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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. 8. 2018 pracovala v počtu devíti členů.  
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. Kateřina 

Jarkovská Němečková 
V lednu 2019 byly vypsány doplňkové volby z důvodu odstoupení člena Školské rady z řad 
zákonných zástupců. Po komunálních volbách byli nově jmenováni také zástupci za zřizovatele. Po 
doplňkových volbách a jmenování nových zástupců zřizovatele se 13. února 2019 sešla Školská rada 
v novém složení: 
Zástupci zřizovatele: Ing. Pavel Karhan, Milan Roubalík, Mgr. Helena Jandová 
Zástupci školy: Mgr. Gabriela Kovářová, Mgr. Kateřina Nedbalová, Mgr. Kateřina Jarkovská  
   Němečková 
Zástupci zákonných zástupců žáků: Dalimila Olejníková, Zuzana Rektoříková, 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.  
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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 2018/2019 

 

Základní škola 
 

 Počet tříd/ 
skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu/ skupinu 

Počet 
ped. pracovníků 

Přepočtený počet 
ped. pracovníků 

 

1. stupeň 
 

 

15 
 

373 
 

24,86 
 

16 
 

18,54 

 

2. stupeň 
 

 

10 
 

260 
 

26,0 
 

22 
 

17,78 

 

speciální 
pedagog 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

1 
 

0,5 

 

školní 
psycholog 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

1 
 

0,5 

 

asistenti 
pedagoga 

 

x 
 

 

x 
 

 

x 
 

10 
 

8,51 

 
 

Školní družina 
 

 Počet tříd/ 
skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu/ skupinu 

Počet 
ped. pracovníků 

Přepočtený počet 
ped. pracovníků 

 

Celkem 
 

 

6 
 

167 
 

27,83 
 

6 
 

5,16 

 
 

Školní jídelna 
 

 Průměrný počet stravovaných Přepočtený počet pracovníků 
 

Žáci a zaměstnanci 
 

 

660 
 

 
 

9,5 
 

Gymnázium 
 

 

220 

 

Doplňková činnost 
 

 

39 

 

Celkem 
 

 
919 

 

9,5 
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c) Vzdělávací program školy - školní rok 2018/2019 

 
 

Vzdělávací program 

 
 

č.j. MŠMT 

školní rok 2018/2019 
 

V ročnících 
 

 

Počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní 
vzdělávání Cesta za poznáním 

 

č.j. 3.ZŠ/545/2018 
 

1.- 9. ročník 
 

633 

 
Ve školním roce 2018/2019 byli všichni žáci školy vzděláváni podle školního vzdělávacího 
programu „Cesta za poznáním“.  
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. V 6. ročníku byla otevřena jedna 
třída s rozšířenou výukou jazyka anglického. Rozšířená výuka jazyka anglického se uskutečňovala 
v 6. a 7. ročníku vždy v jedné třídě. Na konci 7. ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk -  jazyk 
německý nebo ruský.  
 
 

Druhý cizí jazyk 
 

 

Třída 
 

Název předmětu 
 

Počet skupin 
 

Počet žáků 
 

8. A Jazyk německý 1 16 
8. A Jazyk ruský 1 14 
8. B Jazyk německý 1 15 
8. B Jazyk ruský 1 15 
9. A Jazyk německý 1 9 
9. A Jazyk ruský 1 16 
9. B Jazyk německý 1 15 
9. B Jazyk ruský 1 13 

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. 
 
 

Nepovinné předměty 
 

 

Třída 
 

Název předmětu 
 

Počet skupin 
 

Počet žáků 
 

6. – 9. ročník  Sportovní hry 3 23 + 14 + 13 
2. – 5. ročník Sborový zpěv 2 30 + 13 

9. ročník Cvičení z jazyka českého  2 22 + 22 
9. ročník Cvičení z matematiky 2 21 + 25 
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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 
 

Vaření 15 Keramický kroužek  8+9 
Angličtina hrou 16 Tvořilky 11 
Konverzace v jazyce anglickém 17 + 16 Šikovné ručičky 12 
Dramatický kroužek 23 Hra na kytaru 7 
Basketbal 18   
 
Během školního roku žáci využívali také služby žákovské knihovny, která hraje důležitou roli při 
rozvoji čtenářské gramotnosti. Dopoledne slouží knihovna jako učebna literární výchovy a jazyka 
anglického, odpoledne se stává centrem dalších aktivit – besedy, literární a recitační soutěže, klub 
logiky. 
 
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 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. Celkově se 
na naší škole vzdělává 92 těchto žáků. Dle doporučení školského poradenského zařízení je jim 
poskytována péče v předmětech Speciálně pedagogické péče (4 skupiny) a Pedagogické intervence (4 
skupiny). 
 
Od 1. 9. 2017 vzniklo ve škole školní poradenské pracoviště, které tvoří výchovný poradce, kariérní 
poradce, školní metodik prevence a díky zapojení do projektu 3. ZŠ Holešov – Vstříc dětem II., 
financovaného z OPVVV, reg. číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004305, také speciální pedagog a 
školní psycholog. 
 
 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách 2018/2019  
 

Identifikátor  
znevýhodnění 

 

Podpůrné  
opatření 

 

Třída 
 

Počet 
žáků 

 

 

Asistenti pedagoga 
 

0000000 1 3.B 1   
  3.C 3   
  4.B 1   
  5.A 1   
  5.C 1   
  6.A 4   
  6.B 1   
  7.B 2   
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  7.C 1   
  9.A 1   

2 
  

2 7.C 1   
  9.B 2   

07M0000 1 5.C 1   
2 4.A 3   
  4.B 1   
  4.C 1   
  5.A 1   
  7.A 2   
  7.B 1   
  8.A 1   
  8.B 1   
  9.A 3   

06M0000 2 1.C 1   
  3.C 1   
  4.B 2   
  6.B 1   
  8.B 1   
  9.B 1   

07M6M00 2 3.A 2   
  5.A 1   
  6.A 1   
  8.B 1   

07M4M00 2 4.C 1   
  6.B 1   

07S0000 2 3.A 1   
  4.B 2   
  5.A 1   
  6.B 1   
  8.A 2   
  9.A 3   

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

04T0000 3 1.A 1   
   2.A 1   
06S7M00 
  

  

2 6.A 1   
  7.A 1   

  8.A 1   
07S0M00 

  
  

2 2.B 1   
  3.C 1   
  4.A 1   

07S6M00 
  
  

2 5.C 1   
  7.A 1   
  9.A 1   

01M00Z0 3 5.A 1 1 
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03M0000 2 8.A 1   
05S0T00 3 2.A 1 1 
06M7M00 2 2.B 1   
06M7S00 2 7.B 1   
06S7SZ0 3 4.C 1 1 
07M4SZ0 2 9.B 1   
07S6SK0 2 3.B 1   
07T0000 3 2.B 1 1 sdílený 
07T0T00 3 5.C 1 1 do 31. 3. 2019 
07T1M00 3 3.C 1 1 
08J0M00 3 7.A 1 1 
08J0T00 3 6.B 1   
08T0T00 3 7.B 1 1 
11M6S00 3 6.A 1 1 
18J6M00 3 5.B 1   
18M4T00 3 2.B 1 1 sdílený 

celkem     92 10 (9+1sdílený) 
 

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

Ročník Doplňková aktivita Četnost 
 
 

1. 

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

 

2. 
Ochutnávka ovoce a zeleniny – ŠKOLNÍ PROJEKT 1 x ročně 
Výchovný koncert 1 x ročně 

 

3. 
Výchovný koncert FBM - Zlín 1 x ročně 
Den bez aut 1 x ročně 

 
 

4. 

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

 
5. 

Exkurze – Planetárium Brno 1 x ročně 
Beseda o dospívání 1 x ročně 
Výchovný koncert FBM - Zlín 1 x ročně 
Plavecký výcvik školní bazén 

 
 

1. stupeň 
společné 

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 
Divadelní předplatné Zlín přihlášení žáci 4 x ročně 

 

6. 
Adaptační pobyt – nové kolektivy 1 x ročně 
Dějepisná exkurze – Český Krumlov 1 x ročně 
Zeměpisná exkurze – Moravský kras 1 x ročně 

 
7. 

Přírodovědná exkurze – ZOO Lešná 1 x ročně 
Lyžařský a snowboardingový výcvikový kurz 1 x ročně 
Preventivní programy dle nabídky 
Dějepisná exkurze – Český Krumlov 1 x ročně 
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8. 

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 
Burza středních škol 1 x ročně 

 
9. 

Kurz společenské výchovy Taneční škola Mědílkovi 
Zahraniční dějepisná exkurze – Habsburská Vídeň 1 x ročně 
Burza středních škol 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 2018/2019 

Pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, 
vzdělání, obor, 

aprobace 

Počet let 
pedagogické 

praxe 
1. Ředitel 1 VŠ,  nad 32 
2. Zástupkyně ředitele 1 VŠ, 1.stupeň 25 
3. Zástupkyně ředitele, VP 1 VŠ, M - F 22 
4. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
5. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 29 
6. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 30 
7. Učitel 1 VŠ, ČJ - M 2 
8. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
9. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 19 
10. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 13 
11. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 15 
12. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 11 
13. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 29 
14. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 31 
15. Učitel 0,95 VŠ, 1.stupeň 29 
16. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň 13 
17. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
18. Učitel 1 VŠ, 1.stupeň nad 32 
19. Učitel 0,55 VŠ, ČJ - VV 14 
20. Učitel, koordinátor EVVO 1 VŠ, Z – Př 21 
21. Učitel, koordinátor ICT 1 VŠ, M – Inf 17 
22. Učitel 1 VŠ, Z - TV 5 
23. Učitel 0,45 VŠ, M- Ch nad 32 
24. Učitel 1 VŠ, Tv - Bi 0 
25. Učitel 1 VŠ, ČJ - HV 15 
26. Učitel 1 VŠ, AJ - HV 12 
27. Učitel 1 VŠ, ČJ – D - ON 14 
28. Učitel 1 VŠ, AJ - Z 1 
29. Učitel 1 VŠ, M - PŘ 1 
30. Učitel 1 VŠ, M – INF 20 
31. Učitel 1 VŠ, AJ 19 
32. Učitel 1 VŠ, NJ – RV  15 
33. Učitel 0,64 VŠ, TV - Bi 0 
34. Učitel 1 VŠ, AJ 17 
35. Učitel 1 VŠ, F - Ch nad 32 
36. Učitel 0,73 VŠ, RJ - TV nad 32 
37. Speciální pedagog, psycholog 0,5 + 0,5 VŠ,  26 
38. Učitel, metodik prevence 1 VŠ, ČJ - D 13 
39. Učitel 1 VŠ, TV 19 

Z prostředků projektu 3. ZŠ Holešov – Vstříc dětem II, hrazeného z prostředků OPVV, reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004305 je hrazen 0,5 úvazek speciálního pedagoga a 0,5 úvazek 
školního psychologa. 
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Pořadové 

číslo 
Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek Kvalifikace, vzdělání, 

obor, aprobace 
Počet let 

pedagogické praxe 
40. Vychovatelka 1 ÚSO s maturitou nad 32 
41. Vychovatelka 1 VŠ 19 
42. Vychovatelka 0,72 ÚSO s maturitou 11/15 
43. Vychovatelka 1 ÚSO s maturitou 16 
44. Vychovatelka 0,72 VOŠ 0 
45. Vychovatelka 0,72 ÚSO s maturitou 10 
46. Asistent pedagoga 0,75 VOŠ 9 
47. Asistent pedagoga 0,75 VŠ 13 
48. Asistent pedagoga 0,75 ÚSV s maturitou 15 
49. Asistent pedagoga 0,75 ÚSO s maturitou 18 
50. Asistent pedagoga 0,75 SPŠO 7 
51. Asistent pedagoga 0,88  VŠ 0  
52. Asistent pedagoga 0,88 VOŠ 2 
53. Asistent pedagoga 1 ÚSO s maturitou/SOU 

s maturitou 
4/ 6 

54. Asistent pedagoga 1 VŠ 7 
55. Asistent pedagoga 1 SOU 7 

 

  Počet fyzických osob Přepočtené  úvazky 

Interní pracovníci 55 50,99 
Externí pracovníci 0 0 

Mateřská (rodičovská) dovolená 5 x 
Celkem 60 50,99 

3.2. Věková struktura - pedagogičtí pracovníci  2018/2019 

V průběhu školního roku 2018/2019 se  navýšil počet pedagogických pracovníků vzhledem 
k většímu počtu žáků školy a zvýšenému počtu doporučení ke zřízení pozice asistenta pedagoga.  
 
Složení pedagogického sboru je věkově přiměřené – zkušení učitelé předávají zkušenosti mladým, 
nechybí ani důležitá střední generace. Předností pedagogického sboru je komunikativnost a  
vzájemná spolupráce mezi vyučujícími. Feminizace sboru činí 93,33%. 
 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků včetně vychovatelek a asistentů pedagoga  
(k 31.5.2019) 

 

Věkové rozmezí Počet pracovníků % ženy muži 
20 – 29 let 7 11,67 6 1 
30 – 39 let 14 23,33 13 1 
40 – 49 let 21 35,00 21 0 
50 – 59 let 17 28,33 15 2 
60 – 69 let 1 1,67 1 0 
Celkem 60 100 56 (93,33%) 4 (6,67%) 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43 let. 
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3.3. Nepedagogičtí pracovníci  ve školním roce 2018/2019 

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. Uklizečka 0,5 SOU 
5. Uklizečka 1 SOU 
6. Uklizečka 1 ÚSO s maturitou 
7. Uklizečka 1 SOU 
8. Uklizečka 1 ÚSO s maturitou 
9. Uklizečka  1 SOU 
10. Vedoucí školní jídelny 1 ÚSO s maturitou 
11. Kuchařka 0,5 SOU 
12 Kuchařka 1 SOU 
13. Kuchařka 1 SOU 
14. Kuchařka 1 SOU 
15. Kuchařka 1 SOU 
16. Kuchařka 1 SOU 
17. Kuchařka 1 SOU 
18. Kuchařka 1 SOU 
19. 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 2018/2019 celkově 

 
 
 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené  úvazky 
Interní pracovníci 19 18,00 
Z prostředků města hrazeni 4  3,10 
Rodičovská dovolená 0 x 
Celkem 23 21,10 

 Počet fyzických osob Přepočtené  úvazky 
Interní pracovníci školy celkem 74 68,99 
Z prostředků města hrazeni 4  3,10 
Rodičovská dovolená 5 x 
Celkem 83 72,09 
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U příležitosti Dne učitelů byli 28. 3. 2019 za pedagogickou práci a práci ve školství městem 
Holešov oceněni: 
 
Mgr. Ivo Junášek – za dlouhodobé kvalitní výsledky ve výchovně vzdělávací práci a u příležitosti 45. 
výročí otevření 3. Základní školy Holešov.   
 
Mgr. Petra Stárková - pracuje ve škole jako učitelka 2. stupně od roku 2001, vyučuje jazyk anglický. 
Ocenění za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za výborné výsledky se 
žáky ve třídě s rozšířenou výukou cizích jazyků, za vzornou přípravu žáků na soutěže a olympiády, 
za ochotu, nápaditost, vstřícnost a velmi pěkný vztah k dětem, za vzorné plnění funkce předsedy 
předmětové komise cizích jazyků a za vzornou péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.      
 
Mgr. Veronika Cholastová – pracuje ve škole jako učitelka 2. stupně od roku 2006. V posledních 
letech vyučuje převážně anglický jazyk a hudební výchovu. Ocenění za dlouhodobé výborné 
výsledky ve výchovně vzdělávací práci, za výborné výsledky se žáky ve třídě s rozšířenou výukou 
cizích jazyků, za vzornou přípravu žáků na soutěže a olympiády, za ochotu, nápaditost, vstřícnost a 
velmi pěkný vztah k dětem a za kvalitní práci třídní učitelky.      
 
Mgr. Ida Bechníková  - pracuje ve škole jako učitelka 2. stupně od roku 2004, v posledních letech 
vyučuje převážně přírodopis a zeměpis. Ocenění 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 vzorné plnění funkce předsedy 
předmětové komise přírodopisu a zeměpisu a za vzornou koordinaci sběrových aktivit ve škole.      
 
Alena Krejčí  – pracuje ve škole jako vychovatelka od roku 2009. Od roku 2015 vykonává funkci 
vedoucí vychovatelka školní družiny. Ocenění za dlouhodobé výborné výsledky ve výchovně 
vzdělávací práci, za přípravu a organizaci zajímavých aktivit pro žáky školní družiny, za vzornou 
prezentaci školy na veřejnosti, osobní podíl na akcích pořádaných školou, za ochotu, nápaditost, 
vstřícnost a velmi pěkný vztah k dětem. 
 
Eva Rákošová - pracuje ve škole jako uklízečka od roku 2010. Ocenění za zodpovědné, svědomité a 
příkladné plnění úkolů na svěřeném úseku, za ochotu, vstřícnost a spolehlivost, za osobní pomoc při 
školních aktivitách. 

 
 

U příležitosti 45. výročí otevření 3. Základní školy Holešov bylo 13. května 2019 za přínosnou a 
obětavou práci oceněno 11 bývalých i současných vedoucích pracovníků školy. Z rukou starosty 
města Rudolfa Seiferta si ocenění převzali Jarmila Dvořáková, Karel Košárek in memoriam, Alena 
Grygerová, Jitka Heryánová, Ivo Junášek, Gabriela Kovářová, Kateřina Nedbalová, Marie Pallová, 
Jan Kejval in memoriam, Richard Klein in memoriam a Lenka Krčová.  
 
 
 
. 
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4. ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO 
ŘÍZENÍ NA STŘEDNÍ ŠKOLY  

Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 2018/2019 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2018/2019 

Se základní školou se rozloučilo a povinnou školní docházku ukončilo 53 žáků 9. ročníku a 1 žák 8. 
ročníku. Ve studiu na víceletém gymnáziu bude pokračovat 8 žáků letošních pátých tříd. 
 

Počet dětí zapsaných do 1. třídy 79  
Počet odkladů povinné školní docházky 15  
Počet nastupujících žáků  67 2 žáci opakují ročník, 1 se přistěhoval 

 

Gymnázium  
osmileté 8 žáků  
šestileté 0 žáků  
čtyřleté 7 žáků  13 % 

Střední školy -  maturitní obory  29 žáků 53,7 % 
Střední školy – učební obory  18 žáků 33,3 % 
Celkem  62  
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5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ  

5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2018/2019 

 
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. 71 71 68 68 2 1 0 2 1 0 0 0 
2. 65 66 62 59 2 6 0 0 1 1 0 0 
3. 82 82 67 66 15 15 0 1 0 0 0 0 
4. 75 74 59 62 16 11 0 1 0 0 0 0 
5. 80 79 56 50 21 29 3 0 0 0 1 0 

Celkem 
1.stupeň 

 

373 
 

368 
 

312 
 

305 
 

56 
 

62 
 

3 
 

4 
 

2 
 

1 
 

1(N) 
 

0 

6. 71 71 31 33 40 36 0 2 0 0 0 0 
7. 75 75 31 36 44 39 0 0 0 0 0 0 
8. 60 59 26 27 33 32 1 0 0 0 0 0 
9. 54 54 14 7 38 46 1 0 1 1 0 0 

Celkem 
2.stupeň 

 

260 
 

259 
 

102 
 

103 
 

155 
 

150 
 

2 
 

2 
 

1 
 

1 
 

0 
 

0 

Škola 
celkem 

 

633 
 

627 
 

414 
 

408 
 

211 
 

215 
 

5 
 

6 
 

3 
 

2 
 

1(N) 
 

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. Při slavnostním hodnocení školního roku obdrželi všichni žáci 1. 
ročníku knihu na památku prvního školního roku. Byli vyhodnoceni nejlepší žáci a za celoroční práci 
byli odměněni knihou (2. - 3. ročník), odměnovým zájezdem (4. – 8. ročník)  nebo dárkovou 
poukázkou v hodnotě 200 Kč. ( 9. ročník). Dárkový poukaz obdrželi také jednotlivci za úspěchy 
v okresních kolech soutěží a olympiád. Celkem bylo předáno 89 knih a 37 dárkových poukazů, které 
byly hrazeny z prostředků SRPDŠ. Odměnový zájezd pro nadané žáky byl hrazen z prostředků MAP, 
účastnilo se ho 52 odměněných žáků.  
 
Vybraným 72 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“ nebo „Absolventskou šerpu“. 
 
 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 56 16 12 2 7 2 2 
2. stupeň 0 42 35 29 22 35 6 8 
Celkem 0 98 51 41 24 42 8 10 
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Kázeňská opatření byla udělena z těchto důvodů: 
 

- za nedbalé plnění školních povinností (zapomínání učebních pomůcek, domácích úkolů) 
- za časté vyrušování v hodinách, nevhodnou pracovní morálku 
- nerespektování pokynů vyučujícího 
- za záškoláctví 

Snížené stupně z chování ve školním roce 2018/2019 

 Počet % ze všech žáků školy 
 1. pol. 2. pol. 1. pol. 2. pol. 
2 – uspokojivé 2 4 0,32%  0,64 % 
3 – neuspokojivé 0 0 0 %  0 % 

 
Snížená známka z chování byla udělena za: 

- vulgární, agresivní a nebezpečné chování k zaměstnancům školy a spolužákům 
  

Přehled docházky ve školním roce 2018/2019 

Období Počet omluvených 
hodin 

Průměr na žáka Počet neomluvených 
hodin 

1. pololetí 22 168 35,187 4 
2. pololetí 27 179 43,486 3 
Celkem  49 347  7 
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5.3. Účast žáků v soutěžích a olympiádách 

Počty zúčastněných žáků ve školním roce 2018/2019 

 
 

Název soutěže, přehlídky 
 

 

Počet účastníků 
 

Školní  
kolo 

Okrskové 
kolo 

Okresní 
kolo 

Krajské  
kolo 

Celostátní 
kolo 

Mezinárodní 
kolo 

Biologická olympiáda 20  3    
Český jazyk – olympiáda 23 2     
Dějepisná olympiáda 12  2 1   
Florbal 1. stupeň   8    
Florbal 2. stupeň  11+12 13    
Halová kopaná dívky   9    
Házená - dívky   11 10   
Konverzační soutěž v JA 13  4    
Konverzační soutěž v JA – 1. st. 13 2     
Literární soutěž  34 3     
Máme rádi Česko  15     
Matematická olympiáda  40 4 11    
Matematická Pythagoriáda  120  4    
Matematický Klokan 232  2    
Mc Donald´s cup  10+11 11    
Memoriál plk. Šediny  9     
Minikopaná - dívky   10    
Minikopaná - hoši   10    
Mladý chemik 52   2   
Mladý odborník COPT   24    
Mladý zahrádkář   9    
Nohejbal    4    
O Hostýnskou píšťaličku   3 1   
O pohár starosty  49     
Odznak všestrannosti   13    
Přehazovaná – 1. stupeň   9    
Přehlídka pěveckých sborů    34   
Přírodovědný klokan 55      
Svátek poezie – 1. stupeň 30 9 6    
Svátek poezie – 2.stupeň 19 8 6    
Šplh   8    
Vybíjená  11 11    
Závody v plavání žáků 1. stupně  20     
Zeměpisná olympiáda 35  5    
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Přehled největších úspěchů žáků školy ve školním roce 2018/2019 

 
 

Jméno a příjmení 
 

Třída 
 

Ocenění 
 

 
DPS Plamínek 

 

2. -5. 
ročník 

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

Krajčová Lucie, Krajčová Michaela, Michálková 
Barbora, Mikulová Sofie, Preislerová Alexandra,  
Symerská Kristýna, Zaoralová Anna, Hrabalová 
Marie, Janečková Tamara, Olejníková Eliška, 
Olejníková Adéla  

 

7.- 8. 
ročník 

Házená dívek – 1. místo v okresním 
kole  a 2. místo v krajském kole 
 

 
Jakub Mašlaň 
 

 
2.A 

1. místo v okresním kole sólového 
zpěvu „O HOSTÝNSKOU 
PÍŠŤALIČKU“ 

 
Buriánek Lumír 

 
6.C 

 

Matematická Pythagoriáda – 2. místo 
v okresním kole 

 

Veronika Kruťová  
 

5.A 
 

Matematická soutěž Klokan, kategorie 
Klokánek – 3. místo v okresním kole 

 

Ondřej Dohnal   
 

3.C 
 

Matematická soutěž Klokan, kategorie 
Cvrček – 3. místo v okresním kole 

 
Hynek Vyňuchal 
 

 
8.B 

Mladý odborník, kategorie Elektronik – 
1. místo v okresním kole 

 
Miloš Sklenář 
 

 
9.B 

Mladý odborník, kategorie Elektronik – 
2. místo v okresním kole 

 
Jiří Galasovský 
 

 
9.B 

Mladý odborník, kategorie Elektronik – 
3. místo v okresním kole 

 
Martin Bačík 
 

 
9.A 

Mladý odborník, kategorie 
Automechanik – 1. místo v okresním 
kole 

 
František Krajča 
 

 
8.B 

Mladý odborník, kategorie 
Automechanik – 2. místo v okresním 
kole 

 
Štěpánka Špirková 
 

 
6.C 

Mladý zahrádkář – 2. místo v okresním 
kole 
 

 
David Procházka 
 

 
6.A 

Mladý zahrádkář – 3. místo v okresním 
kole 
 

 
David Grygera 

 
7.C 

 

Konverzační soutěž v jazyce anglickém 
– 2. místo v okresním kole 

 
Patrik Preisler 
 

 
7.C 

 

Konverzační soutěž v jazyce anglickém 
– 3. místo v okresním kole 
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Hustin Alexander Rafael 

 
8.A 

 

Konverzační soutěž v jazyce anglickém 
– 3. místo v okresním kole 

 
Martin Vizner 

 
8.B 

Šplh chlapců – jednotlivci 
1. místo v okresním kole 
 

 
Barbora Michálková 

 
8.B 

Šplh dívek – jednotlivci 
2. místo v okresním kole 
 

 

5.4. Hodnocení výsledků výchovného poradenství 

Také ve školním roce 2018/2019 bylo výchovné poradenství rozděleno mezi výchovnou a karierní 
poradkyni. Obě úzce spolupracovaly se speciálním pedagogem a školním psychologem, jejichž 
pozice jsou financovány z prostředků OPVVV, projekt 3. ZŠ Holešov – Vstříc dětem II,  reg. číslo 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004305. Výborná spolupráce je také se školním metodikem prevence.  
 
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, návštěva 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, 
školní psycholožkou, 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. 
 

5.5. Hodnocení práce školního poradenského pracoviště 

Činnost školního poradenského pracoviště (dále jen ŠPP) zajišťoval ve školním roce 2018/2019 tým, 
který úzce podle potřeby spolupracoval – výchovná poradkyně, školní metodik prevence, speciální 
pedagog a školní psycholog. V tomto školním roce došlo k obměně osoby na pozici školního 
psychologa a speciálního pedagoga,  obě tyto pozice vykonává jeden pracovník. Plnění plánované 
činnosti a realizace dalších záměrů bylo pravidelně projednáváno a vyhodnocováno na poradách ŠPP 
s vedením školy. 
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Našim cílem bylo nadále posilovat širokou základnu preventivní činnosti, ale také nabídnout podporu 
žákům s již zjištěnými specifickými vzdělávacími potřebami, a tím zajistit kvalitní podmínky pro 
péči. Neméně důležitým úkolem bylo i vyhledávání a pomoc žákům, u kterých se v průběhu školní 
docházky začaly nějaké problémy vyskytovat. Všichni žáci se zdravotním či výchovným problémem 
byli vzděláváni v režimu individuální integrace a byli podpořeni individuálním vzdělávacím plánem 
(IVP) a individuální podporou školního poradenského pracoviště, 10 z nich bylo navíc podpořeno 
asistentem pedagoga (v průběhu školního roku se počet asistentů pedagoga snížil na 9). 

 
ŠPP spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními – pedagogicko-psychologickými 
poradnami, speciálně pedagogickými centry, OSPOD, odborníky v oblasti psychologie a psychiatrie 
a dalších odborných pracovišť. 
 
Kromě intervenční činnosti věnované žákům a poradenské podpory jejich rodičům jsme se věnovali i 
metodické podpoře pedagogů, zejména těch, kteří spolupracují s asistenty pedagoga. Každý měsíc 
probíhala metodická setkání s asistenty pedagoga, včetně odborných seminářů či přednášek 
zaměřených na vybraná témata vztahujících se zejména na jejich svěřené žáky, ale i na asistenty 
pedagoga samotné. Individuální konzultace byly poskytovány zejména začínajícím asistentům, 
včetně nabídky souboru pracovních listů pro žáky. Některá metodická setkání proběhla i za účasti 
vedení školy.  

 
Během školního roku jsme poskytovali podklady pro pedagogicko-psychologická vyšetření žáků, u 
kterých bylo podezření na přítomnost specifických vzdělávacích potřeb, nebo u žáků, kteří měli 
kontrolní vyšetření. V průběhu roku probíhaly individuální konzultace a terapie, během školního 
roku se na školní psycholožku obracelo s důvěrou stále více žáků i jejich rodičů. V rámci terapií se 
věnovala zejména osobnostnímu rozvoji, vztahovým i rodinným problémům, podpoře studijních 
dovedností, budování optimálních vztahů s vrstevníky i pedagogickými pracovníky. Terapie 
vycházejí z celostního přístupu, tzn. že psycholožka, speciální pedagožka pracuje nejen se žákem 
samotným, ale i s jeho zákonnými zástupci, třídním učitelem, případně asistentem pedagoga. 
S některými žáky probíhal v rámci individuální konzultace i nácvik psycho-relaxačních technik-
nácvik vědomého dýchání, uvolňování stresu a napětí.  

 
ŠPP pracovalo i s třídními kolektivy či skupinami žáků dané třídy.  Na prvním i na druhém stupni 
proběhly intervenční programy, jejichž hlavními tématy byly přístupy k nežádoucí projevům chování, 
prožívání bezpečí v rámci dané třídy, kooperace ve třídě, rozvoj sociálních dovedností a optimálního 
sebevědomí a sebehodnocení žáků.  S následnými výstupy z intervencí byli seznámeni zákonní 
zástupci v rámci třídních schůzek, třídní učitelé a v neposlední řadě i žáci. 

  
ŠPP se v letošním roce rovněž podílelo a participovalo na přípravách zápisů dětí do 1. ročníků, 
návštěvou v MŠ na schůzce zákonných zástupců předškoláků a pak se aktivně zapojilo při zápise ve 
škole. V prvních ročnících proběhlo screeningové šetření. V září se uskutečnily tři adaptační kurzy 
pro žáky 6. ročníků, kterých se školní psycholožka účastnila také. Během roku proběhlo několik 
pozorování ve většině tříd. Sociometrické šetření proběhlo ve vybraných třídách na prvním i druhém 
stupni.  

 
V rámci kariérového poradenství bylo pro žáky 8. ročníků realizováno dotazníkové šetření, díky 
kterému si upřesnili svoje případné směřování-oblast vědecká, podnikatelská, technická, manuálně-
technická, komfortní nebo umělecká. Vyhodnocení proběhlo v rámci jednotlivých tříd, žáci měli 
možnost řešit svoje profesní zaměření i individuálně, konzultovat svoje představy. Výsledky dostal 
každý žák v písemné podobě. 
Speciální pedagožka metodicky vedla asistenty pedagoga, pravidelně se každý měsíc scházeli, AP 
rovněž využívali individuálních konzultací. Pro pedagogy, asistenty i vychovatelky školní družiny 



 
3. Základní škola Holešov 

 769 01  Holešov, Družby 329 
 

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

20 
 

byla uspořádána v každém pololetí výstava vhodných vzdělávacích publikací, pomůcek a metodiky 
pro pedagogy. Mohli si je tak prohlédnout, konzultovat jejich využití a zapůjčit v ŠPP. Průběžně byla 
sledována vhodnost a efektivita výběru pomůcek či publikací. 

 
Pedagogové se na ŠPP obraceli zejména v případech, kdy byla potřebná intervence, v případech 
problémového chování žáků nebo výukových potíží. Speciální pedagožka s nimi spolupracovala při 
tvorbě a vyhodnocování individuálních vzdělávacích plánů u žáků, kteří měli přiznané podpůrné 
opatření. 

 
ŠPP se pravidelně scházelo každý týden s vedením školy, jednou měsíčně bylo nastaveno setkávání 
s OSPOD ve škole s vedením školy a zástupci PPP, SPC podle potřeby. Spolupráce je velmi 
přínosná, zejména pak u hledání nejoptimálnějšího řešení u žáků, kteří žijí dlouhodobě 
v nepříznivých životních podmínkách. Podle potřeby se účastníme i případových konferencí. V rámci 
spolupráce s dalšími subjekty se školní poradenské pracoviště zapojilo do projektu Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů sociálně-právní ochrany dětí v rámci ORP pro Holešov a Kroměříž. 

 
V rámci DVPP se školní psycholožka a speciální pedagožka účastnila supervizního setkání metodou 
Bálintovské skupiny pro pedagogické pracovníky, dále působí jako odborný asistent na UP 
v Olomouci (Katedra psychologie a patopsychologie), kde přednáší či vede semináře z  
patopsychologie, Poruch psychického vývoje, Pozitivní psychologie a Psychoterapie pro studenty 
Ústavu speciálně pedagogických studií – studenty speciální pedagogiky a rozšiřujícího studia 
Asistent pedagoga. Vede diplomové práce studentům. Třetím rokem pracuje v projektu v rámci 
UPOL na katedře primární a preprimární pedagogiky Společenství praxe OP VVV projektu (Podpora 
pregramotností v předškolním vzdělávání) v Praze. Vytvořila a vede dva akreditované kurzy MŠMT 
v rámci DVPP (Ostrava, Brno, Opava) – 1. Aplikační možnosti pozitivní psychologie v osobním a 
profesním životě pedagoga a 2. Psychohygiena v profesi učitele (Psychosomatické souvislosti mezi 
zvládáním životních situací učitele, duševním zdravím a nemocí aneb proč se věnovat sám sobě?). 
Pravidelně vzdělává Dobrovolníky a Pěstouny v Olomouci (Maltézská pomoc), kde také poskytuje 
individuální psychoterapii a krizové intervence, účastní se případových konferencí. 

Přehled jednotlivých počtů aktivit v rámci ŠPP 

 
Činnost 

 
Cílová skupina 

Počet 
setkání 

1.pololetí 

Počet 
setkání     

2.pololetí 
Metodické vedení asistentů asistenti pedagoga 8 10 
Konzultace pedagogové a vychovatelky ŠD 49 79 
 - individuální vzdělávací plány,PLPP 9 12 
 - žáci 46 62 
 asistenti pedagoga 12 22 
 odborníci z SPC, PPP, SVP 19 9 
 zákonní zástupci 27 23 
 vedení školy (včetně porad) 37 41 
Pozorování, práce se třídou intervenční program, dotazníky volba 

povolání 
21 20 

Tvorba metodických 
materiálů 

asistenti pedagoga 43 14 
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5.6. Hodnocení výsledků práce školní družiny 

Ve školní družině se snažíme formou her, vědomostních soutěží a besed prohlubovat informace a 
rozvíjet všestrannou osobnost dětí. Cílem je také vytvoření pozitivního klima s příjemnou přátelskou 
atmosférou. 
 
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, návštěvy zámecké kovárny, výstavy apod. 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 na čtenáře. 
 
Spolupracujeme také s centrem volnočasových aktivit, TyMy centrem. Uspořádali pro nás různé 
soutěže, sportovní aktivity, fyzikální cirkus, bublinohraní apod. V letošním školním roce jsme se opět 
zapojili do celorepublikové hry 3IQ, která bude zapsána do Guinnessovy knihy rekordů. Cílem hry je 
odvést děti od virtuální reality a zapojit do hry také dospělé jedince.  
 
Ve škole se nám podařilo mnoho pěkných akcí. Pořádáme sportovní soutěže v tělocvičně školy, 
připomínáme dětem celý rok zvyky a tradice, pořádáme dětský den plný úkolů a atrakcí, karneval, 
den s BESIPem - cílem této akce je upozornit na důležitost znalostí pravidel a chování na silnici. 
Pokračujeme v projektu ,,Buďme kamarádi“ . Opět jsme si vyzkoušeli nové a důležité zkušenosti při 
práci se zdravotně znevýhodněnými lidmi. Projektem vedeme děti k vzájemné toleranci, empatii a 
umět pomoci lidem s handicapem. Pokračujeme s hudebním prožitkovým programem ,,Na vlně 
zvuků“, který obsahuje prvky muzikoterapie. Děti se zde seznámí s netradičními nástroji a hrají 
hlavně pro radost a dobrou náladu. Zúčastnili jsme se soutěže ,,Zvířata a jejich mláďata“, kterou 
připravila Flória Kroměříž. Do této soutěže se zapojila všechna oddělení ŠD a získali jsme pět 
ocenění. Oblíbené jsou také tematické týdny, které jsou vždy zaměřené na dané téma. Školní družina 
nabízí také množství kroužků. V letošním roce jsme nabídli dětem kroužek anglického jazyka, 
vaření, keramiky, tvořivé ručičky pro menší a starší děti.  
 
Vedeme děti k potřebnému pobytu venku v přírodě pro jejich zdravý fyzický, duševní i sociální 
rozvoj. Cílem školní družiny je vytvářet pro ně co nejlepší podnětné prostředí, ve kterém by se mohly 
všestranně rozvíjet.  
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6. PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 

6.1. Výsledky prevence rizikového chování 

Na počátku školního roku byl 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 jsou na 2. stupni pevně zařazeny do rozvrhu. Škola má také vypracovanou dlouhodobou Školní 
preventivní strategii. 
 
Zároveň využíváme nabídek odborníků z praxe- Policie ČR, Hasiči, Český červený kříž apod. 
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 (spolupráce s 
organizací Skřítek, z. s., která se zabývá zážitkovou pedagogikou). 
 
Součástí školy je školní poradenské pracoviště, jehož součástí je školní speciální pedagog, školní 
psycholog, výchovný poradce, kariérní poradce a školní metodik prevence. 
 
Ve škole působí asistenti pedagoga, jejichž práce je velmi přínosná jak pro pedagogy, tak především 
pro samotné žáky. Volnočasové aktivity a kroužky 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 pedagogové a vedení školy řešili následující závažnější problémy:   

 špatné vztahy mezi žáky, vyloučení jedinců z kolektivu 
 záškoláctví i podezření na skryté záškoláctví 
 kouření  
 slovní útoky na pracovníky školy 

 
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 aj. 
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6.2. Přehled programů a akcí zaměřených na prevenci rizikového chování 

1. pololetí školního roku 2018/2019 
 

Ročník 
  

ZÁŘÍ 

 

ŘÍJEN 

 

LISTOPAD 

 

PROSINEC 

 

LEDEN 
 

1.  Den bez aut Výchovný koncert  První pomoc Výchovný koncert 
2.  Den bez aut Výchovný koncert Den bez aut Výchovný koncert Den bez aut 

3.  Den bez aut Výchovný koncert    

4.  Den bez aut Dopravní hřiště Výchovný koncert Autorské čtení 
s Janem Svitákem 

Dopravní výchova 

5.  Den bez aut   Autorské čtení 
s Janem Svitákem 

 

6.  Adaptační kurz     

7.       
8.       
9.       

 

ŠD 
 Sportovní odpoledne 

v TYMY 
 
Buďme kamarádi 

Sportovní 
odpoledne 

 Sportovní 
odpoledne 

 
Ped. 
prac. 

Školení- prevence 
rizikového 
chování 
 
Školemí BOZP 
 
Školení PO 

Školení první pomoci 
 
Bezpečnost ICT- seminář 
 
Seminář pro asistenty 
pedagogů 

Konference ŠMP Setkání 
výchovných 
poradců 

 

2. pololetí školního roku 2018/2019 

 
Ročník 

 

ÚNOR 

 

BŘEZEN 

 

DUBEN 

 

KVĚTEN 

 

ČERVEN 
 

1.  Veselé zoubky  Den knihy   

 

2.  
  Den knihy Den s Policií ČR  

 

3.  
  Den knihy Den s Policií ČR  

 
4.  

  Den Země 
 
Den knihy 

Dopravní výchova  

5.   Výchovný koncert Den knihy Den s Policií ČR Besedy o dospívání 

6.  Nehulíme, kreslíme  Den knihy Den s Policií ČR  

 
7.  

Zdravá pětka Den vody Výchovný koncert 
 
Den knihy 

Čas proměn 
 
Na prahu mužnosti 
 
Den s Policií ČR 
 

 

 
8.  

Peer program Výchovný koncert Den knihy Literární besedy- 
problémy dnešní 
mládeže 
 
Exkurze na Úřad práce 
KM 
 
Den s Policií ČR 
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9.  

 Výchovný koncert Kurz společenské 
výchovy 
 
Den knihy 

Kurz společenské 
výchovy 
 
Literárí besedy- 
holocaust 

Kurz společenské 
výchovy 

 
ŠD 

Sportovní 
odpoledne 

Muzikoterapie Sportovní 
odpoledne 
 
Muzikoterapie 
 
Den zdraví 
 
Den s Besipem 

  

Ped. 
prac. 

Mediální 
výchova- seminář 

Mozkem proti 
fake news- 
seminář 

 Exkurze Hostětín - 
zahrada 

 

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

Na začátku školního roku 2018/2019 byli všichni pracovníci školy proškoleni na BOZP a PO. Vedení 
školy se snažilo podporovat pedagogické i nepedagogické pracovníky v dalším vzdělávání dle jejich 
výběru.  
 
Některé semináře byly hrazeny z prostředků Místního akčního plánu II, do kterého je škola zapojena. 
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 

Principy systému prevence rizikového chování žáků Sdružení D 12 
Sportuj ve škole AŠSK 2 
Správce IT MiCoSoftware 1 
Školení první pomoci ČČK Kroměříž 78 
Tvořivá geometrie pro učitele II. stupně ZŠ NIDV Zlín 1 
Školní šikanování a jeho řešení   Prevalis 1 
Veselé počítání s hudbou a pohybem Tandem, Hradec Králové 1 
Krajská konference k primární prevenci rizikového chování  1 
Podpora matematické gramotnosti u žáků ve Zlínském kraji IKAP 1 
Klub zábavné logiky, deskových a karetních her NIDV Zlín 1 
Let it be Christmas  Oxford university press 1 
Tipa a triky do hodin němčiny Hueber Verlag Praha 1 
Mediální výchova IKAP 2 
Setkání PK ICT - Office 365 IKAP 1 
Mozkem proti fake news MAS Moštěnka 16 
Seminář pro učitele dopravní výchovy ČČK, Město Kroměříž 1 
Konference pro vyučující angličtiny Olomouc Oxford Univerzity Press 1 
Projektová výuka v praxi Agentura Blechová 1 
Škola v pohybu FAČR 1 
Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS  Agentura Majestic 1 
Celostátní seminář vychovatelek a vychovatelů ŠD a ŠK NIDV 1 
Setkání PK ICT IKAP 1 
 

7.2. Další vzdělávání  nepedagogických pracovníků 

Název vzdělávací aktivity Místo konání Počet 
účastníků 

Školení ke spisové službě Moravský zemský archiv 2 
Kuchařská akademie zdravého vaření La Food 2 

Celkové finanční náklady na další vzdělávání 2018/2019 

Pedagogičtí pracovníci 127 osob 37 046 Kč 
Nepedagogičtí pracovníci    4 osob 0 Kč 
Celkem 131 osob 37 046 Kč 
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8. AKTIVITY A PREZENTACE ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

8.1. Aktivity pro veřejnost 

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 či 
zahraničí. Veřejnosti nabízíme: 

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

 
Pro rodiče i širokou veřejnost jsme v roce 2018/2019 připravili několik tradičních akcí:  

 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 program dramatického kroužku ve školní tělocvičně  
 vánoční koncert pěveckého sboru „Plamínek“ v aule školy 
 Den zdraví ve spolupráci s MKS Holešov 
 Sobotní prohlídku školy pro zájemce 
 Oslavy 45. výročí otevření 3. základní školy s týdenním programem 
 Slavnostní rozloučení žáků 9. tříd se školou 

 
U příležitosti 45. výročí otevření naší školy připravili pracovníci školy celotýdenní program pro 
pozvané hosty, širokou veřejnost, bývalé i současné pracovníky a žáky školy.  
 
V pondělí 13. května program zahájila vernisáž výstavy výtvarných prací žáků. Během slavnostního 
odpoledne, které svými hudebními a recitačními vstupy obohatili vybraní žáci, bylo za přínosnou a 
obětavou práci oceněno 11 bývalých i současných vedoucích pracovníků školy. Za přítomnosti 
významných hostů a zaměstnanců školy byl během vernisáže představen sborník výtvarných prací 
s názvem „Galerie nejen na kolíčku“ a poděkování si převzaly učitelky výtvarné výchovy. Hostům 
byl představen také krátký film ze života 3. Základní školy, který byl natočen speciálně pro tuto 
příležitost.  
 
V úterý pokračoval program divadelním představením pohádky Perníková chaloupka aneb Jak to 
bylo s Karkulkou. Paní učitelky připravily se svými malými herci a tanečníky ve školní tělocvičně 
téměř hodinové představení plné vtipu, hudby, tance a skvělých hereckých výkonů. Obecenstvo 
ocenilo všechny výkony dlouhým potleskem.   
 
Středa se nesla ve znamení zpěvu, který školní aulu rozeznívá od roku 2002. Dětský pěvecký sbor 
Plamínek si připravil opravdu sváteční koncert, při kterém se představil v neskutečném počtu 
osmdesáti zpěváků. Nejprve zazpívali zpěváčci současného Plamínku a v druhé části koncertu se 
představil Plamínek tvořený žáky 2. stupně. Největší úspěch pak měly filmové melodie z českých i 
zahraničních filmů a společný zpěv obou sborů.  
 
Čtvrtek patřil setkání vedení školy s bývalými zaměstnanci. Také pro ně byl připraven krásný 
kulturní program, který opět zajišťovali vybraní žáci s recitačními a hudebními vstupy. Po zhlédnutí 
krátkého filmu ze života školy si naši zkušenější kolegové rádi prošli známé prostory a potom už 
následovala volná zábava plná vzpomínek a uvolněného povídání.   
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V pátek probíhal Den otevřených dveří. Během dopoledne mohli jednotlivé vyučovací hodiny 
navštívit rodinní příslušníci našich žáků, při odpolední prohlídce školy jsme uvítali širokou veřejnost. 
Školu si tak mohl prohlédnout opravdu každý. 
 
Poslední sváteční den – sobota – byl věnován zahraničním delegacím partnerských měst ze 
Slovenska, Polska a Chorvatska. Sluncem zalitá aula přivítala v dopoledních hodinách vzácnou 
návštěvu v čele s vedením města. Při prohlídce školních prostor jsme odpovídali na množství dotazů, 
které se týkaly nejen školy, ale také systému školství v České republice. Návštěva obdivovala 
krásnou výzdobu, čistotu, školní hřiště, plavecký bazén i venkovní areál, zajímala se o počty žáků, 
učitelů, množství vyučovacích hodin a mnoho dalších praktických informací. Před odjezdem jsme 
naše hosty pozvali na oběd do školní jídelny.  
 
Všem zaměstnancům a žákům školy se podařilo návštěvníkům připravit bohatý a pestrý program, 
prostřednictvím kterého mohli nahlédnout do života naší školy. Hosté odcházeli ze školy s úsměvem, 
spokojeni a vyjadřovali obdiv nad tím, jak je naše škola barevná, upravená a co všechno naše děti 
umí. Vedení školy ještě jednou touto cestou děkuje všem, kteří se na přípravě a realizaci 
celotýdenních oslav podíleli. 
  

8.2. Prezentace školy na veřejnosti 

Prezentace naší školy je na velmi vysoké úrovni. 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.  
 
Zajímavé články o naší škole se pravidelně objevovaly v různých médiích - Holešovsko, Týdeník 
Kroměřížska, Kroměřížský deník.   
 
K prezentaci školy na veřejnosti slouží také třídní besídky a setkávání s rodiči a prarodiči našich žáků 
na různých školních či třídních akcích.  
 

8.3. Další školní akce 

ZÁŘÍ Den bez aut 
 Adaptační pobyty žáků 6. ročníku 
ŘÍJEN PŘEDŠKOLÁK – Podzimní dílničky 
 Divadlo Zlín- předplatné 1. stupeň 
 Výchovný koncert – 2. ročník 
 Strašidelná angličtin pro 1. a 2. ročník -  deváťáci 
LISTOPAD Víkendové soustředění pěveckého sboru Plamínek 
 O pohár starosty – celoměstská sportovní soutěž 
 Výchovný koncert FBM Zlín – 3. a 4. ročník 
 Divadlo Zlín- předplatné 1. a 2. stupeň 
 Sobotní oběd pro veřejnost 
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PROSINEC Mikuláš ve škole 
 Vánoce ve škole – vystoupení dramatického kroužku  
 DEN SLABIKÁŘE – 1. ročník 
 Vánoční koledování Plamínku 
 Vánoční angličtina pro 1. a 2. ročník -  deváťáci 
 Vánoční besídky ve třídách 
LEDEN Tříkrálová sbírka – spolupráce s Charitou 
 Vaříme s Lagrisem – školní jídelna 
 PŘEDŠKOLÁK – Sportovní odpoledne 
 Výchovný koncert FBM Zlín  – 1. ročník 
ÚNOR Divadlo Zlín- předplatné 2. stupeň 
 Recitační soutěž 1. a 2. stupeň 
BŘEZEN Lyžařský kurz – žáci 2.stupně 

 Divadlo Zlín- předplatné 1. stupeň 
 Výchovný koncert FBM Zlín  – 5., 8. a 9.  ročník 
 Karneval školní družiny 
 PŘEDŠKOLÁK – Zápis na nečisto 
 Divadlo Zlín- předplatné 2. stupeň 
 Sobotní oběd pro veřejnost 
 Exkurze Planetárium Brno – 5. ročník 
 Den otevřených dveří – návštěva vyučovacích hodin 
DUBEN Den zdraví ve spolupráci s MKS 
 Víkendové soustředění pěveckého sboru Plamínek 
 Víkendové soustředění dramatického kroužku 
 Exkurze ZOO Lešná – 7. ročník 
 Zápis do 1. ročníku 
 Exkurze Moravský kras – 6. ročník 
 Výchovný koncert FBM Zlín  – 6. a 7.  ročník 
KVĚTEN Vystoupení Plamínku v Centru pro seniory 
 OSLAVY 45. VÝROČÍ OTEŘVŘENÍ ŠKOLY 
 PŘEDŠKOLÁK – Poprvé v lavici 
 Dějepisná exkurze Vídeň  
 Divadlo Zlín- předplatné 1. stupeň 
 Exkurze na Úřad práce – 8. ročník 
 Jazykový a vzdělávací zájezd do Anglie 
ČERVEN Dějepisná exkurze Český Krumlov  
 Divadelní představení dramatického kroužku pro žáky školy 
 Schůzka rodičů budoucích prvňáčků 
 Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku 
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9. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla na 3. Základní škole Holešov provedena žádná kontrola ČŠI.  
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10. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ROK 2018 

10.1. Příjmy 

Kalendářní rok 2017 2018 
a) od zřizovatele 5 200   5 500 
b) od kraje 27 453 31 555 
c) od IROP 68  - 457 
d) od EU Šablony 307 743 
e) od Úřadu práce - 15 
f) z hospodářské činnosti 548 556 
g) Projekt potravinové pomoci - 63 
h) ostatní 4 560 5 074 
Celkové příjmy (tis. Kč) 38 068 43 963 
 

ad h) 

tržba z prodeje stravenek 3 613 3 765 
tržba za svačinky      102 111 
školné za ŠD 263 260 
příspěvek na NIV – věcné náklady 369 298 
příspěvek na NIV – mzdové náklady          53 52 
jiné ostatní výnosy hlavní činnosti                             45 9 
úroky z účtu 2 2 
použití FRM  - 314 
použití RF - 113 
použití RF ost. zdroje                                              - - 
použití FO - - 
použití FKSP - 14 
ostatní výnosy – transferový podíl 113 136 
 4 560 5 074 

10.2. Výdaje 

Kalendářní rok 2017 2018 
a) mzdové náklady 20 312 23 483 
b) zdravotní, sociální pojištění, FKSP 6 858 8 401 
c) učebnice, učební pomůcky 396 321 
d) vzdělávání pracovníků 49 58 
e) ostatní provozní výdaje 9 614 10 397 
f) čerpání prostředků IROP 68 - - 
g) čerpání prostředků EU Šablony 307 743 
h) čerpání prostředků od Úřadu práce - 15 
i) čerpání prostředků z hosp. činnosti 485 500 
Celkové výdaje (tis. Kč) 38 021 43 918 
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11. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 

 
Kalendářní rok 2017 2018 
Zisk 46 940,69 44 688,19 

11.1. Významné  investice 

V průběhu účetního období byl tvořen FKSP, který byl čerpán ke stanoveným účelům a Fond 
investic.   
 
Z fondu investic bylo  financováno z projektu IROP 68 – Rekonstrukce jazykových učeben  v částce 
964 036,53 Kč (TZH budovy v částce 609 234,05 Kč, ovládací jazykové pulty v částce 140 087,28 
Kč, interaktivní tabule a videodataprojektory  214 715,20 Kč).  
 
Z vlastních zdrojů  -  spoluúčast k projektu IROP 68 -  50 738,77 Kč, vícenáklady k projektu IROP 
68 - 198 859,00 Kč, pořízení objednávkového terminálu 107 908,00 Kč a vzduchotechniky 
1 317 573,50 Kč, oprava izolace obvodového zdiva 231 787,00 Kč a odvlhčení inter. školní družiny 
82 599,00 Kč. 
 
Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření byl čerpán na nákup žákovských lavic a 
židlí v částce 51 942,00 Kč a na opravu oken v tělocvičně v částce 60 736,00 Kč.  
Do Rezervního fondu z ostatních titulů jsme převedli nespotřebovanou dotaci na projekt s názvem „3. 
ZŠ Holešov – Vstříc dětem II .“ -  EU UZ 33063 v částce 404 873,05 Kč. 
 
Fond odměn nebyl v roce 2018 čerpán. 
 
Z vlastních prostředků byla provedena také výměna podlahových krytin na chodbách a schodištích  
pavilonu A, oprava fasády a střechy školy, oprava zavírání oken v tělocvičně. 

11.2. Informace o kontrolách hospodaření 

1. Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky provedla kontrolu plateb pojistného na veřejné 
zdravotní pojištění a dodržování ostatních povinností plátce pojistného.  
Kontrola proběhla 31. 1. 2019. Výsledek kontroly byl bez výhrad. 
 

2.  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provedla kontrolu podle zákona č.255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem odběrů vzorků bazénové 
vody z plavecké učebny ve 3. ZŠ Holešov a měření vybraných ukazatelů na místě odběru vzorků. 
Kontrola proběhla 3. 4. 2019. Výsledek kontroly byl bez výhrad. 
 

3. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provedla kontrolu podle zákona č.255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem dílčí  kontroly dle § 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 Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.  Kontrola 
proběhla 2. 5. 2019. Předmětem bylo prošetření opakovaného výskytu vší u žáků třídy 1.A. Po 
kontrole bylo dohodnuto, že preventivní opatření budou prováděna opakovaně. 

 



 
3. Základní škola Holešov 

 769 01  Holešov, Družby 329 
 

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

32 
 

4.  Krajská hygienická stanice Zlínského kraje provedla kontrolu podle zákona č.255/2012 Sb., o 
kontrole (kontrolní řád), a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, za účelem dílčí  kontroly dle § 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 Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a 
provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů.  Kontrola 
proběhla 2. 5. 2019. Předmětem byla kontrola prostorů školní družiny. Po kontrole bylo dohodnuto, 
že preventivní opatření k výskytu vší budou prováděna opakovaně také ve školní družině.  
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12. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO ROZVOJOVÝCH A MEZINÁRODNÍCH 
PROGRAMŮ 

 
MAP - Místní akční plán 
 
Od roku 2016 je škola zapojena do MAP – což je Místní akční plán vzdělávání, který je prioritně 
zaměřen na rozvoj kvalitního a inkluzivního vzdělávání dětí a žáků do 15 let. Zahrnuje oblasti včasné 
péče, předškolního a základního vzdělávání, zájmového a neformálního vzdělávání. 

Cílem projektu je plánovat společné nebo sdílené aktivity v území, které přispějí k naplnění 
dlouhodobého záměru zlepšení kvality vzdělávání ve školách s důrazem na podporu škol a rozvoj 
potenciálu každého žáka. Důležitým aspektem MAP je vznik funkčního místního partnerství 
zřizovatelů, ředitelů škol a vzdělávacích organizací – nevládní neziskové organizace (NNO), školních 
družin, soukromých vzdělávacích institucí a dalších subjektů. 

Během školního roku 2018/2019 jsme organizačně zajišťovali aktivity týkající se čtenářské 
gramotnosti. Každé aktivity se vždy účastnily 3 školy z ORP Holešov. 

Číslo 
aktivity 

Název aktivity Počet zapojených 
žáků 

Počet zapojených 
pedagogů 

2.4. Pohádkové kreslení 186 15 
2.5 Malování pro děti 150 13 
2.6 Nehulíme – kreslíme 148 10 
2.12 Seminář – Mozkem proti Fakenews - 23 

Žáci a pedagogové naší školy se účastnili těchto aktivit hrazených z projektu MAP II: 

Číslo 
aktivity 

Název aktivity Počet zapojených 
žáků 

Počet zapojených 
pedagogů 

2.6 Nehulíme – kreslíme 63 4 
2.10 Autorské čtení spisovatele Jana Svitáka 140 8 
2.11 Literární soutěž 34 3 
2.13 Exkurze pro nadané žáky VIDA centrum 52 4 
2.18 Sdílení rodilého mluvčího  10 
2.19 Mobilní planetárium Morava 68 4 
2.20 Den Země 68 3 
2.21 Fyzikální cirkus 70 4 
2.23 Hravá věda 16 2 
2.25 Exkurze Přírodní zahrada Hostětín - 3 
2.27 PEER program 56 2 

I v letošním školním roce pokračovaly dvě vyučující jazyka českého v zapojení do Krajského 
akčního plánu KAP. 
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13. ZAPOJENÍ ŠKOLY DO DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V RÁMCI 
CELOŽIVOTNÍHO UČENÍ 

Škola nabízí učebny k pronájmu různým institucím (např. Úřad práce), sama však vzdělávací akce 
v roce 2018/ 2019 nenabízela.  
 
 

14. PŘEDLOŽENÉ A ŠKOLOU REALIZOVANÉ PROJEKTY 
FINANCOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 
Velmi si vážíme vstřícnosti a pochopení zřizovatele, bez jehož souhlasu by zapojení do velkých 
investičních projektů nebylo možné. 
 
V průběhu školního roku 2018/2019 se škola snažila získat finanční prostředky prostřednictvím 
zapojení do neinvestičních i investičních programů. 
 
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.  

 

Přehled dotací a grantů čerpaných v roce 2018/2019 

 
Poskytovatel 

 
Částka 

 
Název a využití 

 
Výsledek 

 
 
 
 

MŠMT  
(OP VVV) 

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

 

 
 
 
 
 
 

1 448 880,- Kč 

 
„Vstříc 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 
 

30. 9. 2017  
–  

31. 8. 2019 
 
 

 
Zlínský kraj 

 
(OP PMP) 
Operační 
program 

potravinové a 
materiální 

pomoci 

 
 

 
 
 

102 338,25 Kč 

 
„Obědy do škol ve Zlínském kraji II“ 
 
Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy 
v zařízeních školního stravování žákům, kteří 
navštěvují vzdělání v rámci povinné školní 
docházky na základní škole či víceleté 
gymnázium a dětem, které navštěvují předškolní 
vzdělání v mateřské škole. 
 
 

 
PODPOŘENO 

 
 

REALIZACE 
1. 9. 2018 

- 
30. 6. 2019 
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Infrastruktura 
základních škol 
– výzva IROP 

č. 47 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 977 460,99 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 
 

 
 

 
 

PODPOŘENO 
 
 

REALIZACE 
1. 10. 2016 

- 
31. 12. 2019 

 

 
 
 
 

MŠMT  
(OP VVV) 

 
Výzva č. 63 tzv. 

Šablony II 
 

 
 
 
 
 
 
 

2 263 749,- Kč 

 
„Šablony II – 3. ZŠ Holešov“ 
 
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 
deskových her, čtenářský, badatelský, jazyka 
anglického a doučování žáků základní školy 
ohrožených školním neúspěchem). 
 
Realizace projektových dnů ve škole i mimo 
školu.  
 

 
 

VE FÁZI 
HODNOCENÍ 

 
 
 

REALIZACE 
 

30. 9. 2019  
–  

31. 8. 2021 
 
 

 
Zlínský kraj 

 
(OP PMP) 
Operační 
program 

potravinové a 
materiální 

pomoci 

 
 

 
 

114 294,60  Kč 

 
„Obědy do škol ve Zlínském kraji III“ 
 
Potravinová pomoc ve formě poskytování stravy 
v zařízeních školního stravování žákům, kteří 
navštěvují vzdělání v rámci povinné školní 
docházky na základní škole či víceleté 
gymnázium a dětem, které navštěvují předškolní 
vzdělání v mateřské škole. 
 
 

 
PODPOŘENO 

 
 

REALIZACE 
1. 9. 2019 

- 
30. 6. 2020 
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15. SPOLUPRÁCE ŠKOLY A DALŠÍCH SUBJEKTŮ 

15.1. Spolupráce s odborovými organizacemi 

Ve škole odborová organizace nepracuje. 

15.2. Spolupráce se zřizovatelem 

I v letošním školním roce pokračovala výborná spolupráce se zřizovatelem. Jsme rádi, že se vedení 
města zajímá o dění ve škole. Představitelé města často navštěvují rozmanité akce školy. Součástí 
oslav 45. výročí otevření školy byla také návštěva zahraničních delegací partnerských měst 
Holešova. 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.  
 
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.  
 

15.3. Spolupráce s rodičovskou veřejností 

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 Evžen 
Horák a hospodářkou paní Andrea Hasilíková. Kontrolní komise pracuje ve složení Ilona Augusti, 
Zuzana Rektoříková a Jana  Nevřalová.  
 
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. V letošním roce se rodiče podíleli významnou měrou také na 
finančním zabezpečení průběhu oslav 45. výročí otevření školy.  
 
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  
 vydání 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 
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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 to výtěžky ze sběrových aktivit žáků - kaštany, šípky, starý papír, 
pomerančová kůra, hliník. 
 
Škola opět obhájila certifikát Rodiče 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.  
 
Rozvoji spolupráce s rodiči se chceme i nadále věnovat.  

15.4. Spolupráce s mateřskou školou 

Během školního roku 2018/2019 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. V této 
oblasti vidíme další prostor ke zlepšování. 

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. Pravidelně nám pomáhají při zajištění inkluzivního 
vzdělávání. Velmi úzce jsme v letošním školním roce spolupracovali s SVP Kroměříž – pracoviště 
Bystřice pod Hostýnem.  
 
Pro zabezpečování volnočasových aktivit jsme celoročně spolupracovali se Střediskem volného času 
TyMy Všetuly. Nabídka zájmových kroužků je velmi pestrá. 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, ..) 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  

Hlavní cíl naší práce zůstává stále stejný -  zajistit kvalitní výchovně-vzdělávací práci se žáky, 
vytvářet příznivého sociálního klimatu  pro žáky a pro pracovníky školy. 
 
Společným úsilím žáků, všech pracovníků školy, za pomoci  rodičů a dalších partnerů školy se 
podařilo dosáhnout velmi pěkných výsledků ve školní práci. O kvalitě výchovně vzdělávací práce 
svědčí úspěšné výsledky žáků při soutěžích a olympiádách, výsledky přijetí na střední školy a 
víceletá gymnázia.  
 
Potěšilo nás také ocenění našich pracovníků, které si převzali za svou úspěšnou dlouholetou 
pedagogickou práci.  
 
Snažili jsme se být školou, která kvalitně učí a zároveň nabízí něco navíc.  
 
Na čem jsme během školního roku 2018/2019 pracovali? 
 

a) na podpoře zapojení žáků do života školy 
b) na prezentaci školy na veřejnosti 
c) na zlepšení technického vybavení školy  
d) na širší komunikaci vedení školy s předmětovými komisemi 
e) na rozšíření nabídky vzdělávání v jazyce anglickém 

 
Co jsme pro to udělali? 
 

a) podpora zapojení žáků do života školy 
 

I v letošním školním roce pracoval Spolek žáků 3. ZŠ pod vedením Mgr. Veroniky Svobodové, Mgr. 
Richarda Davida a Mgr. Terezy Zalabákové.  
 
Prostřednictvím spolku mohou zástupci tříd komunikovat s vedením školy, mají možnost organizovat 
celoškolní akce, dozvídat se nové informace o dění ve škole a zároveň se zabývat řešením problémů 
školy.  
 
Jeho členy byli zástupci tříd od 5. do 9. ročníku. Celkem měl spolek 15 členů. Zástupci spolku 
pracovali také v Městském parlamentu mládeže. 

Akce pořádané Spolkem žáků 

Den Československa školní akce říjen 2018 
Halloween – den v maskách  školní akce říjen 2018 
Den deskových her školní akce pro 1. – 4. ročník  listopad 2018 
Den naruby školní akce pro 5. – 9. ročník listopad 2018 
Sbírka čistících a hygienických potřeb pro 
osoby v tísni  

školní akce, Charita Zlín prosinec 2018 

Den podivných účesů a pokrývek hlavy školní akce únor 2019 
Den knihy – burza knih celoškolní projektová akce březen 2019 
Srdce na dlani celoměstská akce  SVČ TYMY březen 2019 
Velikonoční zdobení tříd - soutěž školní akce duben 2019 
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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. 
 
Naše škola se pravidelně objevovala v různých médiích (Holešovsko, Týdeník Kroměřížska, 
Kroměřížský deník). K jednotlivým akcím byly vytvořeny originální plakáty (Vánoční koncert, 
sběry, Oslavy 45. výročí otevření školy,…), které jsme uveřejňovali ve škole, v okolí školy, ve městě 
i na webových stránkách školy.  
 
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 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. I letos se pracovnice školní kuchyně spolupracovali s promotérem 
firmy LAGRIS Zbyňkem Diatkou a připravili pro strávníky zajímavé menu. 
 

c) technické vybavení školy a pro vyučující 
 
Během školního roku 2018/2019 jsme pracovali na několika investičních projektech, které nám 
pomohou zkvalitnit technické vybavení školy. Byly zrekostruovány dvě jazykové učebny se 
sluchátky, začala rekonstrukce multimediální učebny fyziky a školního poradenského pracoviště na 
pavilonu B. Součástí projektu je zajištění konektivity počítačové sítě, která nám pomůže zvýšit 
bezpečnost a zajistí spolehlivé internetové pokrytí pavilonu A. Díky tomuto investičnímu projektu 
můžeme také dokončit parkovou úpravu před školou, dle plánovaného projektu.  
 
Na pavilonu A byla na schodištích a chodbách vyměněna původní podlahová krytina.  
 
Podařilo se nám rozšířit školní parkoviště v areálu školy tak, aby všichni zaměstnanci mohli parkovat 
mimo veřejná parkoviště.  
 
Na pavilonu C jsme pokračovali v další etapě rekonstrukce vzduchotechniky a nově byla provedena 
také rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni, protože během školního roku se prokázal její havarijní 
stav. Do školní jídelny byl pořízen nový objednávkový terminál, který umožňuje objednávku svačin 
přes internet a lepší kontrolu odebraných obědů. 
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d) komunikaci vedení školy s předmětovými komisemi 
 

Vedení školy se pravidelně setkávalo s předmětovými komisemi (2x ročně). I když je časově 
náročné, můžeme vzájemně prodiskutovat otázky související s výchovně-vzdělávací činností, probrat 
zajímavé nápady a připomínky, které jsou postupně zapracovány do plánu práce na nový školní rok.   
 

e) na rozšíření nabídky vzdělávání v jazyce anglickém 
 
Také ve školním roce 2018/2019 jsme nabídli žákům 5. ročníku možnost vzdělávat se od 6. ročníku 
ve třídě s rozšířenou výukou jazyka anglického. Zájem o přijímací řízení nás potěšil i v letošním 
školním roce, a tak od 1. září 2019 bude další třídu s rozšířenou výukou jazyka anglického 
navštěvovat 28 žáků.  
 
 
Vedení školy vyjadřuje velké poděkování všem pedagogickým pracovníkům za dosažené výsledky 
ve výchovně vzdělávací práci. V letošním školním roce se všichni zapojili do příprav oslav 45. výročí 
otevření 3. Základní školy v Holešově. Všem pracovníkům školy děkuji 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 2018/2019 spolupracovali.  
 

16.2. Záměry pro školní rok 2019 / 2020 

1.  Ve všech ročnících budeme vyučovat podle schváleného školního vzdělávacího programu 
„Cesta za poznáním č.j. 3.ZŠ /545/2018“, který je v souladu s  RVP ZV. 

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

3.  Propagovat činnost školy na veřejnosti a  přispívat k šíření dobrého jména školy v okolí. 
4.  Pokračovat ve zlepšování prostředí školy a hledat možnosti nových zdrojů financování  - 

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

 
Datum projednání na pedagogické radě:      30. 8. 2019  

 

Datum projednání a schválení ve Školské radě:    28. 8. 2019  
 
 
 
 
     ....................................................           ................................................ 

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

       
              Zahájení školního roku v 1. A                 Všechno nejlepším k narozeninám naší republiky 

            
            Na podzim a na jaře sbíráme starý papír                       Podzimní dílny PŘEDŠKOLÁKA 

                                                           
Adaptační kurzy – 6. ročník                                 Halloween – zábavná angličtina 

                                                  
Sobotní oběd pro rodiče                                   Předávání slabikářů v 1. třídách   
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Spolek žáků  - sbírka  pro Charitu                         Mikulášská nadílka  na 1. stupni 

            
       Vystoupení dramatického kroužku – VÁNOCE VE ŠKOLE           

          
   Vánoční vystoupení pro veřejnost – Plamínek                           Veselé zoubky – 1. ročník 

          
                 Vaříme nápaditě a zdravě                                ZDRAVÁ PĚTKA – vaření v 7. ročníku 
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              Výuka plavání ve školním bazénu                           MAP – Mobilní planetárium 3. ročník 

             
Spolek žáků – Den podivných účesů a pokrývek              Den knihy – projektové vyučování 

       
          Recitační soutěž – 1. stupeň                                  Čisté město – úklid veřejných prostranství 

        
                       Karneval – školní družina                                   Házená dívky – 2. místo v krajském kole           
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                    Dějepisná exkurze - Vídeň                                                     Zápis do 1. ročníku  

           
        MAP – Nehulíme, kreslíme  - 6. ročník                 Spolupráce s SŠNO Bystřice pod Hostýnem- 8.roč. 

          
                  Pasování prvňáčků na čtenáře              Kurs společenské výchovy – 9. ročník 

          
                       Den dětí ve školní družině                             Exkurze  Archeoskazen Modrá – 4. ročník 
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              Dopravní hřiště – 4. ročník    Poznávací a vzdělávací zájezd do Anglie – 2.st. 

        
Oslavy 45. výročí otevření 3. Základní školy – vernisáž výtvarných prací, setkání hostů a pracovníků školy 

           
   Oslavy 45. výročí otevření 3. Základní školy Holešov – představení dramatického kroužku 

       
Oslavy 45. výročí otevření 3. Základní školy Holešov – slavnostní koncert a setkání bývalých zaměstnanců 
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Vyhodnocení školního roku v kině Svět - předávání ocenění a divadelní představení dramatického kroužku  

        
Vyhodnocení školního roku v kině Svět - předávání ocenění a filmové představení – 5. – 8. ročník 

      
 

       
                               Slavnostní rozloučení žáků 9. ročníku se školou    
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Výměna podlahových krytin na chodbách a schodištích pavilonu A 

              
                                     Rekonstrukce multimediální učebny  a parková úprava před školou 
            

                                                            

Rekonstrukce podlahy ve školní kuchyni – pavilon C 
 

            
2. etapa rekonstrukce vzduchotechniky – pavilon C 


