
                                               Slavnostní otevření rozšířené  počítačové učebny           

               
                         Výměna podlahových krytin                                 Rekonstrukce chladícího zařízení 


