VÝROČNÍ ZPRÁVA
O ČINNOSTI
ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY
HRANICE, STRUHLOVSKO,
PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE
během školního roku 2015/2016

Výroční zpráva je vypracovaná v souladu s ustanovením § 11 a § 12 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
v platném znění.
Výroční zpráva je předkládána podle § 168 uvedeného zákona Školské radě Základní školy
a mateřské školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace a podle § 10 výše uvedeného
zákona zřizovateli školy Městu Hranice.
Zpracoval: Mgr. Radomír Macháň, ředitel školy

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

Strana č. 2/116

1. Obsah
1.
2.

Obsah ..................................................................................................................................2
Základní údaje o právnické osobě ......................................................................................5
2.1.
Název právnické osoby:..............................................................................................5
2.2.
Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace: ....................5
2.3.
Sídlo:...........................................................................................................................5
2.4.
Odloučené pracoviště (MŠ Klíček): ...........................................................................5
2.5.
Zřizovatel:...................................................................................................................6
2.6.
Školy a školská zařízení, jejichž činnost právnická osoba vykonává:........................6
2.7.
Vedení školy: ..............................................................................................................6
2.8.
Školská rada................................................................................................................6
2.9.
Sdružení rodičů...........................................................................................................6
2.10.
Charakteristika školy: .............................................................................................6
2.11.
Ostatní údaje .........................................................................................................22
3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje, ...................................................................23
3.1.
Obory vzdělávání......................................................................................................23
3.2.
Vzdělávací programy................................................................................................23
3.2.1.
Učební plán Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání..........23
3.2.2.
Výchova k volbě povolání ................................................................................24
4. Personální zabezpečení činnosti školy..............................................................................24
4.1.
Počty a rozdělení zaměstnanců podle pracovního zařazení k 30. 6. 2016................25
4.2.
Počty a rozdělení zaměstnanců podle věku ..............................................................26
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. .....................................................27
4.4.
Počty a rozdělení zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené..................29
5. Údaje o zápisu...................................................................................................................30
5.1.
Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy.................30
5.2.
Údaje o zápisu do mateřské školy a následném přijetí do mateřské školy...............31
6. Údaje o žácích...................................................................................................................32
6.1.
Počet žáků k 30. 9. 2015 a 30. 6. 2016 .....................................................................32
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 .................................................................................................34
6.3.
Pohyb ve stavu žactva během školního roku 2015/2016..........................................34
6.4.
Žáci s dodatečným odkladem povinné školní docházky ..........................................34
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 .....................34
6.5.
Rozložení žáků podle státního občanství k 30. 6. 2016............................................34
6.6.
Rozložení žáků podle kraje trvalého bydliště k 30. 6. 2016.....................................34
6.7.
Rozložení žáků podle okresu trvalého bydliště k 30. 6. 2016 ..................................34
6.8.
Rozložení žáků na místní a dojíždějící dle trvalého bydliště k 30. 6. 2016 ............34
7. Údaje o výsledcích vzdělávání .........................................................................................36
7.1.
Souhrnná statistika prospěchu a absence za obě pololetí školního roku 2015/2016 36
7.2.
Průměrný prospěch dle kategorií klasifikace............................................................38
7.3.
Přehled udělených výchovných opatření ..................................................................39
7.4.
Přehled prospěchu školy ...........................................................................................41
7.5.
Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve školním
roce 2015/2016 .....................................................................................................................44

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. 3/116

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 ...44
7.7.
Údaje o umístění absolventů školy v roce 2016 .......................................................45
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 30.6.2016..........................................................................46
7.9.
Údaje o žácích s dodatečným odkladem školní docházky........................................47
8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků....................................................47
9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti..........................................................49
9.1.
Mimoškolní aktivity - zájmové útvary (kroužky).....................................................49
9.2.
Projekty.....................................................................................................................49
9.3.
Soutěže, olympiády...................................................................................................61
9.4.
Exkurze .....................................................................................................................69
9.5.
Další akce a aktivity..................................................................................................72
9.6.
Mateřská škola ..........................................................................................................75
9.7.
Školní družina ...........................................................................................................79
9.8.
Školní jídelna a výdejna............................................................................................81
9.9.
Žákovská samospráva ...............................................................................................82
10.
Údaje o změnách materiálních, prostorových, technických a jiných podmínek ..........83
11.
Údaje o prevenci rizikového chování, zdravý životní styl............................................85
11.1.
Účast na školách v přírodě....................................................................................85
11.2.
Účast na adaptačních kurzech...............................................................................85
11.3.
Účast na plaveckém výcviku ................................................................................86
11.4.
Účast na lyžařských kurzech.................................................................................86
11.5.
Školní úrazovost ...................................................................................................87
11.6.
Minimální preventivní program............................................................................87
11.6.1. Cíl MPP.............................................................................................................88
11.6.2. Způsob realizace MPP ......................................................................................89
11.6.3. Akce primární prevence pro žáky a pedagogické pracovníky..........................90
11.6.4. Školní klima......................................................................................................92
11.6.5. Práce třídního učitele ........................................................................................92
11.6.6. Konkretizace aktivit ..........................................................................................92
12.
Údaje o informačních a komunikačních technologiích a moderních digitálních a
experimentálních technologiích ve školním roce 2015/2016 ...................................................94
13.
Údaje o environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO) ................................95
14.
Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů............................98
15.
Údaje o mezinárodní spolupráci .................................................................................100
16.
Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení ..............101
17.
Údaje o předložených a případně i školou realizovaných projektech financovaných z
cizích zdrojů............................................................................................................................101
17.1.
Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR .................................................................................................101
17.2.
Grantový program Státního fondu životního prostředí České republiky............104
17.3.
Grantová politika města Hranice ........................................................................107
18.
Údaje o spolupráci ......................................................................................................108
18.1.
s odborovou organizací .......................................................................................108
18.2.
s dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání ..............................................108
19.
Údaje o výsledcích inspekční a kontrolní činnosti .....................................................108
19.1.
Inspekční činnost provedená Českou školní inspekcí.........................................108
19.2.
Veřejnosprávní kontrola zřizovatele...................................................................108
19.3.
Kontrolní činnost Krajského úřadu Olomouckého kraje ....................................108
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. 4/116

19.4.
Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven ..........................................................108
19.5.
Kontrolní činnost okresní správy sociálního zabezpečení..................................108
19.6.
Kontrolní činnost krajské hygienické stanice Olomouckého kraje ....................109
20.
Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném
přístupu k informacím za období 1. 1. – 31. 12. 2015............................................................109
21.
Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní (účetní rok) rok 2015.................110
21.1.
Zpráva o hospodaření v hlavní činnosti..............................................................110
21.2.
Stavy fondů .........................................................................................................115
21.3.
Hospodářský výsledek ........................................................................................115
21.3.1. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti: .......................................................115
21.3.2. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti: ................................................115
21.3.3. Hospodářský výsledek celkem: ......................................................................115
21.4.
Zhodnocení hospodaření.....................................................................................115
22.
Závěr ...........................................................................................................................116

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 5/116

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

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 dvě školní jídelna – výdejny.
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. V loňském roce se oddělení dovybavilo dalším moderním
a funkčním nábytkem – prostornými stoly, koutky pro pokusy, divadelním a logo
koutkem, prostorem pro jednoduchou přípravu jídla a také separačním prostorem.
Děti jsou tímto více zapojeny do všech každodenních činností.

Tři třídy s celkovou kapacitou 81 dětí jsou 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
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stravy, v 2. nadzemním patře jsou pak dvě třídy s denními místnostmi a hernami,
výdejna stravy a kabinet pedagogických pracovnic.
Třídy školky se postupně každým rokem modernizují a vybavují novým plně
funkčním nábytkem splňujícím požadavky dětí daného věku, spoustou krásných
didaktických pomůcek, hraček, her, skládaček, audiovizuální a multimediální
technikou a PC se softwarem vhodným pro výuku i hry a relaxaci. K moderní
a názornější výuce i poutavější zábavě mimo jiné přispívají také dvě interaktivní
tabule s dataprojekcí, magicbox, tablety či televize s interaktivními pery.

K dispozici má školka i dvě vlastní venkovní hřiště (zahrady v přírodní stylu), každé
u jedné z budov. V uplynulých letech 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. V letošním
roce přibyly další herní prvky tentokrát spíše pro menší děti.

Hřiště a zahrady v přírodním stylu jsou hojně 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
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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),
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. Nově mohou, především rodiče našich
dětí, sledovat naši činnost i na facebooku.

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 včetně veřejné a městské hromadné dopravy.
Ve srovnání s dvěma dalšími hranickými školami je naše škola nejdále od centra.
S nevýhodnou polohou školy však bojujeme bohatou nabídkou školních
i mimoškolních aktivit a velmi atraktivní výuky zaměřené na perspektivní obory
budoucnosti matematiku, přírodní vědy či polytechnickou výchovu, navíc podpořené
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využíváním dnes nejmodernějších experimentálních systémů, informačních
a komunikačních technologií a interaktivních a multimediálních pomůcek,
e-learningu 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)
pořízenou 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.
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Ve všech třídách je tak velmi jednoduše a rychle možné spustit jakýkoliv výukový
program, připojit se na internet, vstoupit do školního e-learningového vzdělávacího
systému, spustit vlastní materiály z flash disku, oživit výuku obrázky, prezentacemi,
hudbou či videi.

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.
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V pavilonu prvního stupně se pak vyskytuje učebna cizích jazyků vybavená digitální
jazykovou laboratoří, učebna hudební výchovy, keramická dílna a čítárna. Ta byla
v loňském roce hojně využívána na čtenářské dílny. Díky projektu „Zvyšujeme zájem
o četbu a cizí jazyky“ byla čítárna vybavena několika desítkami nových knih, které se
těší v současné době u dětí velké oblibě.

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.
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Všechny se však používají nejen pro výuku informatiky a práce s výpočetní
technikou, tak díky množství výukových programů či vlastních digitálních učebních
materiálů i pro podporu, zatraktivnění a zefektivnění výuky všech předmětů našeho
školního vzdělávacího programu.
Mimo učeben se v obou pavilonech nacházejí také sborovny, kabinety, sklady
pomůcek, sociální zařízení pro děti i zaměstnance či návštěvníky školy, úklidové
místnosti či kanceláře správních zaměstnanců nebo dílna školníka.

V pavilonu mimoškolní výchovy jsou do 1. patra situována dvě oddělení školní
družiny s v letošním školním roce zmodernizovanou hernou a přípravnou pro
výtvarné činnosti a kmenové třídy prvňáčků, vybavené dotykovou interaktivní tabulí
a ozvučením.

V přízemí se rozkládá školní jídelna s kuchyní a zázemím, kancelářemi vedoucí
školní jídelny, šatnou. V suterénu se nachází již zmíněné oddělení mateřské školy,
sklady školní jídelny a vlastní kotelna. Ve všech podlažích pak samozřejmě i sociální
zařízení.
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V posledním pátém pavilonu, jenž by se dal po právu nazvat sportovním, se vyskytují
dvě tělocvičny, šatny, sociální zařízení, kabinety a sklady pomůcek.

V bývalém bytu školníka pak i jedno oddělení školní družiny s hernou, šatnou,
skladem, sociálním zařízením.

Všechny třídy a učebny školy jsou vybaveny novými lavicemi, učitelskou katedrou
a židlemi nakoupenými v průběhu posledních let, třídy na 1. stupni navíc koberci pro
relaxační chvilky, cvičení či skupinou práci a převážně novým funkčním nábytkem
pro uložení učebních pomůcek a materiálu. Všechny třídy 1. stupně disponují
interaktivní tabulí s PC a dataprojekcí včetně ozvučení.
Přesto, že se škola soustřeďuje na vyváženou výuku všech předmětů vlastního
školního vzdělávacího programu, prioritou je a do budoucna stále více bude výuka
dnes velmi žádaných a tudíž perspektivních technických oborů, matematiky
a přírodovědných předmětů. V souladu s nejmodernějšími vzdělávacími trendy 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, a to nejen z hranických mateřských škol. O úspěšnosti tohoto 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
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dnes již ve všech kmenových i odborných učebnách, k dispozici mají pedagogové
i žáci také například vizualizéry, videomikroskopy, tiskárny, fotoaparáty,
videokamery, tablety, scannery.

Všechny kmenové i odborné 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. Počítači sloužícími pro přípravu pedagogických pracovníků
na výuky, ale i nezbytnou administrativu jsou vybaveny i všechny kabinety
a sborovny. Všichni pedagogičtí pracovníci mají k dispozici pracovní notebook, svá
přístupová hesla do školní sítě i svou vlastní školní e-mailovou adresu se schránkou
a diskovým prostorem.
V rámci projektu „Tablety do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního
vzdělávání“ bylo 21 pedagogických pracovníků proškoleno v práci s tablety a jejich
efektivním využíváním při každodenní výuce. Díky účasti školy v projektu získali
navíc pedagogové k dispozici a používání k přímé podpoře každodenní výuky
konvertibilní tablety a škola pět Wi-Fi zařízení rozšiřujících možnost bezdrátového
připojení již téměř po celé škole.
K dispozici je pět multifunkčních 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, studijní
materiály, atd., atd., atd.
Život školy přibližují nejširší veřejnosti webové stránky školy, školky i samotných
tříd. Díky modulu kalendář mají například 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.
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. 18/116

Našim cílem a prvořadou snahou je poskytovat nejširší veřejnosti zprávy a 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.

Posedět a popovídat si se spolužáky z jiných tříd či jen si tak trošku odpočinout mezi
vyučovacími hodinami nebo si zahrát ping-pong či si zaskákat „panáka“, mohou žáci
naší školy v „relaxačních koutcích“, u zvířátek, stolního tenisu či jiných her na
chodbách školy.
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O tom, že je naše škola skutečně opravdu zaměřena na výuku přírodních věd svědčí
i živoucí 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.

Naše škola je obklopena rozsáhlým „zeleným“ areálem, jehož část tvoří zázemí pro
jednu z našich dalších priorit, kterou jsou pohybové aktivity, sport a sportovní vyžití
našich žáků. Již ne nejnovější sportoviště se před pěti lety dočkalo dlouho očekávané,
byť jen částečné rekonstrukce. Jeho centrem se stalo nové hřiště házenkářských
rozměrů s umělým povrchem, umělou trávou.
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V současné době je na stole již i zpracovaná projektové dokumentace druhé etapy
rekonstrukce, zahrnující v sobě úpravu běžeckých drah pro sprinty i střední tratě,
dálkařského sektoru, sektoru skokanského a vrhačského a fitness zóny 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 a žáků, kteří vlastními silami a s podporou úspěšně zpracovaných
a realizovaných grantů stále rozšiřují její vybavení a využitelnost.
Pergola byla před pár lety v místě dnešní přírodní učebny postavena jako její první
objekt díky projektovému záměru a z části byla financována městským grantem
odboru životního prostředí. O její zhotovení i následnou instalaci se postarali žáci
a pedagogové SPŠ Hranice. V následujícím roce opět částečně i díky městskému
grantu obohatila areál učebny přirozená vodní plocha s vodními rostlinami, v dalším
roce pak meteorologická stanice. Díky realizaci grantu Ministerstva životního
prostředí a jeho financování Revolvingovým fondem MŽP ČR došlo k obohacení
výsadby prostoru přírodní učebny o živý plot, popínavé rostliny k zastínění pergoly,
okrasné keře členící prostor učebny, ale i k nákupu mobiliáře, venkovních stolů, lavic
a tabulí pro práci žáků. Díky měřicím přístrojům ukrytým v útrobách či na
meteorologické stanici mohou žáci sledovat například srážkové úhrny, teplotu
ovzduší, tlak vzduchu a další přírodní jevy. A to i díky nově zakoupeným
nejmodernějším pomůckám a experimentálním měřícím systémům prostřednictvím
sond, čidel a dataloggerů PASCO s možností
zpracování uskutečněných měření a jejich
výsledků prostřednictvím výpočetní techniky.
Všechny naše přírodovědně zaměřené činnosti
a aktivity byly po právu oceněny titulem
„Zelená škola Olomouckého kraje“, který
naše škola získala na období dvou let
v předloňském školním roce.
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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 90 žáky
s pravidelnou i nepravidelnou docházkou ve třech odděleních. Všechna oddělení mají
samostatné učebny a navíc ještě jednu společnou hernu, která byla letos vybavena
novým nábytkem. 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, dětí
mateřské školy a zaměstnanců umožňuje v rámci doplňkové činnosti i stravování tzv.
cizích strávníků či dětí a žáků jiných školských zařízení. Strávníci mají každodenně
možnost výběru ze dvou jídel. Objednávky mohou uskutečnit osobně či
prostřednictvím objednávkového terminálu nebo 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
daně z přidané hodnoty.
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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

IČ: 14618575
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3. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje,
Následuje přehled oborů vzdělávání, 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 ZV)
79-01-C/001 Základní škola (dobíhající obor … od školního roku 2012/2013
již nerealizován)

3.2. Vzdělávací programy
Ve školním roce 2015/2016 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. a 7. ročníku pracovaly obě třídy podle učebního plánu s rozšířenou dotací hodin
matematiky a přírodovědných předmětů.
V 8. ročníku pak podle učebního plánu bez zaměření a speciálně rozšířené dotace
hodin některého z předmětů (tzv. obecná třída).
V 9. ročníku pracovali žáci rozděleni podle zájmu již před 6. ročníkem do třídy tzv.
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

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 24/116

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

2. stupeň (6. - 9. ročník)
Zaměření
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)

8.

9.

6

7

9.

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
6
1
2
0
2
1
2
1
1
2
2
1
0
2
30

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

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.

4. Personální zabezpečení činnosti školy
Následující tabulky a grafy podávají rámcový popis struktury pracovníků školy
působících na ni během školního roku 2015/2016. 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. 2016
Pracovní zařazení:

Celkem: Z toho:

Pedagogičtí pracovníci

44 (42)

Provozní
zaměstnanci

10

Nepedagogičtí Zaměstnanci
pracovníci
jídelny

8

Celkem:

Z toho muži:

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

27
9
3
5
1
1
1
6
1
1

6
0
0
0
0
0
1
0
1
0

Kuchařky

3

0

Pracovnice provozu

4

0

Celkem: 62 (60)*

8

* dvě pedagogické pracovnice měly pracovní smlouvy na zkrácený úvazek vychovatelky a zároveň asistentky
pedagoga

Rozložení zaměstnanců dle pracovních pozic na
pedagogické a nepedagogické pracovníky
50
40
30
44

20
10

18

0
Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

R ozložení zaměstnanců dle pohlaví
60
50
40
30

54

20
10
8

0
Ženy

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Rozložení pedagogických zaměstnanců
30
25
20
15

27

10
5

9
3

5

Vychovatelky

Asistenti
pedagoga

0
Učitelé ZŠ

Učitelky MŠ

Rozložení nepedagogických zaměstnanců

6
4

Pracovnice
provozu ŠJ

1
Kuchařky

Domovník
(Školník)

1

Vedoucí
jídelny

1

Uklízečky

1

Správce
hřiště

1

Účetní

3
Sekretariát

7
6
5
4
3
2
1
0

4.2. Počty a rozdělení zaměstnanců podle věku
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

42

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:
4
12
14
11
1
0
2
4
9
3
60

IČ: 14618575
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Věkové rozložení pedagogických pracovníků

16
14
12
10
8
6
4
2
0

14

12

11

4

1

20-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více let

Věkové rozložení nepedagogických pracovníků

10
8
6
9

4
4

2
0

2

20-30 let

31-40 let

3

0
41-50 let

51-60 let

61 a více let

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

42

Nepedagogičtí pracovníci

18

Počet:

Vysokoškolské

29

Vysokoškolské - bakalářské

0

Středoškolské

13

Vysokoškolské

3

Středoškolské

3

Učební obor

8

Základní

4
Celkem:

Pracovní zařazení:

Celkem:

Pedagogičtí pracovníci

42

Odborná kvalifikace:

Počet:

Splňuje

42

Nesplňuje

0

Celkem:

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

57

42
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Rozložení pedagogických pracovníků podle nejvyššího
dosaženého vzdělání

40
30
20
29

10
0

Vysokoškolské

0

13

Vysokoškolské bakalářské

Středoškolské

Rozložení nepedagogických pracovníků podle nejvyššího
dosaženého vzdělání

8
3

4

3

Základní

Učební obor

Středoškolské

Vysokoškolské
- bakalářské

0
Vysokoškolské

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Rozložení pedagogických pracovníků podle splňování
odborné kvalifikace
50
40
30
20

42

10
0
0
Splňuje

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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4.4. Počty a rozdělení zaměstnanců na mateřské nebo rodičovské dovolené
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

2

Nepedagogičtí pracovníci

0

Počet:

20 – 30 let

0

31 – 40 let
20 – 30 let
31 – 40 let

2
0
0

Celkem:
Pracovní zařazení:

Celkem:

Nejvyšší dosažené
vzdělání:

2

Vysokoškolské
Vysokoškolské bakalářské
Středoškolské

Pedagogičtí pracovníci

2
Počet:

Celkem:

1
0
1
2

Rozložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené podle pracovního zařazení

2,5
2
1,5
1

2

0,5
0

0
Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

Věkové rozložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené

2,5
2
1,5

2

1
0,5
0

0
20 - 30 let

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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Rozložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené podle nejvyššího dosaženého vzdělání

1,2
1
0,8
0,6

1

1

0,4
0,2
0

0
Vysokoškolské

Vysokoškolské bakalářské

Středoškolské

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 2016/2017 se uskutečnil v pátek
5. 2. 2016 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 6. 2. 2016 od 9:00 do 11:00 hodin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Celkem žáků u zápisu .................................................................................. 33
 Z toho poprvé ......................................................................................... 23
 Přicházejících po odkladu ...................................................................... 10
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky ...........................................7
Počet odkladů povinné školní docházky ........................................................ 7
Počet přijatých narozených po 31. 8. 2009 .................................................... 0
Celkem žáků u zápisu na jiné škole ............................................................... 9
Celkem žáků přestoupivších po zápisu na jinou školu .................................. 5
Celkem přijato k základnímu vzdělávání .................................................... 30
Celkem k 1. 9. 2016 do 1. třídy nastoupivších ............................................ 25
 Z toho plnících povinnou školní docházku v zahraničí ........................... 1
Porovnání počtu dětí přijatých k základnímu vzdělávání
a počtu odkladů povinné školní docházky

30
25
20
15
25
10
5

7

0
Počet přijatých

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Počet odkladů
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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 2016/2017 se uskutečnil ve čtvrtek
21. 4. 2016 v době od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek 22. 4. 2016 od 8:00 do 16:00 hodin.
•

Celkem dětí u zápisu .............................................................. 40
 Z toho přijato ................................................................... 28
 Z toho nepřijato ................................................................ 12
Porovnání počtu dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání
30

a počtu dětí nepřijatých k předškolnímu vzdělávání
z kapacitních důvodů

25
20
15

28

10
12

5
0
Počet přijatých

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Počet nepřijatých
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6. Údaje o žácích
6.1. Počet žáků k 30. 9. 2015 a 30. 6. 2016
Počet žáků:
Třída:

k 30.9.2015
Chlapci:

Dívky:

k 30.6.2016
Celkem:

Chlapci:

Dívky:

Celkem:

1.A
1.B
Celkem v 1. ročníku:
2.A
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:

9
7
16
11
11
4
8
12
8
7
15
10
13
23
10
10
20
11
16
27
13
17
30
13
11
24

7
7
14
14
14
13
11
24
13
11
24
11
6
17
6
11
17
18
12
30
11
8
19
8
10
18

16
14
30
25
25
17
19
36
21
18
39
21
19
40
16
21
37
29
28
57
24
25
49
21
21
42

10
8
18
11
11
4
8
12
8
7
15
10
13
23
10
10
20
11
16
27
13
17
30
13
12
25

7
7
14
15
15
13
11
24
13
11
24
11
8
19
7
11
18
18
12
30
11
8
19
8
10
18

17
15
32
25
25
17
19
36
21
18
39
21
21
42
17
21
38
29
28
57
24
25
49
21
22
43

Celkem na 1. stupni:

77

93

170

79

96

174

Celkem na 2. stupni:

101

84

185

102

85

187

Celkem:

178

177

355

181

181

361

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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Rozložení žáků podle ročníků k 30.9.2015

57

60

49

50
40

36

39

40

42
37

30
25

30
20
10
0

1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Rozložení žáků podle ročníků k 30.6.2016

57

60

49

50
40
30

36

32

39

42

43
38

25

20
10
0
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník

Rozložení počtu žáků na 1. a 2. stupeň k 30.9.2015
190
185

185
180
175
170
170
165
160
1. stupeň

2. stupeň

Rozložení počtu žáků na 1. a 2. stupeň k 30.6.2016
190

187

185
180
175

174

170
165
1. stupeň
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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 2015/2016
•
•

Přestupy na naši školu ........................................ 14 žáků (z toho 8 dívky)
Přestupy na jinou školu ....................................... 10 žáků (z toho 5 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 .................................................................................................. 0

6.5. Rozložení žáků podle státního občanství k 30. 6. 2016
•

Česká republika ............................................................................... 362

6.6. Rozložení žáků podle kraje trvalého bydliště k 30. 6. 2016
•
•
•
•

Olomoucký kraj ............................................................................... 353
Moravskoslezský kraj .......................................................................... 2
Zlínský ................................................................................................. 5
Vysočina .............................................................................................. 2

6.7. Rozložení žáků podle okresu trvalého bydliště k 30. 6. 2016
•
•
•
•
•
•
•
•

Přerov ............................................................................................... 352
Kroměříž .............................................................................................. 2
Vsetín.....................................................................................................2
Třebíč.................................................................................................... 2
Karviná ................................................................................................ 1
Nový Jičín ............................................................................................ 1
Olomouc ............................................................................................... 1
Uherské Hradiště ................................................................................. 1

6.8. Rozložení žáků na místní a dojíždějící dle trvalého bydliště k 30. 6. 2016
•
•

Místní (Hranice) ............................................................................... 269
Dojíždějící .......................................................................................... 93
o Z toho:
 Bělotín ................................................................................ 3
 Brno ................................................................................... 1
 Bystřice pod Hostýnem....................................................... 2
 Černotín ............................................................................. 3
 Havířov .............................................................................. 1
 Hlučín ................................................................................ 1
 Hluzov ................................................................................ 1
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Hranice II – Lhotka ............................................................ 2
Hranice III – Velká .............................................................8
Hranice IV – Drahotuše ......................................................5
Hranice IV – Milenov .........................................................1
Hranice V – Rybáře ........................................................... 1
Hranice VI – Valšovice .......................................................2
Hranice VII – Slavíč……………………………………… 1
Hustopeče ........................................................................... 1
Jezernice ............................................................................. 1
Lipník nad Bečvou V – Podhoří ........................................ 1
Náměšť nad Oslavou………………………………………2
Odry ................................................................................... 1
Olšovec .............................................................................. 5
Opatovice ......................................................................... 19
Paršovice ............................................................................ 2
Partutovice ......................................................................... 1
Polom ................................................................................. 2
Potštát ..................................................................................4
Potštát – Lipná ....................................................................2
Přerov ................................................................................. 1
Radíkov .............................................................................. 1
Rakov ................................................................................. 5
Skalička ...............................................................................4
Soběchleby ......................................................................... 1
Špičky ................................................................................ 1
Teplice nad Bečvou ............................................................1
Uherské Hradiště ................................................................ 1
Ústí ..................................................................................... 4
Valašské Meziříčí .............................................................. 2
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání
7.1. Souhrnná statistika prospěchu a absence za obě pololetí školního roku 2015/2016

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 2015/2016

1.A

17

17

0

0

0

1,059

51,24

0

1.B

15

14

1

0

0

1,092

21,06

0

2.A

27

23

4

0

0

1,13

30,93

0

3.A

18

15

2

1

0

1,273

62,39

0

3.B

18

15

3

0

0

1,188

41,89

0

4.A

21

15

6

0

0

1,344

37,05

0

4.B

19

6

12

1

0

2

67,53

0

5.A

21

11

9

1

0

1,652

35,24

0

5.B

19

11

7

1

0

1,484

22,95

0

6.A

16

5

9

2

0

1,947

30,06

0

6.B

20

9

9

2

0

1,757

41,40

0

7.A

30

8

19

3

0

1,89

53,97

0

7.B

28

9

18

1

0

1,854

49,61

0,036

8.A

24

7

16

1

0

1,857

52,50

0

8.B

25

2

22

1

0

1,99

41,60

0

9.A

21

1

20

0

0

2,143

52,76

0

9.B

22

6

15

0

0

1,872

45,55

0

Průměr:

21,24

10,24

10,12

0,82

0,20

1,620

43,40

0,00

48,20%

47,65%

3,88%

1,11%
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Třída

Počet žáků

Prospívajících
s vyznamenáním

Prospívajících

Neprospívajících

Se sníženou
známkou
z chování

Průměrný
prospěch třídy

Průměrná
omluvená
absence

Průměrná
neomluvená
absence

Souhrnná statistika tříd - 2. pololetí školního roku 2015/2016

1.A

17

16

1

0

0

1,066

70,94

0

1.B

15

12

3

0

0

1,167

38,80

0

2.A

26

19

6

1

0

1,300

39,89

0

3.A

17

14

3

0

0

1,228

66,41

0

3.B

18

16

2

0

0

1,250

59,72

0

4.A

21

17

4

0

0

1,296

35,14

0

4.B

18

5

12

1

0

1,975

77,17

0

5.A

21

10

10

1

0

1,819

54,10

0

5.B

20

12

6

2

0

1,575

37,70

0

6.A

17

3

11

3

0

2,258

57,47

0

6.B

20

9

9

2

0

1,846

58,00

0

7.A

29

7

22

0

0

1,855

62,41

0

7.B

28

10

17

1

1(0+1)

1,918

70,75

0,5

8.A

24

7

15

1

0

2,031

81,75

0

8.B

25

2

23

0

0

2,070

51,96

0

9.A

21

1

20

0

0

2,197

81,14

0,571

9.B

22

4

18

0

2(2+0)

1,979

104,82

0

Průměr:

21,12

9,65

10,71

0,71

0,25

1,696

61,66

0,06

45,68%

50,70%

3,34%

1,39%
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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. 2016 (1. pololetí školního roku 2015/2016) a 30. 6. 2016
(2. pololetí školního roku 2015/2016).

Neprospěli:

Prospěli s
vyznamenáním:

Prospěli:

Neprospěli:

93,33%
100,00%

6,67%
0,00%

0,00%
0,00%

94,12%
80,00%

5,88%
20,00%

0,00%
0,00%

96,67%
85,19%

3,34%
14,81%

0,00%
0,00%

87,06%
73,08%

12,94%
23,07%

0,00%
3,85%

85,19%
83,33%
83,33%

14,81%
16,67%
16,67%

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

73,08%
82,35%
88,89%

23,07%
17,65%
11,11%

3,85%
0,00%
0,00%

83,33%
71,42%
31,58%

16,67%
28,58%
63,16%

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

85,62%
80,95%
27,78%

14,38%
19,05%
66.66%

0,00%
0,00%
5,56%

51,50%
52,38%
57,89%

45,87%
42,86%
36,85%

2,63%
4,76%
5,26%

54,37%
47,62%
60,00%

42,86%
47,62%
30,00%

5,56%
4,76%
10,00%

55,14%
31,25%
45,00%

39,86%
56,25%
45,00%

5,01%
12,50%
10,00%

53,81%
17,64%
45,00%

38,81%
64,17%
45,00%

7,38%
17,64%
10,00%

38,13%
27,58%
32,14%

50,63%
65,51%
64,28%

11,25%
6,89%
3,57%

31,32%
24,13%
35,71%

54,59%
75,86%
60,71%

13,82%
0,00%
3,57%

29,86%
29,16%
8,00%

64,90%
66,66%
88,00%

5,23%
4,16%
4,00%

29,92%
33,33%
8,00%

68,29%
62,50%
92,00%

1,79%
4,16%
21,73%

18,58%
4,76%
27,27%

77,33%
95,23%
72,72%

4,08%
0,00%
0,00%

20,67%
4,76%
18,18%

77,25%
95,23%
81,81%

12,95%
0,00%
0,00%

16,02%

83,98%

0,00%

11,47%

88,52%

0,00%

Třída:
1.A
1.B
Celkem
v 1. ročníku:
2.A
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:

1. pololetí
Prospěli s
vyznamenáním:

2015/2016
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7.3.Přehled udělených výchovných opatření
V následující tabulce a grafech je uveden přehled výchovných opatření na konci
školního roku 2015/2016 v členění po jednotlivých třídách, ročnících, stupních i
celkem na celé škole k 31. 1. 2016 (1. pololetí školního roku 2015/2016)
a 30. 6. 2016 (2. pololetí školního roku 2015/2016).

Napomenutí
třídního učitele:

Důtka třídního
učitele:

Důtka ředitele
školy:

Dvojka z chování:

Trojka z chování:

Pochvala třídního
učitele:

Důtka třídního
učitele:

Důtka ředitele
školy:

Dvojka z chování:

Trojka z chování:

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

6
8

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
2

0
0

0
0

0
0

0
0

8
17

0
0

0
1

0
1

0
1

0
0

0
0

0
0
0

0
0
0

2
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

17
0
8

0
0
0

1
0
1

1
0
0

1
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
4
14

0
0
4

0
0
0

0
0
0

0
0
0

8
10
6

0
0
0

1
3
6

0
5
2

0
0
1

0
0
0

0
0
0

0
0
9

0
0
0

18
8
0

4
3
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

16
0
9

0
0
0

9
9
0

7
8
1

1
1
0

0
0
0

0
0
0

9
6
4

0
0
0

8
3
4

4
1
1

0
0
0

0
0
0

0
0
0

9
15
5

0
0
0

9
5
4

9
4
1

1
1
0

0
0
0

0
0
0

10
5
11

0
0
0

7
1
2

2
1
3

0
0
2

0
0
0

0
0
0

20
33
14

0
0
1

9
4
7

5
2
6

1
0
2

0
0
0

0
0
1

16
19
1

0
0
0

3
7
8

4
1
4

2
0
0

0
0
0

0
0
0

47
18
12

1
0
0

11
15
5

8
15
5

2
7
0

0
0
0

1
0
0

20
0
8

0
0
0

15
4
9

5
2
2

0
0
0

0
0
0

0
0
0

30
3
3

0
3
2

20
3
7

20
2
2

7
1
2

0
0
2

0
0
0

8

0

13

4

0

0

0

6

5

10

4

3

2

0

9

0

28

8

0

0

0

58

0

20

17

3

0

0

54

0

38

15

2

0

0

103

6

50

37

13

2

1

63

0

66

23

2

0

0

161

6

70

54

16

2

1

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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Pochvala ředitele
školy:
Napomenutí
třídního učitele:

Pochvala ředitele
školy:

Třída:
1.A
1.B
Celkem v
1. ročníku:
2.A
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:

Výchovná opatření během školního roku 2015/2016
1. pololetí
2. pololetí
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Výchovná opatření v 1. pololetí školního roku 2015/2016

70

66

63

60
50
40
30

23

20

2

0

0

Dvojka z
chování

Trojka z
chování

0

Důtka ředitele
školy

10
Důtka třídního
učitele

Napomenutí
třídního
učitele

Pochvala
ředitele školy

Pochvala
třídního
učitele

0

Výchovná opatření ve 2. pololetí školního roku 2015/2016

180
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40

16
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6
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7.4. Přehled prospěchu školy
V následující tabulce a grafech je uveden přehled průměrného prospěchu
v jednotlivých vyučovaných předmětech včetně počtu hodnocených žáků ve školním
roce 2015/2016 v členění na jednotlivá pololetí, dále pak přehled celkového
průměrného prospěchu a rozdělení dle stupňů hodnocení prospěchu a přehled počtu
zameškaných hodin k 31. 1. 2016 (tj. za 1. pololetí školního roku 2015/2016)
a 30. 6. 2016 (tj. za 2. pololetí školního roku 2015/2016) celkem i v přepočtu na
průměrný počet zameškaných hodin na jednoho žáka.
1. pololetí

Předmět:

2. pololetí

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Počet
klasifikovaných
žáků:
Průměr:

Chování

361

1,000

359

1,011

Český jazyk

361

2,233

359

2,340

Anglický jazyk

361

2,028

383

1,977

Občanská výchova

150

1,467

149

1,664

Dějepis

186

2,140

186

2,108

Zeměpis

186

2,247

186

2,366

Matematika

361

2,230

383

2,240

Fyzika

186

2,495

208

2,548

Chemie

92

2,717

92

3,087

Tělesná výchova

356

1,087

356

1,154

Výtvarná výchova

361

1,111

359

1,075

Hudební výchova

361

1,235

359

1,290

Prvouka

95

1,200

93

1,312

Pracovní činnosti

303

1,076

302

1,109

Vlastivěda

80

2,013

80

2,050

Přírodověda

80

1,700

80

1,713

Přírodopis

186

2,124

186

2,204

Výchova ke zdraví

107

1,028

106

1,104

Informatika

76

1,474

78

1,705

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

150

1,320

149

1,490

87

2,069

86

2,279

15

2,200

15

2,200

84

2,167

85

2,541
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Náboženství
římskokatolické
Celkový průměrný
prospěch

13
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1,000
1,804

Stupeň hodnocení prospěchu
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0
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Celkem

Na žáka

Celkem

Na žáka

15884

43,637

22245

61,964

1

0,003

169

0,471

Stupeň hodnocení prospěchu v 1. pololetí školního roku 2015/2016
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Stupeň hodnocení prospěchu ve 2. pololetí školního roku 2015/2016
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Prům ěrný prospěch dle předm ětů
v 1. pololetí školního roku 2015/2016

Prům ěrný prospěch dle předm ětů
ve 2. pololetí školního roku 2015/2016

2,233

Český jazyk

Anglický jazyk

2,028

Občanská výchova

Anglický jazyk

1,467
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2,366

Matematika
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7.5. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve
školním roce 2015/2016
V uplynulém školním roce se naše škola zúčastnila výběrového zjišťování výsledků
žáků 6. ročníku ZŠ ve čtenářské gramotnosti.
Cílem tohoto výběrového zjišťování bylo poskytnout informaci o tom, nakolik každý
jednotlivý žák plní vybrané požadavky minimálního standardu osvojených
kompetencí.
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.
6.A:

6.B:

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. 2016:
• Celkem ...................................................................................................... 12 žáků
o z toho:
 s možností opravné zkoušky ............................................................. 2 žáci
 bez možnosti opravné zkoušky ...................................................... 10 žáků
o z toho:
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) ........................................ 1 žák
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Neprospívající žáci po opravných zkouškách k 31. 8. 2016:
• 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) ........................................ 1 žák
Snížený stupeň z chování:
o uspokojivé:
 1. pololetí .......................................................................................... 0 žáků
 2. pololetí ........................................................................................... 2 žáci
o neuspokojivé:
 1. pololetí .......................................................................................... 0 žáků
 2. pololetí ............................................................................................ 1 žák
7.7. Údaje o umístění absolventů školy v roce 2016
Po ukončení školního roku 2015/2016 odešlo z naší školy na střední školy, učiliště
a víceletá gymnázia z 9. ročníku 43 žáků (18 dívek, 25 chlapců), z 8. ročníku vychází
2 žáci (1 dívka a 1 chlapec).
Přehled umístění 43 žáků (18 dívek a 25 chlapců) 9. ročníků na jednotlivých typech
škol:
• Gymnázium ....................................... 2 žáci (2 dívky, 0 chlapců)
• Střední odborné školy ....................... 26 žáků (14 dívek, 12 chlapců)
• Učební obory s maturitou ................. 3 žáci (0 dívek, 3 chlapci)
• Učební obory .................................... 11 žáků (1 dívka, 10 chlapců)
• Konzervatoř ...................................... 1 žák (1 dívka)
Přehled umístění absolventů 9. ročníků
30
26
25
20
15
11
10
5

3

2

1

0
Gymnázia
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Přehled umístění absolventů 9. ročníků
dle volby učebního či maturitního oboru.

Učební obor

25,5%

Maturitní obor

74,5%

0,0%

20,0%

40,0%

60,0%

80,0%

100,0%

Přehled umístění odcházejících žáků z 8. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Učební obory ................................................ 2 žáci (1 dívka a 1 chlapec)
Přehled umístění odcházejících žáků ze 7. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Víceletá gymnázia ...................................... 8 žáků (7 dívek a 1 chlapec)
Všichni žáci našli své umístění na středních školách podle svých představ.
7.8. Údaje o žácích se zdravotním postižením či specifickými vývojovými poruchami
učení a chování diagnostikovanými pedagogicko-psychologickou poradnou (PPP)
integrovaných do běžných tříd k 30.6.2016
•
•

Poruchy učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie) ....................... 9 žáků
Poruchy chování - ADHD ............................................................. 4 žáci
- fobická úzkostná porucha ................................. 1 žák
- mutismus (těžké postižení včetně ADHD) ....... 1 žák
• Vývojová dysfázie (vada řeči) ......................................................... 1 žák
• Williams–Beuren syndrom s lehkým mentálním postižením .......... 1 žák
Celkem integrováno ........................................................................... 17 žáků
Přehled žáků se specifickými vzdělávacími potřebami

10

9
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5
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3
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Vývojová
Williamsučení
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(ADHD)
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Žáci se zdravotním postižením či specifickými vývojovými poruchami učení či
chování jsou vyučováni podle individuálních vzdělávacích plánů, v souladu
s doporučením školského poradenského zařízení.
K funkčním opatřením patří mimo jiné také zabezpečení reedukační péče těmto
žákům v době mimo vyučování s využitím technik nápravy umožňujících rozvoj
postižených poznávacích funkcí, které negativně ovlivňují výkony žáků. Na
2. stupni především péčí vhodně zaměřenou na procvičování a upevňování učiva
předmětu český jazyk.
Dle indikované potřeby je žákům MŠ a 1. stupně s lehčími vadami řeči zajištěna
individuální logopedická péče.
Dále bylo na naší škole 30 žáků, u nichž pedagogicko-psychologická poradna
diagnostikovala dyslektické nápadnosti, a tudíž byli při výuce „zohledňováni“ podle
§ 16 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném
a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění (26 s poruchami učení
a 4 s poruchou chování).
Od počátku školního roku 2011/2012 je na naší škole zprovozněn kabinet
výchovného poradce, speciálního pedagoga a logopeda vybavený nejen odbornou
literaturou a pomůckami typu logopedického zrcadla či „dys“ pomůcek, ale
i pohodlnou sedačkou, kobercem a nábytkem pro zajištění maximální pohody
reedukovaných žáků. Učebna je rovněž zdobena dětskými motivy, aby se děti,
případně i jejich rodiče, kteří potřebují odbornou konzultaci, cítili pohodlně
a uvolněně.
Ve třech třídách MŠ jsou zřízeny logopedické koutky s logopedickým zrcadlem,
logopedickými pomůckami, tablety. Děti MŠ prochází depistáží, předškolákům se
odborně věnuje externí logoped.
7.9. Údaje o žácích s dodatečným odkladem školní docházky
Ve školním roce 2015/2016 nebyla dodatečně odložena povinná školní docházka
žádnému žákovi.

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 využívat také
„dotované“ semináře a školení v rámci
řady probíhajících projektů.

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. 48/116

Počet
účastníků

Druh semináře, školení
Critical Review - závěrečné setkání
Práce s technickými materiály
Čeština nemusí být nuda
OVOV Camp
Jak založit školní čtenářský klub
Obtížné rozhovory
Postřehy a náměty EKOŠKOLKA
Hry venku
Co by měl rodič vědět, když má dítě v MŠ
Tvoříme z kovu a drátu: Tepání, smaltování, drátování
Práce s technickými materiály - Práce se dřevem: Základy řezbářství
I mlčení je lež, dějepisná konference
Metodický seminář eTwinning
Když krajina vypráví - náměty pro školy
Vernier - práce s přístroji, náměty do výuky
Lyžařský instruktorský kurz
Matematika pro život
Setkání metodiků prevence
Učíme o globálních souvislostech II.
Letní škola - jak vytvořit plán reedukace vývojových poruch učení
Jak porozumět, číst a vyhodnotit závěrečné zprávy z PPP a sestavit IVP
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ

2
2
1
1
10
1
2
1
1
2
2
1
14
1
2
1
1
1
1
1
1
1

K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků využíváme především bohaté nabídky
UP Olomouc, 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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9. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1. Mimoškolní aktivity - zájmové útvary (kroužky)
Školní zájmové útvary:
Knihovnický kroužek
Latinsko – americké tance
Kroužek - Klub lesní moudrosti „Plantago“
Počítačový kroužek
Keramika
Basketbal
Jazykové hrátky pro 9. ročník
Matematické hrátky pro 9. ročník
Dramatická výchova
Malí badatelé
Florbal
Robotika a programování
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
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navázali na tento projekt „Bezpečnou cestou do školy II“. Ve třetím a čtvrtém
ročníku mezi děti pravidelně přichází pan Trčka z místní autoškoly, který prověří, co
všechno naši žáci umí. V praxi si pak své znalosti žáci ověřují na dopravním hřišti
v Hranicích či při dopravních soutěžích, jichž se účastní a svými výkony porotu
přesvědčují o svých znalostech. Bezpečnosti nejen na silnici se věnují také
pravidelné besedy s příslušníkem policie. První až pátý ročník se postupně věnují
tématům prevence a bezpečnosti vhodným pro danou věkovou kategorii. Ptr celý
první stupeň a šesťáky je každoročně pořádaná „Dopravní soutěž“ pod vedením paní
učitelky Jurčákové.
•

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 sedmým rokem se zapojujeme do projektu „Ovoce do škol“- evropskýcelorepublikový. Projekt Ovoce a zelenina do škol byl v České Republice zahájen ve
školním roce 2009/2010. Jedná se o projekt Evropské Unie, jehož cílem je přispět
k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky
ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Cílovou skupinou projektu
jsou žáci prvního stupně základních škol, včetně dětí z přípravných tříd základních
škol, kterým je zdarma dodáváno čerstvé ovoce a zelenina nebo ovocné a zeleninové
šťávy nebo ovocné protlaky. 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.

•

Každoročně se opakující „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. Využíváme i zdařile zpracovaný interaktivní
materiál – práci našich učitelů.

•

Již tradicí se stal 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
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a vánočním punčem. Jarmark byl doplněn kulturním programem páťáků. Koledy
a zimní taneček předškoláčků obveselily všechny návštěvníky školy. Naše pozvání
přijali nejen rodinní příslušníci našich žáků, ale i široká veřejnost.

•

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

•

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, den s Karlem IV. apod.

•

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. Čtenářstvím se letos
věnoval projekt „Zvyšujeme zájem o četbu a cizí jazyky“ – díky němuž se školní
knihovna rozrostla o desítky knih. Jazykáři se na semináři „Jak vést čtenářskou
dílnu“ seznámili s aktivitami, které jsou vhodné pro tyto dílny. Během roku se zájem
o knihy a čtenářství raketově zvýšil – čtenářské dílny bavily žáky, ale i učitele.
V této činnosti budeme pokračovat i nadále. Se svými knihami nás přišla seznámit
spisovatelka Veronika Válková, která mimochodem napsala i učebnice dějepisu pro
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II. stupeň, a vtáhla nás do výprav do minulosti se svou hrdinkou Bárou. Od té doby
se spisovatelka Válková stala oblíbenou autorkou a vyhledávaným autorem. Dvě
třídy prvního stupně prožily „Noc s Andersenem“.

•

V rámci EVVO jsme se zapojili do soutěže Recyklohraní (sběr vysloužilých
elektrospotřebičů, baterií a úsporných žárovek). Jeho cílem je prohloubit znalosti
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Ve všech třídách probíhala separace
odpadu na papír a plasty, koše vynášeli sami žáci do separačních kontejnerů na
chodbách. Na 1. stupni probíhal navíc i sběr pomerančové kůry.

•

V letošním roce jsme se opět zaměřili na plánovanou, promyšlenou, dostatečně
připravenou a hlavně oboustrannou spolupráci s mateřskými školami. Využívali
jsme možností účasti dětí z mateřských škol na společných akcích pořádaných ZŠ –
sportovní dny, projektové dny, kulturní programy. Děti se pravidelně setkávaly
v prostorách školy, kde pro ně byly v odpoledních hodinách připraveny zajímavé
programy s cílem seznámit se s prostředím, poznat nejen svého třídního učitele, ale
i ostatní pedagogy školy, spřátelit se se svými vrstevníky. Od října do ledna
proběhlo pět setkání, která byla určena pro všechny předškolní děti v Hranicích.
V říjnu pod názvem V podzimní zahradě, v podzimním lese, veverka čiperka oříšky
nese, v listopadu Domeček plný dětiček a dále tři setkání na palubě korábu
Struhlovák – Cesta objevů v říjnu, Cesta poznání a dovedností v listopadu a Cesta
znalostí v lednu 2016. Děti se setkávaly v zajímavých čtvrtečních odpoledních se
svými budoucími učitelkami, pro rodiče byla připravena beseda o školní zralosti
s paní Mgr. Matysovou s pedagogicko-psychologické poradny. Po zápise do 1. tříd
si zapsané děti vyzkoušely Školu nanečisto, seznámily se s budoucími spolužáky
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a prostředím prvních tříd. 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.

•

Z projektů zaměřených na historii se největšímu zájmu žáků těšily projekty:







•

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 projekt města
Hranic – výukový program „Doba Karla IV“., ukázky písma, mincovnictví,
oblékání apod. v prostorách zámku
V 8. ročníku „Doba a život Karla IV“., „Vynálezy které změnily svět“
a „Kolonialismus, otrokářství“
V 9. ročníku projekt „Osvětim“, jako příprava na historickou exkurzi na místo
nejkrutějšího holocaustu. Projekty a výukové lekce v rámci globálního
rozvojového vzdělávání (GRV) – téma migrace, uprchlictví apod. v rámci
projektu ARPOK Olomouc - Critical review of the historical and social
disciplines – Kritické zkoumání začlenění globálních témat v historických
a sociálních disciplínách ve formálním
V 6.-9. ročník pak průřezový projekt 700. výročí narození Karla IV.

Děti z 1. stupně a ze školky se vydaly tradičně na Střelnici a do okolí pískáče, kde na
ně již čekali deváťáci a osmáci s třinácti připravenými stanovišti v rámci
připomenutí a oslavy „Dne Země“. Letos se jimi jako červená nit linulo téma
stromů, jako odměnu třídy dostávaly vylisované listy jednotlivých dřevin a mohly si
tak založit svůj herbář. A tak na jednom stanovišti prováděly frotáž listů, na jiném
poznávaly semínka a listy, jinde zkoumaly vzorky dřeva, nasávaly informace
o bobrech, sýkorkách či si prakticky vyzkoušely, jak stromy složitě přivádí vodu od
kořenů k větvím. Žáci druhého stupně již tradičně v rámci „Dne Země“ pomáhali
dobrým skutkem pro přírodu. Osmáci a 7. B vyrazili do Stříteže zasadit stromky do
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lesa a sklidit větve, šesťáci vzorně uklidili Hůrku a cyklostezku na Rybáře. 7. B nám
krásně zvelebila prostředí ve škole - na ředitelské chodbě se objevilo 9 nových
velkých košů s přesazenými a upravenými rostlinami, přesadili kytky do květináčů
a pozpřehazovali snad všechen školní kompost. Ten hned využila jiná skupina žáků,
která smontovala nové obrovské truhlíky na naši přírodní zahradu a osadila je
cibulovinami.

•

Pro zpestření a především zatraktivnění a motivaci k výuce přírodovědně
zaměřených předmětů již několik let postupně budujeme přírodní učebnu, ve které
každým rokem něco nového přibývá a která je místem pro realizaci řady projektů
a projektových aktivit. Vše začalo již ve školním roce 2011/12, kdy jsme 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
Hranice 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 ČR 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 (např. výsev
slunečnic). Zahrada se konečně začala intenzivně využívat přímo při výuce. Opět ve
spolupráci se SPŠ Hranice a díky grantu odboru životního prostředí MěÚ Hranice
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byla ve školním roce 2014/2015 zhotovena a na školní zahradě instalována
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 zkusili vytvořit
dočasnou botanickou zahrádku (rostliny zasazené ve starých botách). Členové
kroužku Plantago vyčistili ptačí budky. V roce 2015/2016 v rámci Dne Země a opět
za finanční podpory grantové politiky města Hranice vyrobili žáci 9. ročníku
vyvýšené záhony z recyklovaných plastových desek firmy Transform 4, které jsme
osadili květinami. Zahrada je dnes již hojně využívána k pozorování fenologických
změn a meteorologických měření, naposled např. velmi intenzivně a celoročně
v rámci aktivit projektu Erasmus+.

•

Letos se již popáté 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. Letošní ročník probíhal ve znamení šestitiboje,
soutěžilo se v disciplínách běh na 60m, skok daleký, hod míčkem, shyby, leh sedy
a volitelná disciplína – běh na 1km nebo driblink v kategoriích, družstva žáci 2002 –
2005 a jednotlivci věková kategorie 2001 – 2006. 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
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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 také pan starosta města Hranice Jiří Kudláček.

•

Z oblasti literární výchovy stojí jistě za zmínku ročníkové projekty:





•

6. ročník – Městská knihovna Hranice
7. ročník – Znáte svoje město? a Městská knihovna Hranice
8. ročník – Rosteme s knihou
9. ročník – Rosteme s knihou

V týdnu od 20. do 27. září 2015 zavítalo již potřetí na naší školu pět zahraničních
vysokoškolských studentů z různých koutů světa (Rumunsko, Srbsko, Turecko,
Jordánsko a Malajsie). 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

Studenti se věnovali své rodné zemi. Blíže tak žáky naší školy seznámili s její
polohou, kulturou, tradicemi, památkami, a to i zajímavou formou tradičních her,
písní, tanců dané země. Přesto nejcennější byl pro žáky jistě především přímý
kontakt s téměř vrstevníky ze zahraničí. Navíc si žáci otestovali či prohloubili své
znalosti komunikace v anglickém jazyce, jelikož veškerý kontakt mezi studenty
a žáky probíhal pouze a jen v angličtině. Výstupem pak byly projekty žáků zaměřené
na dané země hostujících studentů v rozdělení:



5. ročník – Rumunsko,
6. ročník – Srbsko,
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7. ročník – Turecko,
8. ročník – Jordánsko,
9. ročník – Malajsie.

Nejlepší práce byly umístěny na panelech před jídelnou školy.

•

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:
Karel Čapek, detektivní povídka.

•

V 9. ročníku v rámci mediální výchovy se žáci učili základům kritického myšlení,
pracovat s texty a s myšlenkovou mapou. Dále se inspirovali Karlem IV. v projektu
„Co dokážeme my“ a J. A. Komenským: „Labyrintem světa a rájem srdce“.
V návaznosti na exkurzi v Osvětimi proběhlo filmové představení Collete, dětská
filozofie a Deník Anny Frankové.
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•

Výuku anglického jazyka zpestřily projekty – „Halloween“, „Easter - Velikonoce“,
„Christmas – Vánoce“, „St. Valentine – svátek zamilovaných“ a řada dalších
krátkých projektů inspirovaných učebnicemi Project.

•

Výuku německého jazyka zpestřily projekty – „Weltwassertag – den vody“, „Mein
Zimmer – můj pokoj“, „Weihnachten – Vánoce“, „Ostern – Velikonoce“, „Deutsche
Städte – Německo a města“. V rámci Dne evropských jazyků (Day of Languages)
a eTwinningového projektu žáci odeslali vlastní pohledy z našem města do 11 škol
v Evropě.

•

V rámci výuky technických předmětů a řemeslné výroky se chlapci 8. ročníků
účastnili projektu SPŠ Hranice „Od pilníku k využití digitálních technologií v CNC
technice“, kde si prakticky ověřili své znalosti a dovednosti z praktických činností.
Projektu „Dřevo - náš kamarád“ se tentokrát účastnili jen vybraní žáci
z 8. a 9. ročníků se zájmem o práci se dřevem jako své budoucí povolání. Zhotovili
do naší cvičné kuchyňky krásné stojánky s kuchyňskými prkýnky a na školní
zahradu venkovní odpadkové koše. Současně probíhaly i projektové dny „Chemie –
převážně nevážně“, 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 například i to, jak se měří tvrdost
materiálů či v praxi si vyzkoušeli a poznali různé vlastnosti stavebních materiálů.

•

Síť škol M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy) je
dlouhodobý celostátní program, který realizuje společnost Pavučina od roku 2001
a v současné době je do tohoto programu zapojeno již 644 základních a středních
škol ze všech krajů ČR. Cílem je rozvíjet a podporovat regionální sítě škol,
pedagogů a dalších organizací zabývajících se EVVO, a to zejména poskytováním
metodické a informační podpory a zprostředkováním vzájemné výměny zkušeností.
Služby poskytované společností Pavučina zařízením zapojeným v síti představovaly
v průběhu roku 2016 především pravidelné rozesílky metodických a informačních
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materiálů včetně časopisu Bedrník. Materiály jsou zapojeným zařízením
distribuovány prostřednictvím krajských koordinátorů sítě, kterými jsou vybraná
členská střediska Pavučiny. Pedagogickým pracovníkům ze škol zapojených v síti
škol MRKEV je zprostředkovávána i metodická pomoc, podporována jejich
spolupráce, a to prostřednictvím pravidelných regionálních setkání.
•

Dalším přírodovědným a tentokrát dokonce mezinárodním projektem, kterého se
naši žáci navštěvující kroužek Plantago zúčastnili, byl projekt Spring alive (Jaro
ožívá). Cílem projektu „Jaro ožívá“ je snaha o zvýšení zájmu dětí o přírodu
a ochranu stěhovavých druhů ptáků. Původně evropský projekt, který nastartoval
v roce 2006, se velmi rychle rozšířil do střední Asie. V roce 2010 se připojily i země
z Afriky. Hlavním cílem projektu je zasvětit děti do fenoménu ptačí migrace
a aktivně je zapojit do činností na podporu ochrany ptáků i jiných živočišných
druhů. Nabízí možnost účasti na různých akcích organizovaných partnery BirdLife
International, v České republice zastoupeného Českou společností ornitologickou.

•

Žáci z kroužku Plantago se zapojily do projektu „Beskydský poutník“. Je to projekt
ČSOP Valašské Meziříčí a SCHKO Beskydy, který má sloužit k lepšímu poznání
přírody Beskyd a podněcuje k její ochraně.

•

Velmi zajímavý a společensky prospěšný byl celorepublikový „Projekt 72 hodin“.
Jednalo se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během těchto 72 hodin
(8. – 11. října 2015) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci po celém Česku pustí
do aktivit, které pomohou druhým, přírodě či jejich okolí. Výsledkem těchto
projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho
dalších pozitivních účinků. Cílem 72 hodin je zapojit co nejvíce mladých lidí
a ukázat jim, že stačí málo, aby společně dokázali mnoho! Přesvědčit je, že jsou
sami schopní změnit věci, které se jim nelíbí. Naučit je spolupracovat a víc vnímat
svět kolem sebe. Díky pořádání jednotlivých projektů také posílit vztahy v místních
komunitách a vytvořit hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného
času. Dále také navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích. Do
projektu se zapojila i skupina našich žáků pod taktovkou dívek osmých tříd. Ty se
rozhodly, že ve svém volném čase uklidí celé Struhlovsko od odpadků a připraví
program pro děti z mateřské školy. A to také učinily. Další den pak uklidily od
odpadků celé parkoviště u Billy, zametly schody od střepů, přesadily ve škole
květiny a shrabaly listí na domeček pro ježka na naší přírodní zahradě. Odpoledne
výprava deseti statečných vyrazila do domova seniorů popovídat si s babičkami
a dědečky. Díky paní Sloveňákové, která vše pomohla zorganizovat a nachystala
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kaštany na výrobu zvířátek, se snadno rozplynul počáteční ostych a každá z dívek
velice brzy štěbetala se „svou“ babičkou či dědečkem. Dojemné bylo loučení, při
kterém ani pusa nechyběla! A některá děvčata si už domluvila předvánoční
návštěvu! Ve stejnou dobu procházela další skupinka koryto Veličky a zbavovala jej
odpadků, které pak na dvoukoláku odvážela do kontejnerů. V sobotu pak
následovalo kosení a hrabání loučky u hranických rezervací.

•

V rámci informatiky se žáci zabývali těmito projekty:




•

6. ročník – tvorba animací
8. ročník – pixelizace – tvorba videí plakát ze školní akce (grafika – Zoner
Callisto)
9. ročník – tvorba www stránek, tvorba animovaného filmu z fotografií

„Obr od bodláčí hory – Grobal Storylines, NaZemi“. V tomto projektu (storylines)
jsou žáci 1. stupně základních škol vtaženi do příběhu, který se stává osou výuky po
dobu dvou až tří měsíců. Žáci si vytvářejí prostředí a role ve zvolené komunitě.
Příběh klade před komunitu problémy a výzvy, které musí její členové řešit. Výuka
příběhem využívá prvky dramatické výchovy a umožňuje tak prozkoumávat
komplexní globální témata v bezpečném prostředí fiktivního příběhu. Žáky vede
k aktivnímu přístupu k řešení problémů, spolupráci, solidaritě a empatii s druhými.
Metodiku příběhu Obr od Bodláčí hory vytvořila skotská organizace WOSDEC. Pro
české prostředí ji adaptovala organizace NaZemi ve spolupráci se skupinou českých
učitelů. V jednom z globálních příběhů (Global Storylines) představují například
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žáci obyvatele vesnice, která usiluje o titul Vesnice roku. Jejich snahy ale naruší obr,
který se v blízkosti vesnice usadí. Jak se s tím vyrovnají obyvatelé vesnice?
Ústředním motivem příběhu Obr od Bodláčí hory je odlišnost a touha po přijetí,
ztělesněná fantazijní bytostí, jejíž vstup do vesnice je zpočátku velmi narušující.
Cílem práce s tímto globální příběhem je rozvinout dovednosti potřebné
k respektujícímu soužití ve společnosti tvořené vzájemně odlišnými lidmi.

9.3. Soutěže, olympiády
Škola působí aktivně jako organizátor okrskových či okresních kol sportovních
a matematických soutěží.
Běžnou školní práci doplňují a zpestřují rozličné soutěže a olympiády, které umožňují
žákům ukázat individuální či kolektivní schopnosti a nadání v mnoha různých
oblastech.
Dosažené výsledky nejúspěšnějších žáků v okresních i krajských kolech olympiád
a soutěží 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 nejúspěšnějších řešitelů:
•

Matematické a logické soutěže:
 Matematický klokan
o 2. ročník: Lovětínská Viktorie 2. A, Polášková Catherine Eva 2. A, Miková
Natálie 2. A
o 3. ročník: Los Josef 3. B, Maléřová Markéta 3. A, Jaroš Tomáš 3. B

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. 62/116

o 4. ročník: Burianec Ondřej 4. A, Nováková Natálie 4. B, Čadra Marek 4. A
o 5. ročník: Kuncová Terezie 5. AB, Svoboda Antonín 5. A, Koukalová
Andrea 5. B
o 6. ročník: Chaloupka Zbyněk 6. B, Foltasová Kristýna 6. B, Hertlová
Simona 6. A
o 7. ročník: Gadasová Adéla 7. A, Babača Čeněk 7. A, Peterka Jakub 7. A
o 8. ročník: Salát Roman 8. A, Jiříček Vojtěch 8. A, Šostok Martin 8. B
o 9. ročník: Kaňa Jan 9. A, Králík Lukáš 9. A, Kubeš Milan 9. B
Pythagoriáda – okresní kolo
o 5. ročník – 16.-20. místo Dohnal Martin 5. B, 16.-20. místo Koukalová
Andrea 5. B, 21.-22. místo, Bradáčová Magdaléna 5. B
o 6. ročník – 14.-19. Samiecová Pavlína 6. A, 20.-27. místo Chaloupka
Zbyněk 6. B, 28.-32. místo, Vymětalíková Alexandra 6. B, 42.-45. místo
Strnadlová Tereza 6. B, Vývoda Dalibor 6. B
o 7.ročník – 2. místo Vilím Ondřej 7. A, - úspěšný řešitel, 7.-10. místo Zeman
Lukáš 7. B, 11.-12. místo Kandlerová Klára 7. B, 13.-17. místo Valach
Matyáš 7. A
o 8.ročník – 10.-12. místo Šostok Martin 8. B, 17.-19. místo Mácová Lenka
8. A
Matematická olympiáda – okresní kolo
o 5. ročník – 6.-13. místo Kuncová Terezie 5. A – úspěšná řešitelka, 28.-31.
místo Jančíková Veronika, Slobodová Zuzana z 5. A, 33.-34. místo Přikryl
Tomáš 5. B
o 6.ročník –10.-14. místo Samiecová Pavlína 6. A – úspěšná řešitelka,
20. místo Hertlová Simona 6. A
o 7.ročník – 13.-14. místo Vala Tadeáš 7. B – úspěšný řešitel, 19. místo Vilím
Ondřej 7. A, 23.-24. místo Kandlerová Klára 7. B, 31. místo Koukalová
Gabriela 7. B, 32. místo Fůsková Adéla 7. A
o 8.ročník – 10. místo Paus Ondřej 8. A – úspěšný řešitel, 16. místo Macková
Tereza 8. B
o 9. ročník – 9. místo Kaňa Jan 9. A, 10. místo Rabel Marek 9. A – úspěšní
řešitelé, 14. místo Tomáš Jakub 9. B
Matematická olympiáda – krajské kolo
o 9. ročník – 38. místo Kaňa Jan 9. A, 43. místo Rabel Marek 9. A
Logická olympiáda
o Okresního kola se zúčastnili 2 žáci 1. stupně: Ondřej Burianec (4. A)
postoupil do kola krajského.
o Mezi žáky 2. stupně se v okresním kole nejlépe umístili Ondřej Paus (8. A),
Ondřej Vlasák (9. A) a Gabriela Koukalová (7. B).Bohužel žádný z nich se
nestal krajský semifinalistou.
Šachový přebor
o 3.-6. třída (celkem soutěžilo 15 žáků):
1. místo – Číhal Tomáš 6. B
2. místo – Chaloupka Zbyněk 6. B
3.-4. místo – Blažek Vojtěch 6. A a Nedělka Aleš 5. A
o 7.-9.třída (celkem soutěžilo 7 žáků):
1. místo – Jiříček Vojtěch 8. A
2. místo – Rabel Marek 9. A
3. místo – Príbela Jakub 7. A
o Okresní kolo 1. stupeň:
3. místo ( Vostřez 4. B, Wolfram 5. B, Nedělka 5. A, Jiříčková 3. B)
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o Krajské kolo 1. stupeň:
14. místo ( Vostřez 4. B, Wolfram 5. B, Nedělka 5. A, Jiříčková 3. B)
o Okresní kolo 2. stupeň:
2. místo ( Jiříček 8. A, Rabel 9. A, Králík 9. A, Príbela 7. A)
o Krajské kolo 2. stupeň:
7. místo ( Jiříček 8. A, Rabel 9. A, Králík 9. A, Príbela 7. A)
 Přebor školy v dámě 2015/2016
o 3.-6. třída (celkem soutěžilo 8 žáků):
1. místo – Sedlák Jiří 6. A
2. místo – Vymětalíková Alexandra 6. B
3. místo – Sedlák Ondřej 3. A
o 7.-9.třída (celkem soutěžilo 9 žáků):
1. místo – Zeman Lukáš 7. B
2. místo – Grubhofferová Nikol 9. B
3. místo – Polášek Pavel Matouš 7. B
 Školní Piškvorkiáda:
Každoroční soutěž proběhla 13. 11. 2015 a zúčastnilo se jí celkem 40 žáků
z 1. i 2. stupně naší školy a ze ZŠ 1. máje Hranice.
o Kategorie 4. – 6. ročník:
3. místo – Dominik Pitrun (5. B)
o Kategorie 7. – 9. ročník:
1. místoHonza Kaňa (9. A)
 Turnaj v řešení SUDOKU
Proběhl 10. 11. 2015 za účasti soutěžících z naší školy a ZŠ a MŠ Šromotovo
Hranice.
o Kategorie 6. - 7. ročník
1. místo – Karolína Rorečková
2. místo – Ondřej Vilím
3. místo – Gabriela Koukalová
o Kategorie 8. - 9. ročník:
1. místo – Radek Konečný 8. B
2. místo – Jan Kaňa z 9. A
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Jazykové soutěže:
 Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
o Mladší kategorie:
1. místo s postupem do okresního kola – Vala Tadeáš 7. B
2. místo – Poledňáková Barbora 6. B
3. místo – Vilím Ondřej
o Starší kategorie:
1. místo s postupem do okresního kola – Vinklárek Adam 9. B
2. místo – Vosáhlová Viktorie 9. B
3. místo – Salát Roman 8. A
 Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce – Přerov:
o Mladší kategorie – Vala Tadeáš 7. B – 4. místo
o Starší kategorie – Vinklárek Adam 9. B – 2. místo s postupem do krajského
kola
 Krajské kolo konverzační soutěže v anglické jazyce – Olomouc:
o Starší kategorie – Vinklárek Adam 9. B – 4. místo
 Netradiční soutěžní odpoledne v anglickém jazyce (What about a bit of English)
– ZŠ 1. Máje Hranice:
o Mladší kategorie: Poledňáková Barbora, Lukešová Alžběta 6. B, Vilím
Ondřej 7. A, Hostaša Jakub 7. B – 2. místo
o Starší kategorie: Salát Roman 8. A, Macková Tereza 8. B, Vinklárek Adam
9. B, Vosáhlová Viktorie 9. B – 2. místo
 Jack – O - Lantern Competition (soutěž o „nej“ dýni pro žáky 1. stupně):
1. místo – Zedková Anička – 2. A
2. místo – Hynčicová Kateřina – 3. B
3. místo – Siváková Klára – 1. B
 Zábavné odpoledne s angličtinou pro 3. ročník

 Olympiáda českého jazyka
o Školní kolo – zúčastnilo se 12 žáků z 8. a 9. ročníku, postup do okresního
kola:
1. místo – Salát Roman 8. A
2. místo – Macková Tereza 8. B
o Okresní kolo – úspěšné 6. místo Macková Tereza 8. B
 Recitační soutěž
o Školní kolo:
3. kategorie (6. třída):
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1. místo Nikol Vítková 6. B
2. místo Bára Poledňáková 6. B
3. místo Alžběta Lukešová 6. B a Jana Tomečková 6. A
(7. třída):
1. místo Matouš Polášek 7. B
2. místo Adéla Fůsková a Adéla Bradáčová 7. A
3. místo Klára Gaďourková 7. A
4. kategorie (8. a 9. třída) :
1. místo – Kateřina Zdarsová 9. B
V okresní kolo – reprezentovali: Nikol Vítková (3. místo a postup do
krajského kola), Matouš Polášek a Katka Zdarsová,
 Literární soutěže:
žáci 9.A a B – Česká pošta, téma „Napiš dopis svému já o 45 let staršímu“ –
odeslány 4 práce

•

Výtvarné soutěže:
 Malujeme na kontejner:
o 1. stupeň: Turečková Eliška, Slobodová Zuzana – 5. třída
o 2. stupeň: Potíšková Klára, Bradáčová Adéla, Gaďourková Klára – 7. tř.,
Bezděk Michal, Zeman Lukáš, Polášek Pavel Matouš – 7. tř.
Škola realizovala 3 návrhy – nejvíce ze všech zúčastněných škol
 Jak se lidé oblékali v době Karla IV.:
1. místo: Šimon Pavel Polášek, Daniela Sládečková, Sabina Bartošová, Jan
Čech (4. A)
2. místo: Daniel Kuráň, Vojtěch Gola, Daniel Sivák, Mikuláš Macháček
(5. B)
3. místo: Simona Vývodová, Kateřina Lukešová, Emilie Zdarsová, Ondřej
Burianec (4. A)
Cena poroty: Markéta Sloveňáková, Klára Stoklasová, Adéla Lacková,
Zuzana Sobotková (8. A); Jana Tomečková, Vojtěch Blažek, Sabina
Ščuková, Michal Krčmář (6. A)
 Tvoříme 3D objekt z recyklovaného materiálu
o II. kategorie (6. -9. roč.):
2. místo – Tereza Vávrová se svou peněženkou z tetrapaku.
o Cena poroty – Žeravíková Denisa, Kopecká Kristýna, Spurná Eliška,
Ondroušková Barbora a Čechová Veronika ze 7. A – za Mexický kaktus
o Cena DDM – Růžička Filip, Němeček Tomáš, Blažek, Vojtěch, Číhal
Tomáš, Maňas Jakub a Vojta Bezděk 6. A a B za auto z PET lahví.
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 Nejkrásnější hodiny
Zúčastnilo se 13 žáků školy, bez umístění: Jaroslav Janiš, Bára Odstrčilová,
Martina Rabelová (všichni 4. A), sestry Kateřina a Alžběta Lukešovy (4. A,
6. B), Radek Bubela (7. B) , Tomáš Číhal, Jan Hynčica, Zbyněk Chaloupka,
Tomáš Němeček, Barbora Poledňáková, Tereza Strnadlová, Nikol Vítková
(všichni 6. B)
 Májové tvoření
2. místo – Ondřej Vlasák 9. A
4. místo – Denisa Ráková 8. B
 Bez medu to nejdu
2. místo – Michal Krčmář 6. A

•

Přírodovědné soutěže:
 Zlatý list – místní kolo:
3. místo – mladší kategorie – Foltasová Kristýna, Vašíčková Tereza,
Poledňáková Barbora z 6. B, Krčmář Michal, Sedlák Jiří, Tomečková Jana
z 6. A
 Recyklohraní – celoškolní soutěž
 Astronomická olympiáda:
o základní kolo – 10 úspěšných řešitelů
o krajské kolo – 44. místo – mladší kategorie – Foltasová Kristýna – 6. A,
14. místo – starší kategorie – Vosáhlová Viktorie – 9. B
 Eurorébus
Do domácí části se zapojily 4 třídy:
6. A (7045 b.), 8. B (6752 b.), 9. A (49625 b.), 9. B (5221 b.)
o krajské kolo: 22. místo – Vlasák Ondřej, Kaňa Jan, Bezděk Martin – 9. A
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 Naší přírodou
o okresní kolo:
2. místo – Raptová Hana 7. B
4. místo – Bagárová Eliška 9. B
 Malá chemická olympiáda
o okresní kolo:
úspěšní řešitelé - Tomáš Jakub, Nováková Pavlína 9. B
 O nejlepšího chemika regionu
o okresní kolo: úspěšní řešitelé - Tomáš Jakub, Grubhofferová Nikola,
Nováková Pavlína 9. B
 Zeměpisná olympiáda:
o okresní kolo:
13. místo (kateg. A) – Poledňáková Barbora 6. B
18. místo (kateg. A) – Lukešová Alžběta 6. B
11. místo (kateg. B) – Malenovský Lukáš 7. A
6. místo (kateg. C) – Paus Ondřej 8. A
15. místo (kateg. C) – Barták Petr 8. B
 Zeměkoule pod lupou
2. místo – Hertlová Simona 6. A, Babača Čeněk 7. A, Paus Ondřej 8. A,
Kaňa Jan 9. A
4. místo - Foltasová Kristýna 6. B, Koukalová Gabriela 7. B, Šostok Martin
8. B, Tomáš Jakub 9. B
 Biologická olympiáda
o okresní kolo: Poledňáková Barbora 6. B, Raptová Hana 7. B, Kubeša
Dominik 8. A, Barták Petr 8. B

•

Ostatní soutěže:
 Dějepisná olympiáda:
úspěšní řešitelé: Lukáš Králík 9. A, Ondřej Paus 8. A – postup do okresního
kola
 Hranice ve středověku – školní soutěž pro 7. ročník
 Vědomostní, poznávací a řemeslná soutěž: Život Karla IV. pořádaná městem
Hranice a DDM – základního kola se účastnilo 18 žáků 6. – 9. ročníku
a městského kola – 9 žáků
 Počítačová soutěž – Fotoanimace – (spojení fotografií do pohybového příběhu):
1. místo – Vlasák Ondřej 8. B (Kreslená animace)
2. místo – Lukáš Bouchal 9. A
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 Příroda objektivem fotoaparátu (školní fotosoutěž)
o kategorie I. stupeň:
1. místo – Barbora Odstrčilová 4. B
2. místo – Adam Krečmer 5. B
3. místo – Adam Hrazdil 5. B
o kategorie 6. – 7. tříd:
1. místo – Hana Hostašová
2. místo – Alexandra Vymětalíková
3. místo – Veronika Čechová
o kategorie 8. – 9. tříd:
2. místo – Ondřej Vlasák 9. A, Josef Pavlík 8. A
3. místo – Adéla Lacková 8. A, Petr Smolka 8. A
 Malujeme myší (soutěž ve výtvarných dovednostech na PC, letos téma
VESMÍR, pořádá ZŠ a MŠ Šromotovo Hranice):
o kategorie 6. – 7. tříd:
3. místo – Michal Krčmář 6. B
 Cesta kódem světa (grantová soutěž s QR kódy):
o Mladší kategorie:
Alžběta Lukešová 6. B, Nikol Vítková 6. B
o Starší kategorie:
Ondra Vilím a Jakub Príbela (oba 7. A) – nejrychlejší; Marek Rabel a Jan
Kaňa (oba z 9. A) - nejvíce nalezených písmen do tajenky
 Bobřík informatiky:
Informatická soutěž pro žáky základních a středních škol. Soutěžící odpovídají
na otázky z oblasti algoritmizace, porozumění informacím, řešení problémů
a digitální gramotnosti. Jedenáct žáků školy uspělo ve velké konkurenci
v celostátní soutěži Bobřík informatiky, kde získali titul Mistr kódu.
 Dopravní soutěž
 Sběrová soutěž (sběr papíru)

•

Sportovní soutěže:
 Přespolní běh:
o mladší žákyně – 1. místo v okrese, 5. místo v kraji
o starší žáci – 4. místo v okrese
 Minifotbal: 4. místo v okrsku
 Florbal:
o starší žáci – 1. místo v okrsku
o mladší žáci – 4. místo v okrsku
o starší. Žákyně – 5. místo v okrsku
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 McDonald‘s Cup:
o Kategorie 4. a 5. tříd – 5. místo v okrsku
o Kategorie 2. a 3. tříd – 4. místo v okrsku
 Atletický čtyřboj starší žáci: 2. místo v okrese
 Pohár rozhlasu:
o starší žáci – 8. místo v okrese
o starší dívky – 5. místo v okrese
o mladší dívky – 9. místo v okrese
o mladší žáci – 7. místo v okrese
 OVOV 2015 republikové finále: Burdej Daniel – 4. místo v republice
 OVOV 2016:
o Jednotlivci:
1. místo v okrese, 2. místo v kraji – Burdej Daniel – postup na
republikového finále
1. místo v okrese, 4. místo v kraji – Bezděk Martin
1. místo v okrese, 5. místo v kraji – Kostruchová Tereza
2. místo v okrese, 14. místo v kraji – Raptová Hana
3. místo v okrese, , 8. místo v kraji – Bubela Radek
4. místo v okrese, 19. místo v kraji – Ondroušková Barbora
5. místo v okrese, 18. místo v kraji – Plaskurová Tereza
o Družstva: 2. místo v okrese
 Vybíjená 1. stupeň: 5. místo v okrsku
 Mokrá štafeta (plavecké závody): 3. místo
 Hranické hry bez hranic: 9. místo
 Hranice Dragons (dračí lodě): 1. místo
 Májový atletický víceboj:
o starší.žáci – 1. místo
o škola celkově – 2. místo

9.4. Exkurze
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
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2. ročník: návštěva Arboreta, lesní pedagogika ve Valšovicích
3. ročník: lesní pedagogika ve Valšovicích, historická exkurze městem Hranice
s průvodcem
4. ročník: muzeum Komenského Přerov – „Pravěk“, Den lesa ve Valšovicích
5. ročník: Planetárium Ostrava, lesní pedagogika Valšovice

Exkurze pro žáky 2. stupně:
 6. ročník:
o Přírodopis – Hranické rezervace a herbář
o Galerijní animace v Arcidiecézním muzeu v Olomouci
o U6 – přírodní vědy – zájemci z 6. ročníku (v rámci projektu Biologická
učebna)
o Sluňákov – 7 bran do Litovelského Pomoraví – zapojené děti
z 5. a 6. ročníku (v rámci mezinárodního projektu Erasmus+)




8. ročník:
o V rámci projektu Edison proběhla historická prohlídka města Hranic
a okolí za účasti žáků 8. a 9. ročníku.
9. ročník:
o Fyzika a přírodopis – Dlouhé stráně a papírny Velké Losiny
o Občanská výchova – Úřad práce Přerov
o Dějepis – Historická exkurze do Osvětimi – velmi emotivní, úspěšná,
spojená s návštěvou partner. školy v Rydultowych. V hodinách ČJ bylo na
návštěvu tábora navázáno úvahami na téma Jaká je cena lidského života?
Anna Franková, Nikolas Winton, filmy Collete a Všichni moji blízcí.
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o Dějepis – v Zámeckém klubu proběhla přednáška pro žáky 8. a 9. ročníku
na téma 7. mechanizovaná brigáda od vzniku až po současnost, armáda ČR
jako součást bezpečnostního systému ČR, NATO a EU. Besedy se
zúčastnili i vojáci, kteří působili v zahraničních misích. Přenáška byla
doplněné ukázkou techniky a zbraní u zámku.
o Třída 9. A se zúčastnila slavnostního nástupu 5. jednotky SR BAF RSM
a 7. mechanizované brigády k 71. výročí osvobození a ukončení 2. SVV
a návratu jednotky z mise v Afghanistánu.
2. stupeň průřezově všemi ročníky:
o Zeměpisný audiovizuální pořad: Peru – čtyři strany světa (Agentura Svět
kolem nás)

Divadelní představení pro žáky:
 1. ročník – Doktora se nebojíme – Divadlo Stará Střelnice
 2. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Červená Karkulka, Listování s Lukášem
Hejlíkem –„Bertík a Čmuchadlo“
 3. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Červená Karkulka, Listování s Lukášem
Hejlíkem –„Bertík a Čmuchadlo“
 4. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Hodina Komenského, Abraka muzika,
Červená Karkulka v anglickém jazyce
 5. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Hodina Komenského
 6. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Hodina Komenského
 7. ročník – nerealizováno; plánované představení divadlo stáhlo z programu
a nenabídlo adekvátní náhradu (Divadlo loutek Ostrava – Marvin)
 8. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Bouře
 9. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Oskar a růžová paní
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•

Koncerty:
 Moravské filharmonie Olomouc: 6. a 7. ročník – Klasikové převážně vážně
 Manželé Kocurkovi – Starodávná hudba a civilizace

•

Zahraniční výjezdy pro žáky
 Polsko – Osvětim – koncentrační tábor, návštěva partnerské školy Rydultowy
 Rakousko – 45 žáků 2. stupně se účastnilo jednodenní exkurze do Vídně
(Schonbrunn, Prater)
 Královský Londýn s výukou
První týden v září, 40 vybraných žáků – 6. až 9. ročník + 4 učitelé; program:
poznávání Londýna a okolí; tři dny (středa až pátek) rovněž výuka angličtiny,
tři hodiny denně, žáci rozděleni do skupin podle úrovně znalostí
 Erasmus+
- Říjen 2015 – projektové setkání v řeckých Athénách – 4 žáci
- Přelom února a března 2016 – projektové setkání v turecké Yalově – 6 žáků
- Květen 2016 – projektové setkání ve finských Helsinkách – 6 žáků

9.5. Další akce a aktivity
•
•
•
•
•
•
•

Burza škol v Hranicích – 9. ročník
Úřad práce v Přerově – 9. ročník (Informační a poradenské středisko) v Přerově
Strojírenství – naše priorita (akce pořádaná SPŠ v Hranicích pro zájemce
o strojírenské obory)
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
Zhotovení a roznášení novoročenek partnerům, představitelům města a hranických
institucí a podniků, sponzorům.
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„Vánoční jarmark“ – zhotovení výrobků a jejich vystavení a prodej ve dvoraně
hranického zámku.
„Vánoční dílničky“ spojené s vánočním jarmarkem

Přednáška na téma obrana státu, terorismus (9. ročník)
Beseda na téma zdravý životní styl, význam sportovních aktivit v dospívání (dívky
8. a 9. ročník)
Beseda s příslušníky armády ČR (armáda ČR, NATO, terorismus, zahraniční mise)
– 8. a 9. ročník
Beseda s policistou – všechny ročníky 1. stupně
Beseda s hasiči – 2. a 6. ročník

Beseda: Čas proměn – 6. ročník
LISTOVÁNÍ s Lukášem Hejlíkem, 6. – 9. ročník: scénické čtení Usain Bolt: Můj
příběh – Divadlo Na Střelnici, Hranice, 1. stupeň: „Bertík a Čmuchadlo“
„Tonda Obal na cestách“ – ekologické aktivity, třídění odpadu – 1. stupeň
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Beseda s příslušníkem městské policie na téma
Prevence kriminality (pravomoci městské
policie, přestupky a trestné činy, sebeochrana
a sebeobrana v krizových situacích – např.
vniknutí cizí nebezpečné osoby do školy,
ukázka donucovacích prostředků, alkohol,
šikana) - 6. a 7. ročník
Přednáška o Kongu pro žáky 2. stupně –
přednáška o Demokratické republice Kongo.
Svou rodnou zemi představil Bobby Bonyoma
Lutchimba.
Jazyková animace pro 5. ročník a představení pro žáky vesnických škol – animace
a ukázky výuky druhého cizího jazyka na naší škole.
Galerie M +M – výstava prací ZUŠ Hranice – 5. A
Předtaneční kurz pro žáky 9. ročníku

Anglické divadlo – žáci naší školy zúčastnili představení v anglickém jazyce. Pro
první stupeň (2. až 5. ročník) měli herci připravenou pohádku – Červená Karkulka –
„Red Riding Hood“, pro druhý stupeň hru – Peter Black. Obě představení se
uskutečnila v divadle na Staré střelnici.
Američtí kadeti ve škole – do naší školy přišli
američtí kadeti, aby žáky 2. stupně seznámili
se svou zemí, službě v armádě a spoustou
dalších zajímavostí. Žáci měli možnost
poslouchat americkou angličtinu, která je přece
jen „trochu“ jiná, než ta britská, kterou se ve
škole učí. Kadeti: Easton Albert – Montana,
Hamilton, Annie Baker – Louisiana,
Shraveport, Francisco Pena – Texas, Edcouch
– Elsa.
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku za přítomnosti rodičovské veřejnosti.
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9.6. Mateřská škola
Mateřská škola při Základní škole a mateřské škole Hranice, Struhlovsko, příspěvková
organizace se nachází ve dvou budovách školy. V hlavním objektu na adrese Struhlovsko
1795 je jedno oddělení o 25 dětech, na odloučeném pracovišti na adrese Struhlovsko 1432
jsou tři oddělení o celkem 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.
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 a počet aktivně zapojených dětí do jejich činnosti:
•
•
•
•
•
•
•

Angličtina ............................................................................................... 14
Mažoretky ............................................................................................... 10
Logopedie .............................................................................................. 24
Logohrátky ............................................................................................... 7
Tanečně-hudební .................................................................................... 11
Zumbička ............................................................................................... 12
Hravé tvoření ......................................................................................... 11

Odklad povinné školní docházky byl doporučen šesti dětem. Do základní školy odešlo
27 dětí.
Výčet některých akcí pořádaných pro děti, případně i jejich rodiče, v průběhu školního
roku 2015/2016:
•
•
•
•

Návštěva akce Barevný den bez aut
Pečení martinských rohlíčků
Mikuláš v MŠ s mikulášskou nadílkou
Návštěva Galerie M+M – betlémy, perníčky, ozdoby
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Návštěva předvánočního kostela
Vánoční nadílka nových hraček
Vánoční besídka pro rodiče
Zimní procházka do lesa – krmení zvěře
v krmelci s panem myslivcem Dvořákem
Návštěva předškoláků v prvních třídách
Krmení ptáků v areálu ZŠ
Masopustní karneval
Muzikoterapie
Sportovní soutěže se Šárkou Kašpárkovou
Sourozenecké odpoledne – tvoření s rodiči – velikonoční ovečka z keramické
hlíny
Den otevřených dveří v MŠ
Vynášení smrtky ke splavu řeky Bečvy „Loučení se zimou“
Návštěva na velikonočním jarmarku v ZŠ
Spolupráce se ZUŠ – Pohádka o hudbě
Čarodějnický sabat
Návštěva loutkového divadla v Ostravě –
představení „Čtyři pohádky s vlky za vrátky“
Spolupráce se ZŠ – odpoledne pro
předškoláky
Besídka ke dni matek
Návštěva dne otevřených dveří v ZUŠ
Plavecký kurz
Oslava Dne Země na Střelnici
Návštěva výtvarné výstavy v Galerii M+M
Pěší výlet do Teplic
Spolupráce se ZŠ – poslední Nanečisto s opékáním vuřtů
Spaní předškoláků v MŠ – vycházka na Střelnici s plněním úkolů, stezka odvahy
s hledáním pokladu, příprava pohoštění
Návštěva závodů „dračích lodí“
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Mateřská škola úzce spolupracuje se 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 třetím rokem proběhl lyžařský kurz a opět se těšil velké popularitě.
Pravidelně, dvakrát ročně jezdí děti plavat.

V minulých letech se naše školka zapojila do logopedického projektu, díky kterému se
mohly paní učitelky vzdělávat v logopedické činnosti. Nadále fundovaně probíhají
logopedické chvilky. Rodiče mohou sledovat pokroky dětí na logopedické nástěnce, kde
naleznou taky přesně popsáno, co děti v odděleních procvičují. V loňském roce se díky
tomuto projektu podařilo pořídit pro děti tablety s logopedickými programy, letos přibyl
Magic box a dalšími interaktivními možnostmi procvičování nejen řečových dovedností.
Naše školka je zapojena do projektu EKOškolka. V loňském roce se podařilo navázat
skvělou spolupráci s rodiči, kteří se velmi aktivně zapojují do všech environmentálních
aktivit, na kterých se v Ekotýmu dohodnou.
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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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9.7. 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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Ve školním roce 2015/2016 děti pracovaly podle plánu s názvem: „ROK MALÉHO
ŠIKULY“

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

Září ........................................................................ Šikulův domeček
Říjen....................................................................... Šikula a dráček Fráček
Listopad ................................................................. Šikula a Podzimáček
Prosinec ................................................................. Šikulovy Vánoce
Leden ..................................................................... Šikula a Ledňáček
Únor ....................................................................... Šikula a Mrazíci
Březen .................................................................... Šikulovy Velikonoce
Duben..................................................................... Šikula a Sluníčko
Květen.................................................................... Šiulova zahrádka
Červen.................................................................... Ahoj Šikulo!

Výčet akcí školní družiny během školního roku 2015/2016:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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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9.8. Školní jídelna a výdejna
Školní jídelna využívá objednávkový systém a nabízí tak výběr mezi dvěma jídly.
Toho s povděkem využívají nejen žáci a pracovníci školy, ale i tzv. „cizí“ strávníci.
Rozložení pracovnic školní jídelny dle
pracovního zařazení
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4
3
1
Vedoucí jídelny:

Kuchařky:

Pracovnice provozu:

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

Děti v MŠ ......................................... 127,9 strávníků (142 přihlášených)
Žáci 7 – 10 let .................................. 119,0 strávníků (121 přihlášených)
Žáci 11 – 14 let ................................ 152,0 strávníků (162 přihlášených)
Žáci 15 a více let ................................. 46,4 strávníků (51 přihlášených)
Zaměstnanci .......................................... 52,0 strávníků (53 přihlášených)
Cizí strávníci ......................................... 94 strávníků (110 přihlášených)
R ozložení a počty strávníků dle kategorií
127,9
142

Děti v MŠ

119
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Žáci 7 - 10 let
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Přehled o počtu vydaných obědů a svačinek:
•
•
•

Počet vydaných obědů v hlavní činnosti .............................. 82 615 jídel
Počet vydaných svačinek pro MŠ ................................... 41 333 svačinek
Počet vydaných obědů v doplňkové činnosti ....................... 20 790 jídel
Počty vydaných obědů a svačinek

Počet vydaných obědů
v hlavní činnosti

82615

Počet vydaných
svačinek v MŠ

41333

Počet vydaných obědů
v doplňkové činnosti

20790

0
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9.9. Žákovská samospráva
Školská žákovská samospráva je zřízena na škole jedenáctým rokem. Za členy jsou
zvoleni vždy dva žáci ze 4. - 9. ročníků, kteří mají prezentovat názory svých tříd
a předávat je členům z řad učitelů, podílet se na organizaci a přípravě školních akcí.
Letos mezi učitelskými členy byli Mgr. Milan Buzrla a Mgr. Veronika Celnarová.
Členové školní samosprávy v jednotlivých ročnících:
• 4. A – Lukešová Kateřina, Barbora Odstrčilová
• 4. B – Lovětínská Zuzana, Poppová Natálie
• 5. A – Hrazdil Jakub, Křenek Daniel
• 5. B – Pitrun Dominik, Dohnal Martin
• 6. A – Sedlák Jiří, Hertlová Simona
• 6. B – Vítková Nikol, Lukešová Alžběta
• 7. A – Potíšková Klára, Bradáčová Adéla
• 7. B – Polášek Matouš Pavel, Kvist Tomáš
• 8. A – Lacková Adéla, Facková Nikola
• 8. B – Hlavinka Ondřej, Polášková Kateřina
• 9. A – Vlasák Ondřej, Bezděk Martin
• 9. B – Grubhofferová Nikola, Nováková Pavlína
Schůzky se konaly podle potřeby a aktuálního dění, vždy v pátek ráno ve třídě 4. A.
V průběhu roku se celkem konalo 8 schůzek. Žáci měli za úkol sledovat nástěnku
žákovské samosprávy, kde se včas dozvěděli termín konání schůzky. Na první
schůzce (11. září 2016) se přivítali noví členové, probral se význam a funkce
samosprávy a navrhly se akce, které by chtěli zástupci realizovat (Halloween, sběr
víček pro Julinku). Do čela samosprávy byla zvolena Grubhofferová Nikola z 9. B,
její zástupkyní se stala Nováková Pavlína z 9. B.
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Na schůzce v říjnu byl hlavním bodem první sběr papíru, který se konal v listopadu.
I v letošním roce žákovská samospráva zrealizovala celkem tři sběrové týdny. Další
dva tak byly v březnu a červnu. Do pomoci při sběrových dnech se zapojili i žáci,
kteří nebyli členy samosprávy, zejména žáci 8. A (Jiří Šváček, Matěj Vymětalík
a další).
Na dalších schůzkách se řešilo plánování a organizace školních akcí. Žáci devátých
ročníků přišli na jedné schůzce s dotazem, zda by bylo možné dostávat větší porce ve
školní jídelně. Vedoucí školní jídelny byla o tomto učitelkou informována.
Na schůzích jsme také projednávali možnost zakoupení sedacích vaků pro první
stupeň, pár polštářků do každé třídy.
Realizované akce:
• Sbírání pet víček pro Julinku z Bělotína (Žáci nosili víčka paní učitelce
Celnarové. Do sběru se zapojilo několik dětí.)
• Sběr papíru (Listopad, březen, červen. Sběr bylo možné nosit ráno od 7:00 do
7:55 hodin před školu. Oproti předešlým sběrům se nemusel papír
shromažďovat ve škole, ale od pondělí byl kontejner přistaven před školou
a papír se po zvážení nosil ihned tam. První tři třídy byly tradičně
odměňovány příspěvkem 500,- Kč, 400,- Kč a 300,- Kč do třídního fondu.)
• Soutěž o „nej“ masku Halloween (V pondělí 2. 11. 2015 přišli někteří žáci
z prvního stupně do školy ve strašidelné masce. O velké přestávce se všechny
masky sešly u automatů a porotci udělovali ceny. Porota složená z členů
žákovské
samosprávy
sice
vybrala
několik
nejpovedenějších
a nejkreativnějších masek, ale sladká odměna čekala na všechny zúčastněné.)
• Mikuláš pro všechny třídy a zaměstnance školy (Mikuláš měl upravený text
z loňského roku, na kterém se velmi výrazně podílela Renata Otáhalová. Žáci
se sešli v 7:00 hodin ráno v kuchyňce školy, kde se převlekli do kostýmů.
Odtud šli pozdravit paní uklízečky, kuchařky a po zvonění se vydali do tříd.
O velké přestávce navštívili i učitele, kteří se sešli v učebně matematiky.
Mikuláš se povedl, třídy i zaměstnanci školy byli spokojení a Mikulášská
družina vytvořila krásnou předvánoční atmosféru ve škole. Mikuláš: Ondřej
Vlasák, čerti: Bezděk Martin, Grubhofferová, Nováková, Hlavinka, andělé:
Zdarsová Kateřina (housle), Vosáhlová Viktorie (příčná flétna). Od rána do
začátku vyučování měla nad žáky dohled paní učitelka Veronika Celnarová,
poté je doprovázela paní asistentka Věra Kamínková.)
• Valentýnská pošta 14. 2. 2016 (V únoru se konalo oblíbené a tradiční
roznášení Valentýnských přáníček. Žáci školy mohli v průběhu týdne
vhazovat vzkazy, přáníčka i drobné dárky do krabičky, která byla na chodbě u
ředitelny. Členové samosprávy je poté roznášeli svým adresátům o velké
přestávce.)
• Maškarní ples 27. 2. 2016 (Členové žákovské samosprávy se aktivně zapojili
do organizace tradičního karnevalu. Pomáhali s nazdobením tělocvičny,
přenášeli lavice, židle a vypomáhali na stanovištích.)

10. Údaje o změnách materiálních, prostorových, technických a jiných
podmínek
I v průběhu školního roku 2015/2016 se vzhled interiérů školy i jejího okolí
v důsledku uskutečňovaných oprav či úprav s cílem zvýšení kvality či zlepšení
funkčnosti viditelně měnil.
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Největší a finančně nejnákladnější akcí v oblasti oprav a údržby byla pokračující
rekonstrukce elektroinstalace a osvětlení. Došlo k výměně dalších osvětlovacích těles
včetně rozvodů jejich elektroinstalace v učebnách, sborovnách, na chodbách
a schodištích školy. Na řadu přišly i rozvaděče a výměna někde ještě původních
„šroubovacích“ pojistek za moderní jističe s ochranou proti přepětí. Opět se
v prostorách školy i malovalo, a to ve třídách, na chodbách a schodištích školy, ve
školní kuchyni i jídelně. Měnily se podlahové krytiny. Nejvýznamnější opravy
shrnuje následující přehled (finanční částky uvedeny zaokrouhleně):
•
•
•
•
•
•

Oprava elektroinstalace a osvětlení … 661 854,- Kč
Malování … 163 552,- Kč
Oprava podlahových krytin … 149 196,- Kč
Výměna dveří včetně zárubní … 75 992,- Kč
„Rekonstrukce“ úklidové místnosti … 28 578,- Kč
Další drobnější opravy … 154 206,- Kč

Také interiéry školy i školky se opět měnily, zvyšovala se jejich barevnost, ale díky
uskutečněným nákupům i vybavenost a tím i kvalita a šíře poskytovaných služeb.
Pozadu nezůstalo ani vybavení školy výpočetní technikou a informačními,
komunikačními či prezentačními prostředky a opět docházelo ke zvyšování úrovně
prezentační i výpočetní techniky k podpoře přímé výuky, ale i administrativní
činnosti. Počítače, interaktivní tabule či dataprojektory se již staly zcela běžnou
výbavou a pomocníkem při výuce všech pedagogů a ve všech třídách školy i školky.
Vybavenost a praktické možnosti odborných učeben doplňují vizualizéry,
videomikroskopy, experimentální výukové systémy PASCO a VERNIER,
fotoaparáty a další a další.
Následuje souhrn těch největších nákupů souvisejících s vybavením interiérů školy
a nákupem techniky a přístrojů (finanční částky uvedeny zaokrouhleně):
•
•
•
•
•
•
•

Nábytek do tříd školy, do tříd a heren školky, do odborných učeben, kabinetů,
kanceláří, šaten … 775 000,- Kč
Koberce a podlahové krytiny … 21 501,- Kč
Bílá elektronika (chladničky, mrazničky, pračky, …) … 78 174,- Kč
Stroje, přístroje a nástroje na údržbu, kancelářská technika … 64 886,- Kč
Výpočetní, informační, komunikační a prezentační technika … 470 699,- Kč
Meteostanice, experimentální měřící systém, modely … 164 503,- Kč
Objednávkový terminál stravy včetně hardwarového vybavení … 45 604,- Kč
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11. Údaje o prevenci rizikového chování, zdravý životní styl
Velký důraz v oblasti prevence rizikového chování klademe na utváření příznivého
klimatu třídy a vztahů ve třídě, a to ve značné míře i v prostředí mimo učebny a při
akcích mimo školu na školách v přírodě, adaptačních kurzech, lyžařských kurzech,
školních výletech, dnech třídního učitele, apod.
11.1. Účast na školách v přírodě
Třída:
MŠ
4.A
4.B

Školy v přírodě ve školním roce 2015/2016
Termín:
Počet dnů:
Místo:
30.5.-3.6.2016
5
Rožnov p.R.
6.-10.6.2016
5
Sluňákov
6.-10.6.2016
5
Sluňákov

Počet dětí:
14
19
13

11.2. Účast na adaptačních kurzech
Třída 7. A se v termínu 17. 1. 2016 – 22. 1. 2016 zúčastnila ozdravného pobytu na
Rychtě, jednom z pracovišť ekologického centra Lipka, nacházejícím se
v rekonstruované historické budově v obci Krásensko na Drahanské vrchovině. Pobyt
byl z větší poloviny dotován grantovým příspěvkem ze Státního fondu životního
prostředí ČR.
Ozdravný pobyt žáků školy měl jednotné téma - zdravý životní styl. To zahrnovalo
jak zdravé stravování, tak zdravý pohyb i pobyt ve zdravém životním prostředí.
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Projekt se týkal 6 denního (5 nocí) ozdravného pobytu skupiny 29 žáků ZŠ. Aktivity
dětí během pobytu - rozvoj ekologického vzdělávání, aktivní pohyb v přírodě, rozvoj
manuálních dovedností, bezpečného chování vůči sobě i ostatním, rozvoj sociálních
dovedností, spolupráce. Ekologická výchova byla realizována v rozsahu 8 hod/den,
alespoň polovina aktivit byla uskutečňována v přírodě v terénu. Výuku EVVO
zajistila profesní organizace zřízená pro environmentální vzdělávání - Lipka. Cíle
EVVO jsou v souladu s ŠVP pro základní vzdělávání a týkají se pochopení
zákonitosti přírodních procesů a vztahů, ekologizace lidských výrobků a zachování
přírodních zdrojů (systém udržitelnosti přírodních zdrojů).
.

11.3. Účast na plaveckém výcviku
Plavecký výcvik ve školním roce 2015/2016
Třída:
Počet dětí:
Třída:
Počet dětí:
MŠ
49
3.B
15
1.A
12
4.A
18
1.B
15
4.B
12
2.A
23
5.A
15
3.A
11
5.B
13
11.4.Účast na lyžařských kurzech
Lyžařské kurzy ve školním roce 2015/2016
Termín:
Počet dnů:
Místo:

Třída:
MŠ
5. ročníky
7. ročníky

11. 1. – 15. 1. 2016
1. 2. – 5. 2. 2016
15. 2. – 19. 2. 2016

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice
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11.5. Školní úrazovost
Úrazy žáků ve školním roce 2015/2016
Počet úrazů:
Evidované úrazy žáků

96

Registrované úrazy žáků

17

11.6. Minimální preventivní program
I v letošním školním roce jsme ve škole realizovali aktivity, které se nám v rámci
prevence rizikového chování žáků osvědčily v předchozích letech, v řadě z nich
budeme pokračovat i v následujícím školním roce. Jednalo se především o aktivity,
které rozvíjejí pozitivní přístup k vlastnímu zdraví i zdraví svých spolužáků,
podporují zdravý životní styl a pomáhají vytvářet přátelské a bezpečné prostředí
v naší škole. Cílem prevence je snaha předcházet poruchám chování žáků
a minimalizovat je v rámci možností školy ve spolupráci s rodiči dětí.
V rámci prevence rizikového chování žáků jsme velkou pozornost věnovali
především problematice šikany a kyberšikany. Všechna témata primární prevence
prolínají řadou předmětů, vyučující 1. i 2. stupně je vhodně zařazovali do svých
předmětů, pomáhali žákům orientovat se v rizikových situacích a nacházet vhodná
řešení. Žáci byli do této problematiky uváděni i formou zážitkových programů,
adaptačních kurzů, besed, přednášek, rozhovorů, projektů apod.
Některé programy byly zaměřeny na prevenci agresivity a šikany ve třídě, vzájemné
poznávání jedinců v kolektivech žáků. Jiné se věnovaly nebezpečí zneužívání
návykových látek, škodlivosti kouření, problematice kyberšikany. Mnoho aktivit bylo
zaměřeno na dopravní výchovu, požární ochranu. Proběhlo množství různých
sportovních klání v rámci školy, regionu, kraje i republiky. Ve vyšších ročnících jsme
se v rámci probírání témat tolerance, rasismu a extrémismu zaměřili i na obtížnější
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témata současnosti související s celosvětovou migrací a nástupem extrémismu ve
společnosti, využívali jsme k tomu celou škálu výchovných metod, včetně mediální
výchovy či filozofie pro děti. Pozitivním přínosem v rámci probírání těchto témat je
i zapojení naší školy do projektů Erasmus+ a |Edison, kdy se žáci setkávají se
zahraničními studenty či sami cestují do zahraničí. V rámci multikulturní výchovy
a témat GRV jsme zařazovali výukové lekce a projekty, na jejichž tvorbě se v rámci
spolupráce s organizací ARPOK Olomouc podíleli i vyučující naší školy, výsledkem
tříletého 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) je publikace Příčiny a důsledky. Projekt se zaměřuje na budování
zodpovědnosti za svět okolo nás a přispívá ke zvyšování naší kapacity pozitivně
ovlivňovat další vývoj. V závěru roku jsme se zúčastnili preventivní akce FIND
YOUR WAY. Akce byla zaměřena na boj proti netolismu, virtuálním drogám a na
podporu vhodně tráveného volného času dětí.
Do prevence se zapojují podle možností všichni naši pedagogové, velkou roli v ní
hrají třídní učitelé.
K mapování problémů v rámci třídních kolektivů či klimatu školy měli vyučující
možnost využít webové stránky www.proskoly.cz.
Pedagogové během roku poukazovali především na neplnění školních povinností,
nesoudržnost některých kolektivů a vyčleňování jednotlivců, nerespektování autorit,
na zvyšující se agresivitu mezi žáky. V jednotlivých případech se objevují tendence
šikany žáků na prvním i druhém stupni, rovněž se objevily případy slovního napadání
pedagogických pracovníků. Tyto jevy je nutné eliminovat, neboť mohou vést zejména
ke zhoršení mezilidských vztahů, klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním
kolektivu a zhoršení prospěchu. Jejich ignorování by mohlo v extrémních případech
vést k sociálně patologickým jevům. V poslední době se setkáváme i s kyberšikanou,
tj. zneužíváním informačních technologií - slovním napadáním prostřednictvím
internetu (nejčastěji facebook), psaním textových zpráv na mobilu, vyvěšování
a zveřejňování fotografií bez souhlasu dotyčné osoby na internetu. Ke konci školního
roku jsme zaznamenali tendence některých žáků k záškoláctví a velké množství
zameškaných hodin ve vyučování. Rovněž jsme zaregistrovali narůstající vzájemnou
nevraživost mezi dětmi z majoritní české skupiny a minoritní romské skupiny.
V 8. ročníku jsme pokračovali ve spolupráci s Klinikou adiktologie UK Praha,
v jejímž rámci jsme již třetím rokem zapojeni do celorepublikového projektu
UNPLUGGED - sběru dat v rámci primární prevence, projekt bude pokračovat i ve
školním roce 2016/2017.
Všechny výše zmíněné případy jsme ihned řešili v rámci tříd, ve spolupráci s rodiči,
v případě potřeby i s pracovníky OSPOD, PPP Přerov či PČR.
11.6.1. Cíl MPP
Cílem minimálního preventivního programu je dlouhodobý a komplexní program,
jehož hlavním cílem na naší škole je prevence v těchto oblastech:
• drogové závislosti, alkoholismu a kouření,
• šikana, kyberšikana,
• záškoláctví,
• podpora zdraví a osvojení zdravého životního stylu,
• multikulturní výchova, rasismus, intolerance,
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netolismus,
domácí násilí,
kriminalita a delikvence,
vést žáky k zdravému 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.

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, doplněný o Krajský plán primární prevence rizikového chování
v Olomouckém kraji na léta 2015 – 2018.
Během školního roku jsme se snažili o zmapování tendencí třídy a následnou práci
s třídními kolektivy a skupinami žáků. Využíváme dotazníková šetření, práci se
sociogramy zaměřenými na klima třídy a klima školy. Významnou úlohu sehrávají
třídnické hodiny a třídní učitel.
Pro kolektivy, kde se vyskytují 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.
Školné metodik prevence 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 Pedagogicko psychologickou
poradnou pro Olomoucký kraj, apod.
11.6.2. Způsob realizace MPP
•

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,
 školení sborovny – seznámení s obsahem důležitých 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,
• pokračovat v užší spolupráci s rodiči,
• realizovat i nadále besedy pro 2. stupeň na téma:
 šikana. Kyberšikana,
 právní ochrana dětí, sociální prevence,
 netolismus,
 alkohol, drogy – vznik závislosti a její důsledky, HIV, AIDS,
 trestní odpovědnost,
 globální rozvojové vzdělávání – téma migrace, uprchlictví, solidarita,
• na 30. listopad 2016 je pro celý 2. stupeň objednán kulturně-vzdělávací
preventivní program EXIT TOUR 2016/2017.
11.6.3. Akce primární prevence pro žáky a pedagogické pracovníky
Přehled akcí realizovaných v součinnosti se ŠMP pro žáky 2. stupně – akce
(prevence) během školního roku 2015/2016 – žáci, učitelé, školení:
Měsíc:
srpen

Akce:
Interaktivní program práce s problémovou třídou, práce TU
Pozitivní klima školy
Pravidla ve škole
Tým primární prevence
Krizový plán školy
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MPP - plánované akce 2015-2016
Dokumenty k MPP
Program MPP 2015/2016
Program proti šikaně – součást MPP
informace pro rodiče
Jak postupovat v případě vyskytnutí se problémů
odkaz na web školy
zapojení školy do projektů:
Výzva číslo 56 – knihy, čtenářské dílny
Výchova ke zdraví, sexuální výchova:
- dívky 6. AB – beseda Čas proměn
- hoši 6. AB – beseda Na startu mužnosti
Dopravní soutěž 1.stupeň + družstva 6.,7.ročník
Lekce Migrace není legrace – 9. ročník
ARPOK Olomouc, projekt globální výchovy:
- představení publikace: Příčiny a důsledky, projekt
Globální problémy…ped.sbor
8. AB dotazníkové šetření - preventivní intervence Unplugged, výzkum
Adiktologie 8. AB testování
Osvětim, 9. ročník – historické souvislosti, holocaust
Multikulturní výchova ve slohu 8., 9. ročník – globální problematika ve
škole
Volba povolání: Přerov pracovní úřad
hasiči, beseda, PO, bezpečnost
9. ročník - volba povolání: Přerov úřad práce
Globální rozvojové vzdělávání – Čj, D
požární ochrana, práce hasičů
Volba povolání
Nástrahy sociálních sítí – propojenost ve výuce (Ov, Čj)
Kyberšikana a sociální sítě, beseda PČR
6., 7. ročník – 1. pomoc, lektorka ze SZŠ
Předtaneční 9. ročník – kolektiv, slušné chování, …
Mezinárodní den darování knih – tolerance, životní hodnoty
Volba povolání
AČR – mezinárodní mise, beseda
Divadlo loutek Ostrava 9. ročník
Předtaneční 9. ročník – kolektiv, slušné chování
6., 7. ročník – beseda s PČR šikana, bezpečnost
Šikana, vztahové problémy – průběžně TH
Spravedlivý obchod – Fair trade, slušnost, rovnost, …
Projekt Den čokolády
Beseda s hasiči 1. stupeň
3., 4., 5. ročník beseda s městskou policií
5. ročník – beseda s PČR šikana, bezpečnost
Divadlo loutek Ostrava 5. A, 6. ročník
Kyberšikana, šikana – informace pro žáky, pedagogy
Dopravní výchova – 1. stupeň, 5. ročník pracovní sešity
Globální rozvojové vzdělávání – 8., 9. ročník, projekty prevence
extrémismu
8. 9. ročník – domácí násilí – beseda s MP
7. ročník – prevence kriminality – MP Hranice
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Vědomostní soutěž Karel IV. – tradice, stát, hrdost…
Beseda s AČR – zámecký klub, poslání, mezinárodní mise 8., 9. ročník
Slavností nástup 7. mechanizované brigády k výročí osvobození, návrat
z mise v Afghanistánu– 9. ročník, výchova k občanství
Klima školy, sociogramy, prevence – proskoly.cz
Unplugged, výzkum Adiktologie Praha 8. AB
Požární ochrana – hasiči Hranice, den otevřených dveří – zájemci,
2. stupeň
Klima školy, sociogramy, prevence – proskoly.cz
Hranické hry bez hranic - AČR
9. AB – právní vědomí
Divadlo loutek Ostrava 8. ročník
Projekt FIND YOUR WAY – prevence netolismu, boj proti virtuálním
drogám, podpora vhodně tráveného volného času dětí

11.6.4. Školní klima
•
•
•
•
•
•

vylepšování školního prostředí, zlepšení estetické úrovně výzdobou žákovskými
pracemi
potírání šikany
koordinace činnosti pedagogů
zdůraznění všeho pozitivního, zásluh, úspěchů v reprezentaci třídy, školy,
zveřejňování a odměňování úspěšných žáků
vysledování a odstraňování nepříznivých vlivů působících na žáky
vytváření pozitivních vztahů mezi staršími a mladšími žáky (např. příprava
soutěží)

11.6.5. Práce třídního učitele
•
•
•
•
•

podchycení aktivit, sledování zájmů žáků
poznávání žáků i v jiném než školním prostředí
informace o životě třídy
zachycení škodlivých a nebezpečných signálů
seznámení rodičů s hlavními zásadami MPP

11.6.6. Konkretizace aktivit
•
•
•
•
•
•
•
•

škola má krizový plán postupu v případě výskytu rizikových jevů, který je součástí
MPP
problematika rizikových jevů je řešena ve školním řádu školy
během roku proběhlo velké množství jednorázových akcí i dlouhodobých
programů primární prevence:
škola nabízí volnočasové aktivity
 kroužky
 spolupráce s DMM
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
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•

•

•

•

•

•

školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, s výchovným
poradcem, s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky
 užší realizační tým: ředitel, zástupkyně školy, VP, ŠMP, příp. třídní učitelé
Podmínky pro výkon funkce MP
 konzultační hodiny jsou vymezeny
 přístup k odborné literatuře, k vyhláškám MŠMT, k PC, k internetu je
zajištěn
 možnost účasti na akcích dalšího vzdělávání je zajištěn
 škola odebírá časopis Prevence
 možnost předávat informace pedagogickému sboru je umožněna podle
potřeby
 školní metodik se účastní řešení rizikových jevů ve škole, jednání s rodiči
podle potřeb školy,
 spolupracuje s oblastním metodikem prevence
Spolupráce s rodiči
 školní akce určené pro rodiče s dětmi – 1. stupeň
 pracovní dílny pro rodiče s dětmi – 1. stupeň
 účast MP na třídních schůzkách podle potřeby
 seznámení s preventivní strategií školy – činnost TU
 seznámení s krizovým plánem školy – činnost TU
 distribuce informačních letáků
 seznámení se školním řádem
Spolupráce s institucemi a organizacemi
 PPP Olomoucký kraj
 Městská policie Hranice
 Policie ČR
 Městský úřad Hranice, odbor sociální péče
 Středisko výchovné péče Kelč
 Organizace KAPPA, ARPOK, Sluňákov Horka nad Moravou, Semetín
Vsetín
Hodnocení efektivity realizace MPP
 Formou pozorování
 Formou rozhovoru s účastníky
 Formou anket a dotazníků
Konkrétní výsledky MPP
 Podařilo se realizovat velké množství jednodenních i dlouhodobých aktivit
 Škola se zapojuje do regionálních, celorepublikových i mezinárodních
projektů a soutěží
 Akce školy jsou prezentovány na webových stránkách školy a v regionálním
tisku
Další záměry
 Soustředit se na práci pedagogů v rámci třídnických hodin
 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
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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 2015/2016
Ve školním roce 2015/16 bylo využívání interaktivní techniky (interaktivní tabule
nebo interaktivní dataprojektory) rozšířeno i do dalších tříd mateřské školy. Žáci
a učitelé tak mají možnost efektivně pracovat v kterékoliv vyučovací hodině
a činnosti podporovat nejmodernějšími technologiemi. V učebnách přírodopisu
a fyziky a chemie jsou efektivně využívány digitální mikroskopy a také vizualizéry,
jež podporují názornost výuky i v učebnách PC a matematiky. V učebně přírodopisu
a zeměpisu byla nově instalována elektronická část školní meteorologické stanice,
jejíž výstupy jsou sledovatelné online na školních webových stánkách.
Nově instalovaný webový server podpoří zavedení připravovaných webových stránek
na jiném systému, než byl dosud využíván. Cílem je vyšší bezpečnost a čtivost
internetového obsahu i na mobilních zařízeních.
V rámci předmětu Informatika byli opět 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 počítači je pravidelně a efektivně využívána
moderní jazyková učebna se sluchátky.
Zavedený moderní systém PASCO se spoustou měřících sond, vyhodnocovacích
přístrojů a programů byl podnětem k pořízení obdobného systému Vernier s dalšími
novými funkcemi.
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 soutěže i na
naší škole, a to soutěž s využitím QR kódu „Cesta kódem světa“ a fotografická soutěž
„Příroda objektivem fotoaparátu“. Soutěží se zúčastnili i žáci dalších hranických
základních škol.
Jedenáct žáků školy uspělo ve velké konkurenci v celostátní soutěži Bobřík
informatiky, kde získali titul Mistr kódu.
V tomto školním roce bylo pořízeno 31 velmi kvalitních tabletů pro práci
i nejpočetnějších tříd, čímž je žákům umožněn jejich rozvoj i díky technologiím jim
bližším než jsou učebnice či pracovní sešity.
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Projekt „Tablety do škol“, ve kterém jsme již dříve získali dotyková zařízení pro práci
učitelů, přinesl další rozšíření kvalitní wifi sítě. Máme tak výborné podmínky
pro 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 program EVVO.
Zapojení do mezinárodních, celorepublikových a místních projektů:
•
•
•
•
•
•
•
•

Critical revue (ARPOK) - mezinárodní
Síť škol M.R.K.E.V. - celorepublikový
Spring alive (Plantago) - celorepublikový
Ovoce do škol – celorepublikový
Recyklohraní - celorepublikový
Projekt 72 hodin – celorepublikový
Obr od bodláčí hory – Grobal Storylines, Na Zemi
Beskydský poutník (Plantago) – místní

Soutěže:
•
•
•
•
•
•
•
•

Naší přírodou (Přerov) – Hana Raptová – 2. místo v OK
Zlatý list – 3. místo v místním kole – 6 žáků 6. AB
Biologická olympiáda – Hana Raptová – 9. místo v OK, Poledňáková Barbora –
12. místo, Koukalová Gabriela. – 13. místo
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
Objekt 3D s recyklovatelného materiálu
Bez medu to nejde – výtvarná soutěž

Akce pro žáky:
•

Exkurze, výukové programy – některé připravované učiteli, některé lektorované
pracovníky níže uvedené organizace:
 Hranické rezervace a herbář – 6. A, 6. B
 Sluňákov – pobyt 4. A, 4. B, výukový program 7. A, 7. B, 8. A, 8. B
 Přírodovědně – vlastivědná exkurze na Dlouhé stráně a do Velkých Losin –
9. ročník
 Cesta do pravěku – muzeum Přerov – 4. A
 Lesní pedagogika Valšovice – celý 1. stupeň, 7. A, 7. B
 Den čokolády, ARPOK – 5. A
 Environmentální program „Tonda obal na cestách“ – 1., 2. ročník
 ZOO Lešná – 1. B, 2. A
 Exkurze na hranický zámek – Život v době Karla IV. – 4. ročník
 Planetárium Ostrava – 5. A, 5. B
 Pevnost poznání, Olomouc – výukový program voda, vesmír, světlo a tma,
lidský mozek – 5. A

•

Tématické dny, třídní projekty:
 Den Země – celá škola
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ERASMUS – celoroční pozorování fenologických změn a měření
meteorologických jevů na školní zahradě – 7. B
Vánoční jarmark – výroba a prodej rukodělných výrobků žáků a učitelů
školy
Arboretum SLŠ – 1., 2. ročník (arboretum lesnické školy)
Barevný den bez aut – 1. A
Sběr pomerančové kůry – 1. Stupeň
Bezpečnou cestou do školy – 1. ročník
Naše město – 3. ročník
Pravěk – 4. ročník
Adventní projekt
Den lesa Valšovice – lesní pedagogika – celý 1. stupeň a 7. ročník
Den zvířátek – beseda s MVDr. Kufou – 5. B
Přírodovědná expedice Hůrka – 5. B
Dopoledne pro předškoláky – 1. stupeň
Podzimní hrátky z lesa i zahrádky - program pro předškoláky – 4. A
Přírodověda – savci – 4. B
Jak voní a chutná podzim – 1. A
Barevný podzim – 1. B
Obr od bodláčí hory – Grobal Storylines, Na Zemi – 1. A
Zimní výprava – 1. ročník

•

Školy v přírodě:
 4. A a 4. B měla týdenní pobyt na Sluňákově
 7. A se zúčastnila školy v přírodě s ozdravným pobytem na Rychtě
Krásensko dotované SFŽP.

•

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. stupeň), zapojení do projektů, úzká spolupráce s rodiči, práce
v chráněných územích na Hranicku, příprava dětí na přírodovědné soutěže.)
 Malí badatelé – pro děti 3. a 4. třídy mající rady pokusy a zkoumání
přírodních jevů. Scházejí se 1x týdně.

Další vzdělávání učitelů:
•
•
•
•
•
•
•

Globální souvislosti s přesahem do historie (ARPOK Olomouc) – Valentová,
Lehká
Když krajina vypráví – náměty pro školy, Sluňákov – Lehká
Vernier – práce s přístroji, náměty do výuky, Olomouc – Šatánková, Lehká
Postřehy a náměty EKOŠKOLKA – Hajdová, Samiecová
Hry venku, Sluňákov – Maléřová
Práce s technickými materiály - Práce se dřevem: Základy řezbářství, Schola servis
Přerov – Šatánková, Šejda
Učíme o globálních souvislostech II., Olomouc - 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.
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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, sběr vršků od PETláhví na
charitativní účely. Na škole se pravidelně koná velký sběr papíru, třikrát ročně. V rámci
oprav vnitřního prostředí školy byly nově vymalovány třídy na 2. stupni, chodby a nově
se upravila učebna pro praktickou výchovu dívek (kuchyňka). O venkovní prostředí
školy se spolu s panem školníkem stará i správce hřiště a areálu školy, jedná se zejména
o údržbu trávníku v přírodní zahradě.
Na chodbě školy máme zookoutek s pískomily, oblovkami a gekončíky, v některých
třídách chovají žáci pískomily zvlášť.
Přírodní učebna:
Ve školním roce 2011/12 jsme zahájili budování přírodní učebny a 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 jej
napustili vodou. Kolem pergoly zbudovali kamenné zídky a skalku. V rámci realizace
projektu „Při šustění listů a zpěvu ptáků i učení jde lépe“ spolufinacovaného
Revolvingovým fondem Ministerstva životního prostředí České republiky bylo
zakoupeno mobilní posezení a venkovní tabule na skupinové práce dětí a provedla se
výsadba další části živého plotu, okrasných keřů a dřevin a popínavých rostlin. Průběžně
se osazovala skalka u pergoly.
V roce 2013/2014 jsme jezírko osázeli vodními rostlinami, zprovoznili sběr
a přepouštění dešťové vody, vytvořili vyvýšený záhon a založili na třech 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 stanice, budka s měřicími
přístroji vystavěná z grantové podpory města Hranice. Členové kroužku Plantago
vyčistili ptačí budky. Zahrada celkově se začala mnohem více využívat k výuce, a to
nejen pracovních činností či přírodovědy a přírodopisu.
V roce 2015/2016 jsme v rámci úspěšné realizace projektu spolufinancovaného Státním
fondem životního prostředí České republiky „Empirickou zkušeností k odpovědnosti,
aktivní účasti na ochraně a utváření životního prostředí v zájmu udržitelného rozvoje“
pořídili školní digitální poloprofesionální meteorologickou stanici, modely elektráren na
obnovitelné zdroje energie a moderní experimentální měřící systém dataloggeru s čidly
na měření fyzikálních a meteorologických veličin a výpočetní a prezentační techniku.
Díky grantu města a v rámci zapojení se do aktivit při příležitosti Dne Země vyrobili žáci
9. ročníku z recyklovaných plastových desek čtyři vyvýšené záhony, které jsme osadili
květinami. Zahrada byla využívána k celoročnímu pozorování fenologických změn
a meteorologických měření v rámci projektu Erasmus+, zkoušeli jsme zde práci
s nejmodernějšími experimentálními systémy a přístroji Pasco a Vernier. Žáci
1. i 2. stupně se starali o své záhony nebo truhlíky.
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Finanční podpora na realizaci školních projektů v oblasti EVVO v roce 2015/2016:
• Grant města Hranice na Den Země – 10 000,- Kč
• Grant města Hranice Přírodovědně-vlastivědná exkurze – 10 000,- Kč
• Les jako přírodní učebna – 6 000,- Kč
• Malí badatelé – 1000,- Kč
• Dotace ze SFŽP na ozdravný pobyt 7. A – 30 000,- Kč

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2015/2016 byla škola zapojena do
dvouletého projektu s názvem "MATHS IS
EVERYWHERE - MATHEMATICAL JOURNEY
THROUGH EUROPE" v rámci programu Erasmus+,
klíčová akce 2: Strategická partnerství.
Projekt „Matematika je všude - matematická cesta napříč Evropou“ byl určen žákům
základních škol a cílem a snahou všech zapojených účastníků bylo zjistit a ukázat, jak je
matematika obsažena v každém školním předmětu a jak se žáci mohou pomocí
matematiky učit o různých evropských zemích. Do projektu bylo 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
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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 (Polsko), Maths through Crafts and Arts (Česká
republika), Maths through Architecture and Arts (Francie), Maths through Physical
Education (Řecko), Maths through Music and Drama (Turecko) a Maths through Biology,
Geography and Science (Finsko). Hlavním a skvěle pracujícím koordinátorem projektu je
partnerská škola z Finska.
První společnou trojicí úkolů pro všechny partnery bylo vytvoření prezentačního videa,
vytvoření a výběr společného loga a výroba cestovního maskota. Na natočení
a zpracování videa prezentujícího školu a místo, region, ve kterém se nachází,
spolupracovali žáci v hodinách informatiky a ve volném čase. Základní ideou
korespondující s tématikou projektu bylo zakomponování co největšího počtu
numerických údajů či geometrických tvarů.
Do návrhu loga projektu se pustili naši žáci jak pomocí pastelek, barev a papíru, tak
počítačové grafiky a vytvořili spoustu zajímavých návrhů. Vítězným logem projektu se
však stal krásný návrh dětí z Turecka. Logo zpracované ve formě nášivky ozdobilo
i trička cestovních maskotů.

Panáčka/panenku si každá země vyrobila podle pracovních návodů a postupů
připravených a rozeslaných finským partnerem. O panáčka se jednalo v případě, že školu
navštěvovalo více chlapců, o panenku, že více děvčat. Žáci tuto skutečnost museli
nejdříve sami zjistit. Vzhled pak obdobně určovaly převažující počty žáků s tmavými či
světlými vlasy, s modrýma, zelenýma či hnědýma očima. Panáček cestoval společně se
žáky do jednotlivých zúčastněných zemí a účastnil se všech společných workshopů
a aktivit. Zprostředkovával své zážitky z nich formou elektronického diáře. Cestoval
i s vyrobeným kufříkem, jehož rozměry odpovídaly velikosti pasu, do kterého získával při
každém výjezdu razítko školy, kterou navštívil. Při návštěvách získával panáček další
části oděvu či jiné módní doplňky typické pro danou zemi.
Stěžejním úkolem pro všechny zapojené školy bylo naplánování a organizace společného
mezinárodního projektového setkání a ve stejné době i krátkodobých vzdělávacích aktivit
pro hosty z partnerských škol ve své vlastní škole s výše uvedeným specifickým
zaměřením pro každou zemi. Díky těmto setkáním mohli žáci naší školy vycestovat
v doprovodu pedagogických pracovníků na celkem 24 zahraničních mobilit. Poznávali tak
nejen výuku a systém vzdělávání v dané zemi, zdokonalovali se v komunikaci v jazyce
projektu, tj. angličtině, mohli navštívit zajímavá místa a poznat tradice, historii, kulturu,
život v hostujících rodinách, ale během pracovních dílen především plnili aktivity a úkoly,
které po návratu prezentovali svým spolužákům a společně s nimi si je vyzkoušeli i přímo
ve výuce.
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Výstupy projektu jsou vystaveny na společných webové stránkách projektu:
https://mathsiseverywhere.wordpress.com/, další informace a fotogalerie na stránce:
http://www.stru.hranet.cz/postnuke/modules.php?op=modload&name=Sections&file=ind
ex&req=viewarticle&artid=821&page=1
Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

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.
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V následujících letech, stejně tak jako v uplynulém školním roce 2015/2016, se
spolupráce zaměřila na 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 2015/2016 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, schválené a realizované naší školou
v uplynulém školním roce 2015/2016, a to v rámci různých vyhlašovaných grantových
programů.
17.1. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Ministerstva školství,
mládeže a tělovýchovy ČR
•

Projekt v rámci výzvy č. 57 v Operačním programu Vzdělávání
konkurenceschopnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR


pro

Realizace projektu „Škola života“ znamenala pro školu finanční prostředky ve
výší způsobilých nákladů dosahujících téměř 220 850,- Kč. Díky realizaci
projektových aktivit, jež byly zahájeny dnem schválení finanční podpory,
získala dvojice učitelů polytechnické výchovy možnost proškolení
v moderních metodách výuky polytechnické výchovy, škola navíc výrazným
způsobem obměnila a doplnila vybavení školních dílen učebními pomůckami,
nástroji a přístroji.
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Projekt v rámci „Výzvy č. 56“ vyhlášené v prioritní ose 1 – Počáteční vzdělávání,
v oblasti podpory 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání OP VK. Mezi cíle oblasti
podpory 1.1 patřila mj. podpora realizace kurikulární reformy škol a školských
zařízení a podpora výuky cizích jazyků a v cizích jazycích. Výzva č. 56 byla
blíže zaměřena na rozvoj čtenářství a čtenářské gramotnosti a výuku cizích
jazyků.
Naše škola se zapojila do realizace dvou klíčových aktivit:


Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské
gramotnosti. Zavedení Čtenářské dílny do vzdělávacího oboru Český jazyk
a literatura jako jednoho z prostředků ke zvýšení zájmu o čtenářství a zlepšení
čtenářské gramotnosti. Získání/zvýšení odborných kompetencí pedagogů pro
realizaci Čtenářských dílen ve výuce.



Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky. Krátkodobý jazykověvzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně
5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku v rozsahu
nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými
reáliemi příslušného místa.
Název projektu „Zvyšujeme zájem o četbu a jazyky“ s registračním
číslem CZ.1.07/1.3.00/56.1459 znamenal pro školu finanční prostředky na
způsobilé výdaje ve výši dosahující téměř 780 744,- Kč. Díky realizaci
projektových aktivit, jež byly zahájeny dnem schválení finanční podpory dne
7. 7. 2015, získala čtyřicítka našich žáků možnost vycestovat na zahraniční
jazykově-vzdělávací pobyt do Anglie a učitelé českého jazyka možnost
proškolení v metodách čtenářské gramotnosti. Škola navíc výrazným
způsobem obměnila knižní fond vlastní školní knihovny.
A co o zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu napsali sami účastníci?
„V týdnu od 14. do 20. září 2015 jsme vyjeli do Londýna. Čtyřicet dětí od šesté do deváté
třídy a čtyři učitelé. Takhle na papíře to zní jako velká přesila, ale naši kantoři nás naštěstí
bez problémů zvládli.
Cesta byla dlouhá a náročná, téměř 1500 kilometrů. Den poté jsme ale úspěšně přejeli
hranice města a, i když unavení, začali jsme s naší prohlídkou Londýna. Samozřejmě každý
ihned fotil a nejvíce snad pan ředitel. A že bylo co fotit. Prošli jsme se okolo Big Benu,
Houses of Parliament, Westminsterského opatství, Downing street, Buckinghamského paláce,
Piccadilly circus a Trafalgarského náměstí. Proběhly také první nákupy. Nakonec jsme
navštívili obrovské London Eye a viděli z něj snad celý Londýn.
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Poté už probíhala jen cesta do hostitelských rodin a každý byl napjatý, jak jim to dopadne.
Všechno, co jsme totiž věděli o našich náhradních rodičích, bylo jméno a adresa. Napětí ještě
zesílilo, když nám paní průvodkyně povídala, jak to v takových rodinách chodí. Je tady totiž
normální, že nás v rodině může bydlet více, například nějaký student vysoké školy. Také že
Angličané nejsou moc dobří kuchaři a vaří hodně z polotovarů. Některé taky vyděsilo, že
rodina by nemusela mít auto a mohli bychom chodit pěšky. Kladli jsme si různé otázky.
Budou mladí, staří? Běloši, černoši? Bude se nám tam líbit? To nevěděl nikdo. My dvě jsme
měly docela strach, ale ten byl utopen a naprosto zapomenut v obrovské vřelé náruči naší
nové černošské maminky.
Typické domy v Anglii jsou hodně malé. Ten náš nebyl výjimkou. Uvítal nás nápis "Home
sweet home" a platilo zde pravidlo, co je malé, to je milé (a v našem případě také voňavé).
Třetí den ráno začala školní výuka. Probíhala v zajímavé budově, která vůbec nevypadala
jako výukové středisko, ale spíše jako taková velká vila. Myslím, že všichni byli překvapeni.
Byli jsme rozděleni do tří skupin podle věku. A psali jsme test - 25 minut na 60 otázek.
Jedním slovem - horor. Ale nakonec to všichni nějak zvládli a začalo se s výukou. Náš pan
učitel byl velmi vtipný a dokázal nám vše vysvětlit tak, že jsme tomu rozuměli. Když nás začal
učit zpaměti známou říkanku, tak jsme mu moc nevěřili, že na konci vyučování opravdu
všichni z nás dokáží říct „Three grey geese in the green grass grazing, grey were the geese
and green was the grass“, aniž by se z našich jazyků nestaly malé uzlíčky.
Po výuce nás čekala 180 kilometrů dlouhá cesta do Stonehenge, tedy asi 3000 let starou
přírodní kamennou památku. Už v autobuse bylo jasné, že nám počasí dnes moc nepřeje.
Pršelo jako z konve, ale doufali jsme, že se vyčasí. To ovšem nebyla pravda. Říká se, že když
se kolem tohoto velkolepého uskupení kamenů projdete, můžete cítit pradávnou mystiku
a vstřebat z kamenů energii. Nevím jak ostatní lidé, ale my bohužel vstřebali tak možná vodu
do bot.
Čtvrtý den byla dopoledne opět škola. Pan Dug, náš učitel, se rozhodl polámat nám jazyk na
další anglické říkance. Moc se nám líbil odlišný způsob učení angličtiny - tedy beze slova
česky, kde každý dostal prostor k mluvení a možnost otestovat své vlastnosti v praxi. Nikdo se
tady nikomu nesmál - nebo se o to alespoň pokoušel - a určitě jsme se naučili hodně nového.
Odpoledne, které bylo pro změnu krásně prosluněné, jsme strávili kousek od Londýna
v městečku Windsor. Navštívili jsme stejnojmenný zámek, který leží nad Temží. Sloužil
mnohým králům, královnám a jejich rodinám po celých tisíc let a dodnes je oficiálním sídlem
královny Alžběty II. My osobně můžeme potvrdit, že je zde vskutku nádherně. Viděli jsme plno
zahrad, vystavené obrazy a snad ten největší domeček pro panenky, se kterým si hrála
královna Mary. A krásný není jen samotný hrad, ale i přilehlé městečko, které má své kouzlo
anglického maloměsta.
Pátého dne nám skončila výuka a my, jako nejstarší skupina jsme hrdě předvedli našim
českým učitelům nově nabyté schopnosti, co se týče anglických říkanek, lepší výslovnosti.
Všichni jsme dostali certifikát. Hodně jsme se toho od pana učitele naučili a prohloubili své
vědomosti, za což mu můžeme jen a jen poděkovat. A jak sám říká - On není dobrý učitel. On
je nejlepší učitel!
Pak ale přišel čas odejít a my zamířili do slavného muzea voskových figurín Madame
Tussauds, kde si všichni přišli na své. Herci, sportovci, hudebníci nebo členové královské
rodiny. Nebylo nic, co by tu chybělo a s čím by se někdo z nás nevyfotil. Den jsme nakonec
zakončili procházkou po Hyde parku a nákupy na Oxford street. Když jsme na konci dne měli
sraz u autobusu, skoro všichni drželi v ruce tašku z Primarku. Jedná se o obchod, kde mají
snad všechno a za velmi příznivé ceny a tak většina neodolala a musela si něco koupit.
Šestý den ráno bylo pro nás velmi těžké, protože jsme se musely rozloučit s naší úžasnou
náhradní maminkou. Nechyběly u toho ani slzy, ale po nekonečném objímání (s rozmazaným
make-upem) plném protichůdných emocí, jsme se nakonec vydali na poslední procházku
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Londýnem. Okolo pravého břehu Temže, přes Tower Bridge do pevnosti Tower, kde jsme
všichni zhlédli korunovační klenoty a kdo chtěl, mohl si projít také věže, starobylé hradby
a mnoho dalších zajímavých věcí v tomto areálu. A protože se počasí vydařilo, bylo
procházení po areálu velmi příjemné.
Pokračovali jsme plavbou lodí do městské části Greenwich, kde jsme strávili odpoledne
v nádherném parku, který nese stejné jméno - tedy Greenwichský park - a každý volný čas
vyplnil po svém. Náš výlet jsme zakončili „výšlapem“ na kopec se starou observatoří, kde
jsme se mohli vyfotit u nultého poledníku. Rozloučili jsme se posledním pohledem
s Londýnem a pak už na nás čekali páni řidiči a my vyrazili zpátky do Česka.
Věříme, že si to všichni užili tak, jako my dvě a mají z tohoto nádherného týdne alespoň
z poloviny tak úžasné vzpomínky jako my. Za nás můžeme říct, že Londýn opravdu stojí za
návštěvu!“
Viktorie Vosáhlová a Kateřina Zdarsová, 9. B

(http://www.stru.hranet.cz/postnuke/modules.php?op=modload&name=Secti
ons&file=index&req=viewarticle&artid=841&page=1)
17.2. Grantový program Státního fondu životního prostředí České republiky
Cílem projektu „Empirickou zkušeností k odpovědnosti, aktivní účasti na ochraně
a utváření životního prostředí v zájmu udržitelného rozvoje“ byl rozvoj nezbytných
kompetencí cílové skupiny žáků, potažmo učitelů, rodičů a veřejnosti v oblasti životního
prostředí a udržitelného rozvoje a jejich informovanosti v environmentálních otázkách,
návazně zvýšení přitažlivosti přírodovědných oborů pro žáky základní školy
a zefektivnění výuky přírodovědných předmětů formou podpory a rozvoje prakticky
orientovaných částí výuky, především praktických činností v oblasti ekologického
vzdělávání a ochrany životního prostředí a zdůraznění rostoucí potřeby ekologického
myšlení a prolínání environmentálního vzdělávání a výchovy výukou všech přírodovědně
zaměřených předmětů od přírodovědy na 1. stupni, přes přírodopis, zeměpis, chemii až po
fyziku na 2. stupni. Principy environmentálního vzdělávání lze shrnout do tří základních
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okruhů – poznat, naučit se mít rád a chránit. Projekt si kladl za cíl je všechny prakticky
naplnit.
V rámci projektu byla škola a učebny přírodovědných předmětů vybavena unikátním
přístrojovým vybavením, které umožňuje žákům praktická pozorování, terénní měření
i práci s konkrétními daty získanými přímým měřením uskutečňovaným těmito přístroji,
umožňujícími praktickou a efektivnější výuku environmentálních témat:
•

Meteorologická stanice:
Klíčovou aktivitou byla instalace školní digitální poloprofesionální meteorologické
stanice v areálu školy, pravidelné sledování globálních meteorologických jevů,
zaznamenávání údajů včetně predikce a ověřování dlouhodobých trendů. Prohloubení
zájmu o běžně pozorovatelné jevy související s počasím, jeho vývojem a předpovědí,
rozšíření vědomostí z oboru meteorologie, který v současné době není běžnou součástí
výuky, environmentální zaměření a vliv jevů (začlenění do hodin přírodovědy,
zeměpisu, fyziky a přírodopisu).

•

Modely elektráren na obnovitelné zdroje energie:
O možnostech a významu využívání obnovitelných zdrojů elektrické energie bude
přesvědčovat žáky jedinečná příležitost nejen vidět, ale díky pořízeným modelům si
především v praxi ověřit a vyzkoušet činnost tří zařízení vyrábějící zelenou energii.
Žáci tak mohou pracovat s modely vodní, sluneční a větrné elektrárny. Naučí se nejen
chápat, jak zařízení pracují, ale naučí se současně i snímat naměřené hodnoty
množství energie a zpracovávat je (začlenění do hodin fyziky a přírodopisu).

•

Experimentální měřící systém:
Díky dataloggeru, senzorům a softwaru experimentálního měřícího systému mohou
žáci pod vedením učitele prakticky provádět počítačem podporované experimenty
a kontinuálně provádět měření až 4 veličin současně a tak získávat nejen řadu
zajímavých údajů popisujících přírodní veličiny a jevy či aktuální stav počasí, ale
zároveň i studovat jejich vzájemné vztahy či změny v průběhu času. Díky možnosti
měření pH, koncentraci CO2, intenzity světla či UV záření mohou žáci zkoumat
a experimentovat s takovými jevy jako kyselé deště, skleníkový efekt, množství
prachových částic v ovzduší, slábnutí ozónové vrstvy. Systém umožňuje připojení
k počítači a zobrazování průběhu měření v reálném čase, takže celá třída může
experiment sledovat a výsledky interaktivně zpracovávat díky projekci
prostřednictvím dataprojektoru na interaktivní tabuli. Díky vlastní pozorované
empirické zkušenosti a atraktivní interaktivní a zážitkové výuce se tak výrazně zvýšila
efektivita výuky v hodinách všech přírodovědných předmětů (přírodověda, fyziky,
biologie nebo chemie).
Technické a přístrojové vybavení učeben přírodovědných předmětů a environmentální
výchovy (Př a Z, F a Ch) pořízené v rámci realizace projektu:
•

Meteostanice
Meteorologická stanice (Meteostanice s integrovanou senzorovou jednotku
skládající se ze srážkoměru, anemometru, senzorů teploty a relativní vlhkosti
vzduchu umístěné v radiačním štítu, UV senzoru a senzoru solární radiace
včetně přijímací konzole a AC adaptéru a potřebného materiálu pro instalaci
a zapojení)
 Sada pro připojení na počítač a software (Sada připojení na počítač obsahuje
nezbytný datalogger - paměťový modul a rozhraní, a program pro zpracování
a prezentaci naměřených dat)
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Modely zařízení na obnovitelnou energii:
Model větrné elektrárny (velký)
Sensor - Pro studium činnosti modelu větrné elektrárny.
Variable Load - Pro simulaci zátěže v elektrickém obvodu plynulým
nastavováním velikosti elektrického odporu.
 2V/400mA Solar Panel - solární panel (malý)
 12V/500mA Solar Panel - solární panel (velký)
 Solar Thermal Exploration Kit
 Model vodní elektrárny




•

Experimentální měřící systémy:
 Datalogger – outdoorové rozhraní (dotykový displej, čeština, GPS, WiFi,
BlueTooth, ...)
 Rozhraní pro připojení senzorů k počítači přes USB
 Měřící senzory a čidla

•

Výpočetní a prezentační technika:
 Interaktivní tabule
 Dataprojektor s krátkou projekční vzdáleností
 Notebook

Díky finanční dotaci Revolvingového fondu životního prostředí ČR se mohl uskutečnit
i ozdravný zimní pobyt žáků 7. ročníku s environmentálním programem. Státní fond
životního prostředí České republiky pokryl až 53,5 % skutečných nákladů vynaložených
na realizaci pobytu.
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17.3. Grantová politika města Hranice
Naše škola se aktivně zapojila i do grantové politiky města Hranice a získala příspěvek na
následující projekty a aktivity realizované ve školním roce 2015/2016:
1.) Grant „Animaspot“ ................................................................ 1 000,- Kč
2.) Grant „Příškolní tábor při ZŠ a MŠ Struhlovsko“ ..................8 000,- Kč
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 (SPŠ Hranice).

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. 108/116

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 namátkových nepravidelných inspekčních zjišťování
prostřednictvím internetového šetření ve školním roce 2015/2016 uskutečněna žádná
kontrolní ani inspekční činnost na místě.
19.2. Veřejnosprávní kontrola zřizovatele
Ze strany zřizovatele nebyla ve školním roce 2015/2016 uskutečněna žádná
veřejnosprávní kontrola na místě.
19.3. Kontrolní činnost Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje nebyla ve školním roce 2015/2016
uskutečněna žádná kontrola.
19.4. Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven
Ze strany zdravotních pojišťoven nebyla ve školním roce 2015/2016 uskutečněna žádná
kontrola plnění povinností ve zdravotním pojištění..
19.5. Kontrolní činnost okresní správy sociálního zabezpečení
Ze strany okresní správy sociálního zabezpečení nebyla ve školním roce 2015/2016
uskutečněna žádná kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti.
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19.6. Kontrolní činnost krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
Ze strany krajské hygienické stanice Olomouckého kraje nebyla ve školním roce
2015/2016 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. 2015
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

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 110/116

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

21. Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní (účetní rok) rok
2015
V následujících tabulkách uvádím základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2015. V tabulkách jsou vykázány všechny zdroje, tj. z hlavní i doplňkové činnosti,
včetně finančních prostředků získaných díky vlastním aktivitám na poli fundraisingu.
21.1. Zpráva o hospodaření v hlavní činnosti
Skutečné čerpání rozpočtu organizace za rok 2015
Č.
účtu
602
602
602
602
603
648
649
662
672
672
672
672
672
672
672

501
501
501
501
501
501
502
502
502
503
503
511
512
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521*
521*
524*
525*
527*
549
551
558
518

Název
PŘÍJMY
Tržby za prodej služeb (stravování)
Školní družina
Školné MŠ
Kroužky
Výnosy z pronájmu (tělocvičny)
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Příspěvek na provoz - město
Příspěvek na ICT - město
Příspěvek volnočas.aktiv. - město
Příspěvek na provoz hřiště - město
Příspěvek na provoz hřiště - ÚP
Granty - město
Dotace na projekty
Příjmy celkem
VÝDAJE
5131 – potraviny
5132 - ochranné pomůcky
5135 – učebnice, školní potřeby…
5136 – tisk, časopisy
5139 – materiál na opravy
5139 – ostatní materiál+drobný maj.
5153 – plyn
5154 – el. energie
5152 – teplo
5151 – studená voda
5157 – teplá voda
5171 – opravy a udržování
5173 – cestovné
5175 – pohoštění
5137 – drobný nehmotný majetek (018)
5161 – poštovné
5162 – telefony
5168 – služby zpracování dat
5169 - pojištění
5169 – revize
5169 – likvidace odpadu
5169 – internet
5169 – ostatní služby
5011 – mzdové náklady
5021 – ostatní osobní výdaje
5031 – povinné poj.
5039 – zák. poj. (4,2‰)
– FKSP, nákl. na strav. zam.
– technické zhodnocení
– odpisy
5137 – drobný dlouh. hmotný maj. (028)
5163 - služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
Výsledek hospodaření

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

HČ zřizovatel vč.
ost. zdrojů

HČ MŠMT,
MPSV

HČ projekty

2 014 294,81
124 500,00
403 500,00
57 953,00
0,00
342 964,02
66 302,77
0,00
4 320 000,00
360 000,00
63 000,00
60 000,00
82 274,00
65 000,00
0,00
7 959 788,60

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11 200,00
0,00
20 090 499,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
20 101 699,00

1 929 766,21
24 151,10
27 154,00
8 643,73
62 294,16
787 273,81
857 175,83
509 929,94
0,00
141 341,84
0,00
1 153 938,81
0,00
10 786,00
28 361,00
9 386,73
33 264,35
0,00
39 758,39
71 099,29
56 148,32
44 743,73
232 070,40
70 065,00
65 000,00
23 821,00
292,53
702,08
0,00
82 757,33
1 658 974,42
30 888,60
7 959 788,60
0,00

0,00
0,00
52 730,16
0,00
0,00
55 473,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
45 271,00
0,00
12 618,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
41 777,62
14 348 848,00
255 000,00
4 857 799,00
60 130,64
143 487,05
0,00
0,00
228 564,23
0,00
20 101 699,00
0,00

IČ: 14618575

Doplňková
činnost

Celkem

0,00
1 627 276,41
1 627 276,41

952 409,92
0,00
0,00
0,00
220 715,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 173 125,84

2 966 704,73
124 500,00
403 500,00
57 953,00
220 715,92
342 964,02
77 502,77
0,00
24 410 499,00
360 000,00
63 000,00
60 000,00
82 274,00
65 000,00
1 627 276,41
30 861 889,85

433,00
0,00
0,00
0,00
0,00
329 761,68
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
261 283,26
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
556 538,00
0,00
177 660,00
39 035,00
365,70
0,00
0,00
0,00
260 678,77
1 521,00
1 627 276,41
0,00

409 603,79
1 850,62
0,00
189,27
189,27
24 674,92
73 119,41
85 317,21
0,00
55 174,41
0,00
30 093,57
0,00
0,00
0,00
189,27
2 986,24
0,00
1 808,54
2 376,35
6 351,02
189,27
2 460,51
273 002,00
0,00
92 534,00
1 143,13
2 730,02
0,00
37 286,19
22 943,57
3 785,40
1 129 997,98
43 127,86

2 339 803,00
26 001,72
79 884,16
8 833,00
62 483,43
1 197 183,71
930 295,24
595 247,15
0,00
196 516,25
0,00
1 184 032,38
306 554,26
10 786,00
40 979,00
9 576,00
36 250,59
0,00
41 566,93
73 475,64
62 499,34
44 933,00
832 846,53
14 691 915,00
497 660,00
5 013 189,00
61 932,00
146 919,15
0,00
120 043,52
2 171 160,99
36 195,00
30 818 761,99
43 127,86

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 111/116

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

Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2015 – v hlavní činnosti z rozpočtu zřizovatele
Č.
účtu
602
602
602
602
603
648
649
662
672
672
672
672
672
672
672

501
501
501
501
501
501
502
502
502
503
503
511
512
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521*
521*
524*
525*
527*
549
551
558
518

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

Název

Základní škola

PŘÍJMY
Tržby za prodej služeb (stravování)
Školní družina
Školné MŠ
Kroužky
Výnosy z pronájmu (tělocvičny)
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Příspěvek na provoz - město
Příspěvek na ICT - město
Příspěvek volnočas.aktiv. - město
Příspěvek na provoz hřiště - město
Příspěvek na provoz hřiště - ÚP
Granty - město
Dotace na projekty
Příjmy celkem
VÝDAJE
5131 – potraviny
5132 - ochranné pomůcky
5135 – učebnice, školní potřeby…
5136 – tisk, časopisy
5139 – materiál na opravy
5139 – ostatní materiál+drobný maj.
5153 – plyn
5154 – el. energie
5152 – teplo
5151 – studená voda
5157 – teplá voda
5171 – opravy a udržování
5173 – cestovné
5175 – pohoštění
5137 – drobný nehmotný majetek (018)
5161 – poštovné
5162 – telefony
5168 – služby zpracování dat
5169 - pojištění
5169 – revize
5169 – likvidace odpadu
5169 – internet
5169 – ostatní služby
5011 – mzdové náklady
5021 – ostatní osobní výdaje
5031 – povinné poj.
5039 – zák. poj. (4,2‰)
– FKSP, nákl. na strav. zam.
– technické zhodnocení
– odpisy
5137 – drobný dlouh. hmotný maj. (028)
5163 - služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
Výsledek hospodaření

IČ: 14618575

MŠ

Školní družina

ŠJ

ICT

Volnočasové
aktivity

Veřejněpřístup
ná hřiště

2 014 294,81
124 500,00
403 500,00
2 900,00

55 053,00

339 507,02
59 886,35
2 710 000,00

3 457,00
6 416,42
740 000,00

170 000,00

700 000,00
360 000,00
63 000,00
60 000,00
82 274,00

65 000,00
3 174 393,37

1 146 400,00

294 500,00

2 724 168,23

827,00
5 796,77
23 509,00
3 681,00
19 117,27
209 659,77
525 964,05
231 717,66

165,00
4 040,00

811,00
500,00

1 925 855,51
12 608,33

2 762,00
19 052,00
275 760,06
179 441,14
77 212,22

800,00
2 500,00
63 499,56
59 493,28
38 648,00

738,73
9 486,89
159 178,12
92 277,36
162 352,06

42 744,65

45 415,01

8 200,00

44 982,18

939 910,28

64 258,00

24 198,10

94 747,43

8 811,00

750,00

6 794,73
16 384,35

1 225,00
20 449,00
1 596,00
6 530,00

500,00
850,00

496,00
9 500,00

26 258,39
47 597,71
12 505,36

6 500,00
10 651,20
17 379,59

2 500,00
4 722,00
2 200,00

4 500,00
8 128,38
17 328,98

124 085,32

22 768,00

8 000,00

2 900,00

360 000,00

118 053,00

142 274,00

2 107,70
1 206,00
3 645,00
662,00
2 682,00
24 013,00

44 374,30

9 456,00
10 789,00

30 825,00

7 912,00

9 250,00

6 734,39
44 743,73
50 271,78

21 431,30

4 264,00
70 065,00
54 100,00
23 821,00
292,53
702,08

4 540,90
967 876,31
8 488,60
3 234 270,12
-59 876,75

1 500,00
378 585,07
5 700,00
1 143 889,29
2 510,71

E-mail: stru@stru.hranet.cz

500,00
64 131,00
2 500,00
286 552,94
7 947,06

76 216,43
20 721,55
14 200,00
2 674 749,25
49 418,98

199 552,49

8 900,00

19 208,00

360 000,00
0,00

118 053,00
0,00

142 274,00
0,00

http://www.stru.hranet.cz

Celkem HČ
zřizovatel
2 014 294,81
124 500,00
403 500,00
57 953,00
0,00
342 964,02
66 302,77
0,00
4 320 000,00
360 000,00
63 000,00
60 000,00
82 274,00
65 000,00
0,00
7 959 788,60
1 929 766,21
24 151,10
27 154,00
8 643,73
62 294,16
787 273,81
857 175,83
509 929,94
0,00
141 341,84
0,00
1 153 938,81
0,00
10 786,00
28 361,00
9 386,73
33 264,35
0,00
39 758,39
71 099,29
56 148,32
44 743,73
232 070,40
70 065,00
65 000,00
23 821,00
292,53
702,08
0,00
82 757,33
1 658 974,42
30 888,60
7 959 788,60
0,00
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Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2015 – v doplňkové činnosti
Č.
účtu
602
602
602
602
603
648
649
662
672
672
672
672
672
672

501
501
501
501
501
501
502
502
502
503
503
511
512
513
518
518
518
518
518
518
518
518
518
521*
521*
524*
525*
527*
549
551
558
518

Název

Cizí strávníci

PŘÍJMY
Tržby za prodej služeb (stravování)
Školní družina
Školné MŠ
Kroužky
Výnosy z pronájmu (tělocvičny)
Čerpání fondů
Jiné ostatní výnosy
Úroky
Příspěvek na provoz - město
Příspěvek na ICT - město
Příspěvek volnočas.aktiv. - město
Příspěvek na provoz hřiště - město
Granty - město
Dotace na projekty
Příjmy celkem
VÝDAJE
5131 – potraviny
5132 - ochranné pomůcky
5135 – učebnice, školní potřeby…
5136 – tisk, časopisy
5139 – materiál na opravy
5139 – ostatní materiál+drobný maj.
5153 – plyn
5154 – el. energie
5152 – teplo
5151 – studená voda
5157 – teplá voda
5171 – opravy a udržování
5173 – cestovné
5175 – pohoštění
5137 – drobný nehmotný majetek (018)
5161 – poštovné
5162 – telefony
5168 – služby zpracování dat
5169 - pojištění
5169 – revize
5169 – likvidace odpadu
5169 – internet
5169 – ostatní služby
5011 – mzdové náklady
5021 – ostatní osobní výdaje
5031 – povinné poj.
5039 – zák. poj. (4,2‰)
– FKSP, nákl. na strav. zam.
– technické zhodnocení
– odpisy
5137 – drobný dlouh. hmotný maj. (028)
5163 - služby peněžních ústavů
Výdaje celkem
Výsledek hospodaření

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Pronájmy

Ostatní

Celkem DČ

952 409,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
952 409,92

0,00
0,00
0,00
0,00
220 715,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
220 715,92

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

952 409,92
0,00
0,00
0,00
220 715,92
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 173 125,84

409 603,79
1 135,62
0,00
189,27
189,27
18 169,92
15 709,41
42 207,21
0,00
15 709,41
0,00
17 223,57
0,00
0,00
0,00
189,27
2 271,24
0,00
378,54
946,35
4 921,02
189,27
2 460,51
251 402,00
0,00
85 190,00
1 052,41
2 514,02
0,00
37 286,19
17 223,57
3 785,40
929 947,26
22 462,66

0,00
715,00
0,00
0,00
0,00
6 505,00
57 410,00
43 110,00
0,00
39 465,00
0,00
12 870,00
0,00
0,00
0,00
0,00
715,00
0,00
1 430,00
1 430,00
1 430,00
0,00
0,00
21 600,00
0,00
7 344,00
90,72
216,00
0,00
0,00
5 720,00
0,00
200 050,72
20 665,20

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

409 603,79
1 850,62
0,00
189,27
189,27
24 674,92
73 119,41
85 317,21
0,00
55 174,41
0,00
30 093,57
0,00
0,00
0,00
189,27
2 986,24
0,00
1 808,54
2 376,35
6 351,02
189,27
2 460,51
273 002,00
0,00
92 534,00
1 143,13
2 730,02
0,00
37 286,19
22 943,57
3 785,40
1 129 997,98
43 127,86
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Dotace poskytnuté ze státního rozpočtu s výjimkou dotací na projekty
spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
(přímé náklady na vzdělávání od KÚ)
účelový
znak

Ukazatel

Poskytnuto
k 31.12.2015

Vráceno v
průběhu
roku na účet
OK

Čerpáno
k 31.12.2015

Vratka
dotací při
finančním
vypořádání

b

1

2

3

4

a

A.1. Neinvestiční dotace celkem
33044
33052

v tom:
Podpora logopedické prevence v
předškol.vzdělávání
Zvýšení platů v regionálním školství
z toho: platy
odvody ZP a SP
FKSP

33061

Zvýšení odměňování pracovníků
regionálního školství
z toho: platy

19 945 975,00

0,00

19 945 975,00

0,00

60 000,00

0,00

60 000,00

0,00

602 058,00

0,00

602 058,00

0,00

445 969,00

0,00

445 969,00

0,00

151 629,00

0,00

151 629,00

0,00

4 460,00

0,00

4 460,00

0,00

95 275,00

0,00

95 275,00

0,00

70 574,00

0,00

70 574,00

0,00

23 995,00

0,00

23 995,00

0,00

odvody ZP a SP
FKSP
33353

Přímé náklady na vzdělávání
z toho: platy
OON
ONIV včetně odvodů ZP a SP + FKSP

33457

Asistenti pedagogů pro děti, žáky a studenty
se sociálním znevýhodněním
z toho: platy
odvody ZP a SP
FKSP
A.2. Investiční dotace celkem
A.3. Dotace celkem
(A.1.+ A.2.)

Struhlovsko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

706,00

0,00

706,00

0,00

19 103 000,00

0,00

19 103 000,00

0,00

13 600 200,00

0,00

13 600 200,00

0,00

255 000,00

0,00

255 000,00

0,00

5 247 800,00

0,00

5 247 800,00

0,00

85 642,00

0,00

85 642,00

0,00

63 438,00

0,00

63 438,00

0,00

21 569,00

0,00

21 569,00

0,00

635,00

0,00

635,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 945 975,00

0,00

19 945 975,00

0,00
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Finanční vypořádání dotací poskytnutých na projekty spolufinancované z rozpočtu Evropské unie a z prostředků finančních mechanismů
účelový
znak

Ukazatel

Poskytnuto
celkem
k 31.12. 2015

Čerpáno
celkem
k 31.12. 2015

Použito
celkem
k 31.12. 2015

Vratka dotace
při finančním
vypořádání

a

b

1

2

3

4=2-3

B 1. Neinvestiční dotace celkem
v tom:
33019 Individuální grantové projekty z OPVK
1.1 Zvyšujeme zájem o četbu a jazyky (CZ.1.07/1.1.00/56.1459)
1.1 Škola života (CZ.1.07/1.1.00/57.0627)
Partnerství s příspěvkem - OPVK (CZ.1.07/1.3.00/51.0002 - Tablety
do škol - pomůcka pro pedagoga ve světě digitálního vzdělávání)
33123 EU Peníze školám (ZŠ)
ostatní jmenovitě:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání (CZ.1.07/1.1.26/01.0037) ukončeno
Projekt v rámci programu ERASMUS+ - 2014-1-FI01-KA201000728_5

B.2. Investiční dotace celkem
v tom:

4 351 025,00

4 198 170,57

3 803 265,75

394 904,82

780 744,00
220 850,00

780 744,00
220 850,00

780 744,00
220 850,00

0,00
0,00
0,00

538 220,00

538 220,00

493 175,21

45 044,79
0,00
0,00
0,00

1 998 802,00

1 998 802,00

1 903 145,83

95 656,17

812 409,00

659 554,57

405 350,71

0,00

0,00

0,00

254 203,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 351 025,00

4 198 170,57

3 803 265,75

ostatní jmenovitě:

B.3. Dotace celkem (B .1. + B.2.)
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21.2. Stavy fondů
Stavy fondů

k 1.1.2015

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

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

k 31.12.2015
380 145,19 Kč
54 424,00 Kč
83 035,81 Kč
1 193 475,68 Kč
1 045 071,03 Kč

21.3. Hospodářský výsledek
21.3.1.

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

Příjmy celkem:

29 688 764,01 Kč

Výdaje celkem:

29 688 764,01 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
21.3.2.

0,00 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:

1 173 125,84 Kč

Výdaje celkem:

1 129 997,98 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
21.3.3.

43 127,86 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

0,00 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

43 127,86 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

43 127,86 Kč

21.4. Zhodnocení hospodaření
Celkový kladný výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Hranice,
Struhlovsko, příspěvková organizace za účetní období kalendářního roku 2015 činí
43 127,86 Kč.
Z toho v doplňkové činnosti za uskutečňovanou hostinskou činnost (stravování cizích
strávníků) a realitní činnost (pronájem tělocvičen) činí kladný hospodářský výsledek
43 127,86 Kč, v hlavní činnosti školy 0,00 Kč.
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22. Závěr
Děkuji všem spolupracovníkům, kteří se podíleli na zpracování výroční zprávy pomocí při
shromažďování dat a sestavováním dílčích zpráv či poskytnutím fotografií:
Mgr. Evě Odstrčilové, výchovné poradkyni školy
Mgr. Mileně Valentové, školní metodičce prevence
Mgr. Miroslavě Pospíšilové, speciální pedagožce školy
Mgr. Alici Lehké, školní koordinátorce EVVO
Mgr. Romanu Šejdovi, školnímu koordinátorovi ICT
Mgr. 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, účetní a administrativní pracovnici školy
Všem vedoucím předmětových komisí a metodického sdružení, všem pedagogickým
pracovníkům.
Poděkování patří ale úplně 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 ani 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 11. 10. 2016.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy a mateřské
školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace dne 18.10.2016.
.
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