Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín

VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY č. 21
ZA ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

Výroční zpráva č.21 o činnosti Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín za školní rok 2015/2016 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.

Vypracoval: Mgr. Igor Haša
Č.j. ZŠ ZŠ 219/2016
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Základní údaje o škole
Název školy:
Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín

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

Adresa:
Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín
Nový Hrozenkov 437, PSČ 756 04

Číslo účtu: 1772397399/0800
Počet žáků: 184
Web: www.zsnovyhrozenkov.cz
ID datové schránky: rrmyf75

Mgr. Igor Haša, ředitel školy
tel. 571 423 575, mobil 736 144 855, hasa@zsnovyhrozenkov.cz

Mgr. Erika Kinclová, zástupce ředitele školy
tel. 571 423 575, mobil 730 102 444, eriska@atlas.cz

Zřizovatel:
Městys Nový Hrozenkov
IČ 00 304 131
Adresa zřizovatele: Nový Hrozenkov 454, Nový Hrozenkov, PSČ 756 04,
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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: 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 jsou nyní trvale udržovány a
postupně doplňovány o zeleň a přípravu pro pěstitelské práce a sport. V letošním roce se podařilo
zajistit odvoz dlažebních kostech. Udržujeme travnatý trávník pro fotbal a baseball. Do areálu byly
umístěny stojany na kola a areál je zabezpečen branami a kamerou.
Nejstarší budova školy je trojpodlažní se suterénem, který škola pronajímá Sokolu Nový
Hrozenkov. Posilovna byla doplněna o zařízení na měření odběru vody a elektrické energie. Suterén byl
v srpnu doplněn o funkční kameru, která je součástí zabezpečovacího systému školy. V letošním roce
byla dokončena II.etapa výměny vedení silnoproudu a dokončení páteřní sítě 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.

4

Podešvy, malířské práce zajistila pracovní skupina zřizovatele pod vedením p. Šprunce. Slaboproud
realizovala firma LPT Vsetín.
Novější pavilon z roku 1991 je rovněž trojpodlažní. V roce 2010 byl tento pavilon z dotace MŽP
opraven, aby splňoval platnou legislativu s ohledem na tepelné úspory a komfort. V roce 2015 byly
doplněny nové protipožární dveře. V letošním roce byla provedena zásadní rekonstrukce WC pro
chlapce, dívky, učitele a úklidových místností. Ve dvou podlažích se podařilo kompletně vyměnit
veškeré vybavení včetně nové vzduchotechniky, elektrorozvodů, vodo-topo prvků, obložení, dveří a
výmalby. Vše se podařilo v rekordním čase takřka jednoho měsíce. Oproti původní technické
dokumentaci jsme stihli i zapracovat i prostor pro samostatné WC pro imobilní. Zdržení způsobovala
obtížná koordinace prací, náročnost prostupů betonovou konstrukcí budovy. Na realizaci se podíleli
takřka výhradně domácí dodavatelé: Městys Nový Hrozenkov (výmalba), elektrotechnické práce p.
Černota, zednické práce p. Podešva, vzduchotechnika Štec Vsetín, sádrokartonové stropy p. Chromčák,
vodo-top p. Václavík. Nemalou práci odvedly správní zaměstnankyně a uklízečky p. Podešvová s dcerou
a p. Uherková.
WC a hygienická zařízení NB 1. a 2.patro (WC chlapci, WC dívky, WC uč., úklidová m.)
Dodávka:
Dodavatel:
Zednické práce
Podešva
458 400,00 Kč
Elektroinstalace
Černota
238 130,00 Kč
Zdravotní technika
Václavík
412 905,00 Kč
Vzduchotechnika
Štec SVT
58 374,00 Kč
Výmalba
Zřizovatel
23 936,00 Kč
Kazetové stropy
Chromčák
49 121,00 Kč
Radiátory NB
Výměna radiátorů
Václavík
242 102,00 Kč
Elektroinstalace SB
1.a2.podlaží
Datové rozvody
LPT
88 126,00 Kč
Zednické práce
Podešva
51 600,00 Kč
Alarm/zabezpečení
Raška
10 780,00 Kč

Bez DPH
Bez DPH
Bez DPH

Bez DPH
Bez DPH
Bez DPH
Bez DPH

Investice celkem
Opravy:

Celkem

1 633 474,00 Kč

Vyčištění a impregnace povrchů
Kuchyň
Chodba SB
Opravy celkem

22 941,00 Kč
59 780,00 Kč

1 716 195,00 Kč
Odvod DPH

129 453,00 Kč

1 845 648,00 Kč s DPH
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V nové budově se rovněž podařilo kompletně vyměnit zastaralá žebrová topná tělesa a třídy byly
doplněny novými koberci a novým nábytkem.
U vstupu do nové budovy školy bylo vyměněno zrezivělé poškozené zábradlí za nové včetně
doplnění schodišťových madel. Vše v pozinkované úpravě od dodavatele p. Kostky z Hovězí. Vstup do
této budovy je určen jako hlavní pro žáky i pro rodiče a bude jej i v letošním roce kontrolovat pracovnice
z projektu veřejně prospěšných prací ÚP. Větší úpravy prostoru předpokládáme při realizaci nové
tělocvičny, popř. dokončení rekonstrukce WC suterénu.
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 a pěstitelství. Nadále bude potřeba:



Sanovat zdivo (zjištěna havárie topného tělesa v dřívějších letech)



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. Špatná akustika místnosti.



V přípravně brambor – špatně provedené izolace zdiva.
Dalším „neméně“ tíživým problémem je nevyužitý prostor půdní vestavby a stárnutí sociálního

zázemí, které se nepoužívá.
Možné řešení zkusíme navrhnout při investiční akci z projektu EU IROP. Momentálně
zpracováváme návrh odborných učeben ve spolupráci s architekty z Consequece.

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. Bude potřeba rekonstruovat:

 učebnu s interaktivní tabulí ACTIVE BOARD (technicky zastaralé řešení)
 počítačovou učebnu s dataprojektorem, promítací tabulí a 10 počítači pro žáky (malý počet stanic,
nevhodně dispozičně řešená učebna a špatný nábytek a způsob elektrorozvodů, která byla
pořízena z dotace EU
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 starší PC učebna s 10 počítači pro žáky,
 vybudovat učebnu pro práci s žáky s SVP
 vytvořit sklad učebnic a pomůcek.

Během školního roku došlo k výměně školního stavitelného nábytku pro . třídu. Certifikovaný
nábytek dodala firma Moderní škola Opava. Tím byla dokončena kompletní výměna žákovského
nábytku pro celý I. stupeň. V září byly do všech učeben instalovány nové koberce a nábytkový mobiliář
v celkové hodnotě 240 000 Kč (cca 35 000 Kč na třídu). Ve školním roce 2016/17 počítáme s obnovou
pro druhý stupeň a investice do odborných učeben a kabinetů.
Žáci mají o přestávce k dispozici 3 nové stolní fotbaly a pingpongový stůl, které byly pořízeny o.s.
Rozína dětem. Hojně je využíván nápojový automat se sladkostmi. Od ledna 2017 bude zásadně
omezena nabídka zboží, momentálně provozovatel hledá dodavatele zboží, které bude splňovat přísné
evropské normy zakotvené v nové vyhlášce.
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.
Nově zakoupeny koberce a řada stavebnic a hraček. PVC podlahy byly odbornou firmou vyčištěny
a ošetřeny speciální ochranou vrstvou, která zvýší nejen estetické parametry podlahy, ale i prodlouží
životnost a usnadní lepší údržbu a hygienu.
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 cvičná kuchyňka. Třída pro výuku
literatury slouží zároveň jako školní knihovna. Učebny s projektory byly doplněny o kvalitní roletové
zastínění (AJ 2, knihovna, F/Ch a Př).
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.
Vzhledem k nutnosti využívat prostory tělocvičny musíme zajišťovat provozuschopnost objektu
s ohledem na bezpečnost a hygienu. V letošním školním roce plánujeme výmalbu prostor. Postupně
dochází k nákupu nového sportovního vybavení např. pro skok do výšky (náklady 30 000 Kč), nové lehké
mobilní brány pro fotbal a florbal, sponzorsky zajištěn nákup florbalového vybavení (20 000 Kč od Lesů
Augustynyánského opatství).
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BOZ a BOZP
BOZ žáků a zaměstnanců jsou zajištěny mj. označením předepsaných míst, např. únikových cest.
Škola je vybavena hasicími přístroji, prostory s žáky mají zajištěny dohled. Závady zapisujeme do knihy
závad a jsou pravidelně odstraňovány. Hygienické zázemí je v souladu s platnými normami. V roce 2016
jsme provedli audit v oblasti úklidu a hygieny. Bylo zjištěno, že jsou používány nevhodné čistící
prostředky a pracovnice pro úklid používají nehodné úklidové pomůcky a vybavení. Byly proto pořízeny
nové nerezové úklidové vozíky včetně vybavení (mopy, kbelíky, dávkovače, úklidový textil)
a specializované chemické prostředky pro úklid a desinfekci. Proto jsme po stavebních pracích využili
odborné firmy pro úklid a ošetření podlah v jídelně, přístupových chodbách do jídelny, družinách,
cvičné kuchyňce a ve dvou patrech budovy staré školy. Chemické ošetření umožní snadný úklid,
nečistoty se nebudou vsakovat do pórovitých materiálů (dlažba a teraso) a nečistoty se nebudou
hromadit ve spárách a prasklinách. Investovali jsme do nových pěnových dávkovačů, které byly nově
doplněny do všech kmenových učeben, na WC přibyly boxy na papírové ručníky i zrcadla.

Informovanost rodičů a žáků je zajištěna nástěnkami, venkovní zasklenou informační tabulí, webovými
Stránkami, třídními schůzkami, schůzkami s třídními důvěrníky, konzultačními hodinami a bulletinem školy.
29. září se konaly první třídní schůzky s cílem seznámit rodiče s novým školním řádem a pravidly pro
hodnocení výsledků vzdělávání žáků.

Objekt školy a jeho součásti, počty žáků:


Základní škola


kapacita: 540 žáků



IZO: 045 211 744

Počet tříd: 10


z toho na I. stupni
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z toho na II. stupni

4

8

Počet žáků: 183
o z toho na I. stupni

o z toho na II. stupni

109

74



z toho dívek

52



z toho dívek

38



z toho chlapců

57



z toho chlapců

36

30

28
25

Chlapci

25
21

20

20
16
14

15
10

11

15

13

12

11

10

7

6

6

10
7

7

15

14

10
8

Dívky

16

15
13

6

11

11

9

Celkem

5

5

0
I.třída

II.třída

III.třída

IV.A

IV.B

V.třída

VI.třída

VII.třída

VIII.třída

IX.třída
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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: 289

Počet žáků stravovaných ve školní jídelně: 166
o z toho z I. stupně:

100

o z toho z II. stupně:

66

Ostatních pravidelně stravovaných:

123

o z toho pracovníků školy:

25

Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen (MŠ střed):
75 žáků MŠ + 8 pracovníků MŠ
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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. Ve školním roce 2015/16 jsem provedli kontrolu souladu s RVP ZV a úpravy dle
novelizace školského zákona.

Povinně volitelné předměty v rámci disponibilních hodin:
6. ročník

Seminář po stopách předků
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 15,4

o z toho 1. stupeň

14 fyzických osob (10 žen)

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 1. stupni činil 8,1

o z toho 2. stupeň

13 fyzických osob (9 žen)

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 2. stupni činil 7,3

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 školy s pracovním úvazkem 1,0.

1 fyzická osoba na dohodu o pracovní činnosti s úvazkem 0,25 (topič plynových kotlů v období
topné sezóny)
2 fyzické osoby z projektu veřejně prospěšných prací ÚP (dohled a osobní asistent), úvazek 0,5
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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


Vzdělávání managementu školy, 24. 9. 2015



Vzdělávání managementu školy, změny v novele školského zákona, 1. dubna 2015



Inkluzivní vzdělávání, hygienické předpisy, aktuality ČSI, školský zákon a zákon o
pedagogických pracovnících, 21. - 22. 4. 2016



Specifické poruchy učení v matematice, 14. března 2016



Zápis dítěte do první třídy ZŠ, 18. ledna 2016



Čtení a psaní v 1. třídě ZŠ, 15. září 2016



Specializace v pedagogice, Učitelství pro MŠ, titul Bc., pokračování ve studiu
magisterském



Angličtina na 2. stupni ZŠ – strategie práce s dyslektiky, 25. února 2016



Jak oživit výuku přírodopisu a environmentální výchovy, 4. května 2016



Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po změně RVP ZV, 3.května 2016



Jak zlepšovat a inovovat ŠVP, 24. dubna 2016



Funkční studium pro ředitele škol a školských zařízení, ZŘŠ, od března 2016



Specializační studium koordinátora ŠVP, od září 2015



Specializační studium výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ, od 16. září 2016
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Údaje o zařazování žáků
Zápis proběhl na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín dne 20. ledna 2016.

K zápisu bylo pozváno celkem: 25 dětí (11 dívek, 14 chlapců)
z toho:
o poprvé u zápisu: 23 dětí (13 dívek, 10 chlapců)
o přicházejí po odkladu: 2 děti (2 dívky)
o

počet přijatých: 18 dětí (10 chlapců, 8 dívek)

Žádost o odklad povinné školní docházky: 7 děti (3 dívky)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2016/2017
obdrželo 18 žáků, do 1. třídy nastoupilo 18 žáků.
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Vycházející žáci
Celkem ze školy vyšlo: 12 žáků (14 dívek, 4 chlapci) Žáci byli úspěšně přijati:

Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2015/2016

Chlapci/dívky

Chlapci

Dívky

Název školy

Obor

Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov p. R.

Elektronické zpracování informací

MGV SZŠ a VOŠZ Vsetín

Gymnázium

Průmyslová střední škola Letohrad

Stavebnictví

SOŠ Josefa Sousedíka

Obráběč kovů

Obchodní akademie a VOŠ Val. Mez.

Veřejnosprávní činnost

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obchodní akademie a VOŠ Val. Mez.

Veřejnosprávní činnost

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.

Ekologie a živ. prostředí

SŠ zemědělská a přírodovědná Rožnov p. R.

Ekologie a živ. prostředí

SOŠ Josefa Sousedíka

Gastronomie

Obchodní akademie a VOŠ Val. Mez.

Veřejnosprávní činnost

VOŠPS a SPgŠ Kroměříž

Předškolní a mimoškolní pedagogika

Obchodní akademie a VOŠ Val. Mez.

Veřejnosprávní činnost

Arcibiskupské gymnázium Kroměříž

Gymnázium

SŠ oděvní a služeb Vizovice

Kadeřník

SOŠ Josefa Sousedíka

Kuchař - číšník
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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.

21

21/21

0/0

0/0

1,01/1,04

II.

25

25/25

0/0

0/0

1,13/1,14

III.

13

11/11

2/2

0/0

1,36/1,19

IV.A

16

9/11

5/5

2/0

1,53/1,51

IV.B

15

9/7

6/8

0/0

0/1,59

V.

19

12/12

6/7

1/0

1,44/1,38

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

třída

počet žáků

prospěli s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli

průměrná
známka třídy

VI.

28

11/15

17/13

0/0

1,73/1,57

VII.

16

6/6

10/10

0/0

1,63/1,52

VIII.

15

5/6

10/9

0/0

1,69/1,6

IX.

15

7/10

8/5

0/0

1,49/1,37

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

0/13

0/0

II.

3/0

0/0

0/0

0/0

0/0

6/2

0/0

III.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

4/7

0/0

IV.A

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/10

0/0

IV.B

2/1

0/1

0/0

0/0

0/0

0/9

0/0

V.

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

3/10

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.

7/1

4/1

3/1

0/1

0/0

6/11

0/0

VII.

0/0

1/0

1/0

0/0

0/0

2/8

0/0

VIII.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

3/6

0/0

IX.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

15/13

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

třída

absence celkem

omluvená

neomluvená

průměr na žáka

I.

268/860

268/860

0/0

12,8/40,9

II.

805/1021

805/1021

0/0

32,2/40,8

III.

317/640

317/640

0/0

24,4/49,2

IV.A

460/849

460/849

0/0

28,8/53,1

IV.B

216/462

216

0/0

14,4/30,8

V.

846/782

462

0/0

44,5/41,2

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

třída

absence celkem

omluvená

neomluvená

průměr na žáka

VI.

1079/1274

1079/1274

0/0

38,5/45,5

VII.

467/929

467/929

0/0

29,2/58,06

VIII.

548/797

548/797

0/0

36,53/53,13

IX.

899/951

899/951

0/0

59,93/63,4
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Údaje o integrovaných žácích
Ročník

Druh postižení

Počet žáků

2.

Vývojové poruchy učení

2

3.

Vývojové poruchy učení

2

4.

Vývojové poruchy učení

5

5.

Vývojové poruchy učení

2

6.

Vývojové poruchy učení

4

7.

Vývojové poruchy učení

3

8.

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 2015/2016
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. Výtěžek ze sběru PET lahví a částka z
dobrovolného vstupného na školní akademii byly věnovány tělesně postiženému žákovi naší
školy.
V loňském školním roce jsme se z hlediska prevence zaměřili po dohodě s výchovnou
poradkyní na problematiku nebezpečí návykových látek. Ve výuce se toto téma objevuje zejména
v předmětu přírodověda na prvním stupni, na stupni druhém např. v přírodopisu, chemii,
občanské a rodinné výchově. Plánovaná přednáška k tomuto tématu proběhne až v následujícím
školním roce. Hlavním důvodem této skutečnosti je mnoho akcí uskutečněných v letošním
školním roce.
Preventivní tým řešil hlavně výchovné problémy žáků šestého ročníku – opakované
vyrušování v hodinách, neukázněné chování o přestávkách a nevhodné chování ke spolužákům.
Nevhodné chování bylo řešeno i s dvěma žáky jiných tříd.
Určitě nejsme sami, koho stále trápí občasné vulgární vyjadřování žáků. Toto je z žáky
průběžně řešeno na třídnických hodinách. Ve škole nadále úspěšně pracuje žákovský parlament,
který tvoří zvolení zástupci žáků 5. – 9. ročníku. Ti na pravidelných zasedáních projednávají s
ředitelem školy a preventistou aktuální témata a problémy, letos třeba problematiku ručníků na
toaletách, nebo návrh na projekt školní zahrady.
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Stále se zaměřujeme na trávení volného času žáků v budovách školy v době přestávek, k čemuž
zejména využíváme 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
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.

(Mgr. Oldřich Pavelka)

Údaje o aktivitách školy
Filmové představení
Uskutečnilo se ve vsetínském kině Vatra dle výběru žáků.

Dějepisná exkurze
Dne 19. listopadu se uskutečnila velmi zajímavá exkurze žáků osmého a devátého ročníku. Ve
Zlíně navštívili Legionářský vlak a v Loučce u Vizovic muzeum druhé světové války, věnované
hlavně Pearl Harboru.

Mikulášská besídka
Jako každoročně připravili pedagogové I. stupně pro své děti dopoledne plné mikulášských her a
soutěží. Nápomocni jim i letos byli žáci a žákyně 9. ročníku v maskách Mikuláše, čertů a andělů.
Občanské sdružení Rozína dětem připravilo pro žáky obou stupňů mikulášské balíčky.
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Školní Vánoční jarmark
S velkým ohlasem u rodičovské veřejnosti se letos uskutečnil poprvé. Rodiče měli možnost
zakoupit svými dětmi zhotovené výrobky. V kavárně provozované dětmi měli též možnost se
občerstvit.

Živý Betlém
Tradiční vánoční představení žáků v místním kostele sv. Jana Křtitele proběhlo letos pod vedením
Mgr. Josefa Jakubkoviče a Mgr. Jitky Maliňákové po skončení Školního vánočního jarmarku.

Divadelní představení
Tentokrát bylo určeno pro žáky druhého stupně školy. Jmenovalo se „Tenhle trapas nepřežiju“ a
mělo za cíl úsměvnou formou poučit žáky o pravidlech slušného chování. Proběhlo ve Valašském
národním divadle v Karolince.

Exkurze do Osvětimi
V březnu se žáci 9. třídy zúčastnili vzdělávacího programu „Osvětim – svědomí lidstva“. Program
obsahoval prohlídku obou částí muzea holokaustu Osvětim-Auschwitz a Březinka-Birkenau
doprovázenou poutavým vyprávěním průvodců.

Sokolnická skupina Zayferus
Přednáška o životě ve volné přírodě, chovu a výcviku denních i nočních dravých ptáků žijících
převážně na území naší republiky. Byla doplněna ukázkami živých exemplářů i ukázkami jejich
letových schopností.

Dětský den
Hry a soutěže, kterých se na oslavu Dne dětí zúčastnili všichni žáci školy. Den organizovali
pedagogové, pomáhali žáci a žákyně devátého ročníku.
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Koncert kapel
Proběhl v sále Základní umělecké školy Karolinka. Jednalo se o koncert tří dětských kapel, z nichž
jednu tvořili žáci naší školy a Základní školy Karolinka.
Street – dance
V sále Lidového domu zhlédli naší žáci ukázky různých moderních stylů tance. Tento zábavný
program proběhl pod záštitou občanského sdružení Rozína dětem.

Projekt Edison
Naše škola se ve spolupráci s organizací AIESEC opět 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 i letos jeden školní
týden 8 vysokoškolských studentů z různých zemí, které nám postupně ve svých prezentacích
představili.

Exkurze do Prahy
Exkurze žáků 8. ročníku do Prahy. Využíváme ubytování v ZŠ Norbertov. Žáci během 4 dnů,
procestují hlavní město a zavítají na nejznámější a nejnavštěvovanější místa Prahy. Na dopravu
přispívá Rozína dětem.
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Přehled soutěží a aktivit ve školním roce 2015/2016

Výtvarné soutěže
Příroda očima dětí
Požární ochrana očima dětí
Pěvecké soutěže
Hrozenkovská star, 30 žáků, II. ročník
Jazykové soutěže
O poklad strýca Juráša
Recitační soutěž, okrskové kolo
Chrám a tvrz
Olympiáda v JČ
Konverzační soutěž z anglického jazyka
Matematické soutěže a přírodovědné
Pythagoriáda 5. – 8. třídy
Matematický klokan a přírodovědný klokan
Fyzikální soutěže
Astronomická olympiáda 6. – 9. tříd
Sportovní soutěže
Vybíjená 4. a 5. tříd
Florbal 1.-6.třídy - VI. 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 Karolinka
Karlovská mini – zimní běžecké závody SkiTour
Zimní olympiáda dětí a mládeže
LVK pro mladší a LVK pro starší žáky, školní závody ve Vranči
Soutěže se zdravotní tematikou
Zdravé zuby - pravidelná účast žáků 1. stupně
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Charitativní a sběrové akce 2015/2016
Zah ájili jsem projekt Sbírejme víčka pro Jirku – sběrová akce plastových víček pro žáka školy.
Do aktivity jsme zapojili Červený kříž Huslenky, ZŠ Hovězí, ZŠ Halenkov. Přispívají i obyvatelé
obce prostřednictvím sběrových míst v obchodech Jednota Nový Hrozenkov a Velké Karlovice.
Výtěžek věnujeme mamince žáka na pomůcky a rehabilitaci.
Pro tyto účely věnovali pracovníci školy z fondu FKSP finanční příspěvek ve výši 15 tis. Kč a školní
rok jsme uzavřeli Školní akademií, jejíž výtěžek ve výši 12 367 Kč. Prostředky byly převedeny na
speciální účet žáka.

Sběrové akce – celoroční soutěž ve sběru víček a starého papíru. Celkem 5 618 kg!

1.
1431

2.
1457

3.
526

4.A
639

4.B
644

5.
351

6.
154

7.
332

8.
68

9.
25

Další charitativní akce: Vánoční hvězda - Příspěvek na dětskou hematologii a onkologii v Olomouci,
Vánoční baňka - Liga proti rakovině (ve spolupráci s IC Karolinka)
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Údaje o kontrolách
1. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, 8. 2. 2016
Č.j.: KHSZL 02985/2016 – kontrola školní družiny. Závěr: bez závad.

2. Okresní správa sociálního zabezpečení Vsetín, 15. 4. 2016
Č.j.: 47012/009059/16/010/PP – kontrola plnění v mzdové oblasti, pojištění a sociálních odvodů.
Závěr: doplněny chybějící údaje u 3 zaměstnanců, celkově bez nedostatků.

3. Česká školní inspekce
Č.j. ČŠIG-3885/15-G2 – elektronické zjišťování v oblasti bezpečnosti.
(13. 11. 2015)
Č.j. ČŠIG-361/16-G2 – elektronické zjišťování v oblasti občanského vzdělávání.
(28. 1. 2016)
Č.j. ČŠIG-502/16-G2 – elektronické zjišťování matematické gramotnosti v 6.ročníku. (květen 2016)
Č.j. ČŠIG-1158/16-G2 – elektronické zjišťování prevence rizikového chování
(22. 3. 2016)

Komplexní inspekční činnost ČŠI
Č.j. ČŠIIZ.: ČŠIZ 642/16-Z
Termín: 24. 5. 2016 – 26. 5. 2016

Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle příslušných školních
vzdělávacích programů poskytovaných základní školou. Zjišťování a hodnocení souladu školních
vzdělávacích programů s právními předpisy, Rámcovým vzdělávacím programem pro základní
vzdělávání a jejich naplnění v praxi za období od poslední inspekce. Kontrola dodržování
vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních předpisů, které se
vztahují k poskytování vzdělávání. Kontrolovaným obdobím byl školní rok 2015/2016 k datu
inspekční činnosti
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Kontrola zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při vzdělávání a s ním přímo souvisejících
činnostech, poskytování nezbytných informací žákům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví a
kontrola vedení evidence úrazů žáků včetně vyhotovení a zaslání záznamu o úrazu stanoveným
orgánům a institucím. Kontrolovaným obdobím byly školní roky 2013/2014, 2014/2015 a
2015/2016 k datu inspekční činnosti.
Kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích
právních předpisů v oblasti školního stravování s ohledem na cílovou skupinu strávníků a na typ
školy a školského zařízení.
Hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků v oblastech vymezených
vybranými specifickými úkoly PHÚ, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů.

Kontrola dokumentace:
1. Zřizovací listina
2. Dodatek ke zřizovací listině
3. Rozhodnutí o zápisu školy do rejstříku škol a školských zařízení
4. Rozhodnutí o zápisu změny do rejstříku škol a školských zařízení
5. Jmenovací dekret ředitele školy
6. Potvrzení ředitele školy ve funkci
7. Dlouhodobá koncepce rozvoje školy (písemná nebo ústní)
8. Doklady o nejvyšším vzdělání pedagogických pracovníků
9. Organizace přímé vzdělávací činnosti pedagogických pracovníků ve školním roce 2014/2015
10. Rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
11. Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
12. Katalogové listy žáků a třídní výkazy (v písemné nebo elektronické podobě) – školní matrika
13. Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání platný k datu inspekce
14. Školní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání - ŠD platný k datu inspekce
15. Výroční zprávy o činnosti školy školní rok 2012/2013, 2013/2014 a 2014/2015
16. Školní řád základní školy v platném znění
17. Třídní knihy ZŠ pro školní rok 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 k datu inspekce
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18. Organizační řád příspěvkové organizace platný k datu inspekce
19. Organizační schéma příspěvkové organizace platné k datu inspekce
20. Plán pedagogických rad ve školním roce 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016
21. Zápisy z jednání pedagogické rady ZŠ ve školním roce 2013/2014 , 2014/2015, 2015/2016 k
datu inspekce
22. Zápisy z jednání metodického sdružení či předmětových komisí
23. Zápisy z rodičovských schůzek za období 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 k datu inspekce
24. Plán dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014, 2014/2015,
2015/2016 k datu inspekce
25. Doklady o absolvování akcí dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků za období
2013/2014, 2014/2015 k datu inspekce
26. Minimální preventivní programy za sledované období a jejich vyhodnocení
27. Plán činnosti výchovného poradce, individuální vzdělávací plány (nadaní, speciální vzdělávací
potřeby, ostatní), evidence žáků se zdravotním postižením individuálně integrovaných
28. Plán činnosti školního metodika prevence
29. Plán kontrolní a hospitační činnosti pro školní rok 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 k datu
inspekce
30. Hodnocení hospitační činnosti 2013/2014, 2014/2015, 2015/2016 k datu inspekce
31. Přehledy prospěchu tříd v 1. a 2. pololetí a výchovných opatření v 1. a 2. pololetí za sledované
období
32. Projekty v rámci OP i jiné
33. Traumatologický plán platný k datu inspekce
34. Kniha úrazů platná k datu inspekce

Dokumentace k hodnocení ekonomických podmínek
Hodnocení ekonomických podmínek školy se provádí v kontextu tří let 2013 – 2015.
1. Závazné ukazatele rozpočtu neinvestičních výdajů za rok 2013, 2014, 2015
2. Výkaz zisku a ztráty za rok 2013, 2014, 2015
3. Rozvaha za rok 2013, 2014, 2015
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4. Hlavní účetní kniha za rok 2013, 2014, 2015
5. Rozbory hospodaření za rok 2013, 2014, 2015 (po zpracování roční účetní závěrky), údaje o
použití finančních prostředků poskytnutých v roce 2013, 2014, 2015.
6. *Přehled čerpání prostředků celkem a ze státního rozpočtu za rok 2013, 2014, 2015 – finanční
prostředky poskytnuté dle ustanovení § 160-162 školského zákona (podrobný přehled – učebnice
a učební texty, učební pomůcky, ICT, základní školní potřeby, školení z toho DVPP apod. – viz
poznámka).
7. Finanční prostředky poskytnuté v roce 2013, 2014, 2015 dle ustanovení § 163 školského zákona
– informace o použití účelově určených prostředků z rozvojových programů MŠMT.
8. Informace o realizovaných (ukončených i probíhajících) projektech (EU a jiné) 2013, 2014, 2015.
Projektový záměr, rozhodnutí o poskytnutí dotace, vyhodnocení projektů, přehled čerpání atd.
9. Investiční prostředky 2013, 2014, 2015 – čerpání - účel, zdroje (hrazené z vlastních i akce
hrazené ze státního rozpočtu, ze zdrojů zřizovatele).
10. Náklady na opravy - informace o obsahu nákladů zaúčtovaných na účtu oprav (např. malování,
opravy nemovitosti, drobné opravy zařízení a vybavení) 2013, 2014, 2015.
11. Informace o poskytnutých finančních darech, grantech, apod. (mimo závazné ukazatele
rozpočtu a dotace zřizovatele) 2013, 2014, 2015 a účelu jejich použití.
12. Další podpůrné materiály (výroční zprava o hospodaření, vlastní hodnocení, rozbor nákladů a
výnosů apod.) 2013, 2014, 2015.

Seznam kontrolovaných dokumentů BOZ:

1. Vnitřní řád
2. Organizační řád
3. Provozní řád
4. Minimální preventivní program
5. Traumatologický plán
6. Opatření k vyhlášení mimořádné situace
7. Požární kniha
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8. Dokumentace ke školení zaměstnanců ve vztahu k bezpečnosti žáků
9. Dokumentace ke školení zaměstnanců k poskytování první pomoci
10. Dokumentace ke školení žáků
11. Zápis o prověrce bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
12. Kniha úrazů
13. Vyhodnocení rizik ve vztahu k dětem a žákům
14. Záznamy o úrazech dětí a žáků
16. Dokumentace k revizím a kontrolám technických zařízení včetně zprávy o revizi
tělovýchovného zařízení
Seznam základní dokumentace BOZP na pracovišti
- Systém řízení rizik
- Směrnice k poskytování OOPP
- Zdravotní prohlídky
- Traumatologický plán
- Kategorizace prací a pracovišť
- Osnovy školení a záznamy o školeních
- Roční prověrka BOZP a PO, protokoly o kontrolách

Seznam kontrolovaných dokladů a materiálů pro školní stravování – školní rok 2015/2016

1. Přihlášky ke stravování (Seznamy strávníků) k 31. 10. 2014 (kontrola v září 2015, k 31. 10. 2015
(pro kontroly zahájené po zpracování výkazů šk. r. 2015/2016)
2. Vnitřní řád školského zařízení
3. Měsíční uzávěrkové sestavy za rok 2015 k datu kontroly (výkazy stravného, přehledy o denní
normě a spotřebě potravin, přehledy plateb stravného dle kategorií, výdejky potravin,
hospodaření skladu a další)
4. Spotřební koše za rok 2015 k datu kontroly
5. Jídelní lístky za rok 2015 k datu kontroly
6. Ceny stravného dle kategorií platné v kontrolovaném období
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7. Vyúčtování školní jídelny za rok 2014, rok 2015 k datu kontroly
Přehled kalkulací poskytovaného stravování pro rok 2015
9. Smlouva s nutričním terapeutem (dietní stravování)
10. Potvrzení dětského lékaře pro strávníky v dietním stravování
11. Živnostenský list (pouze při provozování doplňkové činnosti)
12. Smlouvy o zajištění školního stravování mezi s právnickou osobou vykonávající činnost školy
nebo školského zařízení a provozovatelem stravovacích služeb
13. Smlouvy s nájemci nápojových a výdejních automatů (pokud je škola provozuje)
14. Smlouva s nájemcem bufetu (pokud jej škola provozuje)
Závěry:

Klady:
 Efektivní a účelná práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, optimální zapojení
asistentů pedagoga.
 Změna ředitele umožnila zřetelnou změnu v podmínkách a rozvoji technických
dovedností žáků a v kvalitě estetického prostředí školy.
 Požadavky zákona o pedagogických pracovnících byly u učitelů naplněny na 93%.
 Cílené zaměření DVPP, prohlubování kvalifikací a specializací.
 Efektivní využívání finančních prostředků zřizovatele pro technického zlepšení stavu
školy a podmínek pro vzdělávání.
 Získávání dalších (projektových) prostředků.
Zápory:


Nedostatečné IT vybavení, omezení podmínek pro výuku TV a zájmovou činnost.

Výsledky i průběh vzdělávání ve vztahu ke vzdělávacím programům mají očekávanou úroveň.
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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, pořádáme schůzky s rodiči,
konzultační hodiny.
Žáci i učitelé zorganizovali první školní vánoční jarmark s ukázkou řemesel, dovedností
žáků, hudby a prodeje výrobků. Akce se setkala s velkým zájem a kladným hodnocením. Tradičně
uvedli v místním kostele představení Živý Betlém. V rámci městyse vzájemně spolupracujeme i
s knihovnou, pronajímáme bezplatně tělocvičnu jednotlivým složkám Sokola Nový Hrozenkov a
Orla Nový Hrozenkov, kteří sportují s mládeží a žáky školy.
Úspěšná je spolupráce s občanským sdružením Rozína dětem pod vedením
p. Pavly Stupkové. 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. Momentálně připravujeme
podzimní dětský bazar.
Pokračovala spolupráce se Základní uměleckou školou Karolinka, která má v budově naší
školy vyhrazené prostory pro výuku některých hudebních oborů, předškolní zájmové výtvarné
výuky. Prostory poskytujeme MŠ i pro výuku Aj.
Spolupráce se zřizovatelem Městys Nový Hrozenkov je na velmi dobré úrovni. Škola
využívá technické pracovníky městyse při opravách v areálu i interiérech školy. Podařilo se nově
v průběhu roku vymalovat prostory chodeb a přístupu do jídelny včetně toalet.
Mezi další spolupracující subjekty patří i ZŠ Praha Norbertov, jež s námi využívá prostory
školy pro ubytování žáků během exkurzí jak na Valašsku, tak my u nich v Praze.
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Zapojení do projektů EU
Zapojili jsme se do výzvy č.56 – Rozvoj čtenářské gramotnosti.

Základní informace o jazykově-vzdělávacím pobytu
Termín realizace pobytu: 14. – 19. 9 2015
Místo konání pobytu: Velká Británie, Brighton, Shoreham-By-Sea
Název instituce, ve které probíhal jazykový kurz: English Language Homestays, Shoreham-By-Sea

Výuka probíhala tři dny po třech hodinách. Žáci pracovali v malých skupinách, maximální počet
12. Kurz se zaměřoval na rozvoj komunikativních dovedností. Žáci se představili, mluvili o sobě a
svých kamarádech. Bylo jim vysvětleno správné používání časů. S rodilými mluvčími vyplňovali na
ulicích dotazníky, hráli různé hry na rozvoj řečových dovedností. Pracovali individuálně i ve
skupinách, měli si připravit scénky na zadaná témata.

Návštěva památek
Londýn – Greenwich (nultý poledník), plavba po Temži (historická a moderní podoba Londýna),
parlament (sídlo britské vlády), Westminsterské opatství (místo korunovací,svateb a pohřebiště
členů královské rodiny), Buckinghamský palác (sídlo královny), Trafalgar Square, the City (Londýn
jako finanční centrum)
Portsmonth - proslaveného námořní historií, návštěva historických doků se slavnými loděmi
Victory a Warrior, Muzeum námořnictva
Hastings - Smuggler´s Adventure – pašerácké jeskyně (historie černého obchodu v UK), výlet k
vápencovým skaliskům Seven Sisters a Beachy Head (unikátní přírodní zajímavost).
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Brighton - nejstarší akvárium na světě Sea Life Center, procházka středověkými uličkami The
Lanes, procházka kolem velkolepého Brighton Pavillion, molo Brighton Pier

Realizace Čtenářských dílen
V průběhu vyučování bylo realizováno 12 čtenářských dílen s nově pořízenou literaturou (cca 40
nových titulů). Zapojeni žáci 7. a 9. ročníku.
Zakoupen projektor, plátno a počítač.

Celková výše dotace 333 000 Kč.

Výzva č. 57 na zlepšení technického vybavení dílen

Realizováno přes 30 hodin pracovních činností s nově zakoupeným nářadím, pomůckami a
stavebnicemi (stavebnice Boffin, mini soustruhy UNI Max, řezačky polystyreenu). Vybavení
poslouží pro výuku předmětů pracovních činností – práce s technickými materiály a pro oblast
design a konstruování. Ukázky práce byly také součástí vánočního jarmarku.

Celková výše dotace 200 000 Kč.

Oba projekty realizovány do 22. 12. 2015
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Závěr
Změny v pedagogickém sboru přinesly oživení vzájemné spolupráce a nové podněty
v práci s žáky. Započaly činnosti zaměřené pro aktivnější zapojení žáků pro zlepšení podmínek
školy např. projektovými dny nebo žákovským parlamentem. Podněty ze strany rodičů
převažovaly v kladném hodnocení a návrzích na další aktivity. Hodnocení průběhu vzdělávání bylo
ze strany ČŠI kladně hodnoceno, doporučení směrem ke zlepšení např. ŠVP jsme reflektovali a
aktivně realizovali. Započala aktivní spolupráce pedagogů v rámci metodických sdružení, kteří se
podílí na podnětech pro plánování celoročních aktivit. Došlo ke zlepšení estetického prostředí a
mohu kladně hodnotit zájem pedagogů a jejich přispění v této oblasti.
Žáci kladně hodnotí aktivity projektů EU, činnosti přesahující z výuky do zájmové činnosti
s možností prezentace před rodiči formou jarmarku, akademie nebo výstavy. Zapracovali jsme
podněty na sjednocení pravidel hodnocení výsledků vzdělávání. Jejich podněty reflektujeme při
plánování nákupu vybavení a inventáře školy.
Školní rok 2015/16 prohloubil spolupráci se zřizovatelem Městysem Nový Hrozenkov,
který se zajímá o dění ve škole a posílil rozpočet školy a podpořil tak návrhy na investiční akce ve
škole. Podařilo se vyřešit nedostatky v oblasti inventarizace majetku, byla realizována důsledná
kontrola evidence a označení. Ve spolupráci se zřizovatelem byly zahájeny úklidové práce
v půdních prostorách školy i v dalších skladových místnostech.
Velmi dobrá spolupráce s architekty ze studia Consequense směřuje k finalizaci projektové
dokumentace na novou tělocvičnu. Momentálně ve fázi finalizace interiéru a řešení topného
systému se vzduchotechnikou. Nad rámec smlouvy zpracovávají podobu komplexu školy a
zahrady jako celku. Budeme hledat možnosti v rámci projektu IROP na zlepšení interiéru
odborných učeben a venkovního sportoviště, kde podáme žádost na Nadaci ČEZ. Na stavbu
tělocvičny se za optimální řešení nabízí vyčkat na dotační titul z MŠMT, který je přislíben.
V měsíci srpnu jsem podal žádost na Nadaci konta Bariéra o příspěvek na investici na
přepravní plošinu pro imobilního žáka v celkové výši 180 tis. Kč. Navrhované řešení bylo úspěšně
schváleno odbornou komisí na ČVUT Praha a čekáme na zasedání rady nadace, které se uskuteční
v listopadu
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Po předání vysvědčení byly ve škole zahájena II.etapa dokončení výměny elektroinstalace
ve staré budově školy a stavební práce na rekonstrukci sociálního zázemí I.stupně ve dvou
podlažích u učeben a kabinetů. Ve škole se vystřídala desítka firem a živnostníků. Celkové náklady
na rekonstrukce a opravy dosáhly částky 1 716 195 Kč.
Děkuji závěrem pedagogickým pracovníkům za nasazení a obětavost v jejich nelehké práci,
všem správním zaměstnancům za časté práce nad rámec povinností. Děkuji p. Františku Orságovi
za celoživotní práci v pozici školníka a všem pedagogům, kteří přešli na nová působiště, přeji
hodně úspěchů. Všem novým spolupracovníkům přeji, ať se v ZŠ Nový Hrozenkov cítí jako doma
a hodně sil do dalšího působení. Děkuji za spolupráci a podněty Školské radě, vedení Městyse
Nový Hrozenkov a rodičům za důvěru.

V Novém Hrozenkově 14. 10. 2016
Mgr. Igor Haša, ředitel školy
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