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část I.
Základní údaje o škole

1. Základní škola Holešov
Smetanovy sady 630
IČO 70879389
Zřizovatel:

Město Holešov, Masarykova 628

Založení školy:

15. 9. 1889

Právní subjektivita od:

1. 1. 2001

Ředitelka školy :

Mgr. Jarmila Růžičková

Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Petr Oral

Kontakt na školu:

1. Základní škola Holešov
Smetanovy sady 630
tel., fax 573 312 080
e-mail: zs1hol@volny.cz
www.1zsholesov.cz

Pracovnice pro informace:

Věra Vrbovská

Identifikační číslo v rejstříku škol:

600 118 517

Základní škola:
Školní družina:

kapacita 690 žáků
kapacita 110 žáků

Charakteristika školy

Úplná základní škola
počet žáků k 30.9.2006 celkem 597
počet žáků k 30.6.2007 celkem 599

2

Základní údaje o škole ve školním roce 2006/2007
(údaje uváděny k 30. 6. 2007)

počet tříd
(skupin)

Počet žáků

počet žáků
na
třídu/skupinu

Přepočtený
počet ped.
pracovníků

10
16
26
3

235
364
599
90

23,50
22,75
23,04
30

12,09
26
38,09
2,4

1. stupeň
2. stupeň
škola celkem
školní družina

Přepočtený
počet ped.
prac. bez
kvalifikace
1,64
1,32
2,96
0

zřízena od 1.4.1996,
jednala ve školním roce 4x

Školská rada:

Členové:
Miroslav Krejčí – předseda
Marie Javoříková
Mgr. Petra Gořalíková
RSDr. Josef Smýkal
Ing. Pavel Karhan
Mgr. Ilona Jančíková
PaedDr. Jaroslava Dvořáková
PaedDr. Libuše Procházková
Mgr. Jarmila Hanáčková
Mimoškolní nebo občanské sdružení při škole:
1) SRPŠ
2) AŠSK
Vzdělávací program:

(údaje uváděny k 30. 6. 2007)

č.j. MŠMT
Základní škola
RV tělesné výchovy
RVM a přírodověd.př.

16847/96-2
z toho:
29738/96-22-50
21968/96- 22

Volitelné předměty:
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školní rok 2006/2007
v ročnících
počet žáků
1. – 9.
599
6. – 9.
6. – 9.

88
95

7. třídy
8. třídy
9. třídy

Informatika 2x
Přírodopisný seminář
Informatika 2x
Zeměpisný seminář
Informatika 2x
Zeměpisný seminář

Nepovinné předměty:
Práce s počítačem
Zájmové kroužky:
Divadelní kroužek
Dyslektický kroužek
Individuální logopedická péče
Informatika 6. roč.
Informatika 9. roč. 2x
Keramický kroužek
Konverzace z Aj
Novinářský kroužek
Pěvecký kroužek
Pohybové hry – 4. třídy
Pohybové hry – 5. třídy
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka – 9.A
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka – 9.B
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka – 9.C
Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka – 9.D
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky – 9.A
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky – 9.B
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky – 9.C
Příprava na přijímací zkoušky z matematiky – 9.D
Přírodovědný kroužek I.
Přírodovědný kroužek II.
Ruční práce
Sportovní střelba
Taneční kroužek
Volejbal – dívky
Volejbal – chlapci
Výtvarně pracovní kroužek

část II.
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Údaje o pracovnících školy
Údaje o pedagogických pracovnících
pedagogičtí pracovníci
- pořadové číslo

pracovní zařazení
funkce

Mgr. Jarmila Růžičková
Mgr. Petr Oral
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

ředitelka školy
zást. ŘŠ 2.st.
učitelka + VP
učitelka
učitelka
učitel
zást. ŘŠ 1.st.
vychovatelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
vychovatelka
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitel
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitelka
učitel
učitel
učitel
vych./učitelka
učitelka
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úvazek

stupeň vzdělání, kvalifikace

1
1
1
0,77
1
1
1
1
1
0,36
1
1
1
0,64
1
1
0,45
0,55
1
1
1
0,89
1
1
0,32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,43/0,64
1

VŠ – 1. st.
VŠ F, Z
VŠ – M, ZT, vých.porad.
ÚS- obch.ak.
VŠ – 1.st.
VŠ – PŘ,Pč
VŠ – 1. st.
SPgŠ – vychovatelství
VŠ – uč.pro zvlášt.péči
VŠ – Ch, Př
VŠ – ČJ, OV
VŠ – 1. st.
VŠ – 1.st.
VŠ – Tv,M
VŠ - Ch, F
VŠ – Př, Pč
VŠ – Z, M
ÚS – Gymnázium
VŠ – D, národopis
VŠ – 1. st.
VŠ – Ch, Rv
SPgŠ – vychovatelství
VŠ – Tv, Bi
VŠ – Bi, Z
VŠ – M,Z
VŠ – 1.st.
SPgŠ – vych., MŠ
SOŠ
VŠ – Čj, Ov
VŠ – M, ZT, Inf
VŠ – ČJ, Rj
VŠ – 1.st.
VŠ – Př, Pč
VŠ – M, Bv
VŠ – M, pedagogika
VŠ – M, Hv
VŠ – 1.st.
VŠ – Tv, vychovatelství
VŠ – Čj, Ov
VŠ – M, Tv
SPgŠ – vychovatelství
VŠ - 1.st.

43.
44.
45.
46.

učitel
učitelka
učitelka
učitelka

1
-

VŠ – Čj,D
VŠ – Nj, pedag.
VŠ – 1. st.
VŠ – TV

Komentář k tabulkám:
věkové rozmezí

počet pracovníků

z toho
počet žen

10
7
13
12
4

8
5
11
10
3

pedagogických pracovníků
do 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 až do vzniku nároku na SD
důchodci

z toho
počet
mužů
2
2
2
2
1

Při zaměstnání studovali VŠ – PdF obor učitelství na 1. stupni 2 učitelé, na 2.
stupni 2 učitelé.
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007
počet fyzických osob
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přepočtené úvazky
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007
Ostatní pracovníci
- poř. číslo

Pracovní zařazení
funkce

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ekonom
admin.pracovnice
uklízečka
uklízečka
domovník
uklízečka
uklízečka
uklízečka
správce haly

Úvazek Stupeň vzdělání, obor

1
1
1
1
1
1
1
1
1

SPŠ chemická
SVVŠ, pomatur.st.person.
SOU – švadlena
SOU – polygrafické
SOU – obuvník
SOU – svrškařka
SOU - prodavačka
SOU – švadlena
SPŠ strojnická

část III.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
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Zapsaní a přijatí žáci do 1. tříd ve školním roce 2006/2007
Zapsaní do 1.tříd 2006

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. tříd 2006

63

12

51

Počet žádostí o odklad v době zápisu bylo 14, 1 žáku byla dodatečně odložena
povinná školní docházka.
Porovnání počtu prvňáků v minulých letech a v příštím roce:
2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

35

53

38

51

52

část IV.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2005/2006:
I. pololetí

II. pololetí

235

235

68

65

Prospělo s vyznamenání

166

168

Neprospělo
Zhoršená známka z chování – 2. stupeň
– 3. stupeň
Pochvaly

1
1
0
116

2
2
0
115

Žáků

364

364

Prospělo

220

221

Prospělo s vyznamenáním

140

139

Neprospělo
Zhoršená známka z chování – 2. stupeň
– 3. stupeň
Pochvaly

4
3
1
121

4
10
3
215

I. stupeň
Žáků
Prospělo

II. stupeň

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol:

7

8 leté

Gymnázium
6 leté

4 leté

přijatí

přijatí

přijatí

4. leté

3. leté

3

0

21

51

16

SOŠ, SOU

Komentář:
Ve školním roce 2006/2007 vycházelo z 9. ročníků naší školy celkem 88 žáků.
Přehled přijatých na jednotlivé školy je uveden v bulletinu školy, který je přílohou
této zprávy.
Hodnocení výsledků výchovného působení
Výchovné poradenství:
Výchovná poradkyně úzce spolupracuje se školní metodičkou prevence a
s ostatními učiteli. Má specializaci odpovídající vykonávané funkci (dle § 8 vyhlášky
č. 317/2005). Při výkonu poradenství pro volbu povolání žáků spolupracuje s IPS,
Úřadem práce, středními školami v regionu, psychologem zajišťujícím testování žáků
pro studijní předpoklady.
Zajišťuje pro školu testování žáků společnostmi Scio a Cermat.
Je členkou vedení školy, členkou výchovné komise.
Zabývá se problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vede
jejich evidenci, vypracovává žádost o integrace, pomáhá zpracovat individuální
plány.
Výchovná komise jednala 14x ve školním roce. Projednávala s rodiči velké
množství zameškaných hodin žáků, trvalé neplnění školních povinností, agresivitu
žáků vůči spolužákům, nekázeň ve vyučování. Byli jsme pravidelně v kontaktu s
pracovníky odboru sociálních věcí MÚ Holešov oddělení sociálně právní ochrany
dětí, se kterými jsme řešili problém rodiny zanedbávající péči o nezletilého žáka.
Údaje o integrovaných žácích:
druh postižení

ročník
počet žáků
1.
0
2.
0
3.
0
4.
0
5.
0
zdravotní (vývojové poruchy)
6.
2
zdravotní (vývojové poruchy)
7.
1
zdravotní (vývojové poruchy)
8.
2
zdravotní (vývojové poruchy)
9.
4
Některé údaje z testování žáků a srovnání výsledků našich žáků s ostatními ZŠ:
Žáky 9. ročníků jsme přihlásili do celostátního testování v oblasti obecných
studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka. Některé ze souhrnných
výsledků ukazují tabulky, které jsou přílohou této zprávy (příloha č. 1). Z tabulek
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vyplývá, že naši žáci mají nadprůměrné postavení v matematice nejen mezi žáky
ostatních základních škol, ale i mezi žáky gymnázií. Celkově nejlepší výsledky
vykazují žáci tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů.
Žáci 5. ročníků se zúčastnili testování Cermat, jejich úspěšnost byla nad
celorepublikovým průměrem. Některé výsledky ukazuje tabulka, která je v příloze č.
2 této zprávy.
Specifická prevence:
Metodička prevence sociálně patologických jevů se zúčastňuje pravidelně
všech seminářů a školení pořádaných k této problematice PPP v Kroměříži.
Spolupracuje s Gymnáziem L. Jaroše v Holešově při přípravě Peer programů,
s třídními učiteli a výchovnou poradkyní spolupracuje na organizaci a zajišťování
vzdělávacích akcí pro žáky v oblasti drogové prevence. Podílela se na vytvoření
školních pravidel postupu při zjištění návykových látek u žáků.
Je členkou výchovné komise na škole.
Akce školy, zaměřené na prevenci sociálně patologických jevů, jsou uvedeny
v příloze této zprávy (v bulletinu školy).
Ve školním roce 2006/07 jsme pokračovali v osvědčené akci „poznávání se“
nového kolektivu v 6. ročnících, která má podpořit vznik pozitivního klimatu. Pro tyto
žáky připravila výchovná poradkyně a preventistka různé celodenní sociální hry a
aktivity, při kterých pracovali žáci společně s třídním učitelem a poznávali tak nejen
své spolužáky, ale i svého „třídního“.

část V.
Další vzdělávání
pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy:
Název vzdělávací aktivity

Labyrint – seminář k rodinné výchově
Hrátky s hudbou
Hygienické předpisy – změny školské legislativy
BOZP pro školy a školská zařízení
Výuka AJ ve 3. ročníku
Celoroční kurz AJ
Projektové vyučování
Základní kurz pro instruktory lyžování
Doškolovací kurz pro instruktory lyžování
Chystáme vánoční besídku
Specifické vývojové poruchy učení
Aktivizující výukové metody v dějepise
Výtvarné projekty a jejich uplatnění
Využití projektů při realizaci průřezových témat na 1. stupni
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Počet
zúčastněných
pracovníků
1
2
1
1
2
1
1
1
1
2
1
2
1
3

Český jazyk na 2. stupni
Ekomusic hrátky aneb hrajeme si na…..
Práce s literárním textem
ŠVP pro školní družiny
Nový zákoník ve školské praxi
Komunikace – jedna z klíčových kompetencí
Nový zákoník práce
Nakládání s chemickými látkami
První pomoc
Motivace hudbou na 1. stupni
Příprava a tvorba projektů financovaných EU
Matematická mozaika – aktivní učení v praxi
Výroba nepravého smaltovaného šperku
Jazyk a jazyková komunikace
Zdravotnický kurz
Brána jazyků, Jazyky hrou
Celkem pracovníků

1
1
2
3
2
2
2
1
1
2
1
1
1
1
1
5
47

Finanční náklady na DVPP z prostředků ONIV za období 1. 9. 2006 – 31. 8. 2007
činily 30.390,-Kč. Některé kurzy probíhaly celoročně a byly financovány z projektů,
škola se tedy finančně nepodílela (Brána jazyků, Jazyky hrou).
Dále se učitelé proškolovali v počítačové gramotnosti v našem školícím středisku
nebo na jiných školách. Z prostředků SIPVZ jsme vynaložili 51.500,- Kč, dalších
1.180,- Kč jsme získali na školení z projektu.
Celkem tedy byly náklady na další vzdělávání pedagogů 83.070,- Kč. Během roku
se průměrně každý učitel zúčastnil alespoň jednoho vzdělávacího programu.
část VI.
Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Projekty a granty:
Ve školním roce 2006/2007 jsme zdárně dokončili projekt „Svět v obrazech“.
V lednu 2007 jsme prezentovali své výsledky pro pedagogickou veřejnost z celého
kraje. Přítomní učitelé si odnesli podrobný návod na výuku přírodovědných předmětů
pomocí multimediálních prezentací. V předmětech zeměpis, přírodopis, chemie a
geometrie obdrželi výukové CD a tištěný manuál.
Naši učitelé budou ve vytváření těchto prezentací i nadále pokračovat, neboť
tento způsob výuky je nejen moderní a efektivní, ale i zajímavý pro žáky.
Díky částce získané z projektu podanému Nadaci Děti-kultura-sport a naší
finanční spoluúčasti jsme na podzim 2006 dokončili výstavbu cvičebního
mnohoúhelníku, který slouží dětem ve školní družině. Další plánované cvičební prvky
jsme dosud nerealizovali, neboť podané projekty nebyly schváleny.
Přehled projektů podaných ve školním roce 2006/07:
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datum
říjen 2006
únor 2007

únor 2007

název
Škola dětem – realizace
dětského sportovního
koutku
Škola dětem – realizace
dětského sportovního
koutku
Škola je také divadlo –
příspěvek na činnost
pěveckého, divadelního a
novinářského kroužku

Poskytovatel
dotace

Požadovaná
částka

Spoluúčast
Plán/skuteč.

Obdržená
částka

Nestlé Česko
s.r.o.

83.746,-

-

-

TOS Hulín

99.040,-

-

-

Nadace Dětikultura-sport

40.000,-

3.750,-

-

Akreditace
Ve školním roce 2006/07 jsme podali žádost o akreditaci vzdělávacích
programů, které byly MŠMT schváleny. Jsou to:
1. Netradiční výtvarné techniky pro žáky MŠ a ZŠ
2. Využití výpočetní techniky ve výuce na 1. stupni ZŠ a MŠ
3. Tvorba prezentací v programu PowerPoint
4. Využití PC ve výuce matematiky se zaměřením na dynamickou geometrii
5. Využití textového editoru v praxi učitele
6. Využití tabulkového kalkulátoru v praxi učitele
7. Základy počítačové grafiky po učitele
8. Využití výpočetní techniky ve výuce chemie
Současně jsme získali akreditaci k pořádání vzdělávacích akcí jako instituce.
Platnost akreditace je 10 let. Realizací těchto vzdělávacích akcí bychom chtěli získat
finanční prostředky na další vybavení naší školy výpočetní technikou.
Škola organizačně zabezpečila tyto okresní soutěže :
okresní soutěž
volejbal kategorie IV. (D,H)
Vybíjená 5. ročníky
Matematická olympiáda kategorie Z5,Z6,Z7,Z8,Z9
Matematický klokan kategorie ZŠ a SŠ
Pythagoriáda kategorie 6. a7. ročník ZŠ
Pedagogická činnost učitelů:

zabezpečuje
Mgr. Jiřina Kučerová
Mgr. Jiřina Kučerová
PaedDr. Libuše Procházková
PaedDr. Libuše Procházková
PaedDr. Libuše Procházková

• Škola se jako člen AŠSK každoročně zúčastňuje soutěží se žáky.
• 3 učitelé matematiky a informatiky jsou školiteli v informační gramotnosti i pro
učitele jiných škol.
Spolupráce školy a dalších subjektů:
•

SRPŠ
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•
•
•
•
•
•
•

MŠ Grohova, Masarykova
ZŠ Prusinovice, Přílepy, Žeranovice, Ludslavice
Gymnázium L. Jaroše Holešov
Pedagogicko psychologická poradna
Policie ČR
MÚ a MKS
Krizové centrum

Ve školním roce 2006/07 se uskutečnila návštěva slovenského města
Turčianské Teplice v rámci družebních vztahů tohoto města s městem Holešov.
Návštěvy se zúčastnilo kromě 3 pedagogických pracovníků také 9 žáků. Ve
spolupráci a vzájemných návštěvách se žáky a učiteli T. Teplic bychom rádi
pokračovali i v následujících letech.
Spolupráce s polským městem Pszczyna se bohužel nerealizovala pro velké
pracovní vytížení pedagogů v roce 2006/07 při dokončování vzdělávacího programu
a částečně také pro neangažovanost z polské strany.
Prezentace školy v tisku:
•
•
•

Pedagogové i žáci pravidelně přispívali do čtrnáctideníku Holešovsko.
Na škole pracoval novinářský kroužek
Koncem roku vydala škola přehledný bulletin, který je volnou přílohou této
výroční zprávy

Část VII.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2006/2007 byla na škole provedena kontrola České školní
inspekce zaměřená na rozvoj čtenářské dovednosti žáků ve 3. a 7. ročníku.
Bylo zjištěno, že v této oblasti škola vykazuje celkově standardní úroveň,
oblast realizace projektů a dalších aktivit spojených s rozvojem čtenářské
gramotnosti jsou příkladné. Nebyly shledány žádné závady nebo porušení obecně
závazných předpisů. Závěry ČŠI jsou přílohou č. 3 této zprávy.
Část VIII.
Údaje o hospodaření školy
Škola hospodařila během roku s prostředky ze státního rozpočtu a
s prostředky od zřizovatele.
Během hlavních prázdnin se prováděla generální oprava WC ve staré budově
a rekonstrukce 4 tříd ve staré budově. Tato akce byla finančně zajištěna
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z mimořádné dotace ze státního rozpočtu na základě žádosti zřizovatele školy.
Celková vynaložená částka činila při naší 10% spoluúčasti 6 600 000.- Kč.
Byly vybudovány WC pro dívky a chlapce v každém podlaží budovy, dále WC
pro učitele v každém podlaží, které původně v budově nebyly vůbec.
V rekonstruovaných třídách byla všechna elektrická vedení zasekána do zdi, zdi byly
nově omítnuty a vyrovnány, stropy sníženy o 40 cm, obloženy podhledy, instalovány
nové zářivky, umyvadla, obklady, natřeny radiátory a tabule. Na podlahy byly
položeny dřevotřískové desky a nové linoleum.
Další významnou investicí byla změna serveru počítačové sítě. S původní
firmou Autocont jsme vypověděli smlouvu a od srpna 2007 nám služby správce sítě
provádí FirmaDat s.r.o. Výhodou je, že firma spravuje všechny počítače, nejen
žákovské, za výhodnější cenu. Došlo ke změně našich internetových adres a názvu
www stránek školy. Počítačová síť byla protažena z nové budovy do jedné učebny ve
staré budově. Na tuto akci jsme vynaložili celkem 285.000,- Kč.
Holešov, září 2007

Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka školy

Schváleno školskou radou dne 8.10.2007
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