VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY č. 26
ZA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021
Výroční zpráva č. 26 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.

Č.j. ZŠ 102/2021
V Novém Hrozenkově 27. 09. 2021
Vypracoval: Mgr. Igor Haša
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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: 198
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, kinclova@zsnovyhrozenkov.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
Úplná základní škola sestávající z hlavní
budovy A (postavena 1929-36 včetně staré
tělocvičny), budovy B 1. stupeň (přistavěn 1985).
V roce 2004 byl přistavěn bezbariérový přístup s
výtahem, který v v roce 2006 propojil starou
budovu školy s novým pavilonem C

školní

kuchyně, jídelny, dílnami a nově keramickou
dílnou a učebnou Vv.
Ve školním roce 2020/2021 navštěvovalo
školu 201 žáků rozdělených do 11 tříd a 9 ročníků
1. a 2. stupně. Součástí školy je školní družina a
školní jídelna s výdejnou.
Budova školy slouží v suterénu budovy A veřejnosti jako posilovna a vzpírárna. Ve
škole probíhá v odpoledních hodinách výuka ZUŠ Karolinka v hudebních a výtvarných
oborech. Škola poskytuje zázemí pro folklórní kroužek Drobotina a Vranečka. Před školou
se rozkládá park se sochou J.A. Komenského a památník obětem 2. Světové války. V
zadním areálu rozsáhlé zahrady vyrostla nová tělocvična a prostor je zatím zatížen
stavebním provozem rekonstrukce zázemí a šaten v budově B. V budoucnu bychom rádi
měli zahradu rozdělenou na sportovní a relaxační část s možností venkovní výuky.
Od září 2020 do června 2021 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy: projekt
energetických úspor budovy A (zateplení, výměna oken, nové kotelny a rekuperace
vzduchu); souběžně probíhala výstavba nové sportovní haly (tělocvičny školy). Na tyto
projekty navazuje poslední projekt – rekonstrukce šaten a výstavba nového zázemí pro
tělocvičnu. Předpokládaný termín dokončení – leden 2022.
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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).
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

Ve školní roce 2020/21 proběhla elektronická komunikace mezi členy školské rady. Byla
projednána a schválena výroční zpráva za rok 2019/20 a v roce 2021 byl projednán a schválen
dodatek ke školnímu řádu – elektronická ŽK a pravidla distanční výuky.
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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 roků.

Počet tříd:

11



z toho na 1. stupni

7



z toho na 2. stupni

4

Počet žáků:

199

z toho na I. stupni

108



z toho dívek

54



z toho chlapců

54

z toho na II. stupni

91



z toho dívek

49



z toho chlapců

42
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2. Školní družina
IZO: 120 400 286
Na základě žádosti bylo KÚ ve Zlíně vyhověno žádosti na navýšení kapacity školní
družiny s účinností od 1. 9. 2020
Kapacita: nejvyšší povolený počet žáků ve školském zařízení (ŠD): 85
1. oddělení – kapacita 27 (budova A)
2. oddělení – kapacita 28 (budova A)
3. oddělení – kapacita 30 (budova B) – nenaplnění kapacity.

3. Školní jídelna
IZO: 103 108 629
Kapacita: 340 cílová: 340 stravovaných
Aktuální počet celkem 294 strávníků vyhovuje stanovené kapacitě.
Počet žáků stravovaných ve školní jídelně:

182

o

z toho z I. stupně:

101

o

z toho z II. stupně:

81

Ostatních pravidelně stravovaných:
o

z toho pracovníků školy:

112
34

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

V měsíci říjnu 2019 bylo uvařeno 6 298 jídel.
Ve školní jídelně bylo od března zahájeno dietní stravování.
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BOZ a BOZP, hygienická opatření
Ve školním roce 2020/21 bylo evidováno 10 školních žákovských úrazů, z toho
jeden odškodněn (úraz kolene bez cizího zavinění). Veškeré výdaje hradila pojišťovna
Kooperativa, spoluúčast školy není rodiči po písemném souhlasu vyžadována.
Škola důsledně preventivně proškoluje žáky i učitele, nejen na začátku školního
roku, ale i průběžně a vždy po úrazových událostech.
Začátek školního roku poznamenaly probíhající stavební práce na budově školy.
V průběhu prázdnin se podařilo zvládnout veškeré vnitřní práce, přesto byl provoz
částečně v září upraven: třídy 2. stupně byly v 2. patře budovy A, ke třídám byl vstup z
šaten přes schodiště 1. stupně do 2. NP.
Od 18. 9. 2020 byla v celé ČR povinnost nosit roušky ve všech prostorách škol a
školských zařízení a vysokých škol nově včetně učeben.
Od 14.10.2020 zahájena distanční výuka s prodloužením do listopadu a zavedením
střídavé - rotační výuky.
ZŠ Nový Hrozenkov byla hejtmanem Zlínského kraje zařazena mezi určené školy,
které poskytují péči dětem ve věku od 3 do 10 let zákonných zástupců, kteří jsou
zaměstnanci vybraných profesí.
Situace se opakovala i v II. pololetí a distanční výuka pokračovala do května 2021.
Ve školní jídelně byly z hygienických důvodů vydávány obědy do dvojic jídlonosičů,
nadále jsme zajišťovali výdej obědů pro Charitu, veřejnost, pro žáky na DV a pro MŠ.
Okolí stavby je zabezpečeno ochranným pletivem. Na začátku školního roku byli
poučeni zaměstnanci, žáci i rodiče o bezpečnosti a chování v blízkosti staveniště
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Prezentace školy na veřejnosti
Na začátku školního roku se podařilo realizovat několik aktivit ve spolupráci s knihovnou
Nový Hrozenkov (výstava výtvarných prací), Charitou Nový Hrozenkov (Soutěž o Nejlepší
štrůdl), v obecním zpravodaji jsme publikovali úspěchy v literární soutěži O poklad strýca
Juráša. Významným prostředím pro prezentaci školy a jejích aktivit se stalo on-line prostředí.
Předvánoční čas obohatil projekt žáků 4.třídy - Vánoční překvapení pro rodiče a poselství pro
všechny lidi. Nápad a spolupráce na tomto videu: Gabriela Černá, hudební doprovod, kamera,
střih: Dominik Zdráhal.
Mezi další zajímavé novinky patřily on-line výtvarné galerie prací žáků na webu školy,
nejen z oblasti výtvarné výchovy, ale také rukodělné nápady, tvoření o vánocích a
velikonocích, nebo fotogalerie okolí Nového Hrozenkova a přírody.
Ve spolupráci s veřejností a dalšími subjekty (ZŠ Halenkov, Červený kříž, Indet safety
systém) jsme realizovali sběr svoz plastových vršků. Mezi celkem 34 základními a mateřskými
školami z Čech a Moravy jsme letos obsadili 3.místo s více jak 1 000 kg. Výtěžek recyklační
soutěže věnujeme mamince hendikepovaného žáka školy.
I přes potíže koronavirového omezení přitahuje zejména nový vzhled školy a nová
tělocvična značnou pozornost. Uděláme vše proto, abychom této příležitosti využili a
připravujeme i nabídku zajímavých mimoškolních aktivit jako je nová keramická dílna pro žáky
i veřejnost, ve fázi příprav jsou i nové sportovní kroužky: míčové hry, tenis, sportovní lezení,
crossfit nebo moderní tanec.

9

Personálního zabezpečení činnosti školy
ŠKOLA


19 učitelů (úvazek 16,3) z toho 14 žen, 17 plně kvalifikovaných, 2 učitelé nekvalifikovaní
(VŠ, doplňující studium)



3 asistenti pedagoga (úvazek 2,64)

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI


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)

ŠKOLNÍ DRUŽINA


2 vychovatelky v pracovní pozici vychovatelka s pracovním úvazkem 1,46

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.



2 pracovnice provozu s celkovým pracovním úvazkem 2,0.



uklízečka na dohodu o pracovní činnosti (úklid jídelny) s úvazkem 0,25
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)
Individuální vzdělávání



Jihočeská robotika open (10h)



Revize RVP ZV - startovací balíček - práce s daty (2h)



Základy informatiky (2h)



Webinář - čtenářské dílny (8h)



Zajímavosti ze současné i klasické matematiky (8h)



Jak na polytechnické vzdělávání ve 21. Století



Školení - Smart - interaktivní tabule (16h)



Rozvoj předmatematické gramotnosti s využitím přírodnin (8h)

Akce pro celý pedagogický sbor


Školení bezpečnosti práce



Krizový plán školy



MS Office 365 – výuka Teams



MS Office 365 – využití Forms

11

Zápis do 1. třídy
Zápis proběhl od 1. do 30. 4. 2021 online (opatření ministerstva zdravotnictví) na Základní škole
Nový Hrozenkov, okres Vsetín.

K zápisu bylo pozváno celkem:

41 dětí (19 dívek)

Poprvé u zápisu:

38 dětí (17 dívek)

Přicházejí po odkladu:

3 dětí (1 chlapec, 2 dívky)

Počet přijatých:

29 dětí (13 chlapců, 16 dívek)

Žádost o odklad povinné školní docházky: 8 děti (7 chlapců, 1 dívka)
Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2021/2022
obdrželo 29 žáků, do 1. třídy nastoupilo 29 žáků.
Na žádost rodičů proběhlo v červnu motivační setkání předškoláků s rodiči ve škole. Učitelky
1.stupně si připravily odpolední program s úkoly a dárky pro budoucí školáky. Děti tak nepřišly o
možnost navštívit školu a s rodiči jsme využili čas, abychom předjednali rozdělení žáků do 1.A a
1.B třídy.
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Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2020/2021
Počet Název školy
žáků

Obor/počet žáků

1

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

Zedník (zedník a obkladač)

1

Střední průmyslová škola stavební Valašské Meziříčí

architekt

1

Střední zdravotnická škola Kroměříž

Praktická sestra

1

Střední zdravotnická škola Brno

Oční optik

2

Obchodní akademie a Vyšší odborná škola Valašské
Meziříčí
Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod
Hostýnem

1

Obchodní akademie
Informační technologie
Uměleckoprůmyslové
zpracování dřeva
(práce truhlářské)
Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín
Autotronik
Elektrikář – silnoproud / 2
Automechanik
Cukrář
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Gymnázium
Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín
Ošetřovatel
Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Zemědělec - farmář
Radhoštěm
Střední škola elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Informační technologie
Radhoštěm
Střední průmyslová škola Hranice
Požární ochrana

2

Střední škola Kostka s. r. o.

Pedagogické lyceum / 2

1

Střední průmyslová škola elektrotechnická Havířov

Elektrotechnika

1

Janáčkova konzervatoř v Ostravě

Neoperní zpěv

1

5

2
1
1

Na střední školu bylo úspěšně přijato 21 žáků.
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Prospěch – I. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí

třída

počet žáků/dívek

prospěli
vyznamenáním

I.

22/14

II.

s

prospěli

neprospěli
I.pol./II.pol.

průměrná
známka třídy

22/22

0/0

0/0

1,00/1,01

18/6

16/16

2/2

0/0

1,10/1,20

III.A

15/7

14/14

1/1

0/0

1,10/1,20

III.B

15/9

14/14

1/1

0/0

1,09/1,13

IV.

21/11

16/16

5/6

0/0

1,17/1,25

V.

17/7

10/9

7/8

0/0

1,39/1,49

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

třída

počet žáků

prospěli
vyznamenáním

VI.

21/10

VII.

s

prospěli

neprospěli

průměrná
známka třídy

14/13

7/8

0/0

1,44/1,54

26/13

9/9

17/17

0/0

1,70/1,70

VIII.

12/6

7/7

5/5

0/0

1,48/1,49

IX.A

14/10

6/6

8/8

0/0

1,57/1,59

IX.B

18/10

6/8

12/10

0/0

1,78/1,80
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Výchovná opatření – I. stupeň, 1. pololetí / 2. pololetí

třída

napomenutí
třídního učitele

důtka třídního
učitele

důtka
ředitele
školy

snížená
známka
z chování
o
jeden
stupeň

snížená
známka
z chování
o
dva
stupně

pochvala
třídního
učitele

pochvala
ředitele
školy

I.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

II.

1/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

III.A

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

III.B

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

IV.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

V.

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

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.

0/1

1/1

0/0

0/0

0/0

1/1

0/0

VII.

1/1

3/4

1/0

0/0

0/0

0/3

0/0

VIII.

0/0

0/1

0/0

0/0

0/0

0/5

0/0

IX.A

0/0

0/1

1/2

0/0

0/0

0/4

1/1

IX.B

1/0

3/4

0/0

0/0

0/0

0/4

0/1
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Počty absencí podle tříd, ročníků a stupňů školy
Stupeň / ročník / třída (třídní učitel)

Omluvená
absence

Neomluvená Celková
absence
absence

První stupeň

1./2. pol.

1./2. pol.

1./2. pol.

686/1034

0/0

1720

632/389

0/0

1021

III.A

199/633

0/0

832

III.B

210/251

0/0

461

557/952

0/0

1509

522/235

0/0

757

581/399

0/1

980

577/651

0/1

1228

325/418

0/2

743

IX.A

497/446

0/0

943

IX.B

716/453

1/0

1169

11363

5

11363

1. ročník
I.
2. ročník
II.
3. ročník

4. ročník
IV.
5. ročník
V.

Druhý stupeň
6. ročník
VI.
7. ročník
VII.
8. ročník
VIII.
9. ročník

Celková absence za celou školu
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Údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních

Třída

Identifikát
or
znevýhod
nění

IV.

07S0000

Po
če
t
P
O
1

IV.

07S0000

1

020602
A01

IV.

06T7M00

1

03B501
A30

V.

08M0000

1

020601
A01

VIII.

06T7M00

1

03B501
A10

VII.

05T0000

1

04B501
A35

VII.

07S0000

2

U2C30
1A01

Kód
NFN

Finanční
náročnost

020602
A01

Předmět
speciálně
pedagogické
péče (1 hodina)
Předmět
speciálně
pedagogické
péče (1 hodina)
Asistent
pedagoga podle
§ 5 odst. 3 ve
škole (úvazek
30 hod.)
Pedagogická
intervence
ve
škole (1 hodina)
Asistent
pedagoga podle
§ 5 odst. 3 ve
škole (úvazek
10 hod.)
Asistent
pedagoga podle
§ 5 odst. 3
(úvazek 35,556
hod.)
Výukový,
kompenzační či
na rozvoj funkce
zaměřený
software
Předmět
speciálně
pedagogické
péče (1 hodina)
Předmět
speciálně
pedagogické
péče (1 hodina)
Základní mater.
a
didaktické
vybavení
pro
žáka se SVP
(vč.
spotřeb.
materiálu)
Asistent
pedagoga podle
§ 5 odst. 3 ve
škole (úvazek
30 hod.)

020602
A01
II.

07S6M00

2

020602
A01
U2C20
1A01

IV.

06T7S00

1

03B501
A30

Způsob
financování/poříze
ní

Platnost
od

Platnost
do

finanční prostředky
požadovány

1. 2. 2020

27. 1. 2022

finanční prostředky
nepožadovány

1. 10. 2019

24. 9. 2021

finanční prostředky
nepožadovány

1. 9. 2020

31. 8. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 9. 2019

31. 1. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 9. 2020

31. 8. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 9. 2020

31. 8. 2023

nákup

1. 1. 2021

30. 6. 2023

finanční prostředky
požadovány

1. 1. 2021

30. 6. 2023

finanční prostředky
požadovány

1. 2. 2021

31. 1. 2023

nákup

1. 2. 2021

31. 1. 2023

finanční prostředky
požadovány

1. 9. 2019

31. 8. 2021
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Třída

Identifikát
or
znevýhod
nění

II.

07S0000

Po
če
t
P
O
2

Kód
NFN

Finanční
náročnost

U2C20
2A01

Pomůcky
pro
rozvoj
dílčích
funkcí
Předmět
speciálně
pedagogické
péče (1 hodina)
Asistent
pedagoga podle
§ 5 odst. 3
(úvazek 35,556
hod.)
Předmět
speciálně
pedagogické
péče (1 hodina)
Předmět
speciálně
pedagogické
péče (1 hodina)
Asistent
pedagoga podle
§ 5 odst. 3 ve
škole (úvazek
20 hod.)
Další
pedagogický
pracovník
(úvazek 0,50)
Pomůcky
pro
organizaci času,
prostoru
a
postupu práce
Individualizovan
é
pomůcky
(symboly, sešity,
prac.
listy,
deníky apod.)

020602
A01
VII.

08T0T00

1

04B501
A35

IV.

04S0000

1

020602
A01

III.A

07S6S00

2

020602
A01
03B501
A20

IV.

08T0000

3

03B503
A20
F3C102
A01
E3C206
A01

Způsob
financování/poříze
ní

Platnost
od

Platnost
do

nákup

1. 1. 2021

23. 11. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 1. 2021

23. 11. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 9. 2019

31. 8. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 9. 2019

31. 8. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 1. 2021

31. 10. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 4. 2021

31. 10. 2021

finanční prostředky
požadovány

1. 9. 2020

31. 8. 2021

nákup

1. 9. 2020

31. 8. 2021

nákup

1. 9. 2020

31. 8. 2021

Ve školním roce 2020/21 pracovalo ve škole celkem 5 asistentů pedagoga a 1 speciální pedagog.
Jejich činnost se přesunula do online prostředí, kde pomáhali žáků s plněním úkolů.

18

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
i v tomto školním roce měli zúčastnit mnoha různých výtvarných, recitačních, matematických,
přírodovědných, pěveckých i sportovních soutěží. Všichni jsme si mysleli, že situace s nemocí
covid-19 již nebude taková, jako na jaře. Bohužel jsme se zdaleka nejen my spletli, byla ještě
mnohem horší a on-line výuka probíhala většinu školního roku, konkrétně od října 2020 do
listopadu 2020 a potom od ledna 2021 do května 2021, s výjimkou první a druhé třídy, které ve
škole pobyly o něco déle. Proto byla většina těchto soutěží, a pochopitelně též školních akcí
zrušena, nebo přesunuta na následující školní rok. Vidět to pochopitelně bude i na letošním
malém rozsahu akcí školy, které v tomto školním roce proběhly.
V omezeném režimu probíhaly i charitativní akce – do tradičního prodeje vánočních baněk a
vánočních hvězd, z jejichž výtěžku se přispívá na onkologicky nemocné děti, jsme se tentokrát
zapojit nemohli. Po celý školní rok, tedy hlavně na jeho počátku a konci však i letos probíhal sběr
starého papíru a víček z PET lahví. A výtěžek ze sběru víček byl opět věnován tělesně postiženému
žákovi naší školy.
Pokud se týká výchovných problémů tohoto školního roku, většinou šlo o přestupky týkající
se on-line výuky, hlavně o neomluvenou absenci některých žáků v online hodinách, což si vyřešili
třídní učitelé.
Po nástupu do školy v měsíci květnu jsme řešili konflikt mezi dvěma žákyněmi pátého
ročníku. Do jeho řešení byla nejprve zapojena paní třídní učitelka, metodik prevence, výchovná
poradkyně a rodiče žákyň. Nakonec tento problém řešil celý preventivní tým plus paní třídní
učitelka plus rodiče. Vyřešen byl nakonec bez kázeňských trestů a věříme, že v následujícím
školním roce se již podobný problém nejen v této třídě nevyskytne. Nic dalšího jsme potom do
konce školního roku nejen s našimi žáky, ale i jejich rodiči řešit nemuseli.

19

O nevhodném chování budou tak jako v letech minulých žáci opět poučeni na počátku dalšího
školního roku, včetně vulgárního vyjadřování, které pochopitelně existuje stále.
Ve škole od svého založení i nadále úspěšně pracuje žákovský parlament, který tvoří zvolení
zástupci žáků 5. – 9. ročníku. Zasedání pravidelná být letos nemohla, proběhlo jedno, dá se říct
seznamovací v měsíci září a to bylo v letošním školním roce bohužel vše. To však nic nemění na
tom, že se nám fungování školního parlamentu během jeho několikaleté existence osvědčilo a v
září se určitě opět sejdeme, abychom projednali a vyřešili další věci ke spokojenosti žáků i
zaměstnanců školy. A snad situace dovolí a budeme se pravidelně scházet po celý následující
školní rok.
Důležité zůstalo trávení volného času žáků v budovách školy v době přestávek. To se
nezměnilo, stále využíváme na I. stupni dva stolní fotbaly a jeden pingpongový stůl, na II. stupni
k pingpongovému stolu a stolnímu fotbalu přibyl před rokem air hokej, který stejně jako
předchozí hry zakoupil zapsaný spolek Rozína. Žáky tyto aktivity naštěstí bavit nepřestaly a my
jsme se zbavili problémů s ničením školního majetku pro ukrácení času v době přestávek. A třeba
i přes žákovský parlament muže přijít nějaký nový návrh a nějaká přestávková aktivita tohoto
typu přibude i v příštím školním roce.
Stále se setkáváme s tím, že žáci včetně jejich rodičů používají někdy 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 a
případné konflikty mezi žaky pak samozřejmě okamžitě řešíme, jak je popsáno výše. A je jen
dobře, že většinou i ve spolupráci právě s rodiči.
I přes příjemnou atmosféru ve škole 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. Jen všichni věříme, že konečně bude prezenční výuka trvat celý další školní rok, jak bylo
zvykem ještě před dvěma lety.
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Z letošních akcí školy bych rád uvedl:

Etické dílny
Jedná se o certifikované programy, které zábavnou formou pomáhají budovat charakter
dětí a na druhém stupni se snaží předcházet jejich rizikovému chování. Tím splňují zásady
efektivní primární prevence. Lektoři jsou pochopitelně vyškoleni. Vybrali jsme témata
kamarádské vztahy, stmelování kolektivu, jak se stát dobrým kamarádem a jak překonat starosti
ve škole pro třídy prvního stupně, na stupni druhém pro šesťáky život v mediální džungli, pro
sedmáky moc slova, vážíš si svého těla pro osmáky a sex, láska a vztahy pro deváťáky. I přes
letošní krátký pobyt žáků ve škole se vše podařilo realizovat.

Některé třídy svá témata

absolvovaly na začátku října, ostatní po krátkém návratu do školy začátkem prosince.

O poklad strýca Juráša
Všichni žáci druhého stupně naší školy se na podzim zúčastnili literární soutěže O poklad
strýca Juráša, kterou vyhlašuje Masarykova knihovna ve Vsetíně. Letošní téma bylo Lež jako věž .
Žáci se zamýšleli nad tím, jak nepravdivé informace mohou ovlivnit život, fake news, nad
hranicemi mezi lhaním a přeháněním.
Téma zpracovávali formou prózy (povídka, pohádka, fantasy) i poezie. Jedna žákyně se
umístila na třetím místě v krajském kole této soutěže.

Hrozenkovská Star
Všechny minulé roky byl svět v pořádku a pěvecká STAR měla už nastolená pravidla. Žáci
tak mohli vědět, co od této soutěže čekat, mohli se na ni připravovat s pomocí učitelů, měli
možnost se lépe radit se svými spolužáky i rodiči, ale také si to zpívat pořád dokola, kde sami
chtěli. Bohužel letos byl zpěv zakázaný, i když za to nebyly takové postihy jako v pohádce Pyšná
princezna.
Tentokrát každý žák, který se chtěl zúčastnit, měl možnost ještě v době online výuky
zazpívat a nahrát písničku. Písnička byla libovolná, děti se k tomu mohly lépe vystrojit a vybrat si
i místo. Kreativitě se meze nekladly. Někteří zvolili písničku lidovou, jiní filmovou nebo moderní.
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Videa se natáčela na stromě, na schodech, venku v přírodě, na kopci, doma u klavíru, popřípadě
s projekcí za sebou. Z jednoho videa byl doslova klip, který provázel celou písničku. Byla radost to
sledovat, ale ještě větší radostí byla účast dětí, kterých bylo přes třicet. Jak je vždy zvykem, byla
zvolena porota, která po ukončení soutěže vyhodnocovala a bodovala každé video. Byly
dohromady čtyři kategorie, od nejmladších zpěváčků po velké zpěváky tak, aby to bylo
spravedlivé. Z celé školy porota vyhodnotila 12 dětí, které vyhrály diplom i věcnou odměnu.
Zbytek soutěžících dostal pamětní list.

Příroda kolem nás
Jedná se o výtvarnou soutěž, kterou vyhlásila správa národního parku Podyjí. Proběhla v
jarních měsících školního roku a zúčastnili se jí všichni žáci druhého stupně. Dvanáct
nejzdařilejších prací bylo odesláno na adresu národního parku, do konce školního roku nebylo
známo, zda některá práce byla vyhodnocena.

Recitační soutěž
Školní kolo se uskutečnilo se na začátku února, nejzdatnější recitátoři postoupili do
okresního kola. To se konalo ve vsetínském ALCEDU 26. února.

V síti
Jedná se o dokumentární film o zneužívání dětí na internetu. Jeho promítání pro žáky
druhého stupně proběhlo dne 15. června.

Hrozenkovský Bludišťák
Dne 18. června proběhl v rámci dne dětí další ročník této sportovně - vědomostní soutěže
mezi třídami. Pedagogové za pomoci žáků devátých tříd tentokrát připravili dvanáct stanovišť,
rozmístěných v parku před školou, na fotbalovém hřišti, cyklostezce a v areálu myslivecké chaty.
Počasí se vydařilo a druhý den ráno došlo i na hádání tajenky pomocí indicií. Na prvním stupni
vyhráli třeťáci, osmáci na stupni druhém.
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Pobyt v přírodě
Toto dopoledne 28. června spojené s turistikou, hrami v přírodě nebo opékáním špekáčků
strávily třídy v různých částech obce. Některé v přilehlých údolích, jiné šly na vrch Humenec nebo
k Balatonu. Počasí opět přálo a na oběd všichni dorazili v pořádku do školy.

Plánovali jsme řadu exkurzí, sportovních akcí (LVK, plavecká škola), kulturní akce (vánoční
jarmark, divadelní zájezd) – bohužel situace to nedovolila. Nezbývá než věřit, že i z tohoto
pohledu to v tom následujícím školním roce bude mnohem lepší.

Zpracoval:
Mgr. Oldřich Pavelka,
Metodik prevence sociálně –patologických jevů.
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Přehled soutěží ve školním roce 2020/2021
V krajském kole Logické olympiády úspěšně reprezentovali Lukáš Lizúch a

V Lidovém domě ve Vsetíně proběhlo 10. 9. 2020 slavnostní vyhlášení vítězů okresního kola
literární soutěže O poklad strýca Juráša. Vyhodnocení této soutěže bývá na jaře, letos bylo ale
vše jinak. Velmi milým překvapením pro nás bylo ocenění Timey Orságové, která získala 1. místo
v kategorii próza (8. a 9. ročník). Vendula Strnadlová uspěla na krásném 3. místě (kategorie
komiks).

Naše škola se již potřetí zapojila do soutěže O nejlepší štrůdl pro Charitu v Novém
Hrozenkově a její seniory. V tomto roce se do soutěže dobrovolně přihlásilo 33 pekařů. Předali
jsme do soutěže 15 štrúdlů v kategorii dětí a 1 v kategorii dospělých. Amálka a Šárka Štelclovy si
vypekly 2. místo. Na 3. místě se umístily Natka Langrová, Anička Salajová a Monika Strnadlová
(7.třída)

Další soutěže, projekty (některé proběhly on-line):


Příroda kolem nás - výtvarná soutěž Národního parku Podyjí (celý 2. stupeň se zúčastnil
výběru)



Verše a dopisy (linoryt) Čjl - Vv dárek pro třídního učitele 9.A+9.B



Spolužáci (charakteristika, výtvarná koláž) Vv+Čjl, 9.A+9.B



Starší česká literatura, Dalimilova kronika, luminace - písmo psané husím brkem - 8. třída



SVATBA – online, tvorba plánu svatby – od začátku do konce, (pozvánka, oznámení,
organizace)



Název české písně: ztvárnit název libovolné české písně pomocí fotografie



Masterchef - příprava pokrmů ve cvičné kuchyňce, žáci ve skupinách, vlastní recepty



Den Země - “Voda” - experimenty a pokusy s vodou



Bludišťák - akce se sportovními soutěžemi zakončená hádáním tajenky pomocí indicií



Školní výlet - výukový program “Den portášských dovedností” - VK (4. Třída)
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Památník Antonína Strnadla - výstava fotografií - téma svatba, peníze a panovníci



Etické dílny - Buďme kamarádi (stmelování kolektivu, 2. třída), Jak překonat starosti ve
škole (5. třída), Jak se stát dobrým kamarádem (3.A třída), Hrajeme si spolu - kamarádské
vztahy, vzájemná pomoc (1. Třída)



Naučná stezka Kulíškova stezka – 2. třída, školní výlet



Prvouka 3.B třída Lidské tělo - vyrobit lidský smyslový orgán



Pracovní výchova - Stavby na sněhu (powerpoint prezentace)



Přírodověda - topografické značky, orientace v přírodě, zdravověda



Vánoce na Valašsku - seznámení s tradicemi Vv, Pv – 1. třída



Co už umím - skládání slov podle obrázku Čj - 1. třída



Den s pohádkou - čtení s porozuměním - Čj - 1. třída

Exkurze a tematicky zaměřené vycházky


Art v místním lese - “přírodní architektura” 6.tř. chlapci - výtvarná výchova



Výstava prací žáků 5.+ 6. tř. V místní knihovně v Novém Hrozenkově - OTEVŘI OČI



Památník Nový Hrozenkov - Konopí, 8.+9.A,B rodinná a občanská výchova, výstup informace, nové poznatky, ukázky v praxi



“Učíme se venku” - hodina matematiky zaměřená na římské číslice, práce s přírodním
materiálem (klacky, stébla, trávy, kameny aj.)



Exkurze v místní pekárně Nový Hrozenkov (pekárna Kulčák)



Den bezpečnosti a Dopravní soutěž mladých cyklistů



Pěvecké soutěže (Hrozenkovská star)



Literární soutěže - O poklad strýca Juráša



Recitační soutěž - Chrám a tvrz (postup do okresního kola)



Olympiáda v českém jazyce



Práce s katalogem obecní knihovny (2. Stupeň)



Pythagoriáda 5. – 8. třídy a Matematický cvrček



Logická olympiáda kategorie A (1. Stupeň ZŠ), kategorie B (2. Stupeň ZŠ)



Projekt Čteme s knihovnou



Pasování prvňáčků - místní knihovna
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Spolupráce školy a dalších subjektů
Mezi hlavní partnery, se kterými škola pravidelně spolupracuje, patří:


Krajská pedagogická poradna Vsetín a Valašské Meziříčí



Speciálně-pedagogické centrum Valašské Meziříčí a Kroměříž



MAS Střední Vsacko



Rozina dětem – spolek rodičů.



Základní umělecká škola Karolinka



Knihovna Nový Hrozenkov



MŠ Nový Hrozenkov



Hasiči města Karolinka



Ovocentrum Valašské Meziříčí



Vranečka a Drobotina – folklorní spolek



Památník A. Strnadela v Novém Hrozenkově



Městys Nový Hrozenkov



ZŠ Praha Norbertov



Charita Nový Hrozenkov



Farnost Nový Hrozenkov



Lesy Augustiniánského opatství



Valašský pramen



Vzpěrači Nový Hrozenkov



Orel Nový Hrozenkov



Sokol Nový Hrozenkov



Etické dílny Vsetín



Asekol a Jelínek Trading



OSPOD Vsetín



Policie ČR – oddělní Karolinka



ÚP Vsetín a Karolinka
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Zapojení do projektů EU a další dotační programy
Škola zapojila do projektu MAP rozvoje vzdělávání Vsetínsko II. V rámci tohoto projektu
jsme částečně realizovali aktivity Čteme s knihovnou a Čteme s dědečkem a babičkou. Do školy
bylo zakoupeno 107 knih pro žáky 1. stupně.

Projekt energetických úspor
Rekonstrukce budovy z roku 1929 architekta Františka Kupky probíhala podle projektu
architektonického studia Consequense forma dvojice architektů M. Sládka a J. Šipulové. Projekt
respektoval původní vzhled funkcionalistické stavby. Dominantním prvkem byly cihlové pásky,
bílá fasáda a moderní okna v antracitové barvě. Zásadního redesignu doznaly vstup do školy a do
posilovny, které doplnil modřín a kovové prvky.
Nad rámec projektu se realizovala rozsáhlá sanace suterénu, který trpěl vlhkostí. Ve
spolupráci s investorem – Městysem Nový Hrozenkov byly sanovány vnitřní omítky. Dalšími
vícepracemi bylo nové omítnutí stěn v kabinetech školy.
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Byla vyměněna již zastaralá kastlová okna za plastová a hliníková. Fasáda školy byla
zateplena, stejně tak proběhlo zateplení půdního prostoru. Základy budovy byly kvalitně
hydroizolovány a zatepleny. V suterénu budov A a B vznikly nové moderní kotelny. Všechny třídy
v budově A mají systém řízené vzduchotechniky dálkově ovládané s kanceláře školy.
Významným prvkem komfortu jsou na jižní fasádě instalované elektronicky ovládané žaluzie.
Třídy netrpí přehříváním a významně se zlepšilo přistínění např. v průběhu výuky s promítáním.
Celkový tepelný komfort byl ve škole znatelný již během zimy.

Operační program: Operační program Životní prostředí
Příjemce: Městys Nový Hrozenkov
Registrační číslo:

CZ.05.5.18/0.0/0.0/18_100/0009331

Výše dotace: 10,4 mil. Kč
Celková cena realizace: 23,7 mil. Kč

Učebna pro zájmovou činnost - keramická dílna v ZŠ Nový
Číslo výzvy:

481/06_16_075/CLLD_16_01_003

Název výzvy: 6.výzva MAS Valašsko-Horní Vsacko-IROP-Opatření
Investice na vybudování keramické dílny: 500 520 Kč
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Výstavba nové tělocvičny
Dotace z programu: Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství
Podprogram 298D2280 – Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálního
školství v působnosti obcí
Dotace v maximální výši 20 mil. Kč
Celkové náklady na výstavbu: 45,4 mil. Kč
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Základní údaje o hospodaření školy
Škola hospodařila s rozpočtem ve výši: 20 685 241 Kč
Prostředky státního rozpočtu (MŠMT):
UZ 33063 323 634 Kč Čerpání: 323 634 Kč
UZ 33353 16 906 607 Kč Čerpání: 16 906 607 Kč
Příspěvek zřizovatele: 3 455 000 Kč
Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky:
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině: 47 003 Kč
Úroky z účtu školy: 1 262 Kč
Doplňková činnost:
Příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy) 706 788 Kč Čerpání: 691 002 Kč
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2020 činil: 18 895 Kč

Navýšení kapacity 1.stupně – vybudování nové 5.třídy ze staré počítačové učebny (nové LED
osvětlení, nový školní žákovský nábytek, výmalba, mobilní tabule, koberec ( 180 tis. Kč).
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Údaje o kontrolách a inspekční činnosti
Městyse Nový Hrozenkov

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele, 27. 11. 2020

Kontrola provedení inventarizace majetku školy, pokladní a bankovní doklady, faktury, účetní
uzávěrka.
Kontrolní zjištění: nebyly zjištěny nedostatky v oblastech nákupů, hospodárnosti, vedení
průkaznosti, účelnosti, transparentnosti.
Byly doporučeny postupy pro tvorbu a čerpání fondů. Škola doplnila na internetových stránkách
chybějící návrhy a schválení rozpočtu.

ČŠI

Česká školní inspekce – 2.-3.3. Online inspekční zjišťování průběhu distančního vzdělávání.

Bez kontrolního závěru.
KHS

Plnění povinností z Mimořádných opatření MZDR vydaných 27. května 2021

Kontrolní zjištění: škola dodržuje veškerá doporučení a nařízení, provádí testování podle
schválených postupů, vede evidenci výsledků testování a potvrzení o očkování nebo prodělání
nemoci u zaměstnanců a žáků školy.

KHS

Kontrola školní jídelny

Kontrolní zjištění: školní jídelna dodržuje zásady osobní hygieny pracovnic jídelny, vede zdravotní
evidenci, zaměstnanci prochází periodickým školením, byly kontrolovány jednotlivé úseky a jejich
stavební oddělení včetně skladových prostor. Při kontrole systému HACCP – systém kritických
bodů, byla předložena dokumentace, která musela být vedoucí jídelny přepracována a následně
konzultována s KHS Vsetín.
Za zjištěné závady ve skladování potravin, uchování a výrobě vlastních polotovarů bez
zpracování postupu v HACCP, chybějící popis balíčků potravin s datem uskladnění a datem
spotřeby, chybějící dokumentace o záznamu pravidelných kontrol v systému měření kritických
bodů byla jídelně uložena pokuty ve výši 5 000 Kč. Výše uvedené nedostatky byly na místě
odstraněny a přijata preventivní opatření k nápravě. Přepracování dokumentace HACCP bylo
schváleno po konzultaci s KHS Vsetín v září 2021.
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Závěr
Školní rok 2020/21 byl zásadně ovlivněn nepříznivou epidemiologickou situací v zemi. Školy
byly zásadně omezeny a postaveny před nový úkol – přechod školy na distanční výuku.
V oblasti výchovy a vzdělávání se podařilo zvládnout prostředí MS Office 365 – Teams.
Zapojení žáků se pohybovalo vysoko nad 98%. Problémy byly způsobeny zejména zhoršenou
konektivitou v katastru obce, což je podnět ke zlepšení. Ve škole jsme posílili Wi-fi připojení,
všechny třídy byly vybaveny IT technikou. Všem učitelům byly zakoupeny nové výkonné
notebooky. Pro lepší a efektivní distanční výuky jsme zakoupili několik grafických tabletů.
Pedagogové objevovali a aktivně využívali desítky specializovaných aplikací a obrovské množství
online zdrojů. Chtěl bych vyzvednout úsilí pedagogů a profesionální zvládnutí distanční výuky.
Samotné výsledky žáků a jejich zapojení dokládaly, že jsme nelehké období zvládli. Zohlednili jsme
také, že řada žáků neměla vhodné a podnětné prostředí pro takovou formu výuky, ne všichni se
mohli spolehnout na pomoc rodičů. Přesto všichni úspěšně postoupili do dalšího ročníku.
Zásadní pro chod školy byl i přechod na školní informační systém ŠkolaOnline.
Elektronicky byla vedena školní matrika již dříve. Několik let jsme sjednocovali softwarové řešení.

Ukázka prostředí ŠkolyOnline z pohledu učitele
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Kromě školní žákovské matriky nově využíváme personální evidenci, žákovskou knížku,
komunikaci s rodiči, připravujeme třídní knihu, suplování a přístup pro žáky.
V oblasti materiálně technické došlo k zásadní rekonstrukci školy, výstavbě nové
tělocvičny a přípravě projektu rekonstrukce šaten. Zlepšení estetického vzhledu školy má
pozitivní vliv na vnímání školy veřejnosti a samotná kvalita architektonického řešení je důležitým
faktorem ovlivňující i vnímání architektury dětmi.
Personální oblast ovlivnil odchod učitelky do předčasného důchodu a jeden na mateřskou
dovolenou. Situaci jsme vyřešili stávající asistentkou pedagoga, která studuje učitelský obor a má
několikaletou praxi. Další dva odchody byly na žádost zaměstnance. Pokles žáků na druhém
stupni vyžadoval pouze přijetí učitelky na 1.stupeň na zástup za MD a RD. Bylo naším cílem
zachovat pro nový školní rok rozdělení 1.ročníku.
Vysoké nároky na hygienické požadavky se odrazily i na práci správních zaměstnanců,
zejména ve školní kuchyni. Také zvýšený úklid, desinfekce prostor, rotační výuka a zátěž spojená
také s dokončujícími stavebními pracemi daly úklidu zabrat.
Chtěl bych poděkovat hlavně zřizovateli, který zahájil obrovské investice do základní školy,
které škole mnoho dekád chyběly. Děkuji zejména p. starostce Ing. Stanislavě Špruncové, která
se postavila za školu a dokázala přesvědčit zastupitelstvo a radu městyse o nutnosti i výši těchto
investic. Ne všichni mají pro to pochopení, ale my, kteří pracujeme s dětmi víme, že se tato
investice do budoucnosti vyplatí.
Za celý školní rok děkuji všem ve škole, ale hlavně těm, kteří byli škole nakloněni a
spolupracovali společně s námi – žákům i rodičům.

V Novém Hrozenkově 27. 09. 2021
Mgr. Igor Haša, ředitel školy
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