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Výroční zpráva č.20 o činnosti Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín za školní rok 2014/2015 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. Igor Haša  

 

Zástupkyně ředitele školy:  Mgr. Erika Kinclová  

 

 

Kontakt:    telefon: 571 423 575  - ŘŠ 

       571 451 529  - ZŘ 

571 420 811  

 

e-mail:  hasa@zsnovyhrozenkov.cz  

web:   www.novyhrozenkov.cz 

 

mailto:hasa@zsnovyhrozenkov.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. Volba nových členů proběhla 23. – 24. 3. a 17. 4. 2015. Volby proběhly podle 

školského zákona a ředitel svolal první zasedání do 30 dnů od výsledků voleb, tj. 6. 5. 2015. 

 

Složení školské rady 

Členové za zřizovatele Městys Nový Hrozenkov: Pavel Jochec, Věra Zbranková  

Členové zvolení za pedagogické pracovníky školy: Mgr. Miroslava Haničáková, Mgr. Vladimír Vičík 

Členové zvolení za zástupce rodičů: Pavla Stupková, Robert Valíček 

 

Předseda školské rady: Mgr. Miroslava Haničáková 

 

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. Prostory zadní zahrady byly ve spolupráci se zřizovatelem 

pravidelně sečeny, odstraněny nebezpečné stavební prvky (obrubníky, rezivé tyče na šplh, betonové skruže). 

Areál byl celistvě oplocen a doplněn pojezdovou branou (příloha č.4). Ve vnitřním atriu, zjevně vlhkém, jsou 

nadále dlouhodobě skladovány dlažební kostky a stavební suť. Ve spolupráci se zřizovatelem dochází 

k postupnému vyklízení prostoru. 

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 byla během srpna 2015 vyměněna za plastová, dále byly vyměněny vstupní dveře, zádveří a 

dveře do družin a cvičné kuchyně (viz příloha č.2), což bylo realizováno firmou K2K Vsetín. 
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V červenci byly vyměněny původní nefunkční protipožární dveře mezi starou a novou budovou školy. 

Na realizaci se podílel výměnou dveřních pantů na zárubních p. Uherek a dveře dodala fa MR servis Valašské 

Meziříčí (viz příloha č.3). Zásadní akcí spojenou s velkými stavebními zásahy do staré budovy byla I. etapa 

výměny elektroinstalace v suterénu a I. patře staré budovy. Byly kompletně vyměněny rozvody, zásuvky, 

světla, rozvodné skříně, nové jistící prvky a proudové chrániče (viz příloha č. 4). Vedení silnoproudu bylo 

doplněno základní páteřní sítí pro slaboproud (rozvod internetu, rozhlasu, kamerového systému a 

zabezpečovacího systému). Zasekání rozvodů a jejich rozvedení zajistila firma p. Černoty, zednické práce 

(včetně opravy stropu tělocvičny) pracovníci p. Podešvy, malířské práce zajistila pracovní skupina zřizovatele 

pod vedením p. Šprunce. Slaboproud realizovala firma LPT Vsetín, současně byly vyměněny a doplněny nové 

čidla zabezpečovacího systému firmou Raška. Celková výše oprav dosáhla částky cca 950 000 Kč. 

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 

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 pro žáky i pro rodiče. Vstup byl osazen 

novou kamerou a vchod bude kontrolovat pracovnice z projektu veřejně prospěšných prací ÚP. Větší úpravy 

prostoru předpokládáme při realizaci nové tělocvičny. 

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: 

 

 Sanace zdiva (zjištěna havárie topného tělesa v dřívějších letech), vlhkost zdiva měřena 

specializovanou firmou. Potvrzena pouze na dvou místech 

 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! Voda prosákla 2x během 

roku, vždy při úklidu kuchyně.  

 V přípravně brambor byly vyměněny původní dřevovláknité dveře za plastové (viz příloha č. 5). 

 Dalším „neméně“ tíživým problémem je nevyužitý prostor půdní vestavby a stárnutí sociálního 

zázemí, které se nepoužívá. 



 

   

 
6 

V červu 2015 proběhla kontrola Krajskou hygienickou stanicí, která prověřovala, zda byl odstraněn nedostatek 

na základě kontroly z roku 2013 – chybějící hygienická kabina pro dívky (místnost se samostatným WC, 

pisoárem, umyvadlem a hygienickými potřebami pro dívky). Vzhledem k riziku pokuty jsme urychleně 

realizovali tuto kabinu za vstupem do jídelny, kde byla místnost vybudována. Realizace p. Václavíkem byla 

rychlá a mohli jsme nahlásit splnění nedostatku. 

 

Škola a prostory pro výuku 

 

V budově školy je celkem 23 tříd. V novějším pavilonu se nachází 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 

Během školního roku došlo k výměně školního stavitelného nábytku: učebna Aj I.stupeň (doplnění učebny 

s možností projekce a připojení k internetu - příloha č. 6), nový nábytek pro třídy 4.A, 4.B, učebna Aj II.stupeň. 

Certifikovaný nábytek dodala firma Moderní škola Opava. Ve školním roce 2015/16 počítáme s doplněním 

dataprojektorů do učeben Aj II. stupně, knihovny a učebny fyziky a chemie. 

Žáci mají o přestávce k dispozici 3 nové stolní fotbaly a pingpongový stůl, které byly pořízeny o.s. 

Rozína dětem. 

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

vstupní dveře s bezpečnostním sklem. Zvýšil se tak světelný komfort na chodbě a možnost dohledu nad žáky.  

Byly doplněny skříňky s boxy na hračky a hry od o. s. Rozína dětem. 

 Třídy jsou kmenové pro žáky II. stupně a současně jsou využívány dle rozvrhu pro výuku jednotlivých 

předmětů, např. českého jazyka, 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.  

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. 
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Vzhledem k nutnosti využívat prostory tělocvičny musíme zajišťovat provozuschopnost objektu s ohledem na 

bezpečnost a hygienu. Je nutná údržba, dokud se nepodaří realizovat nová tělocvična. 

 

 

Údržba objektu tělocvičny (příloha č.7): 

 nátěr střešní krytiny (podzim 2014) 

 oprava a vyčištění okapových žlabů a svodů, oprava odpadové jímky (podzim 2014) 

 částečná oprava a nátěr stropu (červenec 2015) 

 revize a oprava tělocvičného nářadí (přebroušení laviček, výměna uchycení basketbalových 

košů, nové tyče na volejbal, stažení tyčí na šplh – srpen 2015) 

 rekonstrukce kabinetu TV ve staré budově (výměna elektroinstalace, osvětlení, výmalba, nové 

skříně a regály) 

 oprava vodotopo rozvodů v šatně TV (srpen 2015), výměna zatékajících ventilů 

 nový zvonek (vstup pro odpolední nájemce) 

 

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). V srpnu 2015 bylo vyměněno zastaralé osvětlení 

únikového schodiště u jídelny, byly přepracovány poplachové směrnice a plán krizové připravenosti. 

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. 
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Objekt školy a jeho součásti: 

  

 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: 180 

o z toho na I. stupni   115 

 z toho dívek      57 

 z toho chlapců  58 

o z toho na II. stupni  65 

 z toho dívek   30 

 z toho chlapců   35 
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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: 265 

 

Počet žáků stravovaných ve školní jídelně: 154 

o z toho z I. stupně:   98 

o z toho z II. stupně:   56 

 

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 platného od 1. 9. 2007 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   Seminář po stopách předků 

    Seminář z literatury 

    Německý jazyk, Ruský jazyk  

 

7. ročník    Seminář finanční gramotnosti 

    Seminář po stopách předků 

    Ruský jazyk  

 

8. ročník   Seminář finanční gramotnosti  

    Ruský jazyk  

 

9. ročník   Seminář z hudební výchovy 

    Německý jazyk, Ruský jazyk  

 

 

 

  

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 

 

17 fyzických osob v pracovní pozici učitel s pracovním úvazkem 14,2 

  

o z toho 1. stupeň   8 fyzických osob  

 

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 1. stupni činil 7,2 

 

o z toho 2. stupeň    9 fyzických osob 

 

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 2. stupni činil 7,0 

 

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 - od 1. ledna 2015 změna úvazku na 1,0.  

 

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

topné sezóny) 
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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. 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

• Rozvoj strategií na zlepšování paměťových schopností učitele, 12. 6. 2015 Zlín 

       Vzdělávání managementu škol (setkání ředitelů škol), 23. - 24. 4. 2015 

        Vzdělávání managementu škol  - právní předpisy, 6. 3. 2015 

        Dokončení studia Výchovného poradenství UP Olomouc, 14. 5. 2015 

• Školení ŠVP – systém InSpis, 27. 5. 2015 Zlín v rozsahu 8 hodin 

• Metodické setkání pedagogických pracovníků ZŠ a SŠ – fyzika, 26. 2. 2015 Uherské 

Hradiště 

• Nové materiály ve výuce NJ, 25. 2. 2015 Zlín v rozsahu 3 hodin 

• Učíme se pro radost – konference pro učitele 1. stupně, 25. 4. 2015 Zlín v rozsahu 7 

hodin 

• Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení, Zlín – 2014 - 2015 

• Kurz specifické poruchy učení pro 1. stupeň, 27. 5. 2015 Uherské Hradiště 

• Celorepubliková konference učitelů Aj, 4. – 6. 9. 2015 Uherské Hradiště 

• Výuka angličtiny ve skupinách I. a II., 18. 3. 2015Vsetín v rozsahu 9 hodin 

• Rozvoj čtenářské gramotnosti v Aj I. a II., 3. 2. 2015 Zlín v rozsahu 7 hodin 

• Rozvoj čtenářské gramotnosti v Aj I. a II., 3. 3. 2015 Zlín v rozsahu 7 hodin 

• Státní jazyková zkouška pro učitele Aj II.stupeň, zvýšení kvalifikace 

• Školení 1. pomoci vrchní zdravotní sestrou z oddělení ARO Nemocnice Vsetín, všichni 

pracovníci školy, v rozsahu 4 hodin  
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Údaje o zařazování žáků 

 

Zápis proběhl na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín dne 5. února 2015. 

 

K zápisu bylo pozváno celkem: 28 dětí (14 dívek, 14 chlapců)  

 z toho:  

o poprvé u zápisu: 23 dětí (13 dívek, 10 chlapců) 

o přicházejí po odkladu: 5 dětí (1 dívka, 4 chlapci) 

o  počet přijatých: 22 dětí (11 chlapců, 11 dívek) 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:  2 děti (2 dívky) 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2015/2016 

obdrželo 26 žáků, do 1. třídy nastoupilo 22 žáků.  

  

Vycházející žáci: 

Celkem ze školy vyšlo: 18 žáků (7 dívek, 11 chlapců) 

 
Žáci byli úspěšně přijati: 

o MG Vsetín:                    3 žáci (1 dívka, 2 chlapci)     

o SOŠ Josefa Sousedíka:    5 žáků (5 chlapců) 

o SPŠS - strojní Vsetín:  1 žák (1 chlapec) 

o SPŠS – stavební VM:  1 žák (1 chlapec) 

o SPŠ – požární ochrana Hranice: 1 žák (1 chlapec) 

o VPŠ a SPŠ MV Holešov:  1 žák (1 dívka) 

o SZŠ a SOŠ zdravotnická Ostrava: 1 žák (1 dívka) 

o SŠ Kostka škola:   3 žáci (2 dívky, 1 chlapec) 

o SŠ oděvní a služeb Vizovice: 2 žáci (2 dívky) 
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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.  25 25/25 0/0 0/0 1,02/1,06 

II.  13 11/11 2/2 0/0 1,13/1,15 

III.A  16 12/11 4/5 0/0 1,26/1,34 

III.B 14 10/9 4/5 0/0 1,3/1,49 

IV.  20 12/12 8/8 0/0 1,49/1,53 

V.  27 13/16 14/11 0/0 1,46/1,45 

 

 

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

 

třída počet žáků prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměrná 
známka třídy 

VI.  17 9/10 8/7 0/0 1,45/1,4 

VII.  15 3/4 10/11 2/0 1,98/1,83 

VIII.  15 5/5 9/10 1/0 1,49/1,49 

IX.  18 6/7 11/11 1/0 1,77/1,66 

0 
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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 0/0 0/0 

II.   0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/1 0/0 

III.A 2/2 0/0 0/0 0/0 0/0 0/14 0/0 

III. B 2/4 1/2 0/1 0/0 0/0 1/1 0/0 

IV.  2/1 0/0 0/0 0/0 0/0 1/12 0/0 

V.  5/0 1/1 0/0 0/0 0/0 0/25 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.  3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/5 0/0 

VII.  2/0 2/1 0/0 0/0 0/0 4/7 0/0 

VIII.  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 13/16 0/0 

IX.  0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 11/4 0/1 
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Absence – I. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí 

 

třída 
 

absence celkem omluvená neomluvená průměr na žáka 

I.  601/989 601/989 0/0 24,04/39,56 

II.  545/651 545/651 0/0 41,92/50,08 

III. A 513/816 513/816 0/0 32,06/51,0 

III. B 255/547 255/547 0/0 18,21/39,07 

IV.  543/915 543/915 0/0 27,15/45,75 

V.  794/1087 794/1087 0/0 29,41/40,26 

 

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

 

třída 
 

absence celkem omluvená neomluvená průměr na žáka 

VI.  665/750 665/750 0/0 39,12/44,12 

VII.  701/853 701/853 0/0 43,81/53,31 

VIII.  383/516 383/516 0/0 25,60/34,40 

IX.  827/1182 827/1182 0/0 45,94/65,67 
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Údaje o integrovaných žácích 

 

 

Ročník Druh postižení Počet žáků 

2. Vývojové poruchy učení 1 

4. Vývojové poruchy učení  1 (v závěru šk. roku) 

5. Vývojové poruchy učení  2 

6. Vývojové poruchy učení  1 

7. Vývojové poruchy učení  1 

9. Vývojové poruchy učení  1 

 

 

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 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015 

  

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 se střídavými úspěchy. 

Pokračovaly charitativní akce - zapojili jsme se do tradičního 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.  

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

poradkyní na problematiku kyberšikany. Ve výuce se toto téma objevuje zejména v předmětech 

Práce s počítačem (1. stupeň) a Informatika (2. stupeň). Jak bylo plánováno, podařilo se rovněž 

uskutečnit přednášku na toto téma. Lektorem byl Radomír Palacký, DIS, lektor společnosti ACET 

ČR o. s., posluchači postupně žáci 7. – 9. třídy. 

Preventivní tým řešil z důvodu podezření ze šikany zranění žáka 7. třídy po pádu z kola. 

Zjištěno bylo, že příčinou pádu a následného otřesu mozku spojeného s krátkou hospitalizací 

nebyl čin žádného ze spolužáků, ale závada na kole. 

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

nepřiměřené chování. Toto je s žáky průběžně řešeno na třídnických hodinách a stalo se to 

i jedním z témat setkávání nově vytvořeného žákovského parlamentu. Žákovský parlament tvoří 

zvolení zástupci žáků 5. – 9. ročníku, kteří na pravidelných zasedáních projednávají s ředitelem 

školy a preventistou aktuální témata a problémy. 

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 

pingpongový stůl a nově pořízený stolní fotbal, který stejně jako předchozí zakoupilo občanské 
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sdružení Rozína dětem.  Žáky tyto aktivity stále velmi baví a my jsme se zbavili problémů s 

ničením školního majetku pro ukrácení času v době přestávek.  

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, proto jsme se 

na konci školního roku dohodli na sestavení Etického kodexu pedagoga, který by měl spatřit 

světlo světa na počátku nového školního roku. A neméně důležité je to, aby si tento cíl jako 

jeden z hlavních vytyčili i rodiče a vlastně celá naše společnost.  

Mgr. Oldřich Pavelka, preventista SPJ 
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Údaje o aktivitách školy 

Přehled soutěží a aktivit ve školním roce 2014/2015 

 

Výtvarné soutěže 

Příroda očima dětí 

Požární ochrana očima dětí 

Pěvecké soutěže 

Hrozenkovská star, 30 žáků, I. ročník, 3. místo žáka ve vsetínské soutěži  

Jazykové soutěže 

O poklad strýca Juráša (4 žáci) 

Recitační soutěž,  okrskové kolo (3 žáci, 1.místo), okresní 1 žák bez umístění 

Chrám a tvrz (3 žáci bez umístění) 

Olympiáda v JČ (16 žáků), okresní kolo (1 žák, 8.-9.místo)  

Konverzační soutěž z anglického jazyka – 2 žáci postoupili do okresního kola (11. a 18.místo) 

Virtuální setkání s žáky Nižného Novgorodu prostřednictvím služby Skype 

Matematické soutěže 

Pythagoriáda 5. – 8. třídy (70 žáků) bez postupu 

Matematický klokan (mezinárodní mat. soutěž) 2. – 9. třída (155 žáků), bez postupu 

Logická olympiáda 6. – 9. třída (66 žáků),  27. místo v krajském kole 

BRLOH (Brněnská logická olympiáda, 36 žáků), bez postupu 

Fyzikální soutěže 

Astronomická olympiáda 6. – 9. tříd (41 žáků), krajské kolo 32 žáků,  umístění od 6.místa 

Sportovní soutěže 

Vybíjená 4. a 5. tříd 

Florbal 1.-6.třídy - V. ročník TM Stav CUP, 2. místo chlapců 

Florbal 8. a 9. třída chlapci  

Florbal 8. a 9. třída dívky 

Odbíjená 8. a 9. třída chlapci 

Odbíjená 8. a 9. třída dívky 

Halová kopaná 2. stupeň 

Malá kopaná 2. stupeň 

Atletické závody – Pohár rozhlasu  

Karlovská mini – zimní běžecké závody SkiTour, 198 závodníků, 1., 2., 3., 13.místo v kategoriích 

LVK pro mladší a LVK pro starší žáky, školní závody ve Vranči  

Soutěže se zdravotní tematikou 

Zdravé zuby  - pravidelná účast žáků 1. stupně 

Projekt s Českou pojišťovnou I. stupeň – snížení dětských úrazů 
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Další akce školního roku 2014/2015 

 

Sběrové akce – celoroční soutěž ve sběru víček a starého papíru. Celkem 8 160 kg! 

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

1552 1593 382 1658 852 1 453 574,5 68 28 0  

 
 

 

          

           

           

           

           

           

           

           

           

Charitativní akce Světluška, Vánoční hvězda - Příspěvek na dětskou hematologii a onkologii v 

Olomouci, Vánoční baňka – ve spolupráci s IC Karolinka, Liga proti rakovině 

 

Exkurze Praha  5 denní výlet s exkurzí do hlavního města za kulturou a památkami 

 

Škola v Londýně  Pobytový zájezd do Anglie, bydlení u rodin 

 

Pochod Javorníky Vzpomínkový pochod organizovaný Svazem protifašistických bojovníků k 70. 

výročí SNP. 

 

Abraka muzika  Hudebně – vzdělávací pořad o internetové gramotnosti 

 

Ulice plná kouzel Divadelní představení Černého divadla Praha o běhu života. 

 

Plazi jak je neznáte Přednáška o životě a chovu plazů spojená s jejich ukázkami. 

 

Cimbálová muzika Réva Hudební pořad – na cimbál se dají hrát různé žánry. 
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Mikulášská besídka Jako každoročně připravili pedagogové I. stupně pro své děti dopoledne plné 

mikulášských her a soutěží. Nápomocni jim byli žáci a žákyně 9. ročníku v maskách Mikuláše, čertů 

a andělů. Občanské sdružení Rozína dětem připravilo pro žáky obou stupňů mikulášské balíčky. 

 

Živý Betlém Tradiční vánoční představení žáků v místním kostele sv. Jana Křtitele proběhlo opět 

jako součást novohrozenkovského vánočního jarmarku. 

 

Přemyslovci na českém trůně Dvoudílný výukový program o nejvýznamnějších přemyslovských 

panovnících v podání skupiny historického šermu Pernštejni. 

 

Sokolnická skupina Vancos Přednáška o životě ve volné přírodě, o chovu a výcviku denních i 

nočních dravých ptáků žijících převážně na území naší republiky. Přednáška byla doplněna 

ukázkami živých exemplářů. 

 

Živý mezi mrtvými Promítání filmu Živí mrtví z prostředí koncentračního tábora Osvětim a 

následná beseda s autorem Stanislavem Motlem, který se touto problematikou dlouhodobě 

zabývá.   

Pietní akt k 70. výročí osvobození Nového Hrozenkova Shromáždění žáků školy před památníkem 

obětí druhé světové války a položení věnců  na dalších pamětních místech v obci. 

 

Dechový kvintet Ukázka hry a představení dechových nástrojů v podání skupiny p. Kozubíka. 

 

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 z různých zemí, které nám postupně ve svých prezentacích 

představili. 
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Údaje o kontrolních výsledcích  
 

1. Kontrola zřizovatele ze dne 6. 8. 2015 – předání školy  

Na základě nepřizvání zřizovatele k předání školy nově jmenovanému řediteli  byla 

provedena kontrola předání a převzetí zařízení, stavu závazků, úkolů a dokumentace 

protokolárního převzetí školy. 

Zřizovatel zjistil: 

 Nedostatečnou informovanost ředitele o stavu úkolů, rozhodujících a 

rozpracovaných. 

 Nebyly předány účetní doklady, termíny smluv, stav EU projektu – neschválená 

monitorovací zpráva, podklady pro výroční zprávu školy. 

 Nebyla předána úplná inventarizace majetku a závazků, dle předložených 

písemností nebyla kontrola průkazná, místní soupisy nebyly předloženy, majetek 

nebyl označen. 

 Chybějící dokumentace BOZP a PO s odkazem na vedení dokumentace jiným 

zaměstnancem školy. 

 Chybějící klíče, jejich nedostatečné označení.  

 

2. Inspekční činnosti provedené ČŠI 

Kontrola ČŠI Č.J.: ČŠIZ 183/15-Z 

 

Inspekční činnost zahájena 5. března 2015 a zaměřena na zjišťování a hodnocení 

podmínek a organizace vzdělávání podle ŠVP, řízení školy a s ním spojenou organizaci, 

zajišťování bezpečnosti žáků, odborné kvalifikovanosti pedagogů školy a zajištění volby 

zákonných zástupců a pedagogů do školské rady.  

 

  



 

   

 
25 

Závěr: 

 Ředitel školy plnil své povinnosti stanovené školským zákonem na požadované úrovni.  

Informovanost zákonných zástupců a veřejnosti o vzdělávací nabídce a chodu školy byla 

na požadované úrovni. 

 Činnost školské rady byla v souladu s platnou legislativou. 

 Personální podmínky školy na požadované úrovni, nebyla porušena platná legislativa. 

 Vzdělávání žáků probíhalo podle zpracovaného ŠVP, který obsahoval formální 

odstranitelné nedostatky v učebním plánu. 

 Škola měla na požadované úrovni zajištěnu bezpečnost žáků a prevenci sociálně-

patologických jevů. 

 

3. Kontrola Krajskou hygienickou stanicí Vsetín  

Kontrola č.j.: KHSZL 14618/2015 ze dne 16. 6. 2015 

Kontrola odstranění závady z kontrolního zjištění ze dne 23. 9. 2010 – nebyla zřízena 

hygienická kabina. V měsíci červnu 2015 byla hygienická kabina realizována a nedostatek 

odstraněn. 

 
4. Kontrola Živnostenského úřadu Vsetín 

Kontrola doplňkové činnosti – stravování cizích strávníků, změna statutárního zástupce 

na živnostenském listu. Bez nedostatků. 

 

5. Kontrola Krajskou veterinární správou 

Č.j.: 150611000002S72044 ze dne 11.6.2015 

Kontrola školní jídelny, provozních, skladovacích a přípravných prostor pro potraviny 

živočišného původu, kontrola řádů a jejich plnění, kontrola zdravotních průkazů 

zaměstnanců. Bez nedostatků. 
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6. Veřejnosprávní kontrola č. NVK/2015/2/MNH ze 16. 6. 2015 

Kontrola realizace nápravných opatření. Závěr: Příspěvková organizace přijala nápravná 

opatření, některá opatření se budou realizovat průběžně dle účetních uzávěrek. 

Doporučená nápravná opatření jsme realizovali dle pokynů, informaci o provedení 

náprav předali písemně v dopisu pod č.j. ZŠ 063/2015. 

 

Závěr: Při kontrole bankovních a pokladních operací nebyly zjištěny nedostatky a nebylo 

zjištěno, že by PO při provádění operací postupovala neúčelně, nehospodárně nebo 

neefektivně, s výjimkou duplicitních úhrad faktur, které ale PO sama před termínem 

kontroly opravila. Provedením inventarizace majetku a závazků příspěvkové organizace 

k 31. 12. 2014 je účetnictví průkazné. Doporučená nápravná opatření jsme realizovali dle 

pokynů, informaci o provedení náprav předali písemně v dopisu pod č.j. ZŠ 145/2015 

včetně žádosti o opětovné schválení účetní uzávěrky. 

 

7. Kontrola finančním výborem ZM Nový Hrozenkov ve dnech 6. - 9. 7. 2015 

Kontrola inventurního soupisu určeného k odpisu a vyřazení v hodnotě 854 480,05 Kč. 

Finanční výbor a místostarosta p. Jochec doporučili 35 položek k následné kontrole. 

Fyzickou kontrolou byl vytvořen seznam dohledaných a nedohledaných položek. Dosud 

neuzavřeno. 
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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,  

informační panely ve škole, publikujeme články v Hrozenkovském zpravodaji. 

 Žáci i učitelé se účastnili novohrozenkovského vánočního 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, kterou nově zastoupila p. Pavla Stupková. Pro prvňáčky tradičně 

připravují uvítací balíčky na začátku školního roku a prosincové mikulášské.  Finančně podporují 

divadelní představení, kulturní akce, kino, příspěvky na vybavení. Rovněž přispěli žákům na výlet 

a exkurzi do Prahy, zajistili také občerstvení a obsluhu během LVK ve Vranči. 

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 Městys Nový Hrozenkov je na velmi 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, jež s námi využívá prostory školy pro ubytování žáků během exkurzí jak na Valašsku, 

tak v Praze. 

Od 11. 6. 2015 nabyla účinnosti nová kolektivní smlouva, která byla vyjednávána se 

zástupci odborové organizace působící ve škole. 
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Zapojení do projektů EU 

 

Zapojili jsme se do výzvy č.56 – Rozvoj čtenářské gramotnosti. V rámci projektu budeme 

realizovat čtenářské dílny a zahraniční pobytový zájezd do Velké Británie s výukou. Účastí 

získáme finanční prostředky na nákup nových knih do knihovny a zahraniční zájezd s veškerým 

servisem a výukou s rodilými mluvčími, dále exkurze a poznávání památek Velké Británie.  

 

Celková výše dotace 333 000 Kč. 

 

Ve stejném období budeme realizovat projekt na zlepšení technického vybavení dílen z výzvy 

č.57 na nákup nářadí, pomůcek a stavebnic. Vybavení poslouží pro výuku předmětů pracovních 

činností – práce s technickými materiály a pro oblast design a konstruování. 

 

Celková výše dotace 200 000 Kč. 

 

Oba projekty budeme realizovat do konce roku 2015. 
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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. Školní rok 2014/15 připravil 

podmínky pro další rozvoj školy, oživil spolupráci se zřizovatelem Městysem  Nový Hrozenkov, 

volby do školské rady přinesly změny v obsazení. Během roku proběhly kontroly z České školní 

inspekce, Krajské hygienické stanice, Okresní veterinární stanice, Živnostenského úřadu i 

finančního auditora. Vedení školy může kontroly vyhodnotit jako podnětné a pozitivní. Mezi 

vážné problémy patří neschválení účetní uzávěrky 2014 s požadavkem rady zřizovatele prověřit 

výsledek inventur za předchozí roky. To má za následek nemožnost použití hospodářského 

výsledku z roku 2014 a fondu odměn.  

Závěr školního roku se nesl i ve znamení personálních změn a hledání nových 

zaměstnanců a zástupu za mateřskou dovolenou. Pro školní rok 2015/16 nastoupí 2 noví 

pedagogové na I.stupeň (1 na zástup po dobu MD), 1 nový pedagog na II.stupeň, 1 asistent 

pedagoga a vzniknou dvě nové pracovní pozice z projektu ÚP (dozor a osobní asistent).  

Do hodnocení školy v závěru roku vstoupili také učitelé prostřednictvím dotazníku na 

klima školy. Tentýž dotazník byl předložen nově založenému žákovskému parlamentu. Poslední 

hodnotící skupinou budou třídní důvěrníci (zástupci rodičů) na první třídní schůzce ve školním 

roce 2015/16. Po vyhodnocení výsledky zveřejníme. Je naším cílem získávat podněty pro rozvoj 

a další směřování školy tak, aby se zde žáci cítili příjemně, dosahovali kvalitních výsledků v rámci 

svých možností a škola byla pozitivně vnímána rodiči i veřejností.  

Po předání vysvědčení byly ve škole zahájeny stavební práce, jejichž příprava a výběr 

dodavatelů probíhaly již od března. Ve škole se vystřídala desítka firem a živnostníků. Hlavní 

práce proběhly ve staré budově školy. Celkové náklady dosáhly částky 950 000 Kč. Vše 

realizováno bez zásadních problémů a škola byla i díky nasazení správních zaměstnanců a 1 

brigádnice připravena 1. 9. 2015 k zahájení nového školního roku. 

 

V Novém Hrozenkově 13. 9. 2015     

Mgr. Igor Haša, ředitel školy 
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Příloha č. 1: Revitalizace zahrady, odvoz materiálu, revitalizace oplocení včetně nové pojezdové 

brány. 
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Příloha č. 2: Revitalizace zahrady – Loučení s prázdninami (Rozína dětem). 

 
 

 

Příloha č. 3: Revitalizace zahrady – Den dětí, den plný her. 
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Příloha č. 4:  Výměna 24 oken ze severní strany staré budovy, nové vstupní dveře a zvnokový 
panel s kamerou. 
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 Příloha č. 5:   Nový stavitelný nábytek a instalace dataprojektorů (3 nové učebny), na fotografii 

učebna AJ pro II.stupeň školy. 

 

 

 

Příloha č. 6: Kabinet TV 
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Příloha č. 7:  Výměna elektroinstalace ve staré budově (realizován suterén a ředitelské patro 

včetně družin a kabinetu TV).  Chodba staré budovy před a po rekonstrukci. 

 

 

 

 

   


