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Výroční zpráva o činnosti
za školní rok 2007/2008

Holešov, září 2008
zpracovala: Mgr. Jarmila Růžičková – ředitelka školy

část I.
Základní údaje o škole

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

Město Holešov, Masarykova 628

Založení školy:

1888, slavnostní otevření dne15. 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 30.9.2007 celkem 595
počet žáků k 30.6.2008 celkem 597
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Základní údaje o škole ve školním roce 2007/2008
(údaje uváděny podle výkazů)

počet tříd
(skupin)

Počet žáků

počet žáků
na
třídu/skupinu

Přepočtený
počet ped.
pracovníků

10
16
26
4

239
356
595
102

23,90
22,25
22,88
25,5

12,5
25,9
38,5
2,8

1. stupeň
2. stupeň
škola celkem
školní družina

Přepočtený
počet ped.
prac. bez
kvalifikace
2,4
2,9
5,3
0,3

zřízena od 1.4.1996,
jednala ve školním roce 3x

Školská rada:

Členové:
Ing. Jaromír Tomšů – předseda
Marie Javoříková
Aleš Ryška
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 podle výkazů)

Název programu

č.j. MŠMT

školní rok 2007/2008
v ročnících
počet žáků

ŠVP pro ZV

Škola s širokou nabídkou

Základní škola
RV tělesné výchovy
RVM a přírodověd.př.

16847/96-2
z toho:
29738/96-22-50
21968/96- 22
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1. a 6.
2. – 5. a 7. – 9.

136
459

7. – 9.
7. – 9.

65
72

Volitelné předměty:
6. třídy
7. třídy
8. třídy
9. třídy

Cvičení z matematiky 3x
Cvičení z českého jazyka 2x
Sportovní trénink
Informatika 2x
Přírodovědný seminář
Informatika 2x
Přírodovědný seminář
Informatika 2x
Zeměpisný seminář

Zájmové kroužky:
Angličtina hrou 4x
Divadelní kroužek
Dyslektický kroužek
Individuální logopedická péče
Informatika 7. roč.
Informatika 8. roč. 2x
Keramický kroužek
Novinářský kroužek
Pěvecký kroužek
Pohybové hry – 4. 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.C 2x
Přírodovědný kroužek I.
Přírodovědný kroužek II.
Ruční práce 2x
Ruský jazyk pro začátečníky
Sportovní střelba
Sportovní
Volejbal – dívky
Volejbal – chlapci
Výtvarně pracovní kroužek
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část II.
Údaje o pracovnících školy
Údaje o pedagogických pracovnících
Pořadové číslo

pracovní zařazení nebo funkce

Mgr. Jarmila Růžičková
Mgr. Petr Oral
3.
4.
5.
6.
7.
8. – 41.
42.
43. – 44.
45.
46. – 49.

ředitelka školy
zástupce ředitelky pro 2.st., statutární zástupce
zástupkyně ředitelky pro 1.stupeň
učitelka + výchovná poradkyně
učitelka + koordinátorka ICT
učitel + metodik environmentální výchovy
učitelka + metodik prevence
učitel, učitelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
učitelka/vychovatelka
učitelka, t.č. MD

věkové rozmezí

počet pracovníků

z toho
počet žen

10
9
12
14
4

7
8
12
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
3
1
0
4
1

Při zaměstnání studovali dálkově VŠ – PdF obor učitelství na 1. stupni 2 učitelé,
obor učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupni 1 učitelka.
Údaje o nepedagogických pracovnících
Pořadové číslo

Pracovní zařazení, funkce

1.
2.
3.
4. – 8.
9.

ekonomka
administrativní pracovnice
domovník
uklízečky
správce haly

5

část III.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zapsaní a přijatí žáci do 1. tříd ve školním roce 2007/2008
Zapsaní do 1.tříd 2007

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. tříd 2007

63

10

52

Porovnání počtu prvňáků v minulých letech a v příštím roce:
2003/2004

2004/2005

2005/2006

2006/2007

2007/2008

2008/2009

35

53

38

51

52

47

část IV.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008:
I. pololetí

II. pololetí

Žáků

239

239

Prospělo

51

63

Prospělo s vyznamenání

187

176

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

1
0
0
149

0
1
0
136

Žáků

358

358

Prospělo

206

204

Prospělo s vyznamenáním

136

133

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

16
7
1
2

17
2
3
3

Pochvaly

124

161

I. stupeň

II. stupeň
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol:

8 leté

Gymnázium
6 leté

4 leté

přijatí

přijatí

přijatí

4. leté

3. leté

6

0

10

62

27

SOŠ, SOU

Komentář:
Ve školním roce 2007/2008 vycházelo z 9. ročníků naší školy celkem 99 žáků.
Přehled přijatých na jednotlivé školy je uveden ve zpravodaji školy, který je přílohou
této zprávy.
Hodnocení výsledků výchovného působení
Výchovné poradenství:
Výchovná poradkyně úzce spolupracuje se školní metodičkou prevence a s ostatními
učiteli. Je členkou vedení školy a členkou výchovné komise. Spolupracuje
s ředitelkou školy a třídními učiteli při řešení výchovných problémů se žáky, jedná
s jejich rodiči, navrhuje opatření ke zlepšení kázně.
Při spolupráci s metodičkou prevence se podílela na sepsání žádosti o grant v oblasti
sociálně patologických jevů (viz dále: projekty).
Pro žáky osmých a devátých tříd organizuje besedy, exkurze, přednášky zaměřené
na volbu povolání. Spolupracuje přitom s IPS, Úřadem práce, středními školami
v regionu a psychologem zajišťujícím testování žáků pro studijní předpoklady.
Zajišťuje pro školu testování žáků společností Scio – tzv. Optimalizace přijímacího
řízení.
Zabývá se problematikou žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, vede jejich
evidenci, vypracovává žádost o integrace, pomáhá učitelům zpracovat individuální
plány.
Práce výchovné poradkyně na škole je na velmi vysoké úrovni. Pomáhá začínajícím
kantorům nebo učitelům s problematickými žáky ve třídě. Hospituje ve třídách
s těmito žáky a v případě potřeby provádí sociologické testování.
Ve školním roce 2007/08 byla hlavní iniciátorkou celoškolního projektu s ústředním
tématem JARO.
Údaje o integrovaných žácích:
druh postižení
zdravotní (vývojové poruchy)
zdravotní (vývojové poruchy)
zdravotní (vývojové poruchy)
zdravotní (vývojové poruchy)

ročník
6.
7.
8.
9.
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počet žáků
1
1
1
2

Některé údaje z testování žáků společností SCIO:
Žáci 9. ročníků byli testováni v rámci Optimalizace přijímacího řízení – což byl test
hrazený Krajským úřadem, který měl žákům pomoci získat přehled o svých šancích
na přijetí na zvolenou školu a současně středním školám signalizoval poptávku po
jejich vzdělávacích oborech. V rámci tohoto testu se zjišťovaly znalosti žáků v oblasti
obecných studijních předpokladů, matematiky a českého jazyka.
Dále jsme se zúčastnili celostátního testování v projektu Mapa školy. Do tohoto
projektu byly zařazeny 3. a 8. třídy jako vzorek žáků školy. Na testové otázky
odpovídali žáci, rodiče a učitelé. Výsledky testování jsou k dispozici ve škole. Ukázky
výsledků testů jsou v příloze 1 – 3 této zprávy.
Prevence sociálně patologických jevů:
Metodička prevence sociálně patologických jevů se pravidelně vzdělává na všech
seminářích a školeních pořádaných k této problematice Pedagogicko psychologickou
poradnou v Kroměříži.
Spolupracuje s Gymnáziem L. Jaroše v Holešově při realizaci Peer programů pro
žáky našich 8. tříd.
Spolu s výchovnou poradkyní sepsala projekt na podporu dobrých vztahů mezi žáky
6. tříd (viz projekty).
Pravidelně zpracovává minimální preventivní plán a v dalším roce jeho hodnocení.
Proti sociálně patologickým jevům působíme zejména širokou nabídkou kroužků, aby
mohli žáci smysluplně trávit svůj volný čas, dále aktivitami, při kterých
spolupracujeme s Policií ČR nebo Střední policejní školou MV. Podrobně jsou
nejvýznamnější z nich uvedeny v příloze této zprávy (ve zpravodaji školy).
Pro mladší žáky zapojené v zájmovém vzdělávání jsou kroužky součástí jejich
činnosti v ŠD. Z toho důvodu jsme také požádali o zvýšení kapacity školní družiny ze
110 na 150 žáků, abychom mohli zapojit ještě více dětí. Školní družina se velmi
angažuje v prevenci negativních jevů pravidelnou činností jako je sportování,
návštěvy kina a knihovny, pořádání letního tábora, maškarního karnevalu apod.
Ve školním roce 2007/08 jsme nezaznamenali u žáků ve škole působení návykových
nebo omamných látek. Ve škole je přísný zákaz kouření, který je dodržován všemi
osobami, starší žáci však kouří mimo školu před nebo po vyučování. K detekování
požití alkoholu jsme zakoupili testovací přístroj, kterým namátkově kontrolujeme
některé skupiny žáků. Toto testování máme zakotveno ve školním řádu a rodiče
k němu písemně udělují souhlas.
Při prevenci sociálně patologických jevů úzce spolupracujeme s rodiči a také
s oddělením sociálně právní ochrany dětí MÚ.
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část V.
Další vzdělávání
pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy:
Název vzdělávací aktivity

Klíč k jazykům – výuka AJ, celoroční kurz
Brána jazyků – výuka AJ, celoroční kurz
Příprava vlny, tkaní, předení
Netradiční způsoby vyučování
Matematika – slovní úlohy na 1. stupni
Matematika na 2. stupni
Genetická metoda čtení
Evropské instituce v Bruselu a Štrasburku
Evropská unie a my
Netradiční velikonoční dekorace
Kvalifikační kurz pro instruktora snowboardu
Zdravotní kurz ČČK pro zotavovací akce
Obnovení průkazu pro zdravotníka zotavovacích akcí
Tvoříme z FIMO hmoty
Tak to učím já
Nakládání s chemickými látkami
Matematika pro 2. stupeň
Cesty k efektivnější výuce – přírodovědné předměty
Interaktivní fyzika
Obsluha jednoduch. el. zařízení všech napětí
Zdravá škola
Celkem pracovníků

Počet
zúčastněných
pracovníků
7
2
1
2
2
1
3
1
1
1
1
2
3
1
1
1
2
1
1
6
2
42

Finanční náklady na DVPP za období 1. 9. 2007 – 30. 6. 2008 činily 82 290,-Kč.
Některé kurzy probíhaly celoročně každý týden (Brána jazyků, Klíč k jazykům). Tyto
kurzy byly finančně nejvíce náročné, v předchozím školním roce probíhaly zdarma,
protože na ně vzdělávací instituce NIDV získala prostředky z grantů EU.

část VI.
Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Projekty a granty:
Ve školním roce 2007 – 2008 byly podány 3 projekty se žádostí o grant.
1. V prosinci 2007 jsme požádali Krajský úřad odbor školství, mládeže a sportu o
grant v rámci prevence sociálně patologických jevů. Projekt se jmenoval
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„Kamarádství se rodí z poznání“ . Při jeho tvorbě jsme vycházeli z potřeby
vytvořit v nově vzniklých kolektivech žáků 6. tříd dobré kamarádské vztahy na
základě seznamovacího pobytu v mimoškolním prostředí. Podobné aktivity
jsme se žáky zkoušeli již v předchozích letech pouze ve škole, žáci je velmi
vítali a z hlediska prevence nežádoucích jevů se tyto akce osvědčily.
Na projekt jsme žádali 59 500,- (spoluúčast 7 600,-), obdrželi jsme 40 000,- Kč.
Projekt začne dvoudenním soustředěním na Rusavě na začátku září školního
roku 2008 – 2009 a bude probíhat do konce roku 2008.
2. Další žádost byla podána Nadaci Děti-kultura-sport. Ve spolupráci s panem
místostarostou Mgr. Seifertem byl sepsán projekt „Etnická kultura a folklór
v podání dětí“ – Smíšený pěvecký sbor Banana Vox Holešov. Tento náš
pěvecký soubor reprezentuje školu i město při různých příležitostech, pořádá
hudební koncerty pro školy základní i mateřské, vystupuje na různých akcích
– např. na Ranči Kostelany. Soubor natočil již 2 CD s názvy: Děti zpívají hity
(české a slovenské populární písně) a Vánoční CD. V plánu máme ještě
hudební nosič s country písněmi a další CD s irskými nebo židovskými
písněmi.
Na činnost souboru a vydání hudebního CD jsme požádali o dotaci 42 000,- Kč a
obdrželi jsme 20 000,- Kč. CD nese název Děti zpívají country a v současné
době je již hotovo.
3. Nejrozsáhlejší projekt byl podán prostřednictvím Odboru školství, mládeže a
sportu KÚ a poskytovatelem jsou fondy EU a MŠMT. Projekt sepsala paní
učitelka PaedDr. Procházková a nese název: Rozvoj tvůrčího myšlení žáků
pomocí informačních technologií. Učitelé zapojení v tomto projektu budou
vytvářet prakticky ve všech předmětech vyučovaných na ZŠ různé výukové
programy, kterými zatraktivní svůj předmět pro žáky, žáci jej budou sami
aktivně užívat, což bude mít kladný vliv na získávání jejich dovedností,
upevňování poznatků v daných oborech a rozvoj schopností využívat IT.
Tento projekt je dvouletý s dalším využitím i v následujících letech.
Na tento projekt bylo požadováno 3 638 975,- Kč a 10. září 2008 byla celá částka
3 638 975,- Kč schválena. Přípravy k projektu probíhají již nyní (např. dohoda o
partnerské spolupráci s Gymnáziem L. Jaroše Holešov, které se bude podílet na
evaluaci vytvořených materiálů), oficiálně začne projekt v lednu 2009.

Akreditace
Škola je akreditovaným školícím střediskem a současně vlastní akreditaci na 8
vzdělávacích programů. Ve školním roce 2007 – 2008 u nás proběhlo:
1x školení pedagogických pracovníků ve výpočetní technice (PaedDr. Procházková)
3x vzdělávání pro vychovatelky a učitelky MŠ nebo 1. stupně ZŠ – Jarní motivy,
Tvoříme z FIMO hmoty a Burza nápadů (Dagmar Imramovská).
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Škola organizačně zabezpečila tyto okresní soutěže :
okresní soutěž
Volejbal kategorie IV. Dívky
Volejbal kategorie IV. Hoši
Volejbal kategorie IV. Smíšená družstva 7. roč.
Vybíjená 5. ročníky
Matematická olympiáda kategorie Z5,Z6,Z7,Z8,Z9
Matematický klokan kategorie ZŠ a SŠ
Pythagoriáda kategorie 6. a 7. ročník ZŠ

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

Činnost učitelů mimo školní výuku:
•
•
•
•
•

Zúčastňujeme se se žáky pravidelně soutěží pořádaných AŠSK
Připravujeme žáky na různé další soutěže podle vlastního výběru vyučujících
Učitelé jsou dobrovolnými vedoucími kroužků na škole
3 učitelé jsou školiteli v informačních technologiích
1 vychovatelka je školitelkou ve výtvarných technikách

Ve školním roce 2007/2008 byla paní učitelka Františka Pastrnková vybrána
k Ocenění pedagogických pracovníků Zlínským krajem za svou celoživotní
pedagogickou činnost a přínos pro školství. Slavnostní akt proběhl v Muzeu
J.A.Komenského v Uherském Brodě.
Město Holešov s odborem školství a kultury ocenilo pedagogické pracovníky u
příležitosti Dne učitelů. Za 1. Základní školu Holešov byly navrženy a oceněny paní
učitelky Mgr. Vlasta Macešková a Mgr. Helena Stoklasová a paní vychovatelka
Dagmar Imramovská.
Spolupráce školy a dalších subjektů:
•
•
•
•
•
•
•
•

SRPŠ
MŠ Grohova, Masarykova
ZŠ Prusinovice, Přílepy, Žeranovice, Ludslavice, Rymice
Gymnázium L. Jaroše Holešov
Pedagogicko psychologická poradna
Policie ČR
MÚ a MKS
Krizové centrum
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Ve školním roce 2007/08 se opět uskutečnila návštěva slovenského města
Turčianské Teplice v rámci družebních vztahů. Žáci žákovského parlamentu si
prohlédli 2 místní základní školy, navštívili některé vyučovací hodiny, při kterých se
mohli zapojit do výuky a sehráli fotbalový zápas se slovenskými žáky. Nakonec
navštívili výstavu prací žáků ZUŠ a krátce si prohlédli město.
Prezentace školy v tisku:
•
•
•

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

Část VII.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2007/2008 nebyla na škole provedena kontrola České školní
inspekce.

Část VIII.
Stručné údaje o hospodaření školy
Škola hospodařila během roku s prostředky ze státního rozpočtu a s prostředky od
zřizovatele. Z finančního příspěvku města Holešova a při zapojení investičního
fondu jsme provedli drobnější opravy, na významnější rekonstrukci byla použita
dotace ze státního rozpočtu.
V prosinci 2007 byla zahájena oprava vstupu do staré budovy, vybouráno vlhké
zdivo a prostor byl ponechán k vyschnutí za pomoci přístroje na odvlhčení –
Hydropol. V lednu a únoru pak oprava pokračovala obložením podlah a stěn
leštěnou žulou a mramorem, novou omítkou a zábradlím. Byly vyměněny dveře
vnitřní i venkovní – na těch bylo dosazeno rekonstruované kování z původních
dveří. K otevírání dveří bylo použito nové modernější zařízení na čipy. Celková
cena rekonstrukce byla 2 224 516,- Kč. Tuto opravu financovalo město Holešov
ze státní dotace, o kterou se zasloužil pan poslanec Dr.Josef Smýkal a pan
senátor a starosta PaedDr. Zdeněk Janalík. Oprava vstupu do staré budovy byla
nutná z důvodu hygienického i bezpečnostního (opačně se otevírající dveře při
nouzovém úniku).
• Oprava vodovodu v prostorách šaten ve staré budově (sklepy) v ceně 117 938,Kč (havarijní situace).
•
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Oprava vodovodních stupaček z dílny školníka do 1. patra staré budovy
navazovala na rekonstrukci provedenou v rámci GO sociálního zařízení a stála
celkem 23 452,- Kč. Oprava byla nutná z důvodu možné havárie.
• Nová elektroinstalace ve 2 třídách staré budovy, bylo zavedeno nové kvalitnější
osvětlení a snížen strop (celkem 299 999,50 Kč). Tato oprava byla nutná
z důvodu udělení výjimky KHS a také z důvodu možné havárie el. rozvodů v celé
budově.
• Malování – pouze oprava stěn ve třídách, kde se opravovala elektroinstalace
v celkové ceně 5 330,- Kč.

•

Holešov, září 2008

Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka školy

Schváleno školskou radou dne 20.10.2008
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