
 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY č. 27 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva č. 27 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 106/2022 

V Novém Hrozenkově 20. 09. 2022 

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: 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, 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), budovy B 1. stupeň 

(přistavěn 1985). V roce 2004 byl přistavěn 

bezbariérový přístup s výtahem, který v roce 2006 

propojil starou budovu školy s novým pavilonem 

C školní kuchyně, jídelny, dílnami a nově od roku 

2021 s keramickou dílnou a učebnou Vv.  

Ve školním roce 2021/2022 navštěvovalo 

školu 198  žáků rozdělených do 11 tříd a 9 ročníků 

1. a 2. stupně.  Dalších 6 žáků z Ukrajiny bylo 

přijato v průběhu 2. pololetí. 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 II. Světové války. V zadním areálu rozsáhlé zahrady vznikla nová tělocvična. V průběhu 

června byly zahájeny přípravné projekční práce na rekonstrukci školní zahrady.  

V roce 2021 proběhla rozsáhlá rekonstrukce budovy školy A. Projekt energetických 

úspor budovy A zahrnoval zateplení budovy a půdních prostor, kompletní výměna oken, nové 

kotelny a rekuperace vzduchu.   

Od 2. pololetí 2022 byly předány do užívání rekonstruované prostory šaten a sociální 

zázemí pro tělocvičnu. Šatny byly zmodernizovány a doplněny o šatní skříňky, které nahradily 

původní klecové kóje. Ve skladech byly vybudovány nové šatny, sprchy a toalety. Vznikl také 

nový vstup do zahrady a v suterénu byla doplněna nová kotelna, která zásobuje teplem 

budovu B a tělocvičnu. 
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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 2021/22 proběhla elektronická komunikace mezi členy školské rady. Byla 

projednána a schválena výroční zpráva za rok 2010/21 a v roce 2022 byly projednány a 

schváleny dodatky ke školnímu řádu: elektronická ŽK a pravidla distanční výuky, pravidla 

omlouvání a hodnocení při absenci vyšší než 30 %.     
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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.  

Uvedené údaje k 30. 9. 2021 

 

Počet tříd:    11 

 z toho na 1. stupni  7  

 z toho na 2. stupni 4  

 

Počet žáků:    197  

     

  na 1. stupni   122 

 z toho dívek      65 

 z toho chlapců  57 

 

  na 2. stupni  75 

 z toho dívek   37 

 z toho chlapců  40

2. Školní družina   

IZO: 120 400 286   
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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. 

 

 Ve školním roce 2021/22 byly naplněny 1. a 2. oddělení ŠD. V červnu 2022 byli rodiče 

dotázání, zda bude zájem o otevření 3. oddělení a ranní družinu. Pro zájem budeme v září 

2022 připravovat žádost o úpravu rozpočtu a navýšení prostředků na družinu. 

 

3. Školní jídelna  

IZO: 103 108 629 

Kapacita: 340  

 

Aktuální počet celkem 307 strávníků vyhovuje 

stanovené kapacitě. 

 

Počet žáků stravovaných ve školní jídelně:     189 

   z toho z I. stupně:   88 

   z toho z II. stupně:   101 

Ostatních pravidelně stravovaných:   118 

   z toho pracovníků školy:  34 

Počet stravovaných, pro něž jsou připravená jídla odvážena do výdejny MŠ střed:  

                    76 žáků MŠ + 9 pracovníků MŠ. 

Ve školní jídelně připravujeme dietní stravování pro 4 žáky a 1 zaměstnance. 

Ve školním roce 2020/21  bylo uvařeno a vydáno 27 800 obědů. 
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BOZ a BOZP, hygienická opatření a zabezpečení školy 

  

Ve školním roce 2020/21 bylo evidováno 39 školních žákovských úrazů, z toho bylo  

5 odškodněno. Výdaje ve výši 41 628 Kč 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.  

Ve školním roce 2021/22 byly naplňovány pokyny a nařízení proticovidových opatření 

v souladu s pokyny MŠMT a KHS Zlín.  

Třídy a organizace výuky splňují požadavky hygienických norem. Třídy jsou vybaveny 

bezpečným, certifikovaným a ergonomickým nábytkem.  

Každoročně realizujeme prověrku BOZ a PO, probíhají revize vybavení a prostor školy 

dle zákonných požadavků. 

 

Na 1. stupni v 1.NP byly nově vyměněny všechny svítidla za úsporné LED zářivky, které 

jsou komfortní i z hlediska minimální hlučnosti a bez rušivého blikání. Všechny třídy a chodby 

byly v průběhu srpna 2022 vymalovány. 

 

Na 2. stupni jsou třídy vybaveny od roku 2021 rekuperací vzduchu s řízenou kontrolou 

teploty a obsahu CO2. Jih budovy B byl doplněn elektronicky ovládanými žaluziemi, což 

přineslo odstranění nepříjemného přehřívání tříd a lepší možnost zastínění během projekce 

výukových materiálů.  

 

ŠD – 1. a 2. oddělení vybaveno novým nábytkem ve výši 100 tis. Kč. Od září 2022 

otevřena ranní družina od 6.30 do 7.20 a v provozu nově 3. oddělení v budově B. 

 

Jídelna – v průběhu roku byl zakoupen nový profesionální mycí stroj. Plynová kotelna 

jídelna byla doplněna novou regulací. O prázdninách proběhla každoroční výmalba suterénu. 
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Od července zahájena rekonstrukce příjezdové/nákladové rampy u jídelny ve spolupráci 

s pracovníky Městyse Nový Hrozenkov. Rozsáhlá akce se podařila realizovat v průběhu 2 

měsíců a do října musíme dokončit zastřešení nového vstupu. 

 

Tělocvična  - provoz sportovní haly je zajištěn prozním řádem pro školu a zvláštní 

úpravou a nájemní smlouvou ošetřen i pro nájemce haly i lezecké stěny. Po ročním provozu 

neevidujeme žádný úraz způsobený užíváním prostor a jeho vybavením. Poškozována je 

bohužel nadále východní fasáda od železničního nájezdu.  

 

 

Další zabezpečení školy: 

 

 Škola je plně vybavena 

moderním kamerovým 

systémem se záznamem. 

Jsou monitorovány všechny 

vstupy do školy, prostory 

šaten, tělocvičny, zahrady a 

vzpírárny. Přistup k záznamu 

pouze pověření pracovníci školy, 1 x vydán záznam na žádost Policie ČR. 

 

 Vstup do budovy A vybaven čipovým systémem. Do budovy B ze zahrady nově 

doplněn o čipový systém s evidencí a přehledem vstupů. 

 

 Vnitřní prostory školy zajištěny alarmem s centrálním dispečinkem 24h denně. 

 

 Vedení školy vede evidenci klíčů všech zaměstnanců a nájemců prostor. 
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Personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

 18 učitelů (úvazek 15) z toho 14 žen, 17 plně kvalifikovaných, 2 učitelé nekvalifikovaní 

(VŠ, doplňující studium) 

 6 asistentů pedagoga (úvazek 5,5) 

 1 speciální pedagog (úvazek 0,5) 

 

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 pracovníků  

   

Další vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP): 

 

 Workshop – společné setkání metodiků prevence a výchovných poradců 

 IT na 1.stupni – technologie a robotizace 

 Algorytmizace a programování na 1.stupni 

 Agresivita v chování dětí mladšího školního věku 

 Příčiny kázeňských přestupků a jejich praktické řešení 

 Čeho se bojíme a čemu věříme, aneb aby bylo doma dobře 

 Děti, mládež a volný čas, aneb jak porozumět současným dětem a adolescentům 

 Individuální online kurz ukrajinského jazyka 

 Mám ve třídě cizince, vzdělávání žáků s OMJ (ostatní mateřský jazyk) – webinář 

 Vedení třídních schůzek s K. Opravilem 

 Podpora dětí s odlišným mateřským jazykem a děti cizinců na 1.stupni ZŠ 

 Levák a jeho svět 

 Shody a rozdíly mezi generacemi pedagogů aneb co nás spojuje a rozděluje 

 Vyjmenovaná slova 

 Finanční gramotnost – finanční zralost anebpříprava na jednání s finančním poradcem 

 Hrajeme si s pohádkou 

 Dramatická výchova a interpretace textu 

 Rizika Kyberprostoru   

 Revize RVP ZV – Digi plovárna  
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Společné vzdělávání pro celý pedagogický sbor  

 

 Provozní porady a seznámení s metodickými pokyny MŠMT a KHS 

 Školení bezpečnosti práce a požární ochrany 

 Krizový plán školy 

 Právní předpisy – školský zákon, vyhláška č.48/2005 

 

 

Vzdělávání pro nepedagogické pracovníky 

 

 Školení bezpečnosti práce a požární ochrany 

 Krizový plán školy 

 Školení na zajištění dohledu nad žáky 

 Obsluha kotelen a tlakových nádob 

 Hygienické minimum 

 Školní stravování – financování a právní předpisy 

 Školní stravování – dietní stravování 

 Školení účetních – účetní uzávěrka, DPH, KEO – účetní systém 
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Zápis do 1. třídy 

 

Zápis proběhl od 1. do 30. 4. 2021 na Základní škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín. 

 

K zápisu bylo pozváno celkem:  29 dětí (12 dívek) 

Přicházejí po odkladu:    9 dětí 

 

Počet přijatých:    23 dětí (15 chlapců, 8 dívek) 

Odklad:      6 děti (4 chlapci, 1 dívka) 

 

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

obdrželo 23 žáků.  

Ředitel základní školy vyhlásil konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do 

základního vzdělávání pro školní rok 2022/23. Tento zvláštní zápis byl určen pouze dětem: 

 

 kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. 

Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany. 

 účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za 

vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem 

nebo razítkem v cestovním pasu 

  

Bylo přijato celkem 6 dětí z Ukrajiny, z toho 3 děti do 1.třídy. 

 

Celkem do první třídy nastoupilo 28 dětí. 
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Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2021/2022 
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Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího 

programu 

 

V loňském školním roce 2021/2022 se nám dařilo naplňovat cíle školního vzdělávacího 

programu.  

Na základě možností NPO jsme hojně využívali doučování, probíhalo po celou dobu 

školní docházky v rozsahu přibližně 12h na jednoho učitele i na asistenta pedagoga. Doučování 

probíhalo dle metodických pokynů. Díky doučování jsme dohnali nedostatky, které při výuce 

vznikly kvůli pandemii covidu. Dále jsme také dle metodických pokynů přizpůsobili výuku pro 

příchozí ukrajinské žáky. Žáci byli na konci školního roku hodnoceni slovně. 

Na metodických sdruženích učitelé vyhodnotili cíle jednotlivých vzdělávacích oblastí a v 

nich vyučovacích předmětů. Hodnotili očekávané výstupy z RVP ZV, školní výstupy, učivo, 

mezipředmětové vazby a průřezová témata. Při případných nesrovnalostech se vzájemně 

domluvili na naplnění cílů školního vzdělávacího programu a na realizaci změn.  Závěry a 

vyhodnocení předložili písemně vedoucí metodických sdružení. 

Součástí školního vzdělávacího programu je i školní řád, se kterým jsou jak žáci, tak i 

rodiče vždy na začátku roku seznamováni třídními učiteli jednotlivých tříd. Školní řád 

podporuje realizaci ŠVP a naplňování všech cílů v ŠVP, které jsme si stanovili. Velmi důležitou 

součástí výuky jsou projekty, které napomáhají propojení teorie s praxí. Staly se její běžnou 

součástí, probíhají na úrovni tříd, v rámci 1. a 2 .stupně, tak i  celé školy (72 hodin, adaptační 

pobyty, Mikuláš, vánoční dílny, vánoční jarmark…) a školní družiny (různá tvoření, pouštění 

draků, maškarní bál, Den dětí…). 

Rozvrh hodin maximálně respektuje zásady školní psychohygieny vzhledem k daným 

podmínkám školy, optimálně využívá materiálních a personálních možností školy (odborných 

učeben, informačních, komunikačních technologií, nová tělocvična a keramická dílna aj.). Je 

stabilní, ke změnám dochází jen výjimečně. Žáci jsou vedeni k samostatnosti a k tomu, aby 

vyjádřili vlastní názor a obhájili jej vhodnou argumentací.   
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Již před začátkem nového školního roku jsme provedli revizi ŠVP. Od letošního školního 

roku 2022/2023 vyučujeme již podle upraveného ŠVP, kde jsme zařadili výuku informatiky 

nově od 4. do 9. ročníku (vždy 1 hodina týdně). Z úpravy vyplývají nově zařazené kompetence 

digitální. 

Úprava Ve 4 . třídě z Vl 1h, 1 vyučovací hodina Informatika (vyučuje Mgr. Slováčková)  

V 5. třídě 1. vyučovací hodina (vyučuje Mgr. Malina)  

Úprava 6. třída z Ov 1h, 1h Informatika – (vyučuje Mgr. Malina)  

Úprava 7. třída z Z 1h, 1h Informatika – (vyučuje Mgr. Malina)  

V 8. třídě 1h  Informatika – (vyučuje Mgr. Malina)  

Úprava 9. třída z Hv 1h, 1h Informatika – (vyučuje Mgr. Malina)  

 

Ve vzdělávání dosahujeme velmi dobrých výsledků. Třídy se zapojují do plošného šetření 

SCIO. Šetření SCIO je vždy na podzim pro  9. třídu a na jaro pro 5. třídu. Žáci se testují z Čjl, M, 

Aj, OSP. Na základě šetření získáváme výstupy v tištěné podobě o výsledcích jednotlivých žáků. 

Tyto výsledky jsou předány třídním učitelům a následně jsou s nimi seznámeni žáci. 

Z hlediska vyhodnocování ŠVP je soulad obsahu a rozsahu výuky s učebními osnovami a 

soulad mezi formulovanými a využívanými výchovnými strategiemi v ŠVP. Dosahované 

výsledky žáků jsou v pořádku ve vztahu k učebním osnovám. 

 

Mgr. Erika Kinclová, koordinátor ŠVP 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. pololetí  

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Uvolněno Průměr 

I.A 15 0 0 0 1 

I.B 14 0 1 0 1,16 

II. 21 1 0 0 1,09 

III. 11 7 0 0 1,38 

IV.A 11 6 0 0 1,43 

IV.B 13 2 0 0 1,31 

V. 18 4 0 0 1,26 

VI. 9 8 0 0 1,49 

VII. 11 10 0 1 1,59 

VIII. 7 18 0 2 1,73 

IX. 8 4 0 0 1,43 

 

2. pololetí 

Třída S vyznamenáním Prospělo Neprospělo Uvolněno Průměr 

I.A 15 0 0 0 1 

I.B 14 0 1 0 1,16 

II. 21 1 0 0 1,09 

III. 11 7 0 0 1,38 

IV.A 11 6 0 0 1,43 

IV.B 13 2 0 0 1,31 

V. 18 4 0 0 1,26 

VI. 9 8 0 0 1,49 

VII. 11 10 0 1 1,59 

VIII. 7 18 0 2 1,73 

IX. 8 4 0 0 1,43 
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Výchovná opatření  

 

Za školní rok 2021/22 bylo celkem uděleno: 

 19 pochval třídního učitele 

 4 pochvaly ředitele školy 

 

Bylo uloženo: 

 13 napomenutí třídního učitele 

 5 důtek třídního učitele 

 3 důtky ředitele školy 

 

Počty absencí podle tříd, ročníků a stupňů školy   

Třída Omluveno Neomluveno Průměrná absence* Celková absence 

I.A 1454 0 96,93/0/23,27 1462 

I.B 1579 0 105,27/0/7,27 1579 

II. 3103 22 134,91/0,96/16,96 3231 

III. 2222 0 123,44/0/6,78 2222 

IV.A 1634 25 96,12/1,47/26,06 1659 

IV.B 2278 0 142,38/0/6,75 2278 

V. 3106 24 141,18/1,09/19,27 3143 

VI. 2868 0 168,71/0/2,59 2882 

VII. 3988 0 189,9/0/18,48 3994 

VIII. 5063 2 194,73/0,08/23,62 5129 

IX. 3420 0 285,0/0/0 3588 

 

* omluveno/neomluveno/nezapočítavaná
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Údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních 

 

Třída ID_ZNEV SPO DAT_ZAH DAT_UKON 

III. 07S0000 2 01.02.2022 12.01.2024 

III. 07S0000 2 01.02.2022 12.01.2024 

III. 07S6M00 2 01.02.2021 31.01.2023 

III. 07S6M00 2 01.02.2021 31.01.2023 

IV.A 07S6S00 3 01.11.2021 31.10.2022 

IV.A 07S6S00 3 01.11.2021 31.10.2022 

IV.B 06T7S00 3 01.01.2022 31.08.2023 

IV.B 06T7S00 3 01.01.2022 31.08.2023 

IV.B 04T0000 4 01.09.2021 31.08.2023 

IV.B 04T0000 4 01.09.2021 31.08.2023 

IV.B 04T0000 4 01.09.2021 31.08.2023 

V. 06T7S00 3 01.09.2021 31.08.2023 

V. 06T7S00 3 01.09.2021 31.08.2023 

V. 06T7S00 3 01.09.2021 31.08.2023 

V. 07S0000 2 01.02.2022 04.01.2024 

V. 07S0000 2 01.01.2022 03.12.2023 

V. 07S0000 2 01.01.2022 03.12.2023 

V. 06S7S00 3 01.09.2021 31.08.2023 

V. 06S7S00 3 01.09.2021 31.08.2023 

V. 06S7S00 3 01.09.2021 31.08.2023 

V. 08J0T00 3 01.09.2021 31.08.2023 

VIII. 05T0000 4 01.09.2020 31.08.2023 

VIII. 07S0000 2 01.01.2021 30.06.2023 

VIII. 07S0000 2 01.01.2021 30.06.2023 

VIII. 08T0T00 3 01.09.2021 31.08.2023 

 

SPO – stupeň podpůrných opatření 

1.stupeň podpůrných opatření je realizován pedagogickou intervencí, kterou škola 

poskytuje bez doporučení pedagogicko psychologické poradny. 

Ve školním roce 2021/22 pracovalo ve škole celkem 6 asistentů pedagoga a 1 speciální 

pedagog, který zajišťuje výuku předmětu speciálně pedagogické péče, který je realizován 

v dopoledních hodinách v rámci tzv. disponibilních hodin. 
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Údaje o prevenci sociálně patologických jevů  

 

Prevence sociálně patologických jevů je pevně zakotvena ve školním vzdělávacím 

programu, je zapracována do jednotlivých tématických 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. Bohužel i tento 

školní rok byl poznamenán nemocí covid - 19, zvláště jeho první pololetí. 

I když v tomto období již nebyla v karanténě celá škola, stalo se tak několika třídám, mnohým 

opakovaně. A tak i když jsme se těšili hlavně na sportovní soutěže mezi školami, nebo na 

okresní florbalovou ligu, nic z toho a mnohé další akce se bohužel opět neuskutečnily a musely 

být zrušeny. Nebo opět přesunuty na následující školní rok. I když rozsah akcí, které v tomto 

školním roce proběhly, byl určitě větší, než v tom předchozím, protože druhé pololetí již 

covidem tak moc ovlivněno nebylo. 

V omezeném režimu proběhly i charitativní akce – do tradičního prodeje vánočních 

baněk a vánočních hvězd, z jejichž výtěžku se přispívá na onkologicky nemocné děti, jsme se 

tentokrát zapojili pouze částečně. Proběhl prodej vánočních hvězd, prodej vánočních baněk 

byl též ovlivněn covidem a neuskutečnil se. 

Pokud se týká výchovných problémů tohoto školního roku, logicky ubylo přestupků 

týkajících se on-line výuky. Vlastně šlo o přestupek jediný - kvůli odmítání testování dětí i 

odmítání, aby nosily tyto děti respirátor je jejich maminka přestala posílat do školy. Na půdě 

školy však nakonec došlo k domluvě a až do konce školního roku bylo potom vše v pořádku. 

Přestupků dalších logicky přibylo. Ve dvou případech šlo o řešení náznaků šikany, která se však 

ani v jednom případě nepotvrdila. V dalších dvou případech šlo o zvláštní jednání žáků páté 
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třídy (v jiných měsících a tedy nezávisle na sobě). Vždy o tomto jejich jednání byli informováni 

rodiče.  

V několika případech se výchovné problémy týkaly konfliktů mezi žáky. Následně byly 

některé skutečnosti řešeny domluvou, jiné kázeňskými tresty od napomenutí třídního učitele 

až po ředitelskou důtku. Některé problémy řešil metodik prevence s třídním učitelem, jiné 

nejen s ním, ale i s výchovným poradcem, případně i v preventivním týmu s ředitelem školy. 

O všech incidentech existuje písemný záznam včetně jejich vyřešení. 

O nevhodném chování budou tak jako vždy žáci opět poučeni v září 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 nemohla být pravidelná ani v tomto školním 

roce , v prvním pololetí se žáci různých tříd setkávat vůbec nemohli a i v pololetí druhém byla 

opatření nejprve taková, že setkání by se mohlo uskutečnit poprvé až v dubnu. Tak se sejdeme 

až v září, abychom fungování této instituce, které covid velmi poznamenal, opět oživili. A snad 

situace dovolí a budeme se pravidelně scházet po celý následující školní rok a vyřešíme další 

věci ke spokojenosti nejen žáků a zaměstnanců školy, ale i rodičů. 

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 Rozina. Žáky tyto aktivity určitě bavit nepřestaly, i 

zde však mnohdy nebylo letos možné, aby se jim žáci v době přestávek věnovali. Zvláště jejich 

oblíbenou ,,Ameriku“ u pingpongového stolu si v tomto školním roce užily velice málo. Tak 

snad to v dalším školním roce bude i zde o mnoho lepší a třeba i přes žákovský parlament 

muže přijít nějaký nový návrh a s ním nová přestávková aktivita, která by mohla děti bavit 

ještě víc. 

Stále se někdy 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 útok na slabšího jedince, který se neumí nebo nemůže bránit. Takovéto projevy a 
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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 opravdu trvat celý další 

školní rok, jak bylo zvykem ještě před třemi lety. A že místo covidu nepřijdou problémy třeba 

energetické. 

 

Z  letošních akcí školy bych jmenoval: 

 

Den plný řemesel 

Deváťáci navštívili tento den zámek na Vsetíně, kde se seznámili s vybranými řemesly. 

Některým z nich tyto zkušenosti mohly pomoci při volbě svého příštího povolání.  

 

O poklad strýca Juráša 

Všichni žáci druhého stupně naší školy se opět v měsíci listopadu zúčastnili literární 

soutěže O poklad strýca Juráša, kterou vyhlašuje Masarykova knihovna ve Vsetíně. 

 

Vodní svět 

Protože covid omezil i sportování, po 

předchozí domluvě jednotlivé třídy 

navštěvovaly postupně od začátku listopadu 

vlastně až do konce školního roku bazén 

Vodního světa ve Velkých Karlovicích - 

Pluskovci. V první plavecké hodině děti plnily 

různé plavecké disciplíny zadané plavčíky, 

v té druhé mohly plavat podle sebe. 
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Lyžařský výcvik  

 

Proběhl pro 1. ročník v týdnu od 10. do 14. 

ledna. Mladší žáci dojížděli do Velkých Karlovic, 

bohužel po 2.testování v týdnu se objevily pozitivní 

testy a žáci nemohli pokračovat. Žáci 2.stupně 

v týdnu od 14. do 18. února dojížděli do lyžařského 

střediska Kohútka a testování po celý týden bylo 

negativní, o to více počasí a nálada byla pozitivní. 

Celý týden byl zakončen úspěšným absolvováním 

závodu ve slalomu dívek a chlapců. 

 

Návštěva Masarykovy knihovny 

Ve druhém týdnu února navštívili šesťáci Masarykovu knihovnu ve Vsetíně. Zúčastnili se 

zde besedy na téma Dítě s handicapem. 

 

Velikonoce na zámku 

22. března jeli žáci prvních tříd na Vsetín, konkrétně na vsetínský zámek. Zde se zúčastnili 

akce Velikonoce na zámku. Dozvěděli se mnohé z velikonočních tradic a naučili se vytvářet 

jednoduché velikonoční ozdoby. 

 

Modrá 

Některé třídy I. stupně navštívily ve dnech 5. - 7. dubna hrozenkovské informační 

centrum. Dozvěděly se zde spoustu zajímavostí o batikování a barvení látek. 
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Hrozenkovská superstar 

Tentokrát proběhla konečně 

tak, jak bylo zvykem před obdobím 

covidu. Tedy v učebně hudební 

výchovy, s tříčlennou porotou z řad 

pedagogů a soutěžícími z 1. i 2. 

stupně naší školy. Pochopitelně 

nechybělo ani povzbuzující publikum 

tvořené  ostatními žáky některých 

tříd. Konala se 26. dubna. 

 

Den Země 

Tentokrát 22. duben vyšel na pátek. Ne všechny třídy  si však k realizaci aktivit s tímto 

dnem spojených zvolily toto datum, některé počkaly na lepší počasí v průběhu května. 

Například prvňáci měli vycházku na hřiště a cyklostezku, čtvrťáci jeli do Ovocentra ve 

Valašském Meziříčí, páťáci navštívili Technické služby Vsetín, kde shlédli, jak se třídí a využívá 

odpad. Sedmáci provedli úklid okolo cyklostezky a osmáci s deváťáky vyrazili do Karolinky n 

Úpravnu vody. 

 

Mobilní planetárium  

Pracovníci hvězdárny Vsetín připravili tak jako již v minulosti zajímavý program o 

Vesmíru, tentokrát byl zaměřený na planety Sluneční soustavy a uskutečnil se 28. dubna. 

 

Filmový festival Zlín 

V týdnu od 30. května do 3. června se čtvrťáci, šesťáci a sedmáci zúčastnili filmového 

festivalu ve Zlíně. Uvedené filmy se dětem líbily a tak je předpoklad, že některé třídy tento 

festival navštíví i v příštím školním roce. 
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Pasování na čtenáře 

Proběhlo v hrozenkovské knihovně, pasováni byli pochopitelně prvňáci. 

 

Školní výlet Praha 

Protože v loňském školním roce se výlet do Prahy uskutečnit nemohl, bylo naší snahou, 

aby deváťáci jeli v tom novém v září a osmáci letos na jaře. Deváťáci na podzim kvůli 

epidemiologické situaci jet nemohli a tak nakonec jely ve dnech 10.5.-13.5. obě třídy společně. 

A o den později vyrazili do prahy i čtvrťáci. Počasí bylo příjemné, shlédli jsme toho dost a domů 

se vrátili všichni společně. 

 

Hrou proti kyberšikaně 

 Této únikové hry se zúčastnili žáci druhého stupně, konkrétně ve středu 22. června a 

pod vedením lektora ze spolku Fakespace. Šesťáci byli oproti starším spolužákům ve výhodě, 

měli na hru dvě vyučovací hodiny. 

Ve městě se začal šířit nebezpečný virus, který mění lidi na nemyslící bytosti 

připomínající zombies – tzv. dezinfombies. Tyto bytosti bezmezně věří všemu, co se jim řekne, 

včetně všech možných dezinformací. Úkolem žáků bylo dostat se k vakcíně profesora Vševěda, 

která vrátí vše do pořádku. Cestu k vakcíně nalezli ve skupinkách pomocí nejsprávnějšího 

vyřešení čtyř úkolů. 

Žáci se seznámili s problematikou fake news, dezinformací, kritického myšlení a 

bezpečnosti hesel, a to formou hravého workshopu. Součástí hry byla závěrečná reflexe, ve 

které se propojila zkušenost ze hry se skutečným děním ve světě. 

Tato úniková hra byla součástí týdne mediální gramotnosti, během kterého jsme s žáky 

v hodinách českého jazyka vypracovávali online kurzy zaměřené na dezinformace, 

zpravodajství, kyberbezpečí, reklamu, marketing a sociální bubliny. 
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Florbalový turnaj 

Byl slibovaný dlouho, proběhl ale až 6.června 

jako součást Dne dětí. Žáci si určitě užili jak novou 

tělocvičnu, tak florbalové mantinely. Mezi chlapci i 

děvčaty byli nejlepší tentokrát nejlepší osmáci. 

 

Turnaj ve vybíjené 

Proběhl dopoledne 10.6. a zúčastnili se žáci třetího až pátého ročníku. Družstva byla 

smíšená,  nejlépe se dařilo páté třídě. 

 

Dopravní výchova – cykloprůkaz 

Bylo vždy zvykem, že dopravní výchova je určena pouze pro žáky čtvrtého ročníku. Díky 

covidu se jí však loňští čtvrťáci nezúčastnili, proto se této akce mohli zúčastnit letos jako  

páťáci spolu se čtvrťáky. Co se děti naučily teoreticky ve škole musely předvést na 

Vsetíně - Trávníkách 13.června jak při testu tak v praxi na dopravním hřišti. A odměnou byl 

cykloprůkaz, který všichni dostali při závěrečném hodnocení. 

 

Hrozenkovský Bludišťák 

 Dne 27. června proběhl v rámci 

dne dětí další ročník této sportovně - 

vědomostní soutěže mezi třídami. 

Pedagogové za pomoci žáků deváté 

třídy tentokrát připravili dvanáct 

stanovišť, rozmístěných na školním 

hřišti, ve škole i tělocvičně. Této již 

tradiční školní akci naštěstí opět přálo 

počasí. Na prvním stupni vyhrála třída 

čtvrtá B, sedmáci na stupni druhém. 
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Pobyt v přírodě 

Toto dopoledne 29. června spojené s turistikou, hrami v přírodě nebo opékáním 

špekáčků strávily třídy tak jako každý rok v různých částech obce. Některé v přilehlých údolích, 

například osmáci v Hrubé Brodské. Počasí opět přálo a na oběd všichni dorazili v pořádku a 

spokojení. 

 

I z výčtu akcí je vidět, že situace se v tomto školním roce určitě zlepšila, hlavně ve 

druhém pololetí. Nicméně nezbývá než věřit, že ve školním roce následujícím proběhnou i 

ty akce, které letos proběhnout nemohly. 

 

Zpracoval: Mgr. Oldřich Pavelka, metodik prevence sociálně –patologických jevů. 

 

 

Sv.Řehoř: spolupráce s MŠ a oživení zapomenuté lidové tradice z projektu Tady jsme doma  
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Pravidelní třídní schůzky pro rodiče žáků – 5 x ročně s možností individuálních 

konzultací. 

Bulletin 2021/22 – informační leták na začátku školního roku, první schůzka s rodiči 

Webové stránky školy www.zsnovyhrozenkov.cz informace o škole a její historii, 

fotogalerie, články, školní dokumenty, jídelníček, kontakty 

Školní informační systém ŠkolaOnline rozvrh hodin, komunikace mezi učiteli a rodiči, 

hodnocení žáků, omlouvání, přehledy akcí a úpravy vyučování 

Office 365 – aplikace Teams, distanční výuka, komunikace mezi učiteli a žáky, DÚ 

Den otevřených dveří - slavnostní otevření nových šaten, tělocvičny a rekonstrukce 

školy 4. března 2022 s doprovodným sportovním, kulturním programem. 

 

Sport a zdraví 

 Plavání ve Vodním světě (pro všechny třídy) 

 Povinná plavecká výuka 2., 3.třída 

 Turistika (Stanovnice, Humenec, Portáš, Soláň) 

 Cykloturistika (Velké Karlovice – Jezerné) 

 Koloběžky (cyklostezkou k Balatonu, Karolinka) 

 Lyžařské kurzy pro 1. a 2. stupeň 

 Školní turnaj ve florbalu a vybíjené 

 Taneční vystoupení pro žáky a rodiče – Dance with love 

 Škola v pohybu – ukázkové lekce s FAČR 

 Projekt veselé zoubky 

 Hrozenkovský bludišťák – sportovní soutěžní den 

 

 

http://www.zsnovyhrozenkov.cz/
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Tradice 

 Tady jsme doma – Řehořští vojáci, spolupráce s MŠ 

 Den s předškoláky ve škole 

 Čert a Mikuláš ve škole 

 Vánoční strom a třídní besídky 

 Velikonoční dílny na zámku 

 Štrůdlování – pekařská soutěž ve spolupráci s Charitou Nový Hrozenkov 

 Modrá – historie barvířství, památník A. Strnadela 

 Po stopách předků – školní předmě 

 Hrozenkovská star – pěvecká soutěý 

 Vsetínská slavíček – okresní soutěž ve zpěvu lidových písní 

 

Příroda a exkurze 

 Den Země – exkurze Stanovnice, zámek Vsetín, Hvězdárna, Ovocentrum, TS Vsetín 

 3D kino – přírodovědná tématika 

 Mobilní planetárium – ve spolupráci s hvězdárnou Vsetín 

 Pobyty v přírodě (Za pověstmi na Soláň a ke Karlovskému jezeru) 

 Živá voda a archeoskanzen Modrá, KOVOZOO Staré město 

 Pevnost poznání Olomouc 

 Štramberk – jeskyně Šipka 

 Aragonitové jeskyně v Teplicích n. Bečvou – exkurze s turistikou k Hranické propasti 

 

Kultura 

 Besedy v Masarykově veřejné knihovně Vsetín 

 Filharmonie B. Martinů Zlín – zájezd do filharmonie 

 Exkurze Praha – 8.třída 

 Divadlo ZUŠ Karolinka 
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 DAFilms Junior – filmový festival Zlín, účast žáků na workshopech 

 

Podpora žáků 

 Národní plán doučování – doučování žáků v rozsahu 230 hodin za 2. pololetí 

 Realizace výuky předmětu speciálně pedagogické péče 

 Dopravní výchova- ve spolupráci s Policií ČR 

 Dezinfombies – úniková hra, projekt internetové bezpečnosti 

  

Zájmová činnost 

 Školní družina 

 Čtenářský klub a školní knihovna 

 Sportovní hry pro mladší i starší žáky 

 Angličtina pro nejmladší žáky 

 Taneční kroužek Dance with love 

 Folklorní taneční a hudební kroužek Drobotina a Malá Kotula 

 Sportovní lezení na umělé lezecké stěně 

 Keramická dílna pro žáky a rodiče 

 Spolupráce se ZUŠ Karolinka (výtvarná a hudební obor) 

 

 
Cyklovýlet do Velkých Karlovic - Jezerné  
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Základní údaje o hospodaření školy  

 

Škola hospodařila v roce 2021 s rozpočtem ve výši: 22 864 473 Kč  

Z toho prostředky státního rozpočtu (MŠMT):   

19 444 473 Kč - čerpání: 19 444 473 Kč  

Příspěvek zřizovatele:  

3 420 000 Kč   

Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky:  

úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině: 24 280 Kč  

Doplňková činnost:  

Příjmy z doplňkové činnosti: 593 460 Kč - čerpání: 585 750 Kč  

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti: 7 710 Kč 

Úroky z účtu školy: 579 Kč     

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti k 31. 12. 2020 činil: 613 513 Kč 

Další finanční prostředky: 

účelově vázané prostředky z Národního fondu rozvoje 2022 

Doučování 57 525 Kč 

Digitální učební pomůcky 197 000 Kč 

Prevence digitální propasti 103 000 Kč 

 

Keramická dílna pro žáky i veřejnost z projektu EU. 
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Údaje o kontrolách a inspekční činnosti  

 

 Městys Nový Hrozenkov - Veřejnosprávní kontrola  

 Doporučení je akceptováno v účetnictví roku 2021, jelikož veřejnosprávní 

kontrola za rok 2019 byla provedena na konci roku 2020 a nebylo tedy již možné 

upravit účtování roku 2020. Tyto doporučení jsou akceptovány od 1. 1. 2022.  

Podrobné zhodnocení a realizace doporučení zasláno zřizovateli v dokumentu 

č.j. ZŠ 137/2021 

 

Česká školní inspekce  

Inspekční elektronické zjišťování výsledků vzdělávání ve vybraných očekávaných 

výstupech dle RVP ZV. Testování 9.ročníku v M a Čj, celkem 12 žáků. Dva žáci dosáhli 

ve výsledcích nad 90%.  

 

 

VZP ČR -  kontrola plateb pojistného  

Kontrolní zjištění: plátce dodržuje ustanovení zákona č. 592/1992 Sb. a plní 

oznamovací povinnost § 10 z. č. 48/1997. Návrh na opatření se neukládá.  
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Závěr 

 

Školní rok 2021/22 byl návratem k normálu. Přesto virové onemocnění kovid se naší 

škole nevyhýbalo a s velkým nasazením a častými zástupy se nám podařilo školu udržet 

v chodu a nebyli jsme nuceni školu uzavřít a přecházet na distanční výuku. Situace v provozu 

jídelny i v počtu nemocných učitelů byly opakovaně na hranici našich možností. Přesto se 

podařilo podzimní a zimní chřipkové období zvládnout a děkuji kolegům za výdrž. 

Pro žáky byl návrat do lavic a do tradičního rytmu ranního vstávání do školy také 

náročným. Pozorovali jsme velké změny v jejich chování a návycích. Celý rok jsem se proto 

zaměřili na plynulou a nenásilnou adaptaci. Pro žáky jsme připravili velké množství 

netradičních akcí a aktivit jak ve škole, tako i mimo školu s možností výjezdu za hranice obce 

a kraje.  

Po kovidovém období škola realizovala 230 hodin doučování žáků z projektu Národního 

plánu obnovy, byla pořízena desítka nových NB pro zapůjčení žákům ze sociálně slabších rodin 

a pro případnou distanční výuku. Připravujeme také nákup dalších pomůcek pro oblast 

digitálního vzdělávání, čemuž jsme věnovali velké množství času při úpravách školního 

vzdělávacího programu a zavedení povinných hodin informatiky od 4. do 9.třídy. 

Velkou část pedagogické práce věnujeme podpoře žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami.  Ve školní roce 2021/22 jsme evidovali 31 žáků. Jedná se o žáky se zdravotním 

omezením, poruchami ve vývoji řeči, grafomotoriky, poruchami chování nebo žáky s jiným 

mateřským jazykem. Jsou to hodiny výuky předmětu speciálně pedagogické péče, úpravy 

vzdělávacích materiálů, úprava forem opakování, nákup speciálních pomůcek a náročná práce 

na dokumentaci pro pedagogicko psychologické poradny nebo speciálně pedagogická centra 

ve formě dotazníků, plánů IVP, vyhodnocení podpůrných opatření apod.  

Pro učitele i rodiče se podařilo plně zprovoznit školní informační systém ŠkolaOnline, 

zejména školní pedagogická dokumentace se kompletně přesunula do elektronického 

prostředí. Celý školní rok jsem tak poprvé zavedli elektronickou třídní knihu včetně systému 

elektronického omlouvání žáků a komunikace s rodiči. 
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Od roku 2021 byla uvedena do provozu nová keramická dílna, která je plně vytížena a 

těší nás velký zájem. Probíhá zde několikrát týdně výuka žáků všech věkových skupin, zájem 

je také o keramiku pro dospělé. V dalším času se provoz odborné učeny využívá pro výuku 

výtvarné výchovy a výtvarných oborů ZUŠ. 

 

Za velké účasti veřejnosti se konal v pátek 4. března 

2022 den otevřených dveří a slavnostní otevření nových 

šaten s bohatým programem v nové tělocvičně a 

rekonstruované škole. Pozvání přijali ředitelé okolních 

škol, starostové obcí a zejména zástupci dodavatelských 

firem: zástupce firmy TM Stav spol. s.r.o. (tělocvična), firmy TESP Contract spol. s.r.o. 

(rekonstrukce budovy A), firma INSTOP spol. s r.o. (zázemí pro tělocvičnu a nové šatny pro 

žáky), architekti projekční kanceláře Consequence 

s.r.o, správce farnosti Nový Hrozenkov Páter Dušan 

Šimala, paní starostka Ing. Špruncová a více jak dvě 

stovky rodičů, žáků a dalších návštěvníků. Velký zájem 

rodičů a veřejnosti nás mile potěšil. Chtěl bych 

poděkovat hlavně zřizovateli, jmenovitě p. starostce 

Ing. Stanislavě Špruncové za její zájem a úsilí, které věnovala přípravě financování a byla 

přítomna náročné realizaci. Celková výše investic do modernizace a výstavby v základní škole 

dosáhla 83 mil. Kč (z toho 31 mil bylo z dotačních programů).  

Nové prostory a prostředí školy nás velmi 

těší. Jsou povzbuzením pro další práci, sympatický 

je i zájem veřejnosti o novou podobu školy a 

mohu jen opakovat desítky pochvalných vzkazů 

na adresu školy a obce, které slyším od návštěv 

školy.  
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Za celý školní rok děkuji všem, kteří na naší škole pracovali, kolegům a pracovníkům ve 

škole za jejich rutinní a profesionální přístup a kvalitně odvedenou práci ve prospěch dětí.  

 

 

V Novém Hrozenkově 27. 09. 2022    Mgr. Igor Haša, ředitel školy 


