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2. Základní údaje o právnické osobě
2.1. Název právnické osoby:
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
2.2. Sídlo:
Struhlovsko 1795
753 01 Hranice
2.3. Zřizovatel:
Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 36 Hranice
2.4. Školy a školská zařízení jejichž činnost právnická osoba vykonává:
Do sítě škol byla škola zařazena rozhodnutím MŠMT pod č.j. 6826/95-00
z 18.3.1996 a sdružuje:
•
•
•
•
•

Základní škola ................. kapacita: 850 žáků ................ IZO: 014 618 575
Mateřská škola ................ kapacita: 25 dětí ................... IZO: 181 020 491
Školní družina ................. kapacita: 180 žáků ................ IZO: 120 200 864
Školní jídelna .................. kapacita: 720 stravovaných .. IZO: 103 132 571
Školní jídelna–výdejna ... kapacita: 30 stravovaných .... IZO: 181 020 505

2.5. Vedení školy:
Ředitelem školy je od 1.7.2008 Mgr. Radomír Macháň jmenován do funkce
usnesením Rady města Hranice č. 1077/2008 RM 40 ze dne 6.5.2008.
Zástupkyní ředitele pro 2. stupeň je od 1.8.2008 Mgr. Lenka Šatánková
a zástupkyní pro 1. stupeň, ŠD a MŠ je od 1.8.2009 Mgr. Marie Hajdová.
2.6. Školská rada
Při škole je dle školského zákona a usnesením Rady města Hranice
č. 1950/2005-RM 81 ze dne 20.12.2005, s účinností od 1.1.2006 zřízena
školská rada, která má šest členů.
Ve volebním období 2009-2011 se scházela a pracovala ve složení Jaroslav
Sedláček a Radek Průcha (zástupci zřizovatele), Ing. Roman Tomečka a Radim
Žingor (zástupci zákonných zástupců žáků) a Mgr. Dana Haluzíková a Mgr.
Milan Buzrla (zástupci pedagogických pracovníků).
Pro volební období 2012-2014 do ní byli zřizovatelem jmenováni Jaroslav
Sedláček a Radek Průcha, z řad zákonných zástupců žáků zvoleni Ing. Lenka
Kandlerová a Radim Žingor a z řad pedagogických pracovníků školy zvoleni
Mgr. Dana Haluzíková a Mgr. Milan Buzrla.
2.7. Sdružení rodičů
Při škole pracuje i Sdružení rodičů při ZŠ Hranice, Struhlovsko 1795, které je
ustaveno z řad zákonných zástupců z jednotlivých tříd a které spolupracuje
s vedením školy, pomáhá při mimoškolních činnostech a spolurozhoduje
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o využití příspěvků od rodičů žáky školy. Předsedkyní sdružení je Ing. Lenka
Kandlerová.
2.8. Charakteristika školy:
Škola byla zřízena usnesením Městského zastupitelstva v Hranicích s účinností
od 1. července 1991 (MZ č. 107/91) jako příspěvková organizace s právní
subjektivitou. Poslední platná verze zřizovací listiny byla schválena dne
31. 10. 2009 Zastupitelstvem Města Hranice č. 828/2009 – ZM 29 s účinností
od 1. listopadu 2009. Upravuje mimo jiné i oblasti doplňkové činnosti, na které
má škola živnostenské oprávnění:
• Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1.-3. živnostenského
zákona
• Hostinská činnost (stravování cizích strávníků)
Dodatkem č. 1 ke zřizovací listině ze dne 31.10.2009 vydaným dne 23.8.2010
a s účinností od 1.9.2010 se změnil se zřízením jednoho oddělení mateřské
školy při škole základní název organizace na Základní školu a mateřskou školu
Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace a vymezení hlavního účelu
organizace na poskytování předškolního a školního vzdělávání a výchovy
včetně uskutečňování školního stravování dětí a žáků v době jejich pobytu ve
škole a stravování vlastních zaměstnanců.
Součástí školy jsou mateřská škola, základní škola, školní družina, školní
jídelna a školní jídelna – výdejna.
Mateřská škola má jedno oddělení s kapacitou 25 dětí umístěné v suterénu
pavilonu mimoškolní výchovy a školní jídelny. Disponuje denní místností,
ložnicí – hernou, šatnami pro děti i učitele, výdejnou školní jídelny, kabinetem
učitelek, sociálním zařízením pro děti i personál, sprchovým koutem, skladem
pomůcek. Školka je vybavena novým plně funkčním nábytkem splňujícím
požadavky dětí daného věku, spoustou krásných didaktických pomůcek, hraček,
her, skládaček. V areálu školy má školka vlastní venkovní hřiště s herními
prvky (průlezky, skluzavka, houpačka), s pískovištěm i lavičkami. Své velmi
bohaté aktivity prezentuje školka jak prostřednictvím webových stránek školy http://www.stru.hranet.cz,
tak
vlastních
„webovek“
školky
http://www.skolka.stru.hranet.cz.
Základní škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Škola je situována
do okrajové části města. Výhodou tohoto umístění je areál bohatý na zeleň,
velkou nevýhodou však dostupnost školy veřejnou i městskou hromadnou
dopravou. Ve srovnání s dvěma dalšími hranickými školami je naše škola
nejdále od centra a přitom nejbližší zastávky autobusů i vlakové nádraží jsou ve
výrazně největší vzdálenosti. Naší již několikaletou snahou je tedy vybudování
alespoň autobusové zastávky městské hromadné dopravy v blízkosti školy.
Bohužel vzhledem k objektivním a prozatím neřešitelným důvodům jsou naše
snahy bezvýsledné.
Samotná budova školy sestává z pěti pavilonů. Vstupního, ve kterém se nachází
v přízemní části šatny vybavené od uplynulého školního roku moderními
šatními skříňkami, které nahradily původní drátěné a plechové kóje. V prvním
patře vstupního pavilonu se nacházejí kanceláře vedení školy a sborovna, ale
i cvičná kuchyňka a dvě učebny. Odborná učebna matematiky vybavená
interaktivní tabulí s dataprojekcí, ozvučením a vizualizérem a počítačová
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učebna vybavená dataprojekcí a v uplynulém školním roce i novou výpočetní
technikou pro 32 žáků (tedy kompletní třídu) získanou v rámci realizace
Grantového projektu v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Olomouckém kraji II“ Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu „Hledání nové cestičky k výuce matematiky“.
V dalších dvou pavilónech, dvoupodlažním pavilónu 1. stupně a trojpodlažním
pavilónu 2. stupně, se nacházejí jak kmenové, tak i odborné, speciálně
zaměřené a vybavené učebny s interaktivními tabulemi či interaktivní
dataprojekcí a ozvučením – učebna fyziky a chemie, učebna přírodopisu
a zeměpisu, učebna českého jazyka a dějepisu, učebna cizích jazyků, učebna
hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy, učebna pracovních činností.
V obou pavilonech se vyskytují i počítačové učebny, jak pro výuku
informatiky, tak díky množství výukových programů či vlastních digitálních
učebních materiálů i výuku cizích jazyků, českého jazyka, přírodopisu,
zeměpisu, apod. Mimo učeben se v obou pavilonech nacházejí také sborovny,
kabinety, sociální zařízení pro děti i zaměstnance či návštěvníky školy,
úklidové místnosti.
V pavilonu mimoškolní výchovy jsou do 1. patra situována dvě oddělení školní
družiny s hernou a přípravnou pro výtvarné činnosti a kmenové třídy prvňáčků,
vybavené dotykovou interaktivní tabulí a ozvučením. V přízemí se rozkládá
školní jídelna s kuchyní, kancelářemi vedoucí školní jídelny, šatnou. V suterénu
se nachází již zmíněné oddělení mateřské školy, sklady školní jídelny a vlastní
kotelna. Ve všech podlažích pak samozřejmě i sociální zařízení.
V posledním pátém pavilonu, jenž by se dal po právu nazvat sportovním, se
vyskytují dvě tělocvičny, šatny, sociální zařízení, kabinety a sklady pomůcek.
V bývalém bytu školníka pak i jedno oddělení školní družiny s hernou, šatnou,
skladem, sociálním zařízením.
Všechny třídy a učebny školy jsou vybaveny novými lavicemi, učitelskou
katedrou a židlemi nakoupenými v průběhu posledních čtyř let, třídy na
1. stupni navíc kobercem pro relaxační chvilky, cvičení či skupinou práci
a převážně novým funkčním nábytkem pro uložení učebních pomůcek
a materiálu.
Přesto, že se škola soustřeďuje na vyváženou výuku všech předmětů vlastního
školního vzdělávacího programu, mezi priority patří výuka matematiky
a přírodovědných předmětů. V souladu s moderními trendy ve výuce
a vzdělávání se škola zaměřuje na široké účelné využívání moderních
informačních a komunikačních technologií ve výuce i přípravě na ni.
O úspěšnosti v tomto snažení a zaměření svědčí nejen v loňském roce přiznaný
grant na tvorbu e-learningového vzdělávacího systému, ale i vysoká vybavenost
školy informačními technologiemi. Škola disponuje čtyřmi plně vybavenými
počítačovými učebnami, dvanácti interaktivními tabulemi s dataprojekcí
a ozvučením v odborných i kmenových učebnách, s interaktivní dataprojekcí
s ozvučením v šesti učebnách a prostou dataprojekcí na plátno v dalších pěti
učebnách. Všechny učebny jsou vybaveny minimálně jedním počítačem
s připojením k internetu, využitelným kdykoliv při výuce i mimo ni. Využívání
nejmodernější audiovizuální a informační a komunikační techniky se již stalo
zcela běžnou součástí výuky. Kromě učeben jsou i všechny kabinety a sborovny
vybaveny počítači sloužícími pro administrativu i přípravu pedagogických
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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pracovníků. Převážné většině pedagogických pracovníků byl poskytnut
pracovní notebook, všichni pedagogičtí pracovníci školy mají svá přístupová
hesla do školní sítě a svou vlastní školní e-mailovou adresu se schránkou.
K dispozici jsou čtyři multifunkční zařízení s kopírkou, tiskárnou a skenerem
a další tiskárny, jak černobílé, tak barevné. Samozřejmostí školy je celodenní
možnost využívání výpočetní techniky s přístupem k internetu a možností
připojení téměř ve všech prostorách školy.
Aktuální a plná informovanost je na škole zajištěna prostřednictvím školní sítě,
tzv. intranetu. Zde je k dispozici, jak evidenční systém školy Bakaláři se všemi
jeho moduly a možnostmi, tak všechny aktualizované směrnice školy, platné
zákony a vyhlášky, zápisy z porad a akcí, rezervační systém učeben, formuláře
školy, včetně elektronické evidence úrazů, studijní materiály, atd., atd., atd.
Život školy přibližují nejširší veřejnosti webové stránky školy, školky
i samotných tříd. Díky modulu kalendář mají nejen pedagogové, ale i děti
a jejich rodiče přehled o plánovaných či již uskutečněných akcích, díky odkazu
suplování o změnách v organizaci vyučování apod. Naší snahou je poskytovat
nejširší veřejnosti informace o činnosti školy co nejaktuálněji a v co největší
šíři, k čemuž jsou webové stránky školy a internet tím nejvhodnějším
prostředkem.
Naše škola je obklopena rozsáhlým „zeleným“ areálem, jehož část tvoří zázemí
pro jednu z našich dalších priorit, kterou je sport a sportovní vyžití našich žáků.
Již ne nejnovější sportoviště se v loňském roce konečně dočkalo očekávané,
byť jen částečné rekonstrukce a staré travnaté (nebo spíše lépe řečeno již drnité
a kamenité) hřiště nahradilo nové hřiště házenkářských rozměrů s umělým
povrchem, umělou trávou. V příštím kalendářním roce je plánována příprava
projektové dokumentace pro druhou část rekonstrukce, zahrnující v sobě
běžeckou dráhu pro sprinty i střední tratě, dálkařský sektor, sektor skokanský
a vrhačský a snad i ještě jeden multifunkční kurt.
Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a častým pořadatelem
okrskových či okresních kol řady sportovních a matematických soutěží.
Školní družina s kapacitou 180 žáků byla naplněna jen z části 120 žáky ve
čtyřech odděleních. Všechna oddělení mají samostatné učebny a navíc ještě
jednu společnou hernu. V odpoledních hodinách školní družina využívá
i tělocvičny, počítačové učebny, knihovnu s interaktivní tabulí či venkovní
dětské a sportovní hřiště nebo prostor atria. V rámci družiny si mohou děti
vybírat i s široké nabídky kroužků a tvořivých i sportovních činností.
Školní jídelna zajišťující přednostně stravování vlastních žáků, zaměstnanců
a dětí mateřské školy umožňuje v rámci doplňkové činnosti i stravování tzv.
cizích strávníků. Strávníci mají každodenně možnost výběru ze dvou jídel.
Objednávky mohou uskutečnit osobně či prostřednictvím objednávkového
terminálu. V uplynulém školním roce se rekonstrukce dočkaly výdejní prostory,
jídelna a některé přípravny jídla.
Společnou snahou všech učitelů, vychovatelů i provozních zaměstnanců je
vytvářet pro děti i jejich rodiče příjemné a útulné prostředí a podmínky, v nichž
se budou cítit dobře a spokojeně.
Hlavním cílem vzdělávacího procesu školy pak je vychovávat všeobecně
vzdělané osobnosti. Mladé osobnosti, absolventy, kteří v průběhu základního
vzdělávání získají komplexní „výbavu“ kompetencí, jenž jim umožní efektivně
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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jednat a využít všeho, čemu se naučili. Absolventy připravené k úspěšnému
vstupu na střední školu, lyceum či učiliště a bezproblémovému studiu na nich.
2.9. Ostatní údaje
Identifikátor zařízení: 600 146 375
IČ: 146 18 575
E-mail: stru@stru.hranet.cz
Internetové stránky: http://www.stru.hranet.cz
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3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje a jsou zařazeny ve
školském rejstříku
3.1. Obory vzdělávání
Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády
č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším
odborném vzdělávání, v platném znění:
•
•

79-01-C/01 Základní škola (nová soustava - RVP)
79-01-C/001 Základní škola (dobíhající obor … ve školním roce
2011/2012 již nerealizován)

3.2. Vzdělávací programy
Ve školním roce 2011/2012 realizovala škola výuku podle vlastního Školního
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Ať s míčem, knihou nebo
kružítkem – příležitost u nás dáme všem“.
V 6. a 8. ročníku přitom byli žáci rozděleni podle zájmu do třídy obecné a třídy
s rozšířenou dotací hodin matematiky a přírodovědných předmětů.
V 7. a 9. ročníku do třídy obecné, třídy s rozšířenou dotací hodin matematiky
a přírodovědných předmětů (dále „matematická třída“) a třídy s rozšířenou
dotací hodin tělesné výchovy (dále „sportovní třída“).
3.2.1. Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání
1. stupeň (1. – 5. ročník)
Ročník:
Předmět

1.

2.

3.

4.

5.

Hodinová dotace:
Český jazyk a literatura

9

9

9

8

7

Cizí jazyk (anglický)

1

1

3

3

3

Matematika

4

5

5

5

5

Informatika

0

0

0

0

1

Prvouka

1

2

2

0

0

Přírodověda

0

0

0

2

2

Vlastivěda

0

0

0

2

2

Hudební výchova

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

1

1

1

2

2

Pracovní činnosti

1

1

1

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

Celkem:

20

22

24

26

26

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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2. stupeň (6. - 9. ročník)
Zaměření
Obecné

Sportovní

Předmět:

Matematické

Ročník:
6.

7.

8.

9.

7.

9.

6.

7.

8.

9.

Hodinová dotace:
Český jazyk a literatura

4

4

4

5

4

4

4

4

4

4

Cizí jazyk (anglický, německý)

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

Matematika

5

5

4

4

4

4

6

6

6

6

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Fyzika

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Chemie

0

0

2

2

0

2

0

0

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

1

1

2

2

1

1

Zeměpis

2

2

2

2

2

1

2

1

1

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

2

1

2

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

5

4

2

2

2

2

Výchova ke zdraví

0

1

1

0

0

1

0

1

1

0

Pracovní činnosti

1

0

1

1

0

1

1

0

1

1

Volitelné předměty

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Celkem:

30

30

31

31

30

31

30

30

31

31

Druhý cizí jazyk (Aj, Nj, Fj,Rj)

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Základy řemeslné výroby

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

Volitelné předměty:
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3.2.2. Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání byla zařazena v 9. ročníku jako součást předmětu
pracovní činnosti a průběžně průřezově ve všech ročnících ve výuce občanské
výchovy. Žáci si osvojili vzdělávací cíle uvedené v metodickém pokynu
k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích
programů pro základní vzdělávání č.j. 19 485/2001-22 a vycházeli přitom
i z očekávaných výstupů oblasti Svět práce RVP ZV. V rámci této výchovy
proběhla mimo jiné návštěva Úřadu práce v Přerově a beseda s jeho
pracovníky, testování žáků k zjištění profesních předpokladů, uskutečnila se
návštěva burzy škol v Hranicích, středních škol v Hranicích a významnějších
podniků v regionu za účelem získání informací o uplatnění se na trhu práce.
Samozřejmostí byly i společné či individuální konzultace žáků 9. ročníků
a jejich zákonných zástupců s výchovnou poradkyní školy.
3.2.3. Nepovinné předměty
Žáci všech ročníků měli možnost výuky v nepovinném předmětu římskokatolické náboženství s hodinovou týdenní časovou dotací.
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4. Personální zabezpečení činnosti školy
Následující tabulky a grafy podávají rámcový popis pracovníků školy působících na
ni během školního roku 2011/2012. Podávají přehled o počtech zaměstnanců,
dosaženém vzdělání, délce praxe a pracovním zařazení či další způsobilosti pro
výkon jejich povolání.
4.1. Počty a rozdělení zaměstnanců podle pracovního zařazení
Pracovní zařazení:

Celkem: Z toho:

Pedagogičtí pracovníci

36

Provozní
zaměstnanci

6

Nepedagogičtí Zaměstnanci
pracovníci
jídelny

8

Celkem:

Z toho muži:

Učitelé ZŠ
Učitelky MŠ
Vychovatelky
Sekretariát

30
2
4
1

8
0
0
0

Školník

1

1

Uklízečky
Vedoucí jídelny

4
1

0
0

Kuchařky

3

0

Pracovnice provozu

4

0

50

9

Celkem:

Rozložení zaměstnanců
40

36

35
30
25
20
14

15
10
5
0
Pedagogičtí pracovníci

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Rozložení zaměstnanců dle pohlaví
45

41

40
35
30
25
20
15
9

10
5
0
Ženy

Muži

Rozložení pedagogických zaměstnanců
35
30
30
25
20
15
10
4

5

2

0
Učitelé ZŠ

Učitelky MŠ

Vychovatelky

Rozložení nepedagogických zaměstnanců
4

4
3

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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4.2. Počty a rozdělení zaměstnanců podle věku
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

36

Nepedagogičtí pracovníci

14

Počet:

20 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let
61 a více let
20 – 30 let
31 – 40 let
41 – 50 let
51 – 60 let

1
9
17
8
1
0
0
6
8

Celkem:

50

Věkové rozložení pedagogických pracovníků

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

17

9

8

1
20-30 let

1
31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více let

Věkové rozložení nepedagogických pracovníků

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
6

0

0

20-30 let

31-40 let
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4.3. Počty a rozdělení zaměstnanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání
a splňování odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2001 Sb.,
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
Pracovní zařazení:

Celkem: Nejvyšší dosažené vzdělání:

Pedagogičtí pracovníci

Vysokoškolské

31

Vysokoškolské - bakalářské

0

Středoškolské

5

Vysokoškolské

1

Středoškolské

2

Učební obor

6

Základní

5

36

Nepedagogičtí pracovníci

14

Celkem:
Pracovní zařazení:

Celkem:

Pedagogičtí pracovníci

Počet:

36

50

Odborná kvalifikace:

Počet:

Splňuje

35

Nesplňuje

1
Celkem:

36

Rozložení pedagogických pracovníků podle
nejvyššího dosaženého vzdělání
35

31

30
25
20
15
10
5
5
0
0
Vysokoškolské

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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7

Rozložení nepedagogických pracovníků podle
nejvyššího dosaženého vzdělání
6

6

5

5
4
3

2

2

1

1
í
kla
dn

r

Zá

U

če
bn

ío

bo

sk
é
oš
ko
l
St
ře
d

Vy
so
ko
šk
o
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ké

0

Rozložení pedagogických pracovníků podle
splňování odborné kvalifikace
40
35
35
30
25
20
15
10
5

1

0
Splňuje
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4.4. Počty a rozdělení zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

5

Nepedagogičtí pracovníci

0

Počet:

20 – 30 let

1

31 – 40 let
20 – 30 let
31 – 40 let

4
0
0

Celkem:
Pracovní zařazení:

Celkem:

Nejvyšší dosažené
vzdělání:

5

Vysokoškolské
Vysokoškolské bakalářské

Pedagogičtí pracovníci

5
Počet:
4
1

Celkem:

5

Rozložení zaměstnanců na mateřské či
rodičovské dovolené dle pracovního zařazení
6

5

5
4
3
2
1

0

0
Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

Věkové rozložení zaměstnanců na mateřské či
rodičovské dovolené
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4

1

20-30 let

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Rozložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené podle nejvyššího dosaženého vzdělání
4,5
4

4

3,5
3
2,5
2
1,5
1

1

0,5
0
Vysokoškolské

Vysokoškolské - bakalářské

4.5. Dovolená a nemocnost
4.5.1. Pedagogičtí pracovníci
Dovolená – za období školního roku 2011/2012 bylo pedagogickými pracovníky
(učiteli ZŠ, MŠ a vychovatelkami ŠD) a čerpáno 1608 pracovních dnů dovolené,
tj. 12 864 hodin. Dovolená byla čerpána převážně v období školních prázdnin,
ve výjimečných případech pak, například v souvislosti s čerpáním dovolené
z dřívějšího období či čerpání dovolené mezi mateřskou a rodičovskou
dovolenou, i v průběhu školního roku mimo období školních prázdnin.
Nemocnost pedagogických pracovníků činila ve školním roce 2011/2012
509 kalendářních dnů, z toho 376 pracovních dnů (což je 4072 hodin na
kalendářní a 3008 hodin na pracovní dny). Průměrně to znamená 14,14
kalendářních dnů (113,11 hodin) a 10,44 pracovních dnů (83,56 hodin) na
jednoho pedagoga. Z uvedených dnů a hodin se jednalo o 204 kalendářních
(1632 hodin), z toho 158 pracovních dnů (1264 hodin) s náhradou mzdy
vyplácenou zaměstnavatelem. Poměrně vysoký počet dnů pracovní neschopnosti
z důvodu nemocnosti je výrazně ovlivněn rizikovým těhotenstvím.
Nepřítomnost z důvodů ošetřování člena rodiny činila 47 kalendářních dnů,
z toho 37 pracovních dnů (což je 376 hodin na kalendářní a 296 hodin na
pracovní dny).
Nepřítomnost z důvodu čerpání neplaceného volna činila 44 kalendářních dnů,
z toho 32 pracovních dnů.
4.5.2. Nepedagogičtí pracovníci
Dovolená – nepedagogickými pracovníky bylo během školního roku 2011/2012
čerpáno 298 pracovních dnů dovolené, tj. 2 384 hodin. Dovolená byla čerpána
převážně v období školních prázdnin, ve výjimečných případech pak, například
v souvislosti s čerpáním dovolené z dřívějšího období, i v průběhu školního roku
mimo období školních prázdnin.
Nemocnost nepedagogických pracovníků činila 647 kalendářních dnů, z toho
462 pracovních dnů (což je 5176 hodin na kalendářní a 3696 hodin na pracovní
dny). Průměrně to znamená 46,21 kalendářních dnů (369,71 hodin)
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a 33 pracovních dnů (264 hodin) na jednoho nepedagogického pracovníka.
Z uvedených dnů a hodin se jednalo o 96 kalendářních (768 hodin), z toho
68 pracovních dnů (544 hodin) s náhradou mzdy vyplácenou zaměstnavatelem.
Vysoký počet dnů pracovní neschopnosti z důvodu nemocnosti je výrazně
ovlivněn téměř celoroční pracovní neschopností provozní pracovnice školní
jídelny.
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5. Údaje o zápisu
5.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013 se uskutečnil v pátek
10.2.2012 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 11.2.2012 od 9:00 do 11:00 hodin.
•

Celkem žáků u zápisu ............................................................ 48
 Z toho poprvé ................................................................... 38
 Přicházejících po odkladu ................................................ 10
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky ...................12
Počet odkladů povinné školní docházky .................................. 9
Počet přijatých narozených po 31.8.2006 .................................1
Celkem žáků u zápisu na jiné škole ..........................................1
Celkem žáků přestoupivších po zápisu na jinou školu .............0
Celkem přijato k základnímu vzdělávání ............................... 40
Celkem k 1.9.2012 do 1. třídy nastoupivších ........................ 40
 Z toho plnících povinnou školní docházku v zahraničí ..... 0

•
•
•
•
•
•
•

Porovnání počtu dětí přijatých k základnímu vzdělávání
a počtu odkladů povinné školní docházky

45

40

40
35
30
25
20
15
9

10
5
0
Počet přijatých

Počet odkladů

5.2. Údaje o zápisu do mateřské školy a následném přijetí do mateřské školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2012/2013 se uskutečnil
ve čtvrtek 17.3.2012 od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek 18.3.2012 od 8:00 do
16:00 hodin.
•

Celkem dětí u zápisu .............................................................. 22
 Z toho přijato ..................................................................... 7
 Z toho nepřijato ................................................................ 15
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6. Údaje o žácích
6.1. Počet žáků k 30.9.2011 a 30.6.2012
Počet žáků:
Třída:

k 30.9.2011
Chlapci:

Dívky:

k 30.6.2012
Celkem:

Chlapci:

Dívky:

Celkem:

1.A
1.B
Celkem v 1. ročníku:
2.A
2.B
Celkem ve 2. ročníku:
3.A
3.B
Celkem ve 3. ročníku:
4.A
4.B
Celkem ve 4. ročníku:
5.A
5.B
5.C
Celkem v 5. ročníku:
6.A
6.B
Celkem v 6. ročníku:
7.A
7.B
7.C
Celkem v 7. ročníku:
8.A
8.B
Celkem v 8. ročníku:
9.A
9.B
9.C
Celkem v 9. ročníku:

10
11
21
10
8
18
12
15
27
14
14
28
12
13
10
35
16
15
31
15
14
11
40
20
15
35
14
15
12
41

12
10
22
7
10
17
14
10
24
11
7
18
9
11
8
28
13
15
28
13
13
7
33
7
13
20
10
5
9
24

22
21
43
17
18
35
26
25
51
25
21
46
21
24
18
63
29
30
59
28
27
18
73
27
28
55
24
20
21
65

10
12
22
11
8
19
12
14
26
15
14
29
11
12
11
34
16
15
31
15
14
11
40
22
14
36
14
15
12
41

12
8
20
8
10
18
14
11
25
11
8
19
9
11
9
29
14
15
29
13
13
8
34
7
13
20
10
5
9
24

22
20
42
19
18
37
26
25
51
26
22
48
20
23
20
63
30
30
60
28
27
19
74
29
27
56
24
20
21
65

Celkem na 1. stupni:

129

109

238

130

111

241

Celkem na 2. stupni:

147

105

252

148

107

255

Celkem:

276

214

490

278

218

496

V tabulce nejsou započínáni žáci plnící povinnou školní docházku v zahraničí, dle § 38
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném
vzdělávání (školský zákon), v platném znění.
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Rozložení žáků podle ročníků k 30.9.2011

80
70
60
50
40
30
20
10
0

73
63
51
43

65

59

55

46

35

1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

Rozložení žáků podle ročníků k 30.6.2012

80
70
60
50
40
30
20
10
0

74

42

1.
ročník

51

48

3.
ročník

4.
ročník

63

60

5.
ročník

6.
ročník

65
56

37

2.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

Rozložení počtu žáků na 1. a 2. stupeň k 30.9.2011

255

252

250
245
240

238

235
230
1. stupeň

2. stupeň

Rozložení počtu žáků na 1. a 2. stupeň k 30.6.2012

260

255

255
250
245

241

240
235
230
1. stupeň
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Rozložení žáků podle pohlaví k 30.9.2011

276

300
250

214

200
150
100
50
0
Děvčata

Chlapci

Rozložení žáků podle pohlaví k 30.6.2012

278

300
250

218

200
150
100
50
0
Děvčata

Chlapci

6.2. Žáci plnící povinnou školní docházku dle § 38 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, v zahraničí
•
•

V Itálii ................................................................ 1
V Německu ......................................................... 1

6.3. Pohyb ve stavu žactva během školního roku 2011/2012
•
•

Přestupy na naši školu ........................................ 9 žáků (z toho 5 dívek)
Přestupy na jinou školu ...................................... 6 (z toho 2 dívky)

6.4. Rozložení žáků podle státního občanství k 30.6.2012
•
•

Česká republika .............................................. 495
Slovenská republika ............................................ 1

6.5. Rozložení žáků se státním občanstvím České republiky podle okresu
trvalého bydliště k 30.6.2012
•
•
•
•
•
•

Přerov ............................................................. 489
Brno - město ........................................................ 1
Karviná ................................................................ 1
Kroměříž .............................................................. 1
Nový Jičín ........................................................... 2
Šumperk .............................................................. 1
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6.6. Rozložení žáků na místní a dojíždějící k 30.6.2012
• Místní (Hranice) ..........................................................................342
• Dojíždějící ...................................................................................154
o Z toho:
 Bělotín .......................................................................... 5
 Černotín ..................................................................... 21
 Dolní Nětčice ............................................................... 1
 Hluzov .......................................................................... 1
 Horní Těšice ................................................................. 1
 Horní Újezd .................................................................. 1
 Hranice II – Lhotka ...................................................... 1
 Hranice III – Velká .................................................... 20
 Hranice IV – Milenov a Drahotuše ............................ 12
 Hranice V – Rybáře ..................................................... 1
 Hranice VI – Valšovice ................................................ 8
 Hranice VII – Slavíč .................................................... 2
 Lipník nad Bečvou VII – Jezernice ............................. 1
 Jindřichov ..................................................................... 1
 Lipník nad Bečvou V – Podhoří .................................. 1
 Mrlínek ......................................................................... 1
 Olšovec ........................................................................ 3
 Opatovice ................................................................... 39
 Paršovice ...................................................................... 9
 Partutovice ................................................................... 1
 Polom ........................................................................... 1
 Potštát ........................................................................... 4
 Rakov ........................................................................... 3
 Skalička ........................................................................ 4
 Špičky .......................................................................... 1
 Teplice nad Bečvou ..................................................... 1
 Ústí ............................................................................... 9
 Všechovice ................................................................... 1
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání
7.1. Souhrnná statistika prospěchu a absence za obě pololetí školního roku
2011/2012

Třída

Počet žáků

Prospívajících
s vyznamenáním

Prospívajících

Neprospívajících

Se sníženou
známkou
z chování

Průměrný
prospěch třídy

Průměrná
omluvená
absence

Průměrná
neomluvená
absence

Souhrnná statistika tříd - 1. pololetí školního roku 2011/2012

1.A

22

22

0

0

-

1,034

34,68

-

1.B

21

20

1

0

-

1,036

33,19

-

2.A

17

13

4

0

-

1,287

35,52

-

2.B

18

17

1

0

-

1,083

35,16

-

3.A

26

26

0

0

-

1,125

42,38

-

3.B

26

15

11

0

-

1,433

34,61

-

4.A

25

18

7

0

1(1+0)

1,387

34,40

-

4.B

21

12

9

0

-

1,376

48,47

-

5.A

21

10

10

1

1(1+0)

1,648

34,76

-

5.B

24

13

10

1

-

1,473

38,91

-

5.C

19

9

9

1

-

1,721

38,42

-

6.A

29

4

21

4

-

1,951

40,58

-

6.B

30

20

10

0

-

1,338

33,26

-

7.A

28

5

19

4

-

2,082

58,89

-

7.B

27

16

11

0

-

1,392

36,85

-

7.C

18

0

14

4

1(1+0)

2,321

57,11

1,11

8.A

28

0

28

0

1(1+0)

2,42

54,14

6,68

8.B

27

10

17

0

-

1,661

54,11

-

9.A

24

3

21

0

-

2,042

61,45

-

9.B

20

7

13

0

-

1,5

65,80

-

9.C

21

1

20

0

-

2,117

48,71

-

Průměr:

23,43

11,48

11,24

0,71

0,09

1,592

43,88

3,90

48,98%

47,97%

3,05%

0,41%

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

Strana č. 27/91

Třída

Počet žáků

Prospívajících
s vyznamenáním

Prospívajících

Neprospívajících

Se sníženou
známkou
z chování

Průměrný
prospěch třídy

Průměrná
omluvená
absence

Průměrná
neomluvená
absence

Souhrnná statistika tříd - 2. pololetí školního roku 2011/2012

1.A

22

20

2

0

-

1,068

38,95

-

1.B

21

21

0

0

-

1,024

34,42

-

2.A

19

13

6

0

-

1,355

28,15

-

2.B

18

17

1

0

-

1,111

40,61

-

3.A

26

20

6

0

-

1,197

45,76

-

3.B

26

14

12

0

-

1,500

42,46

-

4.A

26

19

7

0

-

1,350

45,88

-

4.B

22

13

9

0

-

1,455

58,31

-

5.A

20

10

9

1

-

1,610

40,80

-

5.B

23

10

13

0

-

1,435

49,13

-

5.C

20

9

10

1

-

1,710

38,95

-

6.A

30

4

26

0

-

2,074

64,22

-

6.B

30

17

13

0

-

1,431

59,00

-

7.A

28

6

22

0

1 (0+1)

1,949

74,35

-

7.B

27

14

13

0

-

1,479

42,92

-

7.C

19

0

16

3

1(1+0)

2,252

63,63

1,68

8.A

29

1

25

3

-

2,457

75,51

-

8.B

27

11

16

0

-

1,667

72,22

-

9.A

24

3

21

0

-

2,021

110,79

-

9.B

20

3

17

0

-

1,710

92,05

-

9.C

21

2

19

0

-

2,117

73,61

-

Průměr:

23,71

10,81

12,52

0,38

0,18

1,618

56,75

1,68

45,58%

52,81%

1,61%

0,80%
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7.2.

Průměrný prospěch dle kategorií klasifikace
Údaje v následující tabulce představují procentuální vyjádření úspěšnosti žáků
jednotlivých tříd, ročníků, stupňů i celé školy z hlediska základních kategorií
rozdělení prospěchu.

2011/2012

Prospěli:

Neprospěli:

Prospěli s
vyznamenáním:

Prospěli:

Neprospěli:

1.A
1.B
Celkem
v 1. ročníku:
2.A
2.B
Celkem
ve 2. ročníku:
3.A
3.B
Celkem
ve 3. ročníku:
4.A
4.B
Celkem
ve 4. ročníku:
5.A
5.B
5.C
Celkem
v 5. ročníku:
6.A
6.B
Celkem
v 6. ročníku:
7.A
7.B
7.C
Celkem
v 7. ročníku:
8.A
8.B
Celkem
v 8. ročníku:
9.A
9.B
9.C
Celkem
v 9. ročníku:

2. pololetí

Prospěli s
vyznamenáním:

Třída:

1. pololetí

100,00%
95,24%

0,00%
4,76%

0,00%
0,00%

90,90%
100,00%

9,10%
0,00%

0,00%
0,00%

100,00%
76,47%
94,45%

0,00%
23,53%
5,55%

0,00%
0,00%
0,00%

95,45%
68,42%
94,44%

4,55%
31,58%
5,56%

0,00%
0,00%
0,00%

85,46%
100,00%
57,70%

14,54%
0,00%
42,30%

0,00%
0,00%
0,00%

81,43%
76,92%
53,84%

18,57%
23,08%
46,16%

0,00%
0,00%
0,00%

78,85%
72,00%
57,14%

21,15%
28,00%
42,86%

0,00%
0,00%
0,00%

65,38%
73,07%
59,09%

34,62%
26,93%
40,91%

1,69%
4,76%
0,00%

64,57%
47,62%
54,17%
47,37%

35,43%
47,62%
41,67%
47,37%

0,00%
4,76%
4,16%
5,26%

66,08%
50,00%
43,48%
45,00%

33,92%
45,00%
56,52%
50,00%

2,38%
5,00%
0,00%
5,00%

49,72%
13,79%
66,67%

45,55%
72,42%
33,33%

4,73%
13,79%
0,00%

46,16%
13,33%
56,67%

50,51%
86,67%
43,33%

3,33%
0,00%
0,00%

40,23%
17,86%
59,25%
0,00%

52,88%
67,86%
40,75%
77,78%

6,90%
14,28%
0,00%
22,22%

35,00%
21,42%
51,85%
0,00%

65,00%
78,58%
48,15%
73,69%

0,00%
0,00%
0,00%
26,31%

25,70%
0,00%
37,04%

62,13%
100,00%
62,96%

12,17%
0,00%
0,00%

24,42%
3,45%
40,75%

66,81%
86,21%
59,25%

8,77%
10,34%
0,00%

18,52%
12,50%
35,00%
7,76%

81,48%
87,50%
65,00%
95,24%

0,00%
0,00%
0,00%
0,00%

22,10%
12,50%
15,00%
9,52%

72,73%
87,50%
85,00%
90,48%

5,17%
0,00%
0,00%
0,00%

18,42%

82,58%

0,00%

12,34%

87,66%

0,00%
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7.3.

Přehled udělených výchovných opatření
V následující tabulce je uveden přehled výchovných opatření na konci školního
roku 2011/2012 v členění po jednotlivých třídách, ročnících, stupních i celkem
na celé škole.

Napomenutí
třídního učitele:

Důtka třídního
učitele:

Důtka ředitele
školy:

Dvojka z chování:

Trojka z chování:

Pochvala třídního
učitele:

Pochvala ředitele
školy:

Napomenutí
třídního učitele:

Důtka třídního
učitele:

Důtka ředitele
školy:

Dvojka z chování:

Trojka z chování:

1.A
1.B
Celkem v
1. ročníku:
2.A
2.B
Celkem ve
2. ročníku:
3.A
3.B
Celkem ve
3. ročníku:
4.A
4.B
Celkem ve
4. ročníku:
5.A
5.B
5.C
Celkem v
5. ročníku:
6.A
6.B
Celkem v
6. ročníku:
7.A
7.B
7.C
Celkem v
7. ročníku:
8.A
8.B
Celkem v
8. ročníku:
9.A
9.B
9.C
Celkem v
9. ročníku:
Celkem na
1. stupni:
Celkem na
2. stupni:
Celkem na
škole:

Pochvala ředitele
školy:

Třída:

Pochvala třídního
učitele:

Výchovná opatření během školního roku 2011/2012
1. pololetí
2. pololetí

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

3
7

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

0
2
0

0
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
23
10

0
0
0

0
2
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
2

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

33
9
9

0
0
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
37
11

0
0
0

2
3
0

0
2
0

0
0
0

0
1
0

0
0
0

18
27
11

0
1
0

0
7
0

0
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

48
5
4
5

0
0
0
0

3
4
3
3

2
1
0
1

0
1
0
0

1
1
0
0

0
0
0
0

38
12
4
18

1
0
0
0

7
5
0
6

3
2
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

14
0
0

0
0
1

10
3
1

2
2
2

1
0
0

1
0
0

0
0
0

34
7
10

0
0
0

11
1
0

2
3
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
14
15
0

1
0
1
0

4
6
1
2

4
1
0
2

0
0
0
1

0
0
0
1

0
0
0
0

17
13
29
7

0
8
4
0

1
0
0
5

3
3
0
2

1
0
0
1

0
0
0
1

0
1
0
0

29
3
9

1
0
0

9
11
0

3
5
0

1
1
0

1
1
0

0
0
0

49
4
15

12
0
1

5
9
2

5
6
0

1
1
3

1
0
0

1
0
0

12
0
8
1

0
1
4
0

11
2
2
0

5
0
1
0

1
0
0
4

1
0
0
0

0
0
0
0

19
15
8
9

1
3
5
0

11
1
0
3

6
0
1
2

4
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

9

5

4

1

4

0

0

32

8

4

3

0

0

0

62

0

17

6

1

2

0

133

1

20

5

0

0

0

50

7

28

13

6

2

0

117

21

21

17

6

1

1

112

7

45

19

7

4

0

250

22

41

22

6

1

1
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Výchovná opatření ve 1. pololetí školního roku 2011/2012
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0

Výchovná opatření ve 2. pololetí školního roku 2011/2012
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Přehled prospěchu školy
V následující tabulce je uveden přehled průměrného prospěchu v jednotlivých
vyučovaných předmětech ve školním roce 2011/2012 v členění na jednotlivá
pololetí, celkový průměrný prospěch a rozdělení dle stupňů hodnocení
prospěchu a přehled zameškaných hodin.
1. pololetí

Předmět:

2. pololetí

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Chování

492

1,008

498

1,006

Český jazyk

492

2,189

498

2,265

Anglický jazyk

456

1,792

462

1,807

Německý jazyk

36

2,722

36

2,528

Občanská výchova

222

1,374

225

1,484

Dějepis

252

2,143

255

2,196

Zeměpis

252

2,282

255

2,416

Matematika

492

2,220

498

2,299

Fyzika

252

2,508

255

2,506

Chemie

120

2,833

121

3,083

Tělesná výchova

491

1,075

498

1,092

Výtvarná výchova

492

1,130

498

1,157

Hudební výchova

492

1,183

498

1,185

Prvouka

130

1,185

132

1,280

Pracovní činnosti

419

1,050

424

1,042

Vlastivěda

110

1,864

111

1,667

Přírodověda

110

1,609

111

1,631

Přírodopis

252

2,111

255

2,282

Výchova ke zdraví

152

1,276

154

1,143

Informatika

122

1,623

123

1,431

Informatika - vol.
Anglický jazyk
(druhý jazyk)
Německý jazyk
(druhý jazyk)
Francouzský jazyk
(druhý jazyk)
Ruský jazyk
(druhý jazyk)

193

1,611

195

1,456

25

1,440

25

1,800

73

1,932

74

2,054

54

1,556

54

1,444

42

1,952

43

2,023
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Základy řemeslné
výroby
Náboženství
římskokatolické
Celkový průměrný
prospěch

58

1,069

59

1,017

20

1,000

20

1,000

1,686

1,715

Stupeň hodnocení prospěchu
Prospěl
s vyznamenáním

241

227

Prospěl

236

263

Neprospěl

15

8

Nehodnocen

0

0

Zameškané hodiny

Omluvených
Neomluvených

Celkem

Na žáka

Celkem

Na žáka

21690

43,907

28738

57,591

207

0,419

32

0,064

Stupeň hodnocení prospěchu ve 1. pololetí školního roku 2011/2012

241

Prospěl s vyznamenáním

236

Prospěl

15

Neprospěl

0

50

100

150

200

250

300

Stupeň hodnocení prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

227

Prospěl s vyznamenáním

263

Prospěl

8

Neprospěl

0
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Průměrný prospěch dle předmětů
ve 1. pololetí školního roku 2011/2012

Průměrný prospěch dle předmětů
ve 2. pololetí školního roku 2011/2012

2,189

Český jazyk

1,792

Anglický jazyk

1,807

Anglický jazyk

2,722

Německý jazyk

Občanská výchova

2,265

Český jazyk

1,374

2,528

Německý jazyk

Občanská výchova

Dějepis

2,143

Zeměpis

Dějepis

2,282

Chemie

2,416

2,299

Matematika

2,508

Fyzika

2,196

Zeměpis

2,22

Matematika

1,484

2,833

2,506

Fyzika

Chemie

3,083

Tělesná výchova

1,075

Tělesná výchova

1,092

Výtvarná výchova

1,13

Výtvarná výchova

1,157

Hudební výchova

1,183

Hudební výchova

1,185

Prvouka

1,185

Prvouka

1,28

Pracovní činnosti

1,05

Pracovní činnosti

Vlastivěda

1,864

1,609

Přírodověda

Přírodopis

2,111

Výchova ke zdraví

1,042

Vlastivěda

1,667

Přírodověda

1,631

Přírodopis

1,276

2,282

Výchova ke zdraví

1,143

Informatika

1,623

Informatika

1,431

Informatika (volitelná)

1,611

Informatika (volitelná)

1,456

Anglický jazyk (druhý jazyk)

1,8

Anglický jazyk (druhý jazyk)

1,44

Německý jazyk (druhý jazyk)

1,932

Francouzský jazyk (druhý
jazyk)

Německý jazyk (druhý jazyk)
Francouzský jazyk (druhý
jazyk)

1,556

Ruský jazyk (druhý jazyk)

1,952

Základy řemeslné výroby
0,5

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

1

1,5

1,444

Ruský jazyk (druhý jazyk)

2,023

Základy řemeslné výroby

1,069
0

2,054

2

2,5
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0

E-mail: stru@stru.hranet.cz

1

2

3

4

http://www.stru.hranet.cz

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

Strana č. 34/91

7.5. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů
ve školním roce 2011/2012
Škola si pravidelně ověřuje výsledky vzdělávání a kvalitu své práce
prostřednictvím externího testování. V uplynulém školním roce se škola
zapojila do celoplošné generální zkoušky testování žáků 5. a 9. ročníků NIQES
a testování v 5., 7. a 9. ročnících v projektu „Diagnostika stavu znalostí
a dovedností žáků se zaměřením na jejich rozvoj“.
7.5.1. Testování NIQES
Cílem projektu NIQES je poskytnout informaci o tom, nakolik každý
jednotlivý žák plní požadavky minimálního standardu osvojených
dovedností. Přesto je zajímavé srovnání výsledků žáků školy s výsledky
všech testovaných žáků.
Níže uvedené grafy ukazují, jak velké byly podíly žáků, kteří dosáhli
v úvodní (společné) části testu průměrné úspěšnosti v rozmezích 0–20 %,
21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %, tj. jaká část ze všech
testovaných žáků vyřešila méně než jednu pětinu úloh základní společné
části, jaká část jednu až dvě pětiny úloh základní společné části atd. Nad
každým grafem najdete informaci o tom o jaký ročník a předmět se jedná
a především hodnotu průměrné úspěšnosti našich žáků příslušného
ročníku.
Grafy umožňují posoudit, zda jsou naši žáci v průměru ve většinové
skupině žáků rozdělených podle výsledků, nebo zda se řadí spíše
k okrajovým (pozitivně i negativně) skupinám.
Je třeba zdůraznit, že i tak je porovnání jen velmi orientační. V některých
předmětech neobsahovala úvodní společná část úplný výběr úloh
reprezentující minimální standard v jeho celé šíři.
5. ročník – český jazyk – 66,53 %
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5. ročník – matematika – 57,89 %

5. ročník – anglický jazyk – 54,57 %

9. ročník – český jazyk – 64,59 %
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9. ročník – matematika – 56,63 %

9. ročník – anglický jazyk – 54,34 %

9. ročník – německý jazyk – 65,87 %
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7.5.2. Testování v projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků
se zaměřením na jejich rozvoj“
Testování v projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se
zaměřením na jejich rozvoj“ přináší srovnání úspěšnosti našich žáků ve
vztahu k celkové úspěšnosti žáků Olomouckého kraje i k celkové
úspěšnosti zapojených žáků celorepublikově.
9. ročníky
Přestože ve srovnání s loňským rokem došlo k poklesu průměrné
úspěšnosti žáků, udržela se úspěšnost našich žáků ve všech testovaných
oblastech (český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý jazyk,
chemie, fyzika a biologie) nad průměrnou úspěšností žáků Olomouckého
kraje a v měřítku celorepublikovém jsme se nad průměrnou úroveň
znalostí a dovedností dostali v matematice, anglickém jazyce, německém
jazyce, chemii a fyzice. V testování zvláště vynikla třída s rozšířenou
dotací hodin matematiky a přírodovědných předmětů, která ve všech
oblastech za sebou „nechala“ v průměru více jak 90 % všech zúčastněných
tříd 9. ročníků (v matematice pak dokonce v celorepublikovém měřítku
98 % a v kraji všechny, tedy byla nejúspěšnější).

Vysvětlivky: Ú [%]: Úspěšnost školy v dané dovednosti; ÚP [%]: Průměrná úspěšnost
škol v dané dovednosti v celé České republice; ÚPK [%]: Průměrná úspěšnost škol v dané
dovednosti v Olomouckém kraji

7. ročníky
7. ročníky se testování účastnily poprvé. I jejich úspěšnost byla ve všech
testovaných oblastech (český jazyk, matematika, anglický jazyk, německý
jazyk, přírodopis) nad průměrnou úspěšností žáků jak celorepublikově, tak
v Olomouckém kraji. I v 7. ročnících zvláště vynikla třída s rozšířenou
dotací hodin matematiky a přírodovědných předmětů, která ve všech
oblastech za sebou „nechala“ v průměru více jak 95 % všech zúčastněných
tříd 7. ročníků (v matematice dokonce 97 %).
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5. ročníky
Úspěšnost 5. ročníků byla ve třech testovaných oblastech (český jazyk,
matematika, anglický jazyk) nad průměrnou úspěšností žáků jak
celorepublikově, tak v Olomouckém kraji, v jedné oblasti (člověk a jeho
svět) pod průměrnou úrovní znalostí a dovedností stejně starých žáků.
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7.6. Údaje o opravných zkouškách a neprospívajících žácích ke konci
školního roku, žácích nehodnocených ze zdravotních důvodů a žácích se
sníženým stupněm z chování
Neprospívající žáci k 30.6.2012:
• Celkem................................................................................
o Z toho:
 s možností opravné zkoušky ...................................
 bez možnosti opravné zkoušky ...............................
o z toho
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) ..............
Neprospívající žáci po opravných zkouškách k 31.8.2012:
• Celkem................................................................................
o z toho:
 po opravné zkoušce .................................................
 bez možnosti opravné zkoušky ...............................
o z toho
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) ..............
Snížený stupeň z chování:
• uspokojivé:
 1. pololetí ................................... 4 žáci
 2. pololetí ................................... 1 žáci
• neuspokojivé:
 1. pololetí ................................... 0 žáků
 2. pololetí ................................... 1 žáci
7.7.

15 žáků
12 žáků
3 žáci
5 žáků
8 žáků
5 žáků
3 žáci
3 žáci

Údaje o umístění absolventů školy v roce 2012
Ve školním roce odešlo z naší školy na střední školy, učiliště a víceletá
gymnázia celkem 76 žáků (65 z devátého ročníku, 5 z osmého ročníku, 6 ze
sedmého ročníku).
Přehled umístění žáků 9. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Gymnázia ......................................... 2 žáci (2 dívky)
• Střední odborné školy ...................... 34 žáků (15 dívek a 19 chlapců)
• Učební obory s maturitou ................ 14 žáků (2 dívky a 12 chlapců)
• Učební obory .................................... 15 žáků (5 dívek a 10 chlapců)
• Umělecké školy ................................ 0 žáků
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Přehled umístění odcházejících žáků z 8. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Učební obory.................................... 5 žáků (1 dívka)
Přehled umístění odcházejících žáků ze 7. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Víceletá gymnázia ........................... 6 žáků (5 dívek)
Všichni žáci našli své umístění na středních školách, téměř všichni podle svých
představ.
7.8. Údaje o žácích se specifickými vývojovými poruchami učení a chování
diagnostikovanými pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)
integrovaných do běžných tříd
•
•
•
•
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Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) .................... 19 žáků
Poruchy chování (ADHD) .............................................................. 2 žáci
Kombinované poruchy (učení a chování) ....................................... 1 žák
Vývojová dysfázie ............................................................................ 1 žák
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Tito žáci jsou vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů, v souladu
s doporučením školského poradenského zařízení. K funkčním opatřením patří
také zabezpečení reedukační péče těmto žákům v době mimo vyučování
s využitím technik nápravy umožňujících rozvoj postižených poznávacích
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funkcí, které negativně ovlivňují výkony žáků. Na 2. stupni především vhodně
zaměřenou na procvičování a upevňování učiva předmětu český jazyk.
Dle indikované potřeby je žákům 1. stupně s lehčími vadami řeči zajištěna
individuální logopedická péče.
Dále bylo na naší škole 30 žáků, které PPP „neintegrovala“, ale do zprávy
uvádí, že mají dyslektické nápadnosti a tudíž jsou také při výuce
„zohledňováni“ podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním,
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném
znění.
Od počátku školního roku 2011/2012 byla na naší škole zprovozněna učebna
a současně kabinet s logopedickým zrcadlem, „dys“ pomůckami, pohodlnou
sedačkou, kobercem. Učebna je rovněž zdobena dětskými motivy, aby se děti,
příp. i jejich rodiče, kteří potřebují odbornou konzultaci, cítili pohodlně
a uvolněně.
7.9.

Údaje o žácích s dodatečným odkladem školní docházky
Školní docházka nebyla dodatečně odložena žádnému žákovi.
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8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Počet
účastníků:

Název:
Magisterské studium (aprobace Tv)

1

Dokončení specializačního studia – koordinátor EVVO

1

Tradičně se vyučující účastnili i celé řady jedno i vícedenních seminářů a kurzů
ať už pro celé kolektivy či pro jednotlivce, výchovné poradce, speciální
pedagogy, koordinátory EVVO či koordinátory prevence sociálně
patologických jevů, pro vyučující 1. stupně či jednotlivých všeobecně
vzdělávacích předmětů a jazyků:
Druh školení:
Počet účastníků:
1
Globální rozvojové vzdělávání - outdoorové a zážitkové hry
Leadrem uvnitř aneb jak využít osobnostních kvalit k rozvoji školy.
16
Etiketa oblékání. (Hrubá Voda)
Školní zahrady, dešťové zahrady (Sluňákov)
1
Celý učitelský
Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve sborovně ve
sbor, tzv.
školním prostředí. Práce se třídou.
„Sborovna“
Agresivita učitelů a její následky. (Sluňákov)
2
11
Tvorba webových stránek
Vzdělávací seminář pro pedagogy přírodovědných předmětů
1
(Olomouc)
Aby nám doma bylo dobře, příroda v offsidu. Koukej kudy šlapeš!
1
(Olomouc)
Abychom si rozuměli. Ekovize. Jiní a přeci stejní. (Olomouc)
1
Prohlubování znalostí vyučujících Tv na ZŠ a SŠ a ŠMVZP
2
Olomouckého kraje a zavádění nových poznatků do výuky v
kontextu moderních trendů v tradičních zemích EU. (Olomouc)
Recy věci – Plast. (Přerov)
2
Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti: "Na hřišti i ve
1
vodě být s dětmi vždy v pohodě". (Olomouc)
Leadrem uvnitř aneb jak využít osobnostních kvalit k rozvoji školy 17
Sebeuvědomění. (Hrubá Voda)
Leadrem uvnitř aneb jak využít osobnostních kvalit k rozvoji školy 16
Paměť. (Hrubá Voda)
Řešení kázeňských problémů - krizové situace ve výuce
1
a práce s ADHP. Proč žáci zlobí. (Sluňákov)
Elementární taneční dovednosti. Psychomotorické aktivity.
3
Rukodělné činnosti. Hry v místnosti. Relaxační činnosti. Proč žáci
zlobí.
Leadrem uvnitř aneb jak využít osobnostních kvalit k rozvoji školy Řízení lidských zdrojů. (Hrubá Voda)
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Zlatá nit - Slunce - projekt E-DUR. (Sluňákov)
Leadrem uvnitř aneb jak využít osobnostních kvalit
k rozvoji školy - Sociální dovednosti.
Interactive english - využití interaktivních softwarů
v hodinách Aj. (Olomouc)
Vzdělávání dle učebních stylů (jazyky).
Dynamika třídního kolektivu. (Přerov)
U veliké řeky II aneb starověké civilizace.
Sociální dovednosti.
Výtvarná výchova ve světě současného umění
a technologií - Katedra výtvarné výchovy PcF UP Olomouc.
(Olomouc) – celoroční vzdělávání
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2
28
1
3
1
2
18
1

K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků využíváme nabídky SCHOLA
SERVISU Přerov, NIDV Olomouc, ekologického centra Sluňákov, spolupracujeme
s nakladatelstvím Fraus a Tvořivou školou.
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1.

Mimoškolní aktivity - zájmové útvary (kroužky)
Školní zájmové útvary:
Kroužek volejbalu
Kroužek - Klub lesní moudrosti „Plantago“
Kroužek míčových her
Kroužek - Školní časopis „Brána“
Kroužek orientálních tanců
Počítačový kroužek
Divadelní kroužek
Kroužek florbalu
Kroužek - Praktikum z českého jazyka a literatury
Kroužek stolního tenisu
Kroužek - Jazykové hrátky
Knihovnický kroužek
Kroužky v rámci školní družiny:
Hry na počítačích
Sportíno
Stolní tenis
Sporťačka
Barvínek
Hopsando
Pracovní hrátky s keramikou
Hry a soutěže
Knihovnický

9.2.

Projekty
Projektové vyučování je nyní již nedílnou součástí vzdělávacího procesu. Děti si
touto formou procvičují a prohlubují kompetence dané v ŠVP. Vyhledávají
informace, zpracovávají je, prezentují svou práci. I žáci nižších ročníků se učí
schopnosti pracovat v týmu, hodnotit práci svou i ostatních spolužáků. Žáci
dokáží velice fundovaně zreflektovat vykonanou práci, nalézt klady, ale také
možnosti na odstranění nedostatků.
Následující výčet je jen zlomkem projektových aktivit začleněných do
každodenní výuky:
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•

Na počátku školní docházky, v 1. třídách, se již tradičně paní učitelky věnují
bezpečnosti. Velice pěkný projekt „Zebra se za tebe nerozhlédne“ nenásilně
upozorňuje na nebezpečí, které dnes na naše děti číhá na každém kroku.
Druháci navázali na tento projekt „Bezpečnou cestou do školy“. Ve třetím
a čtvrtém ročníku mezi děti pravidelně přichází pan Trčka z místní
autoškoly, který prověří, co všechno naši žáci umí. V praxi si pak své
znalosti žáci ověřují na dopravním hřišti v Lipníku či při dopravních
soutěžích, jichž se účastní.

•

Žáci nejnižších ročníků se věnovali i týdennímu projektu s názvem „Jak
chutná podzim“. Zdaleka však, jak by se z názvu mohlo zdát, nezaměstnávali
jen chuťové buňky. Celý první stupeň byl vyzdoben přírodninami a výrobky
s podzimní tématikou. Vznikaly zajímavé skupinové výstupy na dané téma.

•

Již třetí rok jsme se zapojili do projektu „Ovoce do škol“. Díky tomuto
projektu mohou žáci odebírat jednou za čtrnáct dní ovoce či zeleninu zcela
zdarma. Zásadám a návykům zdravé výživy se pak pravidelně věnujeme i ve
vyučovacích hodinách. Zúčastňujeme se i výtvarných akcí pořádaných
Ovocentrem Valašské Meziříčí.

•

Po loňském, poprvé uskutečněném, úspěšném jarním projektu „Společně
přivítáme jaro“ jsme i letos společně vítali jaro. Projekt „Společně přivítáme
jaro - podruhé“ se uskutečnil před velikonočními svátky. Menší žáci po
třídách, větší, druhostupňoví, po skupinách napříč třídami se celý den
věnovali jarním tradicím a zvykům a vyráběli výrobky, které pak byly
odpoledne vystaveny a nabízeny na školním jarmarku. Odpolední jarmark se
uskutečnil v jarně vyzdobené tělocvičně. Byl doplněn kulturním programem
čtvrťáků s lidovými tanci a písněmi, netradiční módní přehlídkou našich
deváťáků a hudebním vystoupením našich žáků, kteří navštěvují ZUŠ. Naše
pozvání přijala široká veřejnost a senioři z místního domu důchodců.

•

Tradiční třeťácký týdenní projekt „Poznáváme naše město“, spojený mimo
jiné i s prohlídkou města s průvodcem, návštěvou informačního centra
a památek města, byl letos obohacen i o interaktivní aktivity žáků.

•

Celý první stupeň se i letos zapojil do projektu „ Zdravé zuby“. Výuka
probíhala nejen s vyučujícími prvouky a přírodovědy, ale i se zubním
lékařem a ve spolupráci s drogérií DM.

•

Celý rok žáky prvního i druhého stupně provázel projekt „Čtení pomáhá“,
který pobízí děti ke čtení s výzvou k dobrým skutkům – přečíst knihu,
potvrdit krátký internetový test, dostat finanční odměnu, věnovat ji někomu,
kdo potřebuje pomoc. Naši žáci prvního stupně se tohoto projektu aktivně
zúčastňují a pomáhají. Na tuto aktivitu navazovala i další podobná čtenářská
akce „Česko čte dětem“.

•

Vyučující i děti se aktivně a s velkým nasazením zapojili do propagace naší
školy směrem k předškolákům. V období před zápisem do prvního ročníku
se uskutečnila 4 setkání s předškoláky (poznávací, sportovní, s angličtinou,
s interaktivní tabulí). Proběhla velká a úspěšná akce Putování za sluníčkem,
kdy jsme do naší školy pozvali všechny mateřské školy z Hranic. V období
po zápisu jsme již „naše“ předškoláky pozvali na další tři setkání zaměřená
na školní zralost v projektu „Školu nanečisto“. Rodiče se seznámili s paní
učitelkami, vychovatelkami, vedením školy. Společně jsme probrali, co má
prvňáček vědět, jak řešit problémy, pokud nějaké nastanou. Tento projekt
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výrazně napomáhá budoucím prvňáčkům, ale i jejich rodičům, při vstupu do
školního prostředí.
•

Žáci se zúčastnili sbírky potřebných materiálů pro zvířátka v útulcích,
ekologického projektu Recyklohraní či sběru pomerančové kůry. Několikrát
za rok naplnili kontejnery starým papírem. Část výtěžku z tohoto sběru bude
použita i na plánovanou výstavbu dětského hracího koutku pro děti
z družiny.

•

Na prvním stupni jsme i v letošním roce využívali možnosti vytvořit si i tzv.
tématické dny s daným zaměřením, např. Halloween, podzim, pravěk,
domácí mazlíčci, čertovská školička, Sluníčkový den apod.

•

„Příroda“ – tak znělo letošní téma již tradiční prezentace kvalitní práce naší
školy ve dvoraně zámku. Týdenní prezentace nabídla návštěvníkům např.
panely s pracemi žáků s tematikou přírody, výstupy z projektů i výtvarné
práce. Nechybělo ani hudební, taneční a recitační vystoupení. Odpolední
program byl doplněn „živými“ prezentacemi žáků.

•

Den Země – den plný úklidu i ekologických aktivit pro celou školu (úprava
okolí školy, pomoc v lesích, čištění potůčků, apod.). Zábavné dopoledne
plné aktivit a nových poznatků o Zemi a přírodě v parku připravené staršími
žáky pro své mladší spolužáky.

•

Již tradičním a dlouholetým úspěšným projektem je SUPERKLOKAN –
celoroční soutěž, která v sobě zahrnuje oblast matematickou, přírodovědní
a sportovní. Na konci roku proběhlo slavnostní ocenění nejlepších žáků.

•

Dějepisné projekty „Mamutí stopou“ a „Starověké Řecko“ pro 6. ročník.
Tentokrát proběhly i ve spolupráci s vyučujícími češtiny, zařazeny byly
i prvky zeměpisné (např. orientace ve Středomoří) a matematické (např.
výpočty vzdáleností podle rychlosti řecké trirémy). Pokračoval
i v předchozím roce zahájený projekt „Proč se nám líbí náš rodný kraj?“ pro
7. ročník. Navázal na historicko - vlastivědnou exkurzi s „bojovkou“ do
Velké, přírodovědnou exkurzi se sportovním zápasem v petanque ve
Valšovicích a historicko - zeměpisnou exkurzí s překvapením na Potštát.

•

Letos se naše škola přihlásila k celorepublikovému projektu Odznak
všestrannosti olympijských vítězů, který slouží ke zvýšení osobní aktivity
žáků a k porovnávání výkonů svých i mezi vrstevníky. Všichni žáci od 2. po
9. ročníky plnili deset základních disciplín. Projekt byl úspěšný, dosažené
výsledky doplnily portfolio žáků. Navíc vybraní žáci úspěšně reprezentovali
školu na okresním i krajském finále soutěže, jednotlivci postoupili i na finále
celorepublikové, které se uskuteční v září v Praze.

•

V projektech zaměřených na historii vynikl v 6. ročníku projekt „Jak k nám
lovci mamutů přiletěli dymníkem“, spojený s interaktivní exkurzí do
Vlastivědného muzea v Přerově či projekt „Starověké Řecko“, uskutečněný
ve spolupráci s vyučujícími českého jazyka, zeměpisu a matematiky.
V 7. ročníku žáci samostatně zpracovávali stránky z historie Hranic,
v návaznosti na historickou soutěž Hranice ve středověku. V 8. ročnících
pokračoval v předcházejících dvou letech zahájený projekt „Proč se nám líbí
náš rodný kraj?“, který navázal na historicko-vlastivědnou exkurzi
s „bojovkou“ do Velké, přírodovědnou exkurzi se sportovním zápasem
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v petanque ve Valšovicích a historicko zeměpisnou exkurzi s překvapením
na Potštát.
•

V rámci výuky informatiky se žáci 5. a 6. ročníku podíleli na projektu
„Animace“, 7. ročníku „Reklamní sdělení“, 8. ročníku „Digifoto koláž“
a 9. ročníku „Film“.

•

V rámci přírodovědné výuky se žáci aktivně účastnili projektu výstavby
venkovní učebny a velkou měrou zabezpečovali terénní a přípravné práce,
vysázeli stromky a keře tvořící základ živého plotu, pracovali na výrobě
přírodních budek pro ptactvo v okolí školy, vyráběli kompostéry pro
ekologickou výuku a získání návyků separování odpadů.

•

Z oblasti literární, výtvarné či hudební stojí za zmínku ročníkové projekty
„Lexikon strašidel“, „Inspirace divadlem“ – výroba loutek s příběhem,
„Barevné hodiny“, „Tvorba vlastní čítanky“, „Babička – Božena Němcová“,
„Jan Neruda“, „Rosteme s knihou“, „Národní obrození“, „Literatura
v malíčku aneb chvála internetu“, „Divadla malých forem“, „Literární
kvarteta“, „Učíme se navzájem“, atd.

•

Z projektů a projektových aktivit při výuce cizích jazyků uveďme jen
namátkou „Our dinosaurs“, „Meine familie, meine tiere“, „Halloween“, „la
Toussaint“, „Die kleidung“, „Christmas - Noel“, „Our future“, „World water
day“, „Welt wasser tag“, „Mein traumzimmer“, „Easter egg hunt“, atd.

9.3.

Soutěže, olympiády
Škola působí aktivně jako organizátor okrskových či okresních kol sportovních
a matematických soutěží.
Běžnou školní práci doplňují a zpestřují rozličné soutěže a olympiády, které
umožňují žákům ukázat individuální či kolektivní schopnosti a nadání v mnoha
různých oblastech.
Dosažené výsledky nejúspěšnějších žáků v okresních i krajských kolech
olympiád a soutěží ocenila i paní starostka města při již tradičním setkání
v zasedací síni městského úřadu.
Zde je výběr z dlouhého seznamu soutěží a olympiád, jichž se naši žáci
zúčastnili či které jsme sami organizovali, včetně největších úspěchů:
•

Matematické a logické soutěže:
o Pythagoriáda - okresní kolo - 3. a 6. místo - 7. ročník; 2. místo - 8.
ročník; 4. místo - 5. ročník; 6. místo - 6. ročník
o Matematická olympiáda - okresní kolo – 17.-19. místo - kategorie Z5; 9.
místo - kategorie Z9; 10. a 11. místo - kategorie Z6; 8.-10. místo kategorie Z7; 4. místo - kategorie Z8
o Matematický klokan – okresní kolo - kategorie Bejamin 2.-3. a 4.5.místo; kategorie Kadet - 2. a 3.-4. místo
o Genius Logicus - 3. místo v republice, 22. místo v mezinárodním
měřítku
o Šachový přebor - 1. místo - polofinálový přebor škol; 3. místo - krajský
přebor; 23. místo - Mistrovství České republiky
o Brněnská logická hra –BRLOH
o Sudoku
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Jazykové soutěže:
o Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo - 4. místo
o Olympiáda v anglickém jazyce - okresní kolo – 2. místo
o Recitační soutěž - okresní kolo - 1. místo - IV. kategorie; 2. místo - III.
kategorie; 4. místo - II. kategorie – krajské kolo - 1. místo - IV. kategorie
o Literární soutěž ke svátku sv. Valentýna v Aj a Nj
Výtvarné soutěže:
o „Hranice očima dětí“ – 1. místo - 1. kategorie
o „Jarní klobouky“.
o „Lidice 2011“
o Fotíme Hranice - 1. a 2. místo
o Malujeme myší - 2. a 3. místo
Přírodovědné soutěže:
o Prvoučnou stezkou - přírodovědné soutěžní odpoledne pro 1. a 2. třídu
o „Zlatá stezka – zlatý list“ – základní kolo - 1. a 3. místo - mladší
kategorie, 1. a 7. místo - starší kategorie, krajské kolo - 3. místo - mladší
kategorie; 9. místo - starší kategorie
o Přírodovědný klokan
o Evropské srdce - Olomoucký kraj - 2., 7. a 9. místo
o Astronomická olympiáda - základní kolo (38 úspěšných řešitelů),
krajské kolo (2 úspěšní řešitelé)
o Fyzikální olympiáda - okresní kolo - 4. místo - kategorie F
o Archimediáda - fyzikální olympiáda - okresní kolo - 6. místo
o Eurorébus - oblastní kolo 3. místo a postup do republikového finále
o Naší přírodou - 2. místo - starší žáci – finále
o Malá chemická olympiáda – okresní kolo - 9., 13. a 18. místo
o Chemická soutěž SPŠ - O nejlepšího chemika - 12, 19, 32. místo
v regionu
o Zeměpisná olympiáda - okresní kolo - 4. místo - kategorie B; 5. místo kategorie A; 5. místo - kategorie C
o Přírodovědná soutěž – Drahotuše - 1. místo
Ostatní soutěže:
o Dějepisná olympiáda - okresní kolo – 17. místo
o Piškvorkiáda
o Kdo si hraje, nezlobí
o Dopravní soutěž mezi školami
o Paragráfek
o Soutěž v recitaci, postup do okresního kola, druhý stupeň – kraj
o Lidské – Člověče nezlob se
o Hlas Struhlovska
o Soutěž v manuálních a počítačových dovednostech - 1. místo - 9. ročník
Sportovní soutěže:
o Preventan cup – okrskové kolo - 2. místo (družstvo dívek i smíšené
družstvo); okresní kolo – 1. místo dívky, 4. místo smíšené družstvo;
krajské kolo – 5. místo dívky
o Mc-Donald Cup - okrskové kolo - 3. místo
o Turnaj – házená – soutěž hranických škol – 2. místo
o Sportovní klokan
o Malá kopaná - okresní kolo - 1. místo; krajské kolo - 3. místo - starší žáci
o Přespolní běh - okresní kolo - 2. místo - starší a mladší žáci
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o Florbal Orion Cup - okrskové kolo - 4. místo mladší žačky; 2.místo
mladší žáci; 4.místo starší žačky; 4.místo starší žáci; okresní kolo 2.místo mladší žáci
o Florbal - Pohár ministra školství - 3. místo
o ČEZ Streethockey - oblastní kolo
o Turnaje v házené a vybíjené
o Coca-cola Cup v kopané – okrskové kolo - 1. místo; okresní kolo – 1.
místo; krajské kolo – 2. místo
o Novinářský kalamář – krajské kolo – 6. místo mladší žáci
o Pohár rozhlasu v atletice – okresní kolo - 1. místo - mladší žáci, 2. místo
- starší žáci; krajské kolo - 2. místo - mladší žáci
o Atletický čtyřboj - okresní kolo - 2. místo – starší hoši; krajské kolo - 2.
místo – starší hoši
o Kinderiáda
o Odznak všestrannosti olympijských vítězů – krajské kolo - 2. místo mladší žáci
o Všechovická laťka – skok vysoký – dvě 1. místa – v obou případech
vytvoření rekordu soutěže s dvacetiletou tradicí
o Plavecká mokrá štafeta na 1000 m – 2. místo
o Závod dračích lodí – 1. místo
o K & V Top v cyklistice - 7.-11. místo
9.4.

Akce pro žáky
Nejen ve vyučovacích hodinách ve škole zajišťujeme výchovné a vzdělávací
cíle. Pro žáky organizujeme řadu, ať už pravidelných či nahodilých, exkurzí
a akcí, které výuku doplňují i zpestřují, vnášejí do ní nové formy a metody
výchovně vzdělávací práce. Zde je výběr těch nejvýznamnějších:
•

•

Exkurze pro žáky 1. stupně:
o 1. ročník – Prvoučná stezka
o 2. ročník – „Dary lesa“ - ornitologická stanice Přerov
o 3. ročník – historická exkurze městem Hranice s průvodcem
o 4. ročník – muzeum Komenského Přerov – „ Pravěk“
o 5. ročník – hvězdárna Valašské Meziříčí
Exkurze pro žáky 2. stupně:
o 6. ročník:
 Přírodopis - Jarní botanická exkurze
 Dějepis - Vlastivědné museum Přerov - historická exkurze
o 7. ročník:
 Fyzika - Planetárium Jahanna Palisy v Ostravě Porubě
 Dějepis - Velkomoravský archeoskanzen Modrá
 Přírodopis - Přírodovědná exkurze - Ornis Přerov
o 8. ročník:
 Český jazyk - Historická exkurze přehled uměleckých slohů Olomouc
o 9. ročník:
 Chemie - SPŠ Hranice – laboratoře
 Přírodopis - Aragonitové jeskyně Teplice nad Bečvou
 Občanská výchova - Úřad práce
 Fyzika - Jaderná elektrárna Dukovany, vodní elektrárna Dalešice
 Pracovní činnosti - Automobilka Hyundai Nošovice
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 Dějepis - Darkovičky - pevnostní systém 2. světové války
Divadelní představení pro žáky 1. stupně:
o 1. ročník – Divadlo Nový Jičín
o 2. ročník – Divadlo Nový Jičín - muzikál Popelka, Pohádka O statečném
Jankovi
o 3. ročník – Divadlo Nový Jičín - muzikál Ferda Mravenec
o 5. ročník – Divadlo loutek - Ze starých pověstí českých
o 6. ročník – Divadlo loutek - Ostrava - Láska s červeným nosem
o 7.ročník – Divadlo loutek Ostrava - Kráska a zvíře
o 8. ročník – Divadlo loutek - Ostrava - Láska s červeným nosem
o 9. ročník – Divadlo loutek Ostrava - Sofiin svět
Pravidelná každoroční návštěva všech ročníků 2. stupně v sídle Moravské
filharmonie Olomouc na jejich koncertech pro školy.
Sportovní akce a aktivity nejen pro žáky školy:
o Sportovní den k otevření hřiště s umělým povrchem za účasti žáků
pozvaných vesnických škol.
o Turnaje ve streetbalu, vybíjené šišatým míčem, stolním tenisu, ringu,
líném tenisu.
o Soutěž ve skoku vysokém, účast na závodech dračích lodí, lezecké stěně.

9.5.

Další akce a aktivity
• Den plný her a zábavy pro předškoláky z mateřských škol z Hranic.
• Škola „Nanečisto“ – dopoledne i odpoledne plná sportu, aktivit na
interaktivní tabuli a pracovních dílniček pro předškoláky a jejich rodiče.
• „O tajemství Struhadla“ – akce žákovské samosprávy pro družstva
z druhého stupně – víkendové plnění úkolů na stanovištích.
• Vánoční jarmark – zhotovení výrobků a jejich vystavení a prodej ve
dvoraně hranického zámku.
• Zhotovení a roznášení novoročenek partnerům, představitelům města
a hranických institucí a podniků, sponzorům.
• A spousta dalších …

9.6.

Mateřská škola
• Počet dětí……………………..25
• Počet oddělení…………………1
V roce 2011/12 navštěvovalo naši MŠ „Slunečnice“ 25 dětí. Z tohoto počtu
bylo 8 dětí předškolního věku.
V březnu se konal zápis dětí do MŠ pro rok 2012/2013. Přihlášku podalo 22
rodičů. Bylo přijato 7 dětí.
V mateřské škole se děti vzdělávají podle ŠVP „Děti pojďte si hrát“.
Našim cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené
výchovy, probouzet v dětech tvořivost a schopnost spolupráce, podporovat a
prohlubovat dětskou zvídavost a fantazii, respektovat jedinečnost každého
dítěte.Dětem nabízíme celou řadu aktivit a prací v průběhu celého školního
roku. Děti se naučily velké množství písní, básní, pohybových her. Uskutečnilo
se několik besídek pro rodiče. Pozvali jsme rodiče a prarodiče na odpolední
dílničky. Děti chodily do MŠ rády.
Akce pořádané v průběhu školního roku:
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Oslava prvního roku trvání naší MŠ – dort Slunečnice
Předání dárečku na začátek školního roku (linecké kolečko – obličej
dítěte)
Dopis a obrázky naší paní uklízečce, která byla dlouhodobě nemocná
Návštěva nemocné paní uklízečky
Návštěva studentů zubního lékařství – vyprávění příběhu O Kazíkovi,
ukázka jak si správně čistíme zuby, co zuby rády jí
Vaření z plodů podzimu – vaření z brambor a švestek „ Bramborové
špalíčky s dušenými švestkami na másle
Divadlo – „ O statečném Jankovi“
Podzimní besídka „ Vítáme tě, podzime“
Návštěva Galerie M+ M „ Ticho v lese“
Návštěva družiny u paní vychovatelky Jany
ORNIS – „Putování s ježkem“
Sourozenecké odpoledne – hry s hračkami se sourozenci, pohybová
část, modelování s vařenou modelínou
Beseda s panem myslivcem Dvořákem
Divadlo Úsměv – „Krakonošovo spadané listí“
Divadelní představení – „ O chytré kmotře lišce“
Exkurze v Korálkárně
Předškoláci ve škole
Nakládání zelí do picles nádoby, pozorování procesu kvašení
Exkurze v květinářství – prohlížení mikulášských dekorací
Účast v soutěži DDM - Nejkrásnější vánoční ozdoba na vánoční strom
na zámku
Zájezd do Jičína s Prima školkou na dětské divadelní představení „
Zimní příhody včelích medvídků“
Čertovská besídka pro rodiče
Krmení zvířat u zásypu u rybníka Pískovčáku a krmení labutí a kachen
na řece Bečvě
Exkurze v prodejně s koberci
Oslava narozenin paní učitelky, zpěv, přání, sladký dárek pro děti
Vánoční nadílka v MŠ, odpoledne vánoční dílnička s maminkami,
ochutnávka vánočního cukroví
Návštěva výstavy na zámku – Výstava fotografií ZŠ a MŠ Šromotovo
Návštěva výstavy „Můj první den ve škole“ v ZŠ a MŠ Šromotovo –
výstava prací předškoláků
Návštěva DDM tělocvična – Závodní jízda na koloběžkách, skákání na
míčích, jízda na lunárních vozítkách, pedálech a skákání na trampolíně
Tvoření z keramické hlíny s paní vychovatelkou Janou
Návštěva první třídy a zapojení předškoláků do výuky
Karneval
Exkurze u pana ševce
Den otevřených dveří – obdarování příchozích dětí perníkovou
slunečnicí
Třídenní koutek živé přírody – terárium s džungarskými křečky
Výroba ovocného a zeleninového salátu
Vaření bylinkového čaje, ochutnávání květového a lesního medu
Setí semínek řeřichy
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Setí semínek slunečnic, pozorování klíčení, přesazování semínek do
kelímků pro děti k zápisu
Malování s panem malířem Dostálem
Návštěva koncertu Zdeňka Uhlíře
Výroba smrtek, vyprávění o zvycích jara
Loučíme se se zimou – procházka s rodiči – vynášení smrtek k řece
Bečvě, na Pasekách pozorování drůbeže, morčat, zlatých rybiček, kočky
Micinky a psa Kima
Návštěva bývalé praktikantky Aničky, zkouška Jiráskova testu školní
zralosti s předškoláky
Šití velikonočních zajíčků
Zdobení vajíček cibulovou technikou
Zdobení perníkových vajíček ušlehaným bílkem s cukrem a lentilky
Návštěva velikonoční výstavy v galerii M+M
Besídka pro rodiče „Jaro, vítej“
Vyrábění s rodiči „velikonoční věneček“
Návštěva velikonočního jarmarku
Návštěva divadelního představení „Není drak jako drak“
Oslava Dne Země - účast na akci organizované ZŠ ke Dni Země na
Střelnici
Úklid odpadků v Údolíčku a třídění odpadků do kontejnerů na plast,
papír, sklo a smíšený odpad
Čarodějnice - vaření lektvarů v kotlíku, soutěživé hry v Údolíčku,
opékání vuřtů
Zahájení plaveckého kurzu
Účast ve výtvarné soutěži „ Prckův svět“
Účast na atletických závodech na hřišti ZŠ Šromotovo
Příprava na besídku ke Dni matek – pohoštění pro maminky ( tvoření
srdíček z lineckého těsta), výroba dárečku – srdíčko se vzkazem pro
maminku, vázání kytiček z kopretin
Besídka pro maminky a babičky s reportáží „Víš, co ráda dělá tvoje
maminka?“
Dětské představení Klaun Pepíno Prcek
Návštěva ZUŠ na Dnu otevřených dveří (hudební a výtvarný obor)
Poznáváme své město – vycházka za Domov důchodců k Lovětínským
– hry na zahradě
Skupinové fotografování
Návštěva Galerie M+M – výstava prací ZŠ a ZUŠ
Oslava Dne dětí – Stopovaná s plněním úkolů do vesnice Velká
Spaní v MŠ – účast předškoláků na akci Nanečisto – soutěžení na
školním hřišti. Stopovaná s plněním úkolů, hry na zábavném hřišti,
opékání vuřtů, zpěv. Vzpomínání co se nám líbilo v MŠ, hygiena,
strašidelný příběh na přání dětí, spánek, ranní hygiena, společné
chystání snídaně
Pozorování dračích lodí při tréninku, pozorování vody u splavu na pravé
a levé straně
Výlet do Teplic a Mariánského údolí, hry v dětském areálu Na výsluní
ve Zbrašově
Loučení s předškoláky, pasování na školáky, předání knižního dárku
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Výlet k řece Bečvě na oblázkový břeh, brouzdání v řece, stavby z písku
a oblázků, pozorování malých rybiček, slunění

Školní družina
• Počet oddělení ………………………………. 4
• Počet žáků ve školní družině……………… 120
• Vychovatelky ……………………………….. 4
Od právě uplynulého školního roku 2010/2011 působí školní družiny
v samostatných prostorách. 1., 3. a 4. oddělení je umístěno v pavilonu školní
jídelny a mimoškolní výchovy společně s prvními třídami. Druhé oddělení
využívá pro svou činnost prostory bývalého bytu školníka, který byl
zrenovován z ohledem na činnost školní družiny.
Vychovatelky školní družiny pracují podle ŠVP „Družináč Struhlovsko“, který
je součástí ŠVP školy. Školní rok proběhl pod názvem „KAŽDÝ DEN JE
SVÁTEK“. Činnosti byly zaměřeny na upevňování kolektivních vztahů,
vzájemné spolupráce mezi dětmi a získávání nových poznatků a zkušeností.
Děti se učily toleranci a respektování svých kamarádů, prezentovaly svou
tvořivou práci (výzdoba školy, výrobky na výstavky nejen v prostorách školy).
V každém oddělení děti pracovaly podle měsíční soutěže, kterou si vyhodnotily
společně s vychovatelkou a získaly drobné odměny. Činnosti byly směřovány
na ochranu životního prostředí, pozorování přírody a uplatnění znalostí (změny
v přírodě, pranostiky). Vědomosti děti zhodnotily nejen při soutěžích a řešení
kvízů, ale i při výtvarných a pracovních činnostech. V návaznosti na přírodu si
děti osvojovaly a upevňovaly návyky osobní a duševní hygieny, zdraví a tělesné
zdatnosti. Střídáním různých forem činností byl pro děti zajištěn pestrý
program, který byl motivován oslavami různých svátků. Družina nabídla dětem
rozvíjení zájmů v kroužcích – stolní tenis, hry na počítačích, sportovní kroužky
pro chlapce a dívky (v tělocvičně), výtvarné kroužky, keramiku, hry a soutěže a
hopsando (cvičení s hudbou pro dívky).
Důležitou součástí výchovné činnosti byla a je spolupráce s učiteli a podílení se
na akcích a projektech školy. Školní družina se podílela na školních projektech
– dětské hřiště, akce pro předškoláky, zápis do 1. tříd, školy v přírodě,
spolupráci s DDM a prezentaci práce družiny na výstavách v Galerii M+M a na
hranickém zámku.
Děti se celoročně účastní při zajišťování výzdoby družiny a školy.
Vychovatelky si během roku rozšiřovaly odbornost účastí na školeních.
Velmi úzce spolupracuje školní družina i s naším oddělením mateřskou školy a
především rodiči dětí..
Naši školní družinu si velmi často vybírají pro absolvování své souvislé praxe
studentky SKPŠ Odry a SPGŠ Přerov. Ne jinak tomu bylo i v uplynulém roce,
kdy několik děvčat získávalo u našich vychovatelek cenné pedagogické
poznatky a zkušenosti.
Výběr z činností jednotlivých oddělení:
• 1.oddělení ŠD
 prezentace školní družiny na zámku
 Vánoční jarmark na zámku
 Vánoční výstava dětských prací v Galerii M+M
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Velikonoční jarmark ve škole
Velikonoční výstava dětských prací v Galerii M+M
Výstava dětských prací za školní rok v Galerii M+M

•

2.oddělení ŠD
o Září: Měsíční projekt – Za zvířátky do pohádky
 Loučení s létem 2.B
 Setkání s rodiči a dětmi 3.B – prezentace školy v přírodě
 Nanečisto – Střelnice – setkání s rodiči a dětmi 1. tř.
o Říjen: Měsíční soutěž – Skřítek Podzimníček
 Projekt: Jak chutná podzim + smažení bramboráků ve ŠD
 Podzim v lese – vycházka ke krmelci – 2.B
o Listopad: Měsíční soutěž – Strašidla a strašidýlka
 Podzimní dílnička s rodiči a dětmi 4.A
 Návštěva MŠ ve škole
 Prezentace odd. ve dvoraně zámku
 Vánoční dílnička s rodiči a dětmi 2. B
o Prosinec: Měsíční projekt – Vánoční čas ve školní družině
 Prezentace odd. na vánoční výstavě v Galerii M+M
 Účast na vánočním jarmarku v zámecké dvoraně
 Perníčky a vánoční vyrábění 1.B a 2.B
 Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi
 Vánoční besídka s dílničkami pro rodiče dětí 3. B
o Leden: Soutěž v odd. Paní zima
 Výroba dárečků k zápisu
o Únor: Účast na školení vychovatelek : Pohybové kompendium
 Účast na školení vychovatelek : Pohybové kompendium
 Zápis dětí do budoucích 1. tř.
 Sportovní odpoledne v tělocvičně pro rodiče s dětmi 4.A
o Březen: Prezentace oddělení na velikonoční výstavě v Galerii
M+M
 Týdenní projekt „Knížka je můj kamarád“
 Velikonoční dílnička 1.B
 Velikonoční dílnička 4.A – drátkování
 Velikonoční jarmark v tělocvičně
o Duben:
 Týdenní soutěž „Semafor“ – znalosti z oblasti dopravní
výchovy, výroba vlastního autíčka
 Rej čarodějnic
o Květen: Měsíční projekt „Na rozkvetlé louce“
 Sportovní odpoledne v tělocvičně – rodiče a děti 4.A
o Červen: plný zábavy – soutěže v tělocvičně
 Skokem do prázdnin – výtvarná soutěž v oddělení
 Výlet na Radíkov (golf) – tř. 1.B a 2.B
 Sportovní akce s rodiči a dětmi 4.A – líný tenis
 Prezentace oddělení v Galerii M+M – Práce dětí na
červnové výstavě

•

3. oddělení ŠD
o Září: Sluníčkový měsíc -měsíční soutěž – bodování, diplomy,
odměny
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seznámení s novým prostředím, školním řádem,
povinnostmi žáků, komunikace s dospělými
 a dětmi
 zapojení dětí do výzdoby školy, vést je k pořádnosti
 a šetření společného majetku školy formou měsíčních
soutěží – Sluníčka – bodovací tabulky, odměny, diplomy
 seznamovací a kontaktní hry, kamarádské chování
 výchova ke zdraví: bezpečnost ve škole, v dopravním
provozu, poznávání dopravního značení a jeho významu,
Den bez aut
 soutěže hry ve skupinách / štafety, Molekuly, Krokodýlí
řeka/
 rozvíjení manuálních dovedností, jemné motoriky, práce
keramickou hlínou
 Četba : Pohádky, nácvik krátkých básniček k měsíčnímu
tématu
 Výtvarné a pracovní činnosti : Cesta do školy , Třídění
odpadu - koláž
 Hudební činnosti – zpěv s doprovodem
 7.9. - 16.9. 2011 Praxe Tatsiana Vezhnavets 4.ročník
SpgŠ Přerov
 19.-23.9.2011 Škola v přírodě 3.A
 27.9.2011 Sportovní odpoledne rodičů s dětmi / 2.A/
 30.9.2011 Keramika 3.A – kachle/ naše město/
o Říjen: Slavíme se Šmouly -měsíční soutěž – bodování, diplomy,
odměny
 Štafetové hry a soutěže, míčové hry
 Výtvarné činnosti -Stavíme šmoulí vesničku – kolektivní
práce,
 Svačinové prostírání, tisk na látku -Podzimníček,
Provázkové malování - abstrakce
 Bezpečná cesta do školy – BESIP – dopravní pexeso, hra
na ulici/
 Pozorování přírody, určování ovoce a zeleniny, praktické
dovednosti, zdravé stravování
 Sbírání přírodnin pro zvířátka na zimu,sušení
 Keramika : Ježek - prostorová práce, kachlíky - listy
 Poezie pro děti - zdokonalování výslovnosti a hlasového
projevu dětí
 Hudební činnosti: rytmizace, hra na tělo, cvičení s
hudbou
 vycházky do širšího okolí školy / Struhlovsko, Kde
bydlíme /
 7. - 8.10.2011 Školení
 25.10.2011 Návštěva dětí MŠ v družině
o Listopad: Chytré muchomůrky - měsíční soutěž – bodování,
diplomy, odměny
 Spolupráce dětí při tvořivých činnostech, skupinové a
kolektivní práce /výzdoba – hříbkové městečko mandala
z přírodnin, malba – Dýně, kolektivní práce výrobky do
galerie MaM, výrobky na vánoční jarmark /
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Pohybové hry a soutěže, rozvoj zdravé soutěživost,
soutěže se sportovním náčiním
 Vyprávění: Jak to bylo dál? – vyprávěj konec příběhu
(Známé pohádky)
 Výchova ke zdraví : prevence úrazů, první pomoc
 Hlasová výchova a pohybové aktivity s hudbou, nácvik
písniček s doprovodem kytary
 Strašidýlka a jiná podivná stvoření – abstraktní tvorba
 Podzimní les – skupin.práce – určování stromů podle
obrázků, stromy v okolí školy
 11.11.2011 Školky ve škole
 16.11.2011 DDM smalty – vánoční ozdoby
o Prosinec: Dáreček - měsíční soutěž – bodování, diplomy,
odměny
 Čertovský den – básničky a písničky o čertech, Mikuláši,
VV Peklíčko
 Vánoční koledy a pohádky – soutěž Dáreček – bodování,
soutzěže, diplomy, odměny, vánoční výzdoba družiny
 Soutěže a hry s pohybovou aktivitou – ve skupinách,
respektování pravidel, pomoc slabším kamarádům
 Vánoční jarmark : zámek, organizace a prodej výrobků
 pracovní činnosti s přírodními materiály, vánoční ozdoby
a výzdoba družiny , keramika –
 Perníčkový den: pečení a zdobení perníků, prostřený stůl
 Vánoční slaveníčko : koledy, dárečky, vánoční
tradice,vánoční výzdoba a výroba dekorací a drobných
vánočních dárků, posezení u čajíčků, rozbalování
dárečků
o Leden: Sněhuláček Zimáček - měsíční soutěž – bodování,
diplomy, odměny
 Rok _ měsíce, orientace v čase / hodina, den, měsíce / výroba papírových hodin
 Výchova ke zdraví – prevence nemocí / zdravá strava /,
písnička Polámal se mraveneček
 Environmentální výchova : třídění odpadu, využití
odpadových materiál
 Vítáme budoucí prvňáčky u zápisu / dárky /výzdoba, hry
pro děti v družině
 Bobování, stavby a hry na sněhu
 Četba dobrodružných příběhů o dětech a zvířátkách,
tematické kreslení
 Zimáčkovo tvoření – Sněhuláčci – velkoplošné výrobky,
kulaté obrázky / zimní tematika/
 Hudební činnosti – Muž hloupý, písničky o zimě
 Keramika v MŠ
 Školení vychovatelek 30.1.2012
o Únor: Vločka Kačka - měsíční soutěž – bodování, diplomy,
odměny
 Závodivé hry – Koulovaná, Bim-bum-bác,, soutěže –
Popelky, Zrcadlo, zimní sporty
 Bezpečné město : Besip, tísňová volání
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Skupinové práce : výtvarné, vědomostní – koláže, kvízy,
výstavy v družině /
 Vločky,řetězové skládanky ,Nakrmte tučňáky,kresba
podle předlohy/, malby na dřevo,
 Kamarádka Písnička : soutěž ve zpěvu, nácvik Princezna
na hrádku, hudební hry
 Užitkové předměty z keramiky – vázičky, tužkovníky,
barvení
 Zápis 10. A 11.2.2012 : Vítáme budoucí prvňáčky u
zápisu / dárky /,výzdoba, hry pro děti
 Škola v přírodě 2.A Zubříč – 28.2. – 1.3.2012
o Březen: Jarní košíček - měsíční soutěž – bodování, diplomy,
odměny
 Četba pohádek, vyprávění, ilustrace, jarní a velikonoční
říkadla
 Hrajeme divadlo,tematické písničky a básničky –
obchod, dvoreček,
 Jaro je tady: Změny v přírodě, jarní květiny, zvířátka a
jejich mláďata
 Velikonoční výstava v Galerii MaM
 Zahradníci – ošetřování květin v družině
 Soutěže
v rychlosti,
vytrvalosti
s využitím
tělovýchovného náčiní, orientační závody,
 Výrobky na velikonoční jarmark
 9. - 10.3.2012 Školení
 13.3.2012 Keramika s 2.A – Kuřátko
 15.3.2012 Keramika se 3.A Ovečky, ptáčci
 22.a23.3.2012 MŠ v družině / zápis do MŠ/
 22.3.2012 Dílnička 1.A
 27.3.2012 Pečení velikonočních věnců 3.A
 29.3.2012 Velikonoční jarmark ve škole
o Duben: Svátek zvířátek - měsíční soutěž – bodování, diplomy,
odměny
 Zajíčkova návštěva : velikonoční básničky a říkadla, jarní
písničky velikonoční tradice
 Dopravní znalosti, praktické dovednosti , Soutěž Dej
přednost v jízdě
 Soutěže ve všeobecných znalostech, postřehu a paměti
Vím ,víš, víme
 Kolektivní hry v přírodě – hledání pokladu, Cik-cak
dráhy, hry na hřišti, hod na cíl
 Zpívání pro radost
 Výtvarné činnosti – Šnečí závody, Dětská hřiště, Ukrytá
zvířátka, origami
o Květen: Kytička Tonička - měsíční soutěž – bodování, diplomy,
odměny
 Svátek maminek : přáníčka, dárky, básničky, písničky –
Sluníčko, Máminy oči
 9.5.2012 Pečeme štrúdl 1.A
 10.5.2012 Besídka 1.A
 15.5.2012 Besídka 2.A
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23.5. – 25.5.2012 Škola v přírodě 5.B
28.5 – 30.5.2012 Škola v přírodě
Zahradník : přesazování, pěstování rostlin, péče o
pokojové rostliny,
 Soutěž o nejlepší sportovce – závodivé hry v atriu
 Malujeme přírodu, kresba podle předlohy, malba na sklo
 31.5.2012 Školení
o Červen: Každý den je svátek
 Den dětí : zábavné odpoledne
 13.6.2012 Výstava dětských prací v Galerii MaM,
návštěva galerie
 Keramika – zvířátka, hrníčky
 Den dešťových kapek – Medard
 Svátek “Pozor,Azora” – řešení a hodnocení
druž.časopisu, Azorkova záložka
 Den písmenek – jazykovědní did.hry, nápisy / jména/
 Pohádkové odpoledne ve školní knihovně
 Sluníčkový den – hry na přání dětí, sluníčkový závěs
 Závodivé hry na hřišti, měření rychlosti a výkonu dětí
 Přírodovědná stezka 1.A
 Ukončení školního roku – příprava družinového
vysvědčení, pochvaly odměny
•

4.oddělení ŠD
o Září: Krokodýl Jeroným
 zvědavý krokodýl - seznámení dětí s řádem ŠD
 znalostní kvíz – dopravní značky
 krokodýlí rodinka
 písnička Krokodýl Jeroným
 Den bez aut
 beseda v knihovně – 2.A
 dopravní soutěž
 výzdoba chodeb na 1. září
o Říjen: Poeta Oliver
 Četba z knížky „Pohádky z vřesové chaloupky“
 Sběr přírodnin, sušení ovoce, určování podle chuti
 S Poetou na vycházce – poznávání a orientace v okolí
školy
 Houbový den – kresba hříbků , dobrůtky
 Písnička – vytleskávání rytmu, doprovod na Orfovy
nástroje
 Říkanky o hříbcích
 Veršování s Poetou
 prohekt šmoulího domečku – návrhy dětí
 práce s keramickou hlínou – hříbek
 podzimní zvonkohra – jabloka, hrušky z hlíny
 šmoulí bramboriáda – pečení lupínků a bramboráků v
kuchyňce
 podzimní paleta barev – tupování
 duchošmoula – obrázky
 břišní tance
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 Nanečisto
 peding v DDM
 Nanečisto
o Listopad: Kutění s kutilem Felixem
 Felixovy závody -vytrvalost při závodivých hrách,
štafety, dodržování pravidel
 Postavičky z kaštanů – nebozez,špejle
 Básničky o kaštanech– rým, verš, rytmus
 Tisk bramborovými tiskátky
 Četba Dramatizace pohádky
 písnička Dej mi štrůdl jiný
 výrobky na vánoční výstavu do Galerie M+M
 práce s papírem – hrací kostka
 vycházka -sběr přírodnin
 přesmyčky, rébusy
 šípkový keř – rozfoukávání tuše
 příprava třídy a chodeb na akci pro školky Putování za
sluníčkem
 výroba dárečků na vánoční jarmark
 návštěva Galerie M+M
 návštěva – prezentace školy ve Dvoraně zámku
 Nanečisto
 putování za sluníčkem
 panel do Dvorany
o Prosinec: Mlsounovy vánoční dobrůtky
 Soutěže, dovednosti jednotlivců
 Zpívánky se šmouly – koledy
 S mlsounem na výstavu do galerie
 Nadílka pro zvířátka – zdobení stromečku /jablíčka,
mrkev, kaštany/
 Výroba dárečků na vánoční jarmark
 Besídka s nadílkou
 šmoulí prostírání – zatavení do fólie
 vánoční jarmark ve Dvoraně – příprava a účast
 pečení perníčků s p. Mátlovou z Hranického týdne
 zdobení perníčků – prezentace v novinách
 smaltování s p. Fedorovou z DDM
 vypouštění balónků s přáním ježíškovi
 dopis ježíškovi – na balónek
 písnička Kosmické vánoce
 čajíčkování – mlsání perníčků a čaje
o Leden: Šmoulí super disco show
 Kreslená pohádka – „Šmoulové“
 Závody se šmouly– pohybové hry
 Zima ve Šmoulově– změny přírody v zimě, přírodní jevy,
sníh, mráz, led
 Stavby ze sněhu – podle fantazie dětí
 Šmoulování – poznávání stop ve sněhu
 Taneční soutěž a diskotéka
 písnička Šmoulové klouzačka
 zimní okno – ubrousková technika
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 sněhulák – kresba olejovými pastely
 sněhové vločky – vystřihování
 skládáš, skládám, skládáme – papírové skládačky
 zimní dům – kresba progresy
 noty známé i neznámé
 dárky k zápisu – medvěd, žabka
 spuštění webovek
 akce pro předškoláky
 keramika v MŠ
o Únor: Šmoulympiáda – svátek sportovců
 Četba
 Vyhledávání v encyklopediích – knihy rekordů
 Samostatné vyprávění známých pohádek
 Olympijské závody– závodění na chodbě
 Chystáme se na karneval - výroba masek
 olympiáda naruby
 písničky Na šmoulympiádě, šmoula je v cíli,
šmoulympijská nálada
 bobování v átriu
 divadelní představení – náměty=děti samy
 výrobky do galerie – velikonoční výstava
 výzdoba družiny a chodeb na zápis do 1. tříd
o Březen: Jarní úklid ve Šmoulově
 Oslavy velikonočních svátků, tradice, návštěva výstavy
 Četba - vyprávění, dokončení děje
 Zdobíme se Sašetkou– výzdoba oken a chodeb školy na
vel. jarmark
 Sašetka ve škole - malování
 Návštěva školní knihovny
 Péče o pokojové rostliny – přesazování, utírání od prachu
 Písnička: Šmoulov
 Závodivé hry na koberci
 Výrobky na jarmark – slepičky, stojánek, beránci, zajíc s
řeřichou
 Jarní louka kresba barvou dolepování kytiček z
barevného papíru
 Skládaný tulipán z barevného papíru
 Jarní květiny znalostní kvíz
 Každé správné dítě ví, jak zní správné přísloví – luštění
 Velikonoční jarmark v ŠD a tělocvičně
o Duben: Koloběžkiáda s Gargamelem
 „Cestou necestou“ – přecházení ulice, řešení dopravních
situací, orientace ve městě
 Četba
 Azraelovo malování – barevné křídy na chodníku
 Šmoulí dopravní značky – návrhy značek
 Sportování na hřišti závody s Gargamelem
 Čarování – příprava na filipojakubskou noc
 Písnička Na kola
 Návrhy dětského hřiště – amylínky, tuš
 Soutěž dvojic před školou
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 Přírodovědný kvíz
 Koloběžka z vršků – soutěž o nejhezčí a největší
 Soutěž 5 proti 5
 Den země – vykreslování
 Pohádkové značky – luštění jména
o Květen: Violka Šmoulinka – svátek maminek
 Dárečky pro maminky k svátku
 Hádanky, rébusy, kvízy, jazykolamy, slovní hříčky
 Básničky pro maminky
 Šmoulinčina super star – písničková soutěž
 Fialinka pro maminku– zapouštění barev
 Výrobky a výkresy do Galerie M+M – výstava dětských
prací
 Kolíčkování – pohybová hra v dětském koutku
 Montážní stavebnice – parkoviště
 Rekreační odpoledne v átriu
 Písnička Banana
 Fufubal – prostorová práce z papíru
 Pohádkový kvíz – znalost pohádek
 focení
 Veselá párty s Tupperware
o Červen: Šmoulí předprázdninová párty
 Šmoulí dráha – sportování na hřišti
 Četba: Úsměv šmoulíka Drndy, Teta to plete
 Léto se šmouly: básničky, kreslení progresy
 Najdi nejvíce slov – písmenkový had
 Zábavné odpoledne – Den dětí
 Monogram – kresba progresy
 Jako psi a kočky – film pro děti
 Závodivé hry v dětském koutku
 Celé česko čte dětem – školní knihovna
 Nanečisto – sportovní akce
 Výstava dětských prací Galerie M+M
 Návštěva Zverimexu – péče o zvířátka
 Úklid výzdoby z chodeb a družiny

9.8.

Školní jídelna a výdejna
Školní jídelna využívá objednávkový systém a nabízí tak výběr mezi dvěma
jídly. Toho s povděkem využívají nejen žáci a pracovníci školy, ale i tzv. „cizí“
strávníci.
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Rozložení pracovníků školní jídelny dle
pracovního zařazení
5

4

4

3

3
2

1

1
0
Vedoucí jídelny:

Kuchařky:

Pracovnice
provozu:

Přehled o průměrném počtu strávníků:
•
•
•
•
•
•

Děti v MŠ ............................................................................. 23 strávníků
Žáci 7 – 10 let ..................................................................... 156 strávníků
Žáci 11 – 14 let ................................................................... 187 strávníků
Žáci 15 a více let ................................................................. 58 strávníků
Zaměstnanci .......................................................................... 50 strávníků
Cizí strávníci ........................................................................ 85 strávníků

Rozložení a počty strávníků dle kategorií
Děti v MŠ

23

Žáci 7-10 let

156

Žáci 11-14 let

187

Žáci 15 a více let

58

Zaměstnanci

50

Cizí strávníci

85
0

50

100

150

200

Přehled o počtu vydaných obědů a svačinek:
•
•
•

Počet vydaných obědů v hlavní činnosti ............................... 78 386 jídel
Počet vydaných svačinek pro MŠ .................................... 6 771 svačinek
Počet vydaných obědů v doplňkové činnosti ........................ 12 959 jídel
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Počty vydaných obědů a svačinek
Počet vydaných obědů
v hlavní činnosti

78386

Počet vydaných obědů
v doplňkové činnosti

12959

Počet vydaných
svačinek v MŠ

6771

0

9.9.
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Žákovská samospráva
Školská žákovská samospráva pracuje na naší škole již osmým rokem. Členy
samosprávy jsou vybraní žáci 5. – 9. ročníků, kteří tak napomáhají lepší
komunikaci mezi žáky a vyučujícími a podílejí se i na organizaci a vedení akcí
pořádaných žákovskou samosprávou. Vedoucími žákovské samosprávy ze
strany vyučujících jsou Mgr. Marika Možnarová a Mgr. Milan Buzrla.
Schůzky samosprávy se v uplynulém školním roce konaly pravidelně každý
měsíc, někdy i častěji, podle potřeby a naléhavosti. Hned na naší první schůzce
na počátku září jsme zvolili předsedu a místopředsedu, kterými byli Lucie
Talarczyková z 9.C a Radim Poláček ze 6.B. Odhlasovali jsme si také program
a plán akcí na školní rok, kterých bylo jako vždy více než dost.
Hned v září proběhla již tradiční dopravní soutěž pod vedením Mgr. Mariky
Možnarové. V měsíci říjnu proběhl 2. ročník víkendové soutěže „O tajemství
Struhadla“ za hojné účasti soutěžících z většiny tříd naší školy. Na tuto soutěž
jsme získali grant z města, který byl využit na odměny a materiální zabezpečení
soutěže. Také se konal první sběr starého papíru, který bývá několikrát do roka.
Během listopadu se vybraní členové samosprávy za pomoci vyučujících
českého jazyka připravovali na prosincového „Mikuláše“. Ten udělal radost
všem, hlavně však žákům na 1. stupni. Ve spolupráci se sportovní třídou 7.A
pořádala samospráva vánoční turnaj ve stolním tenise. Od tohoto měsíce také
probíhala sbírka jídla a věcí pro kočky a psy v útulcích, kdy aktivní byl hlavně
1. stupeň.
Také se podařilo přes počáteční problémy „rozjet“ pouštění písniček do
školního rozhlasu o velkých přestávkách.
Na lednové schůzce bylo odsouhlaseno sponzorování zvířete v jedné
z moravských zoo. Byla vybrána Zoo Lešná a jako zvířátko jsme odsouhlasili
ohroženého tygra ussurijského. Poskytli jsme sponzorský dar ve výši 5000,- Kč.
Sportovní akcí byl turnaj ve vybíjené, spojený s diskotékou a tombolou.
Na únor se těšila hlavně děvčata z 2. stupně. Roznášení a dostávání
Valentýnských přáníček je jejich oblíbenou akcí.
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V březnu se konal den naruby u příležitosti svátku učitelů. Vybraní žáci
2. stupně „přebrali“ roli učitelů a vyzkoušeli si, jaké to je, být vyučujícím na
prvním stupni. Někteří svorně přiznali, že někdy to je téměř nadlidský výkon,
ale všichni byli rádi za tuto zkušenost.
V dubnu proběhl volejbal trojic, kterého se účastnili hlavně žáci druhého
stupně. Vydařenou akcí bylo velké „Člověče, nezlob se“, které se ukázalo být
velice zábavné a účastníci si hned vynucovali další pokračování. 1. stupeň si ke
konci měsíce se samosprávou uspořádal rej čarodějnic a jiných strašidel. Také
se uskutečnilo další kolo sběru starého papíru.
Červen byl zahájen Sluníčkovým dnem, kdy si všichni žáci měli obléci něco ve
žluté barvě na počest Slunci, také proběhl první ročník soutěže „Let´s dance“,
která by měla v poněkud obměněné podobě pokračovat i v následujících letech.
Konalo se i poslední kolo sběru starého papíru. Za aktivní přístup ke sběru
papíru jsou tři třídy s největším množstvím nasbíraných kilogramů odměněny
finanční částkou do třídního fondu.
Žákovská samospráva se rozhodla pokračovat v pořádání dalších ročníků
stávajících akcí, popř. přidávat akce nové. Všichni členové pracovali podle
svých možností a schopností, ale nejaktivnějšími členy byli Smrčková
a Poledňáková z 5.A, Hlaváčová a Černochová ze 6.A, Ivanušcová z 8.A
a Hřebec z 8.B. Jim patří největší dík. Aby se ještě více podpořila a podnítila
spolupráce a aktivita dětí, rozhodli se vedoucí učitelé zapojovat do činnosti
školní žákovské samosprávy stále více mladší členy.
Mnoho akcí se podařilo, ale stále jsou v práci a vlastní aktivitě samosprávy
nemalé rezervy. Bude potřeba především zapálit a motivovat žáky do akcí
a zvýšit jejich aktivní a samostatné zapojení. Vždyť je koneckonců vše děláno
pro ně.
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10. Údaje o změnách materiálních, prostorových, technických
a jiných podmínek
Následující výčet nemůže v žádném případě obsáhnout všechny změny, které se
na škole udály a představuje jen výtah těch nejnákladnějších či
nejzajímavějších.
Na podzim 2012 byla ukončena 1. etapa rekonstrukce sportovního areálu školy.
Vyvrcholila kolaudací víceúčelového hřiště s umělou trávou o velikosti 20 x 40
metrů s nalajnovanými hřišti pro házenou, malou kopanou, basketbal a volejbal.
Celá akce byla financována zřizovatelem školy Městem Hranice. Věříme, že
nezůstane jen u 1. etapy a brzy budou zahájeny aktivity vedoucí k přípravě
2. etapy přípravou projektové dokumentace na přestavbu běžecké dráhy,
dálkařského sektoru, vrhačského sektoru a samostatného kurtu.

„Dnes“

„Dříve“
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Nejvíce se během uplynulého roku změnily vstupní prostory školy. Zmizely
nevzhledné drátěno-plechové šatní kóje, které nahradily nové dřevěné šatní
skříňky pro každé dítě a pohodlné lavičky.

„Dříve“

„Dnes“
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Navíc přibylo i posezení pro děti čekající na výuku nebo rodiče čekající
v odpoledních hodinách na děti či strávníky na oběd. Došlo k obložení stěn
sloužících jako výstavka dětských prací.

„Dnes“
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Změn nejen vzhledových se dočkala i školní jídelna. Kromě výmalby a obkladů
výdejních prostor se zde objevilo nové linoleum a nerezový jídelní pult pro
výdej stravy. Vykachlíkovány byly i přípravny stravy, vybílena kuchyň.

„Dříve“

„Dnes“
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Novým nábytkem a výpočetní technikou odpovídající hygienickým
požadavkům při práci s PC byla vybavena počítačová učebna na 2. stupni.

„Dnes“
„Dříve“
Nově byla vybudována počítačová učebna na 1. stupni, která zároveň z velké
části slouží i výuce jazyků s pomocí interaktivních výukových programů.
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Možnosti každodenního využití počítačů, výukového softwaru či vzdělávacích
zdrojů na internetu ve všech předmětech napomůže i již třetí plně funkční
počítačové učebna s 32 pracovními stanicemi pro žáky.

Nových počítačů a interaktivních tabulí či dataprojektorů s ozvučením se
dočkaly i další učebny, což opět znamená výrazné rozšíření nabídky
a dostupnosti každodenního využití moderních interaktivních technologií
a s tím souvisejících možností názornější a pro žáky pestřejší a přitažlivější
výuky. Mimochodem díky interaktivním dotykovým tabulím v 1. a 2. třídách si
na jejich možnosti a přínos pro výuku a poznání budou zvykat a s nimi se učit
pracovat již ti nejmenší školáci od prvních krůčků ve škole. Stanou se tak pro
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ně v následujících letech zcela nezbytným a běžným prostředkem výuky
i zdrojem informací.
„Bývalá školní zahrada“ se začala měnit v přírodní učebnu. Prvním krokem
k této proměně byla výstavba dřevěné pergoly s lavičkami, jež bude sloužit za
příznivého počasí výuce nejen přírodovědných předmětů na čerstvém vzduchu
a sluníčku. Přírodní učebna se navíc stane i zdrojem přírodního materiálu pro
řadu činností, ať už výtvarných či „badatelských, vědeckých“.

„Dnes“

„Dříve“
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11. Údaje o prevenci rizikového chování, zdravý životní styl
Velký důraz v oblasti prevence rizikového chování klademe na utváření
příznivého klimatu třídy a vztahů ve třídě, a to ve značné míře i v prostředí
mimo učebny a při akcích mimo školu na školách v přírodě, adaptačních
kurzech, lyžařských kurzech, školních výletech, dnech třídního učitele, apod.
11.1. Účast na školách v přírodě
Školy v přírodě ve školním roce 2011/2012
Třída:

Termín:

Počet dnů:

Místo:

Počet dětí:

1.A

28.-30.5.2012

3

Semetín

18

1.B

21.-23.5.2012

3

Semetín

16

2.A

28.2.-1.3.2012

3

Zubříč

15

2.B

23.-25.5.2012

3

Semetín

16

3.A

19.-23.9.2011

5

Semetín

25

3.B

12.-19.6.2012

5

Semetín

17

4.A

30.5.-1.6.2012

3

Semetín

23

5.A

21.-23.5.2012

3

Zubříč

20

5.B

23.-25.5.2012

3

Zubříč

18

11.2. Účast na plaveckém výcviku
Plavecký výcvik ve školním roce 2011/2012

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Třída:

Počet dětí:

MŠ

25

1.A

20

1.B

16

2.A

14

2.B

17

3.A

23

3.B

23

4.A

24

4.B

19

5.A

21

5.B

23

5.C

19
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11.3. Účast na lyžařských kurzech
Lyžařské kurzy ve školním roce 2011/2012
Třída:

Termín:

Počet dnů:

Místo:

Počet dětí:

5. ročníky

27.2.-2.3.2012

5

Tošovice

43

7. ročníky

5.3.-9.3.2012

5

Horní Bečva

48

11.4. Školní úrazovost
Úrazy žáků ve školním roce 2011/2012
Počet úrazů:
Evidované úrazy žáků

112

Registrované úrazy žáků

28

11.5. Minimální preventivní program
Nárůst různých sociálně patologických jevů (rizikového chování) včetně
zneužívání návykových látek v populaci mládeže a dětí školního věku se stává
celospolečenským problémem. Děti patří k nejohroženější skupině, proto je
důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní docházky.
Poskytnout žákům co nejvíce informací nejen o drogové problematice
(přiměřeně k věku žáků), naslouchat jejich problémům a otevřeně s nimi
hovořit i na neformální úrovni.
Cílem našeho programu je dlouhodobý, komplexní program. Důraz je kladen
na zodpovědnou práci pedagogů v třídnických hodinách, informovanost žáků
v hodinách občanské výchovy, rodinné výchovy, chemie, přírodopisu, dějepisu
apod., rovněž i na širokou nabídku volnočasových aktivit (školní družina,
kroužky, spolupráce s DDM). Cílem je také motivovat učitele k aktivnímu
zapojení se do realizace programu ve svých hodinách i na neformální bázi při
komunikaci se žáky, výchovou vlastním příkladem a k vzájemné
informovanosti o chování žáků.
Za velmi důležité považujeme rovněž práci se žáky za účelem zvyšování
zdravého sebevědomí, správného sebehodnocení, stanovení si reálných cílů
v životě, poznání sebe sama. Budeme vést žáky ke zvládání stresů,
k dovednostem řešit své problémy bez pomoci léků a jiných návykových látek.
K tomuto cíli využijeme různých metod aktivního sociálního učení,
individuálního přístupu k žákům, třídnických hodin apod.. Ve své práci však
nutně potřebujeme podporu a účelnou spolupráci rodičů.
Naše škola vytváří minimální preventivní program jako základní nástroj
prevence. Jde o komplexní systémový prvek v realizaci preventivních aktivit,
program je nejméně jednou ročně vyhodnocován.
Obdobně jako v předchozích letech byla i v tomto školním roce prevence
rizikového chování začleněna do ŠVP, na 1. stupni především do prvouky
a přírodovědy, na 2. stupni zejména do předmětů – rodinná a občanská
výchova, výchova ke zdraví. Průřezová témata osobnostní a sociální výchovy
pak prolínala formou nespecifické prevence všemi vyučovacími předměty.
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11.5.1. Cíl MPP
Cílem našeho programu je dlouhodobý, komplexní program, zaměřený
především na prevenci v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drogová závislost, alkoholismus, kouření
šikana, vandalismus a jiné formy násilného chování
rasismus
záškoláctví
kyberšikana
kriminalita a delikvence
podpora zdraví a osvojení zdravého životního stylu
vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení a sebepoznávání,
k dovednostem řešit problémy
k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování (např.styl EMO),
projevů agresivity a porušování zákonů
podněcování a podchycování aktivit žáků

Ke zjištění aktuálního stavu rizikových jevů jsou ve škole využívány dotazníky,
připomínky dětí a žákovské samosprávy, třídnické hodiny, hodiny předmětů
výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné.
Primární prevence je u nás realizována jak v přímém vyučovacím procesu, tak
širokou nabídkou volnočasových aktivit (školní družina, kroužky) a velkým
množstvím jednorázových akcí či dlouhodobými programy primární prevence
Metody a formy realizace primární prevence jsou podrobně rozepsány v MPP
Minimální preventivní program se nedá posuzovat jako konečná podoba, každý
rok hledáme nové náměty, inspirace, vytváříme nové projekty a současně
využíváme osvědčené aktivity. Program se týká všech žáků i pedagogů naší
školy. Součástí cílové skupiny jsou i rodiče žáků.
Při tvorbě MPP vycházíme z platné legislativy na základě pokynů MŠMT.
11.5.2. Způsob realizace MPP
Preventivní program se realizoval ve všech vyučovacích předmětech, byly
vytvořeny optimální podmínky pro výchovně - vzdělávací proces.
Metody a formy jsou podrobně rozepsány v MPP
Ke zjištění aktuálního stavu rizikových jevů ve škole jsou využívány dotazníky
třídních učitelů, připomínky dětí a žákovské samosprávy, třídnické hodiny,
hodiny předmětů výchovného charakteru. Zjišťování je průběžné.
11.5.3. Jednorázové akce MPP
• Přednáška: Láska ano, děti ještě ne, 8. a 9. ročník
• Přednáška Stop drogám, DROP IN, 8. a 9. ročník
• Dotazníkové šetření – šikana 6. ročník
• Policie ČR - Šikana, kyberšikana, 6. ročník
• Zásady zdravé výchovy – gynekologická přednáška, 8. ročník
• Beseda - Dospívání, 6. ročník dívky
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11.5.4. Školní klima
• vylepšování školního prostředí, zlepšení estetické úrovně výzdobou
žákovskými pracemi
• potírání šikany
• koordinace činnosti pedagogů
• zdůraznění všeho pozitivního, zásluh, úspěchů v reprezentaci třídy,
školy, zveřejňování a odměňování úspěšných žáků
• vysledování a odstraňování nepříznivých vlivů působících na žáky
• vytváření pozitivních vztahů mezi staršími a mladšími žáky (např.
příprava soutěží )
11.5.5. Práce třídního učitele
• podchycení aktivit, sledování zájmů žáků
• poznávání žáků i v jiném než školním prostředí
• informace o životě třídy
• zachycení škodlivých a nebezpečných signálů
• seznámení rodičů s hlavními zásadami MPP
11.5.6. Konkretizace aktivit
• škola má krizový plán postupu v případě výskytu rizikových jevů, který
je součástí MPP
• problematika rizikových jevů je řešena ve školním řádu školy
• během roku proběhlo velké množství jednorázových akcí:
 Přednášky se zeměpisnou tématikou – agentura Pohoda, 2. stupeň
 Akce žákovské samosprávy – sběr papíru, podpora stanice
opuštěných zvířat, sponzorství tygra ussurijského – duben, ZOO
Lešná, ...
 Velikonoční dílničky – celoškolní akce spojená s prodejem
výrobků
 Ornitologická stanice Přerov
 Divadlo loutek Ostrava – 1., 2. stupeň
 Muzeum Komenského Přerov – „Jak k nám lovci mamutů
přiletěli dymníkem ...“ výtvarně - dramatický animační program,
6. ročník
 Městská knihovna Rožnov pod Radhoštěm 6.ročník – beseda
Těžký život puberťáka
 Skanzen Modrá – dějepisná exkurze, 7. ročník
 Pevnostní opevnění – Darkovičky u Opavy, 9. Ročník
 Křelov – pevnostní systém 8. ročník
 Dlouhé Stráně, Velké Losiny – exkurze 9. ročník
 Znáte svoje město? 7. ročník
 Adaptační kurzy 1. a 6. ročník
 Dny primární prevence – 6. ročník
 Spaní ve škole 1. stupeň, 6. ročník
 Školy v přírodě 1. stupeň
 Den Země – zapojení do úklidu okolí školy, výsadby stromů,
úklid Hůrky
 Předtaneční kurz pro 9. ročník
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 Velké množství sportovních soutěží s velmi dobrým umístěním
našich žáků
 Městská knihovna Hranice – Zámecký klub: přednáška
s Arnoštem Vašíčkem - Tajemný svět legend a záhad
 Skanzen Rožnov pod Radhoštěm – Vánoce na dědině 1. stupeň
 Účast na aktivitách města Hranic
 Divadlo Nový Jičín – 1. stupeň
 Zdravý životní styl 1. ročník
 Dopravní výchova – 2.,3. ročník
 Den zdraví – 3. ročník
 Policie ČR –Šikana, kyberšikana– 6. ročník
 Právní vědomí, drogy – 8. ročník
 Dopravní soutěž zorganizovaná i pro školy ve městě a okolí
 Hranické hry bez hranic
(přehled akcí školy www.stru.hranet.cz)
dlouhodobé programy primární prevence:
 Zdravý životní styl
 Zdravá škola
 Škola bez šikany
 Multikulturní výchova
 Matematický, přírodovědný a sportovní klokan 1. a 2. stupeň
 Recyklohraní
volnočasové aktivity pořádané školou
 kroužky
 spolupráce s DMM
webové stránky školy – informační servis o aktivitách školy pro
žáky i rodiče
informační servis pro žáky:
 seznámení s preventivní strategií školy – činnost TU
 seznámení s krizovým plánem školy – činnost TU
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence
 semináře a školení Mgr. Milena Valentová
 účast na akcích OPPP Přerov organizovaných oblastním MP p. Houšťavovou během školního roku
o Škola bez šikany
o Abychom si rozuměli, Jiní, a přece stejní - EVVOLUCE,
Olomouc
o Globální rozvojové vzdělávání trochu jinak – outdoorové
a zážitkové hry, ARPOK, Olomouc
 OPPP Přerov - Práce s třídním kolektivem p. Opravil, celá
sborovna
Školní metodik prevence
 školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy,
s výchovným poradcem, s třídními učiteli, s ostatními
pedagogickými pracovníky
 užší realizační tým: ředitel, zástupkyně školy, VP, ŠMP, příp.
třídní učitelé
Podmínky pro výkon funkce MP
 konzultační hodiny jsou vymezeny
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 přístup k odborné literatuře, k vyhláškám MŠMT, k PC,
k internetu je zajištěn
 možnost účasti na akcích dalšího vzdělávání je zajištěn
 škola odebírá časopis Prevence
 možnost předávat informace pedagogickému sboru je umožněna
podle potřeby
 školní metodik se účastní řešení rizikových jevů ve škole, jednání
s rodiči podle potřeb školy,
 spolupracuje s oblastním metodikem prevence
Spolupráce s rodiči
 školní akce určené pro rodiče s dětmi – 1. stupeň
 pracovní dílny pro rodiče s dětmi – 1. stupeň
 účast MP na třídních schůzkách podle potřeby
 seznámení s preventivní strategií školy – činnost TU
 seznámení s krizovým plánem školy – činnost TU
 distribuce informačních letáků
 seznámení se školním řádem
Spolupráce s institucemi a organizacemi
 PPP Olomoucký kraj
 Městská policie Hranice
 Policie ČR
 Městský úřad Hranice, odbor sociální péče
 Středisko výchovné péče Kelč
 Organizace KAPPA, ARPOK, Sluňákov Horka nad Moravou,
Semetín Vsetín
Hodnocení efektivity realizace MPP
 Formou pozorování
 Formou rozhovoru s účastníky
 Formou anket a dotazníků
Konkrétní výsledky MPP
 Podařilo se realizovat velké množství jednodenních i
dlouhodobých aktivit
 Škola se zapojuje do regionálních projektů a soutěží
 Akce školy jsou prezentovány na webových stránkách školy a
v regionálním tisku
Další záměry
 Soustředit se na práci pedagogů v rámci třídnických hodin
 Prohloubit spolupráci s rodiči
 Realizovat i nadále besedy pro 2. stupeň na téma:
 Šikana
 Právní ochrana dětí, sociální prevence
 Alkohol, drogy – vznik závislosti a její důsledky
 Trestní odpovědnost

11.5.7. „Nej…“ akce za školní rok 2011/2012
Celoroční projekt „Křižovatky - naznačíme směr, cestu zvolíš sám – sama“:
• cíl: nabídnout dětem alternativy, ukázat klady a zápory, naučit je
schopnosti rozhodovat se na základě vlastního úsudku a získaných fakt,
umožnit jim rozhled, podněcovat v nich touhu hledat odpovědi na
nesrovnalosti, zdůrazňovat jejich zodpovědnost za vlastní činy,
nezavírat oči.
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

•

•

•

•

Strana č. 78/91

6. ročník:
 Začínáme spolu - den prevence 6.B
 Pravidla třídy – práce TU
 Bezpečná škola – práce TU
 6.A - Škola v přírodě – třídenní pobyt v Beskydech – květen 2012
 6.B Letíme se Safirou – spaní ve škole, adaptační program
 Cesta za čtyřmi živly – drumbeny, stmelování třídního kolektivu
 Dotazníkové šetření – šikana, monitorovací zpráva - získávání
podnětů k práci s dětmi v rámci bezpečného prostředí školy
 Prevence šikany, kyberšikany – beseda s Policií ČR,
p. Urbánková
 Čas proměn – beseda k tématu dospívání
 Pracovní listy Duhovka – materiály Policie ČR
7. ročník:
 Pravidla třídy – práce TU
 Bezpečná škola – práce TU
 17.10. 2011 Stop drogám, program DROP IN Praha
 rozdány publikace: Životní styl závislost
 občanská výchova – prevence:
• šikany
• kouření, alkoholu, drog
• zdravý životní styl
• úraz není náhoda
 Ornitologická stanice Přerov – vztahy k přírodě, vztahy mezi
lidmi
 Zpracovávání sociogramů – vztahy mezi dětmi v rámci tříd
8. ročník:
 Pravidla třídy – práce TU
 Bezpečná škola – práce TU
 17.10.2011 Stop drogám, program DROP IN Praha
 rozdány publikace: Životní styl závislost
 občanská výchova – prevence:
• šikany
• drogy,alkohol, kouření
• trestní odpovědnost
 beseda s Mudr. Kovářem : Láska ano, děti ještě ne – sexuální
výchova
 antisemitismus, rasismus x lidskosti
 Zámecký klub Hranice: projekce filmu Síla lidskosti – Nicholas
Winton, zachráněné děti petice pro udělení Nobelovy ceny míru
siru Nicholasi Wintonovy
 KAPPA – protidrogová prevence
9. ročník:
 Pravidla třídy – práce TU
 Bezpečná škola – práce TU
 17.10. 2011 Stop drogám, program DROP IN Praha
 rozdány publikace: Životní styl závislost
 občanská výchova – prevence:
• šikany
• drogy,alkohol, kouření
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• trestní odpovědnost
 9.C dotazníkové šetření - šikana
 beseda s Mudr. Kovářem : Láska ano, děti ještě ne – sexuální
výchova
 antisemitismus, rasismus x lidskosti
 Zámecký klub Hranice: projekce filmu Síla lidskosti – Nicholas
Winton, zachráněné děti petice pro udělení Nobelovy ceny míru
siru Nicholasi Wintonovi
 9.B matematické soustředění
Akce k zajištění bezpečného prostředí, k upevňování kamarádských vztahů
mezi žáky naší školy:
• Učíme se navzájem – žáci 2.stupně vyučovali na 1.stupni, akce měla
velký ohlas u dětí „na obou stranách“
• Prezentace školy na veřejnosti – areál zámku Hranice, výstava, aktivity
žáků – taneční vystoupení, prezentace vlastních prací, soutěže, …
• Sportovní dny
• Velikonoční dílničky
• Závody dračích lodí
• Den bez aut
• Akce žákovské samosprávy – charita – péče o opuštěná zvířata,
sportovní i vědomostní soutěže
• sběr papíru – z výtěžku relaxační koutek na 2.stupni, sponzorování
tygra ussurijského, ZOO Lešná – duben 2012, …
Vzdělávání pedagogického sboru:
• Návaznost na předchozí školení a semináře z roku 2010 - Škola bez
šikany, Zubříč – Spurný, Středisko výchovné péče Resocia Přerov,
program pro sborovnu, dvoudenní setkání
• připomenutí, prohloubení, nové pohledy a přístupy
• v úvodním týdnu školního roku 2011/2012 – předána informace
o aktualizovaném Minimálním preventivním programu, včetně
připomenutí Programu proti šikaně (materiál je dostupný v kanceláři
školy, v elektronické podobě na webu či intranetu školy)
• každý TU obdržel metodický list – Co dělat, když si žáci ubližují
• součástí Programu proti šikaně je dopis MPP pro rodiče, který TU
využívají k oslovení rodičů na třídních schůzkách – informovanost o
snaze vytvořit pro jejich děti v naší škole bezpečné prostředí
• na webu školy a serveru školy – metodické materiály primární
prevence stažené ze stránek MŠMT k prevenci rizikového chování
• říjen 2011 – seminář „sborovna“ - Práce s problémovou třídou
• přednáška - Vliv mužsko-ženských vztahů ve třídě a únavy ve
sborovně na komunikaci ve školním prostředí - OPPP – Mudr.Opravil
(speciální pedagog – etoped, Zlín)
• celoroční setkávání – Hrubá Voda, několik dvoudenních setkání
„Leadrem uvnitř aneb …“
• květen, červen – seminář „sborovna“ – psychologové Facová, Vorel –
práce s problémovými dětmi, jak pracovat na svém růstu apod.
11.5.8. Shrnutí
• V průběhu školního roku 201/2012 bylo řešeno několik případů
nevhodného chování či jednání žáků.
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Nejčastěji se setkáváme s agresivitou a vulgárním vyjadřováním, se
zhoršenými vztahy mezi žáky – slovní či fyzické napadání, vyčlenění
žáka z kolektivu – problematika byť i skrytých projevů šikany je
opakovaně připomínána především v rámci třídnických hodin,
v hodinách občanské výchovy. Intenzivně se na prevenci šikany
zaměřujeme při přechodu žáků na 2. stupeň v 6. ročníků – besedy
s Policií ČR, přednášky, apod.
Ojediněle se vyskytly případy záškoláctví často tolerovaného rodiči.
Všechny přestupky byly ihned řešeny s třídními učiteli, vážnější s
vedením školy, výchovnou poradkyní, rodiči a nejzávažnější z nich i s
pracovníky OPPP nebo s pracovníky sociálního odboru při MěÚ
Hranice.
Výchovná komise zasedala několikrát během školního roku a řešila již
výše uvedené náznaky či projevy šikany, krádež mobilu, opakující se
pozdní příchody do vyučování, záškoláctví, agresivní napadení žáka.
Pedagogický sbor se každoročně v rámci seminářů či školení věnuje
problematice prevence rizikových
vztahů, tréninku
řešení
konkrétních konfliktů mezi dětmi, řada setkání nám v letošním roce
umožnila rozšířit si vědomosti v práci s problémovou třídou.
Rodiče i děti mají možnost v rámci pravidelných konzultačních hodin
nebo po domluvě mimo stanovenou dobu kontaktovat všechny
vyučující školy, metodika prevence, výchovného poradce, vedení
školy. Akutní případy řešíme ihned.

.

12. Údaje o environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO)
Škola má vypracovaný program EVVO.
• Zapojení do mezinárodních, celorepublikových a místních projektů:
 Síť škol M.R.K.E.V. - celorepublikový
 Ekopolis a Multipolis - celorepublikový
 Spring alive (Plantago) - celorepublikový
 Beskydský poutník (Plantago) - místní
• Soutěže: výborné umístění, budeme pokračovat i v následujícím roce
 Naší přírodou - Přerov, družstvo mladších i starších žáků, Zbyněk
Kamas – 2. místo ve finále (okres)
 Zelená stezka, zlatý list - Hranice, 2 družstva starších a 2 družstva
mladších žáků v místním kole, získali jsme v obou kategoriích 1.místo
a mladší kategorie 3. místo, postup do krajského kola; Krajské kolo –
výborné 3. místo mladších žáků – Jakub Lehký, Kateřina Lehká,
Barbora Buriancová, Helena Smrčková, Anna Poledňáková, Jana
Beránková
 Recyklohraní -celoroční soutěž ve sběru baterií, zářivek
a nebezpečného odpadu početné zapojení žáků 1. i 2. stupně i učitelů
(60 lidí).
• Akce pro žáky:
 Exkurze, výukové programy – některé připravované učiteli, některé
lektorované pracovníky níže uvedené organizace
o Ptáci ČR, Ornitologická stanice Přerov – 7.ABC
o Hranické rezervace a herbář - 6.A, 6.B
o Zoologická zahrada Kopeček – 8.A
o Výstava o tropickém deštném pralese v prostorách školy
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o Valašské muzeum v přírodě – vánoční program (6. AB)
o DDM a hvězdárna Valašské Meziříčí – 5.ročník, výuk. Program
Lišejníky
o BIOS Přerov - školka
 Projekty:
o Projekt podzim – 1. stupeň
o Velikonoční jarmark – výroba a prodej rukodělných výrobků
žáků a učitelů školy
o Den Země – celá škola:
 1.stupeň - zábavné dopoledne plné aktivit a nových
poznatků o Zemi a přírodě na střelnici (zapojení žáků 7.B a
8.B jako organizátorů)
 2. stupeň - úprava okolí školy, úklid NPR Hůrka, břehů
Bečvy, práce v lese ve Stříteži (9.ABC)
 Školy v přírodě:
o Téměř všechny třídy 1. stupně se zúčastnily škol v přírodě.
Pobyty byly třídenní či pětidenní a nejčastěji probíhaly na SEV
Alcedo – Hájenka u Vsetína a na Zubříči.
 Kroužky
o Plantago – klub lesní moudrosti při ZŠ a MŠ Hranice,
Struhlovsko
 Víkendové akce zaměřené na poznávání a ochranu přírody,
turistiku a zajímavosti naší republiky. Jeden z nejpočetnějších
kroužků na škole, výzdoba školy nástěnkou a fotokronikami
(1.patro 2.st.), zapojení do projektů, úzká spolupráce s rodiči,
práce v chráněných územích na hranicku.
Další vzdělávání učitelů:
 Dokončení specializačního studia koordinátora EVVO + doškolovací
seminář
 Semináře ekologického střediska Sluňákov – Zlatá nit, pravěk …
Provoz školy:
 Škola pořádá pravidelně sběr starého papíru a zapojila se do soutěže
Recyklohraní (sběr vysloužilých elektrospotřebičů, baterií a úsporných
žárovek). Ve všech třídách probíhá separace odpadu na papír a plasty,
koše vynáší sami žáci do separačních kontejnerů na chodbách.
Přírodní učebna:
 Ve školním roce 2011/12 jsme ve spolupráci se SPŠ Hranice postavili
na pozemku jednoduchou nekrytou pergolu s posezením pro žáky a
provedli výsadbu živého plotu. V dalších fázích by zde měla pomalu
vznikat přírodní zahrada s různými biotopy – jezírkem, skalkou,
květnatou loučkou…
Finanční podpora na realizaci školních projektů v oblasti EVVO:
 Grant města Hranice na přírodní učebnu – 20 000,- Kč
 Grant města Hranice na Den Země – 3 000,- Kč
 Podána žádost o grant ve výši 70 000,- Kč na projektové aktivity
v rámci výzvy na podání žádosti o poskytnutí grantu z revolvingového
fondu Ministerstva životního prostředí.

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 82/91

Výroční zpráva o činnosti Základní školy a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace

13. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Naše škola podala v únoru 2012 žádost o grant v rámci programu celoživotního
učení COMENIUS Partnerství škol 2012. Projektová žádost „And they lived
happily ever after – European tales and legends“ byla Národní agenturou pro
evropské vzdělávací programy schválena a doporučena k realizaci, a tak byla
v srpnu 2012 podepsána grantová smlouva. Na jejím základě zahájí naše škola
od školního roku 2012/2013 realizaci plánovaných projektových aktivit, včetně
několika mobilit, ve spolupráci s partnerskými školami v Německu, Anglii,
Španělsku, Itálii, Turecku, Bulharsku a Polsku.

14. Údaje o mezinárodní spolupráci
V uplynulém školním roce jsme navázali partnerskou spolupráci se Zespołem
Szkół w Rydułtowach v Polsku. Hlavní dík za to patří především paní učitelce
Mgr. Andrei Smrčkové.
V úterý 29.5.2012 jsme žáky a učitele z partnerské školy z města Rydultowy
poprvé přivítali na naší škole. Nabitý program zahájilo uvítání ve škole a její
prohlídka. Barvy, výzdoba, školní rozhlas, ZOO koutek – to vše a mnohé další
se polským dětem moc líbilo.
Dopoledne patřilo sportovním utkáním v kopané, basketbalu a v ringu. Žáci
šestého ročníku byli o něco starším kamarádům z Polska rovnocenným
soupeřem a počáteční ostych se při hře změnil v zápal a nadšení.
Po vydatném obědě přišla polským přátelům vhod prohlídka historického jádra
města a naučné stezky Hůrka. Cestou si vyslechli místní pověsti, obdivovali
krásnou vyhlídku a naši nej... propast. Protože město Rydultowy je industriální
a hornické město, Hranice svojí historickou krásou a architekturou i příroda
v okolí Hranic a Teplic naši návštěvu skutečně ohromily. Žáci z 6.B se zhostili
své role hostitelů a průvodců na výbornou a na kolonádě se s polskými
kamarády rozloučili s pozváním na návštěvu v listopadu - tentokrát naši
v Polsku.
Výlet polských kamarádů pak pokračoval ještě návštěvou jeskyní a hradu
Helfštýn. A co je nejdůležitější? Kluci a holky si spontánně vyměnili maily
a „setkávají“ se na facebooku.
Webové stránky partnera: http://www.zsrydultowy.pl

15. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
•

•

Jeden pedagog pokračoval během školního roku v rámci DVPP, respektive
celoživotního vzdělávání, ve studiu koordinátora EVVO, jež zdárně ukončil.
Jeden pedagog si během školního roku doplňoval magisterským studiem
předpoklady pro získání odborných kvalifikačních předpokladů.
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16. Údaje o předložených a případně i školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Následující seznam obsahuje projekty podávané či schválené a již realizované
naší školou v uplynulém školním roce 2011/2012 v rámci různých
vyhlašovaných grantových programů.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
1.) EU peníze školám – „Modernizací výuky k vyšší vzdělanosti“ –
1.9.2011 byly zahájeny práce na schváleném projektu, na jehož
realizaci škola získala 2 595 837,- Kč, a to převážně na inovaci výuky
prostřednictvím
moderních
interaktivních
informačních
a komunikačních technologií.
2.) Grantový projekt v rámci globálního grantu „Zvyšování kvality ve
vzdělávání v Olomouckém kraji II“ Operačního programu Vzdělávání
pro konkurenceschopnost spolufinancovaný ze státního rozpočtu ČR
a Evropského sociálního fondu „Hledání nové cestičky k výuce
matematiky“ – projekt zaměřený na zlepšování podmínek pro výuku
technických, přírodovědných oborů a řemesel, včetně zvyšování
motivace žáků ke vzdělávání v těchto oborech. Hlavním cílem projektu
je využití potenciálu výpočetní techniky jako jedné z možností
přiblížení matematiky žákům. Projekt byl schválen a jeho realizace
započala 1.2.2012. Škola tak získala 1 998 802,- Kč na vytvoření
potřebného technického zázemí (server, zálohovací zařízení, vybavení
počítačové učebny výpočetní technikou, notebooky pro tvůrce kurzů)
e-learningu školy, jeho naplnění kurzy výuky práce s e-learningovým
systémem z pohledu žáka i učitele tvůrce kurzů a kurzy matematiky
včetně elektronických on-line přístupných výukových materiálů.
Další grantové výzvy, jejichž prostřednictvím jsme se pokoušeli získat
mimorozpočtové příjmy na zkvalitnění podmínek výuky či na realizaci
vzdělávacích aktivit:
3.) Ve spolupráci s Městem Hranice podán v Regionálním operačním
programu střední Morava záměr realizace projektových aktivit
v rámci výzvy č. 31/2012 2.2.3 infrastruktura pro rozvoj vzdělávání se
zaměřením na podporu výuky přírodovědných předmětů. Záměrem
byla rekonstrukce tří odborných učeben přírodovědných předmětů.
4.) V červnu 2012 podána v rámci 9. výzvy žádost o poskytnutí grantu ve
výši 70 000,- Kč na pokračování v budování přírodní učebny
z revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí na podporu
udržitelného rozvoje. V současné době je žádost v rozhodovacím
řízení.
5.) Projekt v rámci grantového řízení vyhlášeného firmou CEMENT
Hranice a.s. – „Klouzačky a prolézačky pro děti i pro školáčky.“ –
venkovní herní prvky pro děti ze školní družiny. Grant nebyl přiznán.
6.) V rámci krajských příspěvků a dotací jsme požádali o příspěvek na
podporu zahraničních vztahů Olomouckého kraje na zajištění výjezdu
žáků naší školy do partnerské školy ve městě Rydultowy v Polsku.
Bohužel nám příspěvek nebyl poskytnut, jelikož město Rydultowy
neleží v Opolském vojvodství, tedy nejde o přeshraniční spolupráci
v rámci Olomouckého kraje.
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Naše škola se aktivně zapojila i do grantové politiky města Hranice.
Získala příspěvek na realizaci následujících aktivit:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)

Grant „Přírodní učebna II“ – 20 000,- Kč
Grant na „Den Země“ – 3 000,- Kč
Grant „Dopraváček“ – 5 000,- Kč
Grant „Fakultativní tábor při ZŠ a MŠ Struhlovsko“ – 5 000,- Kč
Grant „Podpora dětí a mládeže zapojené do AŠSK při ZŠ a MŠ
Hranice - Struhlovsko“ – 4 000,- Kč

Nezískala příspěvek na realizaci následujících aktivit:
6.) Grant „Atletický triatlon“
7.) Grant „Škola před školou – Nanečisto“
8.) Grant „Vítání jara – podruhé“

17. Údaje o spolupráci
17.1. s odborovou organizací
Spolupráce mezi odborovou organizací a zaměstnavatelem v průběhu roku
nebyla kromě administrativních úkonů žádná.
Předseda ZO odborové organizace za tři roky opakovaných žádostí a výzev
vedení školy o dodání relevantních dokladů potvrzujících založení a existenci
základní organizace ČMOS PŠ při Základní škole a mateřské škole Hranice,
Struhlovsko, nebyl schopen či ochoten tyto dodat. Jediným předloženým
dokumentem za poslední rok byl seznam nových členů vedení ZO po
odstoupení členů stávajících.
K žádnému pracovně-právnímu sporu řešenému z podnětu zástupců odborové
organizace nedošlo.
17.2. s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na tomto místě je potřeba připomenout a poděkovat všem partnerům, kteří více
či méně viditelně zasahují do vzdělávání a výchovy našich žáků a přímo či
nepřímo se na něm podílejí. Neradi bychom na kohokoli zapomněli, a proto
nebudeme všechny jmenovitě uvádět, ale všem za jejich pomoc moc děkujeme.
Vyzdvihnout je přesto potřeba výbornou spolupráci s místní samosprávou
a pracovníky našeho zřizovatele Městského úřadu Hranice, s Městkou policií,
Policií ČR, Armádou ČR, kteří nám ochotně vypomáhají při různých soutěžích,
konají besedy, zapůjčují vlastní sportoviště a zařízení pro naše akce. Dále
spolupráci s dobrovolnými spolky, za všechny vzpomeňme Červený kříž, jehož
členky aktivně vypomáhají při dopravních soutěžích, sportovními oddíly,
Sdružením rodičů při ZŠ.

18. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
18.1. Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí
•

Ze strany ČŠI byla na škole ve školním roce 2011/2012 šetřena stížnost pana
Ing. Davida Ivaniče doručené ČŠI dne 21.6.2012. Předmětem šetření stížnosti
byly pochybnosti, případně námitky stěžovatele k následujícím skutečnostem:
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o Škola dlouhodobě neřešila problematiku šikany, nikdy neinformovala ani
nevyzvala stěžovatele ke spolupráci ne řešení situace, na kterou
stěžovatel upozorňoval. Ze strany školy nebyla patřičná vůle ji řešit.
o Ředitel školy není o problémech syna stěžovatele informován, na škole
není realizována spolupráce vedení školy, školního metodika prevence,
výchovného poradce a dalších pedagogických pracovníků jak s rodinou
oběti, tak s rodinou agresora.
•

ČŠI po prošetření konstatovala, že problematice šikany je naopak ze strany
školy věnována náležitá pozornost a péče, o problematice rizikového chování
je na škole vysoká informovanost a v závěru v obou bodech stížnosti
konstatovala:
o Stížnost je v tomto bodě nedůvodná.

18.2. Veřejnosprávní kontrola zřizovatele
Ze strany zřizovatele nebyla ve školním roce 2011/2012 uskutečněna žádná
veřejnosprávní kontrola.
18.3. Kontrolní činnost Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje nebyla ve školním roce
2011/2012 uskutečněna žádná kontrola.
18.4. Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven
Dne 27.9.2011 provedli zaměstnanci Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP)
v Přerově kontrolu správnosti výpočtu a odvodu pojistného na zdravotní
pojištění zaměstnanců zaměstnavatelem za období 08/2009 až 08/2011.
Nebyly zjištěny žádné nedostatky jak ve vyměřovacích základech, tak
v provádění úhrad a plnění oznamovací povinnosti.
18.5. Kontrolní činnost krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
V březnu 2012 byla provedena kontrola pracovníky Krajské hygienické stanice
Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci zaměřená na dodržování Nařízení
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 o
hygieně potravin, zákona č. 258/200 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně
některých souvisejících zákonů, v platném znění, vyhlášky č. 137/2004 Sb., o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění vyhlášky č.
602/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 137/2004 Sb.
Při kontrole nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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19. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. –
31.12.2011
Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění a podle
Pokynu ministra školství, mládeže a tělovýchovy k zajištění jednotného postupu
MŠMT při realizaci zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ze dne 8.11.1999 v platném znění:
•
•
•
•

Celkový počet písemných žádostí o informace ......................................... 0
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace ...... 0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí
o neposkytnutí informace .......................................................................... 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona ................................. 0
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20. Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní (účetní rok)
rok 2011
V následujících tabulkách uvádím základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2011. Přehledy jsou zpracovány odděleně pro hlavní a doplňkovou činnost.
20.1. Zpráva o hospodaření v hlavní činnosti
20.1.1.

Příjmy v hlavní činnosti:

Příjmy celkem:

24 976 780,90 Kč

Příjmy - kraj a vlastní

18 704 751,00 Kč

Příspěvek Olomouckého kraje, odboru školství
Dotace
z toho:

18 699 800,00 Kč
18 665 800,00 Kč

platy
OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění, FKSP)
ONIV (učební pomůcky, DVPP, cestovné, zákonné pojištění, …)

Dotace na školní vybavení - 1. třídy
Ostatní (opotřebení učebnic, ztráty)

34 000,00 Kč
4 951,00 Kč

Příjmy - město a vlastní

6 272 029,90 Kč

Příspěvek města
Příspěvek na volnočasové aktivity
Příspěvek na ICT
Příspěvek na nákup vybavení oddělení MŠ
Příspěvek do investičního fondu (žaluzie v MŠ)
Čerpání investičního fondu
Čerpání rezervního fondu
Granty (příroda, sport, paragraf, Cement)
z toho:

3 400 000,00 Kč
100 000,00 Kč
360 000,00 Kč
480 000,00 Kč
16 000,00 Kč
16 156,00 Kč
8 845,96 Kč
21 500,00 Kč

"Škola před školou - Nanečisto"
"Dopraváček"
"Atletická soutěž družstev"
"První pomoc nejsou čáry"
"Dračí závod a struhlovská bloudička"
"O tajemství Struhadla"

3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
4 000,00 Kč
4 500,00 Kč
5 000,00 Kč

Vlastní příjmy
z toho:

1 885 527,94 Kč

úroky z běžného účtu a účtu FKSP
ŠD
MŠ
Kroužky
Tržby za prodej vlastních výrobků (potraviny)
Tržby za prodej vlastních výrobků (obědy)
Čipy
Tržby za prodej služeb (pronájem)
ostatní

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

13 412 300,00 Kč
40 000,00 Kč
4 842 000,00 Kč
371 500,00 Kč

IČ: 14618575

891,69 Kč
116 500,00 Kč
32 200,00 Kč
13 507,00 Kč
1 632 928,50 Kč
17 149,00 Kč
8 160,00 Kč
13 600,00 Kč
50 591,75 Kč

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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Výdaje v hlavní činnosti:

Výdaje celkem:

24 976 774,72 Kč

Výdaje - kraj a vlastní

18 704 751,00 Kč

Výdaje z prostředků od Olomouckého kraje, odboru školství
Výdaje z dotace
z toho:

platy
OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP
ONIV
učební pomůcky, učebnice a knihy do ŠK (včetně integrace)
z toho
cestovné
zákonné pojištění
ostatní služby
Náhrady PN
DVPP

Dotace na školní vybavení - 1. třídy
Výdaje z ostatních (vlastních) - učebnice
Výdaje - město a vlastní
Dotace volnočas. aktivity
z toho:

49 800,00 Kč
52 200,00 Kč

OON
knihy, učební pomůcky

0,00 Kč

investice
přístroje a vybavení do školní kuchyně

0,00 Kč
0,00 Kč

Provozní výdaje
z toho:

6 170 023,72 Kč

spotřeba materiálu
spotřební materiál
z toho:
potraviny - pitný režim
DDHM+DDNM
spotřeba energií
elektrická energie
z toho:
plyn + topení
voda
opravy
opravy
z toho:
materiál na opravy
služby
poštovní poplatky
z toho:
telefon
internet
externí ekonomické služby (zpracování mezd, …)
revize
pojištění školy
vývoz odpadu - kontejnery
ostatní služby a náklady z činnosti
ostatní
časopisy a tisk
z toho:
odpisy
osobní ochranné pomůcky (prostředky)
poplatky z bankovních účtů

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

13 412 300,00 Kč
40 000,00 Kč
4 560 169,00 Kč
268 246,00 Kč
385 085,00 Kč
158 673,50 Kč
39 133,00 Kč
56 332,00 Kč
53 920,00 Kč
35 645,50 Kč
41 381,00 Kč

34 000,00 Kč
4 951,00 Kč
6 272 023,72 Kč
102 000,00 Kč

Investiční výdaje
z toho:

18 699 800,00 Kč
18 665 800,00 Kč

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

3 482 382,03 Kč
429 680,09 Kč
1 603 267,35 Kč
1 449 434,59 Kč
1 515 314,82 Kč
651 192,85 Kč
703 279,42 Kč
160 842,55 Kč
436 035,10 Kč
398 418,10 Kč
37 617,00 Kč
475 097,12 Kč
13 352,12 Kč
50 243,58 Kč
50 400,00 Kč
45 310,80 Kč
32 284,50 Kč
35 925,00 Kč
44 881,97 Kč
202 699,15 Kč
261 194,65 Kč
7 495,00 Kč
212 139,45 Kč
14 146,38 Kč
27 413,82 Kč
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20.2. Zpráva o hospodaření v doplňkové činnosti
20.2.1.

Příjmy v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:
z toho:

1 168 107,00 Kč

tržby za stravné (potraviny)
tržby za stravné (mzdová režie)
tržby za stravné (věcná režie)
tržby za stravné (zisková přirážka)
nájem za TV

20.2.2.

373 753,00 Kč
320 824,00 Kč
142 514,00 Kč
17 611,00 Kč
313 405,00 Kč

Výdaje v doplňkové činnosti:

Výdaje celkem:
z toho:

1 128 530,20 Kč

spotřeba materiálu
spotřební materiál
z toho:
DDHM
potraviny do školní jídelny a pitný režim
spotřeba energií
elektrická energie
z toho:
plyn
voda
opravy a udržování
služby
telefon, internet
z toho:
ostatní služby (revize, likvidace odpadu, poštovné …)
odpisy
ostatní
platy
z toho:
odvody (sociální a zdravotní pojištění)
FKSP
Náhrady PN
zákonné pojištění

408 159,27 Kč
31 329,79 Kč
3 067,48 Kč
373 762,00 Kč
281 907,23 Kč
93 177,51 Kč
118 178,27 Kč
70 551,45 Kč
24 920,80 Kč
15 116,15 Kč
8 167,42 Kč
6 948,73 Kč
31 712,95 Kč
366 713,80 Kč
268 615,00 Kč
91 330,00 Kč
5 372,30 Kč
267,50 Kč
1 129,00 Kč

20.3. Stavy fondů

Stavy fondů

k 1.1.2011

Jmění účetní jednotky
Fond odměn
Fond FKSP
Fond reprodukce majetku (investiční fond)
Fond rezervní

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

k 31.12.2011
1 105 054,80 Kč
20 000,00 Kč
319 923,06 Kč
629 555,64 Kč
506 075,41 Kč

E-mail: stru@stru.hranet.cz

1 046 299,40 Kč
20 000,00 Kč
256 872,36 Kč
688 155,04 Kč
646 407,91 Kč
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20.4. Hospodářský výsledek
20.4.1.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

Příjmy celkem:

24 976 780,90 Kč

Výdaje celkem:

24 976 774,72 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
20.4.2.

6,18 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:

1 168 107,00 Kč

Výdaje celkem:

1 128 530,20 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
20.4.3.

39 576,80 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

6,18 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

39 576,80 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

39 582,98 Kč

20.5. Zhodnocení hospodaření
Celkový kladný výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy
Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace za účetní období kalendářního
roku 2011 činí 39 582,98 Kč.
Z toho v doplňkové činnosti za uskutečňovanou hostinskou činnost
(stravování cizích strávníků) a realitní činnost (pronájem tělocvičen) činí
kladný hospodářský výsledek 39 576,80 Kč, v hlavní činnosti školy 6,18 Kč.

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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21. Závěr
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zpracování výroční zprávy pomocí
při shromažďování dat a sestavováním dílčích zpráv:
Mgr. Jiřině Filipové, výchovné poradkyni školy
Mgr. Mileně Valentové, školní metodičce prevence
Mgr. Miroslavě Pospíšilové, speciální pedagožce školy
Mgr. Alici Lehké, školní koordinátorce EVVO
Mgr. Marice Možnarové, Mgr. Milanu Buzrlovi, vedoucím učitelům žákovské
samosprávy
Mgr. Marii Hajdové, zástupkyni ředitele školy
Mgr. Lence Šatánkové, zástupkyni ředitele školy
Janě Dröhslerové, vedoucí vychovatelce ŠD
Magdě Kárníkové, vedoucí učitelce MŠ
Jiřině Kočajnarové, vedoucí školní jídelny
Ing. Zitě Krčkové, personalistce a účetní školy

Poděkování však patří i všem učitelům, rodičům, žákům a příznivcům školy, kteří
přispěli svojí pomocí a svým úsilím ke zdárnému průběhu uplynulého školního roku.
Stejně tak všem sponzorům a dárcům školy.

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Pedagogickou radou dne 15.10.2012.

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy
a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace dne 30.10.2012.

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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