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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. Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace:
IČO: 14618575
DIČ: CZ14618575 (plátce DPH od 1.7.2013)
2.3. Sídlo:
Struhlovsko 1795
753 01 Hranice

2.4. Odloučené pracoviště (MŠ Klíček):
Struhlovsko 1432
753 01 Hranice
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2.5. Zřizovatel:
Město Hranice
Pernštejnské náměstí 1
753 36 Hranice
2.6. 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 aktuálně právnická osoba s identifikátorem právnické osoby
600 146 375 sdružuje následující zařízení:
•
•
•
•
•

Základní škola ................
Mateřská škola ................
Školní družina ................
Školní jídelna ..................
Školní jídelna–výdejna ...

kapacita: 850 žáků ................
kapacita: 100 dětí ................
kapacita: 180 žáků ................
kapacita: 720 stravovaných .
kapacita: 130 stravovaných .

IZO: 014 618 575
IZO: 181 020 491
IZO: 120 200 864
IZO: 103 132 571
IZO: 181 020 505

2.7. 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.
2.8. 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.
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 (předseda rady) a z řad pedagogických pracovníků
školy zvoleni Mgr. Dana Haluzíková a Mgr. Milan Buzrla.
2.9. Sdružení rodičů
Při škole pracuje i Sdružení rodičů při ZŠ Hranice, Struhlovsko 1795, které je
tvořeno zákonnými zástupci žáků z jednotlivých tříd a které spolupracuje
s vedením školy, pomáhá při mimoškolních činnostech, organizuje vlastní akce
pro děti i rodiče a finančně podporuje a přispívá na organizační zajištění akcí
pro žáky školy, rozhoduje o účelném využití příspěvků od rodičů žáků školy.
Předsedkyní sdružení je Ing. Lenka Kandlerová.
Sdružení rodičů se pravidelně schází s vedením školy. V září Sdružení rodičů
uskutečňuje plenární zasedání, na které jsou zváni všichni zákonní zástupci
žáků a učitelé školy. Na něm jsou zákonní zástupci seznámeni s uskutečněnými
akcemi, hospodařením sdružení, nejvýznamnějšími příjmy i výdaji za uplynulé
období a plánem akcí na období následující.
2.10. 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.
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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.
Rozhodnutím a usnesením Zastupitelstva města Hranic č. 444/2012 – ZM 17 ze
dne 11.10.2012 došlo s účinností od 1.1.2013 ke sloučení naší školy s dnes již
bývalou Mateřskou školou Klíček, Hranice, příspěvková organizace.
Součástí školy jsou tedy mateřská škola, základní škola, školní družina, školní
jídelna a školní jídelna – výdejna.
Mateřská škola má jednu třídu s kapacitou 25 dětí umístěnou přímo v budově
základní školy na adrese Struhlovsko 1795, a to v suterénu pavilonu
mimoškolní výchovy a školní jídelny.
Tři třídy s celkovou kapacitou 75 dětí umístěné v samostatné budově se
suterénem a dvěmi nadzemními patry na odloučeném pracovišti na
adrese Struhlovsko 1432. V suterénu odloučeného pracoviště je kotelna, bývalá
kuchyň a její sklady, jež se během prázdnin v rámci rozsáhlých oprav
spolufinancovaných z Regionálního operačního programu Střední Morava
začaly měnit v odpočinkové místnosti dětí se sociálním zařízením, divadelní sál
či tělocvična, sklad pomůcek. V 1. nadzemním patře jsou šatny všech tří tříd,
jedna třída s denní místností, hernou a sociálním zařízením, šatna pro personál,
sklad úklidových prostředků, výdejna stravy, v 2. nadzemním patře jsou pak
třídy dvě, výdejna strany a kabinet pedagogických pracovnic.
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Třídy školky se postupně vybavují novým plně funkčním nábytkem splňujícím
požadavky dětí daného věku, spoustou krásných didaktických pomůcek, hraček,
her, skládaček, audiovizuální technikou a PC pro výuku. Nejžhavější novinkou
je již druhá interaktivní tabule. Po té, která byla v loňském roce nainstalovaná
ve třídě v budově základní školy, byla ta nová, pořízená v rámci
uskutečňovaného projektu v Programu podpory logopedické prevence,
umístěná v oddělení předškoláků odloučeného pracoviště. V letošním roce se
pořídily do každého oddělení školky i nové televize, opravily se anténní
rozvody, nakoupil se nový nábytek do herny dalšího oddělení.

K dispozici má školka i dvě vlastní venkovní hřiště u každé z budov s herními
skluzavka,
houpačka),
s pískovišti
i lavičkami,
prvky
(průlezky,
a u odloučeného pracoviště dokonce i s bazénkem.

Své velmi bohaté aktivity prezentuje školka jak prostřednictvím webových
stránek školy - http://www.stru.hranet.cz, tak vlastních „webovek“ mateřské
školky - http://www.skolka.stru.hranet.cz.
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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, a to i veřejnou a 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. S nevýhodnou polohou školy bojujeme
nabídkou velmi atraktivní výuky zaměřené na perspektivní obory budoucnosti
matematiku a přírodní vědy, podpořenou využíváním nejmodernějších
interaktivních a multimediálních pomůcek, e-learningu či praktickou výukou
přírodních věd v přírodní učebně.
Samotná budova školy sestává z pěti pavilonů. Vstupního, ve kterém se nachází
v přízemní části šatny vybavené moderními šatními skříňkami.

V prvním patře vstupního pavilonu se nacházejí kanceláře vedení
a administrativy školy, ale i cvičná kuchyňka a dvě učebny. Odborná učebna
matematiky vybavená interaktivní tabulí s dataprojekcí, ozvučením
a vizualizérem a počítačová učebna vybavená dataprojekcí a 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“.
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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, všechny vybaveny klasickými, ale
i interaktivními tabulemi na prvním stupni a v odborných učebnách či
interaktivními dataprojektory s ozvučením ve kmenových třídách druhého
stupně.

V pavilonu druhého stupně se vyskytuje odborná učebna fyziky a chemie,
učebna přírodopisu a zeměpisu, učebna českého jazyka a dějepisu, učebna
hudební výchovy s knihovnou, učebna výtvarné výchovy, učebna pracovních
činností včetně skladů a přípraven materiálu.
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V pavilonu prvního stupně se pak vyskytuje učebna cizích jazyků vybavená
navíc digitální jazykovou laboratoří či v současné době „přestavovaná“ učebna
praktických činností v keramickou dílnu a učebnu výtvarné výchovy.

V obou pavilonech se vyskytují i počítačové učebny. V pavilonu 1. stupně
dokonce dvě, jedna využívaná převážně pro podporu výuky cizích jazyků,
druhá pro děti mateřské školky i žáky prvního stupně školy. Všechny se však
používají jak pro výuku informatiky a práce s výpočetní technikou, tak díky
množství výukových programů či vlastních digitálních učebních materiálů i pro
podporu, zatraktivnění a zefektivnění výuky všech předmětů našeho školního
vzdělávacího programu.
Mimo učeben se v obou pavilonech nacházejí také sborovny, kabinety, sklady
pomůcek, sociální zařízení pro děti i zaměstnance či návštěvníky školy,
úklidové místnosti či kanceláře správních zaměstnanců nebo dílna školníka.
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 a zázemím, 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.
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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 let, třídy na 1. stupni
navíc koberci pro relaxační chvilky, cvičení či skupinou práci a převážně
novým funkčním nábytkem pro uložení učebních pomůcek a materiálu.
Všechny třídy 1. stupně disponují interaktivní tabulí s PC a dataprojekcí
včetně ozvučení.
Přesto, že se škola soustřeďuje na vyváženou výuku všech předmětů vlastního
školního vzdělávacího programu, prioritou je a do budoucna stále více bude
výuka dnes velmi žádaných a tudíž perspektivních oborů matematiky
a přírodovědných předmětů. V souladu s moderními trendy ve výuce
a vzdělávání se škola výrazně zaměřuje na široké a především účelné využívání
moderních informačních a komunikačních technologií ve výuce, přípravě na ni,
ale i mimo ni při volnočasových aktivitách či uskutečňovaných akcích školy,
například akcích pro předškoláky nejen z hranických mateřských škol.
O úspěšnosti v tomto snažení a zaměření svědčí nejen v roce 2012 přiznaný
grant na tvorbu e-learningového vzdělávacího systému pro podporu výuky
matematiky, ale především velmi vysoká vybavenost školy informačními
technologiemi a výpočetní technikou.
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Škola disponuje čtyřmi plně vybavenými počítačovými učebnami,
interaktivními tabulemi s dataprojekcí či interaktivními projektory nebo
dataprojektory s ozvučením dnes již ve všech kmenových i odborných
učebnách, k dispozici mají pedagogové i žáci vizualizéry, videomikroskopy,
tiskárny, fotoaparáty, videokamery, tablety, scannery.

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
pracovníků. Všem 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 a diskovým prostorem.
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, ať pomocí Wi-Fi či kabelů ve všech prostorách školy i odloučeného
pracoviště školky.
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. K dispozici jsou informace
o organizaci školního roku, zprávy o činnosti školy, ke stažení formuláře,
k prohlížení fotografie, atd., atd., atd. Našim cílem a prvořadou snahou je
poskytovat nejširší veřejnosti informace o velmi bohaté činnosti školy co
nejaktuálněji a v co největší šíři, k čemuž jsou webové stránky školy a internet
tím nejvhodnějším prostředkem.
K podpoře přímé výuky i domácí přípravě slouží prozatím především
v předmětech matematika a informatika webové stránky školního
e-learningového prostředí MOODLE.
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Posedět a popovídat si se spolužáky z jiných tříd či jen si tak trošku odpočinout
mezi vyučovacími hodinami mohou žáci naší školy v „relaxačních koutcích“,
u zvířátek, stolního tenisu či jiných her na chodbách školy.

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 před třemi lety dočkalo dlouho očekávané, byť
jen částečné rekonstrukce. Jeho centrem se stalo nové hřiště házenkářských
rozměrů s umělým povrchem, umělou trávou. V letošním roce byla zahájena
jednání o zpracování projektové dokumentace druhé etapy rekonstrukce,
zahrnující v sobě úpravu běžeckých drah pro sprinty i střední tratě, dálkařského
sektoru, sektoru skokanského a vrhačského a snad i ještě jednoho
multifunkčního kurtu včetně přístupových chodníků a nového oplocení
pozemku. Doufáme, že nezůstane dlouho jen u projektové dokumentace, ale
brzy se naši úspěšní sportovci dočkají i nového tréninkového zázemí, díky
němuž se jejich již dnes úžasné výsledky na sportovním poli ještě umocní.
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V další části okolního zeleného areálu naší školy se rozprostírá přírodní učebna.
Vyrostla a každým rokem v ní přibývají další prvky především zásluhou našich
aktivních pedagogů, kteří vlastními silami a s podporou úspěšně zpracovaných
a realizovaných grantů stále rozšiřují její vybavení a využitelnost. Pergola na
přírodní zahradě vznikla díky projektovému záměru z části financovanému
městským grantem odboru životního prostředí a z nemalé části za spolupráce
s žáky a pedagogy SPŠ Hranice. V loňském roce opět částečně i díky
městskému grantu obohatila areál učebny přírodní vodní plocha s vodními
rostlinami. Díky realizaci grantu MŽP a jeho financování Revolvingovým
fondem Ministerstva životního prostředí ČR došlo k obohacení výsadby
prostoru přírodní učebny o živý plot, popínavé rostliny k budoucímu zastínění
pergoly, okrasné keře členící prostor učebny, ale i k nákupu mobiliáře,
venkovních stolů, lavic a tabulí pro práci žáků. V letošním roce přibude na
přírodní zahradě meteorologická stanice, pomocí níž budou žáci sledovat
například celoroční srážkové úhrny, teplotu ovzduší a další přírodní jevy. A to
i díky nově zakoupeným nejmodernějším pomůckám a experimentálním
měřícím systémům prostřednictvím sond, čidel a dataloggerů PASCO
s možností zpracování výsledků uskutečněných měření prostřednictvím
výpočetní techniky.
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Škola je členem Asociace školních sportovních klubů a častým pořadatelem
okrskových, okresních či krajských kol řady sportovních ale i matematických
soutěží.
Školní družina s kapacitou 180 žáků byla naplněna jen z poloiny cca 90 žáky
s pravidelnou i nepravidelnou docházkou ve třech 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 činností družiny si mohou děti vybírat i z široké
nabídky kroužků a tvořivých i sportovních aktivit.
Školní jídelna zajišťující přednostně stravování vlastních žáků základní školy,
zaměstnanců a dětí mateřské školy umožňuje v rámci doplňkové činnosti
i stravování tzv. cizích strávníků či dětí a žáků jiných školských zařízení.
Strávníci mají každodenně možnost výběru ze dvou jídel. Objednávky mohou
uskutečnit osobně či prostřednictvím objednávkového terminálu nebo webové
rozhraní. K 31.5.2013 přesáhl roční obrat školní jídelny v doplňkové činnosti
hranici určenou pro plátce daně z přidané hodnoty a tak se naše škola
s účinností od 1.7.2013 stala a je plátcem DPH.

Hlavním cílem vzdělávacího procesu školy je vychovávat všeobecně vzdělané
osobnosti. Mladé osobnosti, absolventy, kteří v průběhu základního vzdělávání
získají komplexní „výbavu“ kompetencí, jenž jim umožní efektivně jednat
a využít všeho, čemu se naučili. Absolventy připravené k úspěšnému vstupu na
střední školu, lyceum či učiliště a bezproblémovému studiu na nich.
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, a to například i díky vlastním výtvarným
dílům.
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2.11. Ostatní údaje
E-mail: stru@stru.hranet.cz
Internetové stránky: http://www.stru.hranet.cz
Datová schránka: nevmmq6
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3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, a které 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 … od školního roku
2012/2013 již nerealizován)

3.2. Vzdělávací programy
Ve školním roce 2013/2014 realizovala škola výuku v základní škole podle
vlastního Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Ať
s míčem, knihou nebo kružítkem – příležitost u nás dáme všem“.
V 7. a 8. ročníku přitom byli žáci rozděleni podle zájmu do třídy obecné a třídy
s rozšířenou dotací hodin matematiky a přírodovědných předmětů.
V 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
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2. stupeň (6. - 9. ročník)

Sportovní

Zaměření:

Obecné
Předmět:

Matematické

Ročník:

6.

7.

8.

9.

9.

7.

8.

9.

Hodinová dotace:

Český jazyk a literatura

4

4

4

5

4

4

4

4

Cizí jazyk (anglický, německý)

3

3

3

3

3

3

3

3

Matematika

5

5

4

4

4

6

5

6

Informatika

1

1

1

1

1

1

1

1

Fyzika

2

2

2

2

2

2

2

2

Chemie

0

0

2

2

2

0

2

2

Přírodopis

2

2

2

2

1

2

2

1

Zeměpis

2

2

2

2

1

1

1

2

Dějepis

2

2

2

2

2

2

2

2

Občanská výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

Hudební výchova

1

1

1

1

1

1

1

1

Výtvarná výchova

2

2

1

1

1

2

1

1

Tělesná výchova

2

2

2

2

4

2

2

2

Výchova ke zdraví

0

1

1

0

1

1

1

0

Pracovní činnosti

1

0

1

1

1

0

1

1

Volitelné předměty

2

2

2

2

2

2

2

2

Celkem:

30

30

31

31

31

30

31

31

Druhý cizí jazyk (Aj, Nj, Fj,Rj)

2

2

2

2

2

2

2

2

Základy řemeslné výroby

-

-

-

2

2

-

-

2

Volitelné předměty:

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
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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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.

4. Personální zabezpečení činnosti školy
Následující tabulky a grafy podávají rámcový popis pracovníků školy působících na
ni během školního roku 2013/2014. 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 k 30.6.2014
Pracovní zařazení:

Celkem: Z toho:

Pedagogičtí pracovníci

42 (40)

Provozní
zaměstnanci

10

Nepedagogičtí Zaměstnanci
pracovníci
jídelny

9

Celkem:

Z toho muži:

Učitelé ZŠ
Učitelky MŠ
Vychovatelky
Asistenti pedagoga
Sekretariát
Účetní
Školník
Uklízečky
Správce hřiště
Vedoucí jídelny

29
8
3
2
1
1
1
6
1
1

7
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Kuchařky

3

0

Pracovnice provozu

5

0

61 (59)

9

Celkem:

R ozložení zaměstnanců dle pracovních pozic na
pedagogické a nepedagogické pracovníky
45

42

40
35
30
25
19

20
15
10
5
0
Pedagogičtí pracovníci

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Nepedagogičtí pracovníci
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R ozložení zaměstnanců dle pohlaví
60
49

50
40
30
20

9

10
0
Ženy

Muži

Rozložení pedagogických zaměstnanců
35
29

30
25
20
15

8

10

3

2

Vychovatelky

Asistenti
pedagoga

5
0
Učitelé ZŠ

Učitelky MŠ

Rozložení nepedagogických zaměstnanců

6
5

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

Pracovnice
provozu ŠJ

Kuchařky

1
Vedoucí
jídelny

1
Uklízečky

1

Správce
hřiště

1

Domovník
(Školník)

1

Účetní

3

Sekretariát

7
6
5
4
3
2
1
0

http://www.stru.hranet.cz
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4.2. Počty a rozdělení zaměstnanců podle věku
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

40

Nepedagogičtí pracovníci

19

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
61 a více let

2
10
19
9
0
1
2
6
9
1

Celkem:

59

Věkové rozložení pedagogických pracovníků

20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

19

10

9

2
0
20-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více let

Věkové rozložení nepedagogických pracovníků

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

6

1

1

20-30 let

31-40 let

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

1

41-50 let

51-60 let

E-mail: stru@stru.hranet.cz

61 a více 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

27

Vysokoškolské - bakalářské

1

Středoškolské

12

Vysokoškolské

1

Středoškolské

6

Učební obor

8

Základní

4

40

Nepedagogičtí pracovníci

19

Celkem:
Pracovní zařazení:

Celkem:

Pedagogičtí pracovníci

Počet:

40

59

Odborná kvalifikace:

Počet:

Splňuje

38

Nesplňuje

2
Celkem:

40

Rozložení pedagogických pracovníků podle
nejvyššího dosaženého vzdělání
30

27

25
20
15

12

10
5

1

0
Vysokoškolské

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Vysokoškolské bakalářské

IČ: 14618575

Středoškolské
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6
4
1
Základní

Učební obor

Středoškolské

Vysokoškolské
- bakalářské

0
Vysokoškolské

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Rozložení nepedagogických pracovníků podle
nejvyššího dosaženého vzdělání
8

Rozložení pedagogických pracovníků podle
splňování odborné kvalifikace
40

38

35
30
25
20
15
10
5

2

0
Splňuje

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Nesplňuje

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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4.4. Počty a rozdělení zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

3

Nepedagogičtí pracovníci

0

Počet:

20 – 30 let

0

31 – 40 let
20 – 30 let
31 – 40 let

3
0
0

Celkem:
Pracovní zařazení:

Celkem:

Nejvyšší dosažené
vzdělání:

3

Vysokoškolské
Vysokoškolské bakalářské
Středoškolské

Pedagogičtí pracovníci

3
Počet:
3
0
0

Celkem:

3

Rozložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené dle pracovního zařazení
3,5

3

3
2,5
2
1,5
1
0,5

0

0
Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

Věkové rozložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené
3,5

3

3
2,5
2
1,5
1
0,5

0

0
20-30 let

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

31-40 let

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 26/98

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

Rozložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené podle nejvyššího dosaženého vzdělání
3,5

3

3
2,5
2
1,5
1
0,5

0

0

Vysokoškolské bakalářské

Středoškolské

0
Vysokoškolské

4.5. Dovolená a nemocnost
4.5.1. Pedagogičtí pracovníci
Dovolená – za období školního roku 2013/2014 bylo pedagogickými pracovníky
(učiteli ZŠ, MŠ a vychovatelkami ŠD) čerpáno 1 614 pracovních dnů dovolené,
tj. 12 912 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 2013/2014
230 kalendářních dnů, z toho 170 pracovních dnů (což je 1 840 hodin na
kalendářní a 1 360 hodin na pracovní dny). Průměrně to znamená 5,75
kalendářních dnů (46 hodin) a 4,25 pracovních dnů (34 hodin) na jednoho
pedagoga.
Nepřítomnost z důvodů ošetřování člena rodiny činila 94 kalendářních dnů,
z toho 64 pracovních dnů (což je 752 hodin na kalendářní a 512 hodin na
pracovní dny).
Nepřítomnost z důvodu čerpání neplaceného volna nebyla.
4.5.2. Nepedagogičtí pracovníci
Dovolená – nepedagogickými pracovníky bylo během školního roku 2012/2013
čerpáno 423 pracovních dnů dovolené, tj. 3 384 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 267 kalendářních dnů, z toho
196 pracovních dnů (což je 2 136 hodin na kalendářní a 1 568 hodin na pracovní
dny). Průměrně to znamená 14,05 kalendářních dnů (112,42 hodin)
a 10,32 pracovních dnů (82,53 hodin) na jednoho nepedagogického pracovníka.

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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Nepřítomnost z důvodů ošetřování člena rodiny činila 13 kalendářních dnů,
z toho 9 pracovních dnů (což je 104 hodin na kalendářní a 72 hodin na pracovní
dny).
Nepřítomnost z důvodu čerpání neplaceného volna nebyla.

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 2014/2015 se uskutečnil v pátek
7.2.2014 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 8.2.2014 od 9:00 do 11:00 hodin.
•

Celkem žáků u zápisu ............................................................ 38
 Z toho poprvé ................................................................... 35
 Přicházejících po odkladu .................................................. 3
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky ...................11
Počet odkladů povinné školní docházky ................................ 11
Počet přijatých narozených po 31.8.2008 .................................0
Celkem žáků u zápisu na jiné škole ..........................................1
Celkem žáků přestoupivších po zápisu na jinou školu .............3
Celkem přijato k základnímu vzdělávání ............................... 28
Celkem k 1.9.2014 do 1. třídy nastoupivších .........................25
 Z toho plnících povinnou školní docházku v zahraničí ..... 0

•
•
•
•
•
•
•

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

30

28

25
20
15
11
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 2014/2015 se uskutečnil v
pondělí 14.4.2014 od 8:00 do 16:00 hodin a v úterý 15.4.2014 od 8:00 do 16:00
hodin.
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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•

Celkem dětí u zápisu .............................................................. 47
 Z toho přijato ................................................................... 31
 Z toho nepřijato ............................................................... 16

35

Porovnání počtu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
a počtu dětí nepřijatých k předškolnímu vzdělávání
z kapacitních důvodů

31
30
25
20

16

15
10
5
0
Počet přijatých

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Počet nepřijatých
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6. Údaje o žácích
6.1. Počet žáků k 30.9.2013 a 27.6.2014
Počet žáků:
Třída:

k 30.9.2013
Chlapci:

Dívky:

k 27.6.2014
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
Celkem v 5. ročníku:
6.A
6.B
Celkem v 6. ročníku:
7.A
7.B
Celkem v 7. ročníku:
8.A
8.B
8.C
Celkem v 8. ročníku:
9.A
9.B
9.C
Celkem v 9. ročníku:

4
8
12
7
9
16
10
13
23
11
7
18
12
18
30
17
17
34
18
12
30
9
13
10
32
14
12
11
37

15
13
28
11
10
21
12
7
19
7
8
15
18
11
29
12
10
22
13
18
31
8
12
5
25
14
8
5
27

19
21
40
18
19
37
22
20
42
18
15
33
30
29
59
29
27
56
31
30
61
17
25
15
57
28
20
16
64

4
8
12
6
9
15
10
12
22
11
7
18
12
18
30
18
17
35
18
12
30
9
12
11
32
14
12
11
37

16
12
28
11
10
21
12
6
18
8
8
16
18
11
29
12
10
22
12
18
30
8
12
5
25
13
8
5
26

20
20
40
17
19
36
22
18
40
19
15
34
30
29
59
30
27
57
30
30
60
17
24
16
57
27
20
16
63

Celkem na 1. stupni:

99

112

211

97

112

209

Celkem na 2. stupni:

133

105

238

134

103

237

Celkem:

232

217

449

231

215

446

V tabulce a následujících grafech nejsou započítáni 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.

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 30/98

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

Rozložení žáků podle ročníků k 30.9.2013

70
60
50

40

40

59

56

5.
ročník

6.
ročník

64

61

57

42

37

33

30
20
10
0
1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

9.
ročník

Rozložení žáků podle ročníků k 30.6.2014

70
60
50

40

40

40

36

59

57

60

57

5.
ročník

6.
ročník

7.
ročník

8.
ročník

63

34

30
20
10
0
1.
ročník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

9.
ročník

Rozložení počtu žáků na 1. a 2. stupeň k 30.9.2013
245
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195

238

211

1. stupeň

2. stupeň

Rozložení počtu žáků na 1. a 2. stupeň k 30.6.2014
240
235
230
225
220
215
210
205
200
195

237

209

1. stupeň

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

2. stupeň
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Rozložení žáků podle pohlaví k 30.9.2013

235

232

230
225
220

217

215
210
205
Děvčata

Chlapci

Rozložení žáků podle pohlaví k 30.6.2014

235

231

230
225
220

215

215
210
205
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 ................................................................. 2
V Německu ......................................................... 1

6.3. Pohyb ve stavu žactva během školního roku 2013/2014
•
•

Přestupy na naši školu ......................................... 22 žáků (z toho 8 dívky)
Přestupy na jinou školu ....................................... 12 žáků (z toho 7 dívek)

6.4. Žáci s dodatečným odkladem povinné školní docházky dle § 37 odst. (3)
zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, v zahraničí
•
•

dívky ................................................................... 1
chlapci ................................................................. 1

6.5. Rozložení žáků podle státního občanství k 30.6.2014
•

Česká republika ............................................... 446

6.6. Rozložení žáků podle kraje trvalého bydliště k 30.6.2014
•
•

Olomoucký kraj .............................................. 442
Moravskoslezský kraj ..........................................4
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6.7. Rozložení žáků podle okresu trvalého bydliště k 30.6.2014
•
•
•
•
•

Přerov ............................................................. 441
Ostrava – město ................................................... 1
Karviná ................................................................ 1
Nový Jičín ........................................................... 2
Šumperk .............................................................. 1

6.8. Rozložení žáků na místní a dojíždějící dle trvalého bydliště k 30.6.2014
• Místní (Hranice) ......................................................................... 300
• Dojíždějící .................................................................................. 146
o Z toho:
 Bělotín ......................................................................... 8
 Brno ............................................................................. 1
 Černotín ..................................................................... 11
 Dolní Nětčice ............................................................... 3
 Havířov ........................................................................ 1
 Hlučín .......................................................................... 1
 Hluzov ......................................................................... 2
 Horní Těšice ................................................................ 1
 Hranice II – Lhotka ..................................................... 2
 Hranice III – Velká .................................................... 15
 Hranice IV – Drahotuše ............................................... 4
 Hranice IV – Milenov ................................................. 4
 Hranice V – Rybáře ..................................................... 1
 Hranice VI – Valšovice ............................................... 6
 Hranice VII – Slavíč .................................................... 2
 Hustopeče .................................................................... 1
 Jezernice ...................................................................... 1
 Lipník nad Bečvou ...................................................... 1
 Lipník nad Bečvou V – Podhoří .................................. 1
 Mrlínek ........................................................................ 1
 Odry ............................................................................. 2
 Olšovec ........................................................................ 5
 Opatovice .................................................................. 38
 Ostrava – Heřmanice ................................................... 1
 Paršovice ..................................................................... 6
 Partutovice ................................................................... 1
 Polom .......................................................................... 3
 Potštát .......................................................................... 4
 Radíkov ....................................................................... 1
 Rakov .......................................................................... 5
 Rouské ......................................................................... 1
 Skalička ....................................................................... 2
 Staré Město pod Sněžníkem ........................................ 1
 Špičky .......................................................................... 2
 Ústí ............................................................................ 10
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání
7.1.
Souhrnná statistika prospěchu a absence za obě pololetí školního
roku 2013/2014

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 2013/2014

1.A

20

19

1

0

0

1,031

38,15

0

1.B

20

18

2

0

0

1,081

29,95

0

2.A

17

16

1

0

0

1,11

30,88

0

2.B

20

16

4

0

0

1,244

51,85

0

3.A

22

12

10

0

0

1,375

43,41

0

3.B

19

17

2

0

0

1,211

26,94

0

4.A

19

10

9

0

0

1,573

27,21

0

4.B

15

12

3

0

0

1,341

29,60

0

5.A

30

18

12

0

0

1,34

31,06

0

5.B

29

13

16

0

0

1,566

44,03

0

6.A

29

9

16

4

0

1,909

39,17

0

6.B

28

7

20

1

0

1,888

39,28

0

7.A

30

1

26

3

0

2,341

44,03

0

7.B

30

20

10

0

0

1,41

41,43

0

8.A

17

3

10

4

3(2+1)

2,283

57,58

0,29

8.B

24

12

12

0

0

1,518

28,83

0

8.C

16

2

10

4

1(1+0)

2,156

67,81

0,85

9.A

28

6

18

4

0

1,993

70,61

0,03

9.B

20

8

12

0

0

1,537

35,80

0

9.C

16

1

13

2

0

2,092

47,06

0

Průměr:

22,45

11,00

10,35

1,10

0,20

1,600

41,23

0,06

49,00%

46,10%

4,90%

0,89%
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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 2013/20114

1.A

20

18

2

0

-

1,088

47,45

-

1.B

20

17

3

0

-

1,106

34,00

-

2.A

17

15

2

0

-

1,191

43,65

-

2.B

19

14

5

0

-

1,283

67,79

-

3.A

22

13

9

0

1,381

33,00

-

3.B

18

17

1

0

-

1,292

32,17

-

4.A

19

9

8

2

-

1,696

38,32

-

4.B

15

12

3

0

-

1,378

46,00

-

5.A

30

15

15

0

1,517

35,00

-

5.B

29

14

15

0

-

1,559

37,07

-

6.A

30

11

14

5

-

2,012

65,56

0

6.B

27

8

18

1

-

1,915

43,96

0

7.A

30

1

28

1

2,186

50,13

0

7.B

30

17

13

0

-

1,455

48,33

0

8.A

17

1

12

4

3(3+0)

2,243

47,76

0,47

8.B

24

12

12

0

-

1,487

44,16

0

8.C

16

2

11

3

2(1+1)

2,141

83,06

2,87

9.A

27

0

25

2

-

2,044

68,51

0

9.B

20

7

13

0

-

1,597

45,00

0

9.C

16

0

16

0

2,154

48,31

0

Průměr:

22,30

10,15

11,25

0,90

0,25

1,636

47,96

0,37

45,52%

50,45%

4,04%

1,12%
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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 k 30.6.2014.

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
Celkem
v 5. ročníku:
6.A
6.B
Celkem
v 6. ročníku:
7.A
7.B
Celkem
v 7. ročníku:
8.A
8.B
8.C
Celkem
v 8. ročníku:
9.A
9.B
9.C
Celkem
v 9. ročníku:

2. pololetí

Prospěli s
vyznamenáním:

1. pololetí

Třída:

2013/2014

95,00%
90,00%

5,00%
10,00%

0,00%
0,00%

90,00%
85,00%

10,00%
15,00%

0,00%
0,00%

92,50%
94,12%
80,00%

7,50%
5,88%
20,00%

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

87,50%
88,24%
73,68%

12,50%
11,76%
26,32%

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

87,06%
54,53%
89,47%

12,94%
45,47%
10,53%

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

80,96%
59,09%
94,45%

19,04%
40,91%
5,55%

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

72,00%
52,64%
80,00%

28,00%
47,36%
20,00%

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

76,77%
47,36%
80,00%

23,23%
42,12%
20,00%

0,00%
10,52%
0,00%

66,32%
60,00%
44,82%

33,68%
40,00%
55,18%

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

63,68%
50,00%
48,28%

31,06%
50,00%
51,72%

5,26%
0,00%
0,00%

52,41%
31,02%
25,00%

47,59%
55,18%
71,44%

0,00%
13,80%
3,56%

49,14%
36,66%
63,34%

50,86%
46,67%
36,66%

0,00%
16,66%
0,00%

28,01%
3,33%
66,67%

63,31%
86,67%
33,33%

8,68%
10,00%
0,00%

50,00%
3,33%
56,67%

41,67%
93,33%
43,33%

8,33%
3,34%
0,00%

35,00%
17,64%
50,00%
12,50%

60,00%
58,84%
50,00%
62,50%

5,00%
23,52%
0,00%
25,00%

30,00%
5,88%
50,00%
12,50%

68,33%
70,60%
50,00%
68,75%

1,67%
23,52%
0,00%
18,75%

33,82%
21,42%
40,00%
6,25%

54,42%
64,29%
60,00%
81,25%

11,76%
14,29%
0,00%
12,50%

27,94%
0,00%
35,00%
0,00%

60,30%
92,59%
65,00%
100,00%

11,76%
7,41%
0,00%
0,00%

22,56%

68,51%

8,93%

11,67%

85,86%

2,47%
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7.3.

Přehled udělených výchovných opatření
V následující tabulce je uveden přehled výchovných opatření na konci školního
roku 2013/2014 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
Celkem v
5. ročníku:
6.A
6.B
Celkem v
6. ročníku:
7.A
7.B
Celkem v
7. ročníku:
8.A
8.B
8.C
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 2013/2014
1. pololetí
2. pololetí

15
14

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

20
20

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

29
0
0

0
0
0

0
0
3

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

40
8
11

0
0
0

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
0
1

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

19
12
10

0
0
0

1
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
16
5

0
0
0

1
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

22
2
5

0
0
0

1
6
0

0
3
0

0
2
0

0
2
0

0
0
0

21
28
0

0
0
0

3
4
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
14
2

0
0
0

6
5
3

3
2
0

2
0
0

2
0
0

0
0
0

28
11
3

0
0
0

6
22
9

0
15
5

0
4
1

0
0
0

0
0
0

16
16
9

0
0
0

8
23
7

2
11
3

0
2
1

0
0
0

0
0
0

14
10
3

0
0
0

31
14
11

20
6
2

5
1
0

0
0
0

0
0
0

25
7
4

0
0
6

30
15
5

14
3
1

3
3
0

0
0
0

0
0
0

13
5
0
0

0
0
0
0

25
5
4
5

8
3
2
4

1
2
1
2

0
2
0
1

0
1
0
0

11
8
3
0

6
0
0
0

20
6
0
0

4
6
0
0

3
1
0
3

0
3
0
1

0
0
0
1

5
5
8
0

0
0
1
0

14
5
3
5

9
4
0
2

5
2
0
0

3
0
0
0

1
0
0
0

11
0
20
1

0
0
4
0

6
4
2
6

6
1
0
3

4
1
0
0

4
0
0
0

1
0
0
0

13

1

13

6

2

0

0

21

4

12

4

1

0

0

78

0

13

1

0

0

0

104

0

16

5

2

2

0

45

1

83

43

13

3

1

68

10

68

28

11

4

1

123

1

96

44

13

3

1

172

10

84

33

13

6

1
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Výchovná opatření ve 1. pololetí školního roku 2013/2014

140

123

120
96

100
80
60

44

1

3

1
Trojka z
chování

13

20

Dvojka z
chování

40

Důtka
ředitele
školy

Důtka
třídního
učitele

Napomenutí
třídního
učitele

Pochvala
ředitele
školy

Pochvala
třídního
učitele

0

Výchovná opatření ve 2. pololetí školního roku 2013/2014

172

84

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

6

E-mail: stru@stru.hranet.cz

1
Trojka z
chování

13

Dvojka z
chování

Důtka
třídního
učitele

Napomenutí
třídního
učitele

Pochvala
ředitele
školy

10

Důtka
ředitele
školy

33

Pochvala
třídního
učitele

200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
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Přehled prospěchu školy
V následující tabulce je uveden přehled průměrného prospěchu v jednotlivých
vyučovaných předmětech ve školním roce 2013/2014 v členění na jednotlivá
pololetí, celkový průměrný prospěch a rozdělení dle stupňů hodnocení
prospěchu a přehled zameškaných hodin k 30.6.2014.
1. pololetí

Předmět:

2. pololetí

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Chování

449

1,011

446

1,018

Český jazyk

449

2,285

446

2,312

Anglický jazyk

436

1,904

433

1,991

Německý jazyk

13

2,538

13

3,000

Občanská výchova

238

1,130

237

1,312

Dějepis

238

2,046

237

2,051

Zeměpis

238

2,332

237

2,270

Matematika

449

2,247

446

2,341

Fyzika

238

2,471

237

2,532

Chemie

121

2,785

120

2,908

Tělesná výchova

448

1,080

444

1,104

Výtvarná výchova

449

1,102

446

1,076

Hudební výchova

449

1,256

446

1,226

Prvouka

118

1,305

116

1,276

Pracovní činnosti

389

1,031

386

1,013

Vlastivěda

93

1,591

93

1,624

Přírodověda

93

1,527

93

1,806

Přírodopis

238

2,004

237

2,236

Výchova ke zdraví

145

1,283

144

1,215

Informatika

116

1,233

116

1,328

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

181

1,901

180

1,500

8

1,875

8

1,500

91

2,088

93

2,129

59

1,864

57

1,965

57

1,772

57

2,053
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Základy řemeslné
výroby
Náboženství
římskokatolické
Celkový průměrný
prospěch

23

1,348

22

1,000

14

1,000

14

1,071

1,696

1,726

Stupeň hodnocení prospěchu
Prospěl
s vyznamenáním

220

203

Prospěl

207

225

Neprospěl

22

18

Nehodnocen

0

0

Zameškané hodiny

Omluvených

Celkem

Na žáka

Celkem

Na žáka

18563

43,343

21348

47,865

20

0,045

87

0,195

Neomluvených

Stupeň hodnocení prospěchu v 1. pololetí školního roku 2013/2014

220

Prospěl s vyznamenáním

207

Prospěl

22

Neprospěl

0

50

100

150

200

250

Stupeň hodnocení prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2013/2014

203

Prospěl s vyznamenáním
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Průměrný prospěch dle předmětů
v 1. pololetí školního roku 2013/2014

Průměrný prospěch dle předmětů
ve 2. pololetí školního roku 2013/2014
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7.5.
Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích
testů ve školním roce 2013/2014
V uplynulém školním roce se naše škola žádného plošného srovnávacího
testování znalostí a dovedností neúčastnila, jelikož se již nekonalo ani
celoplošné testování žáků NIQES uskutečňované ČŠI ani testování žáků 5., 7.
a 9. ročníků v projektu „Diagnostika stavu znalostí a dovedností žáků se
zaměřením na jejich rozvoj“, pro srovnání úrovně znalostí a dovedností žáků,
jak v rámci celé republiky, tak Olomouckého kraje, do kterých byla naše škola
v uplynulých letech pravidelně zapojena.
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 30.6.2014:
• Celkem................................................................................ 19 žáků
o Z toho:
 s možností opravné zkoušky ................................... 8 žáků
 bez možnosti opravné zkoušky ............................... 11 žáků
o z toho
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) .............. 4 žáci
(9. ročník)…………2 žáci
Neprospívající žáci po opravných zkouškách k 31.8.2014:
• Celkem................................................................................ 14 žáků
o z toho:
 po opravné zkoušce ................................................. 3 žáci
 bez možnosti opravné zkoušky ............................... 11 žáků
o z toho
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) .............. 4 žáci
(9. ročník)…………2 žáci
Snížený stupeň z chování:
• uspokojivé:
 1. pololetí ................................... 3 žáci
 2. pololetí ................................... 6 žáků
• neuspokojivé:
 1. pololetí ................................... 1 žák
 2. pololetí ................................... 1 žák
7.7.

Údaje o umístění absolventů školy v roce 2014
Po ukončení školního roku 2013/2014 odešlo z naší školy na střední školy,
učiliště a víceletá gymnázia celkem 84 žáků (63 z devátého ročníku, 5 z osmého
ročníku, 15 ze sedmého ročníku, 1 z pátého ročníku).
Přehled umístění 63 žáků (26 dívek a 37 chlapců) 9. ročníků na jednotlivých
typech škol:
• Gymnázium ........................................ 5 žáků (2 dívky a 3 chlapci)
• Střední odborné školy ......................... 32 žáků (17 dívek a 15 chlapců)
• Učební obory s maturitou ................... 9 žáků (4 dívky a 5 chlapců)
• Učební obory ...................................... 17 žáků (3 dívky a 14 chlapců)
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Přehled umístění odcházejících žáků z 8. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Učební obory.................................... 5 žáků (2 dívky a 3 chlapci)
Přehled umístění odcházejících žáků ze 7. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Víceletá gymnázia ........................... 15 žáků (10 dívek a 5 chlapců)
Přehled umístění odcházejících žáků z 5. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Víceletá gymnázia ........................... 1 žák (1 chlapec)
Všichni žáci našli své umístění na středních školách podle svých představ.
7.8.
Údaje o žácích se zdravotním postižením či specifickými vývojovými
poruchami učení a chování diagnostikovanými pedagogicko-psychologickou
poradnou (PPP) integrovaných do běžných tříd k 30.6.2014
•
•
•
•

Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) .................... 12 žáků
Poruchy chování (ADHD) .............................................................. 3 žáci
Mutismus (těžké postižení včetně ADHD) ...................................... 1 žák
Vývojová dysfázie (vada řeči) ........................................................ 1 žák
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Žáci se zdravotním postižením či specifickými vývojovými poruchami učení
či chování jsou vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů, v souladu
s doporučením školského poradenského zařízení.
K funkčním opatřením patří mimo jiné také zabezpečení reedukační péče
těmto žákům v době mimo vyučování s využitím technik nápravy
umožňujících rozvoj postižených poznávacích funkcí, které negativně
ovlivňují výkony žáků. Na 2. stupni především péčí vhodně zaměřenou na
procvičování a upevňování učiva předmětu český jazyk.
Dle indikované potřeby je žákům MŠ a 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 je na naší škole zprovozněna učebna
speciálního pedagoga a učebna logopedická vybavená odbornou literaturou
a pomůckami typu logopedického zrcadla, „dys“ pomůcek, ale i pohodlnou
sedačkou, kobercem a nábytkem pro zajištění maximální pohody
reedukovaných žáků. 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 byla dodatečně odložena 2 žákům (z toho 1 dívce).

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
Tradičně se vyučující účastnili celé řady jedno i vícedenních seminářů a kurzů,
ať už pro celé kolektivy, či pro jednotlivce, se zaměřením na ICT či
specializované činnosti výchovných poradců, speciálních pedagogů,
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koordinátorů EVVO, ICT či prevence sociálně patologických jevů, pro
vyučující 1. stupně či jednotlivých všeobecně vzdělávacích předmětů a jazyků.
O DVPP je mezi pracovníky školy stále velký zájem, který však bohužel
nemůže vedení školy z organizačních, ale i finančních důvodů zcela uspokojit,
proto se snaží maximálně využít „dotované“ semináře a projekty. Velká část
seminářů byla tak zčásti nebo zcela dotována z evropských fondů a ze státního
rozpočtu České republiky v rámci poskytovanými organizacemi realizovaných
projektů.
Některá školení pro pedagogický kolektiv souvisela i s pořízením nových
moderních technologií či pomůcek pro podporu interaktivní a motivující výuky
(např. školení práce s interaktivními tabulemi, školení práce a možností využití
digitální jazykové učebny, školení práce s experimentálním měřícím systémem
PASCO pro přírodovědné předměty).
Řadu školení a workshopů si organizujeme i sami pod vedením vlastních
učitelů (např. školení k používání pořízených projekčních prostředků, softwaru
využívaného při výuce – např. GeoGebra, školního e-learningového
vzdělávacího systému MOODLE, atd.).

Druh školení:
Školení Unplugged, prevence užívání návykových látek
Projekt Critical Review…globální témata
Modul Mediální výchova
Školení OVOV
Re kurs snowboard
ENVIGLOBE
Školní přírodní zahrady
Geologická krabice
Matematika v 2. ročníku činnostně
Jak na projekty EVVO v MŠ
Žák dlouhobě selhávající ve výuce
Dítě se syndromem hyperaktivity
Rozvoj matematických představ
Od čertovského rojení až k andělskému prozpěvování
Co nabízí písnička
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Obtížné rozhovory
Jak vytvářet podnětné prostředí v MŠ
Metodika a rozvoj jazykové výchovy
Modul Mediální výchova
Jak tvořit jednoduchý animovaný film
Řešení výchovných a kázeňských problémů, krizové
situace
ve výuce a práce s ADHD
Relaxační techniky
Etická výchova
Sdílení zkušeností metodou Open Space
Genetická a globální metoda čtení v elementární třídě
Prevence šikany
Tvorba, realizace a vyhodnocování PP školy
Metoda Open space
Jak si uspořádat svůj profesní život
Školní a domácí testování v systému iSET
(inspekční systém elektronického testování)
Klima třídy a školy, člověk a životní prostředí
Monitorovací seminář Comenius
Kočičí zahrada - prevence rizikového chování
Datakabinet
Smart II
Grafomotorický kurz
Land Art
Smart I
Globální souvislosti s přesahem do historie
Příroda jako velká učebna

1
1
1
1
2
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2
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1
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2
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1
1
35
9
1
2
7
2
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K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků využíváme především bohaté
nabídky SCHOLA SERVISU Přerov, NIDV Olomouc, ekologického centra
Sluňákov, spolupracujeme s nakladatelstvím Fraus, Tvořivou školou, dodavateli
interaktivních, multimediálních a experimentálních produktů SMART,
PROMETHEAN, PASCO využíváme nabídky seminářů nakladatelství Oxford, atd..

9.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1.

Mimoškolní aktivity - zájmové útvary (kroužky)
Školní zájmové útvary:
Knihovnický kroužek
Kroužek - Školní časopis Brána
Kroužek - Digitální fotografie
Kroužek florbalu
Kroužek - Jazykové hrátky I, II
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Kroužek - Klub lesní moudrosti "Plantago"
Počítačový kroužek
Angličtina I
Angličtina II
Programování a robotování
Kroužek volejbalu
Kroužky v rámci školní družiny:
Sportíno
Stolní tenis
Sporťačka
Barvínek
Hopsando
Keramikou
Tvořílek
Knihovnický

9.2.

Projekty

Projektové vyučování je již nedílnou součástí vzdělávacího procesu a tedy i našeho
školního vzdělávacího programu. Děti touto cestou a formou získávají, případně si
procvičují a prohlubují již získané, kompetence dané ve ŠVP. Zjišťují a vyhledávají
informace, zpracovávají je, prezentují a obhajují svou práci. I žáci nejnižších
ročníků se již učí schopnosti pracovat v týmu, hodnotit práci svou i ostatních
spolužáků. Žáci dokáží velice fundovaně reflektovat vykonanou práci, nalézt klady,
ale také poukázat na nedostatky a navrhnout možnosti na jejich odstranění.
Následující výčet je jen zlomkem za uplynulý školní rok uskutečněných
projektových aktivit začleněných do každodenní výuky:
•

Na počátku školní docházky, v 1. třídách, se již tradičně paní učitelky věnují
bezpečnosti. Velice pěkný projekt „Bezpečnou cestou do školy“ nenásilně
upozorňuje na nebezpečí, které dnes na naše děti číhá na každém kroku.
Druháci navázali na tento projekt „Bezpečnou cestou do školy II“. 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 Hranicích či při dopravních soutěžích, jichž se
účastní a svými výkony porotu přesvědčují o svých znalostech. Bezpečnosti
nejen na silnici se věnují také pravidelné besedy s příslušníkem policie. První
až pátý ročník se postupně věnují tématům prevence a bezpečnosti vhodným
pro danou věkovou kategorii.

•

Žáci nejnižších ročníků se věnovali i projektu s názvem „Jak voní a chutná
podzim“. Zdaleka však, jak by se z názvu mohlo zdát, nezaměstnávali jen
chuťové buňky. Celý první stupeň byl vyzdoben přírodninami a výrobky
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s podzimní tématikou. Vznikaly zajímavé skupinové výstupy na dané téma.
K podzimnímu tvoření byli pozváni i rodiče. Odpolední dílničky pro rodiče
jsou u dětí i rodičů oblíbené, rodiče se školou rádi spolupracují.
•

Již pátým rokem se zapojujeme 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 na podporu
zdravých stravovacích návyků pořádaných Ovocentrem Valašské Meziříčí.

•

Čtvrtým rokem společně vítáme jaro. Tento úspěšný jarní projekt se uskutečnil
před velikonočními svátky. Menší žáci ve třídách se věnovali jarním tradicím a
zvykům a vyráběli tradiční jarně-velikonoční výrobky, které pak byly
odpoledne vystaveny a nabízeny na školním jarmarku na jarní atmosférou
dýchajících nádherně vyzdobených chodbách školy. Jarmark byl doplněn
kulturním programem páťáků s lidovými tanci a písněmi. Jarmareční muzika
obveselila všechny návštěvníky školy. Naše pozvání přijali nejen rodinní
příslušníci našich žáků, ale i široká veřejnost a k naší velké radosti jako
každoročně zjara i senioři z místního domova důchodců.

•

Tradiční „třeťácký“ týdenní projekt „Poznáváme naše město“, spojený mimo
jiné i s důkladnou prohlídkou města s profesionálním průvodcem, návštěvou
informačního centra a nejvýznamnějších památek města, byl letos obohacen
i o interaktivní aktivity žáků. Letos využili i zdařile zpracovaný interaktivní
materiál – práci našich učitelů.

•

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, vyplnit
krátký internetový test, dostat finanční odměnu, věnovat ji někomu, kdo
potřebuje pomoc. Naši žáci prvního stupně se již tradičně tohoto projektu
aktivně a především rádi zúčastňují a tak pomáhají potřebným. Na tuto aktivitu
navazovala i další podobná čtenářská akce „Česko čte dětem“. S potěšením
můžeme konstatovat, že se řady aktivních čtenářů od minulého roku viditelně
rozšířily. Ve třídách se vede evidence přečtených knih, probíhají pravidelné
besedy o knihách. Velkým zážitkem pro všechny žáky 1. stupně byla beseda se
spisovatelkou Petrou Braunovou, která osobně navštívila naši školu. Žáci se na
setkání s ní dopředu připravovali, četli její zajímavé knihy a pak pokládali
opravdu zasvěcené dotazy. Čtvrťáci si toto pěkné odpoledne prodloužili o tzv.
„Noc s Petrou Braunovou“, během níž strávili noc ve škole. Ve druhém
ročníku si připomněli pohádky s K. J. Erbenem, třeťáci si četli pohádky
a příběhy B. Němcové.

•

Vyučující 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. Koráb Struhlovák proplul celou školou,
admirál s kapitánkami provedli předškoláky „námořnickými“ dovednostmi
a všichni jsme si to parádně užili. Proběhla velká a úspěšná akce Pohádková
škola, 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
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s paní učitelkami, vychovatelkami, vedením školy. Společně jsme probrali, co
má prvňáček vědět, jak řešit problémy, pokud nějaké nastanou. Tento projekt
výrazně napomáhá budoucím prvňáčkům, ale i jejich rodičům, při vstupu do
školního prostředí.
•

Žáci se zúčastnili sbírky krmení a potřebných materiálů pro zvířátka
v útulcích, ekologického projektu Recyklohraní či sběru pomerančové kůry.
Třikrát za rok naplnili kontejnery starým papírem.

•

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.

•

„Den Země“ – den plný úklidu i ekologických aktivit pro celou školu (úprava
okolí školy – přírodní zahrady a učebny, pomoc v lesích při sázení stromků
a úklidu lesa, úklid Národní přírodní rezervace Hůrka, cyklostezky na Rybáře,
koryta potoka Velička apod. Menší děti prožily zábavné dopoledne plné aktivit
a nových poznatků o Zemi a přírodě v areálu pískáče u Střelnice připravené
pro ně staršími spolužáky.

•

Letos se již potřetí naše škola aktivně a úspěšně, a to nejen účastí, ale
i organizačně, zapojila do celorepublikovému projektu Odznak všestrannosti
olympijských vítězů (OVOV), který slouží ke zvýšení osobní aktivity žáků
a k porovnávání vlastních výkonů s výkony svých vrstevníků. 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, krajském i republikovém finále v Praze,
kam až díky svým výborným výkonům postoupili letos nejen jednotlivci, ale
i školní družstvo. Letos jsme po vzoru velkého OVOV uskutečnili i tzv.
„MiniOVOV“ pro naše předškoláky a žáky prvního stupně a pozvané školy
z okolí blízkého Hranic. Podpořit nás při něm přijela mimo jiné
i olympionička, bývalá úspěšná reprezentantka v trojskoku Šárka Kašpárková.
Vyvrcholením aktivit v oblasti OVOV pak jistě byla naše organizace
krajského kola, na které přijeli všechny účastníky podpořit hvězdy nejen
české, ale i světové atletiky, medailisté z mistrovství světa i olympijských her
v čele s Šárkou Kašpárkovou, Gejzou Valentem, Michalem Pogánym
a Štěpánem Janáčkem.

•

Z projektů zaměřených na historii se největšímu zájmu žáků těšil v 6. ročníku
projekt „Starověké Řecko“, uskutečněný ve spolupráci s vyučujícími českého
jazyka, zeměpisu a matematiky, v 7. ročníku projekt „Znáte svoje město?“,
zakončený dvoukolovou soutěží, během nějž se žáci důkladně seznamovali
s historií Hranic a v 9. ročníku projekt „Osobnosti, které ovlivnily svět“
a projekt „Osvětim“, jako příprava na historickou exkurzi na místo
nejkrutějšího holocaustu.

•

V rámci výuky informatiky žáci 6. ročníku vytvářeli v rámci projektu „Tvorba
výukových materiálů“ výukové prezentace, v 7. a 8. ročníku v rámci projektu
„Plakát ze školní akce“ vytvářeli v grafickém programu Zoner Callisto plakáty
na školní akce a 9. ročníku v rámci projektu „Tvorba www stránek a tvorba
animovaného filmu z fotografií“ vznikaly kreativní návrhy webových stránek
a animace z vlastních fotografií.

•

Výuku matematiky a její výukové zdroje obohacujeme díky realizovanému
grantového projektu „Hledání nové cestičky k výuce matematiky" v rámci
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globálního grantu "Zvyšování kvality ve vzdělávání v Olomouckém kraji II"
operačního
programu
Vzdělávání
pro
konkurenceschopnost
spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního
fondu. Cílem projektu je inovace výuky v návaznosti na ŠVP a využití
potenciálu výpočetní techniky jako jedné z možností přiblížení matematiky
žákům. Výuka s pomocí počítačové techniky je pro žáky atraktivnější, vede
k větší individuální aktivitě a při správném zapojení do výuky přináší i řadu
dalších pozitiv. Smyslem projektových aktivit je snaha o dosažení zvýšení
zájmu žáků o výuku matematiky a příbuzných oborů a zvýšení jejich aktivního
zapojení do procesu vzdělávání. Vést by je k tomu měla větší motivace
plynoucí ze zvýšeného využívání prostředků výpočetní techniky,
interaktivních zařízení a softwaru k podpoře přímé výuky, ale i možnost
samostudiua či procvičování nebo autoevaluace vlastních znalostí kdykoli po
internetu. To vše na základě nových, v projektu vytvořených, atraktivních
interaktivních a dynamických elektronických výukových materiálů a zvýšením
jejich dostupnosti prostřednictvím vytvořených e-learningových kurzů
a internetu.
•

Pro zpestření a především zatraktivnění výuky přírodovědně zaměřených
předmětů jsme ve školním roce 2011/12 ve spolupráci se SPŠ Hranice
postavili na vybrané části školní zahrady jednoduchou nekrytou pergolu
s posezením pro žáky a „obehnali“ část pozemku živým plotem.
V následujícím roce 2012/2013 jsme vlastními silami a za přispění grantu
města vykopali jezírko, vyplnili jej folií a obehnali kamením, napustili jej
vodou a vysadili do něj první vodní rostliny. Z financí získaných díky realizaci
aktivit v projektu Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí bylo
zakoupeno posezení na skupinové práce dětí a uskutečněn nákup rostlin
a výsadba další části živého plotu a výsadba okrasných keřů a dřevin
a popínavých rostlin k zastínění útrob pergoly. Průběžně se budovaly suché
zítky kolem pergoly a osazovaly se společně se skalkou. V roce 2013/14 jsme
již oživlé jezírko osázeli dalšími vodními rostlinami, zprovoznili sběr
a přepouštění dešťové vody, vytvořili vyvýšený záhon a založili na 3 plochách
květnaté louky. Do aktivit na zahradě se zapojili již i žáci prvního stupně
(malé políčko, pletí) a školky (výsev slunečnic). Na jaře se pak konečně začala
zahrada a její fauna i flóra intenzivně využívat přímo při výuce. Opět ve
spolupráci se SPŠ Hranice a díky grantu odboru životního prostředí
MěÚ Hranice byla již ve školním roce 2013/2014 zahájena výroba
meteorologické stanice, která by se měla stát dalších prvkem podporujícím
naši snahu o zvýšení zájmu o přírodovědné předměty mezi dnešními školáky.

•

V rámci přírodovědné výuky se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku soutěže "Voda
a energie" 2014, pořádané Ministerstvem zemědělství ČR, které tuto soutěž
vyhlásilo u příležitosti Světového dne vody 2014, který se slaví z iniciativy
OSN již po celém světě. Žáci si i díky aktivní účasti v projektu uvědomili cenu
vody, její nezbytnost pro život, pochopili princip a potřebu čištění vody, vztah
mezi vodou a výrobou energie, poznali vodu jako jeden z energeticky nejméně
náročných prostředků k přepravě lidí apod.

• V týdnu od 17. do 21. února 2014 zavítalo na naší školu šest zahraničních
vysokoškolských studentů z různých koutů světa. Přijeli k nám v rámci
multikulturního projektu, založeného v roce 2009, s názvem Edison. Edison je
zkratka anglických slov, která vyjadřují podstatu celého projektu:
 E = education – vzdělání
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D = drive – nadšení, motivace
I = internationality – mezinárodní rozměr
S = students – studenti
O = opportunity – příležitost
N = network – síť
V tříhodinových blocích vedených zahraničními studenty se žáci druhého
stupně věnovali rodné zemi každého z nich. Blíže se seznámili s její polohou,
kulturou, tradicemi, památkami a formou her si osvojili základní znalosti o ní.
Nejcennější byl pro žáky přímý kontakt s lidmi ze zahraničí. Navíc si žáci
prohloubili znalosti anglického jazyka, jelikož celá komunikace probíhala
v angličtině a pochopili nezbytnou potřebu znalosti cizích jazyků v dnešním
globálním světě. Celý týden byl upraven rozvrh hodin tak, aby každá třída
měla možnost získat co nejvíce informací o všech zemích, z nichž naši hosté
pocházeli. Šlo o Turecko, Bulharsko, Indonésii, Čínu a Argentinu.
•

Z oblasti literární výchovy stojí jistě za zmínku ročníkové projekty:






•

Z projektů a projektových aktivit uskutečňovaných při výuce cizích jazyků
uveďme jen namátkou projekty:





•

6. ročník – „Lexikon strašidel“
7. ročník – „ Jan Neruda“
8. ročník – „Národní obrození“
9. ročník – „Literatura v malíčku aneb chvála internetu“
V rámci podpory začínajících spisovatelů našeho školního časopisu –
Brána – projekt „Kniha mého srdce“, „Rosteme s knihou“, „Literární hry
a soutěže“.

AJ – Halloween, Easter Velikonoce , Christmas - Vánoce,
St. Valentine – svátek zamilovaných a krátké projekty podle učebnic
Project.
NJ –Weltwassertag – den vody,
Mein Zimmer – můj pokoj,
Weihnachten - Vánoce, Ostern - Velikonoce, deutsche Städte – Německo
a města.
RJ – natočeny krátké filmy, písně, básně, scénky, dramatizace bajky,
komiks – Můj den.
Celý školní rok se celá komise cizích jazyků věnovala aktivitám projektu
Comenius – „Tales and legends …“. Během roku probíhaly akce
věnované evropským pohádkám a legendám. Do projektových aktivit
byli zapojeni i žáci obou stupňů školy.

V rámci výuky technických předmětů a řemeslné výroky se žáci
8. a 9. ročníků účastnili projektu SPŠ Hranice „Dřevo - náš kamarád“ a „Od
pilníku k využití digitálních technologií v CNC technice“, kde si prakticky
ověřili své znalosti a dovednosti z praktických činností.
Současně probíhaly i projektové dny „Chemie – převážně nevážně
a robotování“, při kterých studenti SPŠ Hranice žákům naší školy představili
obory aplikovaná chemie a stavební materiály. Žáci si vyzkoušeli např.
ohýbání skla, psaní neviditelným písmem apod. a zjistili např., jak se měří
tvrdost, či v praxi vyzkoušeli a poznali různé vlastnosti stavebních materiálů.

•

V hodinách výtvarné výchovy byly např. vyráběny papírové talíře, číše
a poháry, v hudební výchově např. nahrávána písnička „Větře, větříčku“, a to
vše v rámci projektu Comenius.
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•

V hodinách občanské výchovy v rámci projektu „Státní svátky“ vyráběli žáci
2. stupně plakáty a koláže o jednotlivých státních svátcích ČR.

•

S plnou parádou si žáci školy užili i třicáté výročí otevření nové budovy naší
školy. V „den“ narozenin se konal oslavný projektový herní den, kdy žáci
vytvořili skupiny napříč ročníky a plnili úkoly na stanovištích rozmístěných po
celé škole „od sklepa až po půdu. Dostali se tak i do míst, kde se prakticky
nikdy za normálních okolností nepodívají (např. na půdu, do kotelny apod.)
Odpoledne se otevřela škola veřejnosti, slavnostního posezení se zúčastnili
bývalí zaměstnanci školy i řada hostů. Celodenní akci završila povedená
akademie žáků školy v tělocvičně školy.
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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 oceňuje tradičně i zřizovatel školy Město Hranic pozvánkou na setkání
s paní starostkou či místostarostkou města a představiteli odboru školství 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:


Pythagoriáda – okresní kolo:
- 5. ročník – 8. - 11. místo – Vilím Ondřej (5.A) – úspěšný řešitel
- 6. ročník – 23. - 28. místo – Šostok Martin (6.B)
- 7. ročník – 3. místo – Kaňa Jan (7.A), 4.-5.místo – Poledňáková Anna
(7.B) – úspěšní řešitelé
- 8. ročník – 10. - 12. místo – Žeravíková Magdaléna (8.B)



Matematická olympiáda – okresní kolo:
- 5. ročník – 6. - 7. místo – Vilím Ondřej (5.A) - úspěšný řešitel
- 6. ročník – 5. místo – Šostok Martin (6.B ) – úspěšný řešitel
- 7. ročník – 8. - 10. místo – Lehká Kateřina (7.B)
- 8. ročník – 7. místo – Žeravíková Magdaléna (8.B)
- 9. ročník – 3. místo – Žeravík František (9.B) – úspěšný řešitel, postup do
krajského kola, 4. - 5. místo – Segar Vít – úspěšný řešitel, postup do
krajského kola




BRLOH (Brněnská logická hra) – 36 místo ze 318 zúčastněných družstev
družstev základních škol a víceletých gymnázií, 1. místo v Olomouckém kraji
(Beránková Jana, Buriancová Barbora, Lehká Kateřina, Poledňáková Anna);
184. místo a 12. místo v kraji (Segar Vít, Andrš Matěj, Macenauer Lukáš)





Matematický klokan – okresní kolo
Kategorie Kadet – 1. místo – Hanák Miroslav (9.B); 3. místo – Žeravík
František (9.B)

Logická olympiáda – krajské kolo:
8. - 9. místo – Vilím Ondřej (5.A)
16. - 18. Místo – Koukalová Gabriela (5.B)
Piškvorkiáda – každoroční školní soutěž, které se účastnilo celkem 23 žáků
z prvního i druhého stupně.

Šachový přebor – krajské kolo
- Kategorie 1. - 3. třída (42 hráčů) – 19. místo – Jiříčková Anna (1.A)
- Kategorie 4. - 6. třída (45 hráčů) - 6.místo Jiříček Vojtěch 6.A
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•

Kategorie 7. - 9. třída (20 hráčů) - 10.místo Rabel Marek 7.A

Jazykové soutěže:



Olympiáda v českém jazyce – účast 13 žáků z 9. ročníků
Konverzační soutěž v anglickém jazyce (olympiáda) – okresní kolo
- 1. místo – mladší kategorie – Helena Smrčková (7.B)
 Olympiáda v německém jazyce – školní kolo
 Recitační soutěž – účast 18 recitátorů v základním kole, nejlepších
v okresním kole
•

Výtvarné soutěže:






•

Hranice očima dětí – zaslána jedna práce žákyně 8. ročníku
Májové tvoření – účast 3 žáků 7. ročníku
Co vyprávěl list stromu – Sluňákov – 1. stupeň
Voda a energie – 1. stupeň – organizátor MŽV
Házená očima dětí

Přírodovědné soutěže:


Zlatý list – krajské kolo
2. místo – starší kategorie – Lehký Jakub, Lehká Kateřina, Buriancová
Barbora, Smrčková Helena, Poledňáková Anna (7.B)
Recyklohraní – celoškolní soutěž
Přírodovědný klokan – soutěž žáků 8. a 9. ročníků
- 1. místo ve školním kole – Martin Lehký (9.B)
Astronomická olympiáda – základní kolo (39 úspěšných řešitelů)
Archimediáda – fyzikální olympiáda – okresní kolo
- 22. místo – Poledňáková Anna (7.B) – úspěšný řešitel
Eurorébus
- krajské kolo – 5. místo (postup do republikového finále)
- republikové finále – 17. místo – Lehký Martin, Orava Adam, Minaříková
Gabriela (9.B)
Naší přírodou – okresní kolo:
- 1. místo – Lehký Jakub, Smrčková Helena (7.B)
- 2. místo – Poledňáková Anna (7.B)
- 3. místo – Roháčková Magda (9.C), Buriancová Barbora (7.B),
Minaříková Gabriela (9.B)
Chemická soutěž SPŠ – O nejlepšího chemika regionu – Pavlík Jakub,
Žeravík František, Hanák Miroslav (9.B)
Zeměpisná olympiáda – okresní kolo
- 4. místo – Lehký Jakub (7.B)
Biologická olympiáda – okresní kolo
- 2. místo – Lehká Kateřina (7.B), krajské kolo – 7. místo
- 3. místo – Buriancová Barbora (7.B), krajské kolo – 4. místo
Fyzikální olympiáda – okresní kolo
- 6. místo – úspěšný řešitel – Pavlík Jakub (9.B)
YPEF – soutěž SLŠ Hranice
- 2. místo v základním kole
-
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Dějepisná olympiáda – okresní kolo
- 2. místo – Lehký Martin (9.B), krajské kolo – 8. místo
Hranice ve středověku – školní soutěž pro 7. ročník
Soutěž v manuálních a počítačových dovednostech
- 2. místo – Lehký Martin (9.B)
Dopravní soutěž
Miss bradavice
Paragráfek
Soutěž o „nej“ dýni – 1. stupeň
Sběr starého papíru

Sportovní soutěže:

















McDonald‘s Cup – okrskové kolo – 3. místo
Minifotbal – okrskové kolo – 1. místo
Turnaj ve vybíjené
Turnaj v miniházené – hranická školní liga – 3. místo
Preventan cup
Přespolní běh – okresní kolo – 1. místo
Florbal – okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 3. místo – starší žákyně
Coca-cola Cup v kopané – první kolo – 2. místo
Pohár rozhlasu v atletice – okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 4. místo
Atletický čtyřboj – okresní kolo – 1. místo, krajské kolo – 4. místo
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) – republikové finále
2013 – jednotlivci
Odznak všestrannosti olympijských vítězů (OVOV) – okresní kolo – 1. místo
– družstva, krajské kolo – 1. místo – družstva, postup do republikového finále
2014 + jednotlivci
Všechovická laťka – skok vysoký – 1. místo
Plavecká mokrá štafeta na 1000 m – 2. místo
Závod dračích lodí – 1. místo a 2. místo mezi školami
Výběr z dalších soutěží pořádaných pro žáky naší školy:
- Turnaj ve stolním tenise
- Struhlovácká laťka
- Školní turnaj ve vybíjené
- Pololetní volejbal
- Struhlovácká výška
- Sportovní den pro 2. stupeň
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Akce pro žáky

Nejen ve vyučovacích hodinách přímo ve škole naplňujeme výchovné a vzdělávací
cíle vlastního školního programu. Pro žáky organizujeme i celou řadu, ať už
pravidelných či nahodilých aktivit mimo areál školy, exkurzí a akcí, které výuku
nejen doplňují, ale především zatraktivňují a zpestřují, vnášejí do ní nové formy
a metody. Zde je opět výběr těch nejvýznamnějších:
•

Exkurze pro žáky 1. stupně:
 2. ročník – Prvoučnou stezkou, návštěva Arboreta
 3. ročník – historická exkurze městem Hranice s průvodcem, Den lesa ve
Valšovicích
 4. ročník – muzeum Komenského Přerov – „ Pravěk“
 5. ročník – hvězdárna Valašské Meziříčí

•

Exkurze pro žáky 2. stupně:
o 6. ročník:
 Přírodopis – Hranické rezervace a herbář
 Dějepis – Valašský skanzen v Rožnově p. R. – Vánoce na dědině
(historická exkurze); Vlastivědném muzeu v Olomouci – 6.A Kam
dohlédne – Horovo oko – o starověkém Egyptě, 6.B Doba ledová je
doba ledová – pravěcí giganti – o pravěku.
 Český jazyk – Městská knihovna Rožnov – Těžký život puberťáka –
inspirace k doporučené četbě
 Vlastivědné muzeum Olomouc
o 7. ročník:
 Dějepis – Velkomoravský archeoskanzen Modrá u Uherského Hradiště
v kombinaci s přírodovědnou exkurzí do areálu Živá voda
o 8. ročník:
 Dějepis – Historická exkurze přehled uměleckých slohů – Olomouc,
Praha
 Historická interaktivní expozice v Dolních Vítkovicích U 6 – Tajemství
technických vynálezů
 Galerijní animace v Muzeu moderního umění Olomouc, Hommage á
Kája Saudek, retrospektiva krále českého komiksu
o 9. ročník:
 Přírodopis – Aragonitové jeskyně Teplice nad Bečvou
 Občanská výchova – Úřad práce, exkurze do firmy Schäfer, prohlídka
provozu, informace o firmě, spolupráce s hranickou SPŠ
 Pracovní činnosti – Automobilka Hyundai Nošovice, Beskydské
muzeum; Strojírenství, naše priorita – prezentace škol organizované SPŠ
v Hranicích.
 Dějepis – Historická exkurze do Osvětimi – velmi emotivní, úspěšná;
Historická interaktivní expozice v Dolních Vítkovicích U 6 – Tajemství
technických vynálezů; Historická exkurze do pevnostního systému
2. světové války v Dobrošově u Náchoda.
o

2. stupeň průřezově všemi ročníky:
 Návštěva družební školy v polských Rydultowech a historická exkurze
do Krakova
 Seiferos – ukázka dravců
 Den prevence pro žáky ve spolupráci s Armádou ČR
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 Zeměpisný audiovizuální pořad – Mexiko – Záhada starých Mayů
 Zeměpisný audiovizuální pořad – Indinésie – Po stopách lidojedů
 Ukázky výcviků psů a práce vojenské policie
o Divadelní představení pro žáky:
 2. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Zlatovláska
 3.ročník – Divadlo Nový Jičín
 4.ročník – Divadlo loutek Ostrava – Staré pověsti české
 5. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Tučňáci na arše
 6. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Staré pověsti české
 7. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Láska s červeným nosem
 8. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Marvin
 9. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Malované na skle
o Koncerty:
 Moravské filharmonie Olomouc: 6. ročník – Smím prosit?
 Výchovný koncert – manželé Kocurkovi
- 1. stupeň – 5. ročník – Hudba na hradech a zámcích
- 2. stupeň – Středověká a renesanční hudba
 Abraka – Internetová gramotnost
o Zahraniční výjezdy pro žáky
 Polsko – Osvětim – koncentrační tábor, návštěva partnerské školy
Rydultowy – účastnilo se 49 žáků 2. stupně – 4. 11. 2013 – velmi
emotivní
 Polsko – Krakov – historická exkurze, návštěva partnerské školy
Rydultowy – účastnilo se 47 žáků 2. stupně – 6. 12. 2013 (v rámci
projektu Comenius)
 Polsko – Zahraniční pobyt v rámci mezinárodního projektu Comenius
v polském městě Rydultowy – účastnilo se 6 žáků 2. stupně – 5. 12. 2013
až 7.12. 2013
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 Rakousko – Vídeň – poznávací zájezd – účastnilo se 46 žáků 2. stupně –
28. 5. 2014
9.5.

Další akce a aktivity
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Den plný her a zábavy pro předškoláky z mateřských škol z Hranic.
Dopravní výchova – 3. ročník
Burza škol – 9. ročník
Úřad práce – 9. ročník
„Vánoční jarmark“ – zhotovení výrobků a jejich vystavení a prodej ve
dvoraně hranického zámku.
„Velikonoční dílničky“ spojené s velikonočním jarmarkem
Zhotovení a roznášení novoročenek partnerům, představitelům města
a hranických institucí a podniků, sponzorům.
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku za přítomnosti rodičovské
veřejnosti.
První pomoc – SZŠ Hranice – 8. a 9. ročník
Beseda s policistou - 1., 2., 3. ročník
Beseda s hasiči – 2. a 6. ročník
Velikonoční zajíček v AJ
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Přednáška o Kanadě v anglickém jazyce
Přednáška: „Co se nám vybaví, když se řekne Írán“, „Terorista“
Přednáška: Yellowstoneský fenomén – 8. ročník
Přednáška: Jaderná energetika – 9. ročník
Beseda: Čas proměn – 6. ročník
Workshop s Martinem Škodou – 8. ročník
Přednáška o jeskyních – 7., 8. 9. ročník
Výstava – Nebojte se fyziky – 2. Stupeň
Gis day – zeměpis – gymnázium Hranice – 7. ročník
a spousta dalších …

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

9.6.

Strana č. 58/98

Mateřská škola

Mateřská škola při Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko,
příspěvková organizace se nachází ve dvou budovách školy. V hlavním objektu na
adrese Struhlovsko 1795 je jedno oddělení o 25 dětech, na odloučeném pracovišti na
adrese Struhlovsko 1432 jsou tři oddělení o celkem 75 dětech.
•
•

Celkový počet dětí ............................ 100
Celkový počet oddělení ........................ 4

Jednotlivá oddělení mateřské školy:
•
•
•
•

První třída (heterogenní) – „Kvítečka“ (25 dětí 3 až 5-ti letých)
Druhá třída (heterogenní) – „Kuřátka“ (25 dětí 3 až 5-ti letých)
Třetí třída (homogenní) – „Hvězdičky“ (25 dětí 3 až 5-ti letých)
Čtvrtá třída (heterogenní) – „Slunečnice“(25 dětí 3 až 5-ti letých)

V mateřské škole v současné době pracuje 8 plně kvalifikovaných pedagogických
pracovnic a dvě uklízečky.
Ve školce se děti vzdělávají podle školního vzdělávacího programu „Kouzelný
klíček“.
Veškeré činnosti dětí byly organizovány a řízeny dle krátkodobých i dlouhodobých
třídních programů. Děti získávaly vědomosti, dovednosti i postoje na základě
vlastního prožitku s ohledem na věkové zvláštnosti dětí.
Při výchově a vzdělávání byly uskutečňované aktivity zaměřovány na pět
základních nejdůležitějších oblastí:
•

•

Dítě a jeho tělo – oblast biologická.
Správný růst a funkční vývoj jsme se snažili podporovat dostatkem tělesných
aktivit – relaxační chvilky a každodenní pobyt na čerstvém vzduchu. Během
celého roku si děti utvářely povědomí o tělesném a duševním zdraví,
dodržování návyků zdravého životního stylu, ochraně vlastního zdraví, byly
poučovány o hrozícím nebezpečí a jeho následcích. Rády se zapojovaly do
různých sportovních aktivit, formou her získávaly poznatky o vlastním těle.
Deset děvčat navštěvovalo zájmovou dílnu mažoretek a 56 dětí kurz plavání.
V průběhu celého školního roku byly děti vedeny k vytváření a dodržování
hygienických návyků, sebeobsluze a samostatnosti. Ve spolupráci se školní
jídelnou bylo dbáno na zdravou stravu (dostatek vláknin, celozrnného
pečiva, ovoce, zeleniny, mléčných výrobků, rybích produktů, luštěnin
apod.). Důraz byl kladen na dodržování pitného režimu v průběhu celého
pobytu dětí v mateřské škole. V horkých letních dnech bylo ke zchlazení
i otužování využíváno brouzdaliště na školní zahradě. Bylo dbáno na to, aby
děti pobývaly především na stinných místech zahrady nebo pod slunečníky
a chránily se před ostrým sluncem pokrývkou hlavy.
Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
Při plnění výchovných úkolů této oblasti bylo snahou učitelek vytvářet ve
třídě především klidnou a radostnou atmosféru. Učitelky dbaly na duševní
pohodu a rozvíjely psychickou zdatnost dětí. I když jsme se snažili vytvářet
pro děti komunikativně bohaté prostředí se záměrem samostatného
vyjadřování dětí a podporovali jsme u dětí potřebu a zájem vyjadřovat se,
projevují se mezi dětmi stále značné rozdíly ve schopnosti bezproblémové
komunikace. Prvotní příčinu tohoto jevu spatřujeme již v rodinném
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prostředí, kde rodiče s dětmi málo hovoří, děti většinu času vnímají mluvené
slovo jen pasivně z obrazovek televizorů či monitorů počítačů. Odrazem
toho jsou také stále častější a četnější vady výslovnosti. V této oblasti jsme
se snažili dětem i rodičům maximálně pomáhat. Na mateřskou školu
docházela 1x týdně logopedická asistentka. V její péči bylo 28 dětí.
Spolupráce s logopedickou asistentkou se nám již několik let osvědčuje,
a proto v této spolupráci plánujeme pokračovat i do budoucna. I když
spolupráce s rodiči se v této oblasti zlepšila, bude našim hlavním úkolem
soustavně na rodiče působit, aby byli logopedické asistentce oporou
a pravidelně s dětmi doma cvičili. Učitelky podporovaly u dětí zájem
o mluvené slovo hlavně četbou a dramatizací pohádek, čtením příběhů na
pokračování, hrou s rýmy, apod. Snahou učitelek zůstává prohlubování
komunikativních dovedností a zvyšování kvality jazykového projevu dětí.
Škola získala finanční prostředky v rámci projektu organizovaného MŠMT
„Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání“. Projekt nazvaný
„Maminko, tatínku, …, při pohádce si ani nevšimneme, že hlásky
napravujeme“ nám umožní proškolit jednu pedagogickou pracovnici
v logopedické oblasti, zakoupit didaktické a logopedické pomůcky, které
usnadní a především zkvalitní každodenní logopedickou péči. I tento rok
probíhalo seznamování dětí s cizím jazykem – angličtinou formou zájmové
dílny. Výuka probíhala ve dvou skupinách pod odborným vedením paní
učitelek z 1. stupně základní školy. Dílnu angličtiny navštěvovalo 18 dětí.
Ve všech odděleních jsme rozvíjeli u dětí poznávací schopnosti
a podporovali jednoduché myšlenkové operace převážně formou
didaktických her, labyrintů, výtvarného projevu, exkurzí, apod. Děti
odcházející do 1. třídy základní školy se již dovedly na „pracovní“ činnosti
soustředit, rozlišovat podstatné znaky a vlastnosti předmětů od
nepodstatných, společné znaky předmětů, chápaly elementární časové
pojmy, dovedly se orientovat v prostoru, apod. Svou fantazii a představivost
dovedly uplatňovat v tvořivých činnostech. Bylo posilováno sebevědomí
dětí. Děti byly vedeny k vyrovnávání se s drobnými neúspěchy. Také
v oblasti hudebních dovedností děti dosahovaly pěkných výsledků.
V průběhu celého školního roku jsme spolupracovali se ZUŠ v Hranicích.
Jednou týdně navštěvovala naši mateřskou školu paní učitelka Ivana
Chudová, která s dětmi pracovala v oblasti hry s rytmem, tónem, intonací,
seznamovala děti s různými hudebními nástroji, apod. Děti byly vedeny
k samostatnosti, k tomu, aby byly schopné odloučit se na určitou dobu od
rodičů a poradit si i bez jejich opory – týdenní pobyt ve škole v přírodě
v Rožnově pod Radhoštěm.
Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
Ve všech odděleních se učitelky zaměřovaly na podporu osobnostního
a sociálního rozvoje dětí, jejich sebedůvěry a sebeúcty, vzájemného
respektování a toleranci. Dětem přicházejícím z domova do mateřské školy
nepřipraveným na vstup do kolektivu, citově zranitelným bylo třeba
v 1. pololetí věnovat hodně trpělivosti ze strany učitelek a každodenní
individuální přístup, aby přechod dětí z rodiny do mateřské školy nezpůsobil
dětem zbytečné trauma. Podařilo se nám při kolektivních činnostech
vypěstovat u dětí kamarádské vztahy. Děti byly vedeny k toleranci,
vzájemné pomoci a respektování druhého. Hlavně v heterogenních
odděleních byly děti vedeny k ochotě vzájemně si pomáhat, chránit slabšího,
apod. Děti byly vedeny k aktivnímu a emočnímu zapojování se do všech
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činností při respektování individuálního tempa. Prosociální chování ve
vztahu k rodině jsme posilovali na společných akcích rodičů a dětí –
Podzimní tvoření, Vánoční besídka, Den matek, Velikonoční tvoření,
Pohádková zahrada, Pasování školáčků, apod.
• Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
Dítě a společnost je oblast, ve které jsme posilovali sebedůvěru a zařazování
se do dětského kolektivu, zejména u dětí nově příchozích, dětí ze sociálně
slabého prostředí, nevyzrálých nebo naopak dětí neochotných přizpůsobit se
pravidlům kolektivu. Učitelky přistupovaly k jednotlivým dětem
individuálně, respektovaly jejich rozdílné vlastnosti, schopnosti i dovednosti.
Výsledky této práce byly vidět hlavně v heterogenních odděleních.
Společným jmenovatelem všech aktivit bylo umožnit dětem příjemný
prožitek z činností, odstraňování obav z neúspěchu a poskytnutí prostoru pro
přirozený vývoj. Nabízeli jsme dětem vkusné a estetický vyvážené prostředí,
na jehož vytváření se podílely i samy děti svými výtvarnými pracemi. Děti
zachycovaly skutečnosti ze svého okolí, prožitky i pohádkové děje různými
výtvarnými technikami a materiály. Ve velké oblibě měly děti hry a činnosti
uvádějící je do světa lidí – hry „Na rodinu“, „Na lékaře“, „Na obchod“, „Na
poštu“, apod. V oblibě byly také exkurze na různá pracoviště rodičů –
čistička odpadních vod, knihovna, požární zbrojnice, apod. Snažili jsme se
také posilovat vztah dětí k národnímu cítění, umění, lidovým tradicím,
architektuře, městu, knize.
• Dítě a svět – oblast environmentální
Ve všech odděleních jsme usilovali o formování povědomí o okolním světě
a správném vztahu k přírodě a životnímu prostředí, a to hlavně častými
vycházkami do přírody a exkurzemi, například do Arboreta SLŠ v Hranicích
či společnými vycházkami do lesa ve spolupráci se studenty SLŠ, při
aktivitách uspořádaných u příležitosti Dne Země na Střelnici, apod. Děti
pečovaly o školní pozemek na školní zahradě – sely hrášek, mrkev, sázely
brambory, apod. Pečovaly o nově zasazené stromy, staraly se v zimě o ptáčky
– vyráběly krmítka, apod. Pečovaly o pořádek na školní zahradě – sbíraly
kamínky, papírky, šišky, apod. Učily se třídit odpad do barevných kontejnerů
– krabic. Vyprávěli jsme si o volně žijících zvířatech a péči člověka o ně,
seznamovali se s některými stromy i květinami. Na škole v přírodě si své
znalosti děti ověřily i přímo v přírodě. Nejmladší děti byly vedeny hlavně
k bezpečné orientaci ve známém prostředí a okolí mateřské školy. V příštím
školním roce se těšíme na vybudování „Školní zahrady v přírodním stylu“
s řadou zajímavých přírodních herních prvků v obou zahradách mateřské
školy. Přihlásili jsme se do projektu „Učíme se s Dřeskem a Tiplínou“
organizovaném centrem ekologických aktivit Sluňákov.
Zájmové dílny na škole vedené v rámci pracovní doby a počet aktivně
zapojených dětí do jejich činnosti:
•
•
•
•
•
•
•
•

Angličtina .................................................................................. 18
Mažoretky................................................................................... 10
Logopedie .................................................................................. 28
Tanečně-hudební ....................................................................... 11
Malé ježčí pískání ........................................................................ 7
Hravé tvoření ............................................................................. 12
Sportovní kroužek ..................................................................... 20
Dramaticko-recitační ................................................................. 10
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Odklad povinné školní docházky byl doporučen sedmi dětem. Do základní
školy odešlo 32 dětí.
Výčet akcí pořádaných pro děti, případně i jejich rodiče, v průběhu školního
roku 2013/2014:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návštěva akce Barevný den bez aut
Chystání pohoštění pro naše blízké na akci Sourozenecké odpoledne
„Cuketová buchta“
Sourozenecká odpoledne
Exkurze v arboretu v areálu SLŠ s panem myslivcem Dvořákem
Vystoupení s hudebně pohybovým programem na velikonočním
jarmarku školy
Pečení martinských rohlíčků
Mikuláš v MŠ s mikulášskou nadílkou
Návštěva Galerie M+M – betlémy, perníčky, ozdoby
Návštěva předvánočního kostela
Vánoční nadílka nových hraček
Vánoční besídka pro rodiče
Zimní procházka do lesa – krmení zvěře v krmelci s panem myslivcem
Dvořákem
Návštěva předškoláků v prvních třídách
Krmení ptáků v areálu ZŠ
Masopustní karneval
Muzikoterapie
Sportovní soutěže se Šárkou Kašpárkovou
Sourozenecké odpoledne – tvoření s rodiči – velikonoční ovečka
z keramické hlíny
Den otevřených dveří v MŠ
Vynášení smrtky ke splavu řeky Bečvy „Loučení se zimou“
Návštěva na velikonočním jarmarku v ZŠ
Spolupráce se ZUŠ – Pohádka o hudbě
Čarodějnický sabat
Návštěva loutkového divadla v Ostravě – představení „Čtyři pohádky
s vlky za vrátky“
Spolupráce se ZŠ – odpoledne pro předškoláky
Besídka ke dni matek
Návštěva dne otevřených dveří v ZUŠ
Plavecký kurz
Oslava Dne Země na Střelnici
Návštěva výtvarné výstavy v Galerii M+M
Pěší výlet do Teplic
Spolupráce se ZŠ – poslední Nanečisto s opékáním vuřtů
Spaní předškoláků v MŠ – vycházka na Střelnici s plněním úkolů, stezka
odvahy s hledáním pokladu, příprava pohoštění
Návštěva závodů „dračích lodí“

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
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roku. Děti se naučily velké množství písní, básní, pohybových her. Děti chodily
do MŠ rády.
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Školní družina
•
•
•

Počet oddělení ....................................................3
Počet žáků ve školní družině .......................... 90
Vychovatelky .....................................................3

Jednotlivá oddělení:
•
•
•

1.oddělení – „Žirafky“
2.oddělení – „Berušky“
3.oddělení – „Sluníčka“

Činnost školní družiny byla v tomto školním roce zaměřena na téma „Rok
s pohádkou“.
•

•

•

Děti se průběžně seznamovaly s klasickou i moderní literaturou, učily se
naslouchat, vyprávět a porozumět čtenému textu. Děti aplikovaly
chování pohádkových postav na situace v běžném životě. Kladní
hrdinové je motivovali k pozitivnímu postoji a řešení problémů,
kamarádskému chování a ochoty spolupracovat s ostatními dětmi. Ve
větší míře byly zařazeny pohybové aktivity ke zlepšení tělesné zdatnosti
a zdravého vývoje dětí s využitím sportovního areálu školy. Družina
nabídla dětem rozvíjení zájmů v kroužcích – stolní tenis, sportovní
kroužky pro chlapce a dívky (v tělocvičně), výtvarné kroužky,
keramiku, hopsando (cvičení s hudbou pro dívky), knihovnický kroužek.
V každém oddělení děti pracovaly podle měsíční soutěže, kterou si
vyhodnotily společně s vychovatelkou, získávaly diplomy a drobné
odměny s ohledem na vypěstování zdravé soutěživosti a snahy po
dosahování dobrých výsledků, spolupráci mezi dětmi v kolektivu.
Celoroční plán byl splněn, probíhala spolupráce s rodiči a učiteli.
Činnost byla v každém oddělení přizpůsobena věku dětí.

Měsíční témata celoročního plánu ŠD
• Září – Naše království
• Říjen – Pařezová chaloupka
• Listopad – Za humny je drak
• Prosinec – Tři oříšky pro popelku
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. 64/98

Leden – O dvanácti měsíčkách
Únor – Mrazík
Březen – Ferda mravenec
Duben – Včelka Mája
Květen – Šípková Růženka
Červen –Bylo, nebylo

Školní družina se podílela i na školních projektech – dětská hřiště, akce pro
předškoláky, zápis do 1. tříd, školy v přírodě, spolupráce s DDM. Svoji práci
družina prezentovala na výstavách v Galerii M+M. Celoročně se družina
podílela i na výzdobě nejen družiny, ale i celé školy.
Děti měsíčně dostávaly družinový časopis „Pozor, Azor“, který byl součástí
rozvíjení znalostí a didaktických her zaměřených na přípravu na vyučování.
Výběr z akcí školní družiny během školního roku 2013/2014:
• Přivítání prvňáčků (září)
• Seznamovací výlet pro rodiče a děti 1.tříd
• Dopravní soutěž
• Podzimní výzdoba školy
• „Vládci všech moří“ – návštěva dětí hranických MŠ
• Vypouštění balónků s přáním Ježíškovi
• Vánoce v družině
• Karneval
• Velikonoční výstava a jarmark ve škole
• Výstava a prezentace dětských prací v Galerii M+M
• Den matek – výroba dárků (květen)
• Den dětí – den soutěží a her (červen)
• Školy v přírodě
• Besídky a pracovní dílničky dětí a rodičů – spolupráce s učiteli
• Keramika
• Akce pro předškoláky
• Sportovní odpoledne
• Výtvarné a pracovní dílny
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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.
Rozložení pracovnic školní jídelny dle
pracovního zařazení
6

5

5
4

3

3
2

1

1
0
Vedoucí jídelny:

Kuchařky:

Pracovnice provozu:

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

Děti v MŠ ......................................... 133,7 strávníků (135 přihlášených)
Žáci 7 – 10 let .................................. 123,7 strávníků (129 přihlášených)
Žáci 11 – 14 let ................................ 182,1 strávníků (189 přihlášených)
Žáci 15 a více let .................................... 47 strávníků (50 přihlášených)
Zaměstnanci .......................................... 58,1 strávníků (59 přihlášených)
Cizí strávníci ......................................... 94 strávníků (106 přihlášených)
Rozložení a počty strávníků dle kategorií
133,7
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Děti v MŠ
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Žáci 7 - 10 let
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Přehled o počtu vydaných obědů a svačinek:
•
•
•

Počet vydaných obědů v hlavní činnosti ............................... 89 870 jídel
Počet vydaných svačinek pro MŠ .................................. 39 428 svačinek
Počet vydaných obědů v doplňkové činnosti ........................ 19 125 jídel
Počty vydaných obědů a svačinek

Počet vydaných obědů
v hlavní činnosti

89870

Počet vydaných
svačinek v MŠ

39428

Počet vydaných obědů
v doplňkové činnosti

19125

0

9.9.
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Žákovská samospráva

Školská žákovská samospráva pracuje na naší škole už desátým rokem. Členy
samosprávy jsou vybraní žáci 5. – 9. ročníků. Existence a činnost žákovské
samosprávy napomáhá lepší komunikaci mezi žáky a vyučujícími a podílí se na
organizaci a vedení akcí pořádaných pro žáky školy.
Žákovská samospráva pracovala ve školním roce 2013-2014 pod vedením
Mgr. Milana Buzrly a do konce listopadu pod vedením Mgr. Mariky Možnarové, od
prosince pak Mgr. Jany Mlčákové.
Schůzky samosprávy se v průběhu uplynulého školního roku konaly pravidelně
každý měsíc, někdy i častěji, podle potřeby a naléhavosti. Hned na první schůzce na
počátku září byl zvolen předseda František Žeravík z 9.B. Jeho pravou rukou byly
Lucie Tomečková z 9.A, Martina Siebertová z 9.C a Renáta Otáhalová z 8.B.
Připravil a odhlasoval se program a plán akcí na školní rok, kterých bylo jako vždy
více než dost.
•
•

•
•
•

A již v září proběhla i první akce, tradiční dopravní soutěž, která byla jako vždy
velmi úspěšná.
Během listopadu se vybraní členové samosprávy za pomoci vyučujících českého
jazyka připravovali na prosincového „Mikuláše“. Tím členové samosprávy
udělali radost všem, především však samozřejmě nejmenším žákům na 1. stupni.
Mikulášská družina procházející školou vytvořila krásnou předvánoční
atmosféru.
V lednu proběhla školní soutěž ve vybíjené. Družstvům se akce líbila.
Na únor se již dlouho předem těšila hlavně děvčata z 2. stupně. Roznášení, ale
především dostávání, Valentýnských přáníček je jejich oblíbenou činností.
V březnu se konal den naruby u příležitosti svátku všech učitelů. Vybraní žáci
2. stupně „převzali“ roli kantorů a vyzkoušeli si, jaké to je, být vyučujícím na
prvním stupni. Někteří svorně přiznali, že chvílemi to byl téměř nadlidský výkon
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si s malými spolužáky poradit, ale všichni byli nakonec rádi za neocenitelnou
zkušenost.
V dubnu si zvláště žáci 1. stupně užili při reji čarodějnic a jiných strašidel.
Již tradiční aktivitou organizovanou žákovskou samosprávou ve spolupráci se
sdružením rodičů je sběr papíru uskutečňovaný několikrát do roka. Třídy
s největším množstvím odevzdaného papíru jsou odměňovány zaslouženým
příspěvkem do třídního fondu. V říjnu se konal první sběr starého papíru,
v lednu druhý a v květnu třetí. První tři třídy s největším množstvím nasbíraného
papíru byly tradičně odměňovány příspěvkem 500,- Kč, 400,- Kč a 300 Kč do
třídního fondu.

Za aktivní práci v žákovské samosprávě si velký dík si zaslouží všichni členové
žákovské samosprávy, speciální pak školu opouštějící členové z řad žáků 9. ročníků.
Aby se úroveň spolupráce a četnost aktivit dětí ještě zvýšila, rozhodli se vedoucí
učitelé zapojovat do činnosti samosprávy stále více mladší členy.
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10. Údaje o změnách materiálních, prostorových, technických
a jiných podmínek
I v průběhu školního roku 2013/2014 se vzhled interiérů školy i jejího okolí
v důsledku uskutečňovaných oprav či úprav s cílem zvýšení kvality či zlepšení
funkčnosti viditelně měnil.
Největší a finančně nejnákladnější akcí v oblasti oprav a údržby byla výměna
osvětlení včetně rozvodů jejich elektroinstalace v učebnách a chodbách školy.
Následovala ji výměna podlahových krytin ve třídách a na schodištích či malba
tříd, kuchyně, jídelny a chodeb a řada dalších oprav a udržovacích prací, z nichž
ty nejvýznamnější jsou shrnuty v následujícím seznamu (finanční částky
uvedeny zaokrouhleně):
Základní škola:
•

Oprava elektroinstalace a osvětlení … 510 000,- Kč

•

Malování učeben a chodeb, oprava fasády a její malby po vandalech …
140 000,- Kč
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•

Oprava podlahových krytin (převážně na schodištích, ale i ve třídách) …
310 000,- Kč

•
•

Opravy v kotelně … 28 000,- Kč
Opravy kanalizace a vodoinstalace … 10 000,- Kč

Mateřská škola:
•

Malování a oprava telefonních, datových a anténních rozvodů, oprava
„zabezpečovačky“ a „vrátníků“ v souvislosti se stavebními úpravami
interiérů budovy MŠ Klíček … 120 000,- Kč

•
•

Oprava elektroinstalace … 10 000,- Kč
Opravy v kotelně … 5 000,- Kč

Školní kuchyň a jídelna:
• Opravy zařízení … 61 000,- Kč
• Malování … 20 000,- Kč
Interiéry školy i školky se měnily a jejich vybavenost a tím i kvalita a šíře
poskytovaných služeb se zvyšovala i díky uskutečněným nákupům. Z těch
nejvýznamnějších je jen pár v následujícím výčtu.
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Novým nábytkem a bytovými doplňky (skříně, police, vitríny, stoly, kontejnery,
tabule, koberce, dekorační závěsy) za téměř 400 000,- Kč byly vybaveny další
učebny školy a za téměř 170 000,- Kč herny mateřské školy.

Opět se zvýšila i úroveň vybavenosti školy výpočetní technikou
a informačními, komunikačními či prezentačními prostředky. Nové počítače,
interaktivní tabule či dataprojektory se staly běžnou výbavou a pomocníkem při
výuce ve všech třídách školy. Vybavenost a praktické možnosti odborných
učeben zvýšily vizualizéry, videomikroskopy, experimentální výukové systémy
PASCO, fotoaparáty a další, a další. To vše si vyžádalo přes 1 150 000,- Kč
z velké části hrazených z finančních prostředků na realizaci projektů
financovaných ESF a státním rozpočtem ČR, ale i projektu ICT hranických
škol.
Nově vznikla a moderními digitálními a interaktivními učebními pomůckami za
téměř 300 000,- Kč byla vybavena digitální jazyková učebna
Nových zařízení a nástrojů se dočkala i dílna školníka či úklidové místností.
Vysavače, svěrák, bruska, pila, vrtací kladivo a další přišly na téměř 50 000,Kč.
Třídy mateřská školy se dočkaly i díky grantu na realizaci projektových aktivit
v Rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2014 vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nové interaktivní tabule s dataprojekcí a PC s monitorem,
videokamery a spousty nových učebních pomůcek či hraček za dohromady více
než 100 000,- Kč.
Došlo i na nákupy ve školní kuchyni a výdejnách, kde bylo zakoupeno
vybavení za více jak 40 000,- Kč.
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„Bloudění“ v labyrintu pavilonů a chodeb naší školy snad předejde i značení
směrů a ukazatelů tras po naší škole.

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

Třída:
MŠ
1.A
1.B
2.A
2.B
3.A
3.B
4.A
4.B
5.A
11.2.

Školy v přírodě ve školním roce 2013/2014
Termín:
Počet dnů:
Místo:
9.-13.6.2014
5
Rožnov p.R.
5.-7.5.2014
3
Rajnochovice
21.-23.5.2014
3
Semetín
9.-13.6.2014
5
Rožnov p.R.
5.-7.5.2014
3
Rajnochovice
2.-4.6.2014
3
Semetín
26.-30.5.2014
5
Semetín
19.-21.5.2014
3
Semetín
18.-22.11.2013
5
Sluňákov
21.-23.5.2014
3
Horní Bečva

Počet dětí:
17
13
15
16
8
18
17
13
15
28

Účast na adaptačních kurzech

Ve školním roce 2013/2014 se adaptační kurzy neuskutečnily.
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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11.3.

Účast na plaveckém výcviku
Plavecký výcvik ve školním roce 2013/2014
Třída:
Počet dětí:
MŠ
56
1.A
16
1.B
19
2.A
17
2.B
16
3.A
18
3.B
16
4.A
13
4.B
13
5.A
22
5.B
19

11.4.

Účast na lyžařských kurzech

Třída:
5. ročníky
7. ročníky
11.5.

Lyžařské kurzy ve školním roce 2013/2014
Termín:
Počet dnů:
Místo:
17.2.-21.2.2014
3.2. – 7.2.2014

3
5

Tošovice
Horní Bečva

Počet dětí:
40
43

Školní úrazovost
Úrazy žáků ve školním roce 2013/2014
Počet úrazů:

11.6.

Evidované úrazy žáků

102

Registrované úrazy žáků

18

Minimální preventivní program

V letošním roce jsme navázali na naši snahu z předchozích let – vytvořit otevřenou
školu s bezpečným klimatem, jejímž základem je důvěra, respekt, vstřícnost
a spolupráce.
Minimální preventivní program pro šk. rok 2013/2014 vycházel z preventivní
strategie školy a byl zpracován s návazností na MPP předcházejících školních roků.
Hlavním cílem byl osobnostní a sociální rozvoj žáků a rozvoj jejich sociálně
komunikativních dovedností, neopomněli jsme ani výchovu žáků ke zdravému
životnímu stylu.
Aktivity školy jsou zaměřeny na specifickou primární prevenci, rozpoznání
a zajištění pomoci včasné intervence nebo krizové intervence v případech
experimentování s návykovými látkami, rizikových stravovacích návyků vedoucích
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k poruchám příjmu potravy, traumatických zážitků - domácího násilí, šikanování,
násilného chování, týrání a zneužívání dětí, ohrožování mravní výchovy mládeže.
Program byl zpracován v souladu s pokyny MŠMT, které do prevence rizikového
chování zařazují konzumaci drog včetně alkoholu, kouření, kriminalitu, virtuální
drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii,
intoleranci, antisemitismus.
Při jeho tvorbě byl brán zřetel na následující dokumenty: Národní strategie primární
prevence rizikového chování dětí a mládeže na období 2013 – 2018, Národní
strategie protidrogové politiky na období 2010 až 2018, č.j.431/10, Strategie
prevence kriminality na léta 2012 – 2015, Strategický protidrogový plán
Olomouckého kraje na období 2011-2014 a Krajský plán primární prevence na léta
2013 -2014.
Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků školy
(případně rodičů žáků) a pedagogických pracovníků školy.
Během školního roku jsme se snažili na základě monitoringu o zmapování tendencí
tříd a následnou práci s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme k tomu
např. dotazníková šetření, hry, projektové dny, které jsou zaměřeny na komunikaci,
naslouchání, vztahy, zařazení do skupiny, kontakt, přátelství, sebeúctu
a sebevědomí, důvěru, soucit, práci s emocemi, hry na uvolnění napětí, potlačení
agrese, umění spolupráce, na zažití úspěchu pro každého, řešení problémů apod.
Pro ty kolektivy, kde se vyskytují výraznější problémy připravujeme Dny prevence
ve spolupráci s TU, situaci ve třídě nadále monitorujeme a pracujeme s celým
kolektivem na vyřešení potíží. Významnou úlohu sehrávají třídnické hodiny, třídní
učitel je klíčovou osobou ve sféře vlivu na atmosféru třídy, na vytváření důvěry a na
podporu otevřené komunikace mezi žáky ve třídě. Nedílnou součástí naší primární
prevence je spolupráce s rodiči.
V případě potřeby se třídní učitel může obrátit na preventivní tým, který tvoří ředitel
školy Mgr. Radomír Macháň, zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenka Šatánková,
metodička primární prevence Mgr. Milena Valentová a výchovná poradkyně
Mgr. Eva Odstrčilová.
MPP spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy
a samosprávy, zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní
komisí na ochranu dítěte, s Policií ČR, s PPP apod.
11.6.1.

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
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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.
11.6.2. Způsob realizace MPP
•
•
•

•
•

Preventivní program jsme realizovali 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.
Během roku bylo realizováno velké množství jednorázových akcí, jejich
přehled je na www.stru.hranet.cz
Pokračovaly i dlouhodobé programy primární prevence, např. Zdravý životní
styl, Škola bez šikany, Multikulturní výchova, Recyklohraní, OVOV apod.

11.6.3. Akce primární prevence pro žáky a pedagogické pracovníky
Měsíc:
srpen

Činnosti:
• Interaktivní program práce s problémovou
třídou, práce TU
• Pozitivní klima školy
• Pravidla ve škole
• Tým primární prevence
• Krizový plán školy
• MPP - plánované akce 2013-2014
• Dokumenty k MPP
• Program MPP 2013/2014
• Program proti šikaně – součást MPP
• informace pro rodiče
• Jak postupovat v případě vyskytnutí se
problémů
• odkaz na web školy

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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školení pedagogů

www.ovce.sk
www.zachrannykruh.cz
www.evvoluce.cz
www.proskoly.cz
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září

•
•
•
•
•
•
•

říjen

•
•
•
•
•

listopad

•
•
•
•
•
•
•

•
•
prosinec

•
•
•
•

Školy v přírodě 1. stupeň
Školení ARPOK –zapojení školy do
mezinárodního projektu Globální problémy...
Preventivní intervence Unplugged, výzkum
Adiktologie, jednání s OPPP o zapojení školy
Beseda o Íránu se sl. Bajzovou, pracovnice
konzulátu v Íránu (multikulturní a globální
výchova)
Besedy: dívky – beseda Čas proměn; hoši
– beseda Na startu mužnosti
Pokračování projektu Zdravá výživa, výhra
v soutěži Workshop s Martinem Škodou,
cena za výhru
Práce na projektu globální výchova, téma
Migrace
FOCUS GROUP lektoři ARPOKU, projekt
globální výchovy
Přednáška Jeskyně Teplice nad Bečvou –
zámecký klub, místo kde žijeme
Dotazníkové šetření - preventivní intervence
Unplugged, výzkum Adiktologie
Školení Unplugged, Přerov – prevence
užívání návykových látek
Jeskyně v Teplicích nad Bečvou - výtvarná
soutěž – poznáme svoji krajinu
Adaptační programy 6. ročník
1.pomoc – Střední zdravotní škola
Školení 1. pomoci
ARPOK Olomouc, projekt globální výchovy
Osvětim – historické souvislosti
Hasiči – co dělat když…
Volba povolání:
 exkurze Hyunday Nošovice
 Přerov úřad práce
 Dřevěné hrátky SPŠ,SOU Teplická
 Od pilníku k využití digitálních
technologií
 Soutěž manuální a počítačové dovednosti
Koncert Smím prosit? – slušné chování
Namaluj mi kapku vody, výtvarná soutěž
Francouzský institut Praha, ekologie
Supervize školení Unplugged, Přerov –
prevence užívání návykových látek
Městská knihovna Rožnov, beseda Těžký
život puberťáka+Vánoce na dědině,skanzen,
tradice, domov
Krakov, Comenius – výběr 6.-9. ročník
Mediální výchova, UP Olomouc, praktické

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Olomouc – metodik
prevence
Metodik prevence

9. ročník

Tvorba myšlenkové
mapy – 6. ročník
8.B
8.B

5. -9. ročník
6. ročník

Metodik prevence
5. ročník
8. a 9. ročník
pedagogové
Metodik prevence
9. ročník
6. ročník, 2. Ročník
9. ročník
9. ročník
9. ročník
8. a 9. ročník
8. a 9. ročník
8. a 9. ročník

6.-9. ročník
5. ročník
Metodik prevence,
výchovný poradce
6. ročník

6.-9. ročník
seminář
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•

leden

•
•
•
•
•
•

únor

•
•
•
•
•
•
•
•

březen

•
•
•
•
•
•

duben

•
•
•
•
•
•
•
•
•

ukázky
Dotazníkové šetření - kybergrooming a
sexting
Dotazníkové šetření – kouření
Dotazníkové šetření - preventivní intervence
Unplugged, výzkum Adiktologie
Mediální výchova, UP Olomouc, praktické
ukázky
Kompetentní práce TU ZŠ, Přerov
Kočičí zahrada 1. stupeň – nabídka prevence,
Brno
Seminář Svoboda:Řešení kázeňských
problémů…Olomouc (Sluňákov)
Domácí násilí, náplň třídnické hodiny
Výsledky dotazníkového šetření
Sociogramy www.proskoly.cz
Preventivní intervence Unplugged,
2. supervizní setkání, prevence užívání
návykových látek
ARPOK, konzultace s lektory, práce na
projektu Globální problémy...
Edison – prohlídka města se zahraničními
studenty, spolupráce s muzeem, městskou
knihovnou, jeskyněmi
Lyžařský kurz
Sociometrie – podle potřeb TU,
www.proskoly.cz
Kompetentní práce TU ZŠ, Přerov
Den učitelů – posezení
Sociogramy www.proskoly.cz
Výchova k občanství, program Kam
dohlédne oko Horovo, Vlastivědné muzeum
Olomouc
Animační program Arcidiecéze Olomouc,
mediální výchova, kulturní přehled
Předtaneční– kolektiv, slušné chování…
ukončení
Projektový den - Naše třída - můj hrad
Prevence kouření – anketa
ARPOK, práce na mezinárodním projektu
Globální problémy...
Pilotování hodin v rámci projektu Globální
problémy
Kočičí zahrada - Brno
Soutěž Voda e energie
Comenius – soutěž, propojení 2. stupně,
týmová hra
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
Spaní ve škole – součást besed

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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studentka PFUP, 7.-9.
ročník
7.- 9. ročník
rodiče žáků 6. ročníku

metodik prevence
Val, Šat, Haj
školení - učitelé
školení
seminář
školení - sborovna
metodik prevence
metodik prevence
výchovný poradce
metodik prevence

7. ročník, 5. ročník
podle potřeb - TU
učitelé
učitelé
6.A
8.B

9. ročník
5.B
výchovný poradce
Metodik prevence
2. stupeň
Seminář
8. a 9. ročník
2. stupeň
1. a 2. stupeň
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•
•

květen

•
•
•
•
•
•

červen

•

Doplnění nových materiálů, testů, předpisů,
doporučení MŠMT na Q učitel, primární
prevence – další vzdělávání učitelů
Den brannosti – Armáda ČR, Policie ČR sebeobrana, přednáška o drogách, výcvik psů
Kompetentní práce TU ZŠ, Přerov
Pilotování hodin v rámci projektu Globální
problémy lidstva
Dotazníkové šetření - preventivní intervence
Unplugged, výzkum Adiktologie
3. supervize školení Unplugged, Přerov –
prevence užívání návykových látek
Dračí závody – třídní týmy
Dotazníkové šetření - preventivní intervence
Unplugged, výzkum Adiktologie
Hranické hry bez hranic

metodik prevence
Celá škola
učitelé
8. a 9. ročník
6. ročník
metodik prevence
výchovný poradce

11.6.4. 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)

11.6.5. 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

11.6.6. 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 i dlouhodobých
programů primární prevence:
škola nabízí volnočasové aktivity
 kroužky
 spolupráce s DMM
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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
Činnost školního metodika 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
 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, celorepublikových i mezinárodních
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
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 Prohloubit spolupráci s rodiči
 Realizovat i nadále besedy pro 2. stupeň na téma:
o Šikana
o Právní ochrana dětí, sociální prevence
o Alkohol, drogy – vznik závislosti a její důsledky
o Trestní odpovědnost
11.6.7. Přehled šetření a řešení závažnějších přestupků a záležitostí
výchovnou komisí
měsíc
září

•

Třídní schůzky

•

Nález cigaret, zapalovače v šatní skříňce
– žákyně 9.A, 8.A, 7.A
Jednání s rodiči:
7.A – problémy žáka ve třídě
9.A – cigarety
2.A – pití v TV, zkreslená informace
Napadení žáků 6.A – žáky 8.B – šetření

•

•
říjen

•
•
•

listopad

•
•
•
•
•

prosinec

•
•

leden

•

únor

•
•

Napadení žáků 6.A žáky 8.B – šetření –
dokončeno
Slovní šikana v 7.B – šetření
Schůzka s rodiči žáků 7.A – svévolné
opuštění školy
Problémy žákyně v kolektivu třídy 6.B
výchovné komise – zapomínání
pomůcek, neplnění školních povinností –
žáci 6.A
výchovná komise – opakované výchovné
a kázeňské problémy – 8.B
řešení stížností na chování žáků,
ubližování si v 7.B – TH, domluva s TU
v rámci konzultací účast metodika
prevence na zahájení schůzky v 7.B –
informace o problémech v třídním
kolektivu
vulgární email žáka 8.A paní učitelce,
zneužil neodhlášený účet žáka 7.A
docházka, plnění úkolů – žákyně 7.A –
řešeno s TU
výchovná komise – kyberšikana –
došetření žáka 8.A
jednání s matkou žákyně 9.C - agresivní
chování vůči mladším žákům
žák 4.A – sebepoškozování, násilí, agrese,
prvky domácího násilí – kontaktován

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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TU seznámili rodiče
s odkazem na web školy –
primární prevence …
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
Viz. dokumentace u MPP
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců

Dotazníkové šetření –
vztahy, šikana, sociogram

Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
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březen

•
•

•
•

•
duben

•
•
•
•
•

květen

•
•

červen

•

OSPOP pí M. Škapová, opakovaně
jednání s TU, ZŘŠ, s matkou
žákyně 4.A – chování,
2. třída – domácí násilí, dítě nahlásilo TU,
kontaktován OSPOP
žákyně 7.A, 8.A - kouření mimo školu,
dovezeny městskou policií, domluva,
závislost
žákyně 9.A – vulgární chování
k vyučujícím, problém se zákonným
zástupcem x zastupující babička
žákyně. 7.A, 8.A – prevence kouření,
rozhovor (Městská policie Hranice)
žák 4.A – obava ze sebepoškození,
kontaktován OSPOP pí M. Škapová, pí
Večeřová, psycholog Lichnovská (Nový
Jičín)
výchovná komise – žák 8.C, neomluvené
hodiny,oznámeno OSPOD
výchovná komise - žákyně 8.A, vulgární
chování, úmyslné neplnění školních
povinností, narušování výuky,informace
postoupena OSPOD i na žádost otce
5.B - Den prevence Naše třída, můj hrad
– vztahové problémy, adopce
výchovná komise,- žákyně 4.A výchovné a vzdělávací potíže, vyšetření
PPP
agresivní napadení spolužáka – žák 8.C
napadl žáka 8.A. Hlášeno Policii ČR,
řešeno s OSPOD, rodiči
jednání se zástupkyní Střediska výchovné
péče Tršice – žák 8.C
4.A výchovné, vzdělávací potíže –
příprava Dne prevence
Opakovaně řešeny problémy s chováním
ve 4.A a na škole v přírodě
výchovná komise žák 8.A, agresivní
napadení spolužáka
žák 8.C – toalety, ničení spotřebního
materiálů, TU informoval rodiče
výchovné komise - žáci 6.A –
zapomínání, neplnění školních povinností
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Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců

Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců

Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců
Jednání ZŘŠ
Viz. dokumentace u MPP,
ŘŠ či jeho zástupců

Všechny přestupky byly ihned řešeny s třídními učiteli, vážnější s vedením školy,
výchovnou poradkyní, rodiči a nejzávažnější z nich i s pracovníky PPP, s pracovníky
sociálního odboru při MěÚ Hranice a Policií ČR.
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Rodiče i děti mají možnost v rámci konzultačních hodin nebo po domluvě mimo
stanovenou dobu kontaktovat všechny vyučující školy či metodika prevence. Akutní
případy řešíme ihned.

12. Údaje o informačních a komunikačních technologiích a moderních
digitálních a experimentálních technologiích ve školním roce 2013/2014
Ve školním roce 2013/14 bylo dokončeno rozmístění interaktivních tabulí do všech tříd
1. stupně a dvou tříd mateřské školy a interaktivních dataprojektorů do všech
kmenových tříd 2. stupně. Žáci a učitelé tak mají možnost pracovat v kterékoliv
vyučovací hodině multimediálně s nejmodernějšími technologiemi a zdroji výukových
materiálů. V učebnách přírodopisu a fyziky a chemie byly nainstalovány digitální
mikroskopy a také vizualizéry, jenž se využívají i v učebnách PC a matematiky. Byl
pořízen a zprovozněn nový datový server, evidenční systém Bakaláři byl převeden do
SQL verze s cílem využívat elektronickou žákovskou knížku.
Pro zabezpečení všech počítačů a především školních dat bylo zakoupeno potřebné
množství licencí antivirového produktu NOD. Pro práci s experimentálním měřícím
systémem PASCO a vizualizaci naměřených dat a jejich zpracování byl zakoupen a
v odborných přírodovědných učebnách i nainstalován příslušný software.
V rámci předmětu Informatika byli žáci 6. ročníku seznamováni se školním
vzdělávacím e-learningovým prostředím MOODLE, díky němuž mohou všichni žáci od
6. do 9. ročníku využívat výukové materiály vytvářené v rámci projektu „Hledání nové
cestičky k matematice“, mohou si procvičovat své dovednosti či testovat své znalosti
s okamžitou zpětnou vazbou a vyhodnocením.
Učitelé matematiky 1. a 2. stupně i další zájemci byli proškoleni v základech práce
s dynamickým volně šiřitelným softwarem pro geometrii a algebru Geogebra. Tento
produkt využívají již pravidelně i žáci především v hodinách geometrie. Učitelky MŠ
byly proškoleny se základy práce s PC, textovým a tabulkovým editorem.
Pro výuku cizích jazyků byla vedle jazykové PC učebny vybudována jazyková digitální
laboratoř se sluchátky a multimediální velkoformátové projekce s interaktivní tabulí.
Bezkonkurenční možnosti vzdělávání v přírodovědných předmětech nabízí již zmíněné
zavedení nejmodernějšího systému pro experimentální měření veličin PASCO se
spoustou měřících čidel a sond, včetně vyhodnocovacích přístrojů a počítačových
programů.
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Žáci se zájmem o práci s PC navíc mají možnost navštěvovat počítačový a fotografický
kroužek. K digitálním zrcadlovkám byly dokoupeny špičkové teleobjektivy, osvětlovací
lampy, blesky a stativy. Naši žáci jsou již tradičně úspěšní ve fotosoutěžích
i v soutěžích počítačových.
Pro příští školní rok je připravována již čtvrtá počítačová učebna se zaměřením na
využívání našimi nejmenšími dětmi z mateřské školy a 1. stupně. Naše škola se tak
bezesporu stává centrem moderní výuky.

13. Údaje o environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO)
Škola má vypracovaný program EVVO.
•

Koordinátor EVVO: Mgr. Alice Lehká

•

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
 Papír za papír (společnost SITA) – krajský

•

Soutěže – výborné umístění, budeme pokračovat i v následujícím roce:
Naší přírodou (Přerov) – Lehký Jakub (7.B) – 1. místo v OK, Smrčková
Helena (7.B) – 1. místo v OK (okresní kolo), Poledňáková Anna (7.B) – 2. místo
v OK, Buriancová Barbora (7.B) – 3. místo v OK, Minaříková Gabriela (9.B) –
3.místo v OK, Roháčková Magda (9.C) – 3. místo v OK
 Zlatý list – 2. místo v KK (krajské kolo) – Beránková Jana, Buriancová
Barbora, Lehká Kateřina, Lehký Jakub, Poledňáková Anna, Smrčková Helena
(7.B)
 Biologická olympiáda – Kateřina Lehká (7.B) – 2. místo v OK, 7. místo v KK,
Barbora Buriancová (7.B) – 3. místo v OK, 4. místo v KK
 Recyklohraní – celoroční soutěž ve sběru baterií, zářivek a nebezpečného
odpadu; početné zapojení žáků 1. i 2. stupně i učitelů (60 osob).
 Soutěž o nej dýni – 1.stupeň
 Soutěž ve sběru starého papíru – celá škola, organizace školní samospráva
 Výtvarná soutěž Co vyprávěl list stromu – Sluňákov
 Výtvarná soutěž Voda a energie - MŽP


•


•


Akce pro žáky:
Exkurze, výukové programy – některé připravované učiteli, jiné lektorované
pracovníky níže uvedených organizací:
o Seiferos – dravci – celá škola
o Hranické rezervace a herbář - 6.A, 6.B
o Sluňákov – pobyt 4.A
o Zbrašovské aragonitové jeskyně (Teplice), 9.ročník
o Valašské muzeum v přírodě – vánoční program (6. AB)
Projekty:
Den Země – celá škola
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o 1. stupeň - zábavné dopoledne plné aktivit a nových poznatků o Zemi
a přírodě na střelnici (zapojení některých žáků 7.B, 6.A, 9.A, 9.B, 8.A
a 9.C jako organizátorů)
o 2. stupeň - úprava okolí školy – přírodní zahrady, úklid NPR Hůrka,
cyklostezky na Rybáře a koryta potoka Velička, práce v lese ve Stříteži
Celá škola organizovala oslavy 30. výročí otevření nové budovy naší školy,
kde jsme prezentovali naši práci, ale i všechny interiéry a exteriéry školy (např.
přírodní učebnu) bývalým zaměstnancům a žákům naší školy, rodičům
a veřejnosti.

Velikonoční jarmark – výroba a prodej rukodělných výrobků žáků a učitelů
školy
Projektový den Voda a energie – 1. stupeň
Den bez aut – 1. stupeň
Projekt Jak voní a chutná podzim – 1. ročník
Arboretum SLŠ – 2. ročník (arboretum lesnické školy)
Sběr pomerančové kůry – 1. stupeň
Adventní projekt – 3. ročník
Den lesa akce SLTŠ – 3. ročník
Den lesa Valšovice – 4. ročník
Den vody – beseda o zdravém životním stylu – 5. ročník
Dopoledne pro předškoláky – 1. stupeň

•

Školy v přírodě:
Všechny třídy 1. stupně se zúčastnily škol v přírodě. Pobyty byly převážně
třídenní (výjimečně pětidenní), nejčastěji na SEV Alcedo – Hájenka
u Vsetína, na Zubříči, ale také v Polomi či na Horní Bečvě. 4.A měla týdenní
pobyt na Sluňákově.

•

Kroužky
 Plantago – klub lesní moudrosti při ZŠ a MŠ Hranice, Struhlovsko –
Víkendové akce
zaměřené na poznávání a ochranu přírody, turistiku
a zajímavosti naší republiky. Výzdoba školy nástěnkou a fotokronikami (1. patro
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2. st.), zapojení do projektů, úzká spolupráce s rodiči, práce v chráněných
územích na hranicku, příprava dětí na přírodovědné soutěže.
•









•


•


•


Další vzdělávání učitelů:
Enviglobe (Sluňákov) – Lehká
Globální souvislosti s přesahem do historie (ARPOK Olomouc) – Valentová
Sdílení zkušeností metodou Open Space – Lehká, Hajdová
Geologická krabice ezekvítek Brno – Lehká
Školní přírodní zahrady (Lipka Brno)– Lehká, Pořízek
Jak na projekty EVVO v MŠ (Sluňákov)– Skácelová, Kárníková
Land Art ( Sluňákov) – Strnadová, Hajdová
Zlatý klíček (Sluňákov) – Skácelová
Příroda jako velká učebna (Sluňákov) - Hajdová
Další specifické úkoly učitelů:
Příprava a prezentace naší školy v rámci oslav 30. výročí založení naší školy,
kde jsme prezentovali vnitřní prostory i vnější prostory školy (přírodní zahrada)
bývalým zaměstnancům a žákům naší školy, rodičům a veřejnosti. Pro žáky
jsme připravili dopolední program a hříčkami a aktivitami, kdy doslova prolezli
celou školu od půdy až po suterén.
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. V roce 2013-2014 jsme byli
zapojeni do projektu Papír za papír společnosti Sita, na 1. stupni probíhal sběr
pomerančové kůry, 7.A sbírala vršky od PET láhví na charitativní účely. Na
škole se pravidelně koná velký sběr papíru asi třikrát ročně. V rámci oprav
vnitřního prostředí školy byla vyměněna svítidla. O venkovní prostředí školy se
spolu s panem školníkem stará i správce hřiště, jedná se zejména o údržbu
trávníku v přírodní zahradě.

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 roce 2012/2013 jsme vlastními silami vykopali jezírko
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a na konci školního roku napustili vodou. Z finančních prostředků poskytnutých
škole na základě realizace projektových aktivit v rámci grantu Revolvingového
fondu MŽP se zakoupilo posezení na skupinové práce dětí, přenosné tabule pro
podporu výuky a provedla se výsadba živého plotu, okrasných keřů a dřevin
a popínavých rostlin. Průběžně se osazovala skalka u pergoly.
V roce 2013/14 jsme jezírko osázeli vodními rostlinami, zprovoznili sběr
a přepouštění dešťové vody, vytvořili vyvýšený záhon a založili na 3 plochách
květnaté louky. Do aktivit na zahradě se zapojili i žáci prvního stupně (malé
políčko, pletí) a školky (výsev slunečnic). Na jaře se začala zahrada intenzivněji
využívat k výuce.

Finanční podpora na realizaci školních projektů v oblasti EVVO:
Grant města Hranice Meteorologická budka a kompostéry – 6 000,- Kč
Grant města Hranice na Den Země – 5 000,- Kč
Grant města Hranice Les jako přírodní učebna – 3 000,- Kč
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14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2013/2014 byla škola zapojena do dvou mezinárodních programů:
•

Projekt v rámci programu celoživotního učení COMENIUS Partnerství škol
2012-2014 „And they lived happily ever after – European tales and legends
(A žili šťastně, dokud neumřeli – evropské pohádky a legendy)“
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 realizaci projektu v letech 2012-2014. Na jejím
základě a díky grantu ve výši 20 000 € se naše škola zapojila do realizace
plánovaných projektových aktivit dvouletého mezinárodního projektu, včetně
několika zahraničních mobilit, ve spolupráci s partnerskými školami v Německu,
Anglii, Španělsku, Itálii, Turecku, Bulharsku a Polsku.
Projektové aktivity se plnily na naší škole od 1. 8. 2012 – do 31. 7. 2014. Každá
škola v tomto projektu sdílela informace a plnila naplánované úkoly. Ty byly
realizovány ve více školních předmětech za spolupráce vyučujících:






výtvarné výchovy – kreslení ilustrací, vytvoření loutek hlavních postav,
výstavka partnerských prací, nástěnka
informatiky – komunikace přes počítač, web, blog, logo
českého jazyka – téma národní pohádky, dramatizace, motivace ke čtení
anglického jazyka – komunikace s partnerskými školami, překlad pohádky, čtení
pohádek ostatních zemí, příprava slovíček do jazykového slovníku
hudební výchovy – výběr písniček, jejich nahrávky, nahrávky dětí za použití
hudebních technik.

Pracovní plán dle měsíců:













Září 2012 – vytvoření prostředí pro předávání informací – blog, navázání
kamarádství přes emaily a dopisy
Říjen 2012 – soutěž všech států o nej logo projektu
Listopad 2012 – výběr pohádky, vytvoření loutek, přeložení do AJ, vystavení
v prostorách školy a na webových stránkách školy.
Prosinec 2012 – 1. Setkání v Německu – Frankfurt am Main
Leden 2013 – pohádky a loutky z partnerských zemí byly představeny
studentům a čteny. Žáci zdramatizovali národní pohádku a nahráli ji na video.
Začala příprava multi jazykového slovníčku.
Únor 2013 – žáci nakreslili mapu partnerských škol a začali s nalepováním
obrázků a názvů postav.
Březen 2013 – setkání v Itálii, prarodiče a rodiče byli pozváni na vyprávění
pohádky – Noc s Andersenem.
Duben 2013 – Turecko poslalo CD nahrávku s oslavou dne 23. 4. – dětský den
Květen 2013 – Každá země vytvořila dva obrázky pro Comenius kalendář
Červen 2013 – setkání ve Španělsku
Září 2013 – žáci se naučili zpívat písně z pohádek
Říjen 2013 – Setkání ve Velké Británii – práce na úslovích a idiomech
obsažených v legendách
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Listopad 2013 – V hodinách VV byla vytvořena z pohádky – královská hostina
– žáci vytvořili repliky pohárů a talířů a uspořádali si hostinu.
Prosinec 2013 – setkání v Polsku
Leden 2014 – děti vytvořily prstové maňásky a vymyslely si svou vlastní
pohádku v mateřském jazyce.
Únor 2014 – pro děti byl uspořádán karneval v pohádkovém duchu. Zúčastnila
se i regionální televize.
Březen 2014 – začala tvorba brožury, která shrnuje vše podstatné o projektu.
Duben 2014 – závěrečné setkání zemí v Turecku
Květen 2014 – proběhl Comenius den – závod pro žáky naší školy, kde si
vyzkoušeli všechny disciplíny věnované projektu Comenius. Žáci 8. B třídy
navštívili výstavu komiksových prací Jana Saudka v Olomouci.
Červen 2014 – návštěva v Německu, hodnocení projektu.

Webová prezentace projektových aktivit:
http://www.stru.hranet.cz/postnuke/modules.php?op=modload&name=Sections&file=in
dex&req=viewarticle&artid=754&page=1
•

Edison
V týdnu od 17. do 21. února 2014 zavítalo na naší školu 6 zahraničních
vysokoškolských studentů z různých koutů světa. Přijeli k nám v rámci
multikulturního projektu, založeného v roce 2009, s názvem Edison. Edison je
zkratka anglických slov, která vyjadřují podstatu celého projektu:
E = education – vzdělání
D = drive – nadšení, motivace
I = internationality – mezinárodní rozměr
S = students – studenti
O = opportunity – příležitost
N = network – síť
V tříhodinových blocích se žáci druhého stupně věnovali rodné zemi zahraničního
studenta. Blíže se seznámili s její polohou, kulturou, tradicemi, památkami a formou
her si osvojili základní znalosti o ní. Na živo se setkali s lidmi ze zahraničí. Navíc si
prohloubili znalosti anglického jazyka, jelikož celá komunikace probíhala
v angličtině. Celý týden byl upraven rozvrh hodin tak, aby každá třída měla možnost
získat co nejvíce informací o všech zemích.
Zúčastněné země – Turecko 2x, Bulharsko, Indonésie, Čína, Argentina. Nástěnka,
která je nyní na chodbě 1. stupně, bude přenesena do učebny cizích jazyků natrvalo
jako upomínka prvního „EDISONa“ na naší škole.
Velké díky patří rodičům našich žáků, kteří ubytovali vysokoškoláky v rodinách.
Ohlasy a informace o tomto týdnu na internetové stránce naší školy –
http://www.stru.hranet.cz/postnuke/index.php?name=News&file=article&sid=2008

15. Údaje o mezinárodní spolupráci
Ve školním roce 2011/2012 jsme navázali partnerskou spolupráci se Zespołem
Szkół w Rydułtowach v Polsku. Spolupráce v letech 2012 až 2014 pokračovala
především v rámci realizace společných aktivit projektu Comenius.:
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 zahraniční pobyt v rámci mezinárodního meetingu projektu Comenius
v polském městě Rydultowy – účastnilo se 6 žáků 2. stupně – 5. 12. 2013
až 7.12. 2013
 návštěva partnerské školy Rydultowy v rámci meetingu projektu
Comenius spojená s historickou exkurzí do města Krakov, které se
účastnilo se 47 žáků 2. stupně – 6. 12. 2013,
ale i návštěvy polského partnera spojené s velmi emotivní exkurzí do
koncentračního tábora v Osvětimi a Březince, které účastnilo 49 žáků 2. stupně
(4.11.2013).
Webové stránky partnera: http://www.zsrydultowy.pl

16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ve školním roce 2013/2014 se nikdo z pedagogů neúčastnil žádného
specializačního studia či studia k získání kvalifikačních předpokladů.

17. Údaje o předložených a případně i školou realizovaných
projektech financovaných z cizích zdrojů
Následující seznam obsahuje projekty podávané či schválené naší školou
v uplynulých letech a realizované i v průběhu školního roku 2013/2014, a to
v rámci různých vyhlašovaných grantových programů.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
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.
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(http://www.stru.hranet.cz/postnuke/modules.php?op=modload&name=Sections
&file=index&req=viewarticle&artid=696&page=1)
Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
1.) Grant v Rozvojovém programu Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2014 ve výši 50 000,- Kč plus vlastní
spoluúčasti 51 400,- Kč na projektové aktivity, v období leden až
prosinec 2014 realizovaného projektu „Maminko, tatínku,… při pohádce
si ani nevšimneme, že hlásky napravujeme.“
Díky finančním prostředkům dojde k proškolení asistenta logopeda
v naší školce, nakoupena byla řada logopedických her a pomůcek pro
prevenci i reedukaci vad řeči, k logopedické prevenci vhodného softwaru
včetně multimediální interaktivní tabule s ozvučením, dataprojekcí
a počítačem, kamera pro zaznamenávání a sledování pokroků a další.
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Další grantové výzvy, do kterých jsme se zapojili podáním žádosti
a projektového záměru a jejichž prostřednictvím získáme mimorozpočtové
příjmy na zkvalitnění podmínek výuky či na realizaci vzdělávacích aktivit:
1.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Projekt „Tablety do škol pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání“,
reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0002 v rámci výzvy č. 51 k předkládání žádostí
o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.3 – Další vzdělávání
pracovníků škol a školských zařízení s výší způsobilých nákladů naší školy
dosahující téměř 600 000,- Kč. Díky realizaci projektových aktivit, jež
budou zahájeny v říjnu 2014, bude většina pedagogických pracovníků naší
školy seznámena s možnostmi využití tabletů ve výuce.
2.) Grantový program Erasmus+ – nový vzdělávací program Evropské unie
na období 2014–2020, který podporuje spolupráci a mobilitu ve všech
sférách vzdělávání, v odborné přípravě a v oblasti sportu a mládeže. Jedná
se o nástupnickou aktivitu programu Partnerství škol a Individuální
mobility žáků Comenius. Půjde o realizaci dalšího projektu mezinárodní
spolupráce a výměnných pobytů žáků i učitelů se školami z Polska, Řecka,
Francie, Turecka a Finska. Naše účast bude spočívat v partnerství
v projektu „Maths is everywhere – Mathematical journey through
Europe“ předkládaném koordinující školou z Finska v rámci Klíčové
akce 2 (KA2) pro školský sektor v oblasti pro realizaci strategických
partnerství.
Naše škola se aktivně zapojila i do grantové politiky města Hranice a
získala příspěvek na realizaci následujících aktivit:
1.) Grant „Více sportu, méně problémů v dalším životě“ – 5 000,- Kč
2.) Grant „Příškolní tábor při ZŠ a MŠ Struhlovsko“ – 5 000,- Kč
3.) Grant „Les jako přírodní učebna“ – 3 000,- Kč
4.) Grant „Soutěžení v informatice“ – 2 000,- Kč
5.) Grant „Turnaj v sudoku“ – 3 000,- Kč
6.) Grant „Přírodní učebna“ – 6 000,- Kč
7.) Grant „Den Země“ – 5 000,- Kč
8.) Grant „Přátelství přes Hranice“ – 9 000,- Kč
9.) Grant „Příroda objektivem fotoaparátu“ – 3 000,- Kč
10.) Grant „Dopraváček“ – 4 000,- Kč
11.) Grant „Struhlovská laťka“ – 2 000,- Kč
12.) Grant „Odznak všestrannosti“ – 10 000,- Kč
Nezískala jen příspěvek na realizaci následujících aktivit:
13.) Nezapomínejte na tradice
Zapojení a účast v dalších grantech:
1.) Role partnera v projektech Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
ČR (např. SPŠ Hranice, SSOŠ Hranice a dalších.).
2.) Účast ve sponzorském programu – projektu „Aktivní Škola 2014“
– nákup interaktivních tabulí za zvýhodněnou cenu
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18. Údaje o spolupráci
18.1.

s odborovou organizací

Odborová organizace přestala na naší škole počínaje zahájením školního roku
2013/2014 pracovat.
18.2.

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 a 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 a organizacemi, za všechny vzpomeňme
Červený kříž, jehož členky aktivně vypomáhají při dopravních soutěžích,
Autoškolu Trčka, sportovními oddíly, Sdružením rodičů při ZŠ a další.

19. Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti
19.1.

Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí

Ze strany ČŠI nebyla ve školním roce 2013/2014 uskutečněna žádná kontrolní
ani inspekční činnost. Škola se zúčastnila jen několika „rychlých šetření“ ČŠI.
19.2.

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele

Ze strany zřizovatele byla ve školním roce 2013/2014 uskutečněna
veřejnosprávní kontrola na místě, která se uskutečnila od 30.4.2014 do
12.5.2014.
Předmět kontroly: Finanční audit – kontrola použití účelových finančních
prostředků z rozpočtu města Hranice za rok 2012 a 2013 u příspěvku na ICT, na
mzdové prostředky, na granty, kontrola doplňkové činnosti, hospodaření a
účtování peněžních fondů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů.
•

19.3.

Ani v jedné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny žádné závažné
nedostatky.
Kontrolní činnost Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje byla nebyla ve školním roce
2013/2014 uskutečněna žádná kontrola.
19.4.

Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven

Ze strany zdravotních pojišťoven nebyla ve školním roce 2013/2014
uskutečněna žádná kontrola.
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19.5.

Kontrolní činnost okresní správy sociálního zabezpečení

Ze strany okresní správy sociálního zabezpečení nebyla ve školním roce
2013/2014 uskutečněna žádná kontrola.
19.6.

Kontrolní činnost krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

Ze strany krajské hygienické stanice Olomouckého kraje byla ve školním roce
2013/2014 uskutečněna kontrola dne 18.2.2014.
Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v § 3 odst. 2, § 4 odst. 3, § 19,
§ 20, § 21 odst. 1-2, § 23, § 24 zákona č. 258/2000 Sb., ve vyhlášce č. 137/2004
Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a
provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, ve znění
pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické
požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost rozsah kontrol pitné vody, ve
znění pozdějších předpisů, ve školní jídelně a výdejnách školy.
•

Ani v jedné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Předmět kontroly: Plnění povinností stanovených v § 7, § 13, § 50 zákona č.
258/2000 Sb., ve vyhlášce č. 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na
prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a
mladistvých, ve znění pozdějších předpisů, ve vyhlášce č. 6/2003 Sb., kterou se
stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb a ve vyhlášce č.
238/2011 Sb. o stanovení hygienických požadavků na koupaliště, sauny a
hygienické limity písku v pískovištích a venkovních hracích ploch.
•

Hlavní zjištěné nedostatky: Počet umyvadel a WC pro děti v objektu
Struhlovsko 1432 neodpovídá zapsaných ani přítomných dětí a je
v rozporu s požadavky. Doplnit nábytek s ohledem na rozdílnou výšku
dětí. – Vše již odstraněno v souvislosti s rozsáhlými opravami
uskutečňovanými v objektu školky v období hlavních školních
prázdnin.

20. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. –
31.12.2013
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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21. Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní (účetní rok)
rok 2013
V následujících tabulkách uvádím základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2013. Přehledy jsou zpracovány odděleně pro hlavní a doplňkovou činnost.
21.1.

Zpráva o hospodaření v hlavní činnosti

21.1.1.

Příjmy v hlavní činnosti:

Příjmy celkem:
Příjmy - kraj a vlastní

30 675 479,98 Kč
20 533 441,00 Kč

Příspěvek Olomouckého kraje, odboru školství
Dotace - přímé náklady, včetně asistenta pro žáky se zdrav. post.

20 526 233,00 Kč
20 442 128,00 Kč

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

14 629 600,00 Kč
169 528,00 Kč
5 120 358,00 Kč
522 642,00 Kč

z toho:

Dotace - asistent pro žáky se sociálním znevýhodněním
z toho:

platy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP

62 300,00 Kč
21 182,00 Kč
623,00 Kč

Ostatní (opotřebení učebnic, ztráty)

7 208,00 Kč

Příjmy - Úřad práce (prostředky na správce hřiště)
Příjmy - Granty (prostředky EU a SR ČR)
1.4 Zlepšování podmínek pro vzdělávání (EU - Peníze školám)
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (Globální grant)
Revolvingový fond MŽP, včetně spoluúčasti SR při ZŠ
Projekt COMENIUS

Příjmy - město a vlastní

"Den Země"
"Přátelství přes hranice"
"Škola na Struhlovsku slaví třicátiny"
"Dopraváček"
"Přírodní učebna"
"Rozvoj sportovních aktivit ŠSK při ZŠ a MŠ Hr.-Struhlovsko"
"Fakultativní tábor při ZŠ a MŠ Struhlovsko"

5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
8 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč
5 000,00 Kč

2 820 690,10 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 (např. pronájem)
ostatní (ostatní výnosy z činnosti, sběrné suroviny, SRPŠ)

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

1 216 267,05 Kč
384 869,99 Kč
82 556,00 Kč
249 221,84 Kč
4 320 000,00 Kč
95 000,00 Kč
360 000,00 Kč
60 000,00 Kč
435 034,00 Kč
38 000,00 Kč

Vlastní příjmy
z toho:

80 400,00 Kč
1 932 914,88 Kč

8 128 724,10 Kč

Příspěvek města
Příspěvek na volnočasové aktivity
Příspěvek na ICT
Příspěvek na správce hřiště
Čerpání investičního fondu
Granty (podpora města Hranice)
z toho:

84 105,00 Kč

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

752,00 Kč
139 866,00 Kč
306 400,00 Kč
29 594,20 Kč
2 114 660,52 Kč
12 131,24 Kč
3 815,08 Kč
155 387,83 Kč
58 083,23 Kč
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21.1.2.

Výdaje v hlavní činnosti:

Výdaje celkem:
Výdaje - kraj a vlastní

30 658 490,32 Kč
20 533 441,00 Kč

Výdaje z prostředků od Olomouckého kraje, odboru školství
Výdaje z dotací
platy
OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP
ONIV
učební pomůcky, učebnice a knihy do ŠK (včetně integrace)
z toho
cestovné (včetně cestovného na DVPP)
FKSP z PN
zákonné pojištění
ostatní služby
Odvod - OZP
Náhrady PN
Školení a DVPP
Výdaje z ostatních (vlastních) zdrojů - učebnice

z toho:

Výdaje - Úřad práce (prostředky na správce hřiště)
z toho:

plat
odvody (zdravotní a sociální pojištění)

Výdaje na 1.4 Zlepšování podmínek pro vzdělávání (EU PES)
OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
ostatní materiál
ostatní služby
DDHM
DDNH
OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
zákonné pojištění
DDHM+OE
spořební materiál, kancelářské potřeby
cestovné
poštovní poplatky
konektivita
služby
služby bankovních ústavů
ostatní materiál
DDHM

1 932 914,88 Kč
1 216 267,05 Kč

384 869,99 Kč

82 556,00 Kč
249 221,84 Kč

cestovné
služby

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

80 400,00 Kč

20 514,00 Kč
62 042,00 Kč

Výdaje na projekt COMENIUS
z toho:

7 208,00 Kč

215 170,00 Kč
62 010,00 Kč
765,99 Kč
0,00 Kč
78 510,00 Kč
0,00 Kč
131,00 Kč
25 895,00 Kč
0,00 Kč
2 388,00 Kč

Výdaje na projekt podpořený Revolvingovým fondem MŽP
z toho:

14 691 900,00 Kč
169 528,00 Kč
4 995 244,00 Kč
146 919,00 Kč
522 642,00 Kč
257 874,59 Kč
28 159,00 Kč
867,91 Kč
61 706,50 Kč
6 900,00 Kč
62 851,00 Kč
86 791,00 Kč
17 492,00 Kč

140 690,00 Kč
0,00 Kč
9 298,85 Kč
27 999,40 Kč
1 036 046,35 Kč
2 232,45 Kč

Výdaje na 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (Globální grant)
z toho:

20 526 233,00 Kč
20 526 233,00 Kč

60 000,00 Kč
20 400,00 Kč

Výdaje - granty z prostředků EU a SR ČR
z toho:
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145 750,00 Kč
103 471,84 Kč
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Výdaje - město a vlastní
Dotace volnočasové aktivity
z toho:

8 111 734,44 Kč
90 000,00 Kč

OON
učební pomůcky na podporu a realizaci volnočasových aktivit

Dotace správce hřiště
z toho:

4 785,00 Kč
4 803,00 Kč
2 547,94 Kč
3 774,00 Kč
42 696,06 Kč
1 394,00 Kč

82 496,51 Kč

materiál (spotřební, kancel.potřeby, materiál pro výuku žáků, ceny, atd.)
služby
OON

ICT
z toho:

33 177,51 Kč
44 119,00 Kč
5 200,00 Kč

360 000,00 Kč
spotřební materiál
DDHM a OE
DDNM
konektivita - internet
ostatní služby
opravy včetně materiálu na ně

36 943,00 Kč
150 563,89 Kč
28 267,20 Kč
33 555,93 Kč
92 270,49 Kč
18 399,49 Kč

Provozní výdaje
z toho:

54 800,00 Kč
35 200,00 Kč

60 000,00 Kč

plat
OON
pojistné (ZP a SP, FKSP, zák. pojištění)
spotřební materiál
materiál na opravy
ochranné pomůcky

Granty včetně příspěvku SRPŠe
z toho:
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7 519 237,93 Kč

spotřeba materiálu
spotřební materiál a kancelářské potřeby
z toho:
potraviny - pitný režim
DDHM (včetně učebních pomůcek a učebnic a ost. majetku)
spotřeba energií
elektrická energie
z toho:
plyn + topení
voda
opravy
opravy
z toho:
materiál na opravy
služby
poštovní poplatky
z toho:
telefon
revize
pojištění školy
likvidace 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
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3 387 408,49 Kč
342 940,42 Kč
2 105 817,71 Kč
938 650,36 Kč
1 875 636,92 Kč
671 072,84 Kč
1 020 701,79 Kč
183 862,29 Kč
1 618 950,48 Kč
1 538 887,29 Kč
80 063,19 Kč
412 333,71 Kč
10 740,93 Kč
42 731,06 Kč
87 096,08 Kč
38 244,53 Kč
42 846,20 Kč
190 674,91 Kč
224 908,33 Kč
11 577,77 Kč
164 264,23 Kč
13 044,70 Kč
36 021,63 Kč
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21.2.

Zpráva o hospodaření v doplňkové činnosti

21.2.1.

Příjmy v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:
z toho:

1 316 181,50 Kč

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

21.2.2.

459 245,87 Kč
351 504,00 Kč
202 063,72 Kč
22 798,61 Kč
280 569,30 Kč

Výdaje v doplňkové činnosti:

Výdaje celkem:
z toho:

1 264 102,81 Kč

spotřeba materiálu
spotřební materiál
z toho:
čistící prostředky
kancelářské potřeby
DDHM
časopisy
ochranné pracovní pomůcky
potraviny do školní jídelny a pitný režim
spotřeba energií
elektrická energie
z toho:
plyn
voda
opravy a udržování včetně materiálu na opravy
služby
telefon
z toho:
internet
poštovné
revize
likvidace odpadu
pojištění majetku
bankovní poplatky
ostatní služby (např. softwarové)
odpisy
ostatní
platy
z toho:
odvody (sociální a zdravotní pojištění)
FKSP
Náhrady PN
zákonné pojištění

21.3.

514 234,13 Kč
6 975,52 Kč
18 566,67 Kč
2 784,96 Kč
24 093,98 Kč
195,07 Kč
2 368,06 Kč
459 249,87 Kč
273 550,36 Kč
111 472,30 Kč
92 729,73 Kč
69 348,33 Kč
36 899,34 Kč
22 442,64 Kč
3 169,68 Kč
195,07 Kč
195,07 Kč
3 151,66 Kč
7 316,22 Kč
2 237,47 Kč
3 571,37 Kč
2 606,10 Kč
38 392,12 Kč
378 584,22 Kč
278 933,00 Kč
94 835,00 Kč
2 797,80 Kč
847,00 Kč
1 171,42 Kč

Stavy fondů

Stavy fondů

k 1.1.2013

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

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

k 31.12.2013
790 577,40 Kč
20 000,00 Kč
114 370,86 Kč
1 181 962,44 Kč
2 531 005,03 Kč

E-mail: stru@stru.hranet.cz

552 492,00 Kč
54 424,00 Kč
69 148,56 Kč
1 013 754,76 Kč
1 836 593,96 Kč
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21.4.
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Hospodářský výsledek

21.4.1.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

Příjmy celkem:

30 675 479,98 Kč

Výdaje celkem:

30 658 490,32 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
21.4.2.

16 989,66 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:

1 316 181,50 Kč

Výdaje celkem:

1 264 102,81 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
21.4.3.

52 078,69 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

16 989,66 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

52 078,69 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

69 068,35 Kč

21.5.

Zhodnocení hospodaření
Celkový kladný výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy
Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace za účetní období kalendářního
roku 2013 činí 69 068,35 Kč.
Z toho v doplňkové činnosti za uskutečňovanou hostinskou činnost
(stravování cizích strávníků) a realitní činnost (pronájem tělocvičen) činí
kladný hospodářský výsledek 52 078,69 Kč, v hlavní činnosti školy
16 989,66 Kč.
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22. Závěr
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zpracování výroční zprávy pomocí
při shromažďování dat a sestavováním dílčích zpráv či poskytnutím fotografií:
Mgr. Evě Odstrčilové, výchovné poradkyni školy
Mgr. Mileně Valentové, školní metodičce prevence
Mgr. Miroslavě Pospíšilové, speciální pedagožce školy
Mgr. Alici Lehké, školní koordinátorce EVVO
Mgr. Romanu Šejdovi, školnímu koordinátorovi ICT
Mgr. Janě Mlčákové, Mgr. Milanu Buzrlovi, vedoucím učitelům žákovské
samosprávy
Mgr. Marii Hajdové, zástupkyni ředitele školy
Mgr. Lence Šatánkové, zástupkyni ředitele školy
Janě Dröhslerové, vedoucí vychovatelce ŠD
Lence Münstrové, vedoucí učitelce MŠ
Jiřině Kočajnarové, vedoucí školní jídelny
Ing. Zitě Staňkové, personalistce a účetní školy
Pavle Vanduchové, administrativní pracovnici školy
Poděkování patří všem, kteří přispěli svojí pomocí a svým úsilím ke zdárnému průběhu
uplynulého školního roku, všem, kterým není lhostejno, za jakých podmínek a jakým
způsobem dochází ke vzdělávání v naší škole.
Zřizovateli – Městu Hranice, který nám podporou našich aktivit a svým přístupem
vytváří velice dobré podmínky a zázemí pro výuku.
Zaměstnancům, kteří se svými nápady, snahou a ochotou spolupracovat podíleli
a podílejí na neustálém zlepšování kvality naší práce a svým úsilím přispívají
k budování pozitivního pohledu veřejnosti na práci naší školy.
Nelze opomenout také rodiče, širokou veřejnost, příznivce školy, sponzory a dárce, kteří
s námi velice úzce spolupracují a významně se podílejí na zlepšení materiálních
podmínek, potřebného zázemí výuky, ale i výchovně vzdělávacího procesu na naší
škole.
A na úplný závěr patří poděkování i žákům, kteří svými znalostmi a dovednostmi,
aktivitou a výsledky nejen na soutěžích šíří dobré jméno školy i města Hranice.
Díky všem!
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Pedagogickou radou dne 14.10.2014.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy
a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace dne 21.10.2014.
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