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Část I.

Základní charakteristika školy

a)
Název školy: 3. Základní škola Holešov (změna názvu od 1. 9. 2006)
Sídlo: Holešov, Družby 329, okres Kroměříž
IZO: 600 118 525
Právní forma: příspěvková organizace s právní subjektivitou od 1. 7. 2000 
IČO: 70841471

b)
Zřizovatel školy: Město Holešov 
Právní forma: obec
IČO: 00 287 172
Adresa: Masarykova 628

769 01 Holešov

c)
Ředitelka školy: Mgr. Jitka Heryánová, Holešov, Slovenská 340
Jmenována do funkce: 1. 8. 2009 Radou města Holešova - do 31.7.2015

Mgr. Ivo Junášek , Holešov, Bezručova 1401
1.8.2015 Radou města Holešova

Statutární zástupce ředitelky: Mgr. Ivo Junášek – do 31.7.2015
Mgr. Gabriela Kovářová – od 1.8.2015

d)
Kontakt na školu: 3. Základní škola Holešov

Družby 329, 769 01 Holešov
telefon: 573503 140,736 600 083
e-mail: kancelar@3zshol.cz
webové stránky: www.3zshol.cz

Pracovník pro informace: Ing. Jiří Cihlář, učitel informatiky, správce ICT

e)
Založení školy:   1. 9. 1974
Zařazení do sítě:   7. 2. 1996 
Poslední aktualizace:   1. 11. 2011 – navýšení kapacity školní družiny

  1.   7. 2015 – navýšení kapacity školní jídelny
IZO:   600 118 525 



3

f)
Součásti školy

Škola sdružuje:

1. Základní škola
kapacita:   800 žáků IZO: 102 519 382

2. Školní družina
kapacita:   180 žáků IZO: 118 800 035

      

3. Školní jídelna:
kapacita: 1000 jídel IZO: 118 801 368

g) Školská rada:

Školská rada byla zřízena dle zákona č. 561/2004 Radou města Holešova dne 5. 5. 2005. 
Školská rada má 9 členů. Je zřízena ze 3 zástupců zřizovatele, 3 zástupců školy a 3 zákonných zástupců 
žáků. 
Školská rada zasedala 3x ročně, aktivně se podílela na zabezpečování hlavních úkolů školy – schválila školní 
řád (aktualizaci), výroční zprávu, výsledky výchovně vzdělávací práce školy, zlepšování prostředí školy, 
koncepci školy.
Školská rada byla nápomocná při jednání se zřizovatelem školy především při jednání se zřizovatelem 
ohledně  zateplení školy, opravy školních garáží a rekonstrukci plotu za bazénem školy.
Na konci června2015 ukončil svoji činnost stávající předseda  Školské rady pan Evžen Horák, na základě 
doplňkových voleb byl zvolen  nový člen Školské rady pan Miroslav Koumar. Pan Koumar byl hlasováním 
Školské rady zvolen předsedou a bude pracovat v období od června 2015 do května 2017. Zastoupení počtem 
členů za zřizovatele, pracovníky školy a rodiče zůstává tedy stejné (3,3,3 ).

h)
Sdružení rodičů a přátel dětí a školy (SRPDŠ):

- bylo založeno 3. 6. 1992 
- Rada rodičů se schází 5x ročně

Spolupráce Rady rodičů a vedení školy je na velmi dobré úrovni. Prostřednictvím třídních důvěrníků podává
Rada rodičů připomínky k práci školy. Rada rodičů a vedení školy se schází 5 x do roka – v době třídních 
schůzek. Hlavní pomoc spočívá v materiální oblasti. Do pokladny Rady rodičů jsou předávány příspěvky za 
žáka, které se hradí 2 x ročně – letos byl příspěvek ve výši 300 Kč na žáka za rok. Dále jsou do pokladny 
Rady rodičů předávány výtěžky ze sběrových aktivit žáků ( kaštany, šípky, starý papír) a dále výtěžek 
finančních prostředků, který získáváme pořádáním večírku pro rodiče a přátele školy.  Z fondu – pokladny -
SRPDŠ jsou hrazeny odměny žáků, prezentace školy, nákupy nadstandartních učebních pomůcek, finanční 
příspěvky na zabezpečení dopravy na kulturní aktivity a sportovní aktivity  žáků , příspěvek na exkurze
a v neposlední míře pořizování hygienické pomůcky pro žáky do tříd a na toalety.
V dubnu byla Rada rodičů informována o nových stanovách a vedení SRPDŠ pracuje na registraci SRPDŠ 
jako spolku.
Z důvodu zvolení pana Miroslava Koumara do Školské rady se hlasováním  rodičů stala novou předsedkyní
SRPDŠ paní Gabriela Foltýnová a místopředsedou byl zvolen pan Martin Novotný.



4

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2014/2015

Počet tříd
/skupin

Počet 
žáků

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu

Přepočtený 
počet ped.prac.

/prac.ŠJ
1. stupeň 14 320        22,9        15,0
2. stupeň   9 207 23        16,54
Školní družina   6 176     29,33 4,81
Asistentky ped. x x x          3,33
Školní jídelna x 750 x 8,00
Správní zam. x x x 8,50

Z celkového počtu 750 jídel je připravováno 350 obědů pro Gymnázium Holešov.

Z prostředků města jsou ve škole zaměstnáni 2 správci hřiště – 1 x celý úvazek, 1 x 0,6 úvazku
1 údržbář   - 0.5 úvazku

Celkový počet přepočtených úvazků školy: 56,18
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Část II.

PERSONÁLNÍ  ZABEZPEČENÍ  školního roku 2014-2015

Vedení školy, třídní učitelé

Ředitelka školy
Mgr. Jitka Heryánová – do 31.7.2015

Mgr. Ivo Junášek – od 1.8.2015

Statutární zástupce ředitelky školy Zástupce ředitelky školy
Mgr. Ivo Junášek – do 31.7.2015   Mgr. Gabriela Kovářová – do 31.7.2015
Mgr. Gabriela Kovářová – od 1.8.2015   Mgr. Kateřina Nedbalová – od 1.8.2015

Třídní učitelé
1.A Mgr. Ivona Vávrová 6.A Mgr. Petra Chmelařová
1.B Mgr. Marcela Hušťavová 6.B Mgr. Jitka Šťastná
1.C Mgr. Ivana Rossmannová 7.A Mgr. Lenka Hýžová
1.D Mgr. Lenka Antonovová 7.B Mgr. Petra Stárková
2.A Mgr. Veronika Obdržálková 8.A Mgr. Alena Maťová
2.B Mgr. Olga Úrubková  - Mgr. Zuzana Bílková 8.B Mgr. Terezie Indráková
2.C Mgr. Kateřina Jarkovská 9.A Mgr. Kateřina Nedbalová
3.A Mgr. Veronika Svobodová 9.B Mgr. Jitka Pavelcová
3.B Mgr. Pavla Řezníčková 9.B Mgr. Tereza Zalabáková
3.C Mgr. Gabriela Nováková
4.A Mgr. Petra Přikrylová
4.B Mgr. Alena Doleželová
5.A Mgr. Jana Sovadníková
5.B Mgr. Marie Zapletalová

Netřídní vyučující:

Mgr. Ida Bechníková
Ing. Jiří Cihlář
Mgr. Jana Dědičová
Mgr. Veronika Cholastová
Mgr. Daniela Švábová
Mgr. Simona Zdráhalová

Školní družina

Jana Budišová –vedoucí vychovatelka 
Bc. Iveta Dvořáková - vychovatelka 
Alena Krejčí – vychovatelka
Jana Nevřalová – vychovatelka
Bc. Eliška Pospíšilíková - vychovatelka
Andrea Skřivánková - vychovatelka

Asistentky pedagoga

Martina Kotasová – pro tělesně postiženého žáka
Petra Heryánová – pro žáka s kombinovanými vadami
Bc. Eliška Pospíšilíková – pro žáka s kombinovanými vadami
Kristýna Ducháčová – pro tělesně postiženého žáka 
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Část III.

Vzdělávací programy školy

V tomto školním roce byli všichni žáci školy na 1. stupni a žáci i na 2. stupni vzděláváni podle školního 
vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“. 
Profilací školy zůstává nadále výuka cizích jazyků a výchova ke zdraví v rámci projektu Škola podporující 
zdraví. S výukou jazyka anglického začínáme od 1. třídy s hodinovou dotací, na 2. stupni je nabízen 2. cizí 
jazyk, a to jazyk německý nebo ruský dle výběru v rámci 2. povinného jazyka. Již jedenáctým rokem jsme 
otevřeli v 1. ročníku speciální logopedickou třídu pro žáky s vadami řeči. 

a) Vzdělávací programy školy, přehled ve školním roce 2014/2015

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2013/2014
v ročnících počet žáků

ŠVP Cesta za poznáním Č.j. 3ZŠ/393/2013 1.-9. ročník 527

b) Nabídka 2. Cizího jazyka

7. ročník: 2 hodiny týdně 
- jazyk německý 22 žáků
- jazyk ruský 23 žáků

8. ročník: 2 hodiny týdně
- jazyk německý 20 žáků
- jazyk ruský 25 žáků

9. ročník: 3 hodiny týdně
- jazyk německý 45 žáků
- jazyk ruský 20 žáků

d) Nabídka nepovinných předmětů:

Sborový zpěv (2.-5.r.) 50 žáků

Cvičení z matematiky 9. ročník 45 žáků 2 skupiny
Cvičení z jazyka českého pro 9. ročník  50 žáků 2 skupiny

Sportovní hry pro 1. stupeň 55 žáků 2 skupiny
Sportovní hry 2. stupeň 16 žáků
Individuální logopedická péče 8 žáků
Náprava specifických poruch učení 10 žáků

Výuka náboženství probíhala na faře.

e) Péče o žáky s vývojovými poruchami :

Poruchy učení 1. stupeň 2 žáci
            2. stupeň 6 žáků

Logopedie 2.- 6. ročník 2 žáci
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Logopedická třída 1.A 8 žáků 

Tělesné postižení 2.B 1žákyně
8.A 1 žák
8.B 1 žák

Souběžné postižení 1. stupeň 1 žák

Porucha pozornosti 2. stupeň 2 žáci

Porucha chování 1. stupeň 2 žáci
2. stupeň 2 žáci

f) Péče o talentované žáky: 

Individuální příprava žáků na soutěže a olympiády (konzultace).

Možnost rozvíjení talentu v povinně volitelných předmětech a zájmových kroužcích.

g) Plánované exkurze a jiné doplňkové aktivity k prohloubení vzdělávací činnosti: 

1. stupeň:
1.ročník: Přírodovědná exkurze ZOO Lešná, Děti v pohybu, Zdravé zuby
2.ročník: Program prevence kriminality „Ajaxův zápisník“

Preventivní program Hasík
3. a. 4.ročník: Plavecký výcvik (4. ročník a 3. ročník: školní bazén říjen - duben) 
4. ročník: Dopravní výchova – Dopravní hřiště Kroměříž

      5. ročník: Exkurze – Planetárium Brno,
1. pomoc
Dospívání

      1.- 5.roč. Divadelní představení Zlín (1x ročně každý ročník)
Divadelní představení v rámci „Předplatného mladého diváka“
Výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů Zlín (1x ročně každý ročník)
Filmová představení Holešov
Besedy s tématikou protidrogové prevence a v rámci projektu „Škola podporující
zdraví“ 
Aktivity v projektu „Bezpečná škola“
Besedy ve spolupráci s Městskou knihovnou Holešov
Aktivity v rámci „Inkluzivního a Multikulturního vzdělávání“
Školní výlety a přírodovědné vycházky
Aktivity nabízené přes SVČ TYMY
Preventivní projekty – víkendové pobyty žáků ve škole
Projektový den Hravě a zdravě

2. stupeň:
6. ročník: Výukový program Hmyz

Ekologický projekt – Zachraň prales v Indonísii
Preventivní projekt Hasík

6.- 7. ročník Památky města Holešova a regionu
7. ročník: Dějepisné exkurze Modrá – Velehrad

Přírodopisná exkurze ZOO Lešná
Návštěva Informačního centra v Holešově
Peer program
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       8. ročník: Návštěva IPS v Kroměříži – volba povolání
1. pomoc

       8. a 9. ročník: Dějepisná exkurze – Vídeň
       9. ročník Kurz společenské výchovy (Taneční škola Mědílkovi)

Program Fair Trade
      

Zahraniční ozdravný pobyt –Chorvatsko – Živogošče
Lyžařský a snowboardový kurz – Horní Bečva

           Divadelní představení v rámci „Předplatného mladého diváka“
           Výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů Zlín (1x ročně každý ročník)

     Filmová představení Holešov
Zeměpisný pořad – Zachraň tropický deštný les
Přírodopisný pořad - Ochranářská stanice 
Ochrana dravých ptáků
Besedy v rámci protidrogové prevence, v rámci projektu „Škola podporující
zdraví“ a „Bezpečná škola“
Aktivity v rámci „Inkluzivní a Multikulturní výchovy“
Besedy ve spolupráci s Městskou knihovnou Holešov
Využívání aktivit MKS Holešov
Školní výlety, přírodovědné vycházky a exkurze
Adaptační pobyty nově vzniklých kolektivů
Projektový den Hravě a zdravě

h) Mimoškolní a volnočasové aktivity:

Přehled zájmových kroužků ve škole:

název vyučující den počet dětí

HRA NA FLÉTNU
1.-3. ročník

Mgr. Marcela Hušťavová čtvrtek 29

DRAMATICKÝ
DIV a DÍLKO

Mgr. Ivona Vávrová
Mgr. Petra Přikrylová

úterý 23

PLAVÁNÍ
3. a 4. ročník

Mgr. Ivana Rossmannová čtvrtek
při provozu

bazénu

14

VOLEJBAL Mgr. Jitka Heryánová pondělí 20

LOGOPEDICKÝ Mgr. Ivona Vávrová pondělí 7

Provoz žákovské knihovny:

Pondělí 12.00 – 12.30 p. Doleželová
Úterý 13.00 – 13.30 p. Obdržálková
Středa 13.00 – 13.30 p. Přikrylová
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Část IV.

Rámcový rozpis personálního zabezpečení činnosti školy

Ve školním roce 2014/2015 pracovalo ve škole 32 pedagogických pracovníků (přepočtené úvazky 31,54),
6 vychovatelek školní družiny (přepočtený úvazek 4,81) a 4 asistentky pedagoga (přepočtený úvazek 3,33).

Vedení školy: ředitelka, statutární zástupce ředitelky, zástupkyně ředitelky
Výchovná poradkyně: ukončené specializační studium 
Školní metodik prevence: ukončené specializační studium 
Koordinátor ICT : ukončené specializační studium 
EVVO koordinátor : ukončené vzdělání
2 asistentky pedagoga pro žáky s tělesným postižením, 2 asistentky pro žáky s kombinovanými vadami

Školní družina: vedoucí vychovatelka, 5 vychovatelek

Správní zaměstnanci: hospodářka, účetní, školník, 6 uklízeček – úvazky 8,5

Školní jídelna: vedoucí školní jídelny,  kuchařky – úvazky 8

Z prostředků města hrazeni

Správce školního hřiště 1,6 úvazku

Údržbář 0,5 úvazku (hrazeno z města)

Recepční: 1 úvazek ( hrazen z prostředků Úřadu práce)

Celkový přepočtený počet 56,18 pracovníků 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 :

počet fyzických 
osob

přepočtené
úvazky

Interní pracovníci 32 31,54

Externí pracovníci 0              0

Mateřské dovolené 1              1

Věková struktura pedagogických pracovníků včetně vychovatelek ŠD a asistentek pedagoga:

Věkové rozmezí počet celkem % ženy       muži

20 – 29 let 2                    4,65 2 0
30 – 39 let 16                 37,21 16 0
40 – 49 let 12      27,91 11 1
50 – 59 let 12       27,91 11 1
60 – 69 let 1         2,33     1 0

Celkem 43                100 41(95,35%) 2 (4,65%)
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V průběhu školního roku 2014/2015 nedošlo k žádným podstatným změnám ve složení 
pedagogického sboru.

Postupně z důvodu většího počtu přihlášených dětí do školní družiny byly v měsíci září zaměstnány 
2 paní vychovatelky na zkrácený úvazek.

V měsíci únoru z důvodu rizikového těhotenství paní učitelky na 1. stupni byla ze školní družiny na 
toto místo převedena paní učitelka ze školní družiny a na její místo byla přijata nová paní vychovatelka.
V lednu bylo přes Úřad páce zřízeno pracovní místo recepčního – ostraha školy – toto místo bylo dotované 
do konce června. Práce recepčního se velmi osvědčila a byla zajištěna lepší bezpečnost všech ve škole.
Na konci června byly ukončeny pracovní poměry na dobu určitou.

Současně na konci června bylo vydáno organizační opatření ředitelky školy, kterým bylo z důvodu 
efektivity práce zrušeno místo školníka. Na konci července dohodou ukončen pracovní poměr 2 paní učitelek 
1. stupně. Dohodou k 31.7.2015 byl ukončen pracovní poměr s paní ředitelkou Mgr. Jitkou Heryánovou. Od 
1. srpna 2015 byl do funkce ředitele školy jmenován Radou města Holešova Mgr. Ivo Junášek. Také od 
tohoto termínu byl zaměstnán nový pan učitel na dobu určitou.

Postupně dochází ke stabilizaci pedagogického kolektivu. V současné době je vedena 1  mateřská dovolená. 
Předností školy je velmi dobré personální obsazení na 1. stupni i 2. stupni.

Problémem školy zůstává nadále vysoká feminizace pedagogického sboru (95,35 % ženy).
Předností pedagogického sboru je komunikativnost, vzájemná spolupráce a vstřícné mezilidské vztahy.

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů :

v %
Požadovaný stupeň vzdělání :           100 %
Odborná způsobilost výuky :            100 %

U příležitosti Dne učitelů byli za pedagogickou práci a práci ve školství oceněni:

Mgr. Kateřina Jarkovská za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za
ochotu, vstřícnost,  nápaditost a velmi pěkný vztah k dětem

Ing. Bc. Jiří Cihlář za dlouhodobě výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci a za přípravu 
žáků především na matematické soutěže

Stanislava Gajdošová za zodpovědné, svědomité a samostatné vedení svěřeného úseku, za 
zabezpečování doplňkové činnosti školní jídelny a dalších aktivit 
pořádaných školou

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015

počet fyzických 
osob

přepočtené 
úvazky

Interní pracovníci 17 16.5

Externí pracovníci 0 0
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků

Název vzdělávací aktivity organizace počet 

Vzdělávání pro budoucnost - konference Olomouc 1
Seminář sbormistrů NIPOS ARTAMA 3
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami NIDV Zlín 1
Drobné hry pro děti mladšího školního roku ZŘETEL s.r.o. 1
Personální řízení a činnosti ředitele školy NIDV Zlín 2
Snowbordový kurz základní ZŘETEL s.r.o. 1
Doškolovací lyžařský kurz ZŘETEL s.r.o. 2
Seminář pro sborovnu  1. st.- Třídnická hodina EDUWORK o.s. 16
Seminář pro sborovnu  2.st. - Třídnická hodina EDUWORK o.s. 16
Interpretace literárního textu - práce s recitátorem Blechová 3
Zdravě a bezpěčně KA 1 - Pohyb Zdravě do života 1
Zdravě a bezpěčně KA 1 - Pohyb Zdravě do života 1
Obtížné komunikace Blechová 1
Zdravá školní jídelna Zdravě do života 1
Inspirace pro rozvíjení čtenářské gramotnosti DESCARTES OL 1
Psychická odolnost a komunikace Zdravě do života 2
Metodické setkání pedagogů 2
Infekce a paraziti Líska 1
Geometrie ve 4. a 5. ročníku Tvořivá škola 2
Zdravá výživa Zdravě do života 1
Učím (se) rád v 1. třídě Vsetín 2
Od apríli k májovému kvítí Blechová 2
Manažerská etiketa NIDV Zlín 1
Efektivní komunikace - Jak dosáhnout 
porozumění GrowJOB 1
ČŠI – Kompetence III. ČŠI Praha 2
Vzdělávání PP v problematice PAS Za sklem o.s. 2
Elektronický systém InspIS ŠVP ČŠI Praha 1
Zdravá školní zahrada Zdravě do života 1
Vnitřní kontrola v praxi školských zařízení PARIS 2
Aktivity v Aj, které fungují 1.ZŠ Holešov 5
Celostátní seminář ped.prac. ŠD, ŠK 2015 Praha 1
Práce s diferencovanou třídou v matematice Zlín 3
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Další vzdělávání nepedagogických pracovníků

Název vzdělávací aktivity organizace počet

Majetek v účetní praxi PO a inventarizace Zlín 1
Zdravá výživa Vsetín 1
Archivní a spisová služba Zlín 1
Zdravá školní jídelna Vsetín 1
Spisová služba ve škole Kroměříž 1
Dietní stravování a alergeny               Zlín   2
Vnitřní kontrola ve školských zařízeních Zlín   1

Prioritou ve vzdělávání pedagogických pracovníků pro školní rok 2014/2015 byly semináře v rámci 
jazykového vzdělávání– jazyk anglický pro vyučující 1. stupně, využili jsme nabídky vzdělávání také pro 
učitele jazyka německého a jazyka ruského v souvislosti se zavedením 2. vyučovacího jazyka. 

Vzdělávali jsme se v oblasti zdravý životní styl, které jsme využili ve výuce a také k aktualizaci 
Školního vzdělávacího programu. Zapojili jsme se do projektu Zdravě do života, kde jsme se aktivně 
zapojovali v oblasti pohybových aktivit, dále v problematice zdravé výživy ve školní jídelně, zajímali jsme 
se o možnost zvelebení školní zahrady a v neposlední míře tento projekt nabízel tématiku psychické 
odolnosti a komunikace v oblasti školní práce.
Dále byly vybírány semináře, které se zabývají problematikou mezilidských vztahů, jednáním s žáky i rodiči 
a řešením problémových situací a problémového chování žáků.  Zaměřili jsme se na žáky v oblasti  aktivního 
využití třídnických hodin, které by měly směřovat k vzájemnému bližšímu poznávání se navzájem – seminář 
pro celý pedagogický sbor.

V rámci předmětových komisí a metodického sdružení vyučující absolvovali odborné semináře 
v Kroměříži 
a ve Zlíně se zaměřením na odbornou aprobovanost a výuku podle ŠVP. 
V průběhu školního roku byli všichni pedagogičtí pracovníci proškoleni na BOZP, PO a také na dovednosti 
ohledně první pomoci.

Managament školy využíval seminářů, které se týkaly změn v zákoníku práce a změn Školského 
zákona .Využili jsme možnosti vzdělávat se v oblasti manažerské etiky a vnitřní kontroly ve školských 
zařízeních. Dále byl managament vzděláván také na seminářích ČŠI.
Kvalita a úroveň seminářů byla pracovníky školy kladně hodnocena a jejich náplň byla přínosem pro školní 
práci.

Pedagogové se zúčastnili seminářů, které jsme hradili z prostředků na vzdělávání, některé byly pořádány 
zdarma, nebo si je účastníci hradili  i z vlastních prostředků

Celkové finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015
činily 66 570 Kč.  

Celkové finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015
činily 3 550 Kč, které byly hrazeny z provozních prostředků.  
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Část V.

Údaje o zařazování žáků

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2014/2015 :

Počet dětí zapsaných do 1. třídy: 94
Počet dětí přijatých do 1. třídy: 70
Počet odkladů:   24

Při zařazování žáků do 1. tříd velmi kladně hodnotíme celoroční spolupráci se spádovou MŠ Sluníčko 
Havlíčkova ul. Stále přetrvává problém s vysokým počtem odkladů z důvodu školní nezralosti a ze 
zdravotních důvodů. 
Opět máme povolení ke zřízení speciální logopedické třídy – na základě vyšetření PPP bylo do této třídy 
zařazeno 11 žáků – povolení o provozování této speciální třídy Krajský úřad schválil.

Získali jsme také povolení krajského úřadu k zabezpečení integrovaných žáků – zřízení 4 míst pro asistenty 
pedagoga.

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2014/2015:

Ročník Počet žáků
celkem

Prospělo
s

vyznamenáním

Prospělo Neprospělo Nehodnoceno
Zahraničí

Dlouhodobá 
nemoc

1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol 1.pol. 2.pol
1. 76 76 76 75 0 1 0 0 0    0
2. 62 62 58 57                                                                                                        4 5 0 0 0     0
3.    68 68 60 57 8 11 0 0 0 0
4. 55 55 47 46 8 9 0 0 0 0
5. 58 58 39 30 18 27 1 1 1 1
Celkem 1.stupeň 319 319 280 265 38 53 0 0 1 1
6. 53 53 29 23 24 30 0 0 0 0
7. 45 45 13 9 29 34 3 1 0    0
8. 44 44 17 15 26 27 1 0 0 0
9. 65 65 21 14 43 50 1 0 0 0
Celkem 2. stupeň 207 207 80 61   122 141 5 1 0 0
Škola celkem 526 526 360 326 160 194 6 2 1 1

• Pochvaly a ocenění. 

V průběhu školního roku byli žáci odměňováni pochvalou třídního učitele v žákovské knížce nebo na 
vysvědčení. Celkem bylo uděleno 315 pochval, z toho 65 pochval na vysvědčení. Pochvaly byly uděleny 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.



14

V závěru školního roku byli vyhodnoceni nejlepší žáci a za celoroční práci odměněni. V 1. – 5. ročníku bylo 
odměněno 29 žáků knižní odměnou, v 6. – 9. ročníku bylo oceněno 39 žáků odměnovým poukazem 
v hodnotě 200 nebo 300 Kč k odběru zboží dle vlastního výběru v papírnictví.. Knihy i peněžní poukázky
hradí SRPDŠ.
Za celoroční práci bylo celkem uděleno 43 pochvalných diplomů. 
Žáci 1. ročníku získali na konci školního roku „Pamětní list“.
Žáci 9. ročníku obdrželi na slavnostním rozloučení se školou „Pamětní list“

• Napomenutí a důtky 

Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ
1. pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol. 1.pol. 2.pol.

1. stupeň 3 2 3 0 3 4
2. stupeň 7 13 5 6 6 3
Celkem 10 15 8 6 9 7

Kázeňská opatření byla udělena z těchto důvodů:

- nedbalé plnění školních povinností (zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů)
- nevhodné chování vůči spolužákům, vyučujícím
- podezření ze záškoláctví
- ubližování – šikana spolužáka

Snížené stupně z chování na konci školního roku:

Počet % ze všech žáků školy
2 – uspokojivé 3 0.63
3 – neuspokojivé 1 0.21

Snížené známky z chování byly uděleny za neomluvené hodiny a za hrubé porušení školního řádu – krádež, 
fyzické napadení spolužáka a vulgární chování k dospělým i spolužákům.

Přehled docházky za školní rok 2014/2015

Období Zameškané hodiny 
celkem (omluvené)

Průměr na žáka Neomluvené hodiny 
celkem

1. pololetí 27898 53,03    20
2. pololetí 21115 40,14   14
Celkem 49013 46,59                 34

Údaje o integrovaných žácích :

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2014/2015

Druh postižení : Ročník Počet žáků
ADHD 2.,  7. 4
S vadami řeči         2.,6. 2
Tělesné postižení 2.,8. 3
S kombinací postižení 2. 1
Porucha pozornosti           7. 2
S vývojovými poruchami učení 2,. 3., 6. 8
Skupinová integrace - logo           1. 8
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Individuální práci se zdravotně postiženým žákem v 8. ročníku zajišťovala v průběhu školního roku 
asistentka pedagoga a její pomoc byla pro žáka velkým přínosem (žák na invalidním vozíčku, který je 
přepravován za pomoci schodolezu)
Druhá asistentka pedagoga pomáhala v 8. Ročníku u žáka s postižením po úraze.
Pro integrované žáky (kombinované poruchy a ADHD) – pracovaly 2 asistentky pedagoga
Pro znevýhodněné žáky – Rómy – bylo zabezpečeno pravidelné individuální doučování vyučujícími.
Mimořádná péče byla věnována také žákům talentovaným a nadaným.
V průběhu školního roku měli žáci možnost navštěvovat nepovinné předměty a kroužky, uskutečňovala se 
také individuální příprava na soutěže a olympiády.

Hodnocení výsledků výchovného poradenství

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2014/2015

Gymnázium – 8 leté 9 žáků
Žáci vycházející ze 7. ročníku 2 žáci

Gymnázium – 4 leté 15 žáků 23,1 %
Střední školy - maturitní obor 31 žáků 47,7 %
Konzervatoř 1 žák 1,5 %
Střední školy – učební obor 18 žáků 27,7 %

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, prezentace různých středních škol, příprava na přijímací testy)

- spolupráci s některými středními školami (Gymnázium Holešov, Střední průmyslová škola 
Otrokovice, Tauferova střední odborná škola veterinární Kroměříž) a Centrem 
přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních 
škol ve Zlínském kraji v rámci přípravy na volbu povolání a podpory technicky a 
přírodovědně zaměřených oborů

- práci se žáky s výchovnými problémy
- práci se žáky, kteří mají potíže s učením
- sledování a péči o talentované a nadané žáky (příprava na soutěže)
- žáky s vývojovými poruchami učení a chování (sestavení individuálních plánů a jejich 

využívání v jednotlivých předmětech)
- práci se žáky se zdravotním postižením
- 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 PPP 
Kroměříž, SPC Kroměříž, SVP Kroměříž, s Policií ČR a OSPOD při MěÚ Holešov.
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Výsledky prevence rizikového chování

Na počátku školního roku byl opět vypracován Minimální preventivní program zahrnující 
různá témata v oblasti rizikového chování. Jedná se například o prevenci kouření, užívání drog a 
alkoholu, nebezpečí HIV a AIDS 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 byly v tomto školním roce zařazeny pevně do rozvrhu. 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 programy i poradenství, které tyto instituce nabízejí. 
Velmi dobrá je také prohlubující se spolupráce s Gymnáziem L. Jaroše- např. Peer program, který 
v letošním roce proběhl v 7. ročníku.

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 a pobyty 
v přírodě pro žáky čtvrtého a sedmého ročníku (spolupráce s organizací Skřítek, z. s., která se 
zabývá zážitkovou pedagogikou). Pro žáky prvního stupně byly v rámci školní družiny paní 
vychovatelkou Dvořákovou pravidelně organizovány víkendové pobyty, na nichž pomáhali i žáci 
druhého stupně.

Ve škole působí tři asistentky pedagoga, jejichž práce je velmi přínosná jak pro pedagogy, 
tak především pro samotné žáky. 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.

V letošním školním roce museli pedagogové a vedení školy řešit následující závažnější 
problémy: krádeže, týrání dítěte, vzájemné fyzické napadání žáků (s trvalými zdravotními 
následky), podezření na požití alkoholu v prostorách školy, kouření v prostorách školy, záškoláctví, 
sebepoškozování. Další 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. Obtížná je komunikace a domluva 
s některými rodiči žáků- neplní své povinnosti, nerespektují domácí přípravu dětí, docházku do 
školy.

K úspěšným akcím patří tradiční Den zdraví, který se již několik let pravidelně koná v 
prostorách naší školy a je pořádán ve spolupráci s MKS Holešov. V letošním roce probíhal 
současně se Dnem řemesel.

Projekt Hravě a bezpečně, do kterého je škola zapojena, je zaměřen na prevenci a 
bezpečnost žáků ve škole, na ulici, ale i doma. Cílem projektu je ovlivnit chápání, chování a jednání 
dětí z hlediska ochrany zdraví, rozvíjení osobní odpovědnosti za vlastní bezpečí. V závěru školního 
roku proběhl projektový den. Žáci všech ročníků zábavnou formou poznávali nebezpečí, které jim 
hrozí po požití alkoholu či pravidelném kouření. Zároveň se dozvěděli spoustu informací o hygieně, 
zdravém sezení na židli a pohybových aktivitách.

Co se prevence týká, nesmíme opomíjet samotné pedagogy. V průběhu školního roku 
absolvovala řada z nich množství užitečných seminářů zaměřených na bezproblémovou komunikaci 
a třídnické hodiny.
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Přehled programů a akcí zaměřených na prevenci rizikového chování- 1. pololetí školního roku 2014/2015 
ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN

1. ročník Vánoce na Hané a Valašsku Vánoční angličtina 9. 
ročníku pro 1. ročník

2. ročník Beseda s Policií ČR

3. ročník

4. ročník Adaptační pobyt Den bez aut Dopravní hřiště Cyklista- dopravní 
přednáška

5. ročník Den bez aut Beseda s Policií ČR

6. ročník Adaptační kurz Čas proměn- besedy
Když chceš, tak to dokážeš-
beseda

Vánoce v Evropě

7. ročník Adaptační pobyt
Když chceš, tak to dokážeš-
beseda

8. ročník Literární besedy Beseda s Policií ČR

9. ročník Exkurze- Střední veterinární 
škola Kroměříž

Vánoční angličtina 9. 
ročníku pro 1. ročník



18

Přehled programů a akcí zaměřených na prevenci rizikového chování- 1. pololetí školního roku 2014/2015 
ZÁŘÍ ŘÍJEN LISTOPAD PROSINEC LEDEN

školní 
družina

Víkendový pobyt
Den bez aut
Divadelní představení- „Povídej 
Paňáco“

Výstava- Hračky dávné i nedávné
Beseda s knihovnicí

Cvičíme v TYMY
Beseda s knihovnicí
Ty tančíš. My tančíme

Advent v kovárně
Cvičení v TYMY
Beseda s knihovnicí
Vánoční besídka

Cvičíme v TYMY
Beseda s knihovnicí

pedagogové Porada výchovných poradců 
(KM)- Nedbalová
Hygienické školení- správní 
zaměstnanci

Třídnické hodiny- seminář 
pro celou sborovnu
Seminář sbormistrů (Nový 
Jičín)
Školení- dyslexie
Řídící činnosti ředitele 
(Brno)- seminář-
Heryánová

Obtížné komunikace-
seminář pro celou sborovnu
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Přehled programů a akcí zaměřených na prevenci rizikového chování- 2. pololetí školního roku 2014/2015 

ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

1. ročník Přišlo jaro do vsi- výchovný 
program

Zvířátka v ZOO- výchovný 
koncert
Děti v pohybu

Hravě a bezpečně- projekt
Celé Česko čte dětem

2. ročník Hasiči- beseda
Přišlo jaro do vsi- výchovný 
program

Hasiči- beseda Zvířátka v ZOO- výchovný 
koncert

Hravě a bezpečně- projekt

3. ročník Přišlo jaro do vsi- výchovný 
program

Den policie Hravě a bezpečně- projekt
Království Zlatého slunce-
výchovný koncert 

4. ročník Přišlo jaro do vsi- výchovný 
program

Den policie Hravě a bezpečně- projekt
Dopravní výchova
Království Zlatého slunce-
výchovný koncert 

5. ročník Co víš o první pomoci Nultá lekce tanečních-
výchovný koncert
Přišlo jaro do vsi- výchovný 
program

Beseda o dospívání Hravě a bezpečně- projekt

6. ročník Nultá lekce tanečních-
výchovný koncert
Hasiči- beseda

Literární besedy
Hasiči- beseda

Hravě a bezpečně- projekt

7. ročník Nultá lekce tanečních-
výchovný koncert

Literární beseda Hravě a bezpečně- projekt
Peer program

8. ročník Co víš o první pomoci Nultá lekce tanečních-
výchovný koncert

Úřad práce KM Hravě a bezpečně- projekt

9. ročník Nultá lekce tanečních-
výchovný koncert

Evropský týden mládeže-
zaměstnání mladistvých
Kurz společenské výchovy

Kurz společenské výchovy
Hravě a bezpečně- projekt
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Přehled programů a akcí zaměřených na prevenci rizikového chování- 2. pololetí školního roku 2014/2015 
ÚNOR BŘEZEN DUBEN KVĚTEN ČERVEN

školní 
družina

Víkendový pobyt ve škole
Beseda s knihovnicí

Návštěva Městské 
knihovny Holešov
Pro prvňáčka je to hračka-
vědomostní soutěž v 
Městské knihovně
Cvičení v TYMY

Cvičení v TYMY
Víkendový pobyt žáků
Beseda s knihovnicí

Cvičení v TYMY
Víkendový pobyt žáků ve 
škole
Beseda s knihovnicí
Pískování- mandaly-
dílničky

Pískování- mandaly-
dílničky

pedagogové Bezpečně a zdravě do 
života semináře Vsetín-
Pavelcová, Gajdošová

Rozumíme penězům-
seminář (Brno)- Heryánová
Seminář školní jídely (Zlín)
Romská integrace (Holešov)-
Heryánová
Porada výchovných poradců
Konzultace s pedagogicko-
psychologickou poradnou

Seminář řízení školy (Zlín)-
Junášek, Kovářová
Zdravá školní jídelna-
seminář- Gajdošová
Seminář k ŠVP (Zlín)-
Kovářová
Zdravá školní zahrada 
(Vsetín)- Bechníková
Seminář ČŠI- Junášek, 
Kovářová

Porada školních metodiků 
prevence
Inspirace pro rozvíjení 
čtenářské gramotnosti 
(Olomouc)- Indráková
Seminář AJ- učitelé prvního 
stupně
Seminář ČŠI- Junášek, 
Kovářová
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DALŠÍ AKCE:

ZÁŘÍ
Dějepisná exkurze- Modrá, Velehrad- 7. ročník

ŘÍJEN
Jablíčkový týden- školní družina
Divadlo J. Kuhla
Seiferos- ochrana dravých ptáků

LISTOPAD
Okrskové kolo ve florbalu- mladší i starší žáci
Divadlo Zlín- předplatné- 1. stupeň
Víkendové soustředění Plamínku ve škole
Anglické divadlo- Červená karkulka (4. a 5.  ročník)
Divadlo Jiřího Kuhla
Vystoupení dramatického kroužku na městských trzích
Divadelní předplatné Zlín- devátý ročník

PROSINEC
Památky Holešova- exkurze 6. ročníku
Den otevřených dveří + jarmark
Divadelní představení pro rodiče 
Mikuláš ve škole
Vánoční koledování + benefice
Koncert Pavla Nováka (v TYMY)
Vánoční koncerty Plamínku (Aula školy, Uničov)
Pohár starosty města- sportovní soutěž

LEDEN
Krajské kolo ve florbalu (Uherský Brod)
Lyžařský kurz- Horní Bečva
Koncert- putování s muzikou Réva
Divadelní předplatné Zlín- devátý ročník

ÚNOR
Karneval- školní družina
Muzikál pro děti: Kuk a Cuk (kino Svět)
Divadelní předplatné Zlín- devátý ročník

BŘEZEN
Divadelní předplatné Zlín- devátý ročník
Víkendové soutředění Plamínku ve škole
Svátek poezie (TYMY)
Den zdraví a řemesel
Vítání jara- vynášení Moreny- školní družina

DUBEN
Planetárium- 6. a 7. ročník
Sběr papíru
Krajská přehlídka dětských pěveckých sborů- Chropyně
Exkurze ZOO Lešná- 7. ročník
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Závody koloběžek- školní družina
McDonald's CUP- starší i mladší žáci
Exkurze do Černé kaple- školní družina

KVĚTEN
Okresní kolo McDonald's CUP
Zahraniční dějepisná exkurze- Vídeň- 2. stupeň
Koncert Plamínku- holešovský zámek
Exkurze do synagogy- školní družina
Projekt Green life- Češi chrání tygry
Celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů- Uničov 

ČERVEN
Ozdravný pobyt u moře v Chorvatsku
Miniexkurze Rymice- 6. a 7. ročník
Zábavné odpoledne- školní družina
Pasování prvňáčků
Talentík
Hvězdárna

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2014/2015:

Název soutěže, přehlídky Školní 
kolo

Okrskové 
kolo

Okresní 
kolo

Krajské 
kolo

Celostátní 
kolo

Mezinárodní 
kolo

M – Pythagoriáda 99 6
M – olympiáda 36 8
M – Klokan 225
ČJ – olympiáda 45 2
Literární soutěž SEDMIKVÍTEK 5
Svátek poezie – 2.stupeň 8
Svátek poezie – 1. stupeň 2
Bi – olympiáda 13+5 3+2
Mladý zahrádkář 10
Př - klokan 57
Konverzační soutěž v JA 6+7 5
Mladý automechanik COPT 7
Hudební soutěže:

Přehlídka pěveckých sborů 35 40
Výtvarné soutěže:

Sedmikvítek - keramika 2
Jak se žilo v pravěku 5
Sportovní soutěže:

Florbal 24 24 15
O pohár starosty 42
Kopaná dívky 12
Mc Donald´s cup 21 10

Měřítkem úspěšnosti školy je také prezentace žáků a jejich umístění v soutěžích. Naši žáci se zúčastnili řady 
olympiád a soutěží, v nichž získali i pěkná přední  umístění.  V některých soutěžích se jim podařilo  
postoupit do krajského i celostátního kola.
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Soutěže a přehlídky - významná umístění a úspěchy žáků:

Přírodní vědy:

Matematická Pythagoriáda Lumír Hendrych (5.A) 5. místo v okresním kole
Lucie Tiefenbacherová (5.A) 5. místo v okresním kole

Mladý zahrádkář David Jurčík (6.A) 3. místo 

Literární soutěže: 

Sedmikvítek Denisa Němečková (4.A) 2. místo v celostátním kole
Kateřina Vičarová  (5.B) 1. místo v celostátním kole
Romana Pospíšilová (7.B) a
Nikola Vaňharová (7.B) 1. místo v celostátním kole
Mušková Markéta (7.B) 1. místo (próza)

Jazykové soutěže: Kateřina Lysková (6.A) 3. místo  v okresním kole

Umělecké soutěže: pěvecký sbor Plamínek 1.místo v krajském kole a
postup do celostátního kola

Výtvarné soutěže:
Sedmikvítek – keramická soutěž Michael Sigmund (3.C) 3. místo v celostátním kole 

Veronika Ivánková (9.A) 1. místo v celostátním kole

Jak se žilo v pravěku Celotřídní projekt 4.B 1. místo 
(Procházková E., Krajčová M., Otáhalová B.,Krajča Fr.Daďa J.)
Barbora Dostálová 3. místo

Sportovní soutěže: 

Florbal – starší žáci 1. místo v okresním kole 
5. místo v  krajském kole

Mc Donald´s Cup (2.a3.tř) 1. místo v okrskovém kole 
3. místo v okresním kole     

Soutěž ml. odborníků COPT                Jiří Loučka (9.A) 1. místo v okresním kole
Martin Huňa (9.C) 3. místo v okresním kole              
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Část VI.

Údaje o významných mimoškolních aktivitách

Celý školní rok provázela řada aktivit, kde měli žáci možnost prezentovat výsledky své práce. 

Mezi zdařilé akce patřily:

      - tradice školy „Slavnostní uvítání žáků 1. tříd“ a „Slavnostní rozloučení žáků 9. tříd“
- Dny otevřených dveří
- Vánoční jarmark s kulturním vystoupením žáků pro rodiče a širokou veřejnost
- Vánoční a jarní koncert pěveckého sboru „Plamínek“ 
- Den řemesel – uspořádání farmářských trhů ve škole
- Den zdraví ve spolupráci s MKS Holešov
- Den Země – Den Zdraví
- zábavné a sportovní akce organizované ŠD 
- Zdravě do života - projektový den „Zdravě a bezpečně“

Jednotlivé aktivity školy jsou prezentovány 3x ročně ve školním časopise, v regionálním tisku 
Holešovsko, týdeníku Kroměřížska, webových stránkách školy a videopořadech a fotodokumentaci
z práce školy. 

• Spolupráce školy a dalších subjektů:

a) Spolupráce s rodičovskou veřejností:
Spolupráce s rodičovskou veřejností byla zajišťována prostřednictvím třídních schůzek 
SRPDŠ a konzultací v průběhu školního roku. V rámci konzultací  jsme připravili pro rodiče 
prodejní výstavy literatury, ochutnávku zdravé výživy ve školní jídelny, videopořady z práce 
školy a z různých školních aktivit. Informace z práce školy podává rodičům školní časopis, 
vydávaný 3x ročně. Při zabezpečování hlavních úkolů školy pomáhají Rada rodičů a Školská 
rada. Tradicí školy je přátelský rodičovský večírek, který se těší velké oblibě nejen 
rodičovské veřejnosti, ale také přátel školy. Výrazná je aktivní pomoc rodičů při sběrových 
akcích a velká účast rodičů při organizování školních kulturních akcí. Přestože je spolupráce 
školy s rodiči na velmi dobré úrovni, je třeba se této oblasti stále věnovat, rozvíjet ji a 
zlepšovat. 

b) Spolupráce se zřizovatelem:
Kladně hodnotíme vstřícnou spolupráci se zřizovatelem při zlepšování prostředí školy. 
V úzké spolupráci se zřizovatelem školy bylo dokončeno zateplení školy, při kterém došlo 
také k výměně oken pavilonu B a rekonstrukci stávajícího stropu pavilonu B. Byly 
zrekonstruovány školní garáže a plot okolo školy. 
Ve spolupráci s městem usilujeme o možnost výměny podlahové krytiny a dveří ve škole.
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c) Spolupráce s dalšími subjekty:

Během školního roku pokračovala vstřícná spolupráce s odbornými a poradenskými 
partnery. Velmi aktivně spolupracovala škola se spádovou mateřskou školou „Sluníčko“ 
v Havlíčkově ulici v Holešově a Speciálním pedagogickým centrem v Kroměříži při zřízení 
1. třídy pro žáky s vadami řeči a PPP Kroměříž.
Při zabezpečování volnočasových aktivit jsme celoročně spolupracovali se Střediskem 
volného času TyMy Všetuly. 
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, s Městskou knihovnou a Městským kulturním 
střediskem.
Nově jsme navázali úzkou spolupráci se střední školou veterinární v Kroměříži a Střední 
odbornou školou v Otrokovicích. Obě zmíněné střední školy nám umožnili prohloubit 
znalosti žáků 2. stupně v přírodovědných oborech.
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Část VII.

Údaje o hospodaření a provedených kontrolách

Zpráva o hospodaření školy za rok 2014

A. Příjmy

Kalendářní rok 2013 2014 
Celkové příjmy (tis. Kč) 29 392 30 185
a) od zřizovatele 5 000 5 110
b) od kraje 19 313 20 626
c) od EÚ 840 0
c) od Úřadu práce 0 0
c) z hospodářské činnosti 183     280
d) ostatní 4 056 4 169

ad d) - tržba z prodeje stravenek     2 849 2 986
         - tržba za svačinky              71                             78
         - školné za ŠD        141                           193
         - příspěvek na NIV – věcné nákl.                    379                           370
         - příspěvek na NIV – mzdové náklady                   51                             44
         - jiné ost. výnosy hl. činnosti                                     -                  -
         - úroky z účtu          10       4 
         - tržby za ŠvP, zájezdy                                            290                                     490
         - použití FRM          -                                          -
         - použití RF                      -                                          -
         - použití RF ost. zdroje                                              35                                       -
         - použití FO          92                                       -
         - použití FKSP                       -                                   4
         - ostatní výnosy         138                              -

B. Výdaje

Kalendářní rok 2013 2014
Celkové výdaje (tis. Kč) 29 305 30 085
a) mzdové náklady 14 505 15 269
b) zdravotní, sociální pojištění, FKSP 5 113   5 333
c) ostatní platby za provedené práce    579    556
d) učebnice, učební pomůcky   233   267
e) vzdělávání pracovníků   103    64
f) ostatní provozní výdaje 7 932 8 596
g) čerpání prostředků EU 840 0



29

Výsledek hospodaření – zisk          87 603,88 Kč                      100 061,56 Kč

C. Významné akce: Z fondu reprodukce majetku byla  financována rekonstrukce bazénu školy 
v částce 840 000,00 Kč a rekonstrukce tepelného uzlu v částce 578 980,- Kč. Na zhotovení 
příjezdové plochy k parkovišti byla zřizovatelem poskytnuta účelová dotace v částce 150 000,- Kč –
čerpání 149 939,- Kč.
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření nebyl čerpán.
Rezervní fond z ostatních titulů měl nulovou hodnotu.
Fond odměn nebyl čerpán. 

D. Informace o kontrolách hospodaření :
Zřizovatel  - Město Holešov provedlo v průběhu roku kontrolu hospodaření. Výsledek kontroly byl 
bez výhrad.  

V školním roce 2014/2015 byla dále provedena zřizovatelem kontrola zaměřená na kontrolu evidence 
majetku, jeho využití, inventarizace, likvidace, pronájmy, dodržování rozpočtové kázně.
Kontrolní skupina nezjistila žádné nedostatky, nemá k evidenci a vedení kontrolované agendy příspěvkové 
organizace žádné připomínky.

Okresní hygienická stanice Zlín – pracoviště Kroměříž

a) Průběžné kontroly kvality vody a hygieny na školním bazéně – v pořádku
Hygienická stanice pravidelně 1 x za měsíc odebírala a kontrolovala vzorky vody na přívodu vody a 
také pravidelně kontrolovala kvalitu složení bazénové vody. Všechny odběry byly bez závad.

b) Průběžné hygienické kontroly školní jídelny 
Školní jídelna byla pravidelně kontrolována vedením školy dle platné směrnice a namátkově 
hygienickou stanicí. 
Ze strany vedení školy nedošlo ke zjištění nedostatků.
Hygienická stanice se při kontrolách zaměřovala na platnost zdravotních průkazů pracovnic, na 
dokumentaci, evidenci a dodržování HACCAPu. Dále byly pravidelně kontrolovány lhůty 
trvanlivosti uskladněných potravin a také skladba jídelníčků v návaznosti na dodržování spotřebního 
koše.
Také kontroly ze strany hygienické stanice byly v pořádku.

Prověrka stavu BOZP a požární ochrany
Komise provedla kontrolu:

1. Revize a odborné prohlídky
2. Technickou úroveň a vybavenost pracovišť
3. Úroveň a vybavení sociálního zázemí, hygienická a zdravotní opatření
4. Poskytování OOPP, jejich používání, čištění a hospodaření s nimi včetně mycích a čistících 

prostředků
5. Organizační a výchovná opatření
6. Stav požární ochrany
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Zapojení školy do projektů:

V průběhu školního roku jsme se zapojili do projektu vyhlášeného MŠMT – Výzva 56. 
Projekt byl naší škole schválen a jeho pomocí chceme zkvalitnit čtenářskou gramotnost a jazykové 
vzdělávání žáků i dospělých. Škola dosáhne na necelý milion korun, ze kterého budou hrazeny 
čtenářské dílny, vzdělávání 3 vyučujících v jazyce anglickém a v neposlední míře bude 
zorganizován výjezd 50 žáků do Skotska se zajištěním výuky jazyka anglického.

Další projekt, který jsme v tomto školním roce využili, se týkal zdravého životního stylu a prevenci 
rizikového chování – „Zdravě do života“. Tento projekt byl celý hrazen z prostředků EU.

Zvelebování prostředí školy – rekonstrukce

Ve spolupráci a za velké pomoci zřizovatele se podařilo přes projekt „Zelená úsporám“ dosáhnout 
na dotaci ohledně zateplení školy.
Od měsíce května pracuje ve škole stavební firma Rapos, která zateplení realizuje. Současně se také 
vyměňují okna na přístavbě pavilonu B, ve kterém se zatepluje také strop.
Práce by měly být ukončeny do konce srpna.
Od celé rekonstrukce si slibujeme tepelný komfort školy.

Z vlastních prostředků byla vyměněna podlahová krytina ve školní jídelně.
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Část VIII.

Závěr výroční zprávy

Zhodnocení práce školy 

Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2004 Sb. o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 7 vyhl. č. 15/2005 
Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy. 

Hlavním cílem naší práce ve školním roce 2014/2015 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. 

Velkou pozornost jsme věnovali výuce podle školního vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“ 
v 1. až  9. ročníku, výchovně vzdělávací práci, výuce cizích jazyků, informační gramotnosti a výchově ke 
zdraví. 

O kvalitě výchovně vzdělávací práce svědčí úspěšné výsledky žáků při soutěžích a olympiádách a 
výsledky při přijetí na střední školy Žáci 3.,5.,7. a 9. ročníku byli testováni přes ČŠI. Výsledky byly velmi 
dobré.. 

V letošním roce jsme otevřeli již pojedenácté v 1. ročníku speciální logopedickou třídu pro žáky 
s vadami řeči. 

Velmi kladně lze hodnotit úspěšnou prezentaci školy na veřejnosti. Mezi zdařilé akce patřily vánoční 
tradice, vánoční a jarní koncert pěveckého sboru Plamínek. S velkým zájem se setkal Den zdraví ve 
spolupráci s MKS Holešov, na kterém naše paní kuchařky ze školní jídelny prezentovaly zeleninové a 
ovocné saláty. Velmi úspěšnou prezentací školy byl i tzv. Den řemesel – neboli farmářské trhy, které jsme 
uspořádali na nádvoří a v aule školy.

Příkladnou prezentací školy na veřejnosti byla vystoupení pěveckého sboru Plamínek 
    V rámci projektu „Škola podporující zdraví“ jsme ve škole věnovali velkou pozornost nejen 
prevenci sociálně patologických jevů, ale především výchově ke zdraví a také otázkám poskytnutí první 
pomoci. V rámci tohoto projektu se snažíme vytvářet ve škole bezpečné prostředí, prostředí důvěry a 
porozumění. Velkým přínosem pro školu byl projekt „Hravě a zdravě do života“. Součástí výuky byly také 
adaptační pobyty žáků ke stmelení kolektivů, pořádané v přírodě a víkendové pobyty žáků ve škole.

Velmi přínosné pro výchovně vzdělávací oblast je působení školy a současné osvojení projektů 
„Inkluzivní“ a „Multikulturní“ vzdělávání. Tímto působením se snažíme zabezpečit rovný přístup pro 
všechny žáky školy. 

Velkou pozornost jsme věnovali enviromentální výchově, která byla realizována v průběhu celého 
školního roku. Naše škola je členem sítě M.R.K.E.V. Po celý školní rok byla úspěšně realizována soutěž ve 
sběru Velmi dobrá byla také spolupráce s odbornými pracovišti – PPP, SPC, SVP a dále s OSPODem města 
Holešov, případně s policií pro mladistvé v Kroměříži.

    Velkou pozornost jsme věnovali zlepšování prostředí školy, tříd, pracoven, výzdobě a také úpravě 
areálu školy.  Ve školní jídelně byla instalována nová podlahová krytina.  
Na konci školního roku a v průběhu prázdnin bylo prováděno zateplování školy s výměnou oken pavilonu B 
a s rekonstrukcí stropů ve 2. patře pavilonu B.
V průběhu prázdnin byla řešena havarijní situace střechy školních garáží a byl vyměněn poškozený plot za 
bazénem školy.

O vzornou čistotu ve škole, květinou výzdobu v aule školy a úpravu zeleně v okolí školy pečují především 
správní zaměstnanci. 
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Ředitelství školy vyjadřuje velké poděkování všem pedagogickým pracovníkům za dosažené výsledky ve 
výchovně vzdělávací práci, všem pracovníkům školy za vytváření příznivých podmínek ke školní práci, 
členům Rady rodičů a Školské rady 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 
2014/2015 spolupracovali.

Záměry pro školní rok 2014/2015

1. Od školního roku 2014/2015 jsme  ve všech ročnících vyučovali podle školního vzdělávacího programu 
„Cesta za poznáním“ ve všech školních ročnících. 
2. Naplňovat projekt Škola podporující zdraví – rozvíjet a rozšiřovat spolupráci na úrovni krajské sítě ŠPZ.
3. Propagovat činnost školy na veřejnosti (školní časopis, regionální noviny Holešovsko, www stránky).
4. V rámci zajištění volnočasových aktivit pokračovat ve spolupráci se střediskem volnočasových aktivit 
v Holešově. 
5. Pokračovat ve zlepšování prostředí školy a hledat možnosti nových zdrojů financování školy – vytváření 
projektů a zpracování grantů.
6. Nadále rozvíjet úspěšnou spolupráci se zřizovatelem, rodičovskou veřejností a dalšími partnery školy. 

Děkuji touto cestou všem zaměstnancům školy, členům Školské rady ,Radě rodičů, zřizovateli školy a také 
všem sponzorům za obětavou práci v průběhu školního roku 2014/2015.

Datum zpracování zprávy : 28. 8. 2015

Datum projednání na pedagogické radě:   3. 9. 2015

Datum projednání a schválení ve Školské radě :   2. 9. 2015

Zpracovali: Mgr. Jitka Heryánová
Mgr. Ivo Junášek

        ................................................
   Miroslav Koumar

          předseda Školské rady 

    ................................................
Mgr. Jitka Heryánová

              ředitelka školy do 31.7.2015

    ................................................
Mgr. Ivo Junášek

            ředitel školy od 1.8. 2015
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Část IX.

Příloha - fotodokumentace

        
Na podzim se konají adaptační kurzy – 4.A Na podzim a na jaře sbíráme starý papír.

Starší žáci vyhráli okresní kolo ve florbale. Zúčastnili jsme se  soutěže O pohár starosty.

Vánoční jarmark s výrobky žáků. Vánoční divadelní představení.
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Karneval v družině. Zábavné odpoledne v družině.

Volba povolání pro žáky 8. tříd – ÚP Kroměříž. První pomoc – beseda s praktickými ukázkami.

Den učitelů - ocenění pracovníci naší školy Vyhodnocení žákovské ankety Srdce na dlani.
se zastupitelstvem města Holešov
(Mgr. K. Jarkovská, S. Gajdošová, Ing. J. Cihlář)

Nová podlahová krytina ve školní jídelně Nový nábytek ve školní kuchyňce.
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Projekt Hravě a zdravě. Vyhodnocení nejlepších žáků v kině Svět.

Zateplování budovy školy. Rekonstrukce stropů v pavilonu B.

Paní ředitelka Mgr. Jitka Heryánová, 
která školu vedla do 31. 7. 2015




