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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:

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:

Aneta Lochmanová

Identifikační číslo v rejstříku škol:

600 118 517

Základní škola:
Školní družina:
Školní klub:

kapacita 690 žáků
kapacita 150 žáků
kapacita 250 žáků

Charakteristika školy

Úplná základní škola
počet žáků k 30.9.2009 celkem 554
počet žáků k 30.6.2010 celkem 549
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Základní údaje o škole ve školním roce 2009/2010
počet tříd
(skupin)

Počet žáků

počet žáků na
třídu/skupinu

Přepočtený
počet ped.
pracovníků

Přepočtený
počet ped.
prac. bez
kvalifikace

10
15
25
4
27

244
310
554
90
175

24,4
20,6
22,16
22,5
---

12
24,8
36,8
2,8
1

2,4
2,2
4,6
0
0

1. stupeň
2. stupeň
škola celkem
školní družina
školní klub

zřízena od 1.4.1996,
jednala ve školním roce 2009 -10 celkem 3x
- 20.10.2009
- 9. 2. 2010
- 22.6.2010

Školská rada:

Zástupci rodičů:
Zástupci zřizovatele:
Zástupci pedagogických pracovníků:

Členové:
Ing. Jaromír Tomšů – předseda
Marie Javoříková
Aleš Ryška
RSDr. Josef Smýkal
Ing. Pavel Karhan
Mgr. Rudolf Seifert
PaedDr. Jaroslava Dvořáková
PaedDr. Libuše Procházková
Mgr. Jarmila Hanáčková

Obory vzdělání:
Škola poskytuje základní vzdělání v základní škole a zájmové vzdělání ve školní
družině a školním klubu.
Vzdělávací program:
Název programu

č.j. MŠMT

školní rok 2009/2010
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.,2.,3.,6.,7.,8.
4., 5. a 9.

369
185

9.
9.

22
19

Volitelné předměty:
6. třídy

7. třídy

8. třídy

9. třídy

Cvičení z matematiky 2x
Cvičení z českého jazyka 2x
Sportovní trénink
Seminář z matematiky
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka
Sportovní trénink
Seminář z matematiky
Informatika
Konverzace z anglického jazyka
Německý jazyk
Sportovní hry
Informatika 2x
Konverzace z anglického jazyka 2x
Sportovní hry 3x
Přírodovědný seminář
Fyzikální seminář 2x
Zeměpisný seminář
Dějepisný seminář
Seminář z hudební výchovy
Technické kreslení
Informatika 2x
Cvičení z matematiky 4x
Přírodovědný seminář

Zájmové kroužky:
Angličtina hrou 4x
Divadelní
Individuální logopedická péče
Informatika 2x
Módní inspirace
Pěvecký sbor
Pohybové hry 2x
Pracovně - výtvarný - školní družina
Ruční práce - ŠD
Sportovní střelba
Sportovní 2x
Škola hrou 4x
Vaření 4x
Výtvarný a keramický 2x
celkem 27 kroužků
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část II.
Rámcové 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. – 38.
39. – 40.
41.
42. – 43.
44. – 46.

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
učitelka/vychovatelka
vedoucí vychovatelka
vychovatelka
učitelka, t.č. MD

věkové rozmezí

počet pracovníků

z toho
počet žen

3
13
13
14
3

2
12
11
12
2

pedagogických pracovníků
do 29 let
30 - 39 let
40 - 49 let
50 až do vzniku nároku na SD
důchodci
Při zaměstnání studovala dálkově VŠ
předmětů na 2. stupni 1 učitelka.

z toho
počet
mužů
1
1
2
2
1

obor učitelství všeobecně vzdělávacích

Údaje o nepedagogických pracovnících
Pořadové číslo

Pracovní zařazení, funkce

1.
2.
3.
4. – 8.
9.

ekonomka
administrativní pracovnice
domovník
uklízečky
správce haly
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část III.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zapsaní a přijatí žáci do 1. tříd pro školní rok 2009/2010
Zapisovaní do 1.třídy 2009

Počet žádostí
o odklad

Nastoupili do
1. tříd 2009

48

8

40

Vývoj počtu žáků prvních tříd za posledních 9 let a v příštím roce:
2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

51

46

35

53

38

2006/2007

2007/2008

2008/2009

2009/2010

2010/2011

51

52

47

40

43

část IV.
Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010:
I. pololetí

II. pololetí

240
64
176
0
0
0
0
138

240
69
171
0
0
0
0
134

309
202
92
15
12
0
0
87

309
208
88
13
10
6
0
114

I. stupeň
Žáků
Prospělo
Prospělo s vyznamenání
Neprospělo
Zhoršená známka z chování – 2. stupeň
3. stupeň
stupeň
Zhoršená známka z chování –– 3.
Pochvaly
II. stupeň
Žáků
Prospělo
Prospělo s vyznamenáním
Neprospělo
Zhoršená známka z chování – 2. stupeň
3. stupeň
stupeň
Zhoršená známka z chování –– 3.
Pochvaly
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol:
Ve školním roce 2009/2010 vycházelo z 9. ročníků naší školy celkem 81 žáků.
Přehled přijatých na jednotlivé školy je uveden ve zpravodaji školy, který je přílohou
této zprávy.
Kromě toho odešlo na další studia 6 žáků z 5. ročníků na osmiletý studijní obor
Gymnázia L. Jaroše v Holešově, v 8. ročníku ukončil povinnou školní docházku
jeden žák.
Hodnocení výsledků výchovného působení
Výchovné poradenství:
Výchovná poradkyně plní důležitou funkci ve výchovném působení školy. Jejím
úkolem je jednak poradenství pro profesní orientaci pro žáky a jejich zákonné
zástupce, jednak pomáhá učitelům s výchovnými problémy žáků.
Každoročně organizuje pro zájemce z řad žáků 8. a 9. ročníků (popřípadě i pátých
ročníků) tzv. psychotesty – poradenství odborníka pro vhodnost typu vybraného
studia. Dále se věnuje poradenství v předmětu Svět práce, který sama vyučuje.
Ve 2. pololetí školního roku navštěvuje pravidelně v rámci poznávací exkurze
s vycházejícími žáky Úřad práce.
Pracuje se zástupci jednotlivých tříd – žákovskou samosprávou. Organizují společně
celoškolní akce typu Barevný den, sportovní zábavné utkání – Běh do schodů apod.
Žákovská samospráva se podílí na charitativních akcích např. Srdíčkový den,
malování přání pro Stonožku (Hnutí Na vlastních nohou) a další. Žáci mají možnost
vložit své (třeba anonymní) přání, žádost nebo připomínku do dvou schránek důvěry.
Na základě spolupráce se žákovskou samosprávou byla ve školním roce 2009 -10
nově zavedena možnost pro žáky použít tzv. „žolíka“ – 1x za měsíc odmítnout
v jednom předmětu zkoušení, pokud se necítí dobře připraveni.
Výchovná poradkyně se zúčastňuje jednání s rodiči problémových žáků. Je rádcem
třídním učitelům při práci s nimi.
Údaje o integrovaných žácích:
V naší škole nebývá mnoho integrovaných žáků. Pokud jsou, většinou jde o postižení
typu vývojové poruchy učení.
Ve školním roce 2009 -10 jsme měli 2 žáky s poruchami učení, 1 žáka se zdravotním
znevýhodněním (autismus). Další žáci jsou sledováni pedagogicko- psychologickou
poradnou pro různé obtíže menší závažnosti nebo rozsahu.
Zdravotní znevýhodnění (např. astma, diabetes, epilepsie, onkolog. nemoc apod.)
Zdravotní znevýhodnění vedoucí k lehčí formě poruchy učení a chování
Sociální znevýhodnění (málo podnětné prostředí, špatné materiální zázemí)
Sociální znevýhodnění (nařízená ústavní nebo ochranná výchova)
Sociální znevýhodnění - azylanti
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10
70
13
1
0

Prevence sociálně patologických jevů:
Metodička prevence rizikového chování žáků tvoří Minimální preventivní plán a jeho
hodnocení, zúčastňuje se pravidelně schůzek s okresní metodičkou prevence. Spolu
s výchovnou poradkyní připravují každoročně v projektu „Kamarádství“ společnou
činnost žáků 6. tříd se svými třídními učiteli na dvoudenním soustředění na Rusavě.
Tento projekt má za úkol stmelit nové kolektivy žáků v 6. třídách, neboť přicházejí
žáci z 5 okolních malotřídních škol. Organizaci Peer programu jsme ve školním roce
2009 – 10 rozšířili z drogové prevence ještě o šikanu, xenofobii a rasismus.
Využíváme spolupráce s Gymnáziem L. Jaroše Holešov a VOŠ a SPŠ MV Holešov.
Metodička prevence a výchovná poradkyně se zúčastnily během roku
odborných seminářů pořádaných PPP Kroměříž v projektu DVPP ve Zlínském kraji.
Semináře byly zaměřeny na profil učitele a žáka, krize, konflikty a jejich řešení,
týmovou spolupráci, stres, zátěž a jejich zvládání a motivaci a sociální potřeby
v pedagogické praxi. Součástí školení byl i projekt nazvaný „Barvy života“, jehož
obsahem bylo testování jednotlivce či kolektivu pomocí zvolených barev. Výsledkem
testování byl velmi podrobný profil jednotlivce nebo vybraných tříd. Zejména rozbor
paralelních tříd byl podnětem k zamyšlení se, pochopení a lepší spolupráci mezi
třídními učiteli a žáky.
Ve školním roce 2009 / 2010 jsme se žáky řešili 2 podezření na alkohol, dva
problémy šikany, 3 žáci měli problém se záškoláctvím, u 25 žáků jsme řešili vulgární
vyjadřování a chování, 2 žáci byli přistiženi při ničení školního majetku.
Veškeré výchovné problémy se žáky řešíme na výchovné komisi za
přítomnosti třídních učitelů, výchovné poradkyně, zástupců ředitelky školy,
zákonných zástupců žáka i žáka samotného. Radíme se pravidelně s kurátorem pro
mladistvé, spolupracujeme s oddělením SPOD.

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

Brána jazyků – výuka AJ, celoroční kurz
Efektivní metody výuky na 1. st. (prvouka nově)
Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením pro ŠD
Spisová a skartační služba ve školství
Práce s časem, efektivní plánování
Pohybové hry (hrajeme si s ŠVP a se sebou)
Umění relaxace a zvládání stresu
EU peníze školám
EU peníze školám - regionální workshop
Burza nápadů Kroměříž
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Počet
zúčastněných
pracovníků
9
3
1
2
2
2
2
1
2
2

Účetní souvztažnosti
Jarní a velikonoční náměty a techniky ve výtvar. činnostech
Rozvíjíme prostorovou představivost
Šikana na školách v otázkách a odpovědích
Školení učitelů chemie pro nakládání s chemickými látkami a
přípravky
Pohybové hry (Hravá a zábavná výchova pohybem I.)
Pohybové hry
Profil učitele a žáka
Smaltování a práce s FIMO hmotou
Krize, konflikty a jejich řešení
Stres, zátěž a jejich zvládání
Motivace a sociální potřeby
Týmová spolupráce
Barvy života
Manažerské dovednosti
Celkem pracovníků

1
1
6
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
3
1
58

Finanční náklady na DVPP za období 1. 9. 2009 – 31. 8. 2010 činily 51 310,-Kč.
Některé kurzy probíhaly celoročně každý týden (Brána jazyků) nebo v několika
cyklech.
Využívali jsme hojně seminářů, které byly nabízeny bezplatně, protože byly
financovány z projektů EU.
Jako akreditovaná vzdělávací instituce jsme sami uspořádali několik vzdělávání pro
pedagogy Zlínského kraje, kterých se také zúčastnili i naši zaměstnanci. (Podzimní
motivy - 2x, Vánoční a zimní motivy – 2x, Rozvíjíme prostorovou představivost,
Burza nápadů, PC a internet pro seniory, Jarní a velikonoční motivy, Smaltování a
práce s FIMO hmotou.)

část VI.
Další aktivity a prezentace školy na veřejnosti
Projekty a granty:
1. V roce 2009 - 10 opět probíhal projekt „Rozvoj tvůrčího myšlení žáků
pomocí informačních technologií“, který jsme započali v prosinci 2008.
Absolvovali jsme úspěšně workshop pro pedagogické pracovníky celého
Zlínského kraje. O účast na něm byl velký zájem a návštěvníci kladně
hodnotili jeho přínos pro svou práci. V rámci projektu bylo vytvořeno na 500
prezentací, které také byly odučeny pomocí nových interaktivních tabulí.
Celková profinancovaná částka bude 3 638 975,- Kč, projekt bude ukončen
v lednu 2011. Účastníci workshopu projevili zájem proškolit se v práci
s interaktivní tabulí a ve tvorbě výukových materiálů a prezentací.
2. V tomto školním roce probíhal v prvních třídách projekt s ověřováním
kladného působení bioaktivních stélek do bot firmy J Hanák R. Žáci byli na
začátku a na konci projektu sledováni odborným lékařem – ortopedem a
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psycholožkou. Projekt spočíval v pravidelném nošení této stélky po celý den
ve škole i doma. Na počátku měli téměř všichni různou míru ortopedických
vad, během roku se chodidla žákům velmi zlepšila, stélky měly vliv i na školní
práci, soustředěnost a celkovou úspěšnost žáků.
Do rozvojových a mezinárodních programů škola zapojena nebyla.
Další významné aktivity školy:
•
•
•

Zapojení do různých celostátních charitativních aktivit a sbírek
Organizace letních táborů pro děti nejen naší školy
Pravidelná prezentace školy v tisku

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

garant
Mgr. Jiřina Kučerová
Mgr. Jiřina Kučerová
Mgr. Jiřina Kučerová
Mgr. Daniel Poisel
PaedDr. Libuše Procházková
PaedDr. Libuše Procházková
PaedDr. Libuše Procházková

Mimoškolní nebo občanské sdružení při škole:
1) SRPŠ
2) AŠSK
Ocenění:
U příležitosti Dne učitelů byly starostou Holešova oceněny paní učitelky Mgr. Dagmar
Stojanová za kvalitní pedagogickou práci a Mgr. Monika Vyhlídalová za práci se žáky
mimo vyučování – vedení pěveckého souboru, který reprezentuje nejen školu, ale i
město Holešov.
Spolupráce školy a dalších subjektů:
•
•
•
•
•
•

SRPŠ
MŠ Grohova, Masarykova
ZŠ Prusinovice, Přílepy, Žeranovice, Ludslavice, Rymice
Gymnázium L. Jaroše Holešov
VOŠ a SPŠ MV Holešov
Pedagogicko psychologická poradna
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•
•
•
•
•

Policie ČR a Městská policie Holešov
MÚ a Městské kulturní středisko
Krizové centrum
Odborová organizace školy ČMOS
ČČK

Část VII.
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve školním roce 2009/2010 neproběhla na škole žádná kontrola České školní
inspekce.
Část VIII.
Stručné údaje o hospodaření školy
Finanční prostředky od zřizovatele jsou několik let na stejné výši přes zvyšování ceny
energií, vody a tepla. Proto neplánujeme větší opravy nebo investice, ačkoli by to
obě budovy školy potřebovaly. V roce 2010 jsme hospodařili s příspěvkem od
zřizovatele 3 900 000 korun a ve škole byly provedeny tyto práce:
Oprava podlahy u tělocvičny ve staré budově (závada zjištěná kontrolou BOZP) –
33 641,- Kč
• Oprava omítek – 30 929,- Kč
• Oprava schodů do šaten ve staré budově – 59 518,- Kč
• Oprava kanalizace – 42 007,- Kč

•

Do rozpočtu zřizovatele jsme odvedli v listopadu 2009 celkem 250 000,- Kč. Na
účtech zůstalo ke dni 31.8.2010:
Fond rezervní.....................................................10 216,85 Kč
Fond investiční.................................................738 677,83 Kč
Fond odměn.......................................................20 566,07 Kč

Holešov, září 2010

Mgr. Jarmila Růžičková
ředitelka školy
Schváleno školskou radou dne 4.10.2010
Školská rada vyslovila poděkování pedagogickému sboru i správním zaměstnancům
školy za velmi dobrou práci.
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