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Výroční zpráva č.19 o činnosti Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín za školní rok 2013/2014 je 

vypracována dle zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ustanovení § 10 odstavce 3 a § 7 vyhlášky č. 15/2005 

Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění 

vyhlášky č. 225/2009 Sb., kterou se mění náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního 

hodnocení školy. 
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Základní údaje o škole 

 

Název školy:    Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín 

IČ 45 211 744 

Adresa školy:    Nový Hrozenkov 437, Nový Hrozenkov, PSČ 756 04 

 

Právní forma školy: Příspěvková organizace, právní subjekt od 01. 01. 1993, 

organizace není zapsaná v obchodním rejstříku 

 

IZO:     600 149 633 

 

Zřizovatel:    Městys Nový Hrozenkov 

IČ 00 304 131 

 

Adresa zřizovatele:   Nový Hrozenkov 454, Nový Hrozenkov, PSČ 756 04 

 

Ředitel školy:    Mgr. Hana Burdová (od 1.8.2009 – do 31.7.2014) 

Mgr. Igor Haša (od 1.8.2014) 

 

Zástupkyně ředitele školy:  Mgr. Andrea Střelecká (od 1.8.2009 - do 31.7.2014) 

Mgr. Erika Kinclová (od 1.8.2014) 

 

Kontakt:    telefon: 571 423 575  - ŘŠ 

       571 451 529  - ZŘ 

571 420 811  

 

e-mail:  hasa@zsnovyhrozenkov.cz zshrozenkov@vs.inext.cz 

web:   www.novyhrozenkov.cz 

 

mailto:hasa@zsnovyhrozenkov.cz
mailto:zshrozenkov@vs.inext.cz
http://www.novyhrozenkov.cz/
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Školská rada 

 

Školská rada byla zřízena na základě usnesení Rady obce Nový Hrozenkov podle § 167 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Složení školské rady 

 

Členové za zřizovatele Městys Nový Hrozenkov: Ing. Jindřich Ondruš, Stanislava Špruncová, 

Členové zvolení za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Oldřich Pavelka, Mgr. Andrea Střelecká, 

Členové zvolení za zástupce rodičů: Ing. Jana Bukovjanová, Pavla Stupková. 

 

Předseda školské rady: Mgr. Oldřich Pavelka. 

 

Budova školy 

 

Stavba základní školy je tvořena třemi navzájem propojenými budovami přímo v centru městyse Nový 

Hrozenkov. Žáci dojíždějící ze vzdálenějších částí údolí městyse i sousedních obcí mají autobusové a vlakové 

spojení. 

Před školou se nachází park, který děti využívají odpoledne k hrám a škola příležitostně k výuce. 

Součástí školy je rovněž zadní areál se zahradou. O prostory se několik let nikdo cíleně nestaral a prostor je 

s ohledem na bezpečnostní a hygienické podmínky rizikový. Oplocení s MŠ v havarijním stavu, rezavé stabilní a 

volně stojící konstrukce. Vnitřní atrium zjevně vlhké, jsou zde dlouhodobě skladovány dlažební kostky (dle 

informací Ing. F. Novosada) a další materiál (viz příloha č.1). 

Nejstarší budova školy je trojpodlažní se suterénem, kde byla dříve umístěna kotelna školy a školní 

jídelna. V současnosti škola tyto prostory pronajímá Sokolu Nový Hrozenkov. V roce 2003 prošla budova vnitřní 

rekonstrukcí (úpravy tříd a kabinetů, nová okna, sádrokartonové podhledy). Okna na chodbách na severní 

straně budovy zůstala původní, jsou  v nevyhovujícím stavu (viz příloha č.2). Byly provedeny nové nátěry 

interiéru chodeb a tříd.  

Novější pavilon z roku 1991 je rovněž trojpodlažní, v přízemí jsou umístěny šatny žáků tzv. klecového 

typu. Je nutno věnovat pozornost opravám poškozeného drátěného výpletu, který žáci občas poškodí a hrozí 
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vážná zranění.  V roce 2010 byl tento pavilon z dotace MŽP opraven, aby splňoval platnou legislativu 

s ohledem na tepelné úspory a komfort. Vstup do této budovy je určen jako hlavní jak pro žáky, tak pro rodiče. 

Ostatní návštěvníci se orientují na čelní vstup od hlavní cesty. 

V roce 2006 byla postavena nová budova se školní kuchyní a jídelnou, která je připojena k původním 

budovám školy bezbariérovým přístupem a výtahem vybudovanými v roce 2004. V přízemí této stavby se 

nachází učebny pro pracovní činnosti. Tato budova má nesporné kvality, ale projekt se nerealizoval 

v dostatečné kvalitě. Výsledkem jsou další investice a budoucí nutné zásahy zejména do: 

 

 Nefunkční izolace základů budovy (vlhkost a plíseň ve všech suterénních prostorech v rozsahu 

do 1 m od podlahy (viz příloha č. 3). 

 Technicky nevhodné řešení odtokového žlabu z varny kuchyně a její svody vedeny pod stropem 

učebny v systému trubek z neměkčeného polyvinylchloridu. Projevují se hlavně netěsnosti 

v podlaze a špatná izolace v jímacím žlabu, kterým protéká vařící voda! Tato voda prosakuje, 

kape ze stropu na lavice a podlahu (viz příloha č. 4). 

 Poslední roky se musí měnit průběžně všechny vodovodní uzávěry v kuchyni, přípravně a 

sociálních prostorách. Často praskají a hrozí vytopení prostor a další škody. 

 V přípravně brambor se vlivem mokrého provozu násobí vliv vlhkosti a nelogické bylo použití 

dveří s dřevotřískovou výplní (viz příloha č. 5). 

 V 1. podlaží se v topné sezóně projevuje vlivem srážení vlhkosti (ze zdiva a vzduchu) na topných 

rozvodech rezavé zbarvení na sádrokartonových podhledech. Výsledkem jsou nutné výměny 

jednotlivých sádrokartonových šablon a pravděpodobně koroze ocelových armatur ve stropech 

(viz příloha č. 6). 

 Dalším „neméně“ tíživým problémem je nevyužitý prostor půdní vestavby.   
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Škola a prostory pro výuku 

 

V budově školy je celkem 23 tříd. V novějším pavilonu je to 10 tříd. Postupně došlo k úpravám 

některých tříd ke specializaci:  

 

 pro výuku hudební výchovy¨ 

 učebna s interaktivní tabulí ACTIVE BOARD 

 počítačová učebna s dataprojektorem, promítací tabulí a 10 počítači pro žáky 

 multimediální učebna s dataprojektorem, interaktivní tabulí SMART BOARD a 10 počítači pro 

žáky, která byla pořízena z dotace EU 

 předběžně rozjednána jazyková učebna pro žáky I.st. (nutnost stavitelného nábytku) 

v prostorách staré budovy 

 

Ostatní třídy jsou kmenovými třídami žáků. Žáci mají o přestávce k dispozici v 1. patře stolní fotbal, ve 

2. patře pingpongový stůl, které byly pořízeny o.s. Rozína dětem, a rovněž různé hrací koberce (často 

zastaralé). 

Ve starší budově je celkem 13 tříd, z toho jsou dvě třídy využívány školní družinou. Třídy jsou kmenové 

pro žáky II. stupně a současně jsou využívány dle rozvrhu pro výuku jednotlivých předmětů, např. českého 

jazyka, literatury, přírodopisu, matematiky, chemie a fyziky, zeměpisu a dějepisu, anglického jazyka, výtvarné 

výchovy, německého jazyka a cvičný byt. Třída pro výuku literatury slouží zároveň jako školní knihovna. Třídy 

byly nově barevně vymalovány, v 1. patře byly vyměněny staré +69radiátory za panelové.  

Součástí školy je tělocvična, ta několik let nevyhovuje dle vyhlášky č. 410/2005 Sb., o hygienických 

požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. 

Za bezodkladné pokládám: 

 nátěr střešní krytiny (ocelový plech, koroze na 30% plochy) 

 oprava a vyčištění okapových žlabů a svodů, oprava odpadové jímky (brání skladované dlažební 

kostky) 

Pokud nebude shoda se zřizovatelem na postupu při přípravě dokumentace a možné budoucí realizaci 

nové tělocvičny, pak musí následovat investice do vnitřních prostor:  

 osvětlení, zajištění větrání, elektroinstalace, oprava stropu  
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Normy BOZP žáků a zaměstnanců jsou zajištěny mj. označením předepsaných míst např. únikových 

cest, škola je vybavena hasicími přístroji, prostory se žáky mají zajištěny dozory. Hygienické zázemí je v souladu 

s platnými normami. Je nutné postupně obnovovat školní nábytek tak, aby byl výškově stavitelný a umožňoval 

volný pohyb ve třídě (u starších typů lavic vlivem stáří, nevhodných materiálů a konstrukcí dochází k drobným 

úrazům a poškozování podlahových krytin.  

Informovanost rodičů a žáků je zajištěna nástěnkami, venkovní zasklenou informační tabulí a webovými 

stránkami.  

V době volna a přestávek mohou žáci využívat určené prostory s dozorem. 

 

Součásti školy:  

 základní škola 

 kapacita: 540 žáků  

 IZO: 045 211 744 

 

Počet tříd: 10 

 z toho na I. stupni  6  

 z toho na II. stupni 4  

 

Počet žáků: 174 

o z toho na I. stupni   109 

 z toho dívek        53 

 z toho chlapců    56 

o z toho na II. stupni   65 

 z toho dívek    31 

 z toho chlapců    34 
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 školní družina  

o kapacita: 50 žáků 

o IZO: 120 400 286 

 

Počet oddělení školní družiny:    2 

Počet žáků ve školní družině:  50 

o z toho z I. stupně 50   

o z toho ze II. stupně   0 

 

 školní jídelna  

o kapacita: 340 jídel  

o IZO: 103 108 629 

 

o Celkem stravovaných ve školní jídelně: 253 

 

Počet žáků stravovaných ve školní jídelně: 142 

o z toho z I. stupně:   76 

o z toho z II. stupně:   66 

 

Ostatních pravidelně stravovaných:  111 

o z toho pracovníků školy:  21 

 

Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen (MŠ střed): 75 
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Vzdělávací program školy 

 

Škola vyučuje ve všech ročnících podle Školního vzdělávacího programu Základní školy 

Nový Hrozenkov, okres Vsetín a poskytuje základní vzdělávání směřující k naplnění všech 

kompetencí stanovených Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.  

 

Povinně volitelné předměty v rámci disponibilních hodin: 

 

6. ročník   Ruský jazyk 

    Seminář po stopách předků 

    

7. ročník    Ruský jazyk 

    Seminář finanční gramotnosti 

 Seminář po stopách předků 

 

 

8. ročník   Německý jazyk  

    Ruský jazyk  

Seminář z přírodních věd 

    Seminář z českého jazyka 

  

 

9. ročník   Německý jazyk 

 Ruský jazyk 

    Seminář z českého jazyka 

Seminář z přírodních věd 

   

Nepovinné předměty 

 

1. ročník – 9. ročník  Náboženství 

6. ročník – 9. ročník  Sportovní hry chlapci  

    Sportovní hry dívky 
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Údaje o pracovnících školy včetně dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

Škola 

 pedagogičtí pracovníci 

 

14 fyzických osob v pracovní pozici učitel s pracovním úvazkem 13,7222 

  

o z toho 1. stupeň   6 fyzických osob  

 

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 1. stupni činil 7,7224 

 

o z toho 2. stupeň    9 fyzických osob 

 

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 2. stupni činil 5,9998 

 

1 fyzická osoba v pracovní pozici učitel na dohodu o provedení práce s úvazkem 0,1360 

pro výuku nepovinného předmětu náboženství  

 

 nepedagogičtí pracovníci 

 

4 fyzické osoby v pracovních pozicích správce budovy s pracovním úvazkem 1,0. Uklízečky 

s celkovým pracovním úvazkem 2,0 a účetní – ekonomický zástupce ředitele školy s pracovním 

úvazkem 0,5. 

 

1 fyzická osoba na dohodu o pracovní činnosti s úvazkem 0,25 (topič plynových kotlů v období 

topné sezóny) 



 

   

 
11 

Školní družina 

 

1 fyzická osoba v pracovní pozici vychovatelka s pracovním úvazkem 0,8  

 

1 fyzická osoba v pracovní pozici vychovatelka na dohodu o provedení práce s úvazkem 0,25 

 

Školní jídelna 

 

1 fyzická osoba v pracovních pozicích vedoucí školní jídelny s pracovním úvazkem 1,0. 

Hlavní kuchařka s pracovním úvazkem 1,0. 

Samostatná kuchařka s pracovním úvazkem 1,0. 

Pracovnice obchodního provozu s celkovým pracovním úvazkem 2,0.  

 

Všichni pracovníci školy byli periodicky proškoleni v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci, v oblasti požární ochrany a krizové připravenosti. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
12 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Čeština může bavit děti i učitele 

21.11. 2013 ve Vsetíně v rozsahu 5 hodin 

 

Inspirujeme vás učebnicemi Fraus aneb Jak na moderní výuku 

24.3.2014 ve Zlíně v rozsahu 1,5 hodin 

 

Angličtina od začátku – jak dál 

13.11. 2014 ve Vsetíně v rozsahu 6 hodin     

 

Angličtina od začátku – jak začít 

13.11.2014 ve Vsetíně v rozsahu 6 hodin 

 

Teaching English: Primary Schools – II. 

3.04. 2014 ve Zlíně 

 

Český rok v písni a tanci 

17.09. 2014 v Olomouci v rozsahu 6 hodin 

 

Vzdělávací exkurze Lechtal – Rakousko 

10.07. 2014 v Českých Budějovicích od 11. – 19.07. 2014 

 

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 

6.11. 2013 ve Zlíně v rozsahu 8 hodin 

 

Hravé recepty do výuky němčiny II. 

20.09. 2013 ve Zlíně v rozsahu 6 hodin 

 

Výtvarné inspirace 

19.11. 2013 ve Vsetíně v rozsahu 6 hodin 

 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost / Zábavné vyučování na 1. stupni ZŠ 

13.03. 2014 ve Zlíně v rozsahu 4 hodin 

 

Poruchy pozornosti, impulzivita, hyperaktivita, ADHD, ADD, poruchy autistického centra 

14.11. 2013 ve Vsetíně v rozsahu 8 hodin 
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Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 

6.11. 2013 ve Zlíně v rozsahu 8 hodin  

 

Specializační studium pro ŠMP Zlín (MSMT140004) 

Od 19.10. 2012 do 21.06. 2014 ve Zlíně v rozsahu 250 hodin 

 

Školní třída a její vedení (MSMT140043) 

Od 11.09. 2014 do 12.09. 2014 ve Zlíně v rozsahu 16 hodin 

 

Vzdělávání managementu škol a školských zařízení – právní předpisy 

18.02. 2014 ve Vsetíně v rozsahu 6 hodin 

 

Matematická mozaika aneb geometrie nejen s tužkou a papírem 

13.02. 2014 ve Vsetíně v rozsahu 4 hodin vzdělávací akci 

 

Matematická mozaika aneb křížem krážem konstrukčními úlohami 

14.11. 2013 ve Vsetíně v rozsahu 4 hodin vzdělávací akci 

  

Další rozvoj pedagogů pracujících ve výuce s interaktivní tabulí 

16.10. 2013 v Brně v rozsahu 8 vyučovacích hodin 

 

Poruchy pozornosti, impulzivita, hyperaktivita, ADHD, ADD, poruchy autistického centra 

14.11. 2013 ve Vsetíně v rozsahu 8 hodin vzdělávací akci  
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Údaje o zařazování žáků 

 

Zápis proběhl na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín dne 30. ledna 2014. 

 

K zápisu bylo pozváno celkem: 28 dětí (10 dívek, 18 chlapců)  

 z toho:  

o poprvé u zápisu: 16 dětí (7 dívek, 9 chlapců) 

o přicházejí po odkladu: 3 dětí (1 dívka, 2 chlapci) 

o  počet přijatých: 24 dětí (14 chlapců, 10 dívek) 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:  4 děti (4 chlapci) 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2014/2015 

obdrželo 24 žáků, do 1. třídy nastoupilo 25 žáků.  

  

Vycházející žáci: 

 

Celkem ze školy vyšlo: 16 žáků (7 dívek, 9 chlapců) 

 
Žáci byli úspěšně přijati: 

o na čtyřleté gymnázium:       5 žáků (4 dívky)     

o SOŠ Josefa Sousedíka:    5 žáků (5 chlapců) 

o SPŠ Vsetín:    1 žák (dívka) 

o Střední lesnická škola:  1 žák (chlapec) 

o SPGŠ Kroměříž:   1 žák (chlapec) 

o OA a VOŠ V. Meziříčí:  1 žák (dívka) 

o Kostka škola (pedag.):  1 žák (dívka) 

o Janáčkova konzervatoř:  1 žák (chlapec) 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Prospěch – I. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí 

 

třída počet žáků prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměrná 
známka třídy 

I.  14 13/14 1/0 0/0 1,04/1,04 

II. A  16 15/14 1/0 0/0 1,15/1,17 

II. B 14 14/14 0/0 0/0 1,11/1,17 

III.  20 18/14 5/6 0/0 1,30/1,40 

IV.  27 13/13 14/14 0/0 1,55/1,64 

V.  18 11/13 7/5 0/0 1,43/1,43 

 

 

Prospěch – II. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí 

 

třída počet žáků prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměrná 
známka třídy 

VI.  14 5/5 9/9 0/0 1,71/1,80 

VII.  17 3/5 14/12 1/3 1,89/1,79 

VIII.  18 5/5 13/13 2/1 1,65/1,71 

IX.  16 7/5 9/11 4/0 1,74/1,720 
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Výchovná opatření – I. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí 

 

třída napomenutí třídního 
učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

snížená 
známka 

z chování 
o jeden 
stupeň 

snížená 
známka 

z chování 
o dva 

stupně 

pochvala 
třídního 
učitele  

pochvala 
ředitele 

školy 

I.  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/9 0/0 

II. A  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/5 0/0 

II. B 0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 0/4 0/0 

III.  4/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/8 0/0 

IV.  4/8 1/0 0/0 0/0 0/0 0/12 0/0 

V.  2/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/8 0/0 

 

Výchovná opatření – II. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí 

 

třída napomenutí třídního 
učitele 

důtka 
třídního 
učitele 

důtka 
ředitele 

školy 

snížená 
známka 

z chování 
o jeden 
stupeň 

snížená 
známka 

z chování 
o dva 

stupně 

pochvala 
třídního 
učitele  

pochvala 
ředitele 

školy 

VI.  0/0 2/0 0/0 0/0 0/0 2/7 0/0 

VII.  2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 6/15 0/0 

VIII.  0/1 0/0 0/0 0/0 0/0 4/7 0/0 

IX.  0/0 3/3 2/0 0/0 2/0 15/18 3/1 
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Absence – I. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí 

 

třída 
 

absence celkem omluvená neomluvená průměr na žáka 

I.  454/524 454/524 0/0 32,43/37,43 

II. A  427/549 427/549 0/0 26,69/34,31 

II. B 465/233 465/233 0/0 32,21/16,64 

III.  616/662 616/662 0/0 30,80/33,10 

IV.  901/925 901/925 0/0 33,37/34,26 

V.  516/718 516/718 0/0 28,68/39,89 

 

Absence – II. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí 

 

třída 
 

absence celkem omluvená neomluvená průměr na žáka 

VI.  540/720 540/720 0/0 38,57/51,43 

VII.  641/953 641/953 0/0 37,71/56,06 

VIII.  892/880 892/880 0/0 49,56/48,89 

IX.  853/1350 853/1350 3/0 53,30/84,38 
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Údaje o integrovaných žácích 

 

 

Ročník Druh postižení Počet žáků 

2 Vývojové poruchy učení 2 

5 Vývojové poruchy učení  2 

6 Vývojové poruchy učení  3 

7 Vývojové poruchy učení  1 

9 Vývojové poruchy učení  3 

 

 

Vývojové poruchy učení: Žáci se zdravotním postižením nebo zdravotním znevýhodněním, u nichž byly speciální 

vzdělávací potřeby zjištěny na základě vyšetření školským poradenským zařízením, jsou integrováni v běžných 

třídách, kde je jim věnována zvýšená péče. 
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Zhodnocení minimálního preventivního programu            

 

Prevence sociálně patologických jevů je pevně zakotvena ve školním vzdělávacím 

programu, je zapracována do jednotlivých tematických plánů výuky na I. i II. stupni, a to tak, aby 

si žáci vytvořili povědomí o oblasti sociálně patologických jevů, dokázali pojmenovat rizika s tím 

spojená a uvědomili si důležitost mezilidských vztahů. 

Snažíme se udržovat širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů, naši žáci               

se účastnili různých výtvarných, recitačních, matematických, astronomických, pěveckých                            

i sportovních soutěží. V loňském školním roce se nám podařilo dosáhnout nemalých úspěchů. 

V astronomické olympiádě se žák 9. třídy probojoval až do celorepublikového kola, v logické 

olympiádě se týmy II. stupně dostaly do krajského kola a starší žákyně obsadily 2. místo 

v okresním kole florbalu, přičemž k postupu do kraje chyběl pouze pověstný krůček.  

Pokračovaly charitativní akce - projekt adopce na dálku, zapojili jsme se do prodeje 

vánočních baněk a vánočních hvězd, z jehož výtěžku se přispívá na onkologicky nemocné děti, 

po celý školní rok probíhal sběr starého papíru a víček z PET lahví. Žáci měli také možnost přispět 

na sbírky fondu Sidus a občanských sdružení Život dětem a Píšťalka.   

V loňském školním roce jsme se z hlediska prevence zaměřili po dohodě s výchovnou 

poradkyní na problematiku legálních drog – alkoholu a cigaret. Zvláště na 2: stupni jsme toto 

téma rozvíjeli v některých hodinách přírodopisných, dějepisných, zeměpisných nebo 

chemických. Dne 30. dubna 2014 proběhla přednáška pana Petra Paly o závislostech, zvláště na 

kouření a alkoholu, a to pro žáky našich 8. a 9. tříd. 

Určitě nejsme sami, koho stále trápí občasné vulgární vyjadřování žáků a jejich 

nepřiměřené chování. Snad ke zlepšení přispěl i interaktivní pořad Nultá lekce tanečních, který 

proběhl v lednu 2014. 

Stále se zaměřujeme na trávení volného času žáků v budovách školy v době přestávek, 

k čemuž využíváme zejména na I. stupni dva stolní fotbaly a jeden pingpongový stůl, na II. stupni 

dva pingpongové stoly, které nám zakoupilo občanské sdružení Rozína dětem. Žáky tyto aktivity 

velmi baví a my jsme se zbavili problémů s ničením školního majetku pro ukrácení času v době 

přestávek.  
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Několikrát jsme se setkali s tím, že žáci včetně jejich rodičů používají slovo šikana i při 

sebemenších neshodách mezi žáky. Aby se skutečně jednalo o šikanu, musí se jednat o 

opakovaný a dlouhodobý útok na slabšího jedince, který se neumí nebo nemůže bránit. 

Takovéto projevy pak samozřejmě okamžitě řešíme a tvrdě postihujeme. 

I přes příjemnou atmosféru ve škole je stále  co zlepšovat. Jde o systematickou 

a nikdy nekončící práci. Jedním z hlavních cílů pracovníků naší školy je být žákům vzorem, 

protože nejlépe vychováváme právě vlastním příkladem. A neméně důležité je to, aby si tento cíl 

jako jeden z hlavních vytyčili i rodiče a vlastně celá naše společnost. 
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Údaje o aktivitách školy 

Přehled soutěží ve školním roce 2013/2014 

 

Výtvarné soutěže 

Příroda očima dětí 

Požární ochrana očima dětí 

Pěvecké soutěže 

Superstar – soutěž škol v Karolince – M. Kocurková – absolutní vítěz, ocenění A. Šipulová, J. 

Kocurek, N. Kašperová, R. Novotný, A. Pekař, Pekařová a A. Šipulová (Duo) 

Jazykové soutěže 

Recitační soutěž Chrám a tvrz – A. Šipulová, R. Dujka, A.K.Plátková , S.Ježíková 

Olympiáda v JČ – Z.Šipula, Novotná 

Čtenářská soutěž – V. Uherková - 1.místo školní soutěže 

Matematické soutěže 

Pythagoriáda 5. – 8. třídy – J. Řehák (9.místo v okresním kole) 

Matematický klokan (mezinárodní mat. soutěž) 2. – 9. třída-  A. Šipulová (1.místo kategorie Cvrček) 

Logická olympiáda 6. – 9. třída (soutěž ve spolupráci s MENSOU) - A. Šipulová 34. místo,  Z. Šipula – 

14. místo v krajském kole 

BRLOH (Brněnská logická olympiáda) –  krajské kolo:  Šipula Z., Šarmanová N., Jochcová A., 

M.Orságová – 21.místo v republice (tým Stellarium) 

Fyzikální soutěže 

Astronomická olympiáda 6. – 9. tříd -  krajské kolo (Z. Šipula 2.místo, A. Kopecká, Bukovjan M., 

Kovařík J., Oravec J. 11.místo, Jochcová A., Kocurková M. 3.místo, Larmerová A. 8.místo, , Orságová 

A., Orságová M., Šarmanová N. 7.místo, Ohryzek V., Kopecká A., Navrátilová M., Böhmová P., 

Novotná 13.místo, Chudějová N., Juřicová M., Lukášová M., Juřica M., Střelecký M., Valíček, 

Barabášová M., Haničáková I., Haničáková K., Čecháková V., Morávková K., Randuchová M.)   

Sportovní soutěže 

Vybíjená 4. a 5. tříd 

Florbal 8. a 9. třída chlapci – okresní florbalová liga 

Florbal 8. a 9. třída dívky – okresní florbalová liga 

Odbíjená 8. a 9. třída chlapci 

Odbíjená 8. a 9. třída dívky 

Halová kopaná 2. stupeň 

Malá kopaná 2. stupeň 

Okresní florbalová liga starší žáci 

Atletické závody – Pohár rozhlasu – M. Střelecký (1.místo ve skoku vysokém), M. Juřicová (1.místo 

ve skoku vysokém, 2.místo ve skoku dalekém). R. Valíček (2.místo v běhu na 1 km a 2.místo ve 
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skoku dalekém) 

Zimní olympiáda dětí a mládeže – R.Valíček 

Soutěže se zdravotní tematikou 

Zdravé zuby  - pravidelná účast žáků 1. stupně 
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Další akce školního roku 2013/2014 

 

Sběrové akce – celoroční soutěž ve sběru víček a starého papíru 

 

Daruj nepotřebný mobil – Akce proběhla pod záštitou společnosti Asekol s.r.o., zajišťující zpětný 

odběr, oddělený sběr a recyklaci použitých elektrických a elektronických zařízení Zlínského kraje 

a města Karolinky. 

 

Charitativní akce - Adopce na dálku 

 

Projekt Edison - Naše škola se ve spolupráci s organizací AIESEC zapojila do projektu EDISON. 

Tento projekt spojuje mladé lidi z odlišných kultur a národností. Cílem projektu je tolerance 

a příznivé společné soužití české společnosti s různými kulturami a národy. 

V naší škole strávilo jeden školní týden 8 vysokoškolských studentů 

 

Exkurze na betlém v H. Lidči – exkurze na expozici mechanického betlému a filmového 

představení 

 

Expozice Pravěk – interaktivní expozice ve školní tělocvičně (exponáty a modely z pravěku) 

 

Jak válčili husité - výukový program Skupiny historického šermu Pernštejni určený žákům I. a II. 

stupně 

 

Cimbálová muzika Réva - skladby nejrůznějších hudebních stylů – lidové, rockové, popové, 

metalové i vážné hudby. 

 

Projektové dny např. Kamarád, Vánoční dílny, Aprílový pyžamový den, Nocování ve škole, Čert a 

Mikuláš, účast na Novohrozenkovském jarmarku a vystoupení žáků s názvem Živý Betlém. 
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Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

 

Kontrola ČŠI č.J.: ČŠIZ-1041/13-Z 

 

Předmětem kontroly bylo využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých 

školám a školským zařízením zřizovaným obcemi nebo dobrovolnými svazky obcí. 

Kontrolovaným obdobím byl rok 2012 k datu 28.-29. listopadu 2013. 

 

Kontrolní zjištění: 

Kontrolovaná osoba přijala a použila finanční prostředky ze státního rozpočtu oprávněně 

k účelům, na které byly poskytnuty podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) školského zákona. 
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Spolupráce  školy a dalších subjektů 

 

K prezentaci aktivit školy a spolupráci s dalšími organizacemi škola vydává na začátku 

školního roku informační zpravodaj, průběžně také aktualizuje webové stránky školy 

a informační panely ve škole. 

 Žáci i učitelé se účastnili Novohrozenkovského jarmarku organizovaného městysem 

Nový Hrozenkov. Tradičně uvedli v místním kostele představení Živý Betlém. V rámci městyse 

vzájemně spolupracujeme i s  knihovnou, pronajímáme tělocvičnu jednotlivým složkám Sokola 

Nový Hrozenkov a Orla Nový Hrozenkov. 

Úspěšná je spolupráce s občanským sdružením Rozína dětem pod vedením  

ing. Jany Bukovjanové. Pro prvňáčky tradičně připravují uvítací balíčky na začátku školního roku 

a prosincové mikulášské.  Finančně podporují divadelní představení, kulturní akce a kino. Rovněž 

přispěli žákům na výlet a exkurzi do Prahy. 

Pokračovala spolupráce se Základní uměleckou školou Karolinka, která má v budově naší 

školy vyhrazené prostory pro výuku některých hudebních oborů a dramatického kroužku.  

Spolupráce se zřizovatelem městysem Nový Hrozenkov je na dobré úrovni. Škola využívá 

technické pracovníky městyse při opravách v areálu i interiérech školy. 

Ve škole působí odborová organizace. Mezi další spolupracující subjekty patří i ZŠ Praha 

Norbertov.  
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EU – projekty 

 

Od 1. září 2011 se realizoval projekt z operačních programů fondů EU pod názvem 

Moderní pojetí výuky v novohrozenkovské škole. Předpokládané ukončení projektu 28. února 

2014. Prostředky z dotace byly použity na úhradu nákladů na realizaci DUMů – digitálních 

učebních materiálů, na dohody práce učitelů a řídích pracovníků, na pořízení ICT techniky a na 

další vzdělávání.  

Z dotace bylo zakoupeno ICT vybavení pro 11 počítačových stanic včetně LCD monitorů, 

UPS – záložní zdroje pro stanice, sluchátka s mikrofonem, software MS Office, antivirová licence 

AVG, interaktivní tabule, tiskárna s kopírkou, dataprojektor, ozvučení učebny a software pro 

tvorbu DUMů na interaktivní tabuli. Celková částka na vybavení 306 312 Kč.  

 

Celkem vytvořeno: 1 128 učebních materiálů (neuznáno 76 materiálů)  

Sada = 36 digitálních učebních materiálů (šablona EU III.2,  sada = 20 materiálů)  

 

Realizované (uznané) šablony: 

 

EU I.2 Čtenářská a informační gramotnost, 2 sady (ČJ a literatura) 

EU II.2 Cizí jazyky, 4 sady (AJ, RJ) 

EU III.2 Informační a komunikační technologie, 6 sad (ČJ, OV, D, F) 

EU IV.2 Matematika, 4 sady pro matematiku a geometrii 

EU V.2 Přírodní vědy, 4 sady pro přírodovědu, přírodopis, chemii 

VI.2 Finanční gramotnost, 2 sady 
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Závěr  

 

Úkoly a pedagogické cíle, které si na začátku školního roku vedení školy stanovilo, se 

podařilo splnit, za což patří poděkování všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům 

školy a také organizacím a osobám, které se školou spolupracovaly. Poděkování patří rovněž 

bývalému vedení školy Mgr. Haně Burdové a Mgr. Andreji Střelecké za odvedenou práci. 

 

Předání školy proběhlo 31.7.2014. Za školu byly přítomny: Mgr.Hana Burdová, Mgr. 

Andrea Střelecká a Mgr.Jana Batrlová. Zástupce zřizovatele – Městys Nový Hrozenkov, nebyl 

přizván k předání školy.  

 

Při pracování výroční zprávy jsem vycházel z předchozí zprávy č. 18, webových stránek 

školy, záznamových archů pedagogických rad a výkazů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Novém Hrozenkově 15. 10. 2014     Mgr. Igor Haša 

          Ředitel školy 
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Příloha č. 1: 
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Příloha č. 2: 
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Příloha č. 3: 
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Příloha č. 4: 
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Příloha č. 5:   
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Příloha č. 6: 

 

   

 


