VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY č. 23
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
Výroční zpráva č.23 o činnosti Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín za školní
rok 2017/2018 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 154/2018
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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

Číslo účtu: 1772397399/0800
Počet žáků: 197
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 má 6 členů a ve své činnosti se řídí podle §167 a §168 zákona č.561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon). Ve čtvrtek 14. června 2018 se konaly volby do školské rady. Na základě volby za
pedagogické pracovníky a nominace členů ze strany zřizovatele školy, byla zvolena nová
školská rada, jejíž funkční období je tříleté tj. 2018 – 2021
Členové školské rady zvolení za zřizovatele:



Ing. Kristýna Pekařová
Martin Strnadel

Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky:



Eva Blahová
Mgr. Oldřich Pavelka

Členové školské rady zvolení Zákonnými zástupci žáků:



Jana Stančíková
Petr Václavík

První schůzka proběhne po prázdninách 12. září 2018.

Budova školy
Stavba základní školy je tvořena třemi navzájem propojenými budovami přímo
v centru městyse Nový Hrozenkov. V průběhu roku 2017 ve spolupráci s Městysem
Nový Hrozenkov pokračují přípravné práce na projektu a nové vizuální podobě
školních budov. Na projektech se podílí architektonické studio Consequense.

Park - před vstupem do budovy A (stará škola) byl během roční prověrky
bezpečnosti práce zjištěn havarijní stav povrchu chodníků a přístupu do školy.
Zřizovatel se zavázal, že během léta bude povrch opraven. Péčí o zeleň je pověřen p.
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školník. V parku udržujeme starý rozvětvený tis, jehož jádro je pro žáky vítanou
průlezkou a místem odpočinku. V parku se nachází socha J.A. Komenského, a
památník obětem II.světové války. Na budově A je umístěna pamětní deska obětem
I.světové války.

Rekonstrukce chodníků
Zahrada - v rámci projektu 72 hodin vysazeny nové ovocné záhony, svody od
tělocvičny byly doplněny o IBC kontejnery na zachytávání dešťové vody. Zahrada je
využívána v hodinách Tv a v rámci projektových dnů. V předmětu pěstitelství jsou
využívány vyvýšené záhony z recyklovaných dřevěných palet, které vyrobili žáci,
záhon ze zeleninou a bylinkami.

Budova A - trojpodlažní se suterénem, který je pronajímán Sokolu Nový
Hrozenkov. Suterén je monitorován kamerou, která je součástí zabezpečovacího
systému školy. Byla podána žádost na instalaci další kamery, která bude uhrazena
z nájemného. V suterénu byly vyklizeny ocelové skříně a nový školník obnovil svoji
dílnu ve škole. Byly instalovány rolety do dvou oddělení družin ke zlepšení zastínění.
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Budova B - z roku 1991 je rovněž trojpodlažní. V 1. patře je bezbariérová
schodišťová plošina z prostředků Nadace Bariéra a zřizovatele. Během května 2017
byly 2 třídy prvního stupně doplněny o interaktivní tabule SmartBoard. Připravili
jsme projekt na rekonstrukci počítačové učebny, jehož cílem bylo ze dvou učeben
vytvořit jednu plně funkční. Předchozí učebny měly po 10-ti ks počítačů, což
nevyhovovalo výuce (až 3 žáci na PC) nebo testování tříd na PC. Nejpočetnější třída
má 28 žáků, průměrný počet na třídu je 19 žáků.

Výuka s interaktivní tabulí
Budova 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. Suterén je využíván tak místnímu
dechovému sdružení ke zkouškám a uskladnění hudebních nástrojů. O pronájmu je
sepsána smlouva a za nájem je hrazen poplatek. Postupně se daří odstraňovat
nedostatky stavby, zejména špatně provedené izolace a odvod odpadů z kuchyně
(opravaeno v roce 2017), dále je potřeba opravit izolaci zdiva v přípravně brambor.
Je nutné navrhnou plán na využití prostor půdní vestavby a stárnutí sociálního
zázemí, které se tam nepoužívá.
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Kontrola kapacity školy a školní družiny
Během roku jsem provedl rozbor kapacity školy z důvody kontroly údajů
v rejstříku škol a školských zařízení MŠMT. Rovněž z důvodu kontroly úklidové
plochy správních zaměstnanců.
Na I. stupni je 6 kmenových tříd (prostorové podmínky od 67 do 74 m²), tzn.
celkovou kapacitu cca 180 žáků (aktuálně 99 žáků z toho 49 dívek). Dále 3 odborné
učebny (HV, PC, Interaktivní učebna) – je možné, že by se z těchto tříd daly udělat
třídy kmenové, pak by se připočetlo dalších cca 90 žáků.
Na II. stupni: 4 kmenové třídy (prostorové podmínky od 56,5 do 70,5 m²), tj.
celková kapacita cca 120 žáků. Dalších 6 odborných učeben (učebna Rj, učebna AJ
2x, učebna NJ, učebna F/Ch a knihovna). Z těchto odborných by šly vytvořit 3
kmenové třídy, tedy dalších 90 žáků. Celkově vychází možnost skutečné kapacity do
500 žáků. Aktuálně v rejstříku škol je uvedena kapacita školy 540 žáků.

Dalším ukazatelem pro stanovení kapacity je z hlediska hygieny ještě počet
hygienických zařízení pro žáky.
Hygienická zařízení pro dívky:

počet WC – 20 (tento počet stačí na 400 dívek)

počet umývadel – 14 (tento počet stačí na 280 dívek)
hygienická kabina – 1
Hygienické zařízení pro chlapce: počet WC – 10 (tento počet vystačí pro 800 chlapců
počet pisoárů – 11 (tento počet stačí na 220 chlapců)
počet umývadel – 14 (tento počet stačí na 280 chlapců)

Celková kapacita dle těchto počtů hygienických zařízení vychází na 500 žáků.
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Školní družina má dvě oddělení. Po změření plochy vychází kapacita I.oddělní
pro 28 žáků a kapcita II.odělení 27. žáků. V rejstříku škol je uvedena kapacita 50.
Poslední roky dochází k převisu zájemců o školní družinu a výhledově ve školním
roce 2020/21 bude cca 70 žáků v 1. až 3.ročníku, tedy bude zapotřebí otevřít
III.oddělení. Z toho důvodu budeme muset požádat o změnu v rejstříku, zažádat o
navýšení kapacity a získat novou pracovní sílu.
Při kontrole úklidové plochy vychází celková plocha celková úklidová plocha
přes 3 000 m2. Tato plocha je rozdělena mezi dvě pracovnice, které v rámci potřeb a
požadavků hygienických norem mají stanovený úklidový harmonogram. Denně
přesto zvládnou více jak 1 400 m2! Avizované navýšení platů nepedagogickým
pracovníkům je na místě. Přesto velké úklidové akce (po stavebních pracích,
malování nebo mytí oken) budou muset být realizovány externě brigádníky.
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BOZ a BOZP
Dne 17. 4. 2018 byla provedena roční prověrka bezpečnosti práce. Zápis byl
předložen zřizovateli a byl projednán postup odstranění závad.

Kontrolou zjištěno:
- revize všech zařízení (elektro, plyn, kotelna a další) jsou prováděny
v předepsaných termínech
- technická úroveň pracoviště dobrá (škola, jídelna, kotelna)
- úroveň sociálního vybavení splňuje požadavky hygienických norem
-ochranné pracovní pomůcky jsou poskytovány
-probíhají pravidelná školneí BOZP a PO
-požární dokumentace je v pořádku
-pracovních úrazů 0; školních úrazů 22 (z toho 5 nemocnost a odškodné)

Zjištěné závady:
- okna v tělocvičně nejsou opatřena ochrannou sítí
- v přípravně brambor nevyhovující struhadlo zeleniny a brambor
- v kuchyni volně zavěšená zásuvka nad sporákem
- nebezpečí úrazů žáků a ostatních občanů na poškozené komunikaci před
starou školou

V průběhu června až srpna 2018 byly závady následně odstraněny.

9

Rodiče a veřejnost
Spolupráci s rodiči nabízíme široký prostor. Za školní rok jsme uskutečnili pět
třídních schůzek, kde se mohou informovat o výsledcích vzdělávání a chování svých
dětí. Každý učitel má konzultační hodiny, rodiče se mohou obracet i na členy
školského poradenského pracoviště, kterými jsou výchovná poradkyně, metodik
prevence a speciální pedagog. Na vedení školy se v průběhu roku obracela desítka
rodičů, ve většině případů se řeší výchovné nebo vzdělávací problémy žáků, konflikty
mezi žáky.
Rodiče se mohou podílet na
diskuzích

s ředitelem

sdružení

třídních

v rámci
důvěrníků.

Neformálně si mohou porovnat
pohled ředitele/učitele, školy nebo
rodiče na řadu problémů, které škola
řeší. Pro školu jsou názory rodičů
podnětné a snažíme se je v některých vhodných případech aplikovat. Mezi časté
požadavky patří sjednocení pravidel hodnocení, problematika DÚ, omlouvání žáků,
nabídka zájmových činností.
Metodická sdružení učitelů sjednotila pravidla hodnocení již na počátku roku
2017, dbáme na soulad s pravidly hodnocení podle školního řádu, domácími se
snažíme motivovat žáky k domácí přípravě a jejich neplnění nemůže mít zásadní vliv
na celkové hodnocení žáka, už s ohledem na různé domácí zázemí a podmínky žáků.
V oblasti omlouvání žáků jsme omezili telefonické a e-mailové omluvenky,
vyžadujeme písemné omluvení do 3 dnů.
Nabídka zájmových činností se výrazně rozšířila. Mezi tradiční nabídku patří
naše škola jako detašované pracoviště ZUŠ Karolinka s nabídkou Vv a Hv aktivit,
poskytujeme zázemí pro dětské folklorní kroužky Vranečka. Mezi novinky patřil klub
deskových her, Čtenářský klub, Šachová kroužek nebo Jóga.
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Důležitou stránkou spolupráce s veřejností a rodiči je spolek Rozina dětem,
který se podílí materiální podporou žáků, nákupem cen a dárků pro prvňáčků,
jízdenky na exkurzi do prahy, ceny pro odcházející deváťáky, Mikulášské balíčky, ale
hlavně pořádáním akcí např. Pochod broučků, bazar a letos netradiční rozloučení
s prázdninami s pokusem o rekord pro Jirku. Velké poděkování patří Mirovi
Moravčíkovi ze spolku pro zachování tradic a p. Kateřině Ordyniecové – předsedkyni
spolku Rozina dětem a p. Janě Krystyníkové z památníku A. Strnadela, kteří se
významně podíleli na organizaci náročné akce, jejímž cílem nebyl jen zápis do knihy
českých rekordů, ale i charitativní záměr, podpořit rodinu Jirky Orsága. Akce se
podvedla jak s rekordem, tak i s nemalým příspěvkem bezmála 30 tis. Kč (viz obr.).

Zahájení Rekordu pro Jirku
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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

5



z toho na II. stupni

6

Počet žáků: 198

o z toho na I. stupni

o z toho na II. stupni

99

99



z toho dívek

49



z toho dívek

50



z toho chlapců

50



z toho chlapců

49

Počty žáků ve školní matrice k 31.3.2018
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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: 300

Počet žáků stravovaných ve školní jídelně: 180
o z toho z I. stupně:

93

o z toho z II. stupně:

87

Ostatních pravidelně stravovaných:

120

o z toho pracovníků školy:

30

Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejen (MŠ střed):
74 žáků MŠ + 8 pracovníků MŠ
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ŠVP ZV
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.

Matematická olympiáda
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
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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

Pro školní rok 2018/19 budou po poradě s pedagogy budou posíleny na I. stupni předměty
Čj a M na úkor Aj v 1. a 2.třídě. Na druhém stupni bude posílen předmět informatiky o jednu
hodinu, rozvrh hodin bude upraven tak, aby došlo ke kumulaci do dvouhodinových bloků.

Plavecká výuka pro 2. a 3. ročník
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Údaje o pracovnících školy
ŠKOLA


17 zaměstnanců na pozici učitel/ka (vychovatelka)



4 zaměstnanci na pozici asistent pedagoga (úvazek 0,75)

SPRÁVNÍ ÚSEK


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

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
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Individuální vzdělávání


Rozvíjíme přírodovědnou gramotnost - 11.4.2018



Vzdělávání managementu škol (Inkluze, ČŠI, Komunikace ve výchově, Regionální
školství) – 19.-20.4.2018



Ochrana osobních údajů ve školství – nové obecné nařízení EU (GDPR) – 6.3.2018



Vzdělávání managementu škol (personální a mzdová agenda v roce 2017/18) –
3.11.2017



Setkání ředitelů škol v rámci ORP – 27.9.2017



Spolupráce učitele a asistenta pedagoga – 26.9.2017



Vzdělávání managementu škol (Souhrn změn v právních předpisech v roce 2017) –
19.9.2017



Čtenářská gramotnost a podpora čtenářství – 25.9., 10.10., 23.11., 5.12. 2017



Čtení a psaní v 1.ročníku ZŠ – 12.10.2017



Současná ruština a její proměny – 19.10.2017



Specializační studium výchovného poradenství pro ZŠ a SŠ – závěrečné zkoušky

Akce pro celý pedagogický sbor (financováno z projektu EU)


Modely problémové chování a možnosti jeho řešení – lektor Mgr. Renata Abrahamová
– 16.10.2017



Vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi – lektor Mgr. Miroslav Jiřička
– 30.11.2017



Komunikace s rodiči – lektor PhDr. David Čáp Ph.D. – 2.5.2018
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Zápis do 1. třídy
Zápis proběhl na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín dne 18. dubna 2018.
K zápisu bylo pozváno celkem: 40 dětí (18 dívek, 22 chlapců)
o poprvé u zápisu: 34 dětí (10 dívek, 14 chlapců)
o přicházejí po odkladu: 10 dětí (3 dívky)
o počet přijatých: 33 dětí (15 chlapců, 18 dívek)

Žádost o odklad povinné školní docházky: 6 dětí (6 chlpaců)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2017/2018
obdrželo 33 žáků, do 1. třídy nastoupilo 31 žáků (2 žáci se přestěhovali). Z organizačních
důvodů budeme skupinu přijatých žáků v novém školním roce dělit do dvou tříd, což znamená
přijmout dalšího pedagoga.

Zápis do 1.třídy
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Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2017/2018
Celkem ze školy vyšlo: 18 žáků (5 dívek, 9chlapců). Žáci byli úspěšně přijati na střední školy:

STŘEDNÍ ŠKOLA / obor - počet žáků

1. Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín / Truhlář - 2
2. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Vsetín / Gymnázium
3. Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí / Truhlář
4. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm / Moderní
informační technologie - 2
5. Střední škola informatiky poštovnictví a finančnictví / Informační technologie
6. Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm Strojní
mechanik / zámečník
7. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Hudba / kontrabas
8. Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola Brno Strojírenství /mechatronika
9. Střední škola filmová multimediální a počítačových technologií, s.r.o. / Multimedia a
design
10. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Užitá malba
11. Střední škola Kostka s.r.o. / Gymnázium
12. Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická
Vsetín Zdravotnický asistent / praktická sestra
13. Střední škola oděvní a služeb Vizovice / Kadeřník
14. Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště / Grafický design
15. Střední průmyslová škola Vsetín / Ekonomika a podnikání
16. Střední škola Kostka s.r.o.

Ekonomika a podnikání / cestovní ruch, turismus a

rekreologie)
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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

21/17

0/4

0/0

1,012/1,08

II.

20/19

18/14

2/5

0/0

1,125/1,28

III.

21/21

17/14

4/7

0/0

1,262/1,38

IV.

25/25

16/17

9/8

0/0

1,440/1,38

V.

13/11

8/9

3/2

0/0

1,620/1,41

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

třída

počet žáků

prospěli s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli

průměrná
známka třídy

VI. A

15/15

6/6

9/9

0/0

1,790/1,79

VI.B

18/17

5/4

13/13

0/0

1,770/1,76

VII.

21/21

10/10

11/11

0/0

1,651/1,66

VIII.

28/28

11/10

17/16

0/0

1,647/1,73

IX.

18/18

9/9

9/9

0/0

1,576/1,54
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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

0/8

0/0

II.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/5

0/2

III.

1/1

0/1

0/0

0/0

0/0

0/8

0/1

IV.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/6

0/0

V.

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

1/1

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. A

4/1

0/0

0/0

0/0

0/0

1/3

0/0

VI.B

3/3

0/1

0/1

0/0

0/0

5/5

0/0

VII.

2/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

VIII.

0/0

2/0

0/0

0/0

0/0

2/3

0/0

IX.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

4/10

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

třída

absence celkem

omluvená

neomluvená

průměr na žáka

I.

710/767

710/767

0/0

33,81/36,52

II.

852/592

852/592

0/0

42,60/31,15

III.

660/903

660/903

0/0

31,43/43

IV.

1002/890

1002/890

0/0

40,08/35,6

V.

688/565

688/565

0/0

52,92/51,36

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

třída

absence celkem

Omluven614á

neomluvená

průměr na žáka

VI. A

577/614

577/614

0/0

38,47/40,93

VI.B

798/902

798/902

0/0

44,33/53,05

VII.

772/965

772/965

0/0

36,76/45,95

VIII.

1462/1671

1462/1671

0/0

52,21/59,67

IX.

1181/1622

1181/1622

0/0

65,61/90,11
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Údaje o integrovaných žácích
Ročník

Podpůrná opatření (PO) stupeň/počet žáků

IVP - Individuální vzdělávací

AP – asistent pedagoga

plán

I.

2 x PO3, AP

2

II.

0

0

III.

PO2

1

IV.

PO3, AP, 2 x PO3 OA, PLPP, PO2

4

V.

3 x PO3, AP, PO2, PO 1, PLPP

4

VI. A

AP, PO2

2

VI.B

3 x PO2, PO1, PLPP

1

VII.

2 x PO2, PO1, PLPP,

2

VIII.

3 x PO2

1

IX.

3 x PO1

0

Ve škole zahájil činnost speciální pedagog (hrazeno z projektu EU), realizujeme předměty
speciální pedagogické péče. Ve škole pracují 4 asistentky pedagoga a 1 osobní asistent žáka.
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ZHODNOCENÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU
ZA ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
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,

mate-

matických, přírodovědných, pěveckých
i sportovních soutěží se střídavými
úspěchy.
Pokračovaly i charitativní akce –
Adaptační pobyt 6. ročníku

jako každý rok 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.
A víčka jsme sbírali tak usilovně, že naše škola zvítězila v soutěži Plastožrout, což znamená
nejvíce nasbíraných víček ze všech škol v České republice za určité období. Výtěžek ze sběru
PET lahví byl věnován tělesně postiženému žákovi naší školy. Se stejným cílem, sice až na
konci prázdnin jsme zorganizovali společně s Památníkem Antonína Strnadela úspěšný pokus
o překonání světového rekordu v celodenním hraní šipek. Při této akci bylo vybrán.
Preventivní tým řešil i v tomto školním roce hlavně výchovné problémy žáků.
Opakované vyrušování v hodinách, neukázněné chování o přestávkách a nevhodné chování
ke spolužákům, letos hlavně na prvním stupni. O svém nevhodném chování byli žáci
pochopitelně poučeni. A protože se k tomu přidalo i nebezpečné chování žáků v okolí školy,
konkrétně u silnice, byla o všech těchto problémech zorganizována beseda s příslušníky
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policie České republiky z Karolinky pro žáky čtvrté a páté třídy. Věříme, že účel splnila a v
následujícím školním roce se problémy tohoto charakteru budou vyskytovat méně.
K příštímu bezpečnému chování na komunikacích určitě přispěla i dopravní výchova,
které se účastnili žáci čtvrtá třídy.
Několikrát jsme museli též řešit slovní provokace mezi žáky. I letos 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 školních letech minulých.
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 .
Školní parlament

Opět jsme řešili oběd na přání,

nástěnku školního parlamentu, nebo pravidla chování na chodbách.
Objevila se ale i témata nová jako umístění hodin do každé třídy, lyžařský výcvik,
organizace stolně tenisového turnaje nebo snaha dívek aby též jezdily více hrát florbal. Díky
našim schůzkám se našli i dva noví redaktoři, kteří budou různým způsobem přispívat na
internetové stránky školy a někteří žáci prvního stupně již snad nebudou vůči svým starším
spolužákům používat vulgární výrazy. Jak je vidět opět se tyto schůzky osvědčily a pokračovat
budeme v našich pravidelných setkáních i v příštím školním roce.
Důležité zůstalo trávení volného času žáků v budovách školy v době přestávek. Stále
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 Rozína. Žáky tyto
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aktivity naštěstí baví stále 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 a je jen dobře, že
někdy i ve spolupráci právě s rodiči.
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.

Z akcí školy:
Vyzkoušej si řemeslo
Žáci osmého a devátého ročníku navštívili v září SOU Josefa Sousedíka na Vsetíně. Zde si
prohlédli velmi dobře zařízená dílenská pracoviště v místní části Bobrky, kde se studenti v
praxi seznamují se svými učebními obory. Někteří žáci si mohli prohlédnout i všechny provozy
firmy Hirschmann, což bylo velmi zajímavé.

Projekt 72 hodin
Jedná se o užitečné a činnosti, kterých se opět zúčastnily všechny třídy školy. Někdo sázel
stromy, jiní žáci upravovali okolí školy nebo sbírali jablka pro lesní zvěř. I díky dobrému počasí
se tato akce vydařila.
Zdravá pětka

Jednalo se o program pro žáky všech tříd
druhého stupně, který byl zaměřený na
zdravou výživu. V první části se žáci
seznámili s některými zákonitostmi zdravé
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výživy a v části druhé si vyzkoušeli přípravu několika jednoduchých pokrmů.

Mikulášská besídka
Jako každoročně připravili pedagogové prvního stupně pro
své děti dopoledne plné mikulášských her a soutěží. I letos
jim ke zdaru akce přispěli žáci a žákyně 9. ročníku v maskách
Mikuláše, čertů a andělů. Občanské sdružení Rozína dětem
připravilo pro žáky obou stupňů mikulášské balíčky.

Vánoční laťka
Tento závod proběhl dne 18.prosince 2017.

Postupně

soutěžili vybraní žáci i žákyně všech tříd naší školy. Bavili se
jak soutěžící tak ostatní děti, které je velmi hezky povzbuzovaly. Možná i proto bylo dosaženo
několika velmi hodnotných výkonů.

Školní vánoční turnaj ve florbalu
Na tento turnaj opět konaný poslední den před Vánoci se žáci vždy těší. Účastní se družstva
chlapců i dívek všech ročníků druhého stupně. Vždy se zrodí nějaký překvapivý výsledek.
V letošním turnaji zvítězili chlapci i dívky osmé třídy.

Školní Vánoční jarmark
S velkým ohlasem u rodičovské veřejnosti se letos uskutečnil již potřetí.. Rodiče měli možnost
zakoupit svými dětmi zhotovené výrobky. V kavárně provozované též dětmi měli možnost se
občerstvit. Třídami získané finanční obnosy dětem posloužily např. k financování části
školních výletů nebo na hrazení dopravy na některé akce.
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Živý Betlém
Vánoční představení žáků školy
proběhlo v místním kostele po
ukončení Vánočního jarmarku i
letos. Na hranou scénku některých
žáků deváté třídy navázali všichni
zaměstnanci školy zpěvem písničky
,,Půlnoční“ od Václava Neckáře.

Lyžařský kurs
Lyžařský výcvikový kurz pravidelně pořádáme pro 1. ročník a výběr žáků z II. stupně. Letošní
počasí odsouvalo termíny, dalším důvodem byl i výskyt virového onemocnění neštovic, ale
nakonec se podařilo s 15 žáky 1.ročíku absolvoval kurz ve Velkých Karlovicích a úspěšně
všichni zvládli i tradiční páteční závod ve slalomu, kterému přihlíželi i rodiče. Pro žáky II.stupně
v 12. – 16. února vyšlo mrazivé a větrné počasí. Z toho důvodu se odsouvaly ranní začátky až
na 9. hodinu, kdy teplota dosahovala „pouze“
-10°C. Větrné počasí vyvažovalo slunce a tak
pobyt na vzduchu nezpůsobil nikomu žádné
zdravotní

problémy

a

prověřilo

kvalitu

oblečení. Novinkou letošního kurzu bylo
družstvo snowboardistů, které vedlo několik
instruktorů z důvodu nemoci původního
lektora. Lyžování a výuka probíhalo ve
středisku Kohútka na hřebenu Javorníků. Děkujeme provozovatelům vleku a chaty, zejména
manželům Kocůrkovým za zázemí v teple chaty s občerstvením a teplým čajem. Rovněž za
dopravu autobusem ke škole i zpět. Všechny kurzy proběhly bez úrazu, s povinnou lyžařskou
přilbou a u mnohých se zlepšeným lyžařským stylem nebo dovednosti. Neméně důležité je
neformální poznávání spolužáků na svahu a pobyt mimo školu.
Divadelní představení
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Tentokrát proběhlo v Lidovém domě Nový Hrozenkov a jmenovalo se ,,Cesta do pohádky a
žase zpátky‘‘. Zúčastnila se celá škola a žáky určitě bavilo. Vždyť nestane se každý den, aby v
různých rolích mohli vidět své spoluobčany nebo ještě nedávné spolužáky.

Mravenci, cizí civilizace a Plazi jak je neznáte

Dne 11. dubna 2018 proběhla beseda pod
vedením zkušeného chovatele hmyzu a plazů
pana

Samuela

Valka.

Navštívili

jsme

ty

nejpodivnější a nejúžasnější zástupce mravenců.
Dozvěděli jsme se, jak vzniká kolonie od úplného
začátku až do jejího zániku. Bylo nám vysvětleno,
jak se stavba těla různých druhů mravenců
extrémně liší. Nechyběly ani zajímavosti a fakta z
jejich často nevšedního života – mezi mravenci
jsou například specialisté, kteří dokonale ovládají
svá řemesla, například farmáři, pekaři či pastevci.
Některé

druhy

mravenců

si

žáci

mohli

prohlédnout živé.

Beseda o CHKO Beskydy
Dne 15.března proběhla beseda s panem ing. Františkem Šulganem, pracovníkem Správy
CHKO Beskydy. O naší největší chráněné krajinné oblasti se žáci druhého stupně dozvěděli
spoustu zajímavých informací, viděli i sádrové odlitky stop různých druhů zvěře včetně rysa,
vlka nebo medvěda. Na závěr besedy se pan Šulgan zmínil i o odchytu ,,Míši z Brodské‘‘ v roce
2001 a až do června škole zapůjčil dvě vitríny fotografií z tohoto odchytu.
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Hrozenkovská superstar
Velmi dobří soutěžící z 1. i 2. stupně
naší školy, povzbuzující publikum
tvořené ostatními žáky některých
tříd a tříčlenná porota z řad
pedagogů – to byly základní
předpoklady úspěchu této pěvecké
soutěže.

Beseda se spisovatelkou
Proběhla v místní knihovně za účasti žáků osmé a deváté třídy. S žáky besedovala paní Věra
Sosnarová. Co se žáci dověděli? Paní Věra je občankou ČR. Ve věku čtrnácti let byla spolu se
svou matkou a devítiletou sestrou odvlečena těsně po skončení 2. světové války z tehdejšího
Československa sovětskou tajnou službou do pracovního tábora na Sibiři. Matka útrapy
věznění po krátké době nepřežila, paní Věra se sestrou ano. Do vlasti se však vrátily až po
devatenácti letech. Podařilo se jí založit rodinu, ale manžel i synové se o těchto těžkých letech
jejího života dozvěděli až po roce 1989.

Prezentace armády ČR
Žáci 2. Stupně se 18. dubna seznámili při prezentaci v sále ZŠ Karolinka s několika útvary
armády ČR, které se v Karolince na přelomu dubna a května i letos zúčastní cvičení armád
některých států NATO.

Den Země
Tentokrát tento den žáci naší školy využili k
turistickým vycházkám do blízkého i trochu
vzdálenějšího okolí naší školy, osmáci a deváťáci
např. k rozhledně ve velkých Karlovicích –
Miloňově.
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Nicholas Winton – síla lidskosti
Nicholas Winton byl tehdy 29 letý burzovní makléř z Londýna, který dokázal zachránit 669
převážně židovských dětí z okupovaného Československa. Tím, že zorganizoval několik
vlakových transportů těchto dětí do Velké Británie, je zachránil před jistou smrtí v
koncentračních táborech. Žáci shlédli hodinový dokument, ze kterého vyplynulo i to, že pana
Wintona po válce trápilo, že těchto dětí nezachránil víc a tak o celé události padesát let mlčel.
O filmu mohli žáci po jeho skončení diskutovat s jedním z autorů filmu. A protože ten se s
panem Wintonem znal osobně, dozvěděli se i několik dalších zajímavých informací, které ve
filmu nebyly.

Dětský den
Hry a soutěže, kterých se na oslavu
Dne dětí zúčastnili všichni žáci
školy.

Den

pedagogové,

organizovali

pomáhali

žáci

a

žákyně devátého ročníku. Počasí
nám přálo a dětský den se vydařil.

Návštěva Úřadu práce Vsetín
Proběhla ve čtvrtek 7. Června a určená byla pro žáky 8. ročníku. Formou zajímavého výkladu
se seznámili s mnoha možnostmi svého dalšího studia po ukončení základní školy.

Exkurze - firma Trimill
Jednalo se o otevření nové výrobní haly firmy Trimill ve Vsetíně – Luhu. Firma se zabývá
výrobou portálových obráběcích center. Exkurze byla spojená s volbou povolání, proto se
zúčastnili žáci osmé a deváté třídy. Seznámili se se všemi částmi nového objektu a na závěr
prohlídky všichni dostali malé občerstvení.
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Kino Vatra Vsetín
Žáci druhého stupně navštívili filmové představení v kině Vatra na Vsetíně.

Hrozenkovský Bludišťák
Sportovní dopoledne všech žáků naší školy proběhlo jako dětský den na počátku posledního
týdne letošního školního roku. Den organizovali pedagogové za aktivní pomoci žáků devátého
ročníku, ostatní třídy soutěžily. Na prvním stupni vyhráli páťáci, na stupni druhém osmáci. Ti
by se v řijnu letošního roku měli zúčastnit natáčení jednoho nebo dvou dílů soutěže Bludišťák
v České televizi Ostrava.

Mgr. Oldřich Pavelka,
Metodik prevence sociálně –patologických jevů.

Loučení s deváťáky
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Přehled soutěží ve školním roce 2017/2018

Výtvarné soutěže
Animág Kroměříž
Den bezpečnosti
Pěvecké soutěže
Hrozenkovská star, IV. Ročník
Vsetínský slavíček
Jazykové soutěže
O poklad strýca Juráša – literární soutěž
Chrám a tvrz - recitační soutěž, okrskové kolo
Olympiáda v JČ
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
Florbal 8. a 9. třída chlapci / dívky

Odbíjená 8. a 9. třída chlapci / dívky
Halová kopaná 2. stupeň
Malá kopaná 2. stupeň
Atletický čtyřboj
Karlovská mini – zimní běžecké závody SkiTour
LVK pro mladší a LVK pro starší žáky,
školní lyžařské závody ve Vranči
Soutěže se zdravotní tematikou
Veselé zoubky - pravidelná účast žáků 1. stupně
Zdravá pětka – zdravé stravování
Další soutěže
Recyklohraní
Plastožrout
Šachový turnaj
Hrozenkovský bludišťák
Dopravní soutěž mladých cyklistů
72 hodin

Charitativní akce 2017/2018
Pokračoval projekt Sbírejme víčka pro Jirku – sběrová akce plastových víček spojená
s charitativní pomocí pro žáka školy. Výtěžek věnujeme mamince žáka na pomůcky a
rehabilitaci. Díky nabídce na využití odvozu nákladním autem rodičů žákyně jsme odvezli
2 720 kg víček, které se sbíraly několik let a podílelo se na něm široké okolí příznivců školy.
Naše škola zvítězila v celorepublikové soutěži Plastožrouta. Získali jsme tak 15 000 Kč, které
byly předány mamince žáka.
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Na prázdniny jsme připravili charitativní
akci spojenou s pokusem o nový český
rekord – Loučení s prázdninami aneb
Rekord pro Jirku. Dvoudenní program byl
naplněn

vystoupením

folklorních
hrami,

kroužků,

výstavou

dětských

občerstvením,
a

maratonem

šipkařských hráčů. Tým ve složení
Vlastimil Jašek, Ondřej Běťák, Roman
Pinkava, Martin Stix, Oldřich Javůrek, Jan
Chrobák,

Martin

Macháček

Žárský

nakonec

za

a

Martin
necelých

jednatřicet hodin naházel 1 111 111
bodů. Hráči několikrát překonali rekord
jednotlivce: z původních 799 bodů na
1001. Vytvoření nového rekordu potvrdil
Miroslav Marek z Agentury Dobrý den v Pelhřimově, která české rekordy eviduje. Dobrovolný
příspěvek od návštěvníků činil téměř třináct tisíc. Ze spolku Rozina dětem šlo tři a půl tisíce, z
prodeje bramboráků jeden a půl a od místních myslivců téměř dvanáct tisíc korun z prodeje
guláše, který uvařili na vlastní náklady. Velké poděkování patří organizátorům: Kateřině
Ordyniecové, předsedkyni spolku Rozíny dětem, Janě Krystyníkové, Mirovi Moravčíkovi a
všem, kteří pomáhali, přišli a přispěli.

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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Sběr papíru 2017/18
1.
550
438
988

2.
319
251
570
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512
900
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701
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5.
966
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6.A
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9. Celkem:
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0
96
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Údaje o kontrolách
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele Městyse Nový Hrozenkov, 12.12.2017
Kontrola provedení inventarizace majetku školy, pokladní a bankovní doklady, faktury, účetní
uzávěrka. Kontrolní zjištění: bez nedostatků

Česká školní inspekce – elektronický systém kontroly INEZ, 26.3.2018
Formy a podpora mediální výchovy

Česká školní inspekce – elektronické testování InspIS SET, 24.11.2017
Matematická gramotnost žáků 9. ročníku

Moravský zemský archiv – evidence dokumentů dle zákona č. 499/2004 Sb., § 64 v platném
znění – kontrolní zjištění: bez závad

Všeobecná zdravotní pojišťovna – kontrola plateb pojistného, 6. 2. 2018. Kontrolní zjištění:
přeplatek ve výši 1 619 Kč. O přeplatek bude ponížena platba pojistného následující měsíc.
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Spolupráce školy a dalších subjektů
Mezi hlavní partnery, se kterými škola pravidelně spolupracuje, patří:
Rozina dětem – spolek rodičů. Materiální podpora, spolupráce a organizace akcí pro žáky
školy (Dárky pro prvňáčky a deváťáky, Mikuláš, doprava na exkurze nebo lístky na
vystoupení, bazar, Putování s broučky, Loučení s prázdninami)
Základní umělecká škola Karolinka – pravidelná výuka hudebních a výtvarných oborů v naší
škole (housle, kytara, klavír, žesťové nástroje, výtvarka pro nejmenší)
Knihovna Nový Hrozenkov – spolupráce s p. knihovnicí Pekárkovou, literární soutěže,
pasování prvňáčků, organizování besed s autory knih
Hasiči města Karolinka – projekt Hasík, exkurze
Ovocentrum Valašské Meziříčí – projekt Ovoce do škol, Mléko do škol. Spolupráce na
zajištění osvěty, projekty, soutěže.
Vranečka – spolek. Vedení zájmových folklorních kroužků Vranečka, pravidelná zájmová
činnost, účast na soutěžích, vystoupení.
Památník A. Strnadela – pravidelná účast žáků na výstavach, nabídka lektorských programů
Městys Nový Hrozenkov – materiální podpora, technický servis pro školu, pomoc na
pořádání akcí.
ZŠ Praha Norbertov – výměnný pobyt žáků
Asekol – projekt Recyklohraní
Charita Nový Hrozenkov – soutěže, projekty
Farnost Nový Hrozenkov – výuka náboženství
Lesy Augustiniánského opatství – finanční podpora sportu a tělovýchovy
Valašský pramen – poděkování za spolupráci p. M. Moravčíkovi
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Zapojení do projektů EU
Dokončení projektu 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:


DVPP



Činnost speciálního pedagoga



Klub deskových her



Čtenářský klub

Celková výše podpory: 452 430 Kč

Pro další období 2018/2020 jsme v červnu podali žádost na další projekt výzvy č. 63– OP
VVV - Šablony II. Plánujeme pokračovat v oblíbených klubech (čtenářský, deskových her,
nově klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení), dále podpořit ICTtechnologie,
financovat projektové dny a mimoškolní aktivity v rámci výuky a školní družiny (výjezdy,
exkurze apod.), získat asistenta do školní družiny, školního speciálního pedagoga, školního
kariérového poradce, DVPP ( čtenářská, matematická gramotnost, cizí jazyky, polytechnické
vzdělávání, ICT), zapojení odborníka z praxe do výuky, zapojení ICT technika do výuky.
Předpokládané výše podpory: 988 200 Kč.
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Závěr
Škola pracuje podle koncepce a podle současných požadavků kladených na moderní
výuku. V průběhu přípravy na školní rok jsme provedli několik drobných revizí na základě
zkušeností z předchozích let. Zapojili jsme se také úspěšně do řady projektů zaměřených na
výchovu žáků k ochraně životního prostředí a udržení trvalého rozvoje např. 72 hodin. V rámci
projektů primární prevence se nám
daří realizovat komplexní program,
který jsme využívali i v uplynulém
školním roce. Realizovali jsme také
několik

projektů

EU,

které

napomohly rozvoji školy a umožnili
zvýšit rozvoj vědomostí žáků, další
vzdělávání pedagogů. Řešíme úkoly
vyplývající z realizace Rámcového
vzdělávacího programu, a to tak,
aby

byla

zachována

tradice,

kontinuita a současně i praxí
vyzkoušená profilace školy v oblasti vzdělávání.
V souvislosti s těmito úkoly jsme realizovali řadu školení, ať již individuálních, nebo pro
celý pedagogický sbor zejména v oblasti problematiky inkluze. Škola nadále prohlubuje
aktivity směřující k propojení školy a života v obci.
Nadále usilujeme o revitalizaci vnitřních prostor budovy. Tato oblast je naší největší rezervou
a je třeba se na oblast zlepšení materiálních podmínek stále soustředit.
Pedagogický sbor posílil zejména do nových prvních tříd. Stávající sbor hodnotím
vysoce kladně jak po profesní, tak i lidské stránce a patří mým kolegům velké poděkování za
jejich práci ve výchově a vzdělávání.
Na úseku správních zaměstnanců došlo ke změně vedoucí školní jídelna. Paní
Bohumila Michalčáková odešla v červnu do důchodu a její nástupkyní se stala vedoucí
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kuchařka Jana Měrková. Paní Michalčákové děkuji za její práci, kterou v hrozenkovské škole
odvedla, kde působila více jak dvacet let.
Velice si vážíme podpory ze strany rodičů, které prostřednictvím spolku Rozína dětem
realizovalo několik akcí a finančně nás podporuje. Nelehkého úkolu vedení spolku se zhostila
p. Jana Ordyniecová a jménem žáků i ostatních rodičů jí a jejímu týmu dobrovolníku patří
velká pochvala a poděkování.
Děkuji zřizovateli za podporu a spolupráci. Naše žádosti jsou vyslyšeny, je nám
nabízena maximální pomoc personální i materiální. Obrovským cílem několikaletého snažení
a vzájemné spolupráce bude zahájení realizace projektu výstavby nové tělocvičny.
V současnosti se pracuje i na dalších projektech, které škola v nejbližších letech bude
potřebovat. Jedná se o projekt zateplení, výměny oken a realizace změny ve vytápění
jednotlivých pavilónů školy. Maximálně se snažíme informovat rodičovskou veřejnost o
našich záměrech a úspěšné spolupráci s vedením a zástupci obce.

V Novém Hrozenkově 15. 10. 2018

Mgr. Igor Haša, ředitel školy
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