
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY č. 22 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

 

 

 

Výroční zpráva č.22 o činnosti Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín za školní rok 2016/2017 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 426/2017 
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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: 190 

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  

Vzhledem k ukončení pracovního poměru Mgr. Haničákové dochází k zániku funkce člena školské rady. 

Nové volby se uskuteční na začátku nového školního roku 2017/18. 

  

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. V průběhu roku 2017 ve spolupráci s Městysem Nový Hrozenkov byly započaty 

přípravné práce na projektových žádostech na zateplení budovy, změny fasády, vstupu od parku a 

systému vytápění včetně výměny oken. Na vizuální podobě se podílí architektonické studio 

Consequense. 

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

V parku proběhl revitalizační zásah – ořez vzrostlého keře tisu, zkrácení větví a vyčistění prostoru pod 

rozsáhlou korunou. 

Prostory zadní zahrady jsou nyní trvale udržovány a postupně doplňovány o zeleň a přípravu pro 

pěstitelské práce a sport. Byly zakoupeny přenosné lehké fotbalové brány, žáci sestavili z dřevěných 

palet vyvýšený záhon a kompost. V areálu jsou umístěny stojany na kola a areál je zabezpečen branou 

a kamerou. Výraznou změnou bylo pořízení zahradního traktoru, který zefektivnil a zkvalitnil sečení 

všech travnatých ploch. Výsledkem je kvalitní travnatý povrch vhodný i pro pohyb žáků, časová 
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náročnost je o 50 % nižší než u předchozího způsobu sečení. Dřívější náklady na 1. sečení zadní zahrady 

včetně mulčování se pohybovaly v částce 6 000 Kč. Bylo zapotřebí nejméně 4x ročně. Pořizovací 

náklady na traktor ve výši 73 000 Kč se vrátí po třech letech (nejsou započteny náklady na sečení parku 

a mzdové náklady na vícepráce školníka). 

Nejstarší budova školy (A) trojpodlažní se suterénem, pronajímá Sokolu Nový Hrozenkov. 

Posilovna byla doplněna o zařízení na měření odběru vody a elektrické energie. Suterén je monitorován 

kamerou, která je součástí zabezpečovacího systému školy.  Byla podána žádost na instalaci další 

kamery, která bude uhrazena z nájemného.  

Novější pavilon (B) z roku 1991 je rovněž trojpodlažní. V loňském 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. Došlo ke zvýšení estetického vzhledu, ke zvýšení hygienického standartu, ke 

snížení spotřeby vody (v minulosti časté průtoky vody zastaralým splachovacím a sanitarním 

vybavením). Díky funkční ventilaci se neobjevují plísně a zápach. V nové budově se rovněž podařilo 

kompletně vyměnit zastaralá žebrová topná tělesa. Třídy jsou doplněny novými koberci a kompletně 

novým nábytkem.  

Do 1. patra byla díky podané žádosti o dotaci z Nadace 

Bariéra a prostředkům zřizovatele instalována bezbariérová 

schodišťová plošina. Její instalace proběhla v zimních měsících 

a umožnila hendikepovanému žákovi na vozíčku pohodlný 

přístup k třídě a k učebně PC. 

Vstup do budovy (B) školy zásadně doznal změn v průběhu měsíců července a srpna, kdy 

probíhala rozsáhlá rekonstrukce přístupové cesty a chodníků ke škole. Rekonstrukce byla realizována 

podle projektové dokumentace Arch. Libora Sošťáka, který 

projektoval celkové řešení úprav v okolí školy. Touto etapou se 

podařilo vyřešit výrazné zlepšení bezpečnosti a estetického 

vzhledu hlavního přístupu ke škole.  

V průběhu prací a po odkrytí povrchů byly nutné opravy a 

zásahy do kanalizace a náročné bylo vyspádování povrchu 

chodníků, který zasahuje k bytovému domu, do parku a ke škole. 

Změn doznal i nájezd ke škole, část obecního chodníku i samotné parkoviště u školy. Celkové náklady 
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dosáhly výše 1,3 milionu Kč. Za žáky školy a rodiče, kteří dlouhodobě upozorňovali na neutěšený stav 

chodníku, děkuji vedení Městyse Nový Hrozenkov a jejich zaměstnancům, kteří se podíleli na 

stavebních pracích. 

Budova jídelna (C) z roku 2006 je připojena k budově (A) školy bezbariérovým přístupem a 

výtahem vybudovanými v roce 2004. V přízemí této stavby se nachází učebny pro pracovní činnosti a 

pěstitelství. Z předchozích výročních zpráv byly vytýčeny úkoly, které se podařilo realizovat: 

 

 Sanace zdiva v prostoru místnosti č. 0320 (zjištěna 

havárie topného tělesa v dřívějších letech)  

 Oprava odtokových žlabů, výměna izolace a oprava 

zdiva. 

 Oprava plynového připojení do jídelny (bylo označeno 

jako rizikové a nutné k opravě v revizní zprávě plynové 

kotelny jídelny)  

 Místnost č.0320 byla po dohodě se zřizovatelem pronajata na 5 let místnímu dechovému 

sdružení ke zkouškám a uskladnění hudebních nástrojů. 

 

K řešení v budově (C): 

 

 Přípravna brambor – špatně provedené izolace zdiva. Plíseň způsobená průsaky vody (dosud 

nepotvrzeno zda ze škrobárny, nebo ucpanými odpady popř. poškozenou hydroizolací). Problém 

bude řešen v následujícím kalendářním roce. 

 Nevyužitý prostor půdní vestavby a stárnutí sociálního zázemí, které se nepoužívá.  

 Dokončení sanace zdiva v ostatních prostorech suterénu. 

 

 

Škola a prostory pro výuku  
  

V budově školy je celkem 23 tříd. V novějším pavilonu (B) 10 tříd. Postupně došlo 

k úpravám některých tříd ke specializaci např. HV, PC 1, PC 2, Interaktivní učebna. Nově jsme vybudovali 

sklad učebnic v bývalém kabinetu výchovného poradce, který je nyní přesunut do budovy (A). Bude 
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potřeba v budoucnu interaktivní učebnu č. 199 rekonstruovat na kmenovou třídu. Důvodem je nárůst 

počtu žáků a tříd a demografický výhled ukazuje na možnost 2 tříd v 1. ročníku v roce 2018. Interaktivní 

technologie budou postupně instalovány do běžných tříd, aby se zvýšila efektivita výuky a snížila se 

časová náročnost na přesun třídy apod.  

V II. pololetí 2018 budeme realizovat rekonstrukci počítačové učebny č. 182 (tzv. nová počítačová 

učebna). Česká školní inspekce v roce 2016 negativně hodnotila: nízký počet PC stanic v počítačové 

učebně, nevhodné dispoziční řešení učebny, nevhodný nábytek, způsob elektrorozvodů. Učebna, která 

byla pořízena z dotace EU v letech 2012-13 musí mít trvalou udržitelnost min. 5, což by v roce 2018 

umožnilo rekonstrukci. 

V budově během prázdnin proběhlo chemické vyčistění podlah a impregnace povrchů chodeb, 

což zvýšilo estetický vzhled, zlepšilo hygienické požadavky na úklid a prodlouží životnost podlahové 

krytiny. 

V budově (A) mají žáci mají o přestávce k dispozici stolní fotbal a pingpongový stůl, které byly 

pořízeny o.s. Rozína dětem. Od ledna 2017 vstoupila v platnost tzv. pamlsková vyhláška, která omezila 

nabídku zboží. Dodavatel dodržuje parametry zboží, které splňuje přísné evropské normy zakotvené ve 

vyhlášce.  

V budově je celkem 13 tříd, z toho jsou dvě třídy využívány školní družinou. Chodby průběžně 

upravujeme pro stálou výzdobu a prezentaci výsledků prací a činnosti žáků. Třídy jsou kmenové pro 

žáky II. stupně a některé 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 data projektory:  Aj 1, Aj 2, F/Ch, Školní knihovna. 

Plánujeme Př, Hv včetně ozvučení. 

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. Přesto byla realizována některá opatření ke zlepšení: 

 Výmalba tělocvičny zaměstnanci městyse v průběhu 

jarních prázdnin 

 Oprava herních prvků, úklid nářaďovny 

 Oprava osvětlení tělocvičny 
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 Rekonstrukce šatny TV v průběhu srpna 

  

Velmi intenzivně spolupracujeme s architekty ze studia Consequence na přípravě projektové 

dokumentace nové tělocvičny. Některá zjištění v průběhu příprav (např. geologický průzkum, blízkost 

železnice, vědní inženýrských sítí na místě budoucí stavby) prodlužují zpracování (zdlouhavý proces 

povolení, připomínek a opětovného povolení, včetně návaznosti na další složky v oblasti BOZ a PO) a 

zvyšují nároky jak na stavbu, tak časovou náročnost na zpracování. 

  

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. 

V roce 2016/17 bylo evidováno celkem 16 školních úrazů. 

Pracovní úrazy nebyly. Hygienické zázemí je v souladu s 

platnými normami. V roce 2016 jsme provedli audit v oblasti 

úklidu a hygieny. Byly proto pořízeny nové nerezové úklidové vozíky včetně vybavení (mopy, kbelíky, 

dávkovače, úklidový textil) a specializované chemické prostředky pro úklid a desinfekci. Investovali 

jsme do nových pěnových dávkovačů, které byly nově doplněny do všech kmenových tříd, na WC 

přibyly boxy na papírové ručníky i zrcadla.  

 

Rodiče a veřejnost 
 

 

Od roku 2016 jsme zavedli první třídní schůzky již v měsíci září. Rodičům jsou předány informace 

o organizaci školního roku, termínech schůzek, seznámí se s obsahem důležitých dokumentů a 

novinkami ve škole. Informovanost rodičů a žáků je dále zajištěna nástěnkami, venkovní zasklenou 

informační tabulí, webovými a novými webovými stránkami, třídními schůzkami, schůzkami s třídními 

důvěrníky, konzultačními hodinami. 
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Nové webové stránky a logo školy 

 

Od ledna probíhala složitá jednání s držitele internetové domény www.zsnovyhrozenkov.cz. 

Podle smlouvy s roku 2008 byla výpovědní lhůta 1 rok. Trvalo několik měsíce, než se podařilo odstoupit 

od smlouvy za cenu odkupu domény. Autor stránek a držitel domény nebyl přístupný změnám 

v podobě stránek. Proto jsme oslovili několik firem a vybrali novou podobu stránek a vytvoření 

redakčního systému, do kterého mohou vstupovat učitelé, žáci i rodiče. Nově bylo vytvořeno logo 

školo, které vzniklo na motiv námětu žákyně školy, která zvítězila s návrhem ve školním kole. 

 

 

 

  

http://www.zsnovyhrozenkov.cz/
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Objekt školy a jeho součásti, počty žáků: 
  

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: 190 

 

o z toho na I. stupni   109 

 z toho dívek      54 

 z toho chlapců  55 

o z toho na II. stupni  81 

 z toho dívek   35 

 z toho chlapců   46 
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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: 295 

 

Počet žáků stravovaných ve školní jídelně:   172 

o z toho z I. stupně:   99 

o z toho z II. stupně:   73 

 

Ostatních pravidelně stravovaných:  123 

o z toho pracovníků školy:  25 

 

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

74 žáků MŠ + 8 pracovníků MŠ 

 

 

 

 



 

   

 
12 

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 2016/17 jsme provedli kontrolu souladu s RVP ZV a úpravy dle 

novelizace školského zákona. Dle pokynů MŠMT byla zapracována povinná plavecká výuka v 2. a 

3. ročníku. ŠVP ZV prošlo technickou úpravou – byl vytvořen hypertextový obsah pro snazší 

vyhledávání a orientaci v rozsáhlém rozsahu textové části. 

 

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   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 zaměstnanců na pozici učitel/ka (vychovatelka) s pracovním úvazkem 15,4 

3 zaměstnanci na pozici asistent pedagoga s pracovním úvazkem 2,4 

  

o z toho 1. stupeň   14 fyzických osob (10 žen) 

 

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 1. stupni činil 8,5 

 

o z toho 2. stupeň    13 fyzických osob (9 žen) 

 

celkový pracovní úvazek pedagogických pracovníků na 2. stupni činil 7,6 

 

 

 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.  

1 fyzická osoba na dohodu o pracovní činnosti (úklid jídelny) s úvazkem 0,25 

 

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 
 

 

 

 Čtení a psaní v 1. třídě ZŠ, 9. 9.2016 (1 pedagog) 

 Školení učitelů chemie pro nakládání s nebezpečnými látkami, 24. 10. 2016 (1) 

 Dyslexie a dysortografie prakticky, 8. 11. 2016 (6) 

 Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka, 10. 11. 2016 (1) 

 Porada ředitelů Vsetín (Aktuality ČŠI, KÚ Zlín, Inkluze, ORP), 16. 11. 2016 (ŘŠ) 

 Čeština může bavit děti i učitele, 23. 11. 2016 (1) 

 Vzdělávání managementu škol, změny v novele školského zákona 21. 11. 2015 (ŘŠ) 

 Specifické poruchy učení – reedukace SPU, 15. 11., 16. 11. 2017 (1)  

 Jak pracovat s knihou v MŠ a na I. stupni ZŠ, 2. 2. 2017 (6)  

 KPPP – regionální konference, 8. 2. 2017 (VP) 

 Dítě s poruchou autistického spektra v ZŠ, 22. 3. 2017 (1) 

 Vzdělávání managementu školy, změny v novele ŠZ, MAP ZK, reg. Školství, Hodnotící 

procesy ve školství, (ŘŠ) 

 Hospodaření s prostředky FKSP,  5. 5. 2017 (ÚŠ) 

 Read and have fun!, 9. 5. 2017 (1) 

 Vzdělávání managementu škol, změny v novele školského zákona 12. 6. 2017 (ŘŠ) 

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

 Specializační studium výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ, od 16. září 2016 (VP) 

 

Aktivně podporujeme pedagogickou praxi studentů SŠ, VOŠ a VŠ s pedagogickým zaměřením. 
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Údaje o zařazování žáků 
 

Zápis proběhl na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín dne 12. dubna 2016. 

 

K zápisu bylo pozváno celkem: 32 dětí (13 dívek, 19 chlapců)  

 z toho:  

o poprvé u zápisu: 24 dětí (10 dívek, 14 chlapců) 

o přicházejí po odkladu: 8 děti (3 dívky) 

o počet přijatých: 22 dětí (12 chlapců, 10 dívek) 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky:  10 dětí (3 dívky) 

 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2017/2018 

obdrželo 22 žáků, do 1. třídy nastoupilo 21 žáků (1 žák se přestěhoval).  

U jednoho žáka bylo po spolupráci s MŠ a KPPP Vsetín zajištěno vzdělávání s asistentem 

pedagoga. 
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Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2016/2017 

 

Celkem ze školy vyšlo: 14 žáků (5 dívek, 9chlapců). Žáci byli úspěšně přijati: 

 

Střední škola Obor  

1. Střední průmyslová škola strojnická Vsetín Strojírenství 3 

2. Střední škola informatiky, elektrotechniky  Informační technologie   

3. a řemesel Rožnov pod Radhoštěm   1 

4. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Elektrikář - silnoproud 1 

 
Obráběč kovů 2 

 
Truhlář 1 

5. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická  Gymnázium 1 

6. škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín     

7. Arcibiskupské gymnázium Kroměříž Gymnázium 1 

8. Střední lesnická škola Hranice Lesnictví 1 

9. Střední škola oděvní a služeb Vizovice Krejčí 1 

10. Střední průmyslová škola stavební  Architektura   

11. Valašské Meziříčí   1 

12. Střední odborná škola umění a designu a      

13. Vyšší odborná škola Brno Malířství 1 

Celkem žáků   14 
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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.  18/18 18/18 0/0 0/0 1,014/1,042 

II.  23/22 22/20 1/2 0/0 1,103/1,142 

III. 25/24 21/17 4/7 0/0 1,281/1,380 

IV. 13/12 10/9 3/3 0/0 1,299/1,324 

V.A 16/17 6/7 8/8 2/2 1,794/1,859 

V.B  16/16 7/4 9/12 0/0 1,638/1,775 

 

 

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

 

třída počet žáků prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměrná 
známka třídy 

VI.  23/22 12/11 11/10 0/1 1,665/1,649 

VII.  28/28 8/10 20/18 0/0 1,863/1,868 

VIII.  16/16 7/8 9/8 0/0 1,485/1,596 

IX.  14/14 5/4 9/10 0/0 1,688/1,679 

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 0/4 0/0 

II.  0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 8/11 0/0 

III. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/7 0/0 

IV. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/5 0/0 

V.A 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/2 0/0 

V.B  3/1 0/1 0/0 0/0 0/0 0/6 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 1/1 0/2 1/1 0/0 0/1 0/0 

VII.  1/0 5/1 0/0 0/0 0/0 11/5 0/0 

VIII.  0/0 0/1 1/0 0/0 0/0 0/6 0/0 

IX.  0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/5 0/1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

 
20 

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

 

třída 
 

absence celkem omluvená neomluvená průměr na žáka 

I.  445/573 445/573 0/0 24,72/31,38 

II.  566/791 566/791 0/0 24,61/34,39 

III. 777/980 777/980 0/0 31,08/39,20 

IV. 454/588 454/588 0/0 34,92/45,23 

V.A 528/1189 528/1189 0/0 31,06/69,94 

V.B  578/751 578/751 0/0 36,13/46,94 

 

 

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

 

třída 
 

absence celkem omluvená neomluvená průměr na žáka 

VI.  924/1108 924/1108 4/0 40,17/48,17 

VII.  1121/2000 1121/2000 0/0 40,04/71,43 

VIII.  644/1005 644/1005 0/0 40,25/62,81 

IX.  742/1506 742/1506 0/0 49,47/107,57 
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Údaje o integrovaných žácích 
 

 

Ročník Podpůrná opatření (PO) stupeň/počet žáků Individuální vzdělávací plán 

I. PO – 0 IVP - 0 

II. PO 2 – 1 IVP - 1 

III. PO 1 - , PO 3 – 1 IVP - 3 

IV. PO 1 – 1, PO 3 – 1 IVP - 2 

V. A PO 2 – 1, PO 3 – 2 IVP - 4 

V. B PO 1 – 1, PO 2 – 3 IVP - 1 

VI. PO 1 – 1, PO 2 – 2 IVP - 2 

VII. PO 2 – 2 IVP - 2 

VIII. PO – 0,  IVP - 0 

IX. PO 2 – 1  IVP - 1 

 

 

Ve škole zahájil činnost speciální pedagog (hrazeno z projektu EU), realizujeme předměty 

speciální pedagogické péče. Ve škole pracují 3 asistentky pedagoga v 3., 4. a 5.třídě, 1 osobní 

asistentka žáka.  
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ZHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

  

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. 

Stále se snažíme udržovat širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů, naši žáci 

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

sportovních soutěží se střídavými úspěchy. Úspěchu největšího dosáhla v literární soutěži 

„Prostorem a časem 1. světové války“ žákyně deváté třídy Adéla Kopecká. Do soutěže bylo 

přihlášeno celkem 60 prací ve dvou kategoriích – základní školy, víceletá gymnázia a střední školy.  

V kategorii základních škol Adéla zvítězila. 

Pokračovaly i charitativní akce – opět jsme se zapojili 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  byl věnován 

tělesně postiženému žákovi naší školy. Se stejným cílem jsme zorganizovali i běh Run and Help, 

akci, která se konala pod záštitou Nadace bariéra. Na konci května absolvovali všichni žáci školy 

trasu 500 metrů, někteří i delší. Zapojili se i zájemci z rodičovské a širší veřejnosti, vybráno bylo 

celkem 20 953.- Kč. 

 

V oblasti prevence se naše škola zapojila do projektu Filozofické fakulty UP Olomouc, jehož 

koordinátorem je  Pedagogicko . psychologická poradna na Vsetíně. Jedná se o zjišťování 

rizikového chování a impulzivity u žáků věku 11 až 15 let. Vyhodnocení tohoto projektu nám bylo 

zasláno na konci června a podle těchto výsledků vybereme preventivní programy na příští školní 

rok.   

Preventivní tým řešil i v tomto školním roce hlavně výchovné problémy žáků šestého 

ročníku – opakované vyrušování v hodinách, neukázněné chování o přestávkách a nevhodné 

chování ke spolužákům. Na základě podnětu Policie ČR bylo prošetřeno jednání žáka páté  
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třídy a dvou žáků třídy třetí. Žáci byli poučeni o vhodném chování k sobě navzájem a za jakých 

okolností využít linku 112 nebo 158.   

Několikrát jsme museli řešit i  slovní provokace mezi žáky, zaznamenali jsme nárůst 

takového chování. Někdy k vyřešení problému stačila domluva, v jiných případech to byly důtky 

třídního učitele nebo ředitele školy. 

 Vulgární vyjadřování žáků nás určitě trápí stále, i když se neobjevovalo tak často, jako 

ve  školním roce minulém. 

Ve škole nadále úspěšně pracuje žákovský parlament, který tvoří zvolení zástupci žáků 5. 

– 9. ročníku. Zasedání byla i letos pravidelná a konala se většinou v pondělí po vyučování. 

S ředitelem školy a metodikem prevence byla projednávaná aktuální témata a problémy, např. 

oběd na přání žáků, nástěnka školního parlamentu, pravidla chování na chodbách nebo nové logo 

naší školy. Tyto schůzky se osvědčily a pokračovat budeme i v příštím školním roce. 

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  stolní fotbal, který stejně jako předchozí zakoupil zapsaný spolek  Rozina.  Žáky 

tyto aktivity naštěstí bavit nepřestaly a my jsme se zbavili problémů s ničením školního majetku 

pro ukrácení času v době přestávek.  

Stále se setkáváme 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 je stále  co zlepšovat, vždyť menší či větší problémy se během 

školního roku vyskytnou v každé škole. Jde skutečně o systematickou a nikdy nekončící práci.  
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Z akcí školy: 

 

Vystoupení hudební skupiny Marbo 

Žáci se seznámili s písněmi z muzikálů v podání hudební skupiny Marbo. 

 

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. 

 

Školní vánoční turnaj ve florbalu 

Na tento turnaj obvykle konaný poslední den před Vánoci se žáci druhého stupně vždy těší. 

Účastní se družstva chlapců i dívek a i letos bylo dosaženo několika překvapivých výsledků. Zvítězili 

chlapci sedmé třídy a dívky třídy deváté 

 

Školní Vánoční jarmark 

S velkým ohlasem u rodičovské veřejnosti se 

letos uskutečnil po druhé. Rodiče měli možnost 

zakoupit svými dětmi zhotovené výrobky. V 

kavárně provozované dětmi měli též možnost se 

občerstvit. Třídami získané finanční obnosy 

dětem posloužily např. k financování části 

školních výletů. 

 

Divadelní představení 

Tentokrát bylo určeno pro žáky druhého stupně školy. Jmenovalo se „Memento“ podle 

stejnojmenné knihy Radka Johna a mělo za cíl poučit žáky o nebezpečí užívání drog. Proběhlo ve 

Valašském národním divadle v Karolince. 
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Dějepisná exkurze do Osvětimi 
 
Dne 14.  března se letošní osmáci a deváťáci 

zúčastnili vzdělávacího programu „Osvětim – 

svědomí lidstva“. Program obsahoval prohlídku 

obou částí muzea holokaustu Osvětim – Auschwitz 

a Březinka-Birkenau doprovázenou poutavým 

vyprávěním průvodců.  

 

Prezentace armády ČR 

Žáci 2. Stupně se 11. dubna seznámili při zdařilé prezentaci v sále ZŠ Karolinka s několika útvary 

armády ČR, které se v Karolince na přelomu dubna a května zúčastní cvičení armád některých 

států NATO. 

 

Exkurze 

Prvního června se žáci deváté třídy vydali do Karolinky, kde absolvovali prohlídku zdejší sklárny 

a úpravny vody a přednášku o vodním díle Stanovnice. 

 

Dětský den 

Hry a soutěže, kterých se na oslavu Dne dětí zúčastnili všichni žáci školy. Den organizovali 

pedagogové, pomáhali žáci a žákyně devátého ročníku. Počasí nám přálo a dětský den se vydařil. 

 

Exkurze do Masarykovy knihovny  

Proběhla ve čtvrtek 22. června, zúčastnili se žáci 9. třídy, Prohlédli si Masarykovu knihovnu na 

Vsetíně a své vědomosti obohatili o lekci informační gramotnosti. 

 

Bublinková show a lekce aerobiku 

Akce se uskutečnila poslední červnové pondělí sále Lidového domu pod záštitou zapsaného 

spolku Rozina.  Zúčastnili se všichni žáci školy a školky a akce se dětem líbila. 

  



 

   

 
26 

Přehled soutěží a aktivit ve školním roce 2016/2017 
 

 

 

Výtvarné soutěže 

Příroda očima dětí 

Požární ochrana očima dětí 

Pěvecké soutěže 

Hrozenkovská star, III. ročník 

Jazykové soutěže 

O poklad strýca Juráša – literární soutěž 

Chrám a tvrz - recitační soutěž, okrskové kolo  

Olympiáda v JČ  

„Prostorem a časem 1. světové války“ Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského 

– 1. místo v celonárodní soutěži 

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 - VII. ročník TM Stav CUP, 5. 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 

Atletická všestrannost  

Karlovská mini – zimní běžecké závody SkiTour 

Letní olympiáda dětí a mládeže – reprezentace žákyně v moderní gymnastice za Zlínský kraj 

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

Soutěže se zdravotní tematikou 

Zdravé zuby  - pravidelná účast žáků 1. stupně 

Zdravá pětka – zdravé stravování 

 
  



 

   

 
27 

Charitativní akce 2016/2017 
 

Pokračoval projekt Sbírejme víčka pro Jirku – sběrová akce plastových víček pro žáka školy. Do 

sběrové akce přispívají: 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. 

 

Podpořená žádost a získání dotace 150 000 Kč z nadace Konto Bariéra. 

 

Run & Help 2017 - akce se konala pod záštitou Nadace Bariéra. Trasu 500m absolvovala celá 

škola a pár desítek účastníků z řad veřejnosti. Celkem bylo uběhnuto 115 km a výsledně se 

podařilo touto akcí získat 20 953 Kč na 

konto žáka. 

 

Další prostředky z akcí FRZEGUL a Soutěž 

o nejlepší guláš – předali zástupci Charity 

Nový Hrozenkov a Halenkov celkově přes 

7 000 Kč. 

 

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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Sběrové akce  
 

Sběr papíru 2016/17        

          

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

340,5 221,5 768 706,5 172 554 322 216 25 111 

633 609 1333,5 1012 357 626 727 380 255 3,5 

973,5 830,5 2101,5 1718,5 529 1179,5 1049 596 280 114,5 

          
 

       

 

   

          

          

          

          

          

          

          

 
Sběr víček 2016/17        

          

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

43,9 25,7 49,2 18,2 5 13 6,2 11 16,8 1 

3 3,5 90 15 0,5 9 3 8 6 0,5 

46,9 29,2 139,2 33,2 5,5 22 9,2 19 22,8 1,5 

          
MŠ Střed  MŠ Vranča MŠ Huslenky  ZŠ Halenkov  Ostatní 

    40 183 

46 13,5 108 14,5  

46 13,5 108 54,5 183 

Ostatní: Školní kuchyň (12 kg), Jednota Nový Hrozenkov (13), školní kuchyň (60,5), ZŠ Hovězí (98) 
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Údaje o kontrolách  
 

1. Krajská hygienická stanice Zlínského kraje, 11. 10. 2016 

Č.j.: KHSZL 29506/2016 – plnění hygienických požadavků. Závěr: bez závad. 

 

2. Kontrola ze strany zřizovatele Městysu Nový Hrozenkov, 21. 12. 2016 

Hospodaření s veřejnými prostředky u příspěvkové organizace. 

Závěr: bez nedostatků. 

 

3. Kontrola ze strany zřizovatele Městysu Nový Hrozenkov, 31. 1. 2017 

Kontrola provedení inventarizace majetku školy. 

Závěr: bez nedostatků 

 

4. Česká školní inspekce – elektronický systém kontroly InspisData, 24. 11. 2016 

Využívání digitálních technologií a strategické plánování  

 

5. Česká školní inspekce – elektronický systém kontroly InspisData,12. 09. 2016 

Participace žáků na fungování základní školy a využívání IVýP  
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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, učitelé a rodiče se podíleli na 

organizaci II.ročníku školního  vánočního jarmarku. 

Program tvořily ukázky řemesel našich rodičů 

a prarodičů, dovedností žáků, poslech hudby 

a prodej výrobků a občerstvení. Konec kalendářního 

roku a vítání vánoc proběhlo přehlídkou hudebních 

programů žáků školy, které si žáci s učiteli připravili 

pro rodiče a vystoupili s pásmem ve školní jídelně. 

V rámci městyse spolupracujeme s knihovnou (novinkou pasování prvňáčků a zvýšení 

počtu besed se spisovateli díky aktivitě nové p. knihovnice), pronajímáme bezplatně tělocvičnu 

jednotlivým složkám Sokola Nový Hrozenkov a Orla Nový Hrozenkov, kteří sportují s mládeží 

a žáky školy. 

Pokračuje spolupráce se spolkem Rozina pod vedením p. Pavly Stupkové. Pro prvňáčky 

tradičně připravují uvítací balíčky na začátku školního roku nebo prosincové mikulášské.  Finančně 

podporují divadelní představení, kulturní akce nebo příspěvky na vybavení. Rovněž přispěli žákům 

na exkurzi do Prahy. Aktivní uskupení rodičů tradičně organizuje pochod broučků s bohatým 

programem, karneval nebo bazárek. 

Spolupracujeme se Základní uměleckou školou Karolinka, která má v budově naší školy 

vyhrazené prostory pro výuku hry na hudební nástroje (kytara, housle, žesťové nástroje), hudební 

nauku nebo předškolní zájmové výtvarné výuky.  

Díky výborné spolupráci se zřizovatelem Městys Nový Hrozenkov se podařilo využívat 

technické pracovníky městyse při opravách v areálu i interiérech školy během celého školního 

roku. Podařilo se nově v průběhu roku vymalovat prostory tělocvičny, sborovny, suterénu jídelny. 

Byla vyklizena velká část zastaralého vybavení nevhodně uskladněného v půdních prostorech 
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budovy B.  Vedení Městyse se aktivně zajímá o dění ve škole, je přístupné na návrhy a podněty ze 

strany vedení školy i rodičů, což se potvrdilo nejen rekonstrukcí okolí školy v roce 2016, ale i 

finanční podporou v rámci schvalování rozpočtu – příspěvku škole na provoz. Věřím, že naše 

vzájemná spolupráce je viditelná a největší odměnou je spokojenost žáků a pochvalné hlasy ze 

strany rodičů. 

 

 

    Pokládka nového povrchu střechy kotelny               Sborovna – rozšíření stanoviště PC a prostoru 

 

 

 

   Rekonstrukce šatny tělocvičny (obložení)              Revitalizace zahrady (nákup zahr. traktoru) 
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Zapojení do projektů EU 
 

 

 

 

 

Realizujeme projekt OP VVV - název:  Výzva 22 na ZŠ Nový Hrozenkov, 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0001769 . 

Realizace: od 1.9.2016 do 31.8.2018 

 

Aktivity a výstupy: 

 Další vzdělávání pedagogických pracovníků (čtenářská a matematická gramotnost ve výši 

48 hodin, inkluze 24 hodin) – celkem  

 Činnost speciálního pedagoga 

 Klub deskových her 

 Čtenářský klub 

 

Celková výše podpory: 452 430  
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Závěr  
 

Zahájení školního roku doprovázel zážitek z události o pobodaných žácích během 

turistického dne v údolí Brodské. Pro učitele i žáky to byla nezapomenutelná zkušenost 

s přivoláním a zajištěním první pomoci. I přes nepříjemnosti, které se staly, mohu pozitivně 

hodnotit profesionalitu Mg. Pavelky a Mgr. Vičíka, kteří situaci v nepřístupném terénu zvládli. 

Další průběh aktivit v průběhu roku byl poklidný a přinesl celou řadu pozitivních a příjemných 

událostí. Za všechny bych vyzdvihl oslavu vánoc, silný zážitek a exkurze do Osvětimi, nový 

sportovní den Hrozenkovský bludišťák nebo vítězství naší žákyně v celonárodní literární soutěži 

věnované vzpomínce 1. světové války. Nově 

jsme odstartovali tradici projektu 72 hodin a 

potěšili návštěvou seniory v domově 

s pečovatelskou službou, vysadili jabloně 

v zahradě, uklidili cyklostezku Bečvu nebo 

vyčistili park před školou. Završením aktivit 

podporujících sociální cítění a angažovanost 

žáků završil charitativní běh Run&Help.  

Ve škole proběhla testování na klima školy a na její kvalitu. Žáci kladně hodnotí přístup 

učitelů, jejich zájem o problémy žáka. Pozitivně hodnotí zlepšující se vybavení a prostředí školy. 

Sami žáci přiznávají sebekriticky, že za horší výsledky ve studiu může jejich pohodlnost a nízká 

aktivita. Problémem zůstává vandalství ke školnímu majetku, které razantně postihujeme a 

vymáháme finanční spoluúčast ze strany rodičů. Během roku jsme některé závažné zaviněné 

porušení povinností žáků řešili ve spolupráci s OSPOD a Policí ČR.  

Školní rok 2016/17 přinesl změny i v personální oblasti. Pro školní rok se podařilo najít 

kvalitní pedagogy jak pro I. stupeň tak pro druhý stupeň. Pedagogický sbor doplnila další 

asistentka pedagoga. Pedagogický sbor reprezentují pracovníci s letitými zkušenostmi a za vedení 

školy musím vyzdvihnout bezproblémovou spolupráci. Pozitivní a příjemná pracovní atmosféra se 

v dobrém přenáší na žáky i na celkové klima školy. 

Nadále úzce spolupracujeme se studiem Consequense k finalizaci projektové 

dokumentace na novou tělocvičnu. K tomuto záměru přibyly další požadavky ze strany školy i 
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zřizovatel na vzhled staré budovy, zateplení, výměny oken a dotace na topný systém. Komplexní 

řešení s jedním architektonickým rukopisem povede v budoucnu k výraznému zlepšení vzhledu 

školy i ke zlepšení užitnosti školy a jejího vnímání veřejností. Naším záměrem je, aby škola 

reprezentovala kvalitní architekturou ve středu obce jádro vzdělávání, sportu a kulturních a 

mimoškolních aktivit.. 

V měsíci březnu jsme realizovali montáž přepravní plošiny pro imobilního žáka v celkové 

výši 180 tis. Kč. Navrhované řešení bylo úspěšně schváleno odbornou komisí na ČVUT Praha a 

Nadací Bariéra dotací ve výši 150 000 Kč. Ostatní náklady byly financovány z obecních prostředků. 

Propojením budov A, B, C jsme se stali bezbariérovou školou. 

Poděkování směřuji rodičům, školské radě, vedení Městyse Nový Hrozenkov, p. Pekárkové 

z knihovny, p. Robertu Valíčkovi za obětavost a nadstandartní spolupráci, p. ředitelce Zbrankové 

za spolupráci mezi MŠ a ZŠ, p. Stupkové a Ordyniecové z Roziny za aktivity pro žáky, Charitě Nový 

Hrozenkov a p. Moravčíkovi za akce typu Frzeul aj. s výtěžkem na podporu našeho 

hendikepovaného  žáka.   

Velký dík patří pedagogickému sboru za odvedenou práci, která se úročí po devítiletém 

cyklu v odcházejících žácích na střední školy. Věřím, že naše práce a aktivity posilují důvěru školy 

v očích veřejnosti, nabízíme otevřený prostor pro realizaci mimoškolních akcí a snažíme se 

propojovat školní svět s běžným životem, který přináší někdy těžké zkoušky, jindy radost, 

povinnosti i zábavu.  

   

 

 

 

 

 

V Novém Hrozenkově 10. 10. 2017    

   Mgr. Igor Haša, ředitel školy 


