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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: 106 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 2015-2017 do ní byli zřizovatelem jmenováni Ing. Vojtěch
Zima, Mgr. Blanka Šturalová, z řad zákonných zástupců žáků zvoleni Ing.
Lenka Kandlerová (předseda rady), Helena Němečková 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 81 dětí umístěné v samostatné budově se
suterénem a dvěma nadzemními patry na odloučeném pracovišti na
adrese Struhlovsko 1432. V suterénu odloučeného pracoviště je kotelna,
z bývalé kuchyně a jejích skladů v rámci rozsáhlých oprav spolufinancovaných
v roce 2014 z Regionálního operačního programu Střední Morava
přestavěné odpočinkové místnosti pro děti 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 s denními místnostmi a hernami, výdejna stravy a kabinet
pedagogických pracovnic.
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Třídy školky se postupně dovybavily novým plně funkčním nábytkem
splňujícím požadavky dětí daného věku, spoustou krásných didaktických
pomůcek, hraček, her, skládaček, audiovizuální a multimediální technikou a PC
se softwarem pro výuku. Mimo jiné i dvě interaktivní tabule a dataprojekcí či
tablety přispívají k moderní a názornější výuce i poutavější zábavě. V letošním
roce se pořídil nábytek do předškolního oddělení, nakoupily se nové klavíry,
děti začaly pracovat s tablety v rámci zdokonalování řečových dovedností. Paní
učitelky jsou moc rády za vlastní sociální zařízení, které zatím u oddělení
chybělo. V rámci rekonstrukce a navýšení kapacity školky bylo nutné opravit
i dětské sociální zařízení včetně dovybavení koupelen v souladu s hygienickými
předpisy (věšáky a poličky).

K dispozici má školka i dvě vlastní venkovní hřiště (zahrady) u každé z budov.
V uplynulém školním roce se obě zahrady postupně přebudovávaly v rámci
akce „Dětské hřiště v přírodním stylu při MŠ Struhlovsko“. Na projekt úpravy
dětského hřiště a zahrady při MŠ v přírodním stylu jsme ve spolupráci se
zřizovatelem Městem Hranice získali téměř čtyř miliónovou dotaci. Nová hřiště
(zahrady) byly spolufinancovány z fondů Evropské unie (z Evropského fondu
pro regionální rozvoj) v rámci Operačního programu Životní prostředí a
rozpočtu Města Hranice. Stavba byla zahájena v říjnu 2014 a dokončena v
srpnu 2015.
Hřiště a zahrady v přírodním stylu jsou již dnes využívány v rámci
environmentální výchovy k názornému učení - pozorování života v různých
biotopech a k realizaci environmentálních projektů. Na hřištích se vyskytuje
několik tématických částí s ne zcela tradičními herními prvky, jež spolu
s vysazenými stromky, keři či květinami a bylinkami mají za cíl vzbudit u dětí
zájem o přírodu a vést je ke zkoumání, objevování a prožívání venkovních
pohybových i vzdělávacích aktivit všemi smysly:
•
•
•

Domorodá vesnice (jurta, vrbový tunel, vrbové úkryty, zlatokopecké
pískoviště, archeologické pískoviště),
Ekologie (popelářský vůz s barevnými kontejnery na tříděný odpad),
Herní val (skluzavka, jeskyně se sítí, hobitín, akustický tunel, akátový
tunel, lezecké lano, lezecká síť, ohniště),
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Městečko (zahradní domky, montážní stěna se šrouby, zámky apod.,
kreslící tabule, francouzské pexeso, labyrint, kůl s basketbalovým košem,
závěsná houpačka, lavičky),
Ovocný sad (ovocné stromy – jabloň, švestka a třešeň, ovocné keře –
rybíz, angrešt, josta, líska, ozdobné keře – tavolník, mochna, kompostér),
Příroda (ptačí budky, ptačí krmítka, broukovitě, živý plot z habru),
Voda (mlhoviště, koloběh vody s pumpou a vodní růžicí a vodním
mlýnkem, blátoviště),
Zahradnictví (bylinkové záhonky s bylinami – máta, šalvěj, tymián,
dobromysl, …, záhony s trvalkami – kopretina, levandule, třapatka,
jahodník, skalničkami, kompostér),
Balanční stezka (bludné kořeny, lanové stěny, pérová houpadla, řetězová
lávka, vahadlová houpačka, prohazovací tabule, shazovací trám),
Vjemový chodník (s dřevěnými poli a několika různými materiály – kůra,
kameny, štěrk, písek, hlína…),
Svět hudby (dřevěný xylofon, zvonek, hudební nástroje).
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Své velmi bohaté aktivity prezentuje školka jak prostřednictvím webových
stránek školy - http://www.stru.hranet.cz, tak vlastních „webovek“ mateřské
školky - http://ms-klicek-hranice-2015-16.webnode.cz.
Základní škola je úplnou školou s devíti postupnými ročníky. Škola je situována
do okrajové části města. Výhodou tohoto umístění je areál bohatý na zeleň,
velkou nevýhodou však dostupnost školy, a to i veřejnou a městskou
hromadnou dopravou. Ve srovnání s dvěma dalšími hranickými školami je naše
škola nejdále od centra. S nevýhodnou polohou školy bojujeme bohatou
nabídkou školních i mimoškolních aktivit a velmi atraktivní výuky zaměřené na
perspektivní obory budoucnosti matematiku, přírodní vědy či polytechnickou
výchovu, podpořené využíváním nejmodernějších informačních a
komunikačních technologií a interaktivních a multimediálních pomůcek, elearningu či praktickou výukou přírodních věd ve venkovní 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 moderně vybavené učebny, jak funkčním nábytkem, tak
dekoračními prvky a především všechny vybaveny klasickými, ale
i interaktivními tabulemi na prvním stupni a v odborných učebnách či
interaktivními dataprojektory s ozvučením ve kmenových třídách druhého
stupně. Ve všech třídách je tak velmi jednoduše a rychle možné spustit
jakýkoliv výukový program, připojit se na internet, do školního elearningového vzdělávacího systému, spustit vlastní materiály z flash disku,
oživit výuky obrázky, prezentacemi, hudbou či videi.
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V pavilonu druhého stupně se vyskytuje odborná učebna fyziky a chemie,
učebna přírodopisu a zeměpisu, učebna českého jazyka a dějepisu, učebna
hudební výchovy, učebna výtvarné výchovy a učebna pracovních činností
včetně skladů a přípraven materiálu.

V pavilonu prvního stupně se pak vyskytuje učebna cizích jazyků vybavená
digitální jazykovou laboratoří, učebna hudební výchovy, keramická dílna
a čítárna.
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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.
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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.

V posledním pátém pavilonu, jenž by se dal po právu nazvat sportovním, se
vyskytují dvě tělocvičny, šatny, sociální zařízení, kabinety a sklady pomůcek.
O prázdninách se v jedné ze zmiňovaných tělocvičen zrekonstruovala parketová
podlaha.
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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.
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.
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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.
21 pedagogů bylo v rámci projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga
ve světě digitálního vzdělávání“ proškoleno v práci s tablety a jejich efektivním
využíváním při každodenní výuce. Díky účasti školy v projektu získali navíc
pedagogové k dispozici konvertibilní tablety a škola pět Wi-Fi zařízení
rozšiřujících možnost bezdrátového připojení již téměř po celé škole.
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, realizovaných projektech, zapojení školy do
mezinárodní spolupráce, 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 právě 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.

O tom, že je naše škola skutečně zaměřena na výuku přírodních věd svědčí
i žijící tvorové, a to jak ti, žijící tak trošku v zajetí přímo ve škole, tak ti volně
žijící např. ve venkovní přírodní učebně. Ať už v jezírku, v ježkáriu či domečku
pro brouky.
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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 čtyřmi lety dočkalo dlouho očekávané, byť
jen částečné rekonstrukce. Jeho centrem se stalo nové hřiště házenkářských
rozměrů s umělým povrchem, umělou trávou. V loňském 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.

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 předloňském roce opět částečně i díky
městskému grantu obohatila areál učebny přírodní vodní plocha s vodními
rostlinami, loni pak meteorologická stanice. 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 přibyla 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
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a dataloggerů PASCO s možností zpracování výsledků uskutečněných měření
prostřednictvím výpočetní techniky.
Všechny naše přírodovědně zaměřené činnosti a aktivity byly po právu oceněny
titulem „Zelená škola Olomouckého kraje“, který na období dvou let naše škola
získala v uplynulém školním roce.

Škola je častým aktivním pořadatelem okrskových, okresních či krajských kol
řady sportovních, ale i matematických a vědomostních soutěží.
Školní družina s kapacitou 180 žáků byla naplněna jen z poloviny 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
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uskutečnit osobně či prostřednictvím objednávkového terminálu nebo
webového 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.

2.11. Ostatní údaje
E-mail: stru@stru.hranet.cz
Internetové stránky: http://www.stru.hranet.cz
Stránky školního e-learningového systému MOODLE:
http://moodle.stru.hranet.cz
Datová schránka: nevmmq6
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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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 2014/2015 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 6. ročníku pracovaly obě třídy podle učebního plánu s rozšířenou dotací
hodin matematiky a přírodovědných předmětů.
V 7. ročníku pak podle učebního plánu bez nějakého zaměření a speciálně
rozšířené dotace hodin některého z předmětů (tzv. obecná třída).
V 8. a 9. ročníku pracovali žáci rozděleni podle zájmu již před 6. ročníkem do
třídy obecné a třídy s rozšířenou dotací hodin matematiky a přírodovědných
předmětů.
3.2.1. Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
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)
Obecné

Matematické

Předmět:

Český jazyk a literatura
Cizí jazyk (anglický)
Matematika
Informatika
Fyzika
Chemie
Přírodopis
Zeměpis
Dějepis
Občanská výchova
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Tělesná výchova
Výchova ke zdraví
Pracovní činnosti
Volitelné předměty
Celkem:
Volitelné předměty:
Druhý cizí jazyk (Nj, Fj,Rj)

7.

8.

9.

6

8.

9.

4
3
5
1
2
0
2
2
2
1
1
2
2
1
0
2
30

4
3
4
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
1
1
2
31

5
3
4
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
0
1
2
31

4
3
6
1
2
0
2
2
2
0
1
2
2
0
1
2
30

4
3
5
1
2
2
2
1
2
1
1
1
2
1
1
2
31

4
3
6
1
2
2
1
2
2
1
1
1
2
0
1
2
31

2

2

2

2

2

2

3.2.2. Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání byla zařazena v 9. ročníku jako součást předmětu
pracovní činnosti a průběžně průřezově ve všech ročnících ve výuce občanské
výchovy. Žáci si osvojili vzdělávací cíle uvedené v metodickém pokynu
k zařazení vzdělávací oblasti Výchova k volbě povolání do vzdělávacích
programů pro základní vzdělávání č.j. 19 485/2001-22 a vycházeli přitom
i z očekávaných výstupů oblasti Svět práce RVP ZV. V rámci této výchovy
proběhla mimo jiné návštěva Úřadu práce v Přerově a beseda s jeho
pracovníky, testování žáků k zjištění profesních předpokladů, uskutečnila se
návštěva burzy škol v Hranicích, středních škol v Hranicích a významnějších
podniků v regionu za účelem získání informací o uplatnění se na trhu práce.
Samozřejmostí byly i společné či individuální konzultace žáků 9. ročníků
a jejich zákonných zástupců s výchovnou poradkyní školy. V rámci spolupráce
s SPŠ bylo uskutečněno několik exkurzí do nedalekých průmyslových podniků.
Žáci mohli nahlédnout pod pokličku reálného pracovního života a rozmyslet si
svou další životní dráhu.

4. Personální zabezpečení činnosti školy
Následující tabulky a grafy podávají rámcový popis struktury pracovníků školy
působících na ni během školního roku 2014/2015. Podávají přehled o počtech
zaměstnanců, dosaženém vzdělání, délce praxe a pracovním zařazení či další
způsobilosti pro výkon jejich povolání.
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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4.1. Počty a rozdělení zaměstnanců podle pracovního zařazení k 30. 6. 2015
Pracovní zařazení:

Celkem: Z toho:

Pedagogičtí pracovníci

41 (39)

Provozní
zaměstnanci

Nepedagogičtí Zaměstnanci
pracovníci
jídelny

10

8

Celkem:

Z toho muži:

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

27
8
3
3
1
1
1
6
1
1

6
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Kuchařky

3

0

Pracovnice provozu

4

0

59 (57)

8

Celkem:
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4.2. Počty a rozdělení zaměstnanců podle věku
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

39

Nepedagogičtí pracovníci

18

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

Celkem:

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Počet:
1
11
19
7
1
1
2
4
10
1
57

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 25/104

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

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

39

Nepedagogičtí pracovníci

18

Vysokoškolské

27

Vysokoškolské - bakalářské

0

Středoškolské

12

Vysokoškolské

2

Středoškolské

4

Učební obor

8

Základní

4
Celkem:

Pracovní zařazení:
Pedagogičtí pracovníci

Celkem:
39

57

Odborná kvalifikace:

Počet:

Splňuje

39

Nesplňuje

0

Celkem:
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Počet:

39
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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

20 – 30 let

0

31 – 40 let
20 – 30 let
31 – 40 let

3
0
0

Celkem:
Pracovní zařazení:

Pedagogičtí pracovníci

Celkem:

Nejvyšší dosažené
vzdělání:

3

Vysokoškolské
Vysokoškolské bakalářské
Středoškolské
Celkem:

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Počet:

E-mail: stru@stru.hranet.cz

3
Počet:
2
0
1
3
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5. Údaje o zápisu
5.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 se uskutečnil v pátek
6.2.2015 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 7.2.2015 od 9:00 do 11:00 hodin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Celkem žáků u zápisu ............................................................ 43
 Z toho poprvé .................................................................. 32
 Přicházejících po odkladu ................................................ 11
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky ..................... 7
Počet odkladů povinné školní docházky ................................. 7
Počet přijatých narozených po 31.8.2008 ................................ 0
Celkem žáků u zápisu na jiné škole ......................................... 2
Celkem žáků přestoupivších po zápisu na jinou školu ............. 5
Celkem přijato k základnímu vzdělávání .............................. 36
Celkem k 1.9.2014 do 1. třídy nastoupivších ......................... 31
 Z toho plnících povinnou školní docházku v zahraničí ..... 0
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5.2. Údaje o zápisu do mateřské školy a následném přijetí do mateřské školy
Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 se uskutečnil ve
čtvrtek 23.4.2015 od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek 24.4.2015 od 8:00 do 16:00
hodin.
•

Celkem dětí u zápisu ...............................................................50
 Z toho přijato ................................................................... 39
 Z toho nepřijato ................................................................ 11
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6. Údaje o žácích
6.1. Počet žáků k 30.9.2014 a 30.6.2015
Počet žáků:
Třída:

k 30.9.2014
Chlapci:

Dívky:

k 30.6.2015
Celkem:

Chlapci:

Dívky:

Celkem:

1.A
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
Celkem v 8. ročníku:
9.A
9.B
Celkem v 9. ročníku:

13
13
4
9
13
7
9
16
10
13
23
10
10
20
12
20
32
17
18
35
15
10
25
14
13
27

14
14
15
12
27
11
10
21
12
7
19
7
10
17
18
11
29
12
9
21
10
11
21
9
12
21

27
27
19
21
40
18
19
37
22
20
42
17
20
37
30
31
61
29
27
56
25
21
46
23
25
48

12
12
4
8
12
8
8
16
10
13
23
10
9
19
13
18
31
16
17
33
15
10
25
14
13
27

13
13
13
12
25
12
10
22
12
6
18
6
9
15
18
11
29
12
9
21
10
13
23
9
10
19

25
25
17
20
37
20
18
38
22
19
41
16
18
34
31
29
60
28
26
54
25
23
48
23
23
46

Celkem na 1. stupni:

85

98

183

82

93

175

Celkem na 2. stupni:

119

92

211

116

92

208

Celkem:

204

190

394

198

185

383

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.
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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 2014/2015
•
•

Přestupy na naši školu ........................................ 19 žáků (z toho 8 dívky)
Přestupy na jinou školu ...................................... 20 žáků (z toho 12 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 .................................................................................................... 0
chlapci ................................................................................................. 1

6.5. Rozložení žáků podle státního občanství k 30.6.2015
•

Česká republika ............................................................................... 383

6.6. Rozložení žáků podle kraje trvalého bydliště k 30.6.2015
•
•

Olomoucký kraj ............................................................................... 379
Moravskoslezský kraj ........................................................................... 1
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Zlínský ................................................................................................. 2
Pardubický ........................................................................................... 1

6.7. Rozložení žáků podle okresu trvalého bydliště k 30.6.2015
•
•
•
•
•
•

Přerov ............................................................................................... 377
Bruntál .................................................................................................. 1
Kroměříž .............................................................................................. 2
Pardubice .............................................................................................. 1
Šumperk ................................................................................................1
Vsetín .................................................................................................... 1

6.8. Rozložení žáků na místní a dojíždějící dle trvalého bydliště k 30.6.2015
•
•

Místní (Hranice) ............................................................................... 277
Dojíždějící ........................................................................................ 117
o Z toho:
 Bělotín ................................................................................ 6
 Brno ................................................................................... 1
 Bruntál ................................................................................ 1
 Bystřice pod Hostýnem....................................................... 2
 Černotín ............................................................................. 3
 Dolní Těšice ....................................................................... 1
 Havířov .............................................................................. 1
 Hlučín ................................................................................. 1
 Hluzov ................................................................................ 1
 Hranice II – Lhotka ............................................................ 2
 Hranice III – Velká .......................................................... 11
 Hranice IV – Drahotuše ..................................................... 4
 Hranice IV – Milenov ........................................................ 2
 Hranice V – Rybáře ........................................................... 1
 Hranice VI – Valšovice ...................................................... 4
 Hustopeče ........................................................................... 2
 Jezernice ............................................................................. 1
 Lipník nad Bečvou V – Podhoří ........................................ 1
 Odry ................................................................................... 1
 Olšovec .............................................................................. 6
 Opatovice ......................................................................... 29
 Paršovice ............................................................................ 6
 Partutovice ......................................................................... 1
 Polom ................................................................................. 3
 Potštát ................................................................................. 3
 Potštát – Lipná ................................................................... 1
 Přerov ................................................................................. 1
 Radíkov .............................................................................. 1
 Rakov ................................................................................. 5
 Skalička .............................................................................. 1
 Soběchleby ......................................................................... 1
 Staré Město pod Sněžníkem .............................................. 1
 Špičky ................................................................................ 2
 Šumperk ............................................................................. 1
 Teplice nad Bečvou ............................................................1
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Uherské Hradiště ............................................................... 1
Ústí .................................................................................... 6
Valašské Meziříčí .............................................................. 1

7. Údaje o výsledcích vzdělávání
7.1.
Souhrnná statistika prospěchu a absence za obě pololetí školního
roku 2014/2015

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 2014/2015

1.A

26

25

0

0

0

1,058

42,96

0

2.A

19

15

4

0

0

1,151

56,94

0

2.B

20

12

8

0

0

1,2

47,15

0

3.A

19

16

3

0

0

1,184

39,68

0

3.B

18

10

8

0

0

1,438

60,94

0

4.A

22

11

10

1

0

1,54

27,63

0

4.B

20

10

10

0

0

1,511

22,45

0

5.A

17

9

6

2

0

1,612

29,12

0

5.B

18

12

6

0

0

1,461

25,66

0

6.A

30

8

20

2

0

1,769

42,60

0

6.B

31

9

19

3

2(1+1)

1,851

42,94

4,484

7.A

28

8

18

2

0

2,008

45,86

0

7.B

26

2

21

3

0

2,113

33,31

0

8.A

25

1

19

5

0

2,388

52,36

0

8.B

21

3

14

4

1(1+0)

2,054

72,76

0

9.A

23

2

20

1

0

1,974

61,04

0

9.B

23

14

9

0

0

1,467

43,09

0

Průměr:

22,71

9,82

11,47

1,35

0,20

1,634

43,91

0,26

43,26%

50,52%

5,96%

1,04%

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. 35/104

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 2014/2015

1.A

25

24

1

0

-

1,070

38,32

-

2.A

17

15

2

0

-

1,147

55,58

-

2.B

20

16

3

0

-

1,350

39,50

-

3.A

20

15

5

0

1,300

47,35

-

3.B

18

11

7

0

-

1,444

68,66

-

4.A

22

11

11

0

-

1,545

52,22

-

4.B

19

11

8

0

-

1,415

38,89

-

5.A

16

8

8

0

1,513

36,06

-

5.B

18

12

6

0

-

1,467

28,33

-

6.A

31

11

18

2

0

1,926

54,94

0,194

6.B

29

7

21

1

1(0+1)

1,875

50,52

1,483

7.A

28

10

17

1

0

1,939

61,43

0

7.B

26

4

21

1

0

2,148

62,77

0,231

8.A

25

1

22

2

0

2,328

64,56

0

8.B

23

9

9

5

2(2+0)

2,103

76,44

0,391

9.A

23

1

22

0

1(1+0)

2,006

93,78

0,087

9.B

23

8

15

0

0

1,565

57,48

0,348

Průměr:

22,53

10,24

11,53

0,71

0,25

1,655

54,52

0,34

45,43%

51,17%

3,13%

1,31%
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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 31.1.2015 (1. pololetí školního roku 2014/2015)
a 30.6.2015 (2. pololetí školního roku 2014/2015).

Prospěli:

Neprospěli:

Prospěli s
vyznamenáním:

Prospěli:

Neprospěli:

1.A
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
Celkem
v 8. ročníku:
9.A
9.B
Celkem
v 9. ročníku:

2. pololetí

Prospěli s
vyznamenáním:

1. pololetí

Třída:

2014/2015

100,00%

0,00%

0,00%

96,00%

4,00%

0,00%

100,00%
88,23%
76,19%

0,00%
11,77%
25,96%

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

96,00%
88,26%
80,00%

4,00%
11,74%
15,00%

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

82,21%
55,55%

18,87%
15,79%
44,45%

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

84,13%
75,00%
61,11%

13,37%
25,00%
38,89%

2,50%
0,00%
0,00%

55,55%
50,00%
50,00%

30,12%
45,45%
50,00%

0,00%
4,55%
0,00%

68,06%
50,00%
57,89%

31,95%
50,00%
42,11%

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

50,00%
52,94%
66,66%

47,73%
35,30%
33,34%

2,28%
11,76%
0,00%

53,95%
50,00%
66,66%

46,06%
50,00%
33,34%

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

59,80%
25,80%
31,03%

34,32%
64,51%
65,51%

5,88%
6,45%
3,44%

58,33%
35,49%
24,13%

41,67%
58,06%
72,41%

0,00%
6,45%
3,44%

28,42%
28,57%
7,69%

65,01%
64,28%
80,76%

4,95%
7,14%
11,53%

29,81%
35,71%
15,38%

65,24%
60,71%
80,76%

4,95%
3,57%
3,85%

18,13%
4,00%
13,04%

72,52%
76,00%
60,86%

9,34%
20,00%
17,39%

25,55%
4,00%
39,13%

70,74%
88,00%
39,13%

3,71%
8,00%
21,73%

8,52%
8,69%
60,86%

68,43%
86,95%
39,13%

18,70%
4,34%
0,00%

21,57%
4,34%
34,78%

63,57%
95,65%
65,21%

14,87%
0,00%
0,00%

34,78%

63,04%

2,17%

19,56%

80,43%

0,00%
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7.3.

Přehled udělených výchovných opatření
V následující tabulce a grafech je uveden přehled výchovných opatření na konci
školního roku 2014/2015 v členění po jednotlivých třídách, ročnících, stupních
i celkem na celé škole k 31.1.2015 (1. pololetí školního roku 2014/2015)
a 30.6.2015 (2. pololetí školního roku 2014/2015).

Trojka z chování:

0

0

1

0

0

0

0

12

0

0

0

0

0

0

0
0
7

0
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

12
9
9

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
0
0

0
0
0

0
0
3

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

18
11
6

0
0
0

0
1
6

0
1
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

3
3
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17
8
6

0
0
0

7
0
0

3
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
7
0

0
0
0

3
3
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

14
12
11

0
0
0

0
1
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

7
4
11

0
0
0

3
3
18

0
1
7

0
0
2

0
0
1

0
0
1

23
31
15

0
0
0

1
2
8

0
2
5

0
0
2

0
0
0

0
0
1

15
0
1

0
0
0

21
7
8

8
5
3

2
2
0

1
0
0

1
0
0

46
22
7

0
1
1

10
9
0

7
3
4

2
0
2

0
0
0

1
0
0

1
5
2

0
0
0

15
12
8

8
4
5

2
0
2

0
0
1

0
0
0

29
6
14

2
3
0

9
10
9

7
5
4

2
0
5

0
0
2

0
0
0

7
0
0

0
0
0

20
3
1

9
4
0

2
2
0

1
0
0

0
0
0

20
0
9

3
4
0

19
6
0

9
4
2

5
2
0

2
1
0

0
0
0

0

0

4

4

2

0

0

9

4

6

6

2

1

0

14

0

10

1

0

0

0

84

0

8

4

0

0

0

23

0

60

29

8

2

1

104

9

44

29

11

3

1

37

0

70

30

8

2

1

188

9

52

33

11

3

1
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Trojka z chování:
Pochvala třídního
učitele:
Pochvala ředitele
školy:
Napomenutí
třídního učitele:
Důtka třídního
učitele:
Důtka ředitele
školy:

Dvojka z chování:

1.A
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
Celkem v
8. ročníku:
9.A
9.B
Celkem v
9. ročníku:
Celkem na
1. stupni:
Celkem na
2. stupni:
Celkem na
škole:

Pochvala třídního
učitele:
Pochvala ředitele
školy:
Napomenutí
třídního učitele:
Důtka třídního
učitele:
Důtka ředitele
školy:

Třída:

Dvojka z chování:

Výchovná opatření během školního roku 2014/2015
1. pololetí
2. pololetí
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Přehled prospěchu školy
V následující tabulce a grafech je uveden přehled průměrného prospěchu
v jednotlivých vyučovaných předmětech ve školním roce 2014/2015 v členění
na jednotlivá pololetí, celkový průměrný prospěch a rozdělení dle stupňů
hodnocení prospěchu a přehled zameškaných hodin k 31.1.2015 (1. pololetí
školního roku 2014/2015) a 30.6.2015 (2. pololetí školního roku 2014/2015).
1. pololetí

Předmět:

2. pololetí

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Chování

386

1,010

383

1,013

Český jazyk

386

2,225

383

2,311

Anglický jazyk

386

2,010

383

1,977
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Občanská výchova

146

1,740

148

1,662

Dějepis

207

1,995

208

2,130

Zeměpis

207

2,304

208

2,346

Matematika

386

2,358

383

2,240

Fyzika

207

2,536

208

2,548

Chemie

92

2,967

94

3,011

Tělesná výchova

385

1,068

383

1,117

Výtvarná výchova

386

1,085

383

1,102

Hudební výchova

386

1,168

383

1,266

Prvouka

102

1,216

100

1,320

Pracovní činnosti

332

1,012

329

1,070

Vlastivěda

77

1,792

75

1,653

Přírodověda

77

1,623

75

1,587

Přírodopis

207

2,140

208

2,279

Výchova ke zdraví

100

1,330

102

1,373

Informatika

96

1,656

94

1,713

Informatika - vol.
Německý jazyk
(druhý jazyk)
Francouzský jazyk
(druhý jazyk)
Ruský jazyk
(druhý jazyk)
Náboženství
římskokatolické
Celkový průměrný
prospěch

146

1,760

148

1,595

86

2,267

86

2,372

32

2,031

33

2,152

89

1,854

89

1,989

12

1,167

12

1,083

1,750

1,780

Stupeň hodnocení prospěchu
Prospěl
s vyznamenáním

171

174

Prospěl

191

197

Neprospěl

24

12

Nehodnocen

0

0

Zameškané hodiny

Omluvených
Neomluvených
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Celkem

Na žáka

Celkem

Na žáka

16 998

43,697

21 222

55,410

139

0,357

74

0,193
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7.5.
Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích
testů ve školním roce 2014/2015
V uplynulém školním roce se naše škola zúčastnila výběrového zjišťování
výsledků žáků 9. ročníku ZŠ v přírodovědném a společenskovědním přehledu.
Cílem tohoto výběrového zjišťování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik
každý jednotlivý žák plní vybrané požadavky minimálního standardu
osvojených kompetencí.
První níže uvedený výsečový graf umožňuje porovnat průměrnou úspěšnost
žáků školy s výsledky všech testovaných žáků. Graf ukazuje, jak velké byly
v rámci všech testovaných žáků ČR podíly žáků, kteří dosáhli v testu průměrné
úspěšnosti v rozmezích 0–20 % (tj. jaká část žáků získala jednu pětinu možných
bodů nebo méně), 21–40 %, 41–60 %, 61–80 % a 81–100 %. Nad grafem je
uvedena hodnota průměrné úspěšnosti žáků školy, v legendě grafu jsou
v závorkách počty žáků tvořících jednotlivé podíly. Graf je záměrně
konstruovaný z výsledků jednotlivých žáků, žádným způsobem nelze z grafu
odvodit hodnoty průměrných úspěšností ostatních tříd nebo škol, ani počty tříd
a škol v jednotlivých skupinách.
Druhý graf ukazuje, jaká část všech testovaných žáků řešila ve druhé polovině
testu úlohy základní obtížnosti (Obtížnost 1) a jaká část úlohy vyšší obtížnosti
(Obtížnost 2). Nad grafem je opět uvedena analogická informace pro žáky
školy.
Přírodovědný přehled:
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Společenskovědní přehled:

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 30.6.2015:
• Celkem ...................................................................................................... 15 žáků
o z toho:
 s možností opravné zkoušky ........................................................... 5 žáků
 bez možnosti opravné zkoušky ......................................................10 žáků
o z toho:
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) ..................................... 5 žáků
 odchází – bez přihlášky do žádného učebního oboru
(7. ročník) .......................................................................................... 1 žák
Neprospívající žáci po opravných zkouškách k 31.8.2015:
• Celkem ....................................................................................................... 12 žáků
o z toho:
 po opravné zkoušce ......................................................................... 2 žáci
 bez možnosti opravné zkoušky .................................................... 10 žáků
o z toho:
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) ..................................... 5 žáků
 odchází – bez přihlášky do žádného učebního oboru
(7. ročník) .......................................................................................... 1 žák
Snížený stupeň z chování:
o uspokojivé:
 1. pololetí ......................................................................................... 2 žáci
 2. pololetí ......................................................................................... 3 žáci
o neuspokojivé:
 1. pololetí .......................................................................................... 1 žák
 2. pololetí .......................................................................................... 1 žák
Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Údaje o umístění absolventů školy v roce 2015
Po ukončení školního roku 2014/2015 odešlo z naší školy na střední školy,
učiliště a víceletá gymnázia z 9. ročníku 46 žáků (19 dívek, 27 chlapců),
z 8. ročníku 5 žáků (4 dívky a 1 chlapec), 1 žákyně vychází ze 7. ročníku –
z vlastního rozhodnutí si nepodala přihlášku do žádného učebního oboru.
Přehled umístění 46 žáků (19 dívek a 27 chlapců) 9. ročníků na jednotlivých
typech škol:
• Gymnázium .................................................. 8 žáků (5 dívek, 3 chlapci)
• Střední odborné školy ............................. 26 žáků (14 dívek, 12 chlapců)
• Učební obory s maturitou ............................. 7 žáků (0 dívek, 7 chlapců)
• Učební obory ................................................ 5 žáků (0 dívek, 5 chlapců)
• Umělecké školy .............................................................................. 0 žáků

Přehled umístění odcházejících žáků z 8. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Učební obory ............................................... 5 žáků (4 dívky a 1 chlapec)
Přehled umístění odcházejících žáků ze 7. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Víceletá gymnázia ......................................... 3 žáci (1 dívka a 2 chlapci)
Všichni žáci našli své umístění na středních školách podle svých představ.
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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 30.6.2015
•
•
•
•

Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) ....................... 9 žáků
Poruchy chování (ADHD) ............................................................... 3 žáci
Mutismus (těžké postižení včetně ADHD) .......................................1 žák
Vývojová dysfázie (vada řeči) ......................................................... 1 žák
Celkem integrováno ................. 14 žáků

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 33 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.
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Údaje o žácích s dodatečným odkladem školní docházky
Školní docházka byla dodatečně odložena 1 žákovi (chlapci).

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,
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.).
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Počet
účastníků

Druh semináře, školení
Projekt Critical Review … globální témata
Projekt Světová škola
Kompetentní třídní učitel ZŠ - Profesionální komunikace
Kompetetní TU ZŠ - Etiketa a Syndrom vyhoření
Elixír do škol - Teplo. Energie. Práce
Projekt Poznáváme svět
Elixír do škol - Polovodiče
Krajská konference EVVO
ENVIGLOB
Metody kritického čtení v EVVO
Polytechnická výchova v MŠ - Projekt Dřesk a Tilpína
Vytváření pravidel v MŠ
Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ
Eko školka
INSTRUKTORSKÝ KURZ ŠKOLNÍHO SNOWBOARDINGU
Poznáváme svět
Kurz ICT pro pokročilé II.
Tablety do škol
Tablety do škol - metodik ICT
Kompetetní TU ZŠ - Etiketa a Syndrom vyhoření
Kompetentní třídní učitel ZŠ - Profesionální komunikace
GRV seminář "Poznáváme svět"

2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
20
1
6
6
1

Metodicko-didaktický seminář Fonetika kontrastivně a kreativně německý jazyk
Výuka AJ s podporou ICT - metodický seminář
Kin-ball

1
1
1

Getting Pupils to speak, Warmers and Coolers for Teenagers
Global Storylines
Projekt Critical Review…globální témata
Seminář Kvalita nebo kvantita
Kurz Velké otázky o světě - filozofie pro děti
Jazyková animace pro učitele NJ

1
1
2
1
1
1

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.
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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 - Klub lesní moudrosti „Plantago“
Počítačový kroužek
AngličtinaII
Angličtina I
Jazykové hrátky pro 9. ročník
Matematické hrátky pro 9. ročník
Dramatická výchova
Šachový kroužek
Florbal
Kroužky v rámci školní družiny:
Sportíno
Stolní tenis
Barvínek
Hopsando
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,
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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
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 šestým 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.

•

Tradiční velikonoční projekt „Vítání jara“ letos nahradil adventní projekt
spojený s vánočním jarmarkem. Menší žáci ve třídách se věnovali vánočním
tradicím a zvykům a vyráběli tradiční výrobky, které pak byly odpoledne
vystaveny a nabízeny na školním jarmarku provoněným skořicí a vánočním
punčem. Jarmark byl doplněn kulturním programem páťáků. Kteří si připravili
„Živý Betlém“. Koledy a zimní taneček předškoláčků obveselily 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.

•

Vyučující se aktivně a s velkým nasazením zapojili do propagace naší školy
směrem k předškolákům. V období před zápisem do prvního ročníku se
uskutečnila 3 setkání s předškoláky. Letošní setkávání bylo se zvířátky, děti si
procvičovaly všechny předškolácké dovednostmi a všichni jsme si to parádně
užili. Proběhla velká a úspěšná akce Pohádková škola, kdy jsme do naší školy
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pozvali všechny mateřské školy z Hranic. V období po zápisu jsme již „naše“
předškoláky pozvali na další tři setkání zaměřená na školní zralost v projektu
„Školu nanečisto“. Rodiče se seznámili s paní učitelkami, vychovatelkami,
vedením školy. Společně jsme probrali, co má prvňáček vědět, jak řešit
problémy, pokud nějaké nastanou. Tento projekt výrazně napomáhá budoucím
prvňáčkům, ale i jejich rodičům, při vstupu do školního prostředí.
•

Žákovská samospráva školy pořádá pravidelně sběr starého papíru třikrát do
roka. Zapojili jsme 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. Na 1. stupni probíhal sběr pomerančové kůry, 8.A
koordinovala sběr vršků od PETláhví na charitativní účely.

•

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“ jsme přesunuli z provozních důvodů na začátek školního roku
2015-2016

•

Letos se již počtvrté naše škola aktivně a úspěšně, a to nejen účastí, ale
i organizačně, zapojila do celorepublikového 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
4. 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.
Vyvrcholením aktivit v oblasti OVOV pak jistě byla naše organizace
okresního a krajského kola, na které přijela všechny účastníky podpořit hvězda
nejen české, ale i světové atletiky, Šárka Kašpárková a Michal Pogány.

•

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.

•

Podílíme se na tvorbě výukových lekcí v rámci Globálního rozvojového
vzdělávání GRV – na téma migrace v rámci projektu ARPOK Olomouc.
Téma: Crtitical review of the historical and social disciplines… 2013-2015 –
Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických a sociálních
disciplínách ve formálním vzdělávání. Zúčastněné státy – ČR, Rakousko,
Itálie, Irsko, Belgie, Maďarsko.

•

Na dva roky v letech 2015-2016 bude naše škola zapojena do výzvy
ERASMUS + strategického partnerství jako klíčová zúčastněná strana – GRV
– lekce pilotování (se zeměmi – ČR, Rakousko, Slovensko a Slovinsko) opět
v rámci projektu ARPOK.

•

V rámci výuky informatiky žáci 6. ročníku vytvářeli v rámci projektu „Tvorba
výukových materiálů“ výukové prezentace, v 7. A 8. ročníku tvořili stránky
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časopisu, v 8. ročníku videotutoriál a 9. ročníku se zaměřili na tvorbu
animačního videa z fotografií.
•

Výuku matematiky a její výukové zdroje obohacujeme díky realizovanému
grantového projektu „Hledání nové cestičky k výuce matematiky" 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. 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
samostudia 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. 11.12.2014 se uskutečnila závěrečná konference k tomuto
projektu. Zúčastnili se jí pozvaní zástupci základních i středních škol
a zástupce města. Projekt byl všem představen a byl hodnocen velmi
pozitivně.

•

V rámci projektu Erasmus+ Math is everywhere – matematical journey
through Europe proběhlo na naší škole jedno z jeho projektových setkání
zaměřené na stopu matematiky v umění a řemeslech. Více o něm dále.

•

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 záhonky, 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 ve školním roce 2014/2015 postavena meteorologické
stanice, která se stala dalších prvkem podporujícím naši snahu o zvýšení zájmu
o přírodovědné předměty mezi dnešními školáky. Děti vytvořily další dva
vyvýšené záhony z vrbové košatiny, které hned oseli a udržovali již dříve
vyrobené prvky. Žáci 3.B vytvořili na zahradě hmyzí hotel a 4.A zkusila
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vytvořit dočasnou botanickou zahrádku (rostliny zasazené ve starých botách).
Členové kroužku Plantago vyčistili ptačí budky. Zahrada celkově se více
využívá k výuce – nejen pracovních činností
•

Zapojili jsme se do projektu SSOŠ Hranice – Biologická učebna. Díky tomuto
projektu jsme mohli zhlédnout výstavu Bodies Revealed. Žáci 8. a 9. třídy
navštívily i biologickou učebnu zřízenou přímo na SSOŠ. Zabývali masáží zad
a šíje, trénovali masáž srdce na figuríně, seznamovali se s lidskými orgány
a především se nechali zvážit na speciálním přístroji, který jim následně
prozradil, kolik tuku, svalstva a vody obsahuje naše tělo. Přebytky či
nedostatky těchto hmot jim jsou inspirací pro pohyb během roku.

•

V rámci „ Podpory technického a přírodovědného vzdělávání v Olomouckém
kraji“ – ve spolupráci SPŠ Hranice se žáci se zájmem o technické obory
v odpoledních hodinách účastnili exkurzí do známých hranických
i mimohranických firem. Navštívili SSI Schäfer Hranice, MB Domus
Milenov, Cementárnu Hranice, AVL Moravia Hranice, Honeywell Hlubočky
u Olomouce, Tondach Hranice, Cetris Hranice a Mýdlárnu ve Frýdku –
Místku.

•

V týdnu od 23. do 27. února 2015 zavítalo již podruhé 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.
Více o něm dále v textu.

•

Z oblasti literární výchovy stojí jistě za zmínku ročníkové projekty:





6. ročník – Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha
Městská knihovna Hranice
7. ročník – Znáte svoje město?
Městská knihovna Hranice
8. ročník – Literární kvarteta
Rosteme s knihou
9. ročník – Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha
Rosteme s knihou

•

Zabýváme se pilotováním výukových lekcí v rámci mezinárodního projektu
Critical Review of the Historical and Social Disciplines for a Formal
Education Suited to the Global Society (Kritické zkoumání začlenění
globálních témat v historických a sociálních disciplínách ve formálním
vzdělávání), ARPOK Olomouc – lekce: Uprchlíkem se může stát každý.
Propojení dějepisu a českého jazyka.

•

Mezinárodní projekt: Záložka do knihy spojuje školy: má oblíbená kniha
http://npkk.cz/csk/,
http://npkk.cz/csk/Struhlovsko%201795,%20Hranice/index.html
http://csk.npmk.cz/node/126

•

Zájemci z 2. stupně se zapojili do akce: 14. únor Mezinárodní den darování
knih Aliance Harry Potter – solidarita, charita – inspirace knihou:
https://en.wikipedia.org/wiki/Harry_Potter_Alliance

•

V rámci Čtenářské gramotnosti se 9. ročník – zabýval tvorbou pracovních
listů: Jan Werich, Karel Čapek, Karel Poláček.
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•

Úvod do filozofie – 9. ročník, návaznost na alternativní divadelní představení
Sofiin svět.

•

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. Den
evropských jazyků (Day of Languages): E – Twinningový projek Odeslány pohledy našich žáků o našem městě,… do 11 škol v Evropě

•

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.

9.3.

Soutěže, olympiády
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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 panem starostou 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:



Matematický klokan
2.ročník: Dunková Stefanie 2.A, Šmeidlerová Eva 2.A, Los Josef 2.B
3.ročník: Nováková Natálie 3.B, Lovětínská Zuzana 3.B, Vostřez Patrik 3.B
4.ročník: Svoboda Antonín 4.A, Kunovský Radim 4.B, Trčka Josef 4.A
5.ročník: Chaloupka Zbyněk 5.B, Hojgrová Kristýna 5.A, Vašíčková Tereza 5.B
6.ročník: Raptová Hana 6.B, Koukalová Gabriela 6.B, Vilím Ondřej 6.A
7.ročník: Babačová Alice 7.A, Paus Ondřej 7.A, Šostok Martin 7.B
8.ročník: Zdarsová Kateřina 8.B, Bezděk Martin 8.A, Smolková Marie 8.B
9.ročník: Grygarová Anna 9.A, Bardodějová Marie 9.B, Spurný Pavel 9.A
Pythagoriáda – okresní kolo
5.ročník (4) – 26.-28..místo Foltasová Kristýna 5.B, 30.-32.místo Blažek
Vojtěch, Hertlová Simona 5.A , 33.místo Vašíčková Tereza 5.B
6.ročník (4) – 10.-12. Vala Tadeáš 6.B, Vilím Ondřej 6.A – úspěšní řešitelé, 21.23.místo Gaďourková Klára, Príbela Jakub 6.A
7.ročník (4) – 5.-9. místo Jiříček Vojtěch 7.A, 10.-15.místo Paus Ondřej 7.A –
úspěšní řešitelé, 20.-26.místo Salát Roman 7.A, 28.-29.místo
Babačová Alice 7.A
8.ročník (5) – 9.-13.místo Rabel Marek 8.A – úspěšný řešitel, 32.-42.místo
Vosáhlová Viktorie 8.B, 52.-57.místo Duda Tomáš 8.B, Vlasák
Ondřej 8.A, 58.-62.místo Kaňa Jan 8.A
Matematická olympiáda – okresní kolo
5.ročník (4) – 15.-19. místo Hertlová Simona, Samiecová Pavlína z 5.A,
32.místo Sedlák Jiří 5.A, 33.-36.místo Poledňáková Barbora 5.B
6.ročník (3) – 22.-25.místo Gaďourková Klára 6.A, 28.-31.místo Mikulíková
Sára 6.B,Vilím Ondřej 6.A
7.ročník (2) – 7.-8.místo Paus Ondřej 7.A, 14.-15.místo Jiříček Vojtěch 7.A,
8.ročník (3) – 12.-15.místo Kaňa Jan 8.A, Vosáhlová Viktorie 8.B, 21.-22.místo
Tomáš Jakub 8.B
9.ročník (3) – 10.-11.místo Poláček Radim, Žeravíková Magdaléna 9.B, 12.13.místo Bardodějová Marie 9.B
Logická olympiáda
Okresního kola se zúčastnily 2 žákyně 1. stupně a Andrea Koukalová (4.B)
postoupila do kola krajského.
Mezi žáky 2. stupně se v okresním kole nejlépe umístili Jan Kaňa (8.A), Pavel
Spurný (9.A), Martin Šostok (7.B) a Ondřej Vlasák (8.A). Bohužel žádný z nich
se nestal krajským semifinalistou.
Šachový přebor
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Školní přebor:
o 1.stupeň (celkem soutěžilo 6 žáků) … 1. Pitrun Dominik (4.B), 2. Wolfram
Karel (4.B), 3. Nedělka Aleš (4.A), 4. Jiříčková Anna (2.B)
o 2.stupeň (celkem soutěžili 3 žáci) … 1. Jiříček Vojtěch (7.A), 2. Jančík
David (9.A), 3. Rabel Marek (8.A)
Okresní kolo:
o 1.stupeň: 5. místo ( Pitrun 4.B, Wolfram 4.B, Nedělka 4.A, Jiříčková 2.B)
o 2.stupeň: 2. místo ( Jiříček 7.A, Jančík 9.A, Máca 9.A, Maruštík 8.A)
Krajské kolo:
o 2. stupeň: 7. místo (Jiříček 7.A, Jančík 9.A, Rabel 8.A, Máca 9.A)
 Školní Piškvorkiáda
Každoroční soutěž proběhla 4. 6. 2015 a zúčastnilo se jí celkem 33 žáků
z 1. i 2. stupně:
o Kategorie 4. –6. ročník: 1. místo - Hanka Hostašová, 2. místo Martin
Řehák, 3. místo - Ondra Vilím, 4. místo - Jakub Hostaša, 5. místo - Šimon
Polášek, 6 místo - David Lukavský
o Kategorie 7. – 9. ročník: 1. místo - Jan Kaňa, 2. místo - David Jančík,
3. místo - Radim Poláček, 4. místo - Tomáš Sobek, 5. místo - Vojta Jiříček
Družstvo našich žáků z 8. ročníku se poprvé zúčastnilo Mistrovství škol
v logické hře Piškvorky konaného 31. 10. 2014.
 Turnaj v řešení SUDOKU
Proběhl 20. 11. 2014 za účasti soutěžících z naší školy, ZŠ 1. máje v Hranicích a
ZŠ Drahotuše.
o V kategorii 6. - 7. ročník se podařilo úspěšně doplnit všechna zadání
správnými číslicemi jen třem žákům. Nejlepšího celkového času 30 min 57
s dosáhl náš šesťák Ondřej Vilím. Druhý je Roman Chytrý ze ZŠ
Drahotuše (43:17). Třetím úspěšným řešitelem je náš sedmák Radek
Konečný (44:07).
o V kategorii 8. - 9. ročník je úspěšných řešitelů 6 ze 12. Vítězkami jsou
naše Alena Lukešová (9. B, 28:53), drahotušská Adéla Vladíková (30:04) a
naše Kristýna Hlaváčová (9. A, 33:22). Další úspěšní řešitelé jsou Petra
Andršová (ZŠ 1. máje, 44:10), Tomáš Nedělka (9. B, 50:49), R. Zuzaňák
(Drahotuše, 1:24:52).
•

Jazykové soutěže:



Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
o Mladší kategorie: 1. místo s postupem do okresního kola – Roman Salát
(7.A), 2. místo - Daniel Sebastian Koráb (7. A), 3. místo - David
Kunovský (7. A)
o Starší kategorie: 1. místo s postupem do okresního kola – Miroslav Máca
(9. A), 2. místo - Lukáš Váňa (9. A), 3. místo - Viktorie Vosáhlová (8. B)
Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce
o Do soutěže se zapojil pouze jeden žák – Marek Rabel (8.A), za svůj výkon
si odnesl cenu poroty.
Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce – Přerov
o Mladší kategorie– Roman Salát (7. místo)
o Starší kategorie – Miroslav Máca - v silné konkurenci 19 škol zvítězil
(1. místo) s postupem do kraje
Krajské kolo konverzační soutěže v anglické jazyce – Olomouc
o Starší kategorie – Miroslav Máca (9. A) – skvělé 4. místo
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What about a bit of English (netradiční soutěžní odpoledne v anglickém jazyce)
o Účast: 2 družstva naší školy: mladší kategorie – 2. místo, starší kategorie
– 1. místo
Olympiáda českého jazyka
o Školní kolo - Zúčastnilo se 12 žáků z 8. a 9. ročníku, postup do okresního
kola: 1. místo - Bardodějová Marie (9.B), 2. místo - Vosáhlová Viktorie
(8.B)
Recitační soutěž
o Školní kolo: 3. kategorie – žáci 6. a 7. tříd: 1. Matouš Polášek, 6.B,
2. Nikola Facková, 7.A, 3. Sára Mikulíková, 6.B; 4. kategorie – žáci 8. a 9.
tříd: 1. Kateřina Zdarsová, 8.B, 2. Magdaléna Žeravíková, 9.B, 3. Viktorie
Vosáhlová, 8.B.
o Okresní kolo – reprezentovali: Matouš Polášek, 6.B – postup do krajského
kola, Kateřina Zdarsová, 8.B, Magdaléna Žeravíková, 9.B.
Literární soutěže:
o žáci 9.B - Institut Terezínské aktivity: III. ročník soutěže pro školy Jom hašoa: Návraty a nenávraty, 70. výročí osvobození a konce druhé světové
války, odesláno 6 prací k tématu holocaust.

•

Výtvarné soutěže:



Naše čistá ulice
o 1. místo - Ondřej Vlasák, 8.A
o 2. místo - Tomáš Hrazdil, 8.B
o 3. místo - Lucie Pavlíková, 9.B
Hledáme logo pro Barevný den a Den bez aut v Hranicích
o 1. místo - Ondřej Vlasák, 8.A
o 2. místo - Anna Navrátilová, 9.
o 4. místo - Barbora Švehlová, 9.B
o 5. místo - Kristýna Hlaváčová, 9.A
Animánie Plzeň
o zúčastnilo se 5 žáků školy, bez pořadí
Story – movie – fun
o 1. místo - Lucie Pavlíková, Radim Poláček, Alena Lukešová, 9.B
o 2. místo - Ondřej Vlasák, 8. A
Hranice očima dětí
o Cena poroty - Ondřej Vlasák, 8.A
o Cena ředitelky DDM - Josef Trčka, Tereza Krejčiříková, 4.A
Májové tvoření
o zúčastnilo se 5 žáků školy, bez pořadí
Malujeme na kontejner
o 1. stupeň: Turečková Eliška, Slobodová Zuzana – 4. A
o 2. stupeň: Potíšková Klára, Bradáčová Adéla, Gaďourková Klára – 6.A,
Bezděk Michal, Zeman Lukáš, Polášek Pavel Matouš – 6.B.
Škola bude realizovat 3 návrhy (celkem zasláno 11) – nejvíce ze všech
zúčastněných škol









•

Přírodovědné soutěže:



Zlatý list – místní kolo
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o 3. místo – mladší kategorie – Babača Čeněk, Malenovský Lukáš, Hudeček
Dominik, Potíšková Klára, Bradáčová Adéla, Rorečková Karolína (6.A)
Recyklohraní – celoškolní soutěž
Astronomická olympiáda
o základní kolo (13 úspěšných řešitelů)
o krajské kolo – 39. místo – mladší kategorie – Malenovský Lukáš – 6.A,
39. místo – starší kategorie – Bardodějová Marie – 9.B
Eurorébus
o krajské kolo: 3. místo – Vlasák Ondřej, Kaňa Jan, Plachý Alexandr – 8.A,
Vinklárek Adam, Vosáhlová Viktorie, Baďura Jiří – 8.B
Naší přírodou
o okresní kolo: 3. místo – Babačová Alice 7.A, 4. místo – Navrátolová Anna
(9.B)
O nejlepšího chemika regionu
o okresní kolo – úspěšní řešitelé: Otáhalová Renata, 9.B, Žeravíková
Magdaléna, 9.B
Malá chemická olympiáda
o okresní kolo: 7. místo - Otáhalová Renata, 9.B, 12. místo - Žeravíková
Magdaléna, 9.B
Zeměpisná olympiáda
o okresní kolo: 14. místo (kateg. A) - Malenovský Lukáš 6.A, 17. místo
(kateg. A) - Polášek Matouš 6.B, 10. místo (kateg. B) - Šostok Martin 7.B,
14. místo (kateg. B) - Vymětalík Matěj 7.A, 12. místo (kateg. C) - Kaňa
Jan 8.A, 16. místo (kateg. C) - Vinklárek Adam 8.B
Zeměkoule pod lupou
o 2. místo – Babača Čeněk 6.A, Paus Ondřej 7.A, Tomáš Jakub 8.B, Máca
Miroslav 9.A
Biologická olympiáda
o okresní kolo: 8. místo - Babačová Alice 7.A
Fyzikální olympiáda
o okresní kolo: 8. místo - Žeravíková Magdaléna 9.B

•

Ostatní soutěže:



Dějepisná olympiáda
o okresní kolo: 10. místo – Chaloupka Štěpán (9.B), 13. místo – Rabel
Marek (8.A)
o krajské kolo – 29. místo – Chaloupka Štěpán (9.B)
Hranice ve středověku – školní soutěž pro 7. ročník
Počítačová soutěž – Fotoanimace – (spojení fotografií do pohybového příběhu)
o 1. místo - Vlasák Ondřej (Kreslená animace), 8.B, 2. místo - Lukáš
Bouchal, 9.A
Příroda objektivem fotoaparátu
o 56 fotografií osmnácti soutěžících třídila a hodnotila čtyřčlenná odborná
porota: Martínková Simona (kat. 1. stupeň), Lacková Adéla (kat. 6. – 7.
třídy), Vlasák Ondřej (kat. 8. – 9. třídy); soutěž finančně podporovaná
grantovou politikou města.
Podzimní sklizeň Animánie
o Tvorba animovaných filmů STOP MOTION metodou, při níž je reálný
fotografovaný objekt mezi jednotlivými snímky ručně upravován
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a posouván o malé úseky: Lukešová, Pavlíková, Poláček, Otáhalová,
Konečná (všichni 9.B), Koráb, Paus (oba 7.B)
Všichni úspěšní řešitelé byli pozváni na závěrečný festival animovaných
filmů do Plzně, žáci 9.B pozvání využili
Počítačové a manuální dovednosti
o 12. ročník soutěže pořádané SPŠ Hranice, jíž se zúčastnilo 40 žáků ze
sedmi základních škol našeho okresu: Miroslav Máca, 9.A - 4. místo (PC
část), družstvo - 3. místo.
Story - Movie - Fun
o soutěžní výtvarná a fotografická dílna konaná na ZŠ Hustopeče na Bečvou
pod záštitou grantového programu regionu Hranicko, jíž se zúčastnilo 28
žáků z 5 základních škol: Ondřej Vlasák 8.A, Alena Lukešová, Lucie
Pavlíková, Radim Poláček 9.B
Bobřík informatiky
o Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol. Soutěžící
odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím,
řešení problémů a digitální gramotnosti. Žáci vyplňují online test. 34 naši
žáci získali dekret úspěšného národního řešitele.
Dopravní soutěž
Soutěž o „nej“ dýni – 1. stupeň
Sběr starého papíru

•

Sportovní soutěže:








Přepolní běh - okresní kolo – 2. místo – starší žáci
Coca Cola Cup - okrskové kolo – 2. místo – starší žáci
Florbal - okrskové kolo – 3. místo – starší žáci
McDonalds Cup - okrskové kolo – 5. místo (4.,5. ročník)
Atletický čtyřboj - okresní kolo – starší žáci - 1. místo, krajské kolo – 3. místo
Pohár rozhlasu - okresní kolo – 1. místo , krajské kolo – 3. místo starší žáci,
okresní kolo – 4. místo – starší žákyně, okresní kolo – 5. místo – mladší žáci
OVOV 2014 - republikové finále 2014 - postup družstva a jednotlivců
OVOV 2015 - okresní kolo – 2. místo, krajské kolo – 3. místo, Burdej Daniel za
jednotlivce postup na RF
Preventan cup - okrskové kolo – 4. místo
Novinářský kalamář - okresní kolo – 5. místo – mladší žáci
Mokrá štafeta - 2. místo
Hranické hry bez hranic - 5.místo
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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:
 1. ročník – návštěva Arboreta, lesní pedagogika ve Valšovicích
 2. ročník – lesní pedagogika ve Valšovicích
 3. ročník – historická exkurze městem Hranice s průvodcem,
 4. ročník – muzeum Komenského Přerov – „ Pravěk“
 5. ročník – hvězdárna Valašské Meziříčí, gobelínka Valašské Meziříčí

•

Exkurze pro žáky 2. stupně:
o 6. ročník:
 Přírodopis – Hranické rezervace a herbář
 Galerijní animace v Arcidiecézním muzeu v Olomouci
 U6 – přírodní vědy – zájemci z 6. ročníku (v rámci projektu
Biologická učebna)
 Sluňákov – 7 bran do Litovelského Pomoraví – zapojené děti
z 6. a 5. ročníku (v rámci mezinárodního projektu Erasmus)
o 7. ročník:
 Dějepis – Velkomoravský archeoskanzen Modrá u Uherského
Hradiště v kombinaci s přírodovědnou exkurzí do areálu Živá voda.
Žáci měli možnost zhlédnout ukázku řemesel.
o 8. ročník:
 Dějepis – Přehled uměleckých slohů v Olomouci se uskutečnila
společně s návštěvou Vlastivědného muzea na interaktivní výstavě
Tváře první světové války.
 V rámci projektu Edison proběhla historická prohlídka města Hranic
a okolí za účasti žáků 8. a 9. ročníku.
 Bodies Revealed – výstava lidských těl v Brně – zájemci z 8. ročníku
(v rámci projektu Biologická učebna)
o 9. ročník:
 Fyzika – jaderná elektrárna Dukovany a přečerpávací vodní
elektrárna Dalešice
 Občanská výchova – Úřad práce Přerov
 Dějepis – Historická exkurze do Osvětimi – velmi emotivní, úspěšná,
spojená s návštěvou partnerské školy v Rydultowych.
 Dějepis - přednáška pro žáky na téma – 7. Mechanizovaná brigáda
od vzniku až po současnost, armáda ČR jako součást bezpečnostního
systému ČR, NATO a EU. Besedy se zúčastnili vojáci, kteří působili
v Afghánistánu a Kosovu a následně se účastnili praktické ukázky
bojové techniky ve vojenském prostoru Libavá.
o 2. stupeň průřezově všemi ročníky:
 Zeměpisný audiovizuální pořad: Indie – všechny barvy orientu
 Sférické kino – 8. tříd se účastnilo atraktivního promítání imitující
planetárium: 1. stupeň –„Tajemství stromů“, 2. stupeň – „Jak vznikl
život“
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o V rámci
Podpory technického a přírodovědného vzdělávání
v Olomouckém kraji – ve spolupráci SPŠ Hranice měli žáci 2. stupně
možnost účastnit se v odpoledních hodinách exkurzí do místních firem:
SSI Schäfer Hranice, MB Domus Milenov, Cementárna Hranice, AVL
Moravia Hranice, Honeywell Hlubočky u Olomouce, Tondach Hranice,
Cetris Hranice, Mýdlárna Frýdek – Místek
•

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 – Hodina Komenského
 7. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Láska s červeným nosem
 8. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Hodina Komenského
 9. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Sofiin svět

•

Koncerty:
 Moravské filharmonie Olomouc: 6. ročník – Klasikové převážně vážně
 Výchovný koncert – Radim Zenkl – (5. – 9. ročník)
o Zahraniční výjezdy pro žáky
 Polsko – Osvětim – koncentrační tábor, návštěva partnerské školy
Rydultowy
 Rakousko –Vánoční Vídeň – poznávací, Červnová Vídeň – poznávací
zájezd – pro žáky 2. stupně.

9.5.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Další akce a aktivity
Burza škol – 9. ročník
Úřad práce v Přerově – 9. ročník
„Vánoční jarmark“ – zhotovení výrobků a jejich vystavení a prodej ve
dvoraně hranického zámku.
„Vánoční dílničky“ spojené s vánočním 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 - všechny ročníky 1.stupně
Beseda s hasiči – 2. a 6. ročník
Zábavné odpoledne plné soutěží a her pro 1. stupeň - AJ
Jack –O-Lantern Competition, Soutěž o nej dýni – výstava dýní ve škole
Soutěž o hledání velikonočních vajíček - Easter Egg Hunt – pro 1. stupeň (1.
– 4. ročník) – otázky a odpovědi v AJ
Beseda: Čas proměn – 6. ročník
6. – 9. ročník LISTOVÁNÍ s Lukášem Hejlíkem, scénické čtení Usain Bolt:
Můj příběh - Divadlo Na Střelnici, Hranice
Láska ano, děti ještě ne -8. ročník
Beseda s příslušníkem městské policie na téma Prevence kriminality
(pravomoci městské policie, přestupky a trestné činy, sebeochrana a
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sebeobrana v krizových situacích – např. vniknutí cizí nebezpečné osoby do
školy, ukázka donucovacích prostředků) 7. a 8. ročník
Beseda pro 9. ročník na téma Právní vědomí, policie ČR a spousta dalších …

•

Mateřská škola

9.6.

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 81 dětech. V loňském roce se po
rozsáhlé rekonstrukci zvýšila kapacita o šest dětí, vybudovalo se sociální zařízení
pro pedagogy a v suterénu vznikla zóna spaní.
•
•

Celkový počet dětí ............................ 106
Celkový počet tříd ................................. 4

Jednotlivé třídy mateřské školy:
•
•
•
•

První třída (heterogenní) – „Kvítečka“ (28 dětí 3 až 5-ti letých)
Druhá třída (heterogenní) – „Kuřátka“ (25 dětí 3 až 5-ti letých)
Třetí třída (homogenní) – „Hvězdičky“ (28 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.
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Při výchově a vzdělávání byly uskutečňované aktivity zaměřovány na pět
základních nejdůležitějších oblastí:
•
•
•
•
•

Dítě a jeho tělo – oblast biologická.
Dítě a jeho psychika – oblast psychologická
Dítě a ten druhý – oblast interpersonální
Dítě a společnost – oblast sociálně kulturní
Dítě a svět – oblast environmentální

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

Odklad povinné školní docházky byl doporučen sedmi dětem. Do základní školy
odešlo 32 dětí.
Výčet některých akcí pořádaných pro děti, případně i jejich rodiče, v průběhu
školního roku 2014/2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Návštěva akce Barevný den bez aut
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
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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“

Mateřská škola úzce spolupracuje s ZUŠ, Domem dětí a mládeže, SLŠ. Logicky
největší spolupráce je se školou na Struhlovsku. Na podzim proběhla společná akce
MŠ a 1. stupně ZŠ – „Podzimní slavnost“, po celý rok děti využívají veškeré
prostory školy, paní učitelky spolupracují s učiteli ze ZŠ.
Již druhým rokem proběhl lyžařský kurz a opět se těšil velké popularitě.
Pravidelně, dvakrát ročně jezdí děti plavat.
Školka je již druhým rokem zapojena do logopedického projektu, díky kterému se
mohou paní učitelky vzdělávat v logopedické činnosti, fundovaně probíhají
logopedické chvilky. Rodiče mohou sledovat pokroky dětí na logopedické nástěnce,
kde je taky přesně pospáno, co děti v odděleních procvičují. V letošním roce se díky
tomuto projektu podařilo pořídit pro děti tablety s logopedickými programy.
Naše školka se v loňském roce zapojila také do projektu EKo školka. V rámci
celoročního projektu „Dřesk a Tilpína“pak mohly všechny učitelky vycestovat do
přírodních a ekoškolek v celé republice a přinést si do své práce cenné poznatky
a zkušenosti, jak se to dělá jinde.
Našim cílem je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené
výchovy, probouzet v dětech tvořivost a schopnost spolupráce, podporovat a
prohlubovat dětskou zvídavost a fantazii, respektovat jedinečnost každého dítěte.
Dětem nabízíme celou řadu aktivit a prací v průběhu celého školního roku. Děti se
naučily velké množství písní, básní, pohybových her. 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

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.
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V letošním roce děti pracovaly podle plánu s názvem: „SE ZVÍŘÁTKY KAŽDÝ
KROK PO CELÝ ŠKOLNÍ ROK“

Měsíční témata celoročního plánu ŠD:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Září .................................................... Pejskovi kamarádi
Říjen ................................................... Ježečkova hostina
Listopad ............................................. Veverka Čipeerka
Prosinec.............................................. Medvídkovy dárečky
Leden.................................................. Chytrá sova Jůlinka
Únor.................................................... Myška Všudybylka
Březen ................................................ Zajíčkovo překvapení
Duben ................................................. Motýlek Emílek
Květen ................................................ Domácí mazlíčci
Červen ................................................ Madagaskar

Akce vychovatelek ŠD během školního roku 2014/2015:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Přivítání prvňáčků (září)
Dopravní soutěž
Podzimní výzdoba školy
Vánoční jarmark (prosinec)
Vánoce v družině, školní vánoční jarmark a Dětský vánoční jarmark
na zámku
Karneval
Velikonoční výstava ve škole
Bezpečně na ulici
Den matek – výroba dárků (květen)
Den dětí – den soutěží a her (červen)
Sportovní odpoledne, výtvarné a pracovní dílny
Měsíční projekty podle plánu jednotlivých oddělení
Dílničky a besídky pro rodiče s dětmi ve spolupráci s třídními učiteli
Školy v přírodě
Akce pro MŠ
Vydávání družinového měsíčníku „Pozor, Azor“
Výstava a prezentace dětských prací v Galerii MaM
Akce pro předškoláky
Prezentace družiny na zámku a v Galerii M+M
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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.

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)
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Přehled o počtu vydaných obědů a svačinek:
•
•
•

9.9.

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

Žákovská samospráva

Školská žákovská samospráva pracuje na naší škole už desátým rokem. Členy
samosprávy jsou vybraní žáci 4. – 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 2014-2015 pod vedením
Mgr. Milana Buzrly a Mgr. Veroniky Celnarové.
Schůzky se konaly podle potřeby a aktuálního dění. Žáci měli za úkol sledovat
nástěnku žákovské samosprávy, kde se včas dozvěděli termín konání schůzky. Na
první schůzce (10. října 2014) se přivítali noví členové, probral se význam a funkce
samosprávy a navrhly se akce, které by chtěli zástupci realizovat. Do čela
samosprávy byla zvolena Renata Otáhalová z 9. B, její zástupkyní se stala Veronika
Lukášová z 9. A
REALIZOVANÉ AKCE
• První týden v listopadu se konal první sběr starého papíru. Sběr bylo možné
nosit ráno od 7:00 – 7: 55 do prostoru u šaten. V posledních 2 dnech v tomto
týdnu byl před školu přivezen kontejner a žáci 8. a 9. ročníků v hodinách Tv
a Pč přenášeli sběr ze školy do kontejneru.
• 25. 11. 2014 žákovská samospráva organizovala turnaj ve florbale pro žáky 5. 9. tříd. Žáci si vytvořili čtyřčlenná družstva a soutěžili mezi sebou ve dvou
kategoriích (5. - 7. ročník a 8. - 9. ročník).
• Dne 1. 12. 2014 se konala schůzka kvůli přípravě prosincového Mikuláše pro
všechny třídy a zaměstnance školy (kantory, uklízečky, školníka, kuchařky). Na
tvorbě textu se velmi výrazně podílela R. Otáhalová, z části se jednalo o
upravený text z loňského roku od p.učitelky Jitky Řezníčkové. Mikuláš byl
Martin Číhal. Mikulášská družina vytvořila krásnou předvánoční atmosféru ve
škole.
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• V únoru se konalo oblíbené a tradiční roznášení Valentýnských přáníček. Žáci
školy mohli v průběhu týdne vhazovat vzkazy, přáníčka i drobné dárky do
krabičky, členové samosprávy je poté roznášeli svým adresátům.
• Členové žákovské samosprávy pomáhali také na maškarním plese naší školy.
• V únoru se konalo druhé kolo sběru starého papíru. V tomto případě stál
kontejner před naší školou od pondělního rána, starý papír se proto mohl ihned
ukládat dovnitř. Velmi se nám to osvědčilo. Poslední sběr papíru se konal druhý
týden v červnu. Sběr se opět ukládal od prvního dne do přistaveného kontejneru.
Zástupci žákovské samosprávy během všech tří sběrných týdnů pečlivě od 7:00 7:55 hod. zapisovali, vážili a nosili přivezený sběr. První tři třídy byly tradičně
odměňovány příspěvkem 500 Kč, 400 Kč a 300 Kč do třídního fondu.
• Poslední organizovanou akcí byla soutěž ve stolním tenise – PING PONGU.
Konala se ve středu 10. 6. 2015. Přihlásilo se šest žáků prvního stupně v rozmezí
2. - 5. třídy. Hráči se rozdělili do dvou skupin – mladší žáci a starší žáci.
Za aktivní práci v žákovské samosprávě si velký dík si zaslouží všichni členové
žákovské samosprávy, speciálně 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.

10. Údaje o změnách materiálních, prostorových, technických
a jiných podmínek
I v průběhu školního roku 2014/2015 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, sborovnách, na
chodbách a schodištích školy. Následovalo ji malování tříd, chodeb a schodišť
školy, oprava parketové podlahy v tělocvičně, rekonstrukce sociálních zařízení
v pavilonu tělocvičen či v mateřské škole, výměna podlahových krytin ve
třídách a na schodištích, oprava olejových soklů stěn jídelny, včetně následné
malby jídelny i kuchyně a řada dalších oprav a udržovacích prací, z nichž ty
nejvýznamnější jsou shrnuty v následujícím seznamu (finanční částky uvedeny
zaokrouhleně):
•

Oprava elektroinstalace a osvětlení … 481 000,- Kč
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•

Malování učeben, chodeb a schodišť, sboroven, chodeb a tělocvičny MŠ
… 298 000,- Kč

•

Oprava stěn a malování jídelny a kuchyně … 64 000,- Kč

•

Oprava parketové podlahy tělocvičny … 182 000,- Kč
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•

Oprava podlahových krytin ve třídách, na schodištích či na chodbách
a v tělocvičně MŠ, obložení chodeb … 310 000,- Kč

•

„Rekonstrukce“ sociálních zařízení v pavilonu tělesné výchovy či MŠ
Klíček … 174 000,- Kč

•

Výměna dveří tělocvičen a dveří v MŠ Klíček … 28 000,- Kč

•

Opravy v plynofikace, opravy a seřízení kotlů a zařízení kotelny …
36 000,- Kč

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. 71/104

Další opravy, např. kanalizace a vodoinstalace, kopírek, slaboproudu,
telefonů, zařízení a přístrojů školní kuchyně a výdejen, strojního vybavení
školy, atd.
Interiéry školy i školky se měnily, zvyšovala se jejich barevnost, ale díky
uskutečněným nákupům i vybavenost a tím i kvalita a šíře poskytovaných
služeb.
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Opět se zvýšila i úroveň vybavenosti školy výpočetní technikou
a informačními, komunikačními či prezentačními prostředky. Počítače,
interaktivní tabule či dataprojektory se staly běžnou výbavou a pomocníkem při
výuce ve všech třídách školy. Vybavenost a praktické možnosti odborných
učeben doplňují vizualizéry, videomikroskopy, experimentální výukové
systémy PASCO, fotoaparáty a další, a další. Díky zapojení do projektu
v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost byla většina
pedagogů vybavena konvertibilními tablety.
Třídy mateřské školy se dočkaly i díky grantu na realizaci projektových aktivit
v Rozvojovém programu Podpora logopedické prevence v předškolním
vzdělávání v roce 2015 vyhlášeného Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy nových pomůcek, dotykového televizoru a tabletů a spousty
nových učebních pomůcek či hraček za dohromady více než 100 000,- Kč.

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
2.B
3.A
4.A
4.B

11.2.

Školy v přírodě ve školním roce 2014/2015
Termín:
Počet dnů:
Místo:
8.-12.6.2015
5
Rožnov p.R.
27.-29.5.2015
3
Semetín
11.15.5.2015
3
Rožnov p.R.
9.-13.5.2015
5
Sluňákov
9.-13.5.2015
5
Sluňákov

Počet dětí:
17
18
18
20
17

Účast na adaptačních kurzech

Ve školním roce 2014/2015 se adaptační kurzy neuskutečnily.
11.3.

Účast na plaveckém výcviku
Plavecký výcvik ve školním roce 2014/2015
Třída:
Počet dětí:
Třída:
Počet dětí:
MŠ
49
3.B
12
1.A
24
4.A
17
2.A
11
4.B
13
2.B
18
5.A
9
3.A
17
5.B
15
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11.4.

Účast na lyžařských kurzech

Třída:
5. ročníky
7. ročníky

11.5.

Lyžařské kurzy ve školním roce 2014/2015
Termín:
Počet dnů:
Místo:
9.2. – 13.2.2015
23.2.- 27.2. 2015

5
5

Tošovice
Horní Bečva

Počet dětí:
29
32

Školní úrazovost
Úrazy žáků ve školním roce 2014/2015
Počet úrazů:

11.6.

Evidované úrazy žáků

86

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 2014/2015 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
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
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drogy a gambling, záškoláctví, šikanování a jiné násilí, rasismus, xenofobii,
intoleranci, antisemitismus.
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 programu je dlouhodobý, komplexní program.
Hlavním cílem primární prevence na naší škole je prevence v těchto oblastech:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drogové závislosti, alkoholismu a kouření
domácí násilí
kriminalita a delikvence
šikana, vandalismus
záškoláctví
xenofobie, rasismus, intolerance
virtuální drogy
podpora zdraví a osvojení zdravého životního stylu
multikulturní výchova
vést žáky k sebevědomí, správnému sebehodnocení a sebepoznávání,
k dovednostem řešit problémy
k odmítání všech druhů sebedestruktivního chování, projevů agresivity a
porušování zákonů
podněcování a podchycování aktivit žáků

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.
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Při tvorbě MPP vycházíme z platné legislativy na základě pokynů MŠMT, 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
doplněn o Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období
2015 - 2018
Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na
léta 2013 - 2014 a doplněn
o Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji
na léta 2015 - 2018

Základním předpokladem k jeho účinnosti bylo aktivní zapojení všech žáků třídy
(případně rodičů žáků) a pedagogických pracovníků školy.
Během školního roku jsme se snažili na základě monitoringu o zmapování
tendencí třídy a následnou práci s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme
dotazníková šetření, práci s třídou v rámci výchov. 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.
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. Nedílnou součástí naší primární prevence je
spolupráce s rodiči.
V případě potřeby se třídní učitel může obrátit na užší „preventivní tým“, který
tvoří ředitel školy Mgr. Radomír Macháň, zástupkyně ředitele školy Mgr. Lenka
Šatánková, školní metodička prevence Mgr. Milena Valentová a výchovná
poradkyně Mgr. Eva Odstrčilová.
ŠMP 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.
11.6.2. 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, OVOV, Globální rozvojové vzdělávání a multikulturní výchova,
Recyklohraní apod.
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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:
•
•
•

semináře a školení Mgr. Milena Valentová:
účast na akcích OPPP Přerov
Globální rozvojové vzdělávání – projekty ARPOK Olomouc, Člověk v tísni:
Varianty: sborovna: seznámení s obsahem dokumentů MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumentydoporuceni-a-pokyny

Spolupráce s institucemi a organizacemi
•
•
•
•
•
•

PPP Olomoucký kraj
Městská policie Hranice
Policie ČR
Městský úřad Hranice, odbor sociální péče
Středisko výchovné péče Kelč, pracoviště Tršice
Organizace ARPOK Olomouc, Klinika adiktologie Praha, Sluňákov Horka
nad Moravou, Semetín Vsetín

Hodnocení efektivity realizace MPP
•
•
•

Formou pozorování
Formou rozhovoru s účastníky
Formou anket a dotazníků

Další záměry
•
•
•

Soustředit se na práci pedagogů v rámci třídnických hodin
Prohloubit spolupráci s rodiči
Realizovat i nadále besedy pro 2. stupeň na téma:
 Šikana
 Sexuální výchova – Láska ano, děti ještě ne
 Právní ochrana dětí, sociální prevence
 Kyberšikana
 Alkohol, drogy – vznik závislosti a její důsledky
 Trestní odpovědnost
 Globální rozvojové vzdělávání – téma migrace, uprchlictví, solidarita

11.6.3. Akce primární prevence pro žáky a pedagogické pracovníky
měsíc
srpen

Interaktivní program práce s problémovou třídou, práce TU
Pozitivní klima školy
Pravidla ve škole
Tým primární prevence
Krizový plán školy
MPP – plánované akce 2014-2015
Dokumenty k MPP
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Program MPP 2014/2015
Program proti šikaně – součást MPP
informace pro rodiče
Jak postupovat v případě vyskytnutí se problémů
odkaz na web školy
školení pedagogů
www.ovce.sk
www.zachrannykruh.cz
www.evvoluce.cz
www.proskoly.cz
zapojení školy do projektů:
- Světová škola
- Záložka
Pokračuje:
- projekt Globální problémy…ARPOK
- preventivní intervence Unplugged, výzkum Adiktologie
dívky 6.AB – beseda Čas proměn
hoši 6.AB – beseda Na startu mužnosti
Adaptační kurzy: 6.A Baldovec, 6.B Švagrov
Školení sborovny
Beseda s příslušníky 7.mechanizované brigády Hranice, AČR, mise
Kosovo, Afghanistán
Libavá – výcvikový prostor, ukázka cvičení
- vlastenectví, národní hrdost
Kompetentní práce TU ZŠ, Přerov
7.AB dotazníkové šetření - preventivní intervence Unplugged, výzkum
Adiktologie
ARPOK Olomouc, projekt globální výchovy
Scénické čtení 2. stupeň
Láska ano, děti ještě ne – 8. ročník
Propojujeme školu – deváťáci čtou školce
Nástrahy sociálních sítí
Deváťáci čtou pohádky před spaním
Volba povolání:akce SPŠ Chemie, Dřevo a kov,
akce SZŠ Seznamte se…
SCHAFFER – návštěva zájemců
Soutěž Záložka – partnerská škola ZŠ a MŠ Brusno, Prievidza
Osvětim, 9. ročník – historické souvislosti
Multikulturní výchova ve slohu 8. 9. ročník
- globální problematika ve škole
8.,9. ročník ARPOK, výukový program Hosté, hostitelé
- globální problémy
Deváťáci čtou pohádky před spaním
Volba povolání: Cementárna - exkurze zájemců
6. ročník – hasiči, beseda, PO, bezpečnost
5.A Den prevence: Naše třída je prima
9. ročník - volba povolání: Přerov úřad práce
- ARPOK, výukový program Hosté, hostitelé
Volba povolání: TONDACH
Globální rozvojové vzdělávání – Čj, D
6.,7. ročník – požární ochrana, práce hasičů
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Volba povolání: MB DOMUS Milenov –
Nástrahy sociálních sítí – propojenost ve výuce (Ov, Čj)
ARPOK, konzultace s lektory, práce na projektu Globální problémy...
Pilotování hodin v rámci projektu Globální problémy 2.stupeň
6.,7. ročník – 1. pomoc, lektorka ze SZŠ
Předtaneční 9. ročník – kolektiv, slušné chování…
Mezinárodní den darování knih – tolerance, životní hodnoty…
Volba povolání: AVL Moravia Hranice
Den učitelů – posezení
Předtaneční 9. ročník – kolektiv, slušné chování…
Pilotování hodin v rámci projektu Globální problémy 2.stupeň
Volba povolání: Honeywell Hlubočky
Olomouc, ARPOK, práce na mezinárodním projektu Globální problémy...
Pilotování hodin v rámci projektu Globální problémy 2.stupeň
3.,4. ročník beseda s městskou policií
Volba povolání: Cetris
Pilotování hodin v rámci projektu Globální problémy 2.stupeň
Metodický pokyn MŠMT – primární prevence:pro pedagogy + žáky
8.9. ročník – domácí násilí – beseda s MP
7.ročník – prevence kriminality – MP Hranice
Světlo pro Nepál – charitativní akce

únor

březen

duben

květen

červen
7.AB dotazníkové šetření - preventivní intervence Unplugged, výzkum
Adiktologie Praha
9.AB beseda s PČR – právní vědomí
8.AB beseda s MP Hranice – sebeobrana, práce MP
Volba povolání Frýdek – Místek, mydlárna,
Metodický pokyn MŠMT – primární prevence č.16-20, žáci
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
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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
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
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 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
 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
Všechny přestupky byly ihned řešeny s třídními učiteli, vážnější s vedením školy,
výchovnou poradkyní, rodiči a nejzávažnější z nich i s pracovníky OPPP nebo
s pracovníky sociálního odboru při MěÚ Hranice.
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 2014/2015
Ve školním roce 2014/15 byla využívána interaktivní technika (interaktivní tabule
nebo interaktivní dataprojektory) již ve všech odborných učebnách a v kmenových
třídách 1. i 2. stupně a ve dvou odděleních mateřské školy. Žáci a učitelé tak mají
možnost efektivně pracovat v kterékoliv vyučovací hodině s nejmodernějšími
technologiemi bez nutnosti vyhledávat jinou učebnu. V učebnách přírodopisu
a zeměpisu a fyziky a chemie jsou využívány digitální mikroskopy a také
vizualizéry, jež podporují názornost výuky i v učebnách PC a matematiky.
Nový datový server s rozšířenou datovou kapacitou umožňuje ukládání výukových
materiálů pro jejich rychlé a spolehlivé použití v hodinách. Pro tento server bylo
vytvořeno i zálohování na síťovém zařízení.
V rámci předmětu Informatika byli žáci 6. ročníku seznámeni s e-learningovým
prostředím MOODLE, díky němuž mohou všichni žáci od 6. do 9. ročníku
využívat materiály projektu matematiky.
Pro výuku cizích jazyků kromě učebny s PC začala být pravidelně a účelně
využívána moderní jazyková učebna se sluchátky.
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Bezkonkurenční možnosti názorného vzdělávání v přírodovědných předmětech
poskytuje zavedení nejmodernějšího systému PASCO se spoustou měřících sond,
vyhodnocovacích přístrojů a programů.
Žáci se zájmem o práci navíc mají možnost navštěvovat počítačový a fotografický
kroužek. Naši žáci jsou již tradičně úspěšní ve fotosoutěžích i v soutěžích
počítačových. Z grantového programu Města Hranice byly podpořeny tři soutěže
na naší škole, a to „Fotoanimace“, „Kreslená animace“ a fotografická soutěž
„Příroda objektivem fotoaparátu“. Soutěží se zúčastnili i žáci dalších hranických
základních škol.
V tomto školním roce začala být využívána již čtvrtá počítačová učebna, a to
především pro žáky 1. stupně a děti MŠ.
Škola se zapojila do projektu „Tablety do škol“. Získali jsme tak celkem 21
moderních dotykových zařízení pro práci učitelů spolu s licencemi Microsoft
Windows 8.1, Microsoft Office a další software pro podporu výuky. Zároveň byla
v prostorách školy vybudována kvalitní Wi-Fi síť. Pro další období tak máme
výborně nakročeno k využívání bezdrátových zařízení i pro aktivní a atraktivní
práci žáků při moderní výuce.

13. Údaje o environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO)
•

Koordinátor EVVO: Mgr. Alice Lehká
 Škola má vypracovaný podrobný a funkční program EVVO. Výsledkem
jeho plnění je ocenění, kterého se naše škola v loňském roce dočkala. Na dva
roky se můžeme pyšnit titulem Zelená škola Olomouckého kraje.

•

Zapojení do mezinárodních, celorepublikových a místních projektů:
 Síť škol M.R.K.E.V. – celorepublikový
 Síť školek M.R.K.V.I.Č.K.A - celorepublikový
 Spring alive (Plantago) - celorepublikový
 Ovoce do škol – celorepublikový
 Recyklohraní – celorepublikový
 Ekoškolka - celorepublikový
 Beskydský poutník (Plantago) – místní

•

Soutěže:
 Naší přírodou (Přerov) - Alice Babačová – 3. místo v OK, Anna Navrátilová
– 4. místo v OK
 Zlatý list – 3. místo v místním kole – 6 žáků 6.A
 Biologická olympiáda – Alice Babačová – 8. místo v OK
 Recyklohraní -celoroční soutěž ve sběru baterií, zářivek a nebezpečného
odpadu početné zapojení žáků 1. i 2. stupně i učitelů (60 lidí).
 Soutěž o nej dýni – 1.stupeň
 Soutěž ve sběru starého papíru – celá škola, organizace školní samospráva

•

Akce pro žáky:
Exkurze, výukové programy – některé připravované učiteli, některé lektorované
pracovníky níže uvedené organizace:
 Hranické rezervace a herbář - 6.A, 6.B
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Sluňákov – pobyt 4.A, 4.B, 5.B
Valašské muzeum v přírodě (3.A)
Lesní pedagogika Valšovice – 1.A, 2.B, 4.B
Exkurze na farmu – 3.B
ARPOK - beseda Po stopách ztraceného mobilu
Animační program Pravěk a Tajemství v zámku ukrytá – 4.A, 4.B
Muzeum Přerov - Vánoce na zámku – 4.A, 4.B
ZOO - 4.B, 5.A,6.A, 6.B, 7.A
Vlastivědná a přírodovědná exkurze do Valašského Meziříčí - gobelínová
manufaktura, hvězdárna – 5.A, 5.B
Výlet s rodiči - Sluňákov - Dům Litovelského Pomoraví – 5.B
Den vody - beseda o zdravém životním stylu – 5.B
Sférické kino - vystoupení v tělocvičně

•

Projekty:
 Vánoční jarmark – výroba a prodej rukodělných výrobků žáků a učitelů
školy
 Arboretum SLŠ – 2. ročník (arboretum lesnické školy)
 Sběr pomerančové kůry – 1. stupeň
 Adventní projekt
 Den lesa akce SLTŠ – 3. ročník
 Den lesa Valšovice – 4. ročník
 Dopoledne pro předškoláky – 1. stupeň
 Podzimní hrátky z lesa i zahrádky - program pro předškoláky – 2.B, 3.A, 3.B
 Moudrá zvířátka - akce pro předškoláky – 2.B
 Naše město – 3.A, 3.B
 Bezpečnou cestou do školy – 1.A
 Projektové vyučování podzim – 2.A
 Naše zahrada – 2.A
 První herbář – 3.A
 Zelený koutek celoročně – 3.A
 Domácí mazlíčci – 4.A

•

Školy v přírodě:
 4 třídy 1. stupně se zúčastnily škol v přírodě. 2.B na SEV Alcedo – Hájenka
u Vsetína na 3 dny, 4.A a 4.B měla týdenní pobyt na Sluňákově a 3.A
týdenní pobyt u Rožnova pod Radhoštěm.

•

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 2.st.), zapojení do projektů, úzká spolupráce s rodiči, práce
v chráněných územích na hranicku, příprava dětí na přírodovědné soutěže.

•

Další vzdělávání učitelů:
 Projekt Critical Review Globální souvislosti s přesahem do historie, ARPOK
Olomouc – Valentová, Lehká
 Projekt Poznáváme svět Olomouc, ARPOK - Valentová
 Seminář ENVIGLOB , Sluňákov – Lehká
 Metody kritického čtení v EVVO , Sluňákov - Lehká
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Elixír do škol – Polovodiče , Olomouc – Šatánková
Elixír do škol - Teplo. Energie. Práce , Olomouc – Šatánková
Krajská konference EVVO, Sluňákov - Lehká
Polytechnická výchova v MŠ - Projekt Dřesk a Tilpína Sluňákov Hajdová
Eko školka , Sluňákov - Hajdová.,V. Samiecová
Poznáváme svět, Sluňákov - Jurčáková
Seminář Kvalita nebo kvantita , ARPOK Olomouc - Valentová
Seminář Global Storylines ,Brno - Skácelová
GRV seminář "Poznáváme svět" ARPOK Olomouc - Skácelová
Projekt Světová škola Praha,Člověk v tísni - Valentová

•

Další specifické úkoly učitelů:
 Příprava a prezentace naší školy v rámci Dne otevřených dveří, kde jsme
prezentovali vnitřní prostory i vnější prostory školy (přírodní zahrada)
rodičům a veřejnosti.

•

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. Na 1. stupni
probíhal sběr pomerančové kůry, 8. A koordinovala sběr vršků od PETláhví
na charitativní účely. Na škole se pravidelně koná velký sběr papíru asi
třikrát ročně. V rámci oprav vnitřního prostředí školy byly nově vymalovány
třídy na 2. stupni, vyměnily se svítidla v části školy, nově se upravila učebna
estetické výchovy, knihovna, sborovna na 2. stupni, PC učebna na 1. stupni,
keramická dílna pro MŠ i ZŠ. O venkovní prostředí školy se spolu s p.
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 a na konci školního roku napustili vodou. Z financí z revolvingového
fondu MŽP se zakoupilo posezení na skupinové práce dětí 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.
 V roce 2014/15 děti vytvořily další 2 vyvýšené záhony z vrbové košatiny,
které hned oseli a udržovali již dříve vyrobené prvky. Žáci 3.B vytvořili na
zahradě hmyzí hotel a 4.A zkusila vytvořit dočasnou botanickou zahrádku
(rostliny zasazené ve starých botách). Na zahradě se začala využívat nová
meteorologická budka vystavěná z grantové podpory města Hranice.
Členové kroužku Plantago vyčistili ptačí budky. Zahrada celkově se více
využívá k výuce – nejen pracovních činností
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Ocenění
 Ocenění Zelená škola Olomouckého kraje jsme získali za aktivity v oblasti
ekologické výchovy za školní rok 2013/14. Při soutěži se hodnotí naše
vlastní projekty, návštěvy environmentálních výukových programů, exkurze,
výstavy s ekologickou tématikou, práce a aktivity v naší přírodní učebně,
ekologický provoz školy i s množstvím vytříděného odpadu.



•
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Odměnu Olomouckého kraje ve výši 4000,- Kč jsme využili na nákup
nářadí, se kterým zušlechťujeme naši přírodní zahradu.
Na jaře 2015 jsme zažádali o certifikaci naší zahrady na PŘÍRODNÍ
ZAHRADU.

Finanční podpora na realizaci školních projektů v oblasti EVVO:




Grant města Hranice na Den Země – 10 000,- Kč
Grant města Hranice Přírodní učebna – 8 000,- Kč
Les jako přírodní učebna – 6 000,- Kč

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2014/2015 byla škola zapojena do dvou mezinárodních programů:
•

Podáním závěrečné zprávy byl završen dvouletý 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
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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.

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
•

Na podzim roku 2014 zaznamenala naše škola další obrovský úspěch a získala
grant na realizaci projektu s názvem "MATHS IS EVERYWHERE MATHEMATICAL JOURNEY THROUGH EUROPE" v rámci programu
Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická partnerství.
Do projektu je zapojeno celkem 6 zemí – Česká republika (Základní škola a
mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace), Finsko (Helsingin
kaupunki, Finland), Francie (Ecole Massillon, France), Polsko (Szkola Podstawowa
Nr 112 z Oddzialami Integracyjnymi im. Marii Kownackiej, Poland), Řecko (13th
Primary School, Chalandri, Greece) a Turecko (75. yil ziya gokalp ilkokulu,
Turkey).
Zaměření projektu a jeho aktivit je obsaženo již v jeho názvu – Matematika je všude
kolem nás – matematická cesta napříč Evropou. Záměrem je popularizovat
matematiku a ukázat její přesah a mezipředmětové vazby s jinými obory, vědami,
lidskými činnostmi, a především školními vyučovacími předměty. Témata
jednotlivých setkání v partnerských zemích tak jsou: Maths through History, Maths
through Crafts and Arts, Maths through Architecture and Arts, Maths through
Physical Education, Maths through Music and Drama a Maths through Biology,
Geography and Science. Hlavním a skvěle pracujícím koordinátorem projektu je
partnerská škola z Finska.
Realizace první trojice aktivit projektu stejných pro všechny zapojené partnery byla
plánovaná na září 2014. Vzhledem ke zpoždění v rozhodovacích a schvalovacích
procesech startujícího programu ERASMUS+ došlo k jejich realizaci s měsíčním
zpožděním, které ovšem nijak neovlivnilo jejich obsah.
První z výše uvedených aktivit tak bylo natočení a zpracování videa prezentujícího
vlastní školu a místo, region, ve kterém se nachází. Na výrobě pracovalo v hodinách
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informatiky a ve volném čase třicet žáků pod vedením učitele informatiky. Základní
ideou při tvorbě prezentačního videa korespondující s tématikou projektu byla snaha
o zakomponování co největšího počtu numerických údajů či geometrických tvarů.
Naše video, podobně jako videa našich partnerů tak obsahovalo např. údaje o počtu
dětí v základní i mateřské škole, o počtu strávníků ve školní jídelně, počtu učitelů,
učeben, tělocvičen, schodů, ale i geometrických útvarů skrývajících se na budovách,
v učebnách, na sportovištích školy, atd., a to od těch základních a nejjednodušších,
jako jsou např. přímky nebo úsečky až po složité mnohoúhelníky či tělesa. Jinými
slovy geometrické útvary, které je možné spatřit jak přímo ve škole, tak v jejím
okolí: https://mathsiseverywhere.wordpress.com/presentation-of-zakladni-skola-amaterska-skola-hranice-struhlovsko/
Všechna videa, podobně jako i všechny následující další výstupy projektu
z uskutečněných aktivit, byla, jsou a budou vystavena na webových stránkách
projektu: www.mathsiseverywhere.wordpress.com
Druhou plánovanou a všemi partnery uskutečněnou aktivitou projektu bylo
vytvoření návrhu loga projektu. Nejdříve bylo 16 vybraných kreativních žáků
seznámeno s tématikou projektu a jeho zaměřením, stejně jako se zeměmi
projektových partnerů, podílejících se na jeho budoucí realizaci, což byly informace,
které měly největší vliv na úvahy nad základními motivy vzhledu loga. Žáci pak
pomocí pastelek, barev a papíru, ale i počítačové grafiky, vytvořili spoustu návrhů.
Z těch pak vyučující vybrali ty nejpovedenější, z nichž následně samotní žáci školy
celoškolním hlasováním vybrali dvojici, která postoupila do závěrečného hlasování
o logo projektu, které se uskutečnilo v listopadu 2014 na 1. projektovém setkání
v Polsku. Vítězem a logem projektu se stal krásný návrh dětí z Turecka. Finský
koordinátor pak nechal logo zpracovat např. i ve formu nášivky, která se stala
během druhého projektového setkání uskutečněného u nás, ozdobou trička
cestovního panáčka/panenky.
https://mathsiseverywhere.wordpress.com/the-logo-competition-czech-drawings-2/
Výroba cestovního panáčka/panenky byla třetí aktivitou projektu, na které se
podílelo 8 vybraných žáků a jeden učitel. Panáčka/panenku si každá země vyrobila
podle pracovních návodů a postupů připravených a rozeslaných finským partnerem.
O panáčka se jednalo v případě, že ve zúčastněné škole převládali v období zahájení
realizace projektových aktivit chlapci. O panenku v případě, že školu navštěvovalo
více děvčat. Žáci tuto skutečnost museli nejdříve sami zjistit. Vzhled
panáčka/panenky pak obdobně určovaly převažující počty žáků s tmavými či
světlými vlasy, s modrýma, zelenýma či hnědýma očima. Naše škola tak vyrobila
na základě žáky uskutečněných zjištění a provedených výpočtů panáčka s hnědými
vlasy a hnědýma očima. Panáček/panenka cestují s kufříkem, vyrobeným rovněž
podle návodu a pokynů koordinující školy. Rozměrově je kufřík pro všechny země
stejný, o vzhledu si každá země rozhodla sama. Rozměry kufříku odpovídají
velikosti pasu, se kterým panáček/panenka cestuje na jednotlivá projektová setkání,
kde do něj získává razítko země (školy), kterou navštíví. Panáček/panenka tedy
cestuje společně se žáky a učiteli do jednotlivých zúčastněných zemí a účastní se
všech společných workshopů a aktivit. Žáci zapojených zemí panáčka/panenku při
jednotlivých setkáních postupně dooblékají či mu přidávají jiné doplňky. V Polsku
to byl šátek, v ČR získal kalhoty/sukni ozdobenou sítotiskem, který si žáci v souladu
s tématickým zaměřením našeho setkání na umění a tradiční řemesla vyráběli sami a
ve Francii ozdobil krk panáčka/panenky řetízek s přívěškem. Panáček/panenka se
účastní všech mobilit uskutečněných v rámci projektu a „píše“ si během nich
deníčky (prezentace průběhu mobilit, uskutečněných aktivit a zážitků), které jsou
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podobně jako všechny výstupy z průběhu uskutečňování projektových aktivit
vystaveny na stránkách projektu (na naší škole navíc tvoří výzdobu nástěnné
prezentace věnované realizaci projektu:
https://mathsiseverywhere.wordpress.com/httpswww-slidesharenetsecretyjaaxcithdxiec/

Ve školním roce 2014/2015 proběhla a ve stejném termínu se uskutečnila již
i 3 mezinárodní projektová setkání a mezinárodní vzdělávací aktivity (krátkodobé
výjezdy žáků a doprovodných osob), a to v Polsku, v České republice a ve Francii.
V příštím školním roce 2015/2016 se obdobně současně uskuteční projektová
setkání a mezinárodní vzdělávací aktivity (krátkodobé mobility) v Řecku, Turecku
a Finsku, kde bude celý projekt ukončen a zhodnocen. Každého projektového
setkání se účastní dvojice koordinátorů a mezinárodních vzdělávacích aktivit
čtveřice žáků v doprovodu dvojice pedagogických pracovníků.
První projektová setkání a workshopy pro žáky se uskutečnily ve Varšavě v Polsku
v listopadu 2014, tedy s měsíčním zpožděním oproti plánu, z důvodů již výše
uvedených. Na projektových schůzkách se řešily organizační záležitosti, diskutovaly
se obecné myšlenky projektu a konkrétní činnosti a aktivity, způsoby evaluace.
Proběhla evaluace dosavadních výsledků již uskutečněných aktivit – představení
prezentačních videí a současně s tím tedy i školy a regionu, představení vítězných
návrhů loga jednotlivých zemí a volba vítězného loga celého projektu. Polští
partneři odprezentovali a představili všem zúčastněným systém školství v Polsku,
ale především připravené aktivity realizované v průběhu návštěvy a náplň
workshopů zaměřených na téma prvního setkání projektových partnerů, jimž byla
matematika napříč historií.
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Během workshopů tak na žáky a jejich doprovázející učitele čekaly dvě velké
matematické hry – Středověký jarmark (s řadou matematických úkolů, např.
výpočet množství látky na šaty, množství perel na korále či množství pohoštění pro
svou princeznu a její hosty na královský ples) a Škola v číslech (putování po škole
v doprovodu polských kamarádů a luštění matematických úloh, rébusů a hádanek)
a dále pak matematické aktivity s matematickými kartami.
Po setkání, v mezidobí do dalšího projektového setkání (listopad 2014 až únor
2015), pak realizovali všichni partneři a tedy i my, vybrané aktivity prezentované na
pracovních dílnách i na svých školách. Téměř sedmdesátka žáků čtyř tříd (2.A, 5.A,
6.A, 6.B) se tak se čtveřicí svých vyučujících zapojila do prvních projektových
aktivit vyplývajících z námětu společných workshopů a výstupem jejich činnosti byl
zorganizovaný středověký jarmark se spoustou matematických úloh a úkolů,
historická hra či procvičování malé násobilky formou soutěží a pracovních listů
připravených našimi polskými partnery:
https://mathsiseverywhere.wordpress.com/czech-output/
Druhá mezinárodní projektová setkání a workshopy pro žáky se uskutečnily již
v souladu s plánem aktivit stanoveným v žádosti, a to v březnu 2015 na naší škole,
tj. v Hranicích. Tématem byla matematika v umění a řemeslech. Na projektových
schůzkách proběhlo zhodnocení setkání v Polsku, evaluovaly a hodnotily se činnosti
uskutečněné v předcházejícím období, představily se výstupy aktivit jednotlivých
partnerů, diskutovaly se další konkrétní činnosti a aktivity, další setkání. Partnerům
jsme představili školský systém u nás, ale především je seznámili s připravenými
aktivitami realizovanými v průběhu návštěvy a náplní workshopů a z nich
plynoucích úkolů do následujícího mezidobí před třetím setkáním.

První workshop byl inspirován životem a dílem M. C. Eschera. Žáci za podpory
svých učitelů vytvářeli dle vzoru a své fantazie za použití připravených
geometrických vzorů a obrazců zajímavá výtvarná díla. Vznikly tak nádherné
symetrické pestrobarevné mozaiky a mandaly z geometrických tvarů. Při druhém
workshopu se vytvářel krátký film pomocí počítačové animace pohybu zvířat
seskládaných z geometrických tvarů. Žáci tak společně s učiteli vyrobili pomocí
fotoaparátů krátký film a digitálně ho na počítačích zpracovali. Námět vycházel
z návštěvy expozice Františka Kupky v Sovových mlýnech v Praze. Na dalším
workshopu se žáci seznámili s tradiční řemeslnou technikou sítotisku a modrotisku a
sami si ji v praxi při zdobení kalhot či sukně pro svého cestovního panáčka či
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panenku vyzkoušeli. Při závěrečném workshopu – Erasmus plus race – si děti
s chutí zazávodily na čas a po celé škole plnily úkoly inspirované blízkým vztahem
matematiky a řemesel či výtvarného umění (nechyběly např. tangramy, výroba
dřevěných či papírových dekorací, apod.):
https://mathsiseverywhere.wordpress.com/czech-output-maths-architecture-art-2/
Do realizace aktivit workshopů se v průběhu projektového týdne zapojila více než
padesátka zahraničních a českých žáků a téměř třicítka pedagogických pracovníků.
Po setkání na naší škole, v mezidobí do dalšího projektového setkání (březen až
květen 2015), pak realizovali všichni partneři některé z aktivit realizovaných při
workshopech i na svých školách (výstupy z realizace opět na stránkách projektu).
Třetí mezinárodní projektová setkání a workshopy pro žáky se uskutečnily v květnu
2015 v Paříži ve Francii se zaměřením na stopy matematiky v architektuře. Na
projektových schůzkách se hodnotilo setkání v České republice a opět se
evaluovaly a hodnotily činnosti uskutečněné v předcházejícím mezidobí, představily
se výstupy aktivit jednotlivých partnerů, diskutovaly se další konkrétní činnosti a
aktivity, plány dalších setkání. Hodnotilo se vkládání výstupů na společný web
projektu. Byl prezentován školský systém ve Francii, účastníci se seznámili s
připravenými aktivitami realizovanými v průběhu návštěvy a náplní workshopů a z
nich plynoucích úkolů do následujícího mezidobí před čtvrtým setkáním. Vzhledem
k tomu, že závěrečné setkání v Helsinkách ve Finsku bude již setkáním hodnotícím,
byly aktivity vztahující se k tématu matematika a přírodní vědy a úkoly z nich
plynoucí zadány také již nyní a budou na jednotlivých školách již průběžně plněny,
tak aby mohly být na setkání ve Finsku již také vyhodnoceny.
Cílem prvního workshopu bylo namalovat vitráže podle předlohy z návštěvy Notre
Dame – tzv. rozetu z geometrických tvarů dle daného postupu konstrukce
(malování na sklo). Workshop č. 2 byl inspirován Da Vincim – žáci potřebovali své
ruce, lokty a paže. Pomocí nich museli změřit celou jídelnu a zakreslit ji do plánu
(vyrobit její zmenšený plánek). Třetí workshop byl zaměřen na stavbu historických
objektů v Paříži - žáci si vylosovali jednu z památek Paříže a měli ji za úkol
„postavit“ z dřevěných „kostek“ různých
geometrických tvarů (základních
geometrických těles). Následně měli použitá tělesa pojmenovat a spočítat, kolik
kterých použili a kolik má každé z těles vrcholů, hran a stěn. Vše zaznamenali do
připravených pracovních listů. Posledním úkolem bylo uvedenou památku
pojmenovat, najít ji na mapě a zaznačit ji do ní.
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Po setkání, v mezidobí do dalšího projektového setkání (listopad 2014 až únor
2015), pak realizovali všichni projektoví partneři a tedy i my, aktivity workshopů
i na svých školách. Do realizace všech projektových aktivit se zapojilo celkem 220
žáků a 8 učitelů. Na realizaci aktivit workshopu č. 1 se podílelo 39 žáků (4.A a 5.A)
– výstupem bylo vytvoření rozety katedrály sv. Víta v Praze. Do realizace záměru
2. workshopu se zapojili žáci tříd 2.A, 3.A, 5.A (celkem 53 žáků), kteří určovali
rozměry (měřili) třídy pomocí částí těla (dlaň, loket, paže) a na základě svých
měření vytvářeli plánek třídy. 3. workshop měl za cíl stavbu architektonických
památek (českých hradů a zámků) pomocí geometrických tvarů (zakoupeny
stavebnice tvarů geometrických těles). Do stavby známých českých hradů a zámků
se zapojilo téměř 200 žáků ze tříd 1.A, 4.A, 4.B, 5A, 6.A, 6.B,7.A ,7.B, 8.A, 8.B.:
https://mathsiseverywhere.wordpress.com/czech-output-maths-art-architecture-2/
•

Projekt EDISON
V týdnu od 23. do 27. února 2015 zavítalo již podruhé 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
D = drive – nadšení, motivace
I = internationality – mezinárodní rozměr
S = students – studenti
O = opportunity – příležitost
N = network – síť

V dvouhodinových blocích vedených zahraničními studenty se žáci 5. až 9. ročníku
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. Studenti pocházeli z Indonésie,
Chorvatska, Thaiwanu, Brasilie, Číny a Chile.
http://www.stru.hranet.cz/postnuke/index.php?name=News&file=article&sid=2171
http://www.stru.hranet.cz/postnuke/index.php?name=News&file=article&sid=2174
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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.:
 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 pravidelné každoroční návštěvy polského partnera spojené s velmi
emotivní exkurzí do koncentračního tábora v Osvětimi a Březince.
Webové stránky partnera: http://www.zsrydultowy.pl

16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ve školním roce 2014/2015 se jeden z pedagogických pracovníků vzdělával
v programu Koordinátor ŠVP a jeden v programu Studium pro vedoucí
pedagogické pracovníky.

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, jejich realizace zasáhla do průběhu školního roku
2014/2015, a to v rámci různých vyhlašovaných grantových programů.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR:
1.) 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
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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.

(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
Grant v Rozvojovém programu Podpora logopedické prevence
v předškolním vzdělávání v roce 2015 ve výši 60 000,- Kč plus vlastní
spoluúčasti 45 000,- Kč na projektové aktivity, v období leden až prosinec 2015
realizovaného projektu „Maminko, tatínku,… při hraní a společné zábavě si ani
nevšimneme, že hlásky napravujeme“.
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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 vhodných tabletů včetně aplikací
zaměřených na prevenci i odstraňování vad řeči, dotyková televize s možností
psaní a kreslení na ni pomocí dvojice dotykových per a tak možností zlepšování
motoriky dětí zábavnou přitažlivou formou.
Další grantové výzvy, do kterých jsme se zapojili podáním žádosti
a projektového záměru a jejichž prostřednictvím jsme získali mimorozpočtové
příjmy na zkvalitnění podmínek výuky, zlepšování kvality výuky, vybavení
školy učebními pomůckami či na realizaci vzdělávacích aktivit vycházely
z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost:
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
byly zahájeny v říjnu 2014 a realizace projektových aktivit bude ukončena
v září 2015, byla většina pedagogických pracovníků naší školy seznámena
s možnostmi využití dotykových zařízení ve výuce a škola získala
vybavení dotykovými zařízeními a zázemí pro rozšíření bezdrátové sítě po
značné části školy.
2.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Projekt „Zvyšujeme zájem
o četbu a jazyky.“, reg. č. CZ.1.07/1.3.00/56.1459 v rámci výzvy č. 56
k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast podpory 1.1 –
Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání s výší způsobilých
nákladů naší školy dosahující téměř 780 744,- Kč. Díky realizaci
projektových aktivit, jež byly zahájeny dnem schválení finanční podpory
dne 7.7.2015, získá čtyřicítka našich žáků možnost vycestovat na
zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt do Anglie a učitelé ČJ možnost
proškolení v metodách čtenářské gramotnosti. Škola navíc výrazným
způsobem obmění knižní fond vlastní školní knihovny.
3.) Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy ČR: Projekt „Škola života.“, v rámci
výzvy č. 57 k předkládání žádostí o finanční podporu z OP VK Oblast
podpory 1.1 – Počáteční vzdělávání – Zvyšování kvality ve vzdělávání
s výší způsobilých nákladů naší školy dosahující téměř 220 850,- Kč. Díky
realizaci projektových aktivit, jež budou zahájeny dnem schválení finanční
podpory získá dvojice učitelů polytechnické výchovy možnost proškolení
v moderních metodách výuky polytechnické výchovy, škola navíc
výrazným způsobem může obměnit či doplnit vybavení školních dílen
učebními pomůckami, nástroji a přístroji.
Naše škola se aktivně zapojila i do grantové politiky města Hranice a získala
příspěvek na realizaci následujících aktivit:
1.) Grant „Animaspot“ ................................................................ 1 000,- Kč
2.) Grant „Příškolní tábor při ZŠ a MŠ Struhlovsko“ ..................8 000,- Kč
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3.) Grant „Les jako přírodní učebna“ .......................................... 6 000,- Kč
4.) Grant „Turnaj v šachu a dámě“ .............................................. 1 000,- Kč
5.) Grant „Turnaj v sudoku“ ........................................................ 1 000,- Kč
6.) Grant „Přírodní učebna“ ........................................................ 8 000,- Kč
7.) Grant „Den Země“ .............................................................. 10 000,- Kč
8.) Grant „Přátelství přes Hranice“ ............................................. 9 000,- Kč
9.) Grant „Příroda objektivem fotoaparátu“ ............................... 3 000,- Kč
10.) Grant „Dopraváček“ .............................................................. 5 000,- Kč
11.) Grant „Struhlovská laťka“ ..................................................... 2 000,- Kč
12.) Grant „Malí badatelé“ ........................................................... 5 000,- Kč
13.) Grant „Turnaj v Badmintonu“ ............................................... 2 000,- Kč
14.) Grant „Cesta kódem světa“ ................................................... 2 000,- Kč
15.) Grant „Turnaj v piškvorkách“ ............................................... 1 000,- Kč
16.) Grant „Turnaj Scrabble“ ........................................................ 1 000,- Kč

Zapojení a účast v dalších grantech:
Role partnera v projektech Operační program Vzdělávání pro
konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR (např.
SPŠ Hranice, SSOŠ Hranice a dalších.).
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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 kromě inspekčních zjišťování prostřednictvím
internetových dotazníků ve školním roce 2014/2015 uskutečněna žádná
kontrolní ani inspekční činnost na místě.
19.2.

Veřejnosprávní kontrola zřizovatele
•

19.3.

Ze strany zřizovatele nebyla ve školním roce 2014/2015 uskutečněna
žádná veřejnosprávní kontrola na místě.
Kontrolní činnost Krajského úřadu Olomouckého kraje

Ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje byla nebyla ve školním roce
2014/2015 uskutečněna žádná kontrola.
19.4.

Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven

Ze strany zdravotních pojišťoven nebyla ve školním roce 2014/2015
uskutečněna žádná kontrola.
19.5.

Kontrolní činnost okresní správy sociálního zabezpečení

Ze strany okresní správy sociálního zabezpečení byla ve školním roce
2014/2015 uskutečněna kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění,
v důchodovém pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení
a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.
•

Nebyly zjištěny žádné nedostatky.

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Kontrolní činnost krajské hygienické stanice Olomouckého kraje

Ze strany krajské hygienické stanice Olomouckého kraje nebyla ve školním
roce 2014/2015 uskutečněna žádná kontrola.

20. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím za období 1.1. –
31.12.2014
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

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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21. Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní (účetní rok)
rok 2014
V následujících tabulkách uvádím základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2014. 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:

29 618 780,75 Kč

Příjmy - kraj, MŠMT a vlastní

20 245 380,84 Kč

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

20 238 005,00 Kč
19 903 667,00 Kč

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

14 263 000,00 Kč
121 167,00 Kč
4 992 036,75 Kč
527 463,25 Kč

z toho:

Dotace - ÚZ 33051 - Zvýšení platů pedag. pracovníků
z toho:

platy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP

32 800,00 Kč
11 150,00 Kč
328,00 Kč

Dotace - ÚZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků reg. školství
z toho:

platy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP
platy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP

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 v Ol. kraji (Globální grant)
1.3 Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digit. vzd.
Projekt COMENIUS
Projekt ERASMUS+

IČ: 14618575

101 388,00 Kč
75 103,00 Kč
25 535,00 Kč
750,00 Kč

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
Podpora výuky vzdělávacího programu Další cizí jazyk
Environmentální výchova a vzdělávání - Zelená škola
Ostatní (opotřebení učebnic, ztráty)

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

119 572,00 Kč
88 572,00 Kč
30 114,00 Kč
886,00 Kč

Dotace - asistent pro žáky se sociálním znevýhodněním
z toho:

44 278,00 Kč

E-mail: stru@stru.hranet.cz

50 000,00 Kč
15 100,00 Kč
4 000,00 Kč
7 375,84 Kč

270 000,00 Kč
1 496 432,30 Kč
254 244,81 Kč
647 083,42 Kč
337 443,51 Kč
192 589,56 Kč
65 071,00 Kč
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Příjmy - město a vlastní

7 606 967,61 Kč

Příspěvek města
Příspěvek na volnočasové aktivity
Příspěvek na ICT
Příspěvek na správce hřiště
Čerpání rezervního fondu
Příspěvek SR při ZŠ - spoluúčast na granty
Granty (podpora města Hranice)
z toho:

4 320 000,00 Kč
73 000,00 Kč
360 000,00 Kč
60 000,00 Kč
50 524,39 Kč
10 928,73 Kč
47 000,00 Kč

"Den Země"
"Přátelství přes hranice"
"Soutěžení v informatice"
"Dopraváček"
"Přírodní učebna - školní meteorologická budka""
"Více sportu, méně problémů v dalším životě"
"Příroda objektivem fotoaparátu"
"Les jako přírodní učebna"
"Struhlovská laťka"
"Turnaj v sudoku"
"Příškolní tábor při ZŠ a MŠ Struhlovsko"

5 000,00 Kč
9 000,00 Kč
2 000,00 Kč
4 000,00 Kč
6 000,00 Kč
5 000,00 Kč
3 000,00 Kč
3 000,00 Kč
2 000,00 Kč
3 000,00 Kč
5 000,00 Kč

Vlastní příjmy
z toho:

2 685 514,49 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 (dary, výnosy z činnosti, sběrné suroviny, zaokrouhlování DPH)

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

191,79 Kč
128 380,00 Kč
296 300,00 Kč
52 053,00 Kč
2 004 464,66 Kč
8 387,00 Kč
2 974,40 Kč
103 859,83 Kč
88 903,81 Kč

http://www.stru.hranet.cz

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

21.1.2.
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Výdaje v hlavní činnosti:

Výdaje celkem:

29 618 780,75 Kč

Výdaje - kraj a vlastní

20 245 380,84 Kč

Výdaje z prostředků od Olomouckého kraje, odboru školství
Dotace - přímé náklady, včetně asistenta pro žáky se zdrav. post.
z toho:

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 a ÚP
zákonné pojištění
ostatní služby
Náhrady PN
Školení a DVPP

Dotace - ÚZ 33051 - Zvýšení platů pedag. pracovníků
z toho:

platy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP
platy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP
platy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP
školení
DDHM
DDNM

Výdaje - Úřad práce (prostředky na správce hřiště)
plat
odvody (zdravotní a sociální pojištění)

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

101 388,00 Kč

50 000,00 Kč
5 500,00 Kč
33 000,00 Kč
11 500,00 Kč

Podpora výuky vzdělávacího programu Další cizí jazyk - učebnice
Environmentální výchova a vzdělávání - Zelená škola - materiál
Výdaje z ostatních (vlastních) zdrojů - učebnice
z toho:

119 572,00 Kč

75 103,00 Kč
25 535,00 Kč
750,00 Kč

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání
z toho:

44 278,00 Kč

88 572,00 Kč
30 114,00 Kč
886,00 Kč

Dotace - asistent pro žáky se sociálním znevýhodněním
z toho:

14 263 000,00 Kč
121 167,00 Kč
4 849 406,00 Kč
142 630,75 Kč
527 463,25 Kč
310 018,10 Kč
53 914,00 Kč
2 170,12 Kč
61 172,75 Kč
4 150,00 Kč
60 397,00 Kč
35 641,28 Kč
32 800,00 Kč
11 150,00 Kč
328,00 Kč

Dotace - ÚZ 33052 - Zvýšení platů pracovníků reg. školství
z toho:

20 238 005,00 Kč
19 903 667,00 Kč

IČ: 14618575

15 100,00 Kč
4 000,00 Kč
7 375,84 Kč

270 000,00 Kč
201 493,00 Kč
68 507,00 Kč

E-mail: stru@stru.hranet.cz
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Výdaje - granty z prostředků EU a SR ČR
Výdaje na 1.4 Zlepšování podmínek pro vzdělávání (EU PES)
z toho:

OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
zákonné pojištění
DDHM+OE
spořební materiál, kancelářské potřeby
cestovné
poštovní poplatky
konektivita
služby
služby bankovních ústavů
OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
zákonné pojištění
DDHM
služby bankovních ústavů

19 000,00 Kč
6 460,00 Kč
190,00 Kč
79,80 Kč
99 846,00 Kč
45 382,00 Kč
1 613,76 Kč
20 018,00 Kč

65 071,00 Kč

cestovné
cestovné - žáci

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

337 443,51 Kč

192 589,56 Kč

hrubé mzdy
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
FKSP
zákonné pojištění
cestovné
služby
materiál
DDHM

Výdaje na projekt ERASMUS+
z toho:

647 083,42 Kč

29 885,00 Kč
10 161,00 Kč
125,51 Kč
296 934,00 Kč
338,00 Kč

Výdaje na projekt COMENIUS
z toho:

254 244,81 Kč

419 800,00 Kč
110 480,00 Kč
1 364,75 Kč
0,00 Kč
87 399,67 Kč
0,00 Kč
78,00 Kč
23 499,00 Kč
2 074,00 Kč
2 388,00 Kč

Výdaje na 1.3 Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga …
z toho:

1 496 432,30 Kč
17 420,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
0,00 Kč
208 185,32 Kč
28 639,49 Kč

OON
odvody (zdravotní a sociální pojištění)
ostatní materiál
ostatní služby
DDHM
DDNH

Výdaje na 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (Globální grant)
z toho:
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54 596,00 Kč
10 475,00 Kč
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Výdaje - město a vlastní
Dotace volnočasové aktivity
z toho:

7 606 967,61 Kč
73 000,00 Kč

OON
učební pomůcky na podporu a realizaci volnočasových aktivit

Dotace správce hřiště
z toho:

47 400,00 Kč
25 600,00 Kč

60 000,00 Kč
33 360,00 Kč
8 480,00 Kč
12 452,99 Kč
0,00 Kč
4 430,01 Kč
1 277,00 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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75 834,73 Kč

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

ICT

31 331,73 Kč
6 000,00 Kč
31 983,00 Kč
6 520,00 Kč

360 000,00 Kč

z toho:

spotřební materiál
DDHM a OE
DDNM a aktualizace
konektivita - internet
ostatní služby
opravy včetně materiálu na ně

15 298,28 Kč
217 176,30 Kč
18 413,04 Kč
30 552,02 Kč
56 007,14 Kč
22 553,22 Kč

Provozní výdaje
z toho:

7 038 132,88 Kč

spotřeba materiálu
spotřební materiál a kancelářské potřeby
z toho:
potraviny - pitný režim
DDNM
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

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

3 890 581,54 Kč
425 630,70 Kč
2 022 891,74 Kč
15 089,00 Kč
1 426 970,10 Kč
1 384 337,87 Kč
492 820,74 Kč
706 156,49 Kč
185 360,64 Kč
1 274 130,64 Kč
1 233 706,53 Kč
40 424,11 Kč
287 560,07 Kč
8 884,02 Kč
40 381,66 Kč
34 348,70 Kč
37 101,78 Kč
67 103,99 Kč
99 739,92 Kč
201 522,76 Kč
10 912,96 Kč
137 215,21 Kč
23 254,43 Kč
30 140,16 Kč
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21.2.

Zpráva o hospodaření v doplňkové činnosti

21.2.1.

Příjmy v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:
z toho:

1 196 005,60 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.

394 488,52 Kč
327 969,00 Kč
173 459,16 Kč
21 121,64 Kč
278 967,28 Kč

Výdaje v doplňkové činnosti:

Výdaje celkem:
z toho:

1 148 904,11 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.

448 087,37 Kč
6 296,60 Kč
18 036,38 Kč
2 664,90 Kč
23 587,63 Kč
182,98 Kč
2 830,36 Kč
394 488,52 Kč
249 221,97 Kč
96 024,39 Kč
88 018,79 Kč
65 178,79 Kč
32 514,41 Kč
20 699,85 Kč
3 061,46 Kč
182,98 Kč
182,98 Kč
2 661,80 Kč
6 482,68 Kč
2 114,41 Kč
3 644,10 Kč
2 369,44 Kč
35 881,21 Kč
362 499,30 Kč
267 512,00 Kč
90 954,00 Kč
2 683,85 Kč
873,00 Kč
476,45 Kč

Stavy fondů

Stavy fondů

k 1.1.2014

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

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

k 31.12.2014
673 285,13 Kč
54 424,00 Kč
69 148,56 Kč
1 013 754,76 Kč
1 836 593,96 Kč

E-mail: stru@stru.hranet.cz

500 188,71 Kč
54 424,00 Kč
61 272,66 Kč
1 193 023,18 Kč
4 107 502,34 Kč
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Hospodářský výsledek

21.4.1.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

Příjmy celkem:

29 618 780,75 Kč

Výdaje celkem:

29 618 780,75 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
21.4.2.

0,00 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:

1 196 005,60 Kč

Výdaje celkem:

1 148 904,11 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
21.4.3.

47 101,49 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

0,00 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

47 101,49 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

47 101,49 Kč

21.5.

Zhodnocení hospodaření
Celkový kladný výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy
Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace za účetní období kalendářního
roku 2014 činí 47 101,49 Kč.
Z toho v doplňkové činnosti za uskutečňovanou hostinskou činnost
(stravování cizích strávníků) a realitní činnost (pronájem tělocvičen) činí
kladný hospodářský výsledek 47 101,49 Kč, v hlavní činnosti školy 0,00 Kč.

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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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. Veronice Celnarové, 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
Ing. Ivoně Schwarzové, administrativní pracovnici školy
Všem vedoucím předmětových komisí a metodického sdružení.
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 13.10.2015.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy
a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace dne 20.10.2015.
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