
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA 

O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ ŠKOLY č. 25 

ZA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

 

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 

§ 10 odstavce 3 a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy, ve znění vyhlášky 

č. 225/2009 Sb., kterou se mění náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastního hodnocení školy.  

  

Vypracoval: Mgr. Igor Haša  

Č.j. ZŠ 089/2020 
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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, 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 a dílnami. 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. 

V červnu 2020 byly zahájeny rozsáhlé rekonstrukce: projekt energetických 

úspor budovy A (zateplení, výměna oken, nové kotelny a rekuperace vzduchu); 

výstavba nové sportovní haly (tělocvičny školy).   

Na základní škole se vyučuje dle Školního vzdělávacího programu Základní škola 

Nový Hrozenkov, okres Vsetín.   

Ve školním roce 2019/2020 navštěvovalo školu 205 žáků rozdělených do 11 tříd 

a 9 ročníků 1. a 2. stupně.  Základní škola zahrnuje také 2 oddělení školní družiny a 

školní jídelnu s výdejnou. 
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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 

V roce 2020 z důvodu mimořádných opatření nebyla jednání školské rady realizována. 
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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.  

 

 

Počet tříd: 11 

 z toho na I. stupni  6

  

 z toho na II. stupni 5

  

 

Počet žáků: 205 

z toho na I. stupni 114 

 

 z toho dívek      58 

 z toho chlapců  56 

 zdravotní postižení 12 

 

z toho na II. stupni  91 

 z toho dívek   48 

 z toho chlapců   43 

 zdravotní postižení 7

  

 

 

 

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 
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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:   112 

o z toho pracovníků školy:  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. 

 

 

BOZ a BOZP 

  

Ve školním roce 2019/20 bylo evidováno 32 školních žákovských úrazů, celkem 

5 žáků bylo finančně odškodněno v celkové výši 20 730 Kč. Veškeré výdaje hradila 

pojišťovna Kooperativa, spoluúčast školy není rodiči po písemném souhlasu 

vyžadována.    

Ve školním roce 2019/20 byly evidovány dva pracovní úraz, nedošlo k porušení 

pravidel BOZP, úraz nahlášen a odškodněn.  V jednom případě došlo k pádu na 

zaměstnance na lyžařském kurzu v rámci DVPP, druhý úraz – zranění kolenního 

kloubu při výuce lyžování. 
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Většina úrazů u žáků vzniká během tělovýchovné činnosti nebo při přesunu 

žáků, nezaviněné upadnutí nebo podvrtnutí. Při lyžařském kurzu žáků nedošlo 

k žádnému úrazu. 

Škola důsledně preventivně proškoluje žáky i učitele, nejen na začátku 

školního roku, ale i průběžně a vždy po úrazových událostech.  

 Každoročně provádíme také prověrku bezpečnosti práce ve spolupráci 

s externím odborníkem.  

Od června 2020 byla realizována výuka na 1. stupni za mimořádných 

hygienických opatření. Žáci byli rozděleni po skupinách v počtu nejvýše 15 žáků, 

ostatní žáci byli vyučováni distančně. Školu navštěvovaly 2 skupiny žáků 9. ročníku 

ve dvou dnech tak, aby nedocházelo ke kontaktům mezi žáky. Pohyb po škole pouze 

v roušce, před každou třídou byly k dispozici desinfekční gely, žákům byla měřena 

teplota bezkontaktními teploměry před vstupem do školy. Byl stanoven rozvrh 

stravování, 3 odpolední školní skupiny nahradily školní družinu. Náklady na nákup 

desinfekčních prostředků a vybavení činily cca 25 tis. Kč (20 litrů desinfekčních gelů 

a 20 litrů Anticovidu, jednorázové rukavice, 3 ks bezkontaktních teploměrů). 

Ve školní jídelně byly z hygienických důvodů vydávány obědy do 

jednorázových obalů: krabičky používané od března do června v hodnotě 22 163 Kč. 

Vydáno cca 5 800 porcí v jednorázových obalech. Jednorázové rukavice, návleky na 

obuv v hodnotě 4 117 Kč. 

Další opatření v oblasti BOZ se dotkla organizace dopravy a parkování u školy 

z důvodu rekonstrukce školy a výstavby sportovní haly. Před zahájením výuky na 2. 

stupni byly prachotěsně odděleny prostory, kde probíhaly dokončovací stavební 

práce na rekonstrukci vnitřních prostor, zejména kvůli úklidu a výmalbě. 

Větrání je nově řešeno vzduchotechnikou řízenou čidly na kontrolu obsahu 

CO2 ve třídách. Během výměny vzduchu dochází ke kontrole teploty vzduchu a 

teplota je ve třídách nastavena na 22 °C. 

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 
 

Základní škola vytváří podmínky pro spolupráci s organizacemi působícím 

nejen v obci. Zapojení žáků a prezentace jejich práce, výstavy, kulturní vystoupení a 

zapojení do soutěží významně posiluje povědomí o škole. 

Účastníme se a pomáháme s organizací Pochodu broučků, Loučení 

s prázdninami, navštěvujeme akce pořádané Charitou Nový Hrozenkov např. 

Veletrhu neziskových organizací, Soutěže o nejlepší štrůdl. V rámci projektu 72 hodin 

uklízíme okolí obce, cyklostezku nebo okolí školy. 

Jsme zapojeni do projektu Recyklohraní, sbíráme papír, malé 

elektrospotřebiče a baterie, probíhá charitativní sběrová akce Vršky pro Jirku. 

Pořádáme pěveckou soutěž Hrozenkovskou star, Čerta a Mikuláše pro základní 

a mateřskou školu jak v obci, tak ve Vranči, 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 

florbalového TM Stav Cup a sportovních soutěží mezi školami.  

O aktivitách ve škole informujeme v obecním zpravodaji a prostřednictvím 

webových stránek a informačních panelů. 

Významným způsobem 

prezentace školy pro rodiče bylo 

spuštění online výuky v prostředí 

Office 365. Využívali jsme 

prostředí aplikace Teams.  

Vytvořili jsme přihlašovací údaje 

pro více jak 200 žáků a 20 

pedagogů. 

  
Obrázek 1: Od 1. dubna byl sestaven nový 
online rozvrh hodin. 
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Obrázek 2: Od 1. dubna do 13. 6. proběhlo 1042 schůzek. 
  

 

 

 

Obrázek 3: Přehled 39 předmětů pro online výuku. 
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Údaje o pracovnících 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 1,5  

 

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. 

 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 

 

 Vzdělávání managementu škol (souhrn změn v právních předpisech v roce 2019) 

 Vzdělávání managementu škol (ekonomika a financování)  

 Vzdělávání managementu škol (správní právo a správní řízení) 

 Vzdělávání managementu škol (personální a mzdová agenda) 

 Vedení spisové služby 

 Metodický průvodce I.třídou 

 Setkání výchovných poradců 

 Setkání metodiků prevence 

 Matematická gramotnost na 1. stupni 2x 

 Specifické poruchy chování 

 Dítě s poruchou autistického spektra 

 Motivační setkání vyučující cizích jazyků (Rj) 

 Doplňující kvalifikační studium učitele I. stupně 

 Zvyšování kvalifikace - psychologie 

 Spolupráce učitele a asistenta pedagoga  

 

Akce pro celý pedagogický sbor  

 

 Školení bezpečnosti práce 

 Krizový plán školy 

 MS Office 365 
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Zápis do 1. třídy 
 

 

Zápis proběhl od 1. do 30. 4. 2020 online (opatření ministerstva zdravotnictví) na Základní 

škole Nový Hrozenkov, okres Vsetín. 

 

K zápisu bylo pozváno celkem:  25 dětí (16 dívek) 

Poprvé u zápisu:    19 dětí (13 dívek) 

Přicházejí po odkladu:   6 dětí (3 chlapci) 

Počet přijatých:    22 dětí (8 chlapců, 14 dívek) 

 

Žádost o odklad povinné školní docházky: 3 děti (1 chlapec) 

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání do 1. třídy naší školy ve školním roce 2020/2021 

obdrželo 22 žáků, do 1. třídy nastoupilo 22 žáků. 
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Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2019/2020 
 

 

Počet 
žáků 

Název školy 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 

Obchodní akademie  
Informační technologie 

1 Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod 
Hostýnem 

Uměleckoprůmyslové 
zpracování dřeva  
(práce truhlářské) 

5 Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín Autotronik  
Elektrikář – silnoproud / 2 
Automechanik  
Cukrář 

2 Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická 
škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Vsetín 

Gymnázium  
Ošetřovatel 

1 Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov 
pod Radhoštěm 

Zemědělec - farmář 

1 Střední škola elektrotechniky a řemesel Rožnov 
pod Radhoštěm 

Informační technologie 

1 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 

 

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 s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli 
I.pol./II.pol. 

průměrná 
známka třídy 

I. 19/7 19/19 0/0 0/0 1,00/1,02 

II. A 15/7 14/14 1/1 0/0 1,10/1,09 

II. B 14/9 14/14 0/0 0/0 1,02/1,01 

III. 22/11 16/16 6/5 0/1 1,28/1,24 

IV. 17/7 9/11 8/6 0/0 1,47/1,36 

V. 20/11 11/11 9/9 0/0 1,46/1,36 

 

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

 

třída počet žáků prospěli s 
vyznamenáním 

prospěli neprospěli průměrná 
známka třídy 

VI. 26/13 7/9 19/17 00/ 1,73/1,57 

VII. 12/6 6/7 6/5 0/0 1,48/1,36 

VIII.A 14/10 5/7 8/7 1/0 1,69/1,47 

VIII. B 18/10 3/6 15/12 0/0 1,93/1,71 

IX. 21/8 5/11 15/10 1/0 1,74/1,51 
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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 14/14 0/0 

II. A 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/0 0/0 

II. B 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

III. 2/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

IV. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 2/1 0/0 

V. 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 4/0 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. 0/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

VII. 1/0 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 

VIII. A 3/0 0/0 0/0 0/0 0/0 3/0 0/0 

VIII. B 7/0 4/0 2/0 0/0 0/0 9/0 0/0 

IX. 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 
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Počty absencí podle tříd, ročníků a stupňů školy 
  

Stupeň / ročník / třída 
(třídní učitel) 

Omluvená 
absence 

Neomluvená 
absence 

Celková 
absence 

Průměrná 
oml. absence 

První stupeň 4228 0 4228 39,51 

1. ročník 573 0 573 30,16 

I. 573 0 573 30,16 

2. ročník 1218 0 1218 42,00 

II.A  605 0 605 40,33 

II.B 613 0 613 43,79 

3. ročník 1190 0 1190 54,09 

III.  1190 0 1190 54,09 

4. ročník 486 0 486 28,59 

IV.  486 0 486 28,59 

5. ročník 761 0 761 38,05 

V.  761 0 761 38,05 

Druhý stupeň 4023 2 4025 57,47 

6. ročník 1299 0 1299 49,96 

VI.  1299 0 1299 49,96 

7. ročník 923 0 923 76,92 

VII.  923 0 923 76,92 

8. ročník 1801 2 1803 56,28 

VIII.A  875 0 875 62,50 

VIII.B  926 2 928 51,44 

 9. ročník 1033 0 1033 51,65 

                  IX. 1033 0 1033 51,65 

Celková absence za celou 
školu 

9 284 2 9 284 49,14 
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Údaje o poskytovaných podpůrných opatřeních 
 
 

Třída 
Počet 

PO 
Finanční náročnost 

Platnost 
od 

Platnost 
do 

III. 1 Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 2. 2020 27. 1. 2022 

III. 1 Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 10. 2019 24. 9. 2021 

III. 1 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole 
(úvazek 30 hod.) 

1. 9. 2019 31. 8. 2020 

III. 1 Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 10. 2019 4. 9. 2020 

III. 2 Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 9. 2019 30. 6. 2021 

  
Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 ve škole 
(úvazek 30 hod.) 

1. 9. 2019 31. 8. 2021 

IV. 1 Pedagogická intervence ve škole (1 hodina) 1. 9. 2019 31. 8. 2021 

V. 1 Pedagogická intervence ve škole (1 hodina) 1. 5. 2019 30. 4. 2021 

VI. 2 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 4 ve škole 
(úvazek 30 hod.) 

1. 9. 2018 31. 8. 2020 

Stůl s výškově a úhlově nastavitelnou 
plochou 

1. 9. 2018 31. 8. 2020 

VI. 2 Speciální učebnice pro výuku čtení 1. 10. 2018 7. 9. 2020 

Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 10. 2018 7. 9. 2020 

VI. 1 Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 9. 2019 11. 6. 2021 

VI. 1 Asistent pedagoga podle § 5 odst. 3 (úvazek 
35,556 hod.) 

1. 9. 2019 31. 8. 2021 

VII. 1 Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 12. 2019 30. 6. 2021 

VIII.A 1 Předmět speciálně pedagogické péče (1 
hodina) 

1. 5. 2019 30. 6. 2021 
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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.  

Pokud se týká výchovných problémů tohoto bohužel zkráceného školního roku, na 

prvním stupni většinou vyřešil kázeňské přestupky třídní učitel domluvou žákům, v jednom 

případě se vše vyřešilo za pomoci preventivního týmu. 

V šestém ročníku jsme řešili potyčku tří žáků a je třeba poznamenat, že k podobnému 

konfliktu již potom nedošlo. Řešili jsme též dva případy sebepoškozování, pochopitelně ve 

spolupráci s rodiči. V průběhu celého školního roku jsme opět řešili i kázeňské problémy 

jednoho žaka, kterému byl opět vypracován individuální výchovný program. Jeho kázeňské 

problémy byly letos méně časté a snad to ve školním roce příštím bude ještě lepší. 

;Drobné kázeňské problémy, které se objevily v dalších třídách druhého stupně jsme vyřešili 

spoluprací třídní učitel, 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 i 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 opět 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 navrhnutí oběda na 

přání, ke kterému nakonec bohužel dojít nemohlo, stejně jako k zájezdu do Osvětimi nebo 

přespání ve škole jsme řešili například přístřešek pro kola, stůl deváťáků ve školní jídelně, 

proč se už deváťáci  nezúčastní lyžařského výcviku. i instalaci  rolet v některých třídách 

druhého stupně. Řeč přišla pochopitelně i na blížící se zateplení staré budovy školy a 

počátek stavby nové tělocvičny. Naše setkání skončila v únoru, pokud situace dovolí, 

budou pokračovat v novém školním roce. 

Důležité zůstalo trávení volného času žáků v budovách školy v době přestávek. Stále 

využíváme na I. stupni dva stolní fotbaly a jeden pingpongový stůl, na II. stupni k 

pingpongovému stolu a stolnímu fotbalu přibyl 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.  

Stále se setkáváme s tím, že žáci včetně jejich rodičů používají slovo šikana i při 

sebemenších neshodách mezi žáky. Aby se skutečně jednalo o šikanu, musí se jednat o 

opakovaný a dlouhodobý útok na slabšího jedince, který se neumí nebo nemůže bránit. 

Takovéto projevy pak samozřejmě okamžitě řešíme a tvrdě postihujeme a je jen dobře, že 

někdy i ve spolupráci právě s rodiči. 

I přes příjemnou atmosféru je stále co zlepšovat, vždyť menší či větší problémy se 

během školního roku vyskytnou v každé škole. Jde skutečně o systematickou a nikdy 

nekončící práci.  

 

Z akcí školy: 

 

Branný den 

Uskutečnil se v prvním týdnu nového školního roku. Žáci plnili v průběhu dopoledne 

různé úkoly důležité pro přežití za mimořádných situací. 
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Filmové představení 

Žáci 2. Stupně shlédli ve středu 11. září v kině Vatra na Vsetíně filmové představení 

Spiderman. 

 

Draví ptáci – skupina Seiferos 

Vystoupení členů společnosti, která působí v Lednici a zaměřuje se na ochranu dravců se 

uskutečnilo na zahradě školy ve čtvrtek 26. září. Děti se seznámily s mnoha denními i nočními 

dravci a mohly shlédnout i letové ukázky některých dravců. 

 

O nejlepší štrúdl 

Soutěž organizuje Charita Nový Hrozenkov. Přihlášení žáci mají za úkol pod vedením p. 

učitelky samostatně připravit a upéct, co nejlepší štrúdl. Každý žák přináší do školy suroviny a 

vlastní rodinný recept. V soutěži žáci uspěli a mohli se těšit z cen. 

 

Projekt 72 hodin 

Jedná se o užitečné  činnosti, kterých se opět zúčastnily všechny třídy školy, letos 9. nebo 10. 

října. Někdo i letos zasadil nějaké stromy, jiní žáci upravovali okolí školy nebo sbírali jablka 

pro lesní zvěř. Počasí se nakonec umoudřilo, a tak  se  akce opět vydařila. 

 

Mikulášská besídka 

 Jako každoročně připravili pedagogové prvního stupně pro své děti dopoledne plné 

mikulášských her a soutěží.  Letos to vyšlo opět přesně, na čtvrtek 5.12.  Jako každoročně ke 

zdaru akce přispěli žáci a žákyně 9. ročníku v maskách Mikuláše, čertů a andělů. A občanské 

sdružení Rozína,  které   zase  tak jako každý rok  pro žáky obou stupňů připravilo mikulášské 

balíčky. 

 

Školní Vánoční jarmark 

S velkým ohlasem u rodičovské veřejnosti se letos uskutečnil již popáté. Aby jeho termín 

nekolidoval s dobou předvánočního shonu, i tentokrát proběhl dříve, konkrétně v úterý 10. 
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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. 

 

Vánoční laťka 

Tento závod proběhl dne 18. prosince 2019.  Postupně soutěžili tentokrát jen vybraní žáci a 

žákyně prvního stupně  školy. Bavili se jako každoročně jak soutěžící, tak ostatní děti, které je 

velmi hezky povzbuzovaly.  I letos bylo dosaženo několika velmi hodnotných výkonů. 

 

Školní vánoční turnaj ve florbalu 

 Tento turnaj  se nekonal  jak bylo dříve zvykem poslední den před Vánoci, ale ve čtvrtek 19. 

prosince. Tentokrát se zúčastnila  družstva chlapců i dívek všech ročníků druhého stupně.  

Bylo dobré, že se mohl hrát celé dopoledne, děti si líp zahrály. V turnaji až na výjimky zvítězí 

ti nejstarší, tedy deváťáci a ani letos tomu nebylo jinak.  

 

Lyžařské kurzy 

Pro žáky 1. třídy a pro žáky 6.-8.ročníku jsme připravili dva týdenní kurzy. Mladší žáci dojížděli 

do Velkých Karlovic do Pluskovce, kde díky dopravnímu pásu mohou začínat i úplní 

začátečníci. Starší žáci dojížděli na Kohútku, kde zdokonalují lyžařskou techniku ve velkém 

lyžařském areálu vybaveném čtyřsedačkovou lanovkou. Oba kurzy jsou zakončeny oblíbeným 

závodem ve slalomu, kde mají šanci vyniknout jak ti nejlepší lyžaři, tak zazáří všichni, kteří 

úspěšně slalom zvládnou. Oba kurzy vedou pedagogové školy a doplňují je zkušené 

instruktorky a instruktoři v lyžování. 

 

Obrana se týká všech 

Tento projekt se uskutečnil v pondělí 13. ledna, absolvovali jej žáci 8.a  9. ročníku. Dozvěděli 

se mnoho užitečných věcí  o povinnostech občana ve vztahu k obraně a ochraně státu. 

 

Recitační soutěž 
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Školní kolo se uskutečnilo se na začátku února, nejzdatnější recitátoři postoupili do okresního 

kola. To se konalo ve vsetínském ALCEDU 26. února. 

 

 

Přednáška o Srí Lance 

Srí Lanku dětem 2. stupně ve dvouhodinové přednášce přiblížili manželé Špillarovi. Poutavě 

vyprávěli o její historii i současnosti. A pochopitelně i o tom, jak se vyrábí pravý cejlonský čaj.  

 

Sportovní soutěže 

Mezi akce školy je určitě lze započítat, protože hodně našich žáků každoročně školu  v těchto 

soutěžích reprezentuje.  V tomto školním roce se jich bohužel moc neuskutečnilo, v těch, 

které proběhly se nám určitě dařilo méně než v minulém školním roce, výsledky byly 

průměrné. Za zmínku však určitě stojí druhé místo mladších florbalistů na turnaji TM Stav cup. 

Díky dvěma voucherům, které za umístění přivezli jsme mohli v srpnu nakoupit florbalové 

vybavení za 5000 korun.  

 

Od 11. března jsme kvůli koronaviru museli zůstat doma. Další akce i sportovní soutěže tak 

byly buď zrušeny, nebo přesunuty na další školní rok. 

Zpracoval: 

Mgr. Oldřich Pavelka, 

Metodik prevence sociálně –patologických jevů. 
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Přehled soutěží ve školním roce 2019/2020 
 

 

 Výtvarné soutěže  

o Street art- vandalismus, protest nebo umění? 

o Záložka do knihy spaja skoly 

 Den bezpečnosti a Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 Pěvecké soutěže (Hrozenkovská star, IV. ročník) 

 Literární soutěže - O poklad strýca Juráša  

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

 Olympiáda v českém jazyce  

 Pythagoriáda 5. – 8. třídy  

 Projekt Čteme s knihovnou  

 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 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 O nejlepší štrúdl 
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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 
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Valašský pramen – poděkování za spolupráci p. M. Moravčíkovi 

Zapojení do projektů EU  
 

 

1. Název projektu: Výzva 63 v Základní škole Nový Hrozenkov 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009597 
 

Výše dotace: 986 970,00 Kč  
  

Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ  

Školní kariérový poradce – personální podpora ZŠ  

Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 

hodin (MS Office 365) 

Využití ICT ve vzdělávání v ZŠ  

Klub pro žáky ZŠ  

Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem  

Projektový den ve škole – etické dílny 

Školní asistent – personální podpora ŠD 

Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin  

2. Název Projektu:  Čteme s knihovnou 
 

Lektorské programy s Masarykovou veřejnou knihovnou, pořízení 90 knih pro výuku na 
prvním stupni, zapojeno 100 žáků. Ve spolupráci s MAS Valašsko-Horní Vsacko. 
 

3. Název projektu: 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 
 

Plánovaná investice na vybudování keramické dílny a současně učebny Vv: 500 520 Kč 
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Základní údaje o hospodaření školy 
 

Škola hospodařila s rozpočtem ve výši: 18 755 719 Kč 
 
 
Prostředky státního rozpočtu (MŠMT):  
 
UZ 33063  986 970 Kč  Čerpání:      289 964 Kč  
 
UZ 33353  14 938 719 Kč  Čerpání: 14 938 719 Kč 
 
 
Příspěvek zřizovatele: 3 817 000 Kč (z toho škola: 3 235 000 Kč; jídelna 581 000 Kč) 
 
 
Vedle přiděleného rozpočtu škola hospodařila s následujícími prostředky: 
 
Úplata za zájmové vzdělávání ve školní družině: 47 202 Kč  
 
Úroky z účtu školy: 1 579 Kč    
 
Doplňková činnost: 
 
příjmy z doplňkové činnosti (pronájmy) 823 342 Kč  Čerpání: 816 825 Kč  
 
Hospodářský výsledek k 31. 12. 2019 činil: 463 220 Kč 
 

 

      Údaje o kontrolách a inspekční činnosti  
 

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele Městyse Nový Hrozenkov, 1.10. - 30. 11. 2019 

Kontrola provedení inventarizace majetku školy, pokladní a bankovní doklady, faktury, účetní 

uzávěrka. Kontrolní zjištění: bez nedostatků 

 

Česká školní inspekce – bez kontroly 
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Závěr 
 

 V roce 2020 se završuje šestileté období realizace plánů podle koncepce rozvoje školy, 

kterou jsem předložil zřizovateli v roce 2014. V krátkém zhodnocení uvádím největší úspěchy: 

 

V oblasti výchovy a vzdělávání  

 Přepracování školního vzdělávacího plánu, soulad učiva s RVP, posílení ICT 

 Podpora talentovaných žáků (možnost výuky ve vyšším ročníku), podpora žáků s SVP, 

práce s asistenty pedagoga, posílení pedagogického sboru o dva speciální pedagogy 

 Podpora čtenářské gramotnosti, inventura ve školní knihovně, elektronická katalogizace a 

nákup stovky nových knih 

 Nové aktivity pro žáky (Hrozenkovský bludišťák a úspěch v TV soutěži, čtenářský klub a klub 

deskových her, obnovení lyžařských kurzů pro žáky 1. a 2.stupně, Vánoční jarmark, Akce 

pro Jirku – vítězství v Plastožroutovi, Český rekord a 24 hodin šipkařského maratonu). 

 Nová počítačová učebna, 3 nové interaktivní učebny, 15 tříd s projektory a počítačem. 

 Spolupráce s MŠ (Čert a mikuláš, Den ve škole pro předškoláky), s knihovnou (besedy, 

práce s katalogem knihovny, výstavy prací žáků), Charitou (návštěva, soutěž o nejlepší 

štrůdl, bezbariérový den), městysem (aktivity spojené s historickými událostmi v obci, 

loučení s deváťáky, 72 hodin dobrovolnické práce), spolupráce s památníkem A. Strnadela 

(lektorské programy, návštěvy výstav), spolupráce s farností a folklorním sdružením 

Vranečka a Kotula. 

 

V oblasti materiálně-technické 

 Nová elektro instalace v budově A, rozvody silno/slaboproudu 

 Výměna oken budovy A 

 Rekonstrukce WC budovy B 

 Nová PC učebna 

 Nové webové stránky, matrika v cloudovém uložišti a sjednocení platformy na DmSoft 

 Rekonstrukce školní cvičné kuchyňky 

 Nové tabule a dokončení obnovy nábytku ve škole 
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 Rekonstrukce budovy A, zateplení, kompletní výměna oken, nové kotelny, zateplení, 

rekuperace vzduchu, rekonstrukce tříd, kompletní výmalba 

 Zahájení výstavby nové sportovní haly  

 

Personální oblast 

 Po počáteční fluktuaci pracovníků školy, došlo ke stabilizaci pedagogického sboru. 

V posledních třech letech došlo ke změnám pouze z důvodu odchodu do starobního důchodu.  

 Ve škole pracuje celkem 32 zaměstnanců s hlavním pracovním poměrem, z toho 21 

pedagogických a jeden učitel na výuku náboženství. Věkový průměr všech zaměstnanců 42 

let, průměrný věk pedagogických zaměstnanců 45 let.  

 

 V roce 2020 škola prochází náročným obdobím. Od dubna jsme jako jedni z mála 

v regionu zahájili distanční výuku prostřednictvím online výuky v synchronní podobě 

(videokonference, chat a hovory) prostřednictvím aplikace MS Office - Teams. Pedagogický 

sbor se zvládl společnými silami připravit. Plně využíváme moderní technologie, prošli jsme i 

řadou školení. Ze strany rodičů jsme reflektovali připomínky a snažili jsme vyhovět i jejich 

požadavkům. Neočekávanou situaci jsme zvládli velmi dobře.  

 Velkou zátěží jsou i probíhající rekonstrukce školy. Před zahájením prací proběhly 

rozsáhlé úklidové práce, úklidy učeben a kabinetů, vyřazování starých materiálů, učebnic, 

map a pomůcek. Chtěl bych poděkovat pedagogických pracovníkům a správním 

zaměstnancům za přípravné práce a zabezpečení prostor před stavebními pracemi. Chtěl 

bych poděkovat zejména zřizovateli, který zahájil rozsáhlé investice do základní školy. Děkuji 

jmenovitě p. starostce Ing. Stanislavě Špruncové a panu Pavlovi Krystyníkovi za přípravu, 

organizaci a řízení náročných prací ve škole. Za žáky, kolegy a rodiče děkuji a těšíme se na 

výsledky společné práce. 

 

V Novém Hrozenkově 15. 10. 2020                                                       

Mgr. Igor Haša, ředitel školy 


