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2. Základní údaje o právnické osobě
2.1. Název právnické osoby:
Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace
2.2. Identifikační číslo organizace a daňové identifikační číslo organizace:
IČO: 14618575
DIČ: CZ14618575 (plátce DPH od 1.7.2013)
2.3. Sídlo:
Struhlovsko 1795
753 01 Hranice

2.4. Odloučené pracoviště (MŠ Klíček):
Struhlovsko 1432
753 01 Hranice
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2.5. Zřizovatel:
M ěsto 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 M ŠMT 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 .................
M ateřská 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 M gr. Radomír M acháň 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 M gr. Lenka Šatánková a zástupkyní
pro 1. stupeň, ŠD a M Š je od 1.8.2009 M gr. M arie 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,
M gr. Blanka Šturalová, z řad zákonných zástupců žáků zvoleni Iva Bonyoma
Lutchimba (do 31.8.2016 Ing. Lenka Kandlerová – předseda rady), Helena
Němečková a z řad pedagogických pracovníků školy zvoleni M gr. Dana Haluzíková
a M gr. M ilan Buzrla.
2.9. S polek rodičů
Při škole pracuje i Spolek rodičů při ZŠ Struhlovsko, který je tvořen zákonnými
zástupci žáků z jednotlivých tříd a který 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 spolku je Ing. Iva
Bonyoma Lutchimba.
Spolek rodičů se pravidelně schází s vedením školy. V září Spolek rodičů uskutečňuje
plenární zasedání, na které jsou zváni všichni zákonní zástupci žáků a učitelé školy.
Na něm jsou zákonní zástupci seznámeni s uskutečněnými akcemi a hospodařením
spolku, nejvýznamnějšími příjmy i výdaji za uplynulé období a plánem akcí na
období následující.
2.10. Charakteristika školy:
Škola byla zřízena usnesením M ěstského zastupitelstva v Hranicích s účinností od
1. července 1991 (M Z 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 M ěsta 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
M ateřskou školou Klíček, Hranice, příspěvková organizace.
Součástí školy jsou tedy mateřská škola, základní škola, školní družina, školní jídelna
a dvě školní jídelna – výdejny.
M ateřská škola má jednu třídu s kapacitou 25 dětí umístěnou přímo v budově
základní školy na adrese Struhlovsko 1795, a to v suterénu pavilonu mimoškolní
výchovy a školní jídelny.

Tři třídy s celkovou kapacitou 81 dětí 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
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z Regionálního operačního programu Střední M orava přestavěné odpočinkové
místnosti pro děti se sociálním zařízením, divadelní sál či tělocvična, sklad pomůcek.
V 1. nadzemním patře jsou šatny všech tří tříd, jedna třída s denní místností, hernou
a sociálním zařízením, šatna pro personál, sklad úklidových prostředků, výdejna
stravy, v 2. nadzemním patře jsou pak 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 přebudovaly v rámci
akce „Dětské hřiště v přírodním stylu při M Š Struhlovsko“. Na projekt úpravy
dětského hřiště a zahrady při M Š v přírodním stylu jsme ve spolupráci se
zřizovatelem M ěstem 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 M ěsta
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Hranice. Stavba byla zahájena v říjnu 2014 a dokončena v srpnu 2015. V roce 2016
přibyly další herní prvky 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
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),
M ěstečko (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 umístění a dostupnost školy, a to včetně veřejné a městské hromadné
dopravy. Ve srovnání s dvěma dalšími místními 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
využíváním dnes nejmodernějších edukačních 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.
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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, vizualizérem a tablety 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.
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 je hojně
využívána na čtenářské dílny a besedy. 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.
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V obou pavilonech se vyskytují i počítačové učebny. V pavilonu 1. stupně dokonce
dvě, jedna využívaná převážně pro podporu výuky cizích jazyků, druhá pro děti
mateřské školky i žáky prvního stupně školy.

Počítačové učebny se používají nejen pro výuku informatiky a práce s výpočetní
technikou, ale díky připojení všech počítačů školy na internet, vlastnímu elearningovému prostředí, množství výukových programů či vlastních digitálních
učebních materiálů i pro podporu, zatraktivnění a zefektivnění výuky všech předmětů
našeho školního vzdělávacího programu.
M imo 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 se zmodernizovanou hernou a přípravnou pro výtvarné činnosti a kmenové
třídy prvňáčků, vybavené dotykovou interaktivní tabulí s ozvučením.
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V přízemí se rozkládá školní jídelna s kuchyní a zázemím, kancelářemi vedoucí
školní jídelny, šatnou. V suterénu se nachází již zmíněné oddělení mateřské školy,
sklady školní jídelny a vlastní kotelna. Ve všech podlažích pak samozřejmě i sociální
zařízení.
V posledním pátém pavilonu, jenž by se dal po právu nazvat sportovním, se vyskytují
dvě tělocvičny, šatny, sociální zařízení, kabinety a sklady pomůcek.

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 relaxačními
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koutky a koberci pro chvilky odpočinku, 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
dnes již ve všech kmenových i odborných učebnách, k dispozici mají pedagogové
i žáci také například vizualizéry, videomikroskopy, tiskárny, fotoaparáty,
videokamery, tablety, scannery. S těmito pomůckami se naše děti seznamují a pracují
již od mateřské škole.

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
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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, díky odkazu na klasifikaci o prospěchu apod.
K dispozici jsou informace o organizaci školního roku, realizovaných projektech,
zapojení školy do mezinárodní spolupráce, zprávy o činnosti školy, ke stažení
formuláře, k prohlížení fotografie, atd., atd., atd. Našim cílem a prvořadou snahou je
poskytovat nejširší veřejnosti 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, zeměpis a informatika webové stránky školního vzdělávacího
e-learningového prostředí M OODLE.

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

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

Strana č. 19/130

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.

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.
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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 šesti lety dočkalo dlouho
očekávané, byť jen částečné rekonstrukce. Jeho centrem se stalo nové hřiště
házenkářských rozměrů s umělým povrchem, umělou trávou.

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.
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V další části okolního zeleného areálu naší školy se rozprostírá přírodní učebna.
Vyrostla a každým rokem v ní přibývají další prvky především zásluhou našich
aktivních pedagogů a žáků, kteří vlastními silami a s podporou úspěšně zpracovaných
a realizovaných grantů stále rozšiřují její vybavení a využitelnost.
Přírodní učebna i naše školní zahrady se v průběhu roku úspěšně prezentovaly
a veřejnosti otevřely v rámci celostátní akce „Víkend otevřených zahrad“. Veřejnost
si mohla prohlédnout všechna jejich zákoutí i prvky a současně i nahlédnout pod
pokličku našich environmentálních a přírodovědných aktivit.

Dominantou přírodní učebny je stále pergola, která byla před pár lety 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 SP Š 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 M inisterstva životního
prostředí a jeho financování Revolvingovým
fondem M ŽP 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.
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Všechny naše přírodovědně zaměřené činnosti a aktivity byly po právu oceněny
titulem „Zelená škola Olomouckého kraje“, který naše škola již podruhé v uplynulém
roce získala.

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.
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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.
Hlavním cílem vzdělávacího procesu školy je vychovávat všeobecně vzdělané
osobnosti. M ladé 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

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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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 2016/2017 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., 7. a 8. ročníku pracovaly třídy podle učebního plánu s rozšířenou dotací hodin
matematiky a přírodovědných předmětů.
V 9. ročníku pak podle učebního plánu bez zaměření a speciálně rozšířené dotace
hodin některého z předmětů (tzv. obecná třída).
Školní vzdělávací plán byl upraven pro žáky se specifickými vzdělávacími potřebami.
3.2.1. Učební plán Š kolního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
1. stupeň (1. – 5. ročník)
Ročník:
Předmět:

1.

2.
3.
4.
Hodinová dotace:

5.

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

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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2. stupeň (6. - 9. ročník)
Třída:
se zaměřením na matematiku
a přírodovědné předměty
Předmět:
Ročník:
6
7
8
Hodinová dotace:
Český jazyk a literatura
4
4
4
Cizí jazyk (anglický)
3
3
3
Matematika
6
6
5
Informatika
1
1
1
Fyzika
2
2
2
Chemie
0
0
2
Přírodopis
2
2
2
Zeměpis
2
1
1
Dějepis
2
2
2
Občanská výchova
0
1
1
Hudební výchova
1
1
1
Výtvarná výchova
2
2
1
Tělesná výchova
2
2
2
Výchova ke zdraví
0
1
1
Pracovní činnosti
1
0
1
Volitelné předměty
2
2
2
Celkem:
30
30
31
Volitelné předměty:
Druhý cizí jazyk (Nj, Fj,Rj)
2
2
2

obecná
9.
5
3
4
1
2
2
2
2
2
1
1
1
2
0
1
2
31
2

3.2.2. Výchova k volbě povolání
Výchova k volbě povolání byla zařazena v 9. ročníku jako součást p ředmětu 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 volb ě povolání do vzdělávacích programů pro základní vzdělávání
č.j. 19 485/2001-22 a vycházeli p řitom i z očekávaných výstup ů oblasti Svět práce
RVP ZV. V rámci této výchovy proběhla mimo jiné návšt ěva Ú řadu práce v Přerově
a beseda s jeho pracovníky, testování žáků k zjišt ění profesních p ředpokladů,
uskutečnila se návšt ěva burzy škol v Hranicích, st ředních škol v Hranicích
a významnějších podniků v regionu za účelem získání informací o uplatnění se na
trhu práce. Samoz řejmostí byly i společné či individuální konzultace žáků 9. ročníků
a jejich zákonných zástupců s výchovnou
poradkyní
školy.
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4. Personální zabezpečení činnosti školy
Následující tabulky a grafy podávají rámcový popis struktury pracovníků školy
působících na ni během školního roku 2016/2017. Podávají přehled o počtech
zaměstnanců, dosaženém vzdělání, délce praxe a pracovním zařazení či další způsobilosti
pro výkon jejich povolání.
4.1. Počty a rozdělení zaměstnanců podle pracovního zařazení k 30. 6. 2017
Pracovní zařazení:

Celkem: Z toho:

Pedagogičtí pracovníci

40 (38)

Provozní
zaměstnanci

10

Nepedagogičtí Zaměstnanci
pracovníci
jídelny

8

Celkem:

Z toho muži:

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

23
8
3
6
1
1
1
6
1
1

5
0
0
0
0
1
1
0
1
0

Kuchařky
Pracovnice provozu

3
4

0
0

Celkem: 58 (56)*

8

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

R ozložení zaměstnanců dle pracovních pozic na
pedagogické a nepedagogické pracovníky
50
40
40
30
18

20
10
0
Pedagogičtí pracovníc i

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

Strana č. 27/130

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

Rozlož ení zaměstnanců dle pohlaví
60
50
50
40
30
20
8

10
0
Ženy

Muž i

R ozlož ení pedagogických z aměstnanců
25

23

20

15

10

8
6

5

3

0
Učitelé ZŠ

Učitelky MŠ

Vy chovatelky

Asistenti
pedagoga

Roz ložení nepedagogických zaměstnanců

6

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

4

E-mail: stru@stru.hranet.cz

Pracovnice
provozu ŠJ

Kuchařky

1
Vedoucí
jídelny

1
Ukl ízečky

1

Správce
hřiště

1

Domovník
(Školník)

1

Ú četní

3
Sekretariát

7
6
5
4
3
2
1
0
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4.2. Počty a rozdělení zaměstnanců podle věku
Pracovní zařazení:

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

38

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:

Počet:
3
10
12
12
1
0
1
6
9
2
56

Věkové rozložení pedagogických pracovníků

14

12

12
10

12

10

8
6
4

3
1

2
0
20-30 let

31-40 let

41-50 let

51-60 let

61 a více let

Věkové rozložení nepedagogických pracovníků

10

9

8
6
6
4
2
2

1
0

0
20-30 let

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

31-40 let

IČ: 14618575

41-50 let

51-60 let
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4.3. Počty a rozdělení zaměstnanců podle nejvyššího dosaženého vzdělání a splňování
odborné kvalifikace podle zákona č. 563/2001 S b., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Pracovní zařazení:

Celkem: Nejvyšší dosažené vzdělání:
38

Pedagogičtí pracovníci

Nepedagogičtí pracovníci

Počet:

Vysokoškolské
Vysokoškolské - bakalářské
Středoškolské

25
1
12

Vysokoškolské
Středoškolské

3
3

Učební obor
Základní

8
4

18

Celkem:
Pracovní zařazení:

56

Celkem:

Odborná kvalifikace:

Počet:

38

Splňuje
Nesplňuje

38
0

Pedagogičtí pracovníci
Celkem:

38
Rozlož ení pedagogických pracovníků podle nejvyššího
dosaženého vz dělání

30
25
20
15
10
5
0

25
12
1
Vysokoškolské

Vysokoškolské bakalářské

Středoškolské

Rozložení pedagogických pracovníků podle splňování
odborné kvalifikace
40

38

35
30
25
20
15
10
5

0

0
Splňuje

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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R ozlož ení nepedagogických pracovníků podle nejvyššího
dosaž eného vzdělání

9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

8
3

4

3

Základní

Učební obor

Středoškolské

Vysokoškolské
- bakalářské

Vysokoškolské

0

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

Celkem: Věková kategorie:

Pedagogičtí pracovníci

2

Nepedagogičtí pracovníci

0

20 – 30 let

0

31 – 40 let
20 – 30 let
31 – 40 let

2
0
0

Celkem:
Pracovní zařazení:

Pedagogičtí pracovníci

Počet:

2

Nejvyšší dosažené
Celkem:
Počet:
vzdělání:
Vysokoškolské
2
Vysokoškolské bakalářské
0
2
Středoškolské
0
Celkem:
2

Rozlož ení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
2,5

dovolené podle pracovního zařazení

2
1,5
1

2

0,5
0

0
Pedagogič tí pracovníc i

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

Nepedagogič tí prac ovníci
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Věkové rozložení z aměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené

2,5
2
1,5

2

1
0,5
0

0

20 - 30 let

31 - 40 let

Roz ložení zaměstnanců na mateřské či rodičovské
dovolené podle nejvyššího dosaženého vzdělání
2,5
2
2
1,5
1
0,5
0

0

Vysokošk olsk é bak alářs ké

Středoškolské

0
Vy sokoš kols ké
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5. Údaje o zápisu
5.1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
Zápis k základnímu vzdělávání od školního roku 2017/2018 se uskutečnil v pátek
7. 4. 2017 od 14:00 do 18:00 hodin a v sobotu 8. 4. 2017 od 9:00 do 11:00 hodin.
•
•
•
•
•
•
•
•

Celkem žáků u zápisu .................................................................................. 47
 Z toho poprvé ......................................................................................... 36
 Přicházejících po odkladu ........................................................................ 9
Počet žádostí o odklad povinné školní docházky ...........................................8
Počet odkladů povinné školní docházky ........................................................ 8
Počet přijatých narozených po 31. 8. 2010 .................................................... 0
Celkem žáků u zápisu na jiné škole (započteni i v 1. řádku) ......................... 3
Celkem žáků přestoupivších po zápisu na jinou školu .................................. 7
Celkem přijato k základnímu vzdělávání .................................................... 39
Celkem k 1. 9. 2017 do 1. třídy nastoupivších ............................................ 32
 Z toho plnících povinnou školní docházku v zahraničí ........................... 0

35

Porovnání počtu žáků přijatých a nastoupivších k základnímu
vzdělávání a počtu udělených odkladů povinné školní
docházky

32

30
25
20
15
8

10
5
0
Počet přijatých

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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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 2017/2018 se uskutečnil ve
čtvrtek 4. 5. 2017 v době od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek 5. 5. 2017 od 8:00 do 12:00
hodin.
•

Celkem dětí u zápisu .............................................................. 29
 Z toho přijato .................................................................... 26
 Z toho nepřijato (stažení žádostí)........................................ 3

30

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

26
25
20
15
10
5

3

0
Počet přijatých

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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Počet nepřijatých
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6. Údaje o žácích
6.1. Počet žáků k 30. 9. 2016 a 30. 6. 2017
Počet žáků:
Třída:

k 30.9.2016
Chlapci:

Dívky:

k 30.6.2017
Celkem:

Chlapci:

Dívky:

Celkem:

1.A

12

12

24

11

12

23

Celkem v 1. ročníku:
2.A

12
9

12
7

24
16

11
9

12
7

23
16

2.B
Celkem ve 2. ročníku:

10
19

8
15

18
34

10
19

7
14

17
33

3.A
Celkem ve 3. ročníku:

11
11

16
16

27
27

11
11

17
17

28
28

4
7

13
11

17
18

4
7

13
10

17
17

Celkem ve 4. ročníku:
5.A

11
8

24
13

35
21

11
7

23
13

34
20

5.B
Celkem v 5. ročníku:

7
15

12
25

19
40

6
13

11
24

17
37

6.A
6.B
Celkem v 6. ročníku:

8
13

11
9

19
22

8
13

11
7

19
20

21
18

20
14

41
32

21
18

18
14

39
32

8.A

18
11

14
14

32
25

18
11

14
14

32
25

8.B
Celkem v 8. ročníku:

14
25

9
23

23
48

13
24

9
23

22
47

9.A
9.B
Celkem v 9. ročníku:

12
16
28

10
8
18

22
24
46

12
16
28

10
8
18

22
24
46

Celkem na 1. stupni:

68

92

16 0

65

90

155

Celkem na 2. stupni:

92

75

16 7

91

73

164

160

167

32 7

156

163

319

4.A
4.B

7.A
Celkem v 7. ročníku:

Celkem:

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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Roz lož ení žáků p odle ročn íků k 30.9.2016
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35

34

48
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8.
roč ník

9.
ročník

47

46

8.
roč ník

9.
ročník

41
32
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20
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0
1.
roč ník

2.
ročník

3.
ročník

4.
ročník

5.
ročník

6.
roč ník

7.
ročník

Roz lož ení žáků p odle ročn íků k 30.6.2017
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Roz lož ení počtu ž áků na 1. a 2. s tupeň k 30.9.2016
167

168
166
164
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160
160
158
156
1. stupeň

2. s tupeň

Roz lož ení počtu ž áků na 1. a 2. s tupeň k 30.6.2017
166
164

164

162
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Roz lož ení žáků podle poh laví k 30.9.2016

168

167

166
164
162

16 0

160
158
156
Děvčata

Chlapci

Roz lož ení žáků podle poh laví k 30.6.2017

164

163

162
160
158

15 6

156
154
152
Děvčata

Chlapci

6.2. Žáci plnící povinnou školní docházku dle § 38 zákona č. 561/2004 S b.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský
zákon), v platném znění, v zahraničí
• V Itálii .................................................................................................... 2
• V Německu ............................................................................................ 1
• Ve Skotsku ............................................................................................ 1
6.3. Pohyb ve stavu žactva během školního roku 2016/2017
• Přestupy na naši školu ........................................... 6 žáků (z toho 2 dívky)
• Přestupy na jinou školu ......................................... 11 žáků (z toho 6 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. 2017
• Česká republika .................................................................................. 319
6.6. Rozložení žáků podle kraje trvalého bydliště k 30. 6. 2017
• Olomoucký kraj ...................................................................................314
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• M oravskoslezský kraj ..............................................................................1
• Zlínský .....................................................................................................3
• Středočeský kraj........................................................................................1
6.7. Rozložení žáků podle okresu trvalého bydliště k 30. 6. 2017
•
•
•
•
•
•
•
•

Přerov .................................................................................................. 312
Benešov ................................................................................................... 1
Kroměříž ..................................................................................................1
Vsetín........................................................................................................1
Karviná ................................................................................................... 1
Olomouc .................................................................................................. 1
Uherské Hradiště .................................................................................... 1
Nový Jičín……………………………………………………………… 1

6.8. Rozložení žáků na místní a dojíždějící dle trvalého bydliště k 30. 6. 2017
• M ístní (Hranice) .................................................................................. 250
• Dojíždějící ............................................................................................. 69
o Z toho:
 Bělotín .................................................................................1
 Benešov .............................................................................. 1
 Bruntál ................................................................................ 1
 Bystřice pod Hostýnem....................................................... 1
 Černotín .............................................................................. 3
 Dolní Nětčice ..................................................................... 1
 Havířov ............................................................................... 1
 Hluzov ................................................................................ 1
 Hranice II – Lhotka ............................................................ 1
 Hranice III – Velká .............................................................7
 Hranice IV – Drahotuše ..................................................... 4
 Hranice IV – M ilenov .........................................................1
 Hranice V – Rybáře ............................................................ 1
 Hranice VI – Valšovice .......................................................1
 Hranice VII – Slavíč .......................................................... 1
 Jezernice ............................................................................. 2
 Odry ................................................................................... 1
 Olšovec ............................................................................... 1
 Opatovice ......................................................................... 15
 Paršovice ............................................................................ 2
 Polom ................................................................................. 2
 Potštát ..................................................................................4
 Přerov ................................................................................. 2
 Rakov ................................................................................. 4
 Skalička ...............................................................................3
 Soběchleby ......................................................................... 1
 Špičky ..................................................................................2
 Uherské Hradiště ................................................................ 1
 Ústí ..................................................................................... 2
 Valašské M eziříčí ................................................................1
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7. Údaje o výsledcích vzdělávání
7.1. S ouhrnná statistika prospěchu a absence za obě pololetí školního roku 2016/2017

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 2016/2017

1.A

24

24

1

0

0

1,052

34,08

0

2.A

16

12

4

0

0

1,156

49,06

0

2.B

18

13

5

0

0

1,34

38,50

0

3.A

28

19

9

0

0

1,304

29,14

0

4.A

17

7

9

1

0

1,673

49,47

0

4.B

17

13

4

0

0

1,327

48,52

0

5.A

20

11

8

1

0

1,465

36,90

0

5.B

17

8

6

3

0

1,806

68,82

0

6.A

19

7

9

3

0

1,794

59,84

0

6.B

21

7

13

1

0

1.784

43,00

0,095

7.A

32

12

19

0

0

1,799

36,97

0

8.A

25

7

16

2

0

1,885

55,00

0,48

8.B

22

5

16

1

0

1,923

61,91

0

9.A

22

6

16

0

0

1,894

65,68

0

9.B

24

2

22

0

0

1,967

55,88

0

Průměr:

21,47

10,20

10,47

0,80

0,20

1,599

48,85

0,04

47,52%

48,76%

3,73%

1,24%
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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 2016/2017

1.A

23

22

1

0

0

1,043

62,17

0

2.A

16

11

5

0

0

1,227

63,68

0

2.B

17

12

5

0

0

1,301

48,29

0

3.A

28

19

9

0

0

1,388

51,25

0

4.A

17

8

9

0

0

1,647

41,29

0

4.B

17

14

3

0

0

1,353

38,47

0

5.A

20

11

8

1

0

1,475

41,30

0

5.B

17

3

12

2

0

1,935

64,00

0

6.A

19

8

8

3

0

1,858

67,42

0

6.B

20

9

9

2

0

1,788

66,95

0

7.A

32

10

22

0

0

1,803

53,25

0

8.A

25

5

19

1

0

1,915

73,72

0

8.B

22

6

15

1

0

1,98

80,50

0

9.A

22

5

17

0

0

1,948

82,54

0

9.B

24

2

22

0

0

2,033

66,58

0

Průměr:

21,27

9,67

10,93

0,67

0,20

1,646

60,09

0,00

45,45%

51,41%

3,13%

1,25%
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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. 2017 (1. pololetí školního roku 2016/2017) a 31. 8. 2017
(2. pololetí školního roku 2016/2017).

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

Prospěli:

Neprospěli:

Prospěli s
vyznamenáním:

Prospěli:

Neprospěli:

1.A
Celkem
v 1. ročníku:
2.A
2.B
Celkem
ve 2. ročníku:
3.A
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
Celkem
v 7. ročníku:
8.A
8.B
Celkem
v 8. ročníku:
9.A
9.B
Celkem
v 9. ročníku:

2. pololetí

Prospěli s
vyznamenáním:

1. pololetí

Třída:

2016/2017

95,83%

4,17%

0,00%

95,65%

4,35%

0,00%

95,83%
75,00%
72,22%

4,17%
25,00%
27,78%

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

95,65%
68,75%
70,58%

4,35%
31,25%
29,42%

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

73,36%
67,86%

26,39%
32,14%

0,00%
0,00%

68,75%
67,86%

31,25%
32,15%

3,85%
0,00%

67,86%
41,18%
76,47%

32,14%
52,94%
23,53%

0,00%
5.88%
0,00%

67,86%
47,06%
82,35%

32,15%
52,94%
17,65%

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

58,83%
55,00%
47,06%

38,24%
40,00%
35,29%

0,00%
5,00%
17,65%

64,71%
55,00%
17,65%

42,86%
40,00%
70,59%

5,56%
5,00%
11,76%

51,03%
36,84%
33,33%

37,65%
47,37%
61,91%

11,33%
15,79%
4,76%

36,33%
42,10%
45,00%

55,30%
52,63%
45,00%

8,38%
5,26%
10,00%

35,09%
37,50%

54,64%
59,38%

10,28%
0,00%

43,55%
31,25%

48,82%
68,75%

7,63%
0,00%

37,50%
28,00%
22,73%

59,38%
64,00%
72,73%

0,00%
8,00%
4,55%

31,25%
20,00%
27,27%

68,75%
76,00%
68.18%

0,00%
4,00%
4,45%

25,36%
27,27%
8,33%

68,36%
72,73%
91,67%

6,27%
0,00%
0,00%

23,64%
22,73%
8,33%

76,00%
77,27%
91,67%

4,23%
0,00%
0,00%

17,80%

82,20%

0,00%

15,53%

84,47%

0,00%
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7.3. Přehled udělených výchovných opatření
V následující tabulce a grafech je uveden přehled výchovných opatření udělených
v průběhu školního roku 2016/2017 v členění po jednotlivých třídách, ročnících,
stupních i celkem na celé škole k 31. 1. 2017 (1. pololetí školního roku 2016/2017)
a 31. 8. 2017 (2. pololetí školního roku 2016/2017).

Dvojka z chování:

Trojka z chování:

0

0

0

0

0

0

11

0

3

1

0

0

0

0
0
7

0
0
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

11
3
7

0
0
0

3
1
0

1
1
0

0
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0

0
0

1
6

0
3

0
0

0
0

0
0

3
17

0
0

1
2

1
0

1
0

0
0

0
0

0
0
10

0
0
0

6
0
2

3
0
1

0
0
1

0
0
0

0
0
0

17
6
10

0
0
0

2
1
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

10
0
3

0
0
0

2
8
10

1
2
3

1
0
1

0
0
0

0
0
0

16
11
10

0
1
0

1
5
11

0
1
7

0
1
1

0
0
0

0
0
0

3
0
0

0
0
0

18
5
5

5
2
5

1
0
0

0
0
0

0
0
0

21
10
11

1
0
0

16
5
3

8
3
2

2
1
0

0
0
0

0
0
0

0
30

0
0

10
12

7
12

0
0

0
0

0
0

21
23

0
0

8
8

5
3

1
1

0
0

0
0

30
21
0

0
0
0

12
4
7

12
2
2

0
1
0

0
0
0

0
0
0

23
27
6

0
2
0

8
4
7

3
2
5

1
1
1

0
0
0

0
0
0

21
0
0

0
0
0

11
6
6

4
3
2

1
0
0

0
0
0

0
0
0

33
17
15

2
0
3

11
6
0

7
1
0

2
0
0

0
2
0

0
0
0

0

0

12

5

0

0

0

32

3

6

1

0

2

0

13

0

27

9

2

0

0

68

1

23

10

3

0

0

51

0

45

28

1

0

0

109

5

33

16

4

2

0

64

0

72

37

3

0

0

177

6

56

26

7

2

0
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IČ: 14618575

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

Trojka z chování:

0

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

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

Dvojka z chování:

Výchovná opatření během školního roku 2016/2017
1. pololetí
2. pololetí
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Výchovná opatře ní v 1. polole tí školního roku 2016/2017
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Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575
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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 2016/2017 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. 2017 (tj. za 1. pololetí školního roku 2016/2017)
a 31. 8. 2017 (tj. za 2. pololetí školního roku 2016/2017) 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

322

1,003

319

1,006

Český jazyk

322

2,280

319

2,332

Anglický jazyk

321

1,900

319

1,997

Občanská výchova

125

1,360

125

1,432

Dějepis

165

2,364

164

2,311

Zeměpis

165

2,261

164

2,201

M atematika

322

2,155

319

2,135

Fyzika

165

2,503

164

2,591

Chemie

93

2,677

93

3,032

Tělesná výchova

316

1,127

316

1,101

Výtvarná výchova

322

1,025

319

1,078

Hudební výchova

322

1,140

319

1,085

Prvouka

86

1,372

84

1,440

Pracovní činnosti

290

1,066

287

1,035

Vlastivěda

71

2,056

71

2,070

Přírodověda

71

2,056

71

1,901

Přírodopis

165

2,079

164

2,341

Výchova ke zdraví

79

1,038

79

1,443

Informatika

77

1,039

76

1,145

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

125

1,136

125

1,040

70

1,957

69

2,058

6

2,500

6

2,500

89

1,989

89

2,067
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Náboženství
římskokatolické
Celkový průměrný
prospěch

13

1,000

13

1,000

1,694

1,733

Stupeň hodnocení prospěchu
Prospěl
s vyznamenáním

152

145

Prospěl

157

164

Neprospěl

12

10

Nehodnocen

1

0

Zameškané hodiny

Omluvené
Neomluvené

Celkem

Na žáka

Celkem

Na žáka

15432

47,925

19327

60,586

29

0,090

25

0,078

Stupe ň hodnoc ení prospěc hu v 1. pololetí školního roku 2016 /201 7
1 52

Prospěl s vy znamenáním

1 57

Prospěl

12

Neprospěl

Nehodnoc en

1
0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Stupeň hodnoce ní pros pěchu ve 2. pololetí školního roku 2016 /201 7

Prospěl s vy znamenáním

14 5

Prospěl

164

Neprospěl

10

0
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Prů měrný prosp ěch d le p ředm ětů
v 1. p ololetí školního rok u 2016/2017

Prů měrný prosp ěch d le p ředm ětů
ve 2. pololetí ško ln íh o roku 2016/2017

2,28

Český jaz yk

Anglický jaz yk

1,9

Občans ká v ýc hov a

Anglický jaz yk

1,36

1,997

Občans ká v ýc hov a

Dějepis

2,364

Zeměpis

2,261

Matematika

2,155

2,503

Fy z ika

Chemie

2,677

Tělesná v ýc hov a

2,332

Český jaz yk

1,127

1,432

Dějepis

2,311

Zeměpis

2,201

Matematika

2,135

2,591

Fy z ika

Chemie

3,032

Tělesná v ýc hov a

1,101

Vý tvarná v ýc hov a

1,025

Vý tvarná v ýc hov a

1,078

Hudební v ýc hov a

1,14

Hudební v ýc hov a

1,085

Prv ouka

1,372

Prac ov ní č innosti

Prv ouka

1,066

1,44

Prac ov ní č innosti

1,035

Vlas tiv ěda

2,056

Vlas tiv ěda

2,07

Př írodov ěda

2,056

Př írodov ěda

1,901

Př írodopis

2,079

Př írodopis

Výc hov a ke z draví

1,038

Výc hov a ke z draví

Informatika

1,039

Informatika

Inf or matika ( volitelná)

1,136

Němec ký jaz yk ( dr uhý jazy k)

Franc ouz ský jaz yk ( dr uhý
jaz yk)

Rus ký jaz yk ( dr uhý jazy k)

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

1,5

2

1,04

2,5

2,058

Franc ouz ský jaz yk ( dr uhý
jaz yk)

1,989

1

1,145

Němec ký jaz yk ( dr uhý jazy k)

2,5

0,5

1,443

Inf or matika ( volitelná)

1,957

0

2,341

2,5

Rus ký jaz yk ( dr uhý jazy k)

3

IČ: 14618575

2,067

0

E-mail: stru@stru.hranet.cz

1

2

3

4
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7.5. Zjišťování výsledků vzdělávání žáků prostřednictvím srovnávacích testů ve
školním roce 2016/2017
V uplynulém školním roce se naše škola zúčastnila výběrového zjišťování výsledků
žáků 5. ročníku ZŠ v předmětech český jazyk, matematika, člověk a jeho svět.
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 dané třídy, 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.
5.A – Český jazyk:

5.A – Matematika:

5.A – Člověk a jeho svět:

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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5.B – Český jazyk:

5.B – Matematika:

5.B – Člověk a jeho svět:

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. 2017:
• Celkem ................................................................................................ 10 žáků
o z toho:
 s možností opravné zkoušky ...................................................... 4 žáci
 bez možnosti opravné zkoušky ................................................. 6 žáků
o z toho:
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) ................................. 1 žák
Neprospívající žáci po opravných zkouškách k 31. 8. 2017:
• Celkem ................................................................................................... 8 žáků
o z toho:
 po opravné zkoušce .................................................................... 2 žáci
 bez možnosti opravné zkoušky ................................................. 6 žáků
o z toho:
 odcházející na odborná učiliště (8. ročník) ................................. 1 žák
Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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Snížený stupeň z chování:
• uspokojivé:
 1. pololetí ........................................................................................... 1 žák
 2. pololetí ........................................................................................... 2 žáci
7.7. Údaje o umístění absolventů školy v roce 2017
Po ukončení školního roku 2016/2017 odešlo z naší školy na střední školy, učiliště
a víceletá gymnázia z 9. ročníku 46 žáků (18 dívek, 28 chlapců), z 8. ročníku
vychází 1 žák do učebního oboru (1 dívka).
Přehled umístění 46 žáků (18 dívek a 28 chlapců) 9. ročníků na jednotlivých typech
škol:
• Gymnázium.................................. …. 3 žáci (1 dívka, 2 chlapci)
• Střední odborné školy ...................... 18 žáků (12 dívek, 6 chlapců)
• Učební obory s maturitou ................. 11 žáků (2 dívky, 9 chlapců)
• Učební obory .................................... 13 žáků (2 dívky, 11 chlapců)
• Konzervatoř ...................................... 1 žák (1 dívka)
Přehled umístění absolventů 9. ročníků
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

18
13
11

3
1
Gymnázia

Střední
Učební obory
odborné školy s maturitou

Uč ební obory

Uměleck é
školy

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

Učební obor

28%

72%

Maturitní obor
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Přehled umístění odcházejících žáků z 8. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Učební obory .................................................................... 1 žák (1 dívka)
Přehled umístění odcházejících žáků ze 7. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Víceletá gymnázia .......................................................... 6 žáků (6 dívek)
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Přehled umístění odcházejících žáků z 5. ročníků na jednotlivých typech škol:
• Konzervatoř – tanec ........................................................ 1 žák ( 1 dívka)
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. 2017
Od 1. 9. 2016 došlo k legislativním změnám spojených s inkluzivním (společným)
vzděláváním.
Počet žáků s podpůrnými opatřeními 1. – 3. stupně (Jedná se o žáky s poruchami
učení, chování nebo se souběžnými vadami.)
Podpůrná opatření 1. stupně – celkem 14 žáků
ročník
počet
žáků

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

0

3

3

2

1

1

4

0

0

Podpůrná opatření 2. stupně – celkem 14 žáků
bez IVP
0
1
1
1
4
0
1
1
0

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

s IVP
1
1
0
0
0
0
2
1
0

Podpůrná opatření 3. stupně – celkem 3 žáci
1. roč.
2. roč.
3. roč.
4. roč.
5. roč.
6. roč.
7. roč.
8. roč.
9. roč.

bez IVP
0
0
0
0
0
0
0
0
0

s IVP
1
1
0
1
0
0
0
0
0

Ve škole působilo 5 asistentů pedagoga pro žáky se zdravotním postižením
a 1 asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním.
V průběhu školního roku 2016/2017 byly sestavovány plány pedagogické podpory
sedmnácti žákům. Při jejich tvorbě spolupracovali jednotliví vyučující i zákonní

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

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

Strana č. 50/130

zástupci, případně docházelo ke konzultacím s PPP Hranice. Plány byly pravidelně
vyhodnocovány. 12 žáků bylo na základě společného vyhodnocení vyšetřeno v PPP.
Na základě doporučení PPP byly také sestavovány individuální vzdělávací
programy (IVP) ve spolupráci s vyučujícími, třídními učiteli, rodiči a PPP. Ve
školním roce 2016 – 2017 nebyly shledány problémy s plněním IVP, jejich
zhodnocení bylo konzultováno s rodiči i s PPP, na metodických sdruženích
vyučujících.
Učitelé uplatňovali v práci s žáky s podpůrnými opatřeními doporučené metody
a postupy, individualizaci v hodinách, pedagogickou intervenci formou individuální
práce se žáky, doučování, návštěvy kroužku KIP. Ta byla poskytována jedenácti
žákům školy. 2 žáci navštěvovali 1x týdně předmět speciální pedagogické péče.
Díky zapojení se do projektu Univerzity Palackého v Olomouci „Inkluzivní
vzdělávání pro Olomoucký kraj“ jsme do školy získali od února 2017 školní
psycholožku. Ta se věnuje nejen dětem s potřebou podpůrných opatření, ale
pomáhá i žákům, rodičům a pedagogům při zvládání výchovných, výukových
i vztahových problémů. Podílí se na tvorbě IVP, výběru kompenzačních pomůcek,
provádí pozorování a diagnostiku žáků v hodinách. Spolupracuje při realizaci
třídnických hodin (vztahy ve třídách).
Z finančních prostředků určených žákům s podpůrnými opatřeními se ve školním
roce 2016/2017 nakupovaly publikace a pracovní sešity.
7.9. Údaje o žácích s dodatečným odkladem školní docházky
Ve školním roce 2016/2017 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 inkluzi, polytechnické
a digitální vzdělávání, specializované činnosti výchovných poradců, koordinátorů
EVVO 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.
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Druh semináře, školení
Spolupráce škola a rodina,řešení konfliktů v krizových situací
Keramické modelování pro vedoucí dílen
Živá knihovna jako metoda výuky
Elixír do škol – Biomechanika
Elixír do škol – Teslův transformátor
Elixír do škol – Elektrolýza
Elixír do škol – Veletrh nápadů
Krajská konference EVVO
Odhalování rizikových jevů
Ne(bojte) s Ne(bojte) se češtiny
IT nástroje a IT dovednosti učitele ve výuce cizích jazkyů
ADHD 1 – Neklidné dítě – problém zvaný ADHD (ADD)
Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice
Práce s nestandartním typem žáků
Aby čtení bylo radost
Obtížné rozhovory
Kyberšikana
Výtvarný seminář – Tiffany anděl
Jak získat druhé ke spolupráci (základy konstruktivní komunikace)
Jak sestavit plán pedagogické podpory
Seminář – komunikace
Kritéria školní zralosti
Trénink paměti a efektivní učení
Aktuální info k předškolnímu vzdělávání, změny školského zákona
Jednoduchý manuál pro komunikaci s rodiči
Přírodovědný inspiromat
Konstruktivní komunikace, vedení diskuzí
Kočičí zahrada – seminář
Když krajina vypráví – náměty do školy
Digitální kompetence pro ZŠ
Čtenářské strategie
Čtenářská dílna
Ukázková hodina čtení
Ukázková hodina Hejného matematiky
Živá knihovna jako metoda výuky
Základy 3D CAD SOLIDWORKS a metodika výuky na ZŠ
GRV v outdoorových aktivitách
Školení PLPP
IVOK Olomouc
Inkluze z pohledu ČŠI
Jak efektivně sestavit IVP
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Počet
účastníků
1
1
2
2
2
1
2
1
1
1
1
2
1
1
4
1
1
1
2
2
2
3
1
1
2
2
2
1
1
3
3
3
2
2
1
2
1
1
1
1
1
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Asistent pedagoga
Studium AJ – celoživotní vzdělávání učitelů, UP Olomouc

1
1

M atematika v běžném životě

1

M ontessori pedagogika

2

Polytechnická výchova

4

Tvořivá škola – čtenářská gramotnost

1

Práce s dvouletými dětmi v M Š

3

Edulab – práce s interaktivní tabulí

2

Hudební a logopedická prevence

2

MAP – Pasco, Vernier, UNIMAP
Otevřená hodina řízeného čtení
Výchova k podnikavosti, kreativitě, iniciativě

2
2
2

K dalšímu vzdělávání pedagogických pracovníků využíváme především bohaté
nabídky UP Olomouc, MAS Hranicko (při tvorbě M AP), SCHOLA SERVISU
Přerov, NIDV Olomouc, ekologického centra Sluňákov, spolupracujeme
s nakladatelstvím
Fraus, Tvořivou
školou,
dodavateli
interaktivních,
multimediálních a experimentálních produktů SMART, PROM ETHEAN, PASCO
využíváme nabídky seminářů nakladatelství Oxford, atd.

9.

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
9.1. Mimoškolní aktivity - zájmové útvary (kroužky)
Školní zájmové útvary:
Keramika
Dramatická výchova + anglický jazyk
M alí badatelé
Počítačový kroužek
M atematické hrátky pro 9. ročník
Šachový kroužek
Jazykové hrátky pro 9. ročník (příprava pro přijímací zkoušky)
Knihovnický
Florbal
Latinsko - americké tance
Robotika a programování
Tvořílek
Hurá na tatami
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Kroužky v rámci školní družiny:
Sportíno
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:
•

Prvním zářiovým projektem v první třídě je velice pěkný projekt zabývající se
bezpečností „Bezpečnou cestou do školy“. Nenásilně upozorňuje na nebezpečí,
které dnes na naše děti číhá na každém kroku. Druháci navázali na tento projekt
„Bezpečnou cestou do školy II“. Ve třetím a čtvrtém ročníku mezi děti
pravidelně přichází pan Trčka z místní autoškoly, který prověří, co všechno naš i
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.
Pro celý první stupeň a šesťáky je každoročně pořádaná „Dopravní soutěž“ pod
vedením paní učitelky Jurčákové.

•

I letos se žáci nejnižších ročníků věnovali projektu s názvem „Jak voní
a chutná podzim“. Zdaleka však, jak by se z názvu mohlo zdát, nezaměstnávali
jen chuťové buňky. Celý první stupeň byl vyzdoben přírodninami a výrobky
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s podzimní tématikou. Vznikaly zajímavé skupinové výstupy na dané téma.
K podzimnímu tvoření byli pozváni i rodiče. Odpolední dílničky pro rodiče jsou
u dětí i rodičů oblíbené, rodiče se školou rádi spolupracují. Téměř všechny třídy
prvního stupně prošly výukou „Lesní pedagogiky“, projekt, který se nám daří
podnikat díky grantovému přispění města Hranice.

•

Již osmým rokem se zapojujeme do projektu „Ovoce do škol“. 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 M eziříčí.

•

Týdenní projekt třetích tříd „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. M enší žáci
ve třídách, větší žáci ve skupinách podle zájmu, se věnovali vánočním tradicím
a zvykům a vyráběli tradiční výrobky, které pak byly odpoledne vystaveny
a nabízeny na školním jarmarku provoněným skořicí a vánočním punčem.
Jarmark byl doplněn kulturním programem Hvězdiček a Slunečnice z mateřské
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školky a krásnými vánočními písněmi žáků 1. stupně. 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, apod.
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•

Projektem „Ponožkový den“ podpořili prvňáci a druháci děti s Downovým
syndromem. Na nohách měli ponožky, každou jiné barvy na důkaz toho, že
nejsme všichni stejní, ale všichni jsme důležití – a to vše dokázali naši nejmenš í
školáčci vysvětlit.

•

I letos 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“. Řady čtenářů se
i tímto projektem výrazně rozšířily.. Ve třídách se vede evidence přečtených
knih, probíhají pravidelné besedy o knihách. Prvňáci a čtvrťáci prožili „Noc
s Andersenem“.

•

I letos jsme přivítali ve škole spisovatele. Paní Hana Šimková Čechová píše
pohádky pro děti a ve škole nám představila svou novou knihu „Pohádkové
nápady pro malé kutily a kutilky“. Besedy se zúčastnil celý první stupeň.
Prvňáci si užili besedu s paní spisovatelkou Zuzanou Pospíšilovou. V knihovně
máme celou řádku jejich knih. Děti hodně motivovala k jejich přečtení.
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•

Díky velice schopným „jazykářkám“ na prvním stupni se mohou i malé děti
seznámit s mezinárodním projektem eTwinning. Prvňáci namalovali
a jednoduchými anglickými pozdravy popsali vlastnoručně vyrobené
velikonoční pohlednice a poslali je kamarádům z Polska. Druháci v hodinách
angličtiny psali o sobě „All about me“ a také navázali kamarádství s vrstevníky
z ciziny.

•

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.

•

Velice se osvědčil celoroční přírodovědný projekt, který se v loňském roce
uskutečnil. Každá třída si promyslela téma, kterému se bude v průběhu roku
věnovat, sbírat informace, dokumentovat, prožívat. Prvňáčci celý rok
pozorovali strom, který vidí z oken své třídy. Své zážitky a pozorování
podrobně popisují na svém třídním s webu. Školní zahradu a její pozorování si
vzali za své i druháci, přiložili i ruce k dílu na třídním záhonku. Třeťáci celý rok
zkoumali bylinky. Snažili se je poznávat, vařili bylinkové čaje, vyjeli za
odborníky do botanické zahrady. Čtvrťáci se zaměřili na to, jak to vypadá
s odpadem v přírodě, jak se ten který materiál v přírodě „ztratí“ - rozloží nebo
naopak zůstane v nezměněné podobě. Druhá třída čtvrťáků pozorovala ptactvo
na naší zahradě. Na okenní parapet umístili krmítka a starali se o stravu malých
opeřenců. Odměnou jim pak bylo sledování činnosti v krmítku i v korunách
stromů. Vyjeli si i do ornitologické stanice. Páťáci nazvali svůj projekt „Což
takhle dát si bramboračku“ – zasadili, starali se a pak i snědli. A že byla
bramboračka byla výborná! Druhá třída páťáků zaměřila svůj projekt
badatelsky. M ěřili teplotu a vlhkost vzduchu, zjišťovali hodnoty
i z meteorologické stanice. Žáci 6. A v přírodopisu během jara pozorovali růst
rostlin, měřili jejich výšku a 1 x týdně je fotili. Získaná data poté v hodinách
informatiky zpracovali do grafů a tabulek a prezentovali na nástěnce. 7. ročník
pozoroval a určoval vodní bezobratlé ve školním jezírku a půdní bezobratlé.
Žáci 6.B také měřili v hodinách fyziky teplotu, atmosférický tlak, UV záření,
rychlost větru, vlhkost vzduchu, sluneční svit a srážky a porovnávali údaje
z meteobudky na zahradě s údaji z meteorologické stanice na střeše školy.
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Výstupy jsou rovněž zpracovány na nástěnce a na webových stránkách školy.
Také v jazycích se žáci zapojovali tím, že obohacovali svou slovní zásobu, např.
části rostlin a komentovali výsledky práce v cizím jazyce.

•

I 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. Projekt je mezi žáky a rodiči značně oblíben. Od září do
března proběhlo pět setkání, která byla určena pro všechny předškolní děti
v Hranicích. V září pod názvem Velmi zdravý jídelníček zajistí vám skřítek
Klíček, v listopadu Z pohádky do pohádky a dále tři setkání na palubě korábu
Struhlovák – Cesta objevů v listopadu, Cesta poznání a dovedností v lednu
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a Cesta znalostí v březnu 2017. Děti se setkávaly v zajímavých čtvrtečních
odpoledních se svými budoucími učitelkami, pro rodiče byla připravena beseda
o školní zralosti s paní M gr. M atysovou z pedagogicko-psychologické poradny.
Po zápise do 1. tříd si zapsané děti vyzkoušely Školu nanečisto, seznámily se
s budoucími spolužáky 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:
o 6.ročník:
 Ve spirále času – projektový den starověké Řecko.
 Práce s myšlenkovou mapou – pravěk.
o 7.ročník:
 Soutěž „Znáte svoje město?“
 Globální rozvojové vzdělávání (GRV) – projekt Arabské vynálezy, M LT,
čtenářská gramotnost.
 Práce s myšlenkovou mapou - Karel IV.
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o 8. ročník
 Zážitková výuka, propojení VV a D, téma průmyslové revoluce – textilní
výroba, ruční práce versus továrna.
 České vynálezy ovlivnily svět.
 GRV – Kolonialismus, otrokářství.
 Žurnalistou proti proudu času – využití odborných a zábavných časopisů
zaměřených na historii – Časostroj, Živá historie, Téma apod.
o 9.ročník
 Osvětim – příprava na historickou exkurzi.
 GRV – projekt „Jedna planeta. Dva světy.“
 Projekty a výukové lekce v rámci globálního rozvojového vzdělávání
(GRV) – téma migrace, uprchlictví apod. – příprava na Živou knihovnu,
ARPOK Olomouc.

o 6.-9. ročník
 Práce s historickými dokumenty: např. Gilgamešův zákoník, reformy
M arie Terezie, Zlatá bula sicilská, Benešovy dekrety.
 Zábavná historie – tvoříme: historické tajenky s letopočty, historické
bingo, historické kvarteto.
•

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 bylo téma zaměřené na ptactvo. Žáci
druhého stupně již tradičně v rámci „Dne Země“ pomáhali dobrým skutkem pro
přírodu.
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•

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. Viz. „Údaje o environmentální výchově“

•

Letos se již pošesté 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 šestiboje. Soutěžilo se v disciplínách běh na 60 m, skok
daleký, hod míčkem, shyby, leh sedy a volitelná disciplína – běh na 1 km nebo
driblink v kategoriích: družstva žáci 2003 – 2006 a jednotlivci věková kategorie
2002 – 2007. Projekt byl úspěšný, dosažené výsledky doplnily portfolio žáků.
Navíc vybraní žáci úspěšně reprezentovali školu na okresním, krajském
i republikovém finále v Brně. Vyvrcholením aktivit v oblasti OVOV pak jistě
byla naše organizace okresního a krajského kola, na které přijela všechny
účastníky podpořit hvězda nejen české, ale i světové atletiky, trojskokanka
Šárka Kašpárková.

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

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

Strana č. 62/130

•

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.

•

Výuku anglického jazyka zpestřily projekty:






„Halloween“ – všechny ročníky I. i II. stupně, na I. stupni vyřezávání dýní
a jejich výstava, v 6. B třídě proběhla výuka ve strašidelných kostýmech.
„ Easter Card – eTwinningový projekt, třída 1.A, výměna velikonočních
pozdravů“
„Christmas – Vánoce“, ve všech ročnících, v rámci výuky.
„All about me“ – eTwinningový projekt, třídy 2.A, 1.A, 4.B.
Postcards from Europe – eTwinningový projekt, 6.B, výměna pohlednic,
spolupráce s polskými žáky z města Przeclaw.
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Výuku německého jazyka zpestřily projekty:




•
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Rund um das Essen – eTwinningový projekt na téma jídlo. Spolupráce
s polskou základní školou ve městě Chorzów. Projektu se účastní žáci
7. ročníku. Nejdříve si vyměnili dopisy mezi sebou, dále žáci obou škol
zpracovali listy se slovíčky k tématu Jídlo včetně přiložených obrázků.
Další fází je natočení rozhovoru v restauraci – tato část projektu bude
dokončena v září 2017. V současné době počítáme s další dlouhodobější
spoluprací s naší partnerskou školou
Alles über deutschsprachige Länder –
vše o německy mluvících zemích,
projekt 8. ročníku, vyhledávání
informací, obrázků, zpracovávání do
projektu.

Výuku ruského jazyka zpestřily projekty:




Naše město – 9.AB
Ruská národní jídla – 8.B
Ruská města, scrabble – 8.A

•

Návštěva portugalských studentů v hodinách – 24. 3. 2017 a 27 .3. 2017 se
uskutečnila na naší škole návštěva portugalských středoškolských studentů,
kteří pobývali na výměnném pobytu na Střední průmyslové škole v Hranicích.
Pobývali u nás dva dny, ve kterých se účastnili vyučovacích hodin našich žáků.
Jednalo se o 5. – 9.ročníky. Cílem bylo seznámit žáky s portugalskou kulturou,
zvyky a tradicemi a naopak portugalské
studenty seznámit s českou kulturou a
ukázat jim, jak probíhají hodiny na naší
základní škole, a příležitost pro naše
žáky vyzkoušet si anglický jazyk
v praxi. Studenti měli připravené
prezentace, které byly zajímavé, snažili
se zapojit do vyučování, vyzkoušeli si
kvízy, hlavolamy i hodiny anglického
jazyka.

•

V rámci výuky technických předmětů a řemeslné výroky se chlapci 8. ročníků
účastnili projektu SPŠ Hranice 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. Žáci 9. ročníků se
účastnili projektů: „Od pilníku k využití digitálních technologií v CNC
technice“, „Dřevěné hrátky“, „Chemie převážně nevážně“ a „Robotování
a stavebnictví“. Všichni žáci měli možnost nahlédnou pod pokličku průmyslové
školy a pro mnohé to byl impuls vybrat si pro své další studium právě tuto
školu.

•

Žáci 8. a 9. ročníků navštívili Střední zdravotnickou školu v Hranicích za
účelem získání informací o tom, co obnáší zdravotnické povolání. Žáci s i
prakticky vyzkoušeli resuscitaci, stabilizační polohu, najít si vlastní tep,
obvazové techniky a péči o pacienta na lůžku.
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•

Grantový projekt "Hledání nové cestičky k výuce matematiky" - stále
využíváme vytvořeného e-learningového prostředí ve výuce, žáci k domácí
přípravě.

•

Síť škol M .R.K.E.V. (M etodika 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 materiálů včetně časopisu Bedrník.
M ateriály jsou zapojeným zařízením distribuovány prostřednictvím krajských
koordinátorů sítě, kterými jsou vybraná členská střediska Pavučiny.
Pedagogickým pracovníkům ze škol zapojených v síti škol M RKEV 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 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.

•

Velmi zajímavý a společensky prospěšný byl celorepublikový „Projekt
72 hodin“. Jednalo se o tři dny plné dobrovolnických aktivit. Kdykoliv během
těchto 72 hodin (13. – 16. října 2016) a zároveň jakkoliv dlouho se dobrovolníci
(30 000) po celém Česku pustili do aktivit, které pomáhají 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
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hodnoty a zajímavé podněty pro smysluplné trávení volného času. Dále také
navázat partnerství s místními radnicemi a podnikateli v obcích. 6.B s třídní
paní učitelkou zacílila na dětský domov, kde pomohli hrabat listí, posbírat
jablka a nakonec zapojit i místní děti do fotbalového zápasu. Pro třídu bylo fajn
poznat, kde a jak žijí jejich dvě spolužačky. Deváťačky si zase připravily
odpoledné plné her a tvoření pro děti z mateřské školky.

.
•

Víkend otevřených zahrad - Letos poprvé jsme se zapojili do celorepublikové
akce Víkend otevřených zahrad. Návštěvníkům jsme se rozhodli představit tři
naše školní zahrady - Lesní, která slouží družině a školce Slunečnice před naší
školou, Zajícovu přírodní zahradu, která slouží především k výuce a relaxaci
a Herní zahradu u M Š Klíček. Do rozkvetlé zahrady se umístila i výtvarná díla
našich žáků a vytvořila se tak nádhernou přírodní galerie. Přírodovědně nadšené
děti zkoušely lovit a určovat breberky v jezírku, malí výtvarníci si vyráběli
vlaštovky a mladí vědátoři odečítali hodnoty v meteorologické budce. Rodičům
a prarodičům jsme nabídli povídání o smyslu a principech přírodních zahrad.
Navštěvníci se mohli u vstupu do zahrady seznámit s celoročními
přírodovědnými projekty našich žáků a ochutnat domácí bezinkovou limonádu
a sirup. Za vyplnění pracovního listu si někteří jako odměnu a poděkování za
návštěvu odnášeli domů samolepku nebo mátový čaj z naší přírodní zahrady
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•

V rámci informatiky se žáci zabývali těmito projekty: Tvorba animací, WWW
stránek statických, WWW online webnode, 3D modely, videa, sdílení google
dokumentů, blogy.

•

Zapojili jsme se do 7. ročníku česko-slovenského projektu pro základní školy
a osmiletá gymnázia: „Záložka do knihy spojuje školy: Čtu, čteš, čteme“
(6.AB).

9.3. S outěže, 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 M ěsto Hranic
pozvánkou
nejúspěšnějších žáků na
setkání s představiteli
města, udělením
pamětních listů
a zápisem do kroniky
města.
Zde je výběr z dlouhého seznamu soutěží a olympiád, jichž se naši žáci zúčastnili či
které jsme sami organizovali, včetně nejúspěšnějších řešitelů:
•

M atematické a logické soutěže:
o M atematický klokan (nejlepší trojice z ročníků):
 2. ročník: Caletka Filip 2.A, Vývoda Ondřej 2.A, Hudečková Karolína 2.A
 3. ročník: Hložek M artin 3.A, Raptová Kateřina 3.A, Košťál M artin 3.A
 4. ročník: nesoutěžil
 5. ročník: Burianec Ondřej 5.A, Vostřez Patrik 5.B, Arganová Natálie 5.B
 6. ročník: Pavlík Jaroslav 6.A, Nedělka Aleš 6.A, Trčka Josef 6.A
 7. ročník: Chaloupka Zbyněk 7.A, Lukešová Alžběta 7.A, Hojgrová
Kristýna 7.A
 8. ročník: Vilím Ondřej 8.A, Klanicová Eliška 8.A, Babača Čeněk 8.A
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 9. ročník: Paus Ondřej 9.A, Šváček Jiří 9.A, Jiříček Vojtěch 9.A
o Pythagoriáda – okresní kolo
 5. ročník: 25.-28. místo – Bejdáková Beata 5.B
 6. ročník: 22.-30. místo – Gola Vojtěch 6.B, Přikryl Tomáš 6.B, 39.41.místo – M arodi Tomáš 6.B
 7. ročník: 11.-13. místo – Samiecová Pavlína 7.A, 15.-16. místo – Hertlová
Simona 7.A
 8. ročník: 8.-10. místo – Zeman Lukáš 8.B, 11.-15. místo – Babača Čeněk
8.A, 21. místo – Jiskrová M arkéta 8.B
o M atematická olympiáda – okresní kolo
 5. ročník: 4.-9. místo – Burianec Ondřej 5.A – úspěšný řešitel
 6. ročník: 7.-9. místo – Kuncová Terezie 6.A, Dohnal M artin 6.B,
14. místo – Přikryl Tomáš 6.B – úspěšní řešitelé
 8. ročník: 22. místo – Vilím Ondřej 8.A, 23. místo – Zeman Lukáš 8.B
 9.ročník: 11.-12. místo – Jiříček Vojtěch 9.A, 20.-21. místo – Šostok
M artin 9.B – úspěšní řešitelé
o M atematická olympiáda – krajské kolo
 9.ročník: 46. místo – Jiříček Vojtěch 9.A
o Logická olympiáda
Do krajského kola se probojovali Ondřej Burianec (5.A) a Vojtěch Jiříček
(9.A). Ondřej obsadil 11. místo a Vojtěch 28. místo.
o Šachový přebor
 Školní kolo – 1. stupeň (celkem soutěžilo 9 žáků): 1. Vostřez Patrik 5.B, 2.
Jiříčková Anna 4.B, 3. Soural Aleš 5.B
 Školní kolo – 2. stupeň (celkem soutěžilo 13 žáků): 1. Jiříček Vojtěch 9.A,
2. Nedělka Aleš 6.A, 3. Pitrun Dominik 6.B
 Okresní kolo – 1. stupeň: 5. místo (Vostřez 5.B, Soural 5.B, Stoklasa 2.B,
Jiříčková 4.B)
 Okresní kolo – 2. stupeň: 1. místo (Jiříček 9.A, Nedělka 6.A, Talapka 7.A,
Príbela 8.A)
 Krajské kolo – 2. stupeň: 10. místo (Jiříček 9.A, Nedělka 6.A, Talapka
7.A, Príbela 8.A)
o Přebor školy v dámě 2016/2017
 1.-5. třída (celkem soutěžilo 7 žáků): 1. Sedlák Ondřej 4.B, 2. Janiš
Jaroslav 5.A, 3. Trčka Šimon 4.A
 6.-9. třída (celkem soutěžilo 8 žáků): 1. Zeman Lukáš 8.B, 2. Paus Ondřej
9.A, 3. Polášek Pavel M atouš 8.B
o Školní Piškvorkiáda:
Každoroční soutěž proběhla 16. 11. 2016 za účasti celkem 40 žáků naší školy
a ZŠ 1. máje v Hranicích.
 Kategorie 4. – 6. ročník: 2. místo – Jiříčková Anna (4.B), 3. místo – Los
Josef (4.B)
 Kategorie 7. – 9. ročník: Žáci naší
školy se umístili na 5. – 8. místě.
 Opět
jsme
se
zúčastnili
„Republikového mistrovství škol
v pišqworkách
2016“.
Reprezentovali nás kapitán Ondra
Paus z 9.A, Vojtěch Jiříček z 9.A,
Ondrěj Hlavinka z 9.B, Jakub
Hostaša z 8.B, M artin Řehák z 8.B.
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Kluci vybojovali 3. místo a postup do krajského kola jim tak unikl o jediné
místo.

•

Jazykové soutěže:
o Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce
 M ladší kategorie (6. + 7. ročník): 1. místo s postupem do okresního kola –
Nikol Vítková, 7.A – 15. místo v okresním kole
 Starší kategorie (8. + 9. ročník): 1. místo s postupem do okresního kola –
Roman Salát, 9.A. – 16. místo v okresním kole

Olympiáda českého jazyka:
Školní kolo – zúčastnilo se 10 žáků z 6. až 9. ročníku, postup do okresního
kola: M acková Tereza 9. B
 Okresní kolo – úspěšné 3. místo M acková Tereza 9. B s postupem do
krajského kola
o Recitační soutěž:
 Školní kolo:
 3. kategorie (6., 7.třída): 1. Nikol Vítková 7.A, 2. M agdalena
Bradáčová 6.B, Eliška Turečková 6.A, 3. Zuzana Slobodová 6.A
 4. kategorie (8. a 9. třída): 1. neuděleno, 2. Barbora Ondroušková 8.A,
3. Sára M ikulíková 8.B, M arkéta Jiskrová 8.B
 Okresní kolo: reprezentovali – Nikol Vítková 7.A, Barbora Ondroušková
8.A
o
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o Literární soutěže:
 žáci 9.A a 9.B – Literární Lidice

•

Výtvarné soutěže:
o Za časů české královny M arie Terezie (bez umístění)
o 45. ročník M ezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice 2017 (čestné uznání –
Sloveňáková M arkéta 9.A)

o Hranice očima dětí (Cena DDM Hranice – Tomáš Přikryl, Tomáš M arodi 6.B,
oceněné práce, které budou použity pro tisk do knihy „Kraje očima dětí.“ –
Denisa Ráková 9.B, Lenka M ácová 9.A)
o MAP Hranice – výtvarná soutěž „Děti dětem“ (Rozdejme radost obrázkem
dětem z dětského domova):
 Kategorie 1. stupeň ZŠ: 1. místo – Adriana Balánová, LOUTKY, 5.B,
3. místo – Anna M iroslava Jiříčková, MOJE PLANETA, 4.B, cena poroty
– Tereza Rýparová, JÁ A M ŮJ PEJSEK, 4.A
 Kategorie 2. stupeň ZŠ: 1. místo – Nikol Vítková, POHÁDKA, 7.A
o M ájové tvoření:
 2. kategorie (vyhlašováno nejlepších 10 prací): 1. místo – Zuzana
Lovětínská 5.B, v nejlepší „desítce“ – Tereza Ryparová, M arkéta
M aléřová, Simona M artínková
 3.kategorie: v nejlepší „desítce“– Antonín Sloboda
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o Ekologické automobily v roce 2077:
 1. kategorie (1. – 5. třídy): 1. místo – Patrik Vostřez 5.B, 3. místo – Adam
Juráň 4.A, cena poroty – Ondřej Burianec 5.A
•

Přírodovědné soutěže:
o Zlatý list – místní kolo:
 mladší kategorie: 3. místo – Hrazdil Adam 6.B, Gola Vojtěch 6.B,
M acháček M ikuláš 6.B, Přikryl Tomáš 6.B, Klvaňa Patrik 6.B, Dohnal
M artin 6.B
o Recyklohraní – celoškolní soutěž
o Astronomická olympiáda:
 základní kolo: 10 úspěšných řešitelů
 krajské kolo: mladší kategorie – 18. místo – Foltasová Kristýna 7.A, starší
kategorie – 13. místo – Jiříček Vojtěch 9.A
o Fyzikální olympiáda – Archimediáda:
 okresní kolo: 10. místo – Foltasová Kristýna 7.A, 13. místo –
Vymětalíková Alexandra 7.A, 14. místo – Poledňáková Barbora 7.A
o Eurorébus:
 Do domácí části se zapojily 4 třídy: 6.A (1569 b.), 6.B (6738 b.),
8.A (7625 b.), 9.B (5498 b.)
o Naší přírodou:
 okresní kolo: 2. místo – Salát Roman 9.A
o M alá chemická olympiáda:
 okresní kolo: úspěšní řešitelé – M acková Tereza 9.B, Lacková Adéla 9.A
o O nejlepšího chemika regionu:
 okresní kolo: úspěšní řešitelé – Salát Roman 9.A, Paus Ondřej 9.A, Jiříček
Vojtěch 9.A
o Zeměpisná olympiáda:
 školní kolo:
 kategorie A – 1. Dohnal M artin 6.B, 2. Pavlík Jaroslav 6.A, 3. Hrazdil
Adam 6.B
 kategorie B – 1. Lukešová Alžběta 7.A, 2. Poledňáková Barbora 7.A,
3. Blažek Vojtěch 7.A
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kategorie C – 1. Paus Ondřej 9.A, 2. Šostok M artin 9.B, 3. Babača
Čeněk 8.A
 okresní kolo:
 kategorie A – 8. místo Dohnal M artin 6.B, 14. místo Pavlík Jaroslav
6.A
 kategorie C – 3. místo Paus Ondřej 9.A, 10. místo Šostok M artin 9.B
o Zeměkoule pod lupou:
 3. místo – Kopáčik Daniel 6.A, Poledňáková Barbora 7.A, Babača Čeněk
8.A, Paus Ondřej 9.A
 4. místo - Dohnal M artin 6.B, Lukešová Alžběta 7.A, Jiskrová M arkéta
8.B, Šostok M artin 9.B
o Biologická olympiáda:
 okresní kolo: 9. místo – Babača Čeněk 8.A, 10. místo – Poledňáková
Barbora 7.A, 11.místo – M ikulíková Sára 8.B, 12. místo – Jiskrová
M arkéta 8.B, 18. místo – Sedlák Jiří 7.A
o YPEF (Yang people in europian forests) na SLŠ:
 2. místo v místním kole – Salát Roman 9.A, Šváček Jiří 9.A, Pavlík Josef
9.A
•

Ostatní soutěže:
o Dějepisná olympiáda:
 úspěšní řešitelé: Ondřej Paus 8.A, Vojtěch Jiříček 9.A
o Soutěž v počítačových a manuálních dovednostech:
 1. místo – Josef Pavlík 9.A, 3. místo Čeněk Babača 8.A
o Soutěž SPŠ Hranice v počítačových a manuálních dovednostech:
 Soutěž jednotlivců: absolutní 1. místo – Roman Salát 9.A
 soutěž družstev: 1. místo – Roman Salát 9.A, Josef Pavlík 9.A
o Počítačová soutěž – Fotoakademie
o Příroda objektivem fotoaparátu (školní fotosoutěž):
 kategorie 1.-3. ročníky: 2. místo – Natálie M iková 3.A, 3. místo – M ichal
Zikan 2.A
 kategorie 4.-5. ročníky: 1. místo – Ondřej Burianec 5.A, 2. místo – Simona
M artínková 5.A
 kategorie 6. ročník: 1. místo – Aneta Oravová 6.A, 2. místo – M onika
Ličmanová 6.B, 3. místo – Adam Krečmer 6.B
 kategorie 7. ročník: 1. místo – Jiří Sedlák 7.A, 3. místo – Jan Hynčica 7.A
 kategorie 8. ročník: 1. místo – Hana Hostašová 8.A, 2. místo – Valerie
Vilímková 8.A
 kategorie 9. ročníků: 1. místo – Petr Barták 9.A, 2. místo – Nikol Facková
9.A
o Bobřík informatiky IBOBR: Informatická soutěž pro žáky základních
a středních škol. Soutěžící odpovídají na otázky z oblasti algoritmizace,
porozumění informacím, řešení problémů a digitální gramotnosti. Dopravní
soutěž
o Sběrová soutěž (sběr papíru)

•

Sportovní soutěže:
o Přespolní běh:
 starší žákyně – 2. místo v okrese
 starší žáci – 2. místo v okrese
 mladší žáci – 5. místo v okrese
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o M inifotbal:
 5. místo v okrese
o Florbal:
 starší žáci – 1. místo v okrsku
 mladší žáci – 4. místo v okrsku
 starší. žákyně – 5. místo v okrsku
o Atletický čtyřboj:
 starší žáci – 5. místo v okrese
 starší žákyně – 2. místo v okrese, 10. místo v kraji
o Pohár rozhlasu:
 starší žáci – 9. místo v okrese
 starší dívky – 5. místo v okrese
o OVOV 2016:
 republikové finále: Burdej Daniel – 6. místo v republice
o OVOV 2017:
 Jednotlivci:
 1. místo v okrese, 1. místo v kraji – Burdej Daniel 9.B – postup na
republikového finále
 2. místo v okrese – Kříž Tomáš 8.B
 1. místo v okrese, 2. místo v kraji – Kostruchová Tereza 9.B
 2. místo v okrese – Bezděk M ichal 8.B
 3. místo v okrese, 8. místo v kraji – Bubela Radek 8.B
 Družstva:
 2. místo v okrese, 14. místo v kraji
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o Vybíjená 1. stupeň:
 dívky – 3. místo v okrsku
 smíšená kategorie – 2. místo v okrsku
o M okrá štafeta (plavecké závody)
o Hranické hry bez hranic: 7. místo
o Hranice Dragons (dračí lodě): 1. místo
o M ájový atletický víceboj:
 starší.žáci – 1. místo
 starší žákyně – 1. místo
 mladší žáci – 3. místo
 mladší žákyně – 2. místo
 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:
o Exkurze pro žáky 1. stupně:
 1. ročník: lesní pedagogika ve Valšovicích
 2. ročník: 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, Ornitologická stanice
 5. ročník: Planetárium Ostrava, lesní pedagogika Valšovice
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o Exkurze pro žáky 2. stupně:
 6. ročník:
 Přírodopis – Chráněné území hranicka, herbář
 Dějepis – historická exkurze do Valašského skanzenu v Rožnově p/R
(Vánoce na dědině), Kinematograf – vývoj filmu, výukový program
M uzeum Hranice.
 7. + 8. ročník:
 Bartošovice - šelmy
 8. ročník:
 Dějepis, občanská výchova – v Zámeckém klubu proběhla přednáška
pro žáky 8. 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.
 9. ročník:
 Fyzika a přírodopis Jaderná elektrárna Dukovany, přečerpávací vodní
elektrárna Dalešice, hadcova mohelenská step.
 Občanská výchova – Úřad práce Přerov (informační a poradenské
centrum).
 Dějepis – Historická exkurze do Osvětimi proběhla v rámci grantu
města Hranic v hodinách českého jazyka jsme na návštěvu tábora
navázali filmy Collete a Všichni mojí blízcí.
 Beseda a film Nicholas Winton, Zámecký klub
 Zájemci z 2. stupně se zapojili do akce: 14. únor M ezinárodní den
darování knih. Vybrané knížky zanesli na dětské oddělení v nemocnici
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Hranice a na doléčovací oddělení, aby si děti i dospělí pacienti mohli
zkrátit čas v nemocnici čtením.
 Živá knihovna - spolupráce ARPOK Olomouc, zahraniční studenti na
Struhlovsku, práce s předsudky a stereotypy – migrace, uprchlíci,
náboženství, válečné.
2. stupeň průřezově všemi ročníky:
 Zeměpisný audiovizuální pořad: Brazílie – Vášnivé srdce Jižní
Ameriky

o Divadelní představení pro žáky:
 2. ročník – Pohádka John a M ary“
 3. ročník – Pohádka John a M ary“
 4. ročník – Pohádka John a M ary
 5. ročník – Koncert k primární prevenci – Exim tour, divadelní představení
M alý princ, Pohádka – John a M ary
 6. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Hodina Komenského
 7. ročník – Divadlo loutek Ostrava - Sabotáž
 8. ročník – Divadlo loutek Ostrava – Bouře
 9. ročník – Divadlo loutek Ostrava – M arvin

o Koncerty:
 M oravské filharmonie Olomouc: 6. a 7. ročník – „Dobro a zlo v hudbě“
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Koncert v rámci Evropských jazzových dní Hranice – 8. a 9. ročník –
„Historie a vývoj jazzu“
o Zahraniční výjezdy pro žáky:
 Polsko – Osvětim – koncentrační tábor
 Rakousko - Vánoční Vídeň - tradiční celodenní zájezd do Vídně pro žáky
2. stupně. Celkem se zúčastnilo 47 žáků z 6. – 9. ročníku. Cílem zájezdu
byla prohlídka historické části města, nákupní ulice M ariahilfestrasse
a vánoční trhy u radnice.
 Rakousko - Celodenní zájezd do Vídně – 1. 6. 2017 – zájezd do Vídně pro
žáky 2. stupně. Celkem jelo 46 dětí. Program: zámek Belveder, zábavní
centrum Prater, nákupní centrum Primark.
 Projekt v rámci strategického partnerství škol Erasmus+ „3, 2, 1 …
Action!“ – krátkodobé vzdělávací aktivity – 27. 11. až 3. 12. 2016,
Bulharsko, Sofia (Zuzana Slobodová, Eliška Turečková), 21. 5. 2017 až
26. 5. 2017, Španělsko, Reus (Nela Hřebcová, M artina Rabelová).
 Projekt v rámci strategického partnerství škol Erasmus+ „112 Can I help
you?“ – krátkodobé vzdělávací aktivity – 8. 3 až 14. 3. 2017 (Tereza
Strnadlová, Alžběta Lukešová, Jan Hynčica).

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).
Beseda s úspěšným absolventem školy.
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.
Beseda s policistou – všechny ročníky
1. stupně.
Beseda s hasiči – 2. a 6. ročník.
Beseda s žijící pamětnicí ŠOA, holocaust.
M ediální výchova, multikulturní výchova –
výukové lekce, spolupráce ARPOK Olomouc.
6. – 9. ročník EXIT TOUR – propojení
prevence a dějepisu, besedy Světová náboženství a sekty, Hus jak ho neznáte.
Beseda se zrakově postiženou paní (6. – 9. roč.).
Srovnávací v rámci EU – M APLE – 2 x za školní rok 2. stupeň.
Beseda: Čas proměn – 6. ročník.
Galerie M +M – spolupráce na výstavách.
Předtaneční kurz pro žáky 9. ročníku.
Anglicko-české představení – 25. 4. 2017 proběhlo v Divadle Stará střelnice
představení pro žáky naší školy.
 1. stupeň – pohádka John a M ary, přizpůsobená anglickým znalostem dětí.
 2. stupeň – volné pokračování příběhu o Peteru Blackovi – Peter Black II..
Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku za přítomnosti rodičovské veřejnosti.
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9.6. Mateřská škola
M ateřská 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 „Se skřítkem
Klíčkem a jeho kamarády odemkneme celý svět“.“.
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 .............................................................................................. 13
Logopedie .............................................................................................. 18
Taneční kroužek .................................................................................... 15
Házená.................................................................................................. 118

Odklad povinné školní docházky byl doporučen šesti dětem. Do základní školy odešlo
33 dětí.
Výčet některých akcí pořádaných pro děti, případně i jejich rodiče, v průběhu školního
roku 2016/2017:
•
•
•
•
•
•
•

Návštěva akce Barevný den bez aut
Polesí Valšovice „Lesní pedagogika“
Pečení martinských rohlíčků
M ikuláš v M Š s mikulášskou nadílkou
Návštěva Galerie M +M – betlémy, perníčky, ozdoby
Návštěva předvánočního kostela
Vánoční nadílka nových hraček
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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
M asopustní karneval
M uzikoterapie
Sourozenecké odpoledne – tvoření s rodiči –
velikonoční ovečka z keramické hlíny
Den otevřených dveří v M Š
Vynášení smrtky ke splavu řeky Bečvy „Loučení se zimou“
Návštěva na velikonočním jarmarku v ZŠ
Návštěva loutkového divadla v Ostravě – představení „Broučci“
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
Pohádková zahrada
Pěší výlet z Helfštýnu
Divadlo „ Jak se Honzík uzdravil“

M ateřská škola úzce spolupracuje se ZUŠ, Domem dětí a mládeže, SLŠ, galerií M +M .
Logicky největší spolupráce je se školou na Struhlovsku. Na podzim proběhla společná
akce M Š a 1. stupně ZŠ – „Podzimní slavnost“, po celý rok děti využívají veškeré
prostory školy, paní učitelky spolupracují s učiteli ze ZŠ.
Již čtvrtým rokem proběhl lyžařský kurz a opět se těšil velké popularitě. I tentokrát se
uskutečnil v Heiparku v Tošovicích. Účastnilo se 27 dětí.
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Pravidelně, dvakrát ročně jezdí děti plavat. Podzimní turnus absolvovalo 30 dětí, jarní 22
dětí.

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. Díky tomuto projektu
podařilo pořídit pro děti tablety s logopedickými programy, M agicbox 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. Díky ochotným tatímkům je na školní
zahradě rozvěšeno několik ptačích budek. Na poslední předprázdninové schůzce jsme
měli možnost ochutnat regionální potraviny a popovídat si o nutnosti podporovat místní
dodavatele.
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Každá třída si pro tento školní rok vybrala svůj projekt, kterým se zabývala celý rok.
• I. třída – Objevujeme a poznáváme tajemný svět polytechniky
• II. třída – Stromy kolem nás
• III. třída – Z pohádky do pohádky aneb od slůvka k řeči
• IV. třída – Jsme tu a rosteme
I tento rok se školka zapojila do projektu „Celé Česko čte dětem“.
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 M Š 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“

Ve školním roce 2016-2017 pracovala při ZŠ a M Š Struhlovsko, Hranice tři oddělení
školní družiny. Děti ve všech odděleních plnily průběžně celoroční plán s tématem
„Každý den je svátek“.
Činnosti byly zaměřeny v 1. čtvrtletí především na spolupráci mezi dětmi, navazování
kamarádských vztahů, na slušné a bezpečné chování v družině i ve škole, seznámení
a dodržování školního řádu a vzájemné respektování dospělých i dětí. Velká pozornost
byla věnována novým žáčkům – prvňáčkům při seznámení s novým prostředím,
režimem a organizací dne ve školní družině. Pozitivním přístupem, pestrou nabídkou
činností a vzájemnou spoluprací se staršími dětmi se velice dobře začlenili do
kolektivu. Od září do listopadu byly náměty činností směřovány na podzimní tematiku.
Formou besed, vyprávění, čtení, pozorování se děti seznamovaly s důležitými atributy
podzimu, vyvozovaly znalosti ze získaných poznatků, prezentovaly výsledky na
nástěnkách ve školní družině.
Ve 2. čtvrtletí navazovala činnost v družině na témata konce podzimu a zimní období.
Do každodenní práce byly zařazeny kolektivní hry a soutěže, spousta pracovních
činností nejen jednotlivců, ale především skupinových prací. Děti se učily vzájemné
spolupráci a respektování ostatních při hrách a tvořivých činnostech. V zimě.za
příznivých sněhových podmínek jsme využívali areál školy k zimním sportům a hrám
na sněhu. Nedílnou součástí bylo udržování vánočních svátků. Všechna oddělení
družiny byla velice pěkně vyzdobena a všechny děti se podílely na vánočním jarmarku
svými pracemi.
V 1. pololetí zahájily v družině činnost kroužky:
•

Tvořílek (paní vychovatelka Jana Dröhslerová – činnosti výtvarné, pracovní,
využití netradičních a přírodních materiálů, recyklace, keramika, mobilní
výrobky, koláže, funkční tvorba).
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Sportíno (paní vychovatelka Alena Tomaštíková – sportovní a pohybové hry
v tělocvičně, míčové hry, závodivé hry).
Hopsando (paní vychovatelka Jana Dröhslerová – cvičení s hudbou, cvičení
zaměřená na správné držení těla, skákání přes švihadlo, soft tenis, frisbee).
Barvínek (paní vychovatelka Alena Tomaštíková – výtvarné činnosti, kresba,
malba).
Knihovnický kroužek (paní vychovatelka Stanislava Fojtíková)

Druhé pololetí školního roku bylo zahájeno pozorováním zimní přírody, krmením
ptáčků a získáváním nových znalostí o změnách v přírodě s postupujícím časem.
Zábavnou formou (kvízy, hádanky, soutěže) se děti naučily vyjmenovat roční období,
měsíce v roce a částečně poznávat hodiny. S nastávajícím jarním obdobím děti tvořily
jarní výzdobu v družině a v prostorách školy. Své jarní a velikonoční práce
prezentovaly na Velikonoční výstavě v Galerii M +M . Nadále jsme využívali příznivé
počasí k aktivitám venku, především ke sportovnímu využití průlezek na školní
zahradě. Během přírodovědných činností děti pozorovaly a poznávaly stromy a rostliny
v areálu školy, v rámci pracovních činností tvořily stavby z písku a ve stanové rotundě
předváděly svá cirkusová vystoupení. Za velmi teplého počasí jsme soupeřili ve
vodních bitvách.

Po celý rok děti plnily měsíční soutěže v rámci celoročního plánu. Získávaly nové
znalosti, zážitky a pochvaly s odměnami. Podporovali jsme u dětí zdravou soutěživost,
smysl pro fair play hru a poctivost při hrách.
Příležitostné akce ve školní družině:
• zahájení školního roku, uvítání prvňáčků ve školní družině
• měsíční soutěže:
 září: M ěsíc nových kamarádů
 listopad: M ěsíc papírových dráčků
 prosinec: M ěsíc vánočního stromečku
 leden: M ěsíc sněhuláků
 únor: M ěsíc hraček
 březen: M ěsíc pohádek
 duben: M ěsíc velikonočního vajíčka
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 květen: M ěsíc zvířátek
 červen: M ěsíc sluníčka
využívání sportovního areálu k pohybovým aktivitám
celoroční výzdoba školní družiny a školy
vydávání družinového časopisu „Pozor, Azor“
Vánoční jarmark ve škole
zápis do 1. třídy / dárky/
akce pro předškoláky „Z pohádky do pohádky“
výstava prací v Galerii M +M
zahradní piknik

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.
R ozložení pracovnic školní jídelny dle
pracovního z ařaz ení
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

4
3
1
Vedoucí jídelny:

Kuc hařky :

Prac ovnice provozu:

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

Děti v M Š ......................................... 131,0 strávníků (140 přihlášených)
Žáci 7 – 10 let ................................... 104,3 strávníků (112 přihlášených)
Žáci 11 – 14 let ................................. 138,9 strávníků (159 přihlášených)
Žáci 15 a více let ................................. 42,0 strávníků (52 přihlášených)
Zaměstnanci ..........................................48,0 strávníků (50 přihlášených)
Cizí strávníci .................................... 101,9 strávníků (149 přihlášených)
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Rozložení a počty strávníků dle kategorií
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Průměrně s travovaní

Přehled o počtu vydaných obědů a svačinek:
•
•
•

Počet vydaných obědů v hlavní činnosti ............................... 74 801 jídel
Počet vydaných svačinek pro M Š ................................... 42 016 svačinek
Počet vydaných obědů v doplňkové činnosti ......................... 15 522 jídel
Počty vydaných obědů a svačinek

Počet vydaných obědů
v hlavní činnos ti

74801

Počet vydanýc h
svačinek v MŠ

42016

Počet vydaných obědů
v doplňkové činnos ti

15522

0
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9.9. Žákovská samospráva
Školská žákovská samospráva je zřízena na škole dvanáctým rokem. Za členy jsou
zvoleni vždy dva žáci ze 4. - 9. ročníků, kteří prezentují názory svých tříd
a předávají je členům z řad učitelů. Dále se podílejí na organizaci a přípravě
školních akcí. Členy z řad učitelů byli M gr. M ilan Buzrla a M gr. Veronika
Celnarová.
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Členové školní samosprávy v jednotlivých ročnících:
• 4. A – Juráň Adam
• 5. A – Lukešová Kateřina, Odstrčilová Barbora
• 5. B – Lovětínská Zuzana, Poppová Natálie
• 6. A – Hrazdil Jakub, Pavlík Jarda
• 6. B – Pitrun Dominik, Dohnal M artin
• 7. A – Hertlová Simona, Vítková Nikol, Lukešová Alžběta
• 8. A – Čáp Lukáš, Hudeček Dominik
• 8. B –Jiskrová M arkéta, Krist Tomáš
• 9. A – Facková Nikola, Paus Ondřej
• 9. B – Hlavinka Ondřej, Baďurová Denisa
Schůzky žákovské samosprávy se konaly dle potřeby a aktuálního dění, nejčastěji
však v pátek ráno ve třídě 1. A. V průběhu roku se konalo celkem 8 schůzek. Žáci
měli za úkol sledovat nástěnku žákovské samosprávy, kde se vždy s předstihem
dozvěděli termín konání, případně i náplň. Na první schůzce se tradičně přivítali
noví členové, probral se význam a funkce samosprávy a navrhly se akce, které by
chtěli zástupci realizovat.
Výběr z realizovaných akcí:
• Sbírání pet víček pro Julinku z Bělotína:
Žáci nosili víčka paní učitelce Celnarové. Do sběru se zapojilo několik dětí
hlavně z 1. stupně. Někteří žáci jsou zvyklí nosit víčka paní vychovatelce
Stanislavě Fojtíkové, která je sbírá na podobné účely.
• Sběr papíru (listopad 2016, březen 2017):
Sběr bylo možné nosit od pondělí do čtvrtku od 7:00 do 7:55 hodin. Vždy ve
sběrovém týdnu byl přistaven před školu kontejner. Pokaždé se podařilo
naplnit kontejner. V letošním roce byly jen dva sběrné týdny z důvodu
rozsáhlých oprav silnice v okolí školy.
První tři třídy byly tradičně odměňovány příspěvkem 500,- Kč, 400,- Kč
a 300,- Kč do třídního fondu. Nejlepším sběračem byl Štěpán Štec ze 3.A
(1 236 kg). Žákovská samospráva se z výtěžku sběru rozhodla spolufinancovat
akci „Branný den jinak“, aby i tímto způsobem odměnila žáky za účast ve
sběru. Přispěla na každého žáka částkou 35,- Kč.
• M ikuláš pro všechny třídy a zaměstnance školy:
Žáci se před touto akcí dvakrát sešli na mimořádné schůzce, aby společně
doladili program i kostýmy. V den akce se žáci proměnili v M ikuláše, čerty
nebo anděly. Šli pozdravit paní uklízečky, kuchařky a po zvonění se vydali do
tříd. O velké přestávce byl M ikuláš ocenit i učitele, kteří se sešli v učebně
matematiky. M ikulášská družina jako každý rok vytvořila krásnou
předvánoční atmosféru ve škole, a to i díky účasti „hudebních andílků“,
zpívajících a hrajících na hudební nástroje.
M ikuláš: Ondřej Paus
Čerti: Hlavinka, Šváček, Baďurová, Ráková, Bandy, Hertlová
Andělé: M arkéta Jiskrová, Katka Potíšková, Barbora Poledňáková (báseň),
Alžběta Lukešová (příčná flétna)
Fotograf: Nikola Facková
• 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.
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10. Údaje o změnách materiálních, prostorových, technických a jiných
podmínek
I v průběhu školního roku 2016/2017 se vzhled interiérů školy i jejího okolí v důsledku
uskutečňovaných oprav či úprav s cílem zvýšení kvality či zlepšení funkčnosti viditelně
měnil.
V 1. patře pavilonu druhého stupně se zmodernizovaly kabinety učitelů. Byly vyměněny
podlahy, elektroinstalace, učitelé se dočkali po víc jak třiceti letech nového nábytku.
V učebně pracovních činností a výtvarné výchovy 1. stupně se obměnily stoly se židlemi,
přibyl kuchyňský kout, malé ponky. Učebna touto modernizací získala na multifunkčnosti.
Největšími a finančně nejnákladnějšími akcemi v oblasti oprav a údržby byly výměny
protipožárních dveří, radiátorových ventilů s termohlavicemi a pokračující rekonstrukce
elektroinstalace a osvětlení. Došlo úpravě pojistkových skříní, výměně dalších osvětlovacích
těles včetně rozvodů jejich elektroinstalace a zásuvkových rozvodů. Opět se v prostorách
školy i malovalo a natíralo, a to v kabinetech, ve třídách, na chodbách, ve školní kuchyni i
jídelně. M ěnily se podlahové krytiny. Nejvýznamnější opravy shrnuje následující přehled
(finanční částky uvedeny zaokrouhleně):
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oprava elektroinstalace a osvětlení … 293 025,- Kč
Oprava rozvodů vytápění a výměna radiátorových ventilů … 297 665,- Kč
M alířské a natěračské práce… 127 823,- Kč
Oprava podlahových krytin … 114 151,- Kč
Opravy měření a regulace vytápění a v kotelnách … 87 994,- Kč
Výměna protipožárních dveří včetně zárubní … 279 128,- Kč
Zednické práce, výměna výdejního okna, oprava chodeb a venkovního schodiště…
74 903,- Kč
Oprava a doplnění zabezpečovacího systému … 56 309,- Kč
Další drobnější opravy (kuchyňské přístroje, elektrické přístroje, ICT, kopírky,
výtahy, žaluzie, telefony apod. … 136 110,- 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.
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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,
VERNIER a EDULAB, 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, koberce … 426 000,- Kč
Stroje, přístroje a nástroje na údržbu, bílá elektronika, kancelářská technika …
62 000,- Kč
Výpočetní, informační, komunikační a prezentační technika … 356 000,- Kč

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

Třída:
MŠ
4.A
4.B

Školy v přírodě ve školním roce 2016/2017
Termín:
Počet dnů:
Místo:
5.6.-9.6.2017
5
Horní Bečva
13.3.-17.3.2017
5
Sluňákov
13.3.-17.3.2017
5
Sluňákov

Počet dětí:
18
14
15

11.2. Účast na adaptačních kurzech:
Adaptační kurzy ve školním roce 2016/2017
Termín:
Počet dnů:
M ísto:

Třída:
6.A,B
7.A

17.9 - 19.9. 2016
15.1. -20.1. 2017

3
6

Švagrov
Lipka

Počet dětí:
43
29

Ozdravný pobyt třídy 7.A:
Třída 7.A se v termínu 14. 1. 2017 – 20. 1. 2017 zúčastnila zimního 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.
Program byl zaměřený environmentálně pod názvem „Pozdrav z doby ledové“
a žáci se přesunuli časem právě do této doby. Zjišťovali, jak lidé tehdy žili a jak se
zvířata přizpůsobila na pobyt v mnohem větší zimě než panuje dnes. Vše, co šlo, si
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vyzkoušeli na vlastní kůži formou různých her uvnitř i venku, podnikali také
půldenní túry do mrazivého počasí.
Nejvíc všechny hned první den zaujala zvířátka – tři gekoni a dva chameleóni,
Símo a Vasil, kteří byli největší atrakcí celého pobytu. Žáci si je hladili téměř ve
všech pauzách a pro ty největší odvážlivce tu byl i had Kleopatra a švábi. Jejich
tvořivé „Já“ zase uspokojilo modelování Venuše.
Hned první den byli rozděleni do tlup – jako v době ledové – a snažili se získat co
nejvíc surovin pro vytvoření kožešin a nástrojů např. tím, že házeli oštěpem, stříleli
z luku, stopovali zvířata, dělali plakáty na dané téma a poznávali stromy a keře za
pomoci botanického klíče. Dokonce se jim podařilo najít i stopu ptačího dravce při
lovu myšky. Za vše získávali tzv. škrabadla, která mohli každý den směnit za
výbavu pro členy tlupy.
Největší dobrodružství zažili předposlední den, kdy testovali sami sebe v terénu,
použili všechny znalosti, které nasbírali za celý týden a zjistili, jestli by dokázali
přežít.
Vlastnoručně rozdělali oheň a ulovili střelbou z luku „sobáčka“, kterého si na
vlastním ohni upekli. Nakonec byli úspěšní úplně všichni.
Při pauzách hráli ping pong, poslouchali hudbu nebo si jen tak lebedili na pokojích.
Lektoři byli velice příjemní a obědy zdravé, ale i přesto chutnaly všem, až na pár
„vybíravců“.
Nakonec poslední den dopoledne před odjezdem představovali plakáty, na které si
připravovali informace po celý týden.

Adaptační kurz třídy 6.A a 6.B:
Kurz probíhal ve znamení „Rytíři a dvorní dámy dračího souhvězdí“. Proběhl
v krásném prostředí Hrubého Jeseníku ve středisku ekologické výchovy Švagrov na
dohled Dlouhých strání.
Žáci zde prožili tři dny plné nejrůznějších aktivit, poznávání se navzájem v rámci
třídy i napříč 6. ročníkem. Užili si cestování vlakem, autobusem i kousek po svých.
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Scházeli se ve včelíně, poznávali tajemství vzniku planety, putování prvních ještěrů,
magii světa, klokotání sopek a jejich vliv na utváření naší Země. Povídali si
o legendách a mýtech spojených s draky, hladili si hady i zmenšeniny pravěkých
ještěrů. Hráli kontaktní hry, získávali vědomosti o rytířích, cti, o síle daného slova.
Vyráběli si meče, kouzelné pláště, povídali si o souhvězdí draka a jeho symbolice.
Zvládli náročnou výpravu do Dračích skal, ve skalách získali dračí vejce a bylo už
jen na nich na nich, zda se jim z něj časem vylíhne drak jako Eragonovi a stanou se
z nich Dračí jezdci, jejichž posláním je chránit svět. Učili se číst ve starodávných
mapách a pohybovat se náročným terénem. Zvládli i noční výpravu za souhvězdím
draka, které se jim nakonec ukázalo, protože vyslovili správné přání.
Při všech aktivitách je doprovázeli super lektoři ze Švagrova a jejich třídní učitelky.
Po zvládnutí úkolů se vraceli doplnit síly do jídelny, kde na ně čekala chutná jídla.
Odměnou za splnění všech náročných úkolů bylo pasování na rytíře a dvorní dámy
dračího souhvězdí samotným svatým Václavem, obdrželi pamětní glejty a symbol
rytíře. Skládali třídní erby.
11.3. Účast na plaveckém výcviku
Plavecký výcvik ve školním roce 2016/2017
Třída:
Počet dětí:
Třída:
Počet dětí:
MŠ
52
4.A
10
1.A
16
4.B
15
2.A
2.B
3.A

12
15
24

5.A
5.B

18
17

11.4.Účast na lyžařských kurzech
Lyžařské kurzy ve školním roce 2016/2017
Termín:
Počet dnů:
M ísto:

Třída:
MŠ
5. ročníky
7. ročníky

16. 1. – 20. 1. 2017
13.2. – 17. 2. 2017
20.2. – 24. 2. 2017

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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11.5. Školní úrazovost
Úrazy žáků ve školním roce 2016/2017
Evidované úrazy žáků

Počet úrazů:
86

Registrované úrazy žáků

11

11.6. Minimální preventivní program
Ve školním roce jsme realizovali aktivity, které se nám v rámci prevence rizikového
chování žáků osvědčily pravidelně osvědčují.. Jednalo se p ředevším o aktivity, které
rozvíjejí pozitivní p řístup k vlastnímu zdraví i zdraví svých spolužáků, podporují zdravý
životní styl a pomáhají vytvářet p řátelské a bezpečné prost ředí v naší škole. Cílem
prevence je snaha p ředcházet poruchám chování žáků a minimalizovat je v rámci
možností školy ve spolupráci s rodiči dětí.
V rámci prevence rizikového chování žáků jsme se věnovali p ředevším problematice
šikany a kyberšikany, tématice migrace, uprchlictví, vzájemné toleranci a snášenlivosti.
Všechna témata primární prevence prolínají řadou p ředmět ů, vyučující 1. i 2. stupně je
vhodně zařazovali do svých p ředmět ů, pomáhali žákům orientovat se v rizikových
situacích a nacházet vhodná řešení. Žáci byli do této problematiky uváděni i formou
zážitkových programů, adaptačních kurz ů, besed, p řednášek, rozhovorů, projekt ů apod.
Při práci s t řídními kolektivy jsme využívali spolupráci se školní psycholožkou.
Programy byly zaměřeny na prevenci agresivity a šikany ve t řídě, vzájemné poznávání
jedinců v kolektivech žáků, nebezpečí zneužívání návykových látek, škodlivosti
kouření, problematice kyberšikany. M noho 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 zaměř ili i na obtížnější 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. Velmi se
osvědčil program EXIT TOUR v jehož rámci všichni žáci 2. stupně absolvovali sérii
p řednášek z oblasti prevence.
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V 9. ročníku jsme pokračovali ve spolupráci s Klinikou adiktologie UK Praha, v jejímž
rámci jsme již 4. rokem zapojeni do celorepublikového projektu UNPLUGGED - sběru
dat v rámci primární prevence, projekt je odchodem letošního 9. ročníku ukončen.
V rámci multikulturní výchovy a témat GRV jsme zařazovali výukové lekce a projekty,
na jejichž tvorbě se v rámci spolupráce s organizací ARPOK Olomouc podílejí
i vyučující naší školy. Využívání materiálů a výukových lekcí 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.
Během roku jsme řešili především špatné plnění školních povinností, nesoudržnost
některých kolektivů a vyčleňování jednotlivců, nerespektování autorit, vyučující
upozorňovali na zvyšující se agresivitu mezi žáky. V jednotlivých případech se objevují
tendence šikany žáků na prvním i druhém stupni. Tyto jevy je nutné eliminovat, neboť
mohou vést zejména ke zhoršení klimatu ve škole, narušení vztahů v třídním kolektivu
a zhoršení prospěchu. Jejich ignorování by mohlo v extrémních případech vést
k sociálně patologickým jevům. 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
Hlavním cílem primární prevence 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
• 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 M ŠM T, 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
• Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období 2011 - 2014
a doplněn o Strategický protidrogový plán Olomouckého kraje na období
2015 - 2018
Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

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

•

Strana č. 93/130

Krajský plán primární prevence rizikového chování v Olomouckém kraji na
léta 2013 - 2014 a doplněn o Krajský plán primární prevence rizikového
chování v Olomouckém kraji na léta 2015 - 2018

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 letošním roce byla velkým přínosem možnost spolupracovat se školní
psycholožkou, její služby využívali učitelé pro školní kolektivy i jednotlivci z řad
dětí.
V případě potřeby se třídní učitel může obrátit na užší „preventivní tým“, který tvoří
ředitel školy M gr. Radomír M acháň, zástupkyně ředitele školy M gr. Lenka
Šatánková, školní metodička prevence M gr. M ilena Valentová a výchovná poradkyně
M gr. Eva Odstrčilová.
ŠM P spolu s vedením školy zajišťuje spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
zejména s orgány péče o dítě, sociálním kurátorem, sociálně právní komisí na
ochranu dítěte, s Policií ČR, s PPP apod.
11.6.2. Způsob realizace MPP
Akce primární prevence pro žáky a pedagogické pracovníky:
Přehled akcí realizovaných v součinnosti se ŠMP pro žáky 2. stupně – akce
(prevence) během školního roku 2016/2017– žáci, učitelé, školení:
6. ročník

7. ročník

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

Tvorba třídních pravidel s TU
Adaptační kurzy
Den prevence – vztahy ve třídě, bezpečná škola
Dotazníkové šetření šikana
Šikana, kyberšikana – beseda s Policií ČR, dotazníkové šetření
Dopravní výchova, prevence úrazů
Požární ochrana – beseda s hasiči
Enviromentální výchova – ochrana životního prostředí
EXIT TOUR
Tvorba třídních pravidel s TU
Šikana, kyberšikana - beseda s Policií ČR, dotazníkové šetření
Rizikové sporty a rizikové chování v dopravě, prevence úrazů
Nástrahy sociálních sítí
M ultikulturní výchova, globální rozvojová výchova
Enviromentální výchova – ochrana životního prostředí, projekt
Živá voda
Bezpečný internet
Zdravá výživa
Poruchy příjmu potravy
Preventivní intervence Unplugged - prevence užívání návykových
látek
EXIT TOUR
IČ: 14618575
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9. ročník

Celoroční
aktivity
napříč
školou

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tvorba třídních pravidel s TU
První pomoc – teorie a praxe ve spolupráci se SZŠ Hranice,
VKZ, Př
Sexuální výchova – beseda
Nástrahy sociálních sítí – bezpečný internet
Globální rozvojové vzdělávání - multikulturní výchova
Volba povolání
Enviromentální výchova – ochrana životního prostředí
Ochrana státu – AČR
Domácí násilí – beseda
EXIT TOUR
Tvorba třídních pravidel s TU
První pomoc – teorie i praxe ve spolupráci se SZŠ Hranice
Nástrahy sociálních sítí – bezpečný internet
Dotazníkové šetření Adiktologie Praha
Preventivní intervence Unplugged - prevence užívání návykových
látek
Volba povolání – Úřad práce Přerov
GRV – migrace, lidská práva, Fair trade holocaust, Osvětim
Trestní právo, právní vědomí , kriminalita mládeže
Právní ochrana dětí, sociální prevence – beseda, PČR
Enviromentální výchova – ochrana životního prostředí
Domácí násilí - beseda
Sexuální výchova – beseda
EXIT TOUR
Tvorba třídních pravidel – TU
Sociogramy – TU
Výchova ke zdraví – VkZ
Bezpečná škola
Protidrogová prevence – průběžně OV, VKZ + nabídka programů
M ultikulturní výchova – Ov, Čj, D, Z + materiály ARPOK
Globální rozvojové vzdělávání – naučit žáky zodpovědnosti za
vytváření světa, kde mají všichni lidé možnost žít důstojný život.
(viz dokumenty M ŠMT – primární prevence)
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11.6.3. 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)

11.6.4. 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 M PP

11.6.5. Konkretizace aktivit
•
•

Škola má krizový plán postupu v případě výskytu rizikových jevů, který je
součástí M PP.
Problematika rizikových jevů je řešena ve školním řádu školy.
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Během roku proběhlo velké množství jednorázových akcí i dlouhodobých
programů primární prevence.
Škola nabízí volnočasové aktivity:
 kroužky;
 spolupráce s DDM .
Webové stránky školy – informační servis o aktivitách školy pro žáky
i rodiče.
Informační servis pro žáky:
 seznámení s preventivní strategií školy – činnost TU;
 seznámení s krizovým plánem školy – činnost TU.
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti primární prevence.
Činnost školního metodika prevence:
 školní metodik prevence spolupracuje s vedením školy, s výchovným
poradcem, s třídními učiteli, s ostatními pedagogickými pracovníky;
 užší realizační tým: ředitel, zástupkyně školy, VP, ŠM P, příp. třídní
učitelé.
Podmínky pro výkon funkce MP:
 konzultační hodiny jsou vymezeny;
 přístup k odborné literatuře, k vyhláškám M ŠMT, 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 M P 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;
 M ěstská policie Hranice;
 Policie ČR;
 M ěstský úřad Hranice, odbor sociální péče;
 Středisko výchovné péče Kelč;
 Organizace KAPPA, ARPOK, Sluňákov Horka nad M oravou, Semetín
Vsetín.
Hodnocení efektivity realizace M PP:
 formou pozorování;
 formou rozhovoru s účastníky;
 formou anket a dotazníků.
Konkrétní výsledky MPP:
 Podařilo se realizovat velké množství jednodenních i dlouhodobých
aktivit.
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Škola se zapojuje do regionálních, celorepublikových i mezinárodních
projektů a soutěží.
 Akce školy jsou prezentovány na webových stránkách školy
a v regionálním tisku.
Další záměry:
 Soustředit se na práci pedagogů v rámci třídnických hodin.
 Prohloubit spolupráci s rodiči.
 Realizovat i nadále besedy pro 2. stupeň na téma:
o Šikana;
o právní ochrana dětí, sociální prevence;
o alkohol, drogy – vznik závislosti a její důsledky;
o trestní odpovědnost.

Všechny přestupky byly ihned řešeny s třídními učiteli, vážnější s vedením školy,
výchovnou poradkyní, rodiči a nejzávažnější
z nich i s pracovníky OPPP nebo
s pracovníky sociálního odboru při M ěÚ
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 2016/2017
Ve školním roce 2016/17 bylo využívání interaktivní techniky opětovně obohaceno
mimo jiné o sofistikovanou výuku prostřednictvím produktů dostupných na ekabinet.cz
i na volně dostupných zdrojích.
Školní meteorologická stanice, jejíž výstupy jsou sledovatelné online na školních
webových stánkách, byla využita při přírodovědných projektech pro porovnání
analogových a digitálních dat v přírodopise a fyzice. Další menší stanice byly využívány
a jejich výstupy žáky zpracovávány i na 1. stupni. Vše je vidět na stránkách tříd a na
nástěnkách ve škole.
Následné propojení aktivit žáků je vidět např. v projektech žáků 6. r., kteří se naučili
využívat své mobily nejen k fotografování, ale také k tomu, aby v rámci informatiky často
poprvé uložili svoje fotky do počítače, upravili je, vytvořili grafy, uspořádali do
tisknutelné formy a potom viděli výsledky své mravenčí práce pěkně pohromadě. Obdobně
žáci vyšších ročníků využívali své smartphony při plnění svých úkolů.
Nově instalovaný router umožní využívat internetové připojení k výuce apod. ještě lépe
než dosud.
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. Byl vytvořen nový modul pro výuku zeměpisu.
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Pro výuku cizích jazyků kromě učebny s počítači je pravidelně a opravdu efektivně
využívána moderní digitální jazyková učebna se sluchátky. Žáci berou tuto formu
vzdělávání jako samozřejmou a těší se na ni.
Zavedené moderní systémy PASCO a VERNIER se spoustou měřících sond,
vyhodnocovacích přístrojů a programů byly důvodem, proč jít v této oblasti ještě dál.
Zájem žáků o práci s těmito přístroji vedl k zapojení se do projektu „Výuka přírodních věd
nově“, díky němuž jsme získali tři sady experimentálního systému EDULAB včetně
notebooků.. Zkušenosti s využíváním všech těchto výukových prostředků byly vyučujícími
naší školy dále předávány dalším pedagogům škol regionu v rámci projektových aktivit
a činnosti centra kolegiální podpory.
Žáci se zájmem o nadstandardní práci s výpočetními a informačními technologiemi mají
možnost navštěvovat počítačový kroužek. Naši žáci jsou již tradičně úspěšní ve
fotosoutěžích i v soutěžích počítačových. Z grantového programu M ěsta Hranice byla
podpořena fotografická soutěž „Příroda objektivem fotoaparátu“. Soutěží se zúčastnili
i žáci dalších hranických základních škol při opravdu rekordní účasti 49 žáků. Vítězové se
zúčastnili i národní soutěže Fotoakademie.
Účast na soutěži SPŠ Hranice v počítačových a manuálních dovednostech přinesla naší
škole bezkonkurenční vítězství především v oblasti počítačových kompetencí – o celých
21 bodů byl nejúspěšnější žák našeho 9. ročníku Roman Salát. Ke zdaru vítězné dvojice
přispěl Josef Pavlík v kategorii manuálních dovedností 95%. Oběma chlapcům patří díky
za vytrvalost a přání dalších osobních úspěchů.
Hodně žáků školy uspělo ve velké konkurenci v celostátní soutěži Bobřík informatiky, kde
získali titul M istr kódu. Poprvé se žáci 6. až 9. r. poprali dvakrát v průběhu školního
v mezinárodním testování M APLE. Někteří sami sebe opravdu příjemně překvapili. Všem
ale patří uznání za řešení úkolů, které nevzdali ani navzdory záludnému zadání.
V tomto školním roce bylo pořízeno dalších17 tabletů s pokročilou výbavou, čímž je
žákům umožněna práce např. se zvukem v nové formě, připojení bez WIFI, kvalitní video
aj.
Projekt „Tablety do škol“, ve kterém jsme již dříve získali dotyková zařízení pro práci
učitelů, ale i wi-fi zařízení pro možnost bezdrátového připojení v části školy přinesl
i žákům možnost bavit se o přestávkách nejen tím, co potřebují pro podporu výuky, ale
také tím, co jim poskytuje potěšení a zábavu. Digitální technologie jdou dál a dál a my
s nimi držíme krok a podporujeme žáky v jejich využívání.
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13. Údaje o environmentální výchově, vzdělávání a osvětě (EVVO)
Koordinátor EVVO: M gr. Alice Lehká
Škola má vypracovaný program EVVO.
Zapojení do mezinárodních, celorepublikových a místních projektů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Síť škol M .R.K.E.V. – celorepublikový
Spring alive (Plantago) – celorepublikový
Ovoce do škol – celorepublikový
Recyklohraní – celorepublikový
Projekt 72 hodin – celorepublikový
Víkend otevřených zahrad – celorepublikový
Přírodní vědy nově – celorepublikový. Naše škola se stala krajským školícím
střediskem pro učitele ze zapojených škol. Cílem projektu je naučit se pracovat
s měřícími přístroji Pasco, Vernier, EdLab a pokusy s nimi zapojit do výuky
Zelená škola Olomouckého kraje – krajský projekt, letos jsme obhájili titul Zelená
škola Olomouckého kraje z let 2015-16
Přírodovědný projekt – celoškolní

Akce pro žáky:
Exkurze, výukové programy – některé připravované učiteli, některé lektorované
pracovníky níže uvedené organizace:
•
•
•
•
•
•
•

Hranické rezervace a herbář - 6.A, 6.B
Bartošovice – záchranná stanice pro handicapované živočichy - šelmy, 7.A,
8.A, 8.B
Sluňákov – pobyt 4.A, 4.B, výukový program 5.A, 5.B, 7.A, 8.B
Přírodovědno-vlastivědná exkurze na Dalešice, Dukovany a M ohelenskou
step – 9.A, 9.B
Živá knihovna (ARPOK Olomouc) – 8.A, 8.B, 9.A, 9.B
Elektroodpad na odstřel – 2.A, 2.B
Exkurze do Ovocentra Lučice – 2.A, 2.B
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Zámek Lešná – vánoční zvyky a tradice – 2.A, 2.B
Výlet do Lešné – Ptáci v zimě – 2.B
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Péče o školní záhon, Plán výsadby záhonu – 2.B

•
•
•
•
•
•

Výukový program Bylinková zahrádka – Přerov 3.A
M uzeum J. A. Komenského Přerov – 4.A
Návštěva Ovocentra ve Valašském M eziříčí – 4.B, 5.B
M uzeum v Přerově – pravěk, vývoj školství – 4.B
Ornitologická stanice Přerov – 4.B
Lesní pedagogika – 5.A

•
•
•

Planetárium Ostrava – exkurze vesmír – 5.A, 5.B
Výukový program Pojďme zažít živly Sluňákov – 5.A
Program globálního rozvojového
vzdělávání Po stopách ztraceného
mobilu – 5.B
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Tématické dny, třídní projekty:
•
•

Den Země – 19.5.2017 – celá škola
Branný den – 27.6.2017 – celá škola
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Vánoční jarmark – výroba a prodej rukodělných výrobků žáků a učitelů celé
školy
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•
•
•
•

Vánoční dílna s rodiči – 1. stupeň
Barevný den bez aut – 1. stupeň
Ovoce do škol –– 1. stupeň
Halloween – 1. stupeň

•
•

Štrúdlování – odpoledne pro maminky a děti – 4.B
Projektový den – dopravní výchova – 1. stupeň

•
•

PRV – Zdraví nás baví – 1.A
Ponožkový den – 1.A, 2.A
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Bezpečnou cestou do školy – 2.A, 2.B
Podzim – Dračí týden – 2.A
Přírodovědná expedice Hůrka – 4.A
Projektový den Pravěk – 4.B
Projektový den Staré pověsti české – 4.B
Školní zahrada – péče o hmyzí domeček a záhonek – 5.B

Školy v přírodě:
•
•

4. A a 4. B – týdenní pobyt na Sluňákově
7. A – ozdravným pobyt na Rychtě Krásensko (spolufinancováno SFŽP)

Kroužky:
•

M alí badatelé – pro děti 4-5. třídy mající rády pokusy a zkoumání přírodních
jevů. Schůzky 1x týdně.

Další vzdělávání učitelů:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Živá knihovna jako metoda výuky (ARPOK Olomouc) – Valentová, Lehká,
Skácelová
Elixír do škol – Biomechanika – Šatánková, Lehká
Elixír do škol – Teslův transformátor – Šatánková, Buzrla
Elixír do škol – Elektrolýza – Šatánková
Elixír do škol – Veletrh nápadů – Šatánková, Jurčáková
Krajská konference EVVO (Sluňákov) – Lehká, M acháň
Přírodovědný inspirovat – Lehká, Šatánková
Práce s experimentálním systémem EDULAB – Šatánková, Buzrla, M acháň,
Šejda, Lehká, Skácelová, Královič, Wolf, Hajdová, Jurčáková
Když krajina vypráví – náměty do školy – Valentová
Základy 3D CAD SOLIDWORKS a metodika výuky na základních školách –
Šatánková
Konstruktivní komunikace a vedení diskuzí – ARPOK – Lehká, Valentová
GRV v outdoorových aktivitách – Sluňákov – Lehká
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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.
Letos poprvé jsme se zapojili do Víkendu otevřených zahrad a seznamovali
jsme veřejnost s principy přírodních zahrad a zároveň zde byla uspořádána
galerie prací našich žáků.
Díky práci všech učitelů se nám letos podařilo obhájit titul Zelená škola
Olomouckého kraje.
Přírodní vědy nově. Naše škola se stala krajským školícím střediskem pro
učitele ze zapojených škol. Cílem projektu je naučit se pracovat s měřicími
přístroji Pasco, Vernier, EdLaB a pokusy s nimi zapojit do výuky.

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 asi
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třikrát ročně. V rámci zútulnění vnitřního prostředí školy byly nakoupeny na chodby
a do tříd sedací vaky. O venkovní prostředí školy se spolu s panem školníkem stará
i správce hřiště, jedná se zejména o údržbu trávníku v přírodní zahradě.
Na chodbě školy máme zookoutek s pískomily, oblovkami a gekončíky, v některých
třídách chovají pískomily zvlášť.
Přírodní učebna:
Ve školním roce 2011/12 jsme ve spolupráci se SPŠ Hranice postavili na pozemku
jednoduchou nekrytou pergolu s posezením pro žáky a provedli výsadbu živého plotu.
V roce 2012/2013 jsme vlastními silami vykopali jezírko a na konci školního roku
napustili vodou. Z financí z revolvingového fondu MŽP se zakoupilo posezení na
skupinové práce dětí a provedla se výsadba živého plotu, okrasných keřů a dřevin
a popínavých rostlin. Průběžně se osazovala skalka u pergoly.
V roce 2013/14 jsme jezírko osázeli vodními rostlinami, zprovoznili sběr
a přepouštění dešťové vody, vytvořili vyvýšený záhon a založili na 3 plochách
květnaté louky. Do aktivit na zahradě se zapojili i žáci prvního stupně (malé políčko,
pletí) a školky (výsev slunečnic). Na jaře se začala zahrada intenzivněji využívat
k výuce.
V roce 2014/15 děti vytvořily další 2 vyvýšené záhony z vrbové košatiny, které hned
oseli a udržovali již dříve vyrobené prvky. Žáci 3.B vytvořili na zahradě hmyzí hotel
a 4.A zkusila vytvořit dočasnou botanickou zahrádku (rostliny zasazené ve starých
botách). Na zahradě se začala využívat nová meteorologická budka vystavěná
z grantové podpory města Hranice. Členové kroužku Plantago vyčistili ptačí budky.
Zahrada celkově se více využívá k výuce – nejen pracovních činností.
V roce 2015/16 byla zahrada využívána k celoročnímu pozorování fenologických
změn a meteorologických měření v rámci projektu Erasmus+.
V rámci Dne Země v roce 2016/17 žáci 9. ročníku vyrobili z recyklovaných
plastových desek firmy Transform 4 vyvýšené záhony, které jsme osadili květinami.
Zahrada byla využívána k různému celoročnímu pozorování v rámci třídních
přírodovědných projektů, zkoušeli jsme zde práci s přístroji Pasco a Vernier. Žáci
1. i 2. stupně se starali o své záhony nebo truhlíky.
V roce 2017 jsme vyrobili další vyvýšené záhony a připravili zahradu na Víkend
otevřených zahrad
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Finanční podpora na realizaci školních projektů v oblasti EVVO:
•
•

Granty města
Dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky

14. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Od počátku školního roku 2016/2017 je naše škola
zapojena do dvouletého projektu s názvem "3, 2, 1 ...
ACTION!" v rámci programu Erasmus+, klíčová
akce 2: Strategická partnerství.
Projekt bude realizován v projektovém období od 1.9.2016 do 31.8.2018 ve spolupráci
s partnerskými školami v Polsku, Rumunsku, Itálii, Bulharsku a Španělsku. Výše
přiděleného grantu činí 18 550,00 EUR.
Cílem projektu "3, 2, 1, ... ACTION!" je podpořit emocionální, kreativní a jazykové
schopnosti žáků především prostřednictvím divadla, hudby, výtvarného umění. Vychází se
s přesvědčení, že drama může pomoci dětem učit se a rozvíjet jejich fyzické, sociální,
emoční a intelektuální schopnosti prostřednictvím hry v roli a řeči. Navíc budou žáci
objevovat kulturu zapojených zemí, navazovat nová přátelství a získávat zkušenosti s dětmi
z různých částí Evropy.
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Během školního roku 2016/2017 se uskutečnila dvě setkání koordinátorů s cílem plánovat
a vyhodnocovat uskutečňované aktivity (ve španělském městě Reus a italském Capaci)
a dvě setkání krátkodobých vzdělávacích aktivit s mobilitami a workshopy pro žáky
i pedagogy (v bulharské Sofii a španělském Reusu). Jejich výsledkem a výstupem prvního
roku projektového snažení všech účastníků bylo divadelní představení Cinderella
(https://www.youtube.com/watch?v=K6plRV5KAHM &feature=youtu.be).
Informace o projektu, výstupy projektu a fotogalerie jsou dostupné na stránce:
goo.gl/DM xsvv.

Druhým projektem v rámci programu
Erasmus+, klíčová akce 2: Strategická
partnerství, do kterého je naše škola od
počátku školního roku 2016/2017 zapojena,
je tříletý projekt s názvem "112: Can I help you?".
Projekt bude realizován v projektovém období od 1.9.2016 do 31.8.2019 ve spolupráci
s partnerskými školami v Polsku, Rumunsku, Španělsku a Francii (3 školy jsou
z venkovského prostředí a 2 z městského prostředí). Výše přiděleného grantu činí 25 870,00
EUR.
Díky tomuto projektu se žáci seznámí s jinými zeměmi, odlišnými kulturami, ale také:
• si zlepší znalosti v poskytování první pomoci,
• budou rozvíjet nové dovednosti a posilovat je ve spojení s použitím ICT (Powerpoint,
Prezi, Padlet, video editor, komunikační software, ...),
• uvědomí si potřebu být schopen mluvit alespoň jedním cizím jazykem,
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uvědomí si nutnost být otevřenější tak, aby získali povědomí nejen o tom, že jsou
občané své země, ale také občané Evropy.

Pedagogové:
• se naučí mnohému novému díky možnosti sdílení příkladů dobré praxe při výměnných
krátkodobých vzdělávacích pobytech na školách partnerů,
• budou moci porovnat naše zkušenosti a různé způsoby výuky,
• si zlepší své jazykové dovednosti,
• objeví nové zdroje motivace při výuce žáků,
• umožnit našim školám, aby se více otevřely Evropě.
Během školního roku 2016/2017 se uskutečnilo první setkání koordinátorů s cílem
naplánovat aktivity projektu (ve francouzském Oloron Sainte M arie) a první setkání
krátkodobých vzdělávacích aktivit s mobilitami a workshopy pro žáky i pedagogy (v polské
Strozi).
Informace o projektu, výstupy projektu a fotogalerie jsou dostupné na stránce:
goo.gl/2SK8uv.

Tento projekt je financován z programu Evropské unie Erasmus+.
Za obsah publikací (sdělení) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské
komise a NA a Evropská komise a NA neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.
Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

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

Strana č. 110/130

15. Údaje o mezinárodní spolupráci
M imo realizace projektů partnerské spolupráce škol ERASM US+ jsme se v loňském roce
stali již i aktivními členy společenství evropských škol „eTwinning“ a zrealizovali několik
projektů vzájemné komunikace, spolupráce a sdílení nápadů.

16. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Ve školním roce 2016/2017 se jeden z pedagogických pracovníků M Š vzdělával v programu
Koordinátor EVVO.

17. Údaje o školou v pozici žadatele a příjemce či partnera předložených
a realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů
Následující seznam obsahuje projekty podávané, schválené či již realizované naší školou
v období uplynulého školního roku 2016/2017, a to v rámci různých vyhlašovaných
grantových programů.
17.1. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy ČR
• Naše škola je od října 2016 partnerem Společnosti pro kvalitu školy, z.s.v projektu
„Výuka přírodních věd nově“, s reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520.
Projekt, jak již název napovídá, je zaměřen na výuku přírodních věd badatelsky
orientovanou výukou a naše škola je jedním ze 14 center kolegiální podpory, které
působí po jednom v každém kraji ČR.
Hlavním cílem projektu je modernizace výuky přírodovědných předmětů.
Prostředkem ke splnění tohoto cíle je sdílení a prohloubení poznatků pedagogů
v moderních technikách výuky přírodovědných předmětů se zapojením
elektronických měřících zařízení s důrazem na kooperaci učitelů a žáků při řešení
jednotlivých didaktických problémů. Pedagogové si osvojí dovednost oprostit se od
tradiční role učitele a budou v rámci uskutečňovaných workshopů a setkání
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seznámeni s možnostmi, jak řídit určité pasáže výuku z pozice moderátora, který
vede žáky v roli poradce žádoucím směrem k řešení problému.
Dílčí cíle:
 Kooperace učitelů v řešení výše uvedených problémů na dvou úrovních,
krajské a republikové.
 Zvýšení erudovanosti a orientace zapojených pedagogů v možnostech
využití elektronických měřících zařízení ve výuce přírodních věd včetně
seznámení s metodickými materiály, které vznikly v minulých projektech
OPVK.
 Poznatky získané na setkáních pedagogů na centrech kolegiální podpory
budou zapojení pedagogové aktivně ověřovat ve svých hodinách a takto
získaná zpětná vazba bude opětovně diskutována na následujících setkáních.
Ze zkušenosti žadatele je znám motivační efekt badatelsky orientované
výuky, který podněcuje zájem žáků a učitelů o přírodní vědy.

•

Od října 2016 je naše škola zapojena do realizace projektu „Inkluzivní vzdělávání
pro Olomoucký kraj“ (reg. č. CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000183) Univerzity
Palackého v Olomouci, zaměřeného na podporu a rozvoj inkluzivního vzdělávání
v Olomouckém kraji. Díky zapojení do projektu můžeme po dva roky rozšířit
nabídku školního poradenského pracoviště a využívat na poloviční úvazek služeb
školního psychologa hrazeného z nákladů projektu a pro školní rok 2017/2018
i služeb školního as istenta. Současně je pro naše pedagogické pracovníky
připravena pro následující školní rok také sada školení zaměřených na témata
z oblasti inkluzivního vzdělávání, odborné workshopy a metodická pomoc
koordinátorovi inkluze na škole.

•

Od 1.9.2017 zahájí naše škola realizaci dvouletého projektu „S polu a lépe“ (reg.
č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0007598) v rámci výzvy OP VVV „Podpora škol
formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro M Š a ZŠ I“, jehož
žádost zpracovaná a podaná v průběhu školního roku 2016/2017 byla dne
22.8.2017 schválena pro financování.

17.2. Grantový program S tátního fondu životního prostředí České republiky
Díky finanční dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR se mohl uskutečnit
i ozdravný zimní pobyt žáků 7. ročníku s environmentálním programem. Státní fond
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životního prostředí České republiky pokryl až 52 % skutečných nákladů vynaložených
na realizaci pobytu.
Ozdravný pobyt žáků školy měl jednotné téma - zdravý životní styl. To zahrnovalo jak
zdravé stravování, tak zdravý pohyb i pobyt ve zdravém životním prostředí. 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).

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 2016/2017:
V grantovém roce 2016:
1.) Grant
2.) Grant
3.) Grant
4.) Grant
5.) Grant
6.) Grant
7.) Grant
8.) Grant
9.) Grant
10.)Grant
11.)Grant

„Les jako přírodní učebna“ ........................................... 6 000,- Kč
„Turnaj v šachu a dámě“ ............................................... 5 000,- Kč
„Příroda objektivem fotoaparátu“ ................................ 8 000,- Kč
„Dopraváček“ ............................................................... 5 000,- Kč
„Turnaj v piškvorkách“ ................................................ 5 000,- Kč
„Přírodovědná exkurze“ ............................................. 10 000,- Kč
„Přátelství přes „Hranice““ ........................................ 10 000,- Kč
„M alí badatelé“ ............................................................ 1 000,- Kč
„Turnaj v badmintonu“ ................................................. 2 000,- Kč
„Cesta kódem světa“ .................................................... 2 000,- Kč
„Struhlovácká laťka“ .................................................... 2 000,- Kč
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V grantovém roce 2017:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)

Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant
Grant

„Les jako přírodní učebna“ ...........................................6 000,- Kč
„Turnaj v šachu a dámě“ ...............................................3 000,- Kč
„Den Země“ ................................................................. 8 000,- Kč
„Příroda objektivem fotoaparátu“ ................................ 4 000,- Kč
„Dopraváček“ ............................................................... 5 000,- Kč
„Turnaj v piškvorkách“ ................................................ 1 000,- Kč
„Přírodovědně-technická exkurze“ .............................. 6 000,- Kč
„Výuka dějin na vlastní kůži“ .................................... 14 000.- Kč
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17.4. Zapojení a účast v dalších grantech:
Role partnera v projektech realizovaných středními školami (SPŠ Hranice, SZ Š
Hranice).

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 M ěstského úřadu Hranice, s M ěstkou policií, Policií ČR, Armádou
ČR, hasičským sborem, 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, Spolkem rodičů při ZŠ a další.

Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice

IČ: 14618575

E-mail: stru@stru.hranet.cz

http://www.stru.hranet.cz

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

Strana č. 115/130

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 2016/2017 uskutečněna žádná
kontrolní ani inspekční činnost na místě.
19.2. Veřejnosprávní kontrola zřizovatele
Ze strany zřizovatele byla ve školním roce 2016/2017 uskutečněna veřejnosprávní
kontrola na místě – finanční audit – ověření údajů ve finančních a účetních výkazech,
prověření způsobu vedení účetnictví, celkového hospodaření a účtování za účetní
období roku 2015 se zaměřením na kontrolu inventarizace, účetní závěrky k 31.12.2015,
kontrolu grantů poskytnutých z rozpočtu města za rok 2015, příspěvku na provoz hřiště
z rozpočtu města a prostředků na volnočasové aktivity za rok 2015, kontrolu prostředků
na ICT, kontrolu doplňkové činnosti, kontrolu zaúčtování majetku, kontrolu účtování
a použití peněžních fondů podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů ve vazbě na hospodaření s veřejnými
prostředky ve smyslu § 11 odst. 4 zákona o finanční kontrole.
•

Závěry kontroly:













Celé účetnictví je podrobně rozdělené na pracoviště-střediska a dále na velké
množství analytických účtů. Při podrobném prověřování a vyhodnocování
poskytuje účetnictví množství podrobných výstupů, s nimiž se dá pracovat při
řízení ekonomiky školy. Proto není třeba do zavedeného systému zásadně
zasahovat.
Při kontrole v oblasti grantů nebyly zjištěny nedostatky ve smyslu nedodržení
účelu grantu. Grantové prostředky byly využity v souladu s účelem dle
grantových smluv. Byl zjištěný špatný účetní postup při účtování o grantech,
který není v souladu s ČÚS.
V oblasti kontroly prostředků na ICT byly taktéž prostředky využity účelně
a hospodárně a vyčerpané ve výši 100%. Taktéž účelové prostředky zřizovatele
na provoz hřiště a na volnočasové aktivity byly využity podle svého účelu
a vyčerpané ve výši 100%.
Kontrolou použití a účtování peněžních fondů příspěvkové organizace nebylo
zjištěno porušení rozpočtových pravidel, byly dodržené také účetní postupy
dané ČÚS pro účtování fondů.
Doplňková činnost jako celek je sledovaná zcela odděleně od hlavní činnosti.
Doplňková činnost v oblasti pronájmu nebytových prostor byla za rok 2015
zisková. Doplňková činnost v oblasti stravování cizích strávníků skončila za rok
2015 také ziskem. Při kontrole doplňkové činnosti bylo dodrženo vykazování
a postupy dané Pokynem zřizovatele.
Zásadnější nedostatky v oblasti školních akcí zjištěné nebyly, jednalo se
o nedostatky ve vykazování. Na namátkově vybrané školní akce byly použity
výhradně vybrané prostředky od žáků a nebyly použity prostředky zřizovatele
nebo státu.
Velkou oblastí byla kontrola vybraných účtů v účtové třídě 6 a 3. V této oblasti
byly zjištěny dílčí nedostatky ve způsobu účtování o kroužcích (není nastavený
systém předpisu pohledávky a její úhrady a také metoda časového rozlišování
vybraných poplatků za kroužky). Při účtování výnosů za školné v mateřské škole
a za školní družinu nebyly zjištěny žádné nedostatky.
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Poslední oblastí byla oblast inventarizací. Ani v této oblasti nedostatky
závažného charakteru nebyly zjištěny. Při inventarizaci byly dodrženy postupy,
náplně, písemnosti, které vyžaduje inventarizační vyhláška. Konečné zůstatky
účtů byly věrně a prokazatelně doložené. Formální nedostatky byly zjištěny při
nedodržení inventarizační vyhlášky u inventarizačních identifikátorů,
chybějících čísel účtů na inventurních soupisech a nebyla stanovená výše
odsouhlasených pohledávek a závazků.
Účetnictví a účetní závěrka k 31. 12. 2015 účetní jednotky podává věrný
a poctivý obraz o předmětu účetnictví a finanční situaci účetní jednotky.

19.3. Kontrolní činnost Krajského úřadu Olomouckého kraje
Ze strany Krajského úřadu Olomouckého kraje nebyla ve školním roce 2016/2017
uskutečněna žádná kontrola.
19.4. Kontrolní činnost zdravotních pojišťoven
Ze strany zdravotních pojišťoven nebyla ve školním roce 2016/2017 uskutečněna žádná
kontrola plnění povinností ve zdravotním pojištění..
19.5. Kontrolní činnost okresní správy sociálního zabezpečení
Ze strany okresní správy sociálního zabezpečení byla ve školním roce 2016/2017
uskutečněna kontrola plnění povinností v nemocenském pojištění, v důchodovém
pojištění a při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
zákonem č. 582/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve
znění pozdějších předpisů.
•

Závěr kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky

19.6. Kontrolní činnost krajské hygienické stanice Olomouckého kraje
Ze strany krajské hygienické stanice Olomouckého kraje byla ve školním roce
2016/2017 uskutečněna kontrola vykonaná podle zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole
(kontrolní řád), podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 ze dne
29. dubna 2004 o úředních kontrolách za účelem ověření dodržování právních předpisů
týkajících se krmiv a potravin a pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních
podmínkách zvířat, ve znění pozdějších předpisů a podle § 88 zákona č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.
•

Závěr kontroly: Nebyly zjištěny nedostatky

19.7. Dotazníkové šetření sociálního klimatu
Naše škola se na konci loňského roku zapojila do dotazníkového šetření M ěsta Hranice
pod názvem „Hranice pro školy, školy pro Hranice“, které bylo zaměřené na posouzení
klimatu a kvality výuky na hranických základních školách. Cílem bylo mimo jiné
mapování aktuální situace a hledání možností pro nastavení optimálních vzdělávacích
podmínek a následné projednání klimatu jednotlivých tříd s třídními učiteli
s poukázáním na silné stránky a možná rizika.
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O tom jak školy dopadly, informovalo na svých webových stránkách M ěsto Hranice
v článku „Hranické školy dopadly v socioprůzkumu dobře“. Ve zprávě se mimo jiné
uvádělo:
Hranické školy jsou v celorepublikovém průměru minimálně srovnatelné s jinými
školami v zemi, často jsou i lepší, v mnoha ohledech výrazně. Týká se to hodnocení ze
strany rodičů, spokojenosti pedagogů a kvality klimatu učitelského sboru, klimatu
školních tříd 1. i 2. stupně. Vyplynulo to z výsledků mapování sociálního klimatu ve
všech čtyřech hranických základních školách, „Hranice pro školy, školy pro Hranice“,
kterou na zadání města prováděla společnost Socioklima s.r.o. Závěrečné vyhodnocení
proběhlo 24. ledna na MěÚ Hranice.
Rozsáhlého průzkumu se zúčastnili učitelé, rodiče i žáci. Celkem odpovědělo 2420
respondentů – 1 507 žáků, 807 rodičů a 106 učitelů. Cílem bylo zjistit názory na
jednotlivé hranické školy u všech tří výše uvedených skupin. Šetření proběhlo v období
říjen až prosinec 2016. Pro objektivní posouzení podmínek ve školách bylo nutné
přihlížet ke specifickým podmínkám každé ze škol.
Z šetření mimo jiné vyplynulo, že ve všech hranických školách jsou rodiče rozhodně
nebo spíše spokojeni s úrovní výuky a to včetně cizích jazyků a přípravou na přijímací
zkoušky (i když tu nedokáže řada rodičů posoudit). Také jsou spokojeni s vybavením
škol. Rodiče se v této oblasti vyjadřují kladně v rozmezí od 92,73 do 96,34 %, což
znamená, že školy v Hranicích jsou vybaveny dobře. Kladně je hodnocen i kontakt
s vedením škol.
Z výsledků průzkumu mezi učiteli vyplynulo, že ve srovnání s celorepublikovým
průměrem jsou na tom hranické školy minimálně srovnatelně, nebo lépe. Hraničtí
učitelé jsou například nadprůměrně angažovaní. Také klima tříd z pohledu žáků
1. i 2. stupně je srovnatelné s celostátním průměrem.
Níže je uvedeno stručné shrnutí výsledků šetření za naši školu ve třech posuzovaných
kategoriích, a to šetření mezi žáky 1. stupně (žáky 2. až 5. ročníku), mezi žáky 2. stupně
a mezi rodiči.
Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky 1. stupně.
První dotazník, který vyplňovali žáci 2. až 5. ročníku, a který měl odkrýt, co je u dětí
1. stupně nejvíce a co naopak nejméně oblíbené, byl administrován jako online hra, ve
které žáci vybírali k vybraným oblastem školního života charakteristiku hodné a zlé
pohádkové postavy.
Ze získaných údajů pak bylo sestaveno pořadí, které vyjadřuje postoje žáků
k posuzovaným oblastem školního života, života třídy. Hodnocení se pohybovalo na
škále od 0 (nejméně oblíbené) do 36 (nejvíce oblíbené). Výsledné pořadí oblíbenosti
zkoumaných oblastí školního života pak prezentuje níže uvedený graf, ve kterém jsou
oblasti seřazeny dle průměrných hodnot vypočtených z odpovědí žáků od nejoblíbenějš í
po nejméně oblíbenou.
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Z výsledků prvního dotazníku je patrné, že nejvyšší míře oblíbenosti se u žáků 2. až
5. ročníku těší počítače, holky, paní učitelka, pan učitel, tělocvik, šatny, naše třída.
Naopak nejmenší oblibu má mezi „prvostupňaři“ poznámka, běhání po škole, žáci
z vyšších tříd a školní záchodky.
Druhý dotazník mapoval klima 2. až 5. tříd z hlediska četnosti výskytu šetřením
sledovaných kategorií chování. Jejich výběrem se zaměřoval zejména na posouzení
sociálního klimatu třídy a vztahů mezi spolužáky. Z výsledků vyplynulo, že chování ve
všech sledovaných kategoriích, a to chování kamarádském, nesmělém, nápadném,
vlivném, agresivním, vyhýbavém, zbabělém i zaměřeném na úspěch je srovnatelné
s celorepublikovým průměrem. Jen morální chování reprezentované soudržností
a zájmem o potřeby druhých z průměru vybočuje a je u našich žáků znatelně vyšší než
průměr celorepublikový.
Pomocí matematického modelu byly navíc získané výsledky odrážející situaci žáka ve
třídě z hlediska tří zásadních faktorů školního života, a to PŘIJETÍ, ZAPOJENÍ
a BEZPEČÍ, v každé třídě přepočteny na tzv. index sociálního začlenění. Jednotlivé
stupně indexu charakterizují míru sociálního začlenění žáků do kolektivu třídy.
Následující tabulka charakterizuje jednotlivé stupně sociální začlenění projevující s e
v postojích, prožívání a v chování.
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Stupeň Míra sociálního
začl enění
1.

3a.
3b.

5.

Charakteristika

optimální začlenění dítěte do struktury a dění ve třídě (oblíbený, s
obecnými kamarádskými vazb ami, subjektivní pocit přijetí a bezpečí)
SPÍŠE
uspokojivé začlenění dítěte (kamarádské vazby alespoň s vybranými
USPOKOJIVÉ
spolužáky, akceptovaný, s nižší mírou zapojení, subjektivní pocit bezpečí)
ambivalentní začlen ění (podmiňované jeho chováním, rolemi a výkyvy
AMBIVALENTNÍ +
v pocitu bezpečí – s tendencí ke spíše uspokojivému začlenění)
ambivalentní začlen ění (podmiňované jeho chováním, rolemi a výkyvy
AMBIVALENTNÍ - v pocitu bezpečí s tendencí spíše k neuspokojivému začlenění)
SPÍŠE
neuspokojivé začlen ění - odmítaný, bez kamarádských vazeb, se
NEUSPOKOJIVÉ
subjektivním pocitem odmítnutí, ohrožení nebo ohrožujícího chování
nepřijetí – aktivní ohrožující chování, riziko vyloučení nebo ignorování
NEUSPOKOJIVÉ
(subjektivní pocit nepřijetí, osamělosti a ohrožení)
OPTIMÁLNÍ

2.

4.
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Naše třídy 1. stupně dopadly v celkovém hodnocení míry indexu sociálního začlenění
a tedy potažmo i v hodnocení sociálního klimatu třídy velmi dobře. Ve 2.A, 2.B a 4.A je
míra sociálního začlenění OPTIM ÁLNÍ a ve 3.A, 4.B, 5.A a 5.B je SPÍŠE
USPOKOJIVÁ.
To je velmi potěšitelné a svědčí to o tom, že se děti cítí ve škole a v kolektivu třídy
dobře a bezpečně.
Výsledky dotazníkového šetření mezi žáky 2. stupně.
První dotazník, který vyplňovali žáci 6. až 9. ročníku, mapoval také míru výskytu
stejných kategorií sledovaného chování jako u žáků 1. stupně, tzn. chování
kamarádského, nesmělého, nápadného, vlivného, agresivního, vyhýbavého, zbabělého,
zaměřeného na úspěch a morálního.
I chování žáků 2. stupně kopíruje celorepublikový průměr a nijak výrazně z něj
nevybočuje. Vyšších hodnot dosahuje pouze nesmělé chování a chování nápadné,
naopak, a to je opět potěšitelné, nižších hodnot než celorepublikový průměr vykazuje
chování agresivní.
Také třídy 2. stupně v celkovém hodnocení míry indexu sociálního začlenění
a sociálního klimatu třídy dopadly velmi dobře. Všechny se umístily v pásmu SPÍŠE
USPOKOJIVÉ míry sociálního začlenění a některým chybělo skutečně jen pár
desetinek k umístění dokonce v pásmu OPTIM ÁLNÍ míry sociálního začlenění.
V druhém dotazníku vyjadřovali žáci 6. až 9. ročníku svůj postoj k vybraným oblastem
školního života, a to celkové spokojenosti se školou, úspěchu a příležitostem,
negativnímu prožívání, vztahu učitel – žák, školnímu statusu, formování (podpoře)
identity a interakci s vrstevníky (sociálnímu začlenění ve vrstevnických skupinách).
Rozložení jejich odpovědí na jednotlivé oblasti přináší následující graf.
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Výsledky prezentované v grafu napovídají, že nejvíce jsou žáci spokojeni se sociálním
začleněním ve třídě, formováním a podporou identity a vztahy mezi učiteli a žáky.
Po výpočtu průměrného hodnocení školního života jednotlivými žáky 2. stupně na
základě jejich odpovědí na jednotlivé položky dotazníku, lze v následujícím grafu
ukázat, jaký je podíl žáků s různou úrovní hodnocení. Graf zobrazuje, jak se žáci
2. stupně rozložili podle svého hodnocení školy a současně i srovnání ve vztahu
k celorepublikovým průměrům.
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Lze s uspokojením konstatovat, že žáci hodnotí naši školu v převážné většině spíše
pozitivně či dokonce výrazně pozitivně a procento těch, kteří ji celkově hodnotí mírně
negativně je jen velmi malé, a to i ve srovnání s celorepublikovými průměry. Spíše či
dokonce výrazně negativně nehodnotí naši školu ani jeden z žáků.
Výsledky dotazníkového šetření mezi rodiči.
Vyplněno, odevzdáno a zpracováno bylo celkem 206 rodičovských dotazníků, což ve
vztahu k celkovému počtu rozdaných dotazníků znamenalo 64 % návratnost, největší
z hranických škol. Za což patří všem spolupracujícím rodičům velký dík.
Všichni zaměstnanci školy si velmi váží otevřeného hodnocení a děkují za všechny
podnětné a inspirující odpovědi a postřehy. Jsou povzbuzením, motivací, inspirací, ale
i důvodem k zamyšlení nad dalším zlepšováním úrovně vzdělávání a výchovy na naš í
škole. Cílem naší práce je, aby se všichni žáci cítili v naší škole příjemně, ale
především, aby z ní jednou odcházeli dobře připraveni a vybaveni jak po stránce
vědomostí, dovedností a schopností, tak i kompetencí potřebných a nezbytných pro
budoucí život.
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20. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím za období 1. 1. – 31. 12. 2016
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 M ŠMT při realizaci zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne 8. 11. 1999 v platném znění:
•
•
•
•

Celkový počet písemných žádostí o informace ........................................................... 0
Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace ........................ 0
Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí
informace ..................................................................................................................... 0
Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona ................................................... 0
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21. Výroční zpráva o hospodaření školy za kalendářní (účetní rok)
rok 2016
V následujících tabulkách uvádím základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok
2016. 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 2016
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Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2016 – v hlavní činnosti z rozpočtu zřizovatele
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Skutečné čerpání rozpočtu za rok 2016 – v doplňkové činnosti
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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)

21.2. S tavy fondů
Stavy fondů

k 1.1.2016

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

500 188,71
54 424,00
83 035,81
1 193 475,68
1 045 071,03

k 31.12.2016
Kč
Kč
Kč
Kč
Kč

380
54
175
322
1 091

145,19 Kč
424,00 Kč
919,54 Kč
203,43 Kč
520,89 Kč

21.3. Hospodářský výsledek
21.3.1. Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

Příjmy celkem:

28 512 318,38 Kč

Výdaje celkem:

28 512 318,38 Kč

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti

0,00 Kč

21.3.2. Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

Příjmy celkem:

1 193 395,74 Kč

Výdaje celkem:

1 157 282,20 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
Struhlovs ko 1795, 753 01 Hranice
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Hospodářský výsledek celkem:

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti:

0,00 Kč

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti:

36 113,54 Kč

Hospodářský výsledek celkem:

36 113,54 Kč

21.4. Zhodnocení hospodaření
Celkový kladný výsledek hospodaření Základní školy a mateřské školy Hranice,
Struhlovsko, příspěvková organizace za účetní období kalendářního roku 2016 činí
36 113,54 Kč.
Z toho v doplňkové činnosti za uskutečňovanou hostinskou činnost (stravování cizích
strávníků) a realitní činnost (pronájem tělocvičen) činí kladný hospodářský výsledek
36 113,54 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:
M gr. Evě Odstrčilové, výchovné poradkyni školy
M gr. M ileně Valentové, školní metodičce prevence
M gr. Alici Lehké, školní koordinátorce EVVO
M gr. Romanu Šejdovi, školnímu koordinátorovi ICT
M gr. Veronice Celnarové, M gr. M ilanu Buzrlovi, vedoucím učitelům žákovské
samosprávy
M gr. M arii Hajdové, zástupkyni ředitele školy
M gr. Lence Šatánkové, zástupkyni ředitele školy
Janě Dröhslerové, vedoucí vychovatelce ŠD
Lence M ünsterové, vedoucí učitelce M Š
Jiřině Kočajnarové, vedoucí školní jídelny
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 – M ěstu 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 10. 10. 2017.
Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou Základní školy a mateřské
školy Hranice, Struhlovsko, příspěvková organizace dne 19. 10. 2017.
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