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Výroční zpráva č. 24 o činnosti Základní školy Nový Hrozenkov, okres Vsetín za školní
rok 2017/2018 je vypracována dle zákona č. 561/2004 Sb., Školský zákon, ustanovení
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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: 206
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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Charakteristika školy
Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín je úplnou školou s prvním až
devátým postupným ročníkem, která je situována v centru obce. Blízké vlakové a
autobusové nádraží umožňuje žákům školy bezproblémové dojíždění z širokého okolí.
Průměrná naplněnost tříd je 18 žáků. Škola disponuje vybavenou počítačovou
učebnou, třemi učebnami interaktivními tabulemi, sedmi učebnami s dataprojektory.
Všechny učebny jsou kvalifikovanými učiteli využívány ve výuce společně s jejím
příslušenstvím a programovým vybavením.
Součástí školy je také cvičná kuchyň, školní dílna, tělocvična a výdejna stravy s
jídelnou. K pohybové aktivitě dětí je využívána také zastaralá tělocvična a plocha
fotbalového hřiště, školní hřiště na zahradě školy, na které v rámci předmětu Člověk a
svět práce děti pěstují ovoce a zeleninu.
Škola plně využívá potenciálu obce a využívá aktivit v památníku A. Strnadela,
obecní knihovně, spolupracujeme s Charitou Nový Hrozenkov, s odborníky v oboru
lesního hospodářství, vodohospodářství, zpracování dřeva, s folklórním sdružením
DFS Vranečka nebo ZUŠ Karolinka. Okolí obce nám nabízí sportovní využití, které
během roku využíváme např. cyklostezku Bečva, areál vodních sportů Na stanoch tzv.
Balaton, lyžařské areály ve Vranči, na Kohútce nebo ve Velkých Karlovcích.
Všichni vyučující mají své kabinety, některé vybaveny počítači, které jsou
zapojeny do sítě, mají stálý přístup na internet, používají skener, tiskárny, kopírky,
vybavenou školní knihovnu a velké množství moderních učebních pomůcek k výuce
všech předmětů. Ve školní sborovně mají zázemí pro přípravu výuky, organizační
pokyny s nástěnkou se zastupováním, rozvrhy tříd i kolegů, týdenní plán a přístup
k dokumentaci třídy a elektronické matrice.
Škola věnuje velkou pozornost podmínkám pro hygienu a bezpečné vzdělávání.
Vzdělávací a výchovný režim žáků a učitelů je stanoven s ohledem na dostatek místa,
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vhodný rozvrh vyučování, stravovací a pitný režim, zdravé prostředí učeben a
ostatních prostor školy, dodržování zákazu kouření, pití alkoholu a požívání jiných
škodlivin. Velká pozornost je věnována ochraně žáků před úrazy jak formou stálého
dohledu nad žáky, tak specifická práce v hodinách, dodržování řádů odborných
učeben, třídnické hodiny a seznámení se školním řádem. Všechny kabinety disponují
lékárničkami, které pravidelně kontrolujeme a doplňujeme.
Velkou pozornost škola věnuje integraci žáků se speciálními výukovými
potřebami, kterým se věnují učitelé jak v jednotlivých předmětech, tak mimo výuku,
kdy s nimi pracují asistenti pedagoga, speciální pedagog nebo třídní učitel. V
souvislosti s péčí o tyto žáky škola spolupracuje zejména s pedagogickopsychologickou poradnou a speciálním pedagogickým centrem. Věnujeme se také
žákům nadaným, umožňujeme docházku do vyšších ročníků na některé předměty
nebo je připravujeme na školní a mimoškolní vědomostní soutěže.
Chování žáků vyhodnocujeme podle aktuálních potřeb. Ve škole je schránka
důvěry, přesto daleko více žáci využívají důvěry ve zkušeného metodika prevence
nebo v osobnost třídního učitele. Neváhají i informovat vedení školy přímo nebo
prostřednictvím školního parlamentu.
Učitelé mají stanoveny konzultační hodiny pro rodiče a žáky, organizujeme
pravidelná setkávání a vzájemně se informujeme. Rodiče jsou důsledně informováni o
dění ve škole a o výsledcích jejich dětí. Zástupci rodičů si volí dva zástupce tzv. třídní
důvěrníky, kteří jednají s ředitelem o školy o aktuálních potřebách žáků, rodičů nebo
školy. Spolek rodičů Rozína dětem spolupracuje se školou a připravuje dárky pro žáky
v první třídě, na Mikuláše, na konci 9. ročníku, připravují akce pro nejmladší žáky nebo
přispívají na exkurze a výlety.
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Pedagogický sbor tvoří kvalifikovaní pedagogičtí pracovníci a vychovatelky,
které pečují o žáky I. stupně ve školní družině. Pedagogický sbor je pozitivně nakloněn
stálému sebevzdělávání jak v rámci krátkodobých kurzů – počítačová gramotnost,
metodické semináře, prevence rizikového chování, práce s žáky se speciálními
výukovými potřebami, tak v rámci různých typů specializačního studia na vysokých
školách. Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, pořádají pro žáky
kulturně-vzdělávací a historické exkurze, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy pro
I. a II. stupeň a také krátkodobé projekty pro třídní kolektivy v rámci prevence
rizikového chování. Průměrný počet pedagogických pracovníků je 22.
V rámci prevence rizikového chování se škola také zaměřuje na volnočasové
aktivity dětí. Nabízí každoročně 8 kroužků vlastních, 3 kroužky ve spolupráci s DFS
Vranečka a další ve spolupráci se ZUŠ Karolinka (hudební i výtvarné).
Kromě krátkodobých projektů škola zapojuje žáky také do dlouhodobých
projektů; nejen školních, ale také projektů, na které škola získává dotace zejména v
rámci projektů financovaných EU. Aktuální projekty škola představuje na svých
webových stránkách a informačních tabulích v prostorách školy.
Škola je otevřena komunikaci s rodiči žáků a organizuje každoročně akce pro
děti a rodiče. Centrální akcí je Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou,
jarmarkem, dílnami a ukázkou prací dětí. Podrobněji o akcích školy v kapitole
Zhodnocení minimálního preventivního programu.
Kolektiv pedagogických pracovníků školy se intenzivně snaží všestranně
rozvinout děti tak, aby se dobře uplatnily v jejich dalším životě. Učíme žáky
komunikovat a řešit jak problémy, tak jejich zájmy a práva.
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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 4. září 2019 proběhly doplňkové volby zástupce za pedagogické
pracovníky. Novým člen se stala Mgr. Martina Vaculíková.
Členové školské rady zvolení za zřizovatele:



Ing. Kristýna Pekařová
Martin Strnadel

Členové školské rady zvolení za pedagogické pracovníky:



Mgr. Martina Vaculíková
Mgr. Oldřich Pavelka

Členové školské rady zvolení zákonnými zástupci žáků:



Jana Stančíková
Petr Václavík

Poslední schůzka proběhla 29. května 2019. Byly projednány aktivity školy, plánované
projekty na zateplení školy a sportovní haly. Zástupci školské rady podpoří ředitele na
jednáních zastupitelstva zejména investiční záměry školy.
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Budovy školy
Stavba základní školy je tvořena třemi navzájem propojenými budovami přímo
v centru městyse Nový Hrozenkov.

Budova A - trojpodlažní. Pavilon ředitelství, učebny II.stupně, 2 oddělení
družiny. Vstup i suterén je monitorován kamerou, která je součástí zabezpečovacího
systému školy.

Základy budovy položeny v roce 1939, budova postupně

dostavována a rekonstruována.
Zastupitelstvo v roce 2016 zamítlo přidělit finanční prostředky na nátěr oken
a rozhodlo, aby obec zadala vypracovat energetický audit a současně byl
vypracován projekt na výměnu oken a zateplení fasády. Venkovní stav oken na jižní
straně budovy A – okna jsou vystavena extrémním výkyvům teplot. Při silných
deštích bývají kaluže vody pod okny a třídy byly několikrát vytopeny.
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V červnu bylo rozhodnuto na zastupitelstvu, že se bude hlasovat o využití
dotace MŽP ve výši 10 mil. Kč na zateplení budovy školy, výměny oken, vytápění a
vzduchotechniky budovy A. Projekt je připraven a celkové náklady dosahují částky
převyšují 20 mil. Kč. Podle návrhu architektů projde výraznou proměnou zejména
obálka budovy A a její bytové přístavby. Komfortem pro výuku by mělo být i venkovní

žaluzie, které odstíní a zlepší tepelný komfort ve třídách. Projekt počítá s umístěním
plynových kotlů do jednotlivých budov s možností samostatné regulace.
Dalším předmětem jednání je výše úvěru a zvážení, zda obec zahájí i přípravné
práce na výstavbu nové tělocvičny - sportovní haly.

Výraznou proměnou byla rekonstrukce cvičné žákovské kuchyňky. Došlo
k doplnění ze dvou na pět pracovních stanovišť, zakoupeny nové sporáky, nábytek
kuchyňské linky respektující rozdílné výšky pracovních stolů pro žáky starší i mladší.
Byla instalována plně funkční vzduchotechnika. Vyměněny radiátory, došlo k úpravě
vodoinstalace a elektroinstalace. Byl pořízen nový nábytek. Celkové náklady byly
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v limitu 200 tis. Kč a využili jsme se souhlasem zřizovatele prostředky z investičního
fondu.

Nová cvičná žákovská kuchyňka

Budova B - z roku 1991 je rovněž trojpodlažní. V suterénu se nachází klecové
šatny, které by měly být rekonstruovány jako zázemí nové sportovní haly. Budova je
využívána zejména žáky I.stupně. Další prostory suterénu využívá DFS Vranečka,
některé místnosti slouží jako sklady.
V 1. patře je bezbariérová schodišťová plošina z prostředků Nadace Bariéra a
zřizovatele. V budově jsme vytvořili spojením dvou malých jenu plně funkční
počítačovou učebnu pro 27 žáků. Rozhodli jsme se pro výběr repasovaných
kvalitních počítačů Dell, které jsme doplnili novými monitory a periferiemi. Ve středu
učebny byl zakázkově zhotoven nábytek pro tzv. ostrůvek pro další počítačové
stanice.
Učitelé využívají 3 interaktivní tabule, pavilon je pokryt internetem v kabeláži
nebo pomocí wi-fi. V bývalé počítačové učebně se uvolnily prostory pro plánované
III. oddělení školní družiny. V současnosti byla podána žádost na KÚ Zlín o změnu
zápisu v rejstříku škol a školských zařízení.
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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. Letošní vlhký
rok se opět projevil opětovnou degradací zdiva, budova trpí na východní straně
vlhkostí a plísní. V zimě se vlhkost sráží na oknech, plíseň je odstraňována chemicky.
Bude nutný odborný zásah do základů. Navrhujeme provedení průzkumné sondy,
která může odhalit nedostatky v hydroizolaci budovy.

Park - před vstupem do budovy A byl osazen čtyřmi novými sloupy veřejného
osvětlení, včetně příjezdové komunikace k jídelně školy a MŠ. V parku byla vysazena
u příležitosti 100. výročí samostatné republiky Strom svobody

Zahrada – zahrada je udržovaná,
s fotbalovým trávníkem, posezením a
ohništěm, stáním o kola. Byly vysazeny
ovocné dřeviny a využíváme záhony pro
pěstování bylin, brambor, dýní apod.
plodin. Areál využíváme pro sportovní
hry, relaxační aktivity i výuku.

Kotelna - po opravě střechy z roku 2017 již nedochází k zatékání a k výpadkům
elektřiny. Díky velmi dlouhým teplovodním rozvodům a nerovnoměrně vytápěným
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budovám A a B, dochází k obrovským ztrátám a
náklady na vytápění jsou velmi vysoké.
Přesunem plynových kotlů do budov školy
dojde k výrazným úsporám. Propočet ztrát při
vytápění kotelnou umístěnou mimo budovy –
stávající stav. Průměrná spotřeba plynu
v letech 2010 – 2018 dosahuje 824 tis. Kč
ročně. Venkovní rozvody do jednotlivých budov představují celkem 140 m. Při
propočtu jsem zohlednil rozdílné průměry vedení tam i zpět.

Objem vody ve venkovním vedení (teplá voda) 0,88 m3.
Ztrátový objem – voda pro vytápění budov A,B: 2,68 m3
Celkový ztrátový objem vody: 3,56 m3
Průměrná cena ohřevu vody: 630 Kč/MWh
Denní potřeba tepla pro ohřev teplé vody 196 kWh/den
Roční potřeba tepla pro ohřev teplé vody 62,04 MWh/rok
_______________________________________________
Finanční ztráty za rok: 39 085 Kč/rok. Tato částka představuje pouze jednorázový
ohřev uvedeného množství. Spotřebovaná energie ohřáté vody zůstává nevyužita i
po ukončení ohřevu. Celkově odhaduji ztráty na cca 80 tis. Kč ročně.
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Přehled oborů a kapacita školy, družiny, jídelny
1. Základní škola RED_IZO: 600 149 633

Kapacita: 540 cílová: 540 žáků
Obory vzdělání podle Klasifikace kmenových oborů vzdělání a Rámcové vzdělávací
programy: 79-01-C Základní škola, denní forma vzdělávání, délka vzdělávání: 9 r.

Přebudováním tříd na kabinety došlo k výraznému snížení kapacity. Přesto
stávající rekordní počet žáků 2016 umožňuje bezproblémovou výuku. Kmenové třídy
jsou občas současně i odbornou třídou, ale vhodnou organizací a rozvrhem hodin
efektivně využíváme prostory školy.

Počet tříd: 11


z toho na I. stupni

6



z toho na II. stupni

5

Počet žáků: 206
z toho na I. stupni 116


z toho dívek

59



z toho chlapců

50



zdravotní postižení

11

z toho na II. stupni

90



z toho dívek

47



z toho chlapců

43



zdravotní postižení

12
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2. Školní družina IZO: 120 400 286
Kapacita: 50 cílová: 50 žáků

Základní škola Nový Hrozenkov, okres Vsetín zastoupená ředitelem podala žádost
KÚ Zlín, odboru školství mládeže a tělovýchovy předkládá o zápis změny v rejstříku škol
a školských zařízení - navýšení nejvyššího počtu povoleného počtu žáků ve školní
družině ze současných 50 na 85 žáků.

Pro potřeby školní družiny máme k dispozici celkem 2 samostatné místnosti
(oddělení školní družiny), nicméně současná kapacita, která je stanovena na 50 žáků,
nepokrývá poptávku po školní družině, proto bude pro školní družinu zřízeno nové
oddělení v další samostatné místnosti v pavilonu I. stupně, která vyhovuje všem
požadavkům bez nutných stavebních úprav.

V posledních letech přibývají počty odmítnutých žadatelů. Odmítáme již žáky 3.
a vyšších ročníků. Současně ve škole působí odloučené pracoviště ZUŠ Karolinka a řada
žáků využívá družinu k vyplnění času na odpolední výuku.

Vývoj počtu žáků:
Počet žáků 1.-3.ročníku
přednostně přijímaní

Počet žáků 1.4. ročníku

Zamítnutých1

2017 21

62

86

0

2018 31

70

91

8

2019 19

70

87

12

2020 25

73

95

min. 22 (letošní 3. ročník chce pokračovat)

2021 32

76

105

?

Nově přijatí
do I. třídy

1

V počtu zamítnutých uvedeni pouze žádosti rodičů žáků žáci 3. ročníku. V počtu zamítnutých žádostí není
zohledněn zájem žáků/rodičů 4. ročníku, kteří by chtěli pokračovat v družině, ale už si nepodávají žádost,
protože by nebyli přijati - přednostně přijímáme žáky 3. a nižších ročníků.
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3. Školní jídelna IZO: 103 108 629
Kapacita: 340 cílová: 340 stravovaných
Aktuální počet celkem 319 strávníků vyhovuje stanovené kapacitě.

Počet žáků stravovaných ve školní jídelně:

184

o

z toho z I. stupně:

103

o

z toho z II. stupně:

81

Ostatních pravidelně stravovaných:
o

z toho pracovníků školy:

135
30

Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejny (MŠ střed):
71 žáků MŠ + 8 pracovníků MŠ.

V měsíci říjnu 2018 bylo uvařeno 6 771 jídel.
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BOZ a BOZP
Statistika úrazů ve škole. Ve školním roce 2018/19 bylo evidováno 33 školních
žákovských úrazů, celkem 5 žáků bylo finančně odškodněno v celkové výši 22 300 Kč.
Veškeré výdaje hradila pojišťovna Kooperativa, spoluúčast školy není rodiči po
písemném souhlasu vyžadována.
Ve školním roce 2018/19 byl evidován jeden pracovní úraz, nedošlo k porušení
pravidel BOZP, úraz nahlášen a odškodněn.
Většina úrazů vzniká během tělovýchovné činnosti nebo při přesunu žáků,
nezaviněné upadnutí nebo podvrtnutí. Ke třem úrazů došlo i během LVK, většinou
se jednalo o úrazy kolenního kloubu.
Škola důsledně preventivně proškoluje žáky i učitele, nejen na začátku
školního roku, ale i průběžně a vždy po úrazových událostech. Statistika úrazů je
v průměru za poslední roky téměř stejná.
Každoročně provádíme také prověrku bezpečnosti práce ve spolupráci
s externím odborníkem. Závěry kontroly a zhodnocení stavu předkládáme
zřizovateli.
Ve školním vzdělávacím plánu jsou zapracovány další oblasti týkající se
bezpečnosti mj. ochrana člověka za mimořádných událostech, dopravní výchova
nebo bezpečnost na internetu. Tato tématy realizujeme během projektových dnů,
besedami, zařazením do výuky, kde se využívá průřezových témat např. bezpečnost
práce s elektřinou ve fyzice, odborné zacházení s přístroji nebo první pomoc a zásady
bezpečnosti ve vzdělávací oblasti Svět práce.
Areál školy je zabezpečen proti vstupu cizích osob během vyučování, je
monitorován kamerovým systémem a odpolední provoz v šatnách je pod dohledem
vrátné.
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Prezentace školy na veřejnosti
Nabízíme možnost žákům i odborníkům se zapojit do činnosti školy například
v oblasti zájmové činnosti. Žáci prezentují výtvarné práce v obecní knihovně, obec
prezentuje na akcích činnost DFS Vranečka.
Žáci jsou zapojeni do dění v obci, účastníme se a pomáháme s organizací
Pochodu broučků, Loučení s prázdninami, navštěvujeme akce pořádané Charitou
Nový Hrozenkov např. Veletrhu neziskových organizací, Pečení štrůdlů. Žáci zasadili
Strom svobody v parku před školou, v rámci projektu 72 hodin uklízíme okolí obce,
cyklostezku nebo čistíme les.
Jsme

zapojeni

do

projektu

Recyklohraní,

sbíráme

papír,

malé

elektrospotřebiče a baterie, charitativní sběrová akce Vršky pro Jirku.
Pořádáme pěveckou soutěž Hrozenkovskou star, Mikuláše, Vanoční jarmark a
den otevřených dveří spojený s prodejem prací žáků a ukázkou lidových řemesel,
knižní bazar, besedy v knihovně, maškarní karneval ve školní družině, účastníme se
sportovních soutěží TM Stav Cup, Atletické všestrannosti, Dětský den –
Hrozenkovský bludišťák.
Oblíbenými aktivitami jsou samozřejmě školní výlety a exkurze. Ti nejmenší
zamířili do ZOO Lešná i s edukačním programem. Další ročníky navštívily: Ranč
Kostelany, KovoZOO v Uherském Hradišti, Velehrad, města Příbor, Olomouc, Brno a
Prahu.
Velkou publicitu si žáci získali v televizní soutěži Bludiště, ve které třikrát
zvítězili a přivezli si z televizního studia z Ostravy plyšové Bludišťáky.
O aktivitách ve škole informujeme v obecním zpravodaji a prostřednictvím
webových stránek a informačních panelů.
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Údaje o pracovnících školy
ŠKOLA


18 učitelů (úvazek 15,8) z toho 12 žen, 16 plně kvalifikovaných, 2 učitelé
nekvalifikovaní (VŠ, doplňující studium)



4 asistenti pedagoga (úvazek 3,75)

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)



1 fyzická osoba z projektu veřejně prospěšných prací ÚP (dohled), úvazek 0,5

ŠKOLNÍ DRUŽINA


2 vychovatelky v pracovní pozici vychovatelka s pracovním úvazkem 1,5

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


Vzdělávání managementu škol (souhrn změn v právních předpisech v roce 2018)



Vzdělávání managementu škol (ekonomika a financování)



Vzdělávání managementu škol (správní právo a správní řízení)



Vzdělávání managementu škol (personální a mzdová agenda)



Výtvarné inspirace



Setkání výchovných poradců



Setkání metodiků prevence



Anglická gramatika efektivně a snadno 2x



Čtenářská gramotnost a podpora čtenářství



Co ještě nevíte o Rakousku a Lichtenštejnsku



Motivační setkání vyučující cizích jazyků 2x



Doplňující kvalifikační studium učitele I. stupně



Spolupráce učitele a asistenta pedagoga

Akce pro celý pedagogický sbor


Školení bezpečnosti práce



Krizový plán školy



ICT a osobnostní rozvoj učitele: z důvodu vytíženosti lektorů přeloženo na školní rok
2019/20
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Zápis do 1. třídy
Zápis proběhl na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín dne 17. dubna 2019.

K zápisu bylo pozváno celkem:

26 dětí (15 dívek)

o poprvé u zápisu:

19 dětí (10 dívek)

o přicházejí po odkladu:

7 dětí (7 chlapců)

o počet přijatých:

19 dětí (12 chlapců, 7 dívek)

Žádost o odklad povinné školní docházky:

6 dětí (3 chlapci)

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2018/2019
obdrželo 19 žáků, do 1. třídy nastoupilo 19 žáků.
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Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2018/2019
Počet žáků

Název školy

2

Střední průmyslová škola strojnická Vsetín

8

Střední odborná škola Josefa Sousedíka
Vsetín

2

Střední škola informatiky, elektrotechniky a
řemesel Rožnov pod Radhoštěm

1

Střední škola filmová, multimediální a
počítačových technologií s.r.o. Zlín

6

Masarykovo gymnázium, střední
zdravotnická škola a vyšší odborná škola
zdravotnická Vsetín

2

Střední škola oděvní a služeb Vizovice

3

Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská
Valašské Meziříčí

1

Obchodní akademie a vyšší odborná škola
Valašské Meziříčí

1

Střední odborná škola Kostka s.r.o.
Vsetín

2

Vyšší odborná škola pedagogická a sociální a
střední pedagogická škola Kroměříž

Obor/počet žáků
Strojírenství
Ekonomika a podnikání
Obráběč kovů
Truhlář/2
Mechanik seřizovač
Automechanik
Elektrikář – silnoproud
Autotronik
Cukrář
Mechanik elekrotechnik
Informační technologie
Multimediální tvorba (vývoj
počítačových her a
multimediálních aplikací)
Gymnázium/5
Praktická sestra

Kadeřník/2
Užitá malba/2
Výtvarné zpracování skla a
světelných objektů
Obchodní akademie

Gymnázium

Předškolní a mimoškolní
pedagogika/2

Na SŠ bylo přijato všech 28 žáků z 9. ročníku.
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Prospěch – I. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí

třída

počet žáků/dívek

prospěli s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli
I.pol./II.pol.

průměrná
známka třídy

I. A

15/7

15/15

0/0

0/0

1,00/1,03

I. B

15/10

15/15

0

0/0

1,00/1,01

II.

21/10

17/16

4/5

0/0

1,15/1,19

III.

21/21

17/11

4/6

0/0

1,34/1,37

IV.

21/12

12/12

9/9

0/0

1,49/1,42

V.

25/12

14/11

11/14

1/0

1,31/1,55

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

třída

počet žáků

prospěli s
vyznamenáním

prospěli

neprospěli

průměrná
známka třídy

VI.

11/6

7/6

3/5

1/0

1,36/1,37

VII.A

14/10

5/5

8/9

1/0

1,59/1,59

VII. B

17/9

3/4

14/14

0/0

1,86/1,77

VIII.

20/7

5/9

15/11

0/0

1,75/1,68

IX.

28/15

9/10

17/17

1/0

1,56/1,57

22

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. A

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/3

0/0

I.B

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/7

0/0

II.

0/0

1/0

0/0

0/0

0/0

4/11

0/0

III.

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

1/4

0/1

IV.

2/3

2/0

0/0

0/0

0/0

7/12

0/0

V.

1/6

0/1

0/0

0/0

0/0

1/10

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.

2/0

1/2

1/1

0/0

0/0

4/6

0/1

VII.A

3/3

0/0

0/0

0/0

0/0

0/2

0/0

VII.B

4/0

4/

1/1

0/0

0/0

1/5

0/0

VIII.

2/2

6/0

1/1

0/0

0/0

1/13

0/0

IX.

4/2

0/0

0/0

0/0

0/0

0/16

4/0
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Počty absencí podle tříd, ročníků a stupňů školy
Stupeň / ročník / třída

Počet

Omluvená

Neomluvená

Celková

Průměrná

uzávěrek

absence

absence

absence

oml. absence

První stupeň

114

4830

0

4830

42,37

1. ročník

30

1064

0

1064

35,47

I.A

15

461

0

461

30,73

I.B

15

603

0

603

40,20

2. ročník

21

916

0

916

43,62

3. ročník

17

431

0

431

25,35

4. ročník

21

744

0

744

35,43

5. ročník

25

1675

0

1675

67,00

Druhý stupeň

63

3001

0

3001

47,63

6. ročník

11

618

0

618

56,18

7. ročník

32

1453

0

1453

45,41

VII.A

14

590

0

590

42,14

VII.B

18

863

0

863

47,94

8. ročník

20

930

0

930

46,50

Celková absence

177

7831

0

7831

44,24
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Údaje o integrovaných žácích
Ročník

Podpůrná opatření (PO) stupeň/počet žáků

PLPP – plán pedagogické podpory

AP – asistent pedagoga

IVP - Individuální vzdělávací plán

I. A

1-PLPP

I.B

PO1, PO3

1-IVP

II.

PO2-1,PO-3, AP

4-IVP

III.

PO2-1

2-PLPP

IV.

PO2-1

1-IVP

V.

PO1-1, PO2-2, PO3-1,PO4-1, AP-2

1-PLPP, 4-IVP

VI.

PO1-1, PO2-2, PO3-1, AP

1-PLPP, 3-IVP

VII.A

PO1-1, PO2-1

1-PLPP, 1-IVP

VII.B

PO1-1, PO2-3

1-PLPP

VIII.

PO1-2, PO2-1

1-PLPP, 1-IVP

IX.

PO2-4

1-IVP

PO1, PO2, PO3 – podpůrná opatření dle stupně podpory

Ve škole působí speciální pedagog (hrazeno z projektu EU), další podpůrná opatření ze
státního rozpočtu: realizujeme předměty speciální pedagogické péče a pedagogické
intervence. Ve škole pracují 4 asistentky pedagoga.
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Zhodnocení minimálního preventivního programu
Prevence sociálně patologických jevů je pevně zakotvena ve školním vzdělávacím
programu, je zapracována do jednotlivých tematických plánů výuky na I. i II. stupni, a to tak,
aby si žáci vytvořili povědomí o oblasti sociálně patologických jevů, dokázali pojmenovat rizika
s tím spojená a uvědomili si důležitost mezilidských vztahů.
Stále se snažíme udržovat širokou nabídku volitelných a nepovinných předmětů, naši žáci
se účastnili různých výtvarných, recitačních, matematických, přírodovědných, pěveckých i
sportovních soutěží se střídavými úspěchy.
Pokračovaly i charitativní akce – 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 výtěžek ze sběru víček
bude opět věnován tělesně postiženému žákovi naší školy. A zapomenout bychom neměli ani
do opětovného zapojení do nejstarší sbírky v České republice – Českého dne proti rakovině,
ve které příspěvek za jednu zakoupenou kytičku, tentokrát žluté barvy, činil 20,- Kč.
Pokud se týká výchovných problémů tohoto školního roku, na prvním stupni většinou
vyřešil kázeňské přestupky třídní učitel domluvou žákům, v několika případech byla nutná i
domluva ředitele školy.
V šestém ročníku jsme řešili v průběhu celého školního roku kázeňské problémy jednoho
žaka, kterému byl po určité době vypracován individuální výchovný program a následně
kontaktován i OSPOD (Orgán sociálně právní ochrany dětí) se kterým bude škola v kontaktu i
v dalším školním roce. Některé potíže dalších šesťáků se odvíjely od problémů výše
popsaných.
Kázeňské problémy, které se objevily v dalších třídách druhého stupně, vyřešili spoluprací
třídní učitelé, metodik prevence, výchovný poradce a ředitel školy většinou domluvou, někdy
však i pomocí výchovných opatření po jejich projednání s rodiči žáků.
O nevhodném chování budou tak jako v letech minulých žáci pochopitelně poučeni i na
počátku dalšího školního roku, včetně vulgárního vyjadřování, které se možná letos
neobjevovalo tak často, ale pochopitelně existuje stále.
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Ve škole po svém založení i nadále úspěšně pracuje žákovský parlament, který tvoří zvolení
zástupci žáků 5. – 9. ročníku. Zasedání byla pravidelná a konala se většinou v pondělí po
vyučování, tak jako v loňském školním roce. S ředitelem školy a metodikem prevence byla
opět projednávaná aktuální témata a problémy. Kromě oběda na přání, nástěnky školního
parlamentu, lyžařském výcviku nebo připomenutí pravidel chování na chodbách jsme letos
diskutovali o nové tělocvičně a učebně výtvarné výchovy, instalaci hodin v některých
učebnách, Vánočním florbalu, nepořádku v 7.B třídě, zájezdu do Osvětimi, nových lavičkách
na chodbách, sportovním dnu před Velikonocemi, přednášce o kyberšikaně nebo
Hrozenkovském bludišťákovi. Naše setkání pochopitelně budou pokračovat.
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
k pingpongovému stolu a stolnímu fotbalu přibyl air hockey, který stejně jako předchozí hry
zakoupil zapsaný spolek Rozína. Žáky tyto 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 jedna
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.
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Akce školy
Projekt 72 hodin
Jedná se o užitečné činnosti, kterých se opět zúčastnily všechny třídy školy. Někdo i
letos zasadil nějaké stromy, jiní žáci upravovali okolí školy nebo sbírali jablka pro lesní zvěř.
Počasí nám bylo nakloněné i letos a tak se akce opět vydařila.

Výstava ke sto letům existence Československa
Některé třídy v loňském školním roce nestihly navštívit tuto výstavu v Památníku
Antonína Strnadela, a tak to učinily v průběhu listopadu. Jednalo se o výstavu, která poutavě
pomocí fotografií i písemností zachycovala život v Novém Hrozenkově v období první světové
války, tedy v letech 1914 – 1918.

Vystoupení skupiny Marbo
Vystoupení této hudební skupiny, která na naší škole nevystupovala poprvé, tentokrát
shlédli žáci prvního stupně.

Mikulášská besídka
Jako každoročně připravili pedagogové prvního stupně pro své děti dopoledne plné
mikulášských her a soutěží. Letos to vyšlo přesně na 5.12. a jako každoročně ke zdaru akce
přispěli žáci a žákyně 9. ročníku v maskách Mikuláše, čertů a andělů. A občanské sdružení
Rozína dětem, které zase pro žáky obou stupňů připravilo mikulášské balíčky.

Školní Vánoční jarmark
S velkým ohlasem u rodičovské veřejnosti se letos uskutečnil již počtvrté. Aby jeho
termín nekolidoval s dobou předvánočního shonu, tentokrát proběhl v pátek 7. prosince. I
letos mnoho rodičů zakoupilo svými dětmi zhotovené výrobky, nebo v kavárně provozované
též dětmi různý sortiment občerstvení. Tím pochopitelně přispěli např. k financování části
školních výletů nebo na hrazení dopravy na některé akce.
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Vánoční laťka
Tento závod proběhl dne 17. prosince 2018. Postupně soutěžili vybraní žáci i žákyně
všech tříd naší školy. Bavili se jako každoročně jak soutěžící, tak ostatní děti, které je velmi
hezky povzbuzovaly. Možná i proto bylo dosaženo i letos několika velmi hodnotných výkonů.

Školní vánoční turnaj ve florbalu
Tento turnaj se nekonal jak bylo dříve zvykem poslední den před Vánoci, ale ve středu
19. prosince Tentokrát se účastnila družstva chlapců všech tříd druhého stupně, dívky
reprezentovaly florbalistky každého ročníku. Protože to znamenalo nárůst zápasů, bylo velmi
dobré, že jsme mohli tomuto turnaji věnovat celé středeční dopoledne. V letošním turnaji
zvítězili chlapci i dívky deváté třídy.

Memento
Dne 28. ledna 2019 jeli žáci sedmého, osmého a devátého ročníku do Karolinky. Zde v
sále ZUŠ viděli divadelní představení na motivy knihy Radka Johna ,,Memento“, které
pojednává o drogové ávislosti studenta. Ta bohužel nakonec končí jeho smrtí. Snad si i na
základě tohoto smutného, ale poutavého vyprávění žáci uvědomili, jakým nebezpečím pro
život člověka drogy jsou.

Divadelní představení
Žáci prvního stupně se ve středu 30. ledna vydali autobusem do našeho krajského
města. Zde sledovali divadelní představení „Alenka v říši hudby“ v podání Filharmonie Zlín.

Recitační soutěž
Uskutečnila se ve středu 6. února, nejzdatnější recitátoři postoupili do okresního kola,
jeden odtud dokonce do kola krajského.
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Sluneční soustava
V úterý 19. února jeli deváťáci na Vsetín. Zde navštívili zdejší hvězdárnu a vyslechli
poutavou přednášku o Sluneční soustavě. Bohužel nemohlo jet více tříd, protože míst v
přednáškovém sále je pouze třicet.

Lyžařské kurzy

Ve dnech 7. – 11. ledna jsme absolvovali s dětmi prvních tříd lyžařský výcvik v areálu Kyčerka
ve Velkých Karlovicích. 29 prvňáčků bylo podle výkonnosti rozděleno do družstev a pod
vedením instruktorek rozvíjeli a zdokonalovali své lyžařské umění. Všechny děti si zaslouží
velkou pochvalu, zejména pak úplní začátečníci, kteří v závěru týdne už sami s nadšením
sjížděli svah a téměř všichni také zvládli jízdu na vleku. Počasí nám letos přálo a sněhové
podmínky byly výborné. Užili jsme si plno sněhu a některé dny i sluníčko. Ocenění na konci
výcviku si za své výkony zasloužili úplně všichni. Kromě lyžařských zkušeností a pěkných
zážitků si děti odvezly účastnické listy, památkové medaile a drobné dárky. Ti nejlepší za svůj
výkon v závodech ve slalomu, který jsme pro děti poslední den uspořádali, dostali také
diplomy a ceny. Poděkování patří všem – jak dětem a instruktorkám, tak i ostatním, kteří se
nějakým způsobem na přípravě lyžařského kurzu podíleli.

Ve dnech 18. – 22. 2. probíhal lyžařský výcvik na 2. stupni. Zúčastnilo se 47 žáků
společně s panem ředitelem Hašou a 4 instruktorkami. Paní instruktorky byly nové, ale byly
tam i známé tváře z dřívějších lyžařských výcviků. I když ony měly ze začátku problém si nás
všechny zapamatovat, my jsme si na ně zvykli rychle a naše vztahy byly přátelské. Kategorie
lyžařů byly čtyři (začátečníci, C, B, A) a jedna samostatná namíchaná kategorie snowboardistů.
Počasí bylo, kromě posledního dne, krásně slunečné a všichni si to užili. Úrazy byly minimální
a sněhové podmínky vcelku dobré. Nevýhodou bylo akorát množství dalších lyžařských
výcviků a škol na svahu. Ale i to se dalo zvládnout a výcvik jsme zakončili společným závodem.
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Mobilní planetárium
Na konci března pracovníci vsetínské hvězdárny vytvořili v tělocvičně pomocí
nafukovacího stanu a techniky iluzi naší noční oblohy. A v tomto zajímavém prostředí
postupně všechny třídy školy absolvovaly poutavou přednášku o Sluneční soustavě, naší
galaxii a vlastně i o celém Vesmíru.
Pythagoriáda
Školní kolo této matematické soutěže proběhlo 5. dubna a nejlepší řešitelé úloh
reprezentovali školu v kole okresním.

Kyberšikana
Lektorem této pro žáky velmi poučné přednášky, uskutečněné dne 23. dubna byl pan
Radomír Palacký. Absolvovali ji žáci sedmého, osmého a devátého ročníku.

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, tentokrát konané 25. dubna.

Den Země
I tentokrát tento den žáci naší školy využili k turistickým vycházkám do blízkého i
trochu vzdálenějšího okolí naší školy, například deváťáci byli v Karolince na exkurzi ve
sklárnách, na přehradě ve Stanovnici a úpravně vody Karolinka.

Pernštejni
V polovině května se žáci školy kromě deváťáků, kteří byli v té době na výletě v Brně
zúčastnili v tělocvičně divadelního představení v podání skupiny historického šermu.

Hrozenkovský Bludišťák
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Sportovní dopoledne všech žáků naší školy proběhlo opět jako dětský den ve středu
26. června.. Jak se už stalo zvykem, tento den organizovali pedagogové za aktivní pomoci žáků
devátého ročníku, ostatní třídy soutěžily. Na prvním stupni vyhráli páťáci, na stupni druhém
osmáci. Ti by se snad v příštím školním roce mohli opět zúčastnit natáčení soutěže Bludišťák
v České televizi Ostrava. Pokud se to podaří tak snad budou stejně úspěšní jako letošní
deváťáci, kteří v Ostravě v říjnu 2018 třikrát vyhráli.

Sportovní soutěže
Mezi akce školy je určitě lze započítat, protože hodně našich žáků každoročně školu v
těchto soutěžích reprezentuje. A v tomto školním roce se nám docela dařilo. Kromě jiného
starší žáci postoupili do okresních kol ve florbalu, basketbalu a kopané, starším žákyním se
tento postup povedl ve florbalu. A v okresní florbalové lize obsadili starší žáci pěkné čtvrté
místo z celkového počtu osmi škol.

Zpracoval:
Mgr. Oldřich Pavelka,
Metodik prevence sociálně –patologických jevů.
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Přehled soutěží ve školním roce 2018/2019
 Výtvarné soutěže
o Street art- vandalismus, protest nebo umění?
o Moje oblíbená rostlina
o Zalozka do knihy spaja skoly
 Den bezpečnosti a Dopravní soutěž mladých cyklistů
 Pěvecké soutěže (Hrozenkovská star, IV. ročník), Vsetínský slavíček
 Literární soutěže - O poklad strýca Juráša
 Recitační soutěž - Chrám a tvrz
 Olympiáda v českém jazyce
 Pythagoriáda 5. – 8. třídy
 Matematický klokan a přírodovědný klokan
 Sportovní soutěže
o Vybíjená 4. a 5. tříd
o Florbal 1. - 6.třídy - VIII. ročník TM Stav CUP
o Florbal 8. a 9. třída chlapci / dívky
o Odbíjená 8. a 9. třída chlapci / dívky
o Halová kopaná 2. stupeň
o Malá kopaná 2. stupeň
o Atletický čtyřboj
o Karlovská mini – zimní běžecké závody SkiTour
o LVK pro mladší a LVK pro starší žáky,
 Soutěže se zdravotní tematikou
o Veselé zoubky - pravidelná účast žáků 1. stupně
o Zdravá pětka – zdravé stravování
 Další soutěže
o Recyklohraní
o Šachový turnaj
o Hrozenkovský bludišťák
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Údaje o kontrolách a inspekční činnosti
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele Městyse Nový Hrozenkov, 1.- 31. 12. 2018
Kontrola provedení inventarizace majetku školy, pokladní a bankovní doklady, faktury, účetní
uzávěrka. Kontrolní zjištění: bez nedostatků
Česká školní inspekce – bez kontroly
Okresní správa sociálního zabezpečení – protokol o kontrole č.369/19/894 – nebyly zjištěny
nedostatky
Krajská hygienická stanice ZK – protokol KHSZKL 03377/2019 – státní zdravotní dozor – bez
závad
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Spolupráce školy a dalších subjektů
Mezi hlavní partnery, se kterými škola pravidelně spolupracuje, patří:
Krajská pedagogická poradna – pobočka Vsetín
Speciálně-pedagogické centrum Zlín, Kroměříž, Valašské Meziříčí
OSPOD Vsetín
Policie ČR – oddělní Karolinka
MAS Střední Vsacko
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
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel
dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výše dotace: 986 970,00 Kč
Název projektu :
Výzva 63 v Základní škole Nový Hrozenkov
Registrační číslo projektu dle MS2014+:
CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009597

I. Aktivity základní školy
Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ
Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin
Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce v rozsahu 8 hodin
Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ
Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ
Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ
Klub pro žáky ZŠ
Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem
Projektový den ve škole
Projektový den mimo školu
Komunitně osvětová setkávání

II. Aktivity školní družiny
Školní asistent – personální podpora ŠD
Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin
Projektový den v ŠD, Projektový den mimo ŠD/ŠK
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Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodařila s rozpočtem ve výši: 17 032 738 Kč

Prostředky státního rozpočtu (MŠMT):
UZ 33063

986 970 Kč

Čerpání: 267 544 Kč (dotace EU šablony č. 63)

UZ 33353

13 032 738 Kč

Čerpání: 13 032 738 Kč

Příspěvek zřizovatele: 4 000 000 Kč (z toho škola: 3 399 000 Kč; jídelna 601 000 Kč)

Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky:
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině: 49 877 Kč
Účelově vázané sponzorské dary: 50 000 Kč (Lesy Augustiniánského opatství) čerpáno
25 340 Kč
Úroky z účtu školy: 1 733 Kč
Doplňková činnost:
příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy) 373 620 Kč

Čerpání: 285 568 Kč

Hospodářský výsledek k 31. 12. 2018 činil: 468 219 Kč
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Závěr
Škola má vypracovaný plán rozvoje, podle kterého koncepčně rozvíjí jednotlivé složky
výchovně-vzdělávacího procesu. Školní vzdělávací program je průběžně revidován podle
soudobých požadavků na výuku. Ve školním roce 2018/2019 proběhly úpravy v oblasti
vzdělávání žáků s SVP a žáků talentovaných, dílčí úpravy obsahu vzdělávání.
Do výuky jsou průběžně zařazovány projekty podporující zdraví, sportovní aktivity,
více se chceme zaměřit na polytechnické vzdělávání a zapojení IT techniky do hodiny výuky.
Zapojujeme se také do řady projektů s environmentální tematikou zaměřených na výchovu
žáků k ochraně životního prostředí a udržení trvalého rozvoje. Nadále realizujeme projektové
vyučování Po stopách předků, zařazujeme aktivity spojené jak s historickými událostmi v obci,
tak současně s událostmi, které se dotkly historie Československa.
Z personálního hlediska je sbor stabilizovaný, daří se nám získat kvalitní kvalifikované
pedagogy, přesto jsme svědky nezájmu absolventů pedagogických fakult.
Z materiálního hlediska škola nadále pokračuje v rekonstrukci prostor školy. Hlavní
zájem se soustředil na energetické úspory, nový vzhled školy, hygienický komfort během
výuky, rekonstrukci šaten a výstavby nové sportovní haly. Několik let pracujeme společně se
zřizovatelem na těchto plánech a těšíme se na zahájení dílčích etap.

V Novém Hrozenkově 11. 10. 2019

Mgr. Igor Haša, ředitel školy
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