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I. Základní charakteristika školy 
 

a) Název školy:                   2. Základní škola Holešov 

 Sídlo:                   Smetanovy sady 625, 769 01 Holešov  

 

b) Zřizovatel:                   Město Holešov  

                    Masarykova 628 

                    769 01 Holešov  

 

c) Právní forma:                   příspěvková organizace  

 Právní subjektivita:                     od 1. 1. 1996 

 IČO:                   63458799 

 IZO:                   102519358 

 

d) Ředitelka školy:                   Mgr. Helena Moravčíková 

 Datum jmenování do funkce:    1. 8. 2013  

 Jmenoval:    Město Holešov 

 

 Zástupce ředitele:  Mgr. Hana Hlobilová 

 Datum jmenování do funkce: 17. 8. 2011 

 

e) Kontakt na školu:  tel.: 573 396 019, 605 387 198 

   e-mail: info@zshol.cz 

    http: www.zshol.cz 

 

f) Údaje podle „Rozhodnutí o zařazení do sítě škol“ a jejich kapacity 

 

 kapacita IZO 

2. Základní škola Holešov, Smetanovy sady 625, Holešov 470 žáků 102 519 358 

Školní družina - Smetanovy sady 625, Holešov 70 žáků 118 800 426 

Školní klub – Smetanovy sady 625, Holešov  53 žáků 150 077 556 

 

 

g) Základní údaje o škole za školní rok 2017/2018 :  
 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped. prac.  

ke 30. 6. 2018 

1. stupeň 5 89 17, 8 6, 00 

2. stupeň 4 73 18, 25 6,49 

asistenti pedagoga 5 5 1 4,75 

ŠD 2 43 21,5 1, 76 

ŠK 1 49 49 0 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@zshol.cz
http://www.zshol.cz/
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h) Školská rada: 

Složení školské rady:  

 

 Pavel Vybíral - zástupce rodičů 

 Adéla Ševčíková - zástupce rodičů 

 Mgr. Hana Hlobilová - zástupce pedagogických pracovníků 

 Mgr. Tamara Košatová - zástupce pedagogických pracovníků 

 Ing. Radek Doležel - zástupce zřizovatele 

 Bc. Jaroslav Chmelař - zástupce zřizovatele 

 

Školská rada se sešla: 30. 8. 2017, kdy schválila: upravený Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání „ Šance“č. j. 590/2017, upravený Školský řád 2. Základní školy Holešov pro šk. rok 

2017/2018 č.j. 595/2017 a 29. 5. 2018, kdy vzala na vědomí zprávy: o prováděných rekonstrukcích 

a opravách, o prospěchu a chování žáků, o čerpání finančních prostředků, zprávu ČŠI z lednového 

šetření na škole. 

Školská rada se schází 2x ročně. Ředitelka školy se účastní zasedání ŠR a vyjadřuje se k 

problematice školy (zpracování výroční zprávy, schválení rozpočtu...). 

 

ch) Spolek rodičů a přátel dětí při 2. ZŠ Holešov (dále jen SRPD) 
 

SRPD je institucí sdružující zejména rodiče a zákonné zástupce dětí navštěvujících školu podle § 

829-841 zákona č. 40/1964 Sb. (Občanský zákoník).  Tato instituce úzce spolupracuje se školou a 

podporuje zejména aktivity vedoucí k prohlubování a rozšiřování znalostí a dovedností dětí, na   

které není pamatováno v základním školním vzdělávání.  

 

Zaměřuje se na podporu doprovodných programů a akcí 

souvisejících se vzdělávacím programem školy nebo 

volnočasových aktivit, rozvíjení vztahů rodičů, žáků a 

zaměstnanců základní školy, pořádá a spolufinancuje 

kulturní, společenské a osvětové akce pro žáky základní 

školy, podílí se na vybavenosti školy výukovými 

pomůckami, poskytuje příspěvek na odměny žáků za 

mimořádné aktivity, přispívá na dopravu žáků na různé akce, 

výlety, exkurze, kurzy a podporuje finančně realizaci 

primární prevence-program. 

 

Ani letošní společenská sezóna se neobešla bez tradičního 

plesu naší školy, který pořádá právě SRPD ve spolupráci s vedením školy a nemalý výtěžek z této 

akce bude opět věnován dětem na výše uvedené aktivity. Velmi oceňujeme podporu a zájem rodičů 

o vzdělávání jejich dětí a spolupráci zákonných zástupců se školou považujeme za velmi přínosnou.  

   

Přehled třídních důvěrníků 2017/2018 

 

Třída Jméno, příjmení 

1. A Blanka Červeňáková 

2. A Ilona Vybíralová 

3. A Lenka Marčonková 

4. A Renata Mlčáková 

5. A Adéla Ševčíková 

6. A Ilona Gregorová 

7. A Radka Jurčáková Müllerová 

8. A Pavel Vybíral 

9. A Jitka Černíčková 
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II. Vzdělávací program školy   
 

Program Třídy Název 

Školní vzdělávací program Č. j. 590/2017 1. -  9. A  Šance 

 

1. Učební plány  

 

Tabulace učebního plánu 1. stupně 
 

Učební plán pro 1. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

 

Minimální 

časová dotace 

RVP/skutečnost 

 

Vyučovací 

předmět 

 

Ročník 
Celkem 

předměty 
 

Z toho 

DČD* 1. 2. 3. 4. 5. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

35/40 

 

9/12 

Český jazyk 7+2 7+1 7+1 7+1 7 40 5 

Anglický 

jazyk 
+1 +2 3 3 3 12 3 

 

Matematika 20/24 Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 24 4 
 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1/1 Informatika - - - - 1 1 0 

 

Člověk 

a jeho svět 
12/13 

Prvouka 2 2 2 - - 6 0 

Vlastivěda - - - 1 1+1 3 1 

Přírodověda - - - 2 2 4 0 
 

Umění 

a kultura 
12/13 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 1 5 - 

Výtvarná 

výchova 
1 1 1+1 2 2 8 1 

 

Člověk 

a zdraví 
10/10 

Tělesná 

výchova 
2 2 2 2 2 10 0 

 

Člověk 

a svět práce 
5/5 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 1 1 5 - 

Průřezová témata P P P P P   

Celková povinná časová dotace 21 22 24 25 26 118 14 

 

*DČD – disponibilní časová dotace 
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Tabulace učebního plánu 2. stupně  
 

Učební plán pro 2. stupeň 

Vzdělávací 

oblast 

Minimální 

časová dotace 

RVP/skutečnost 

 

Vyučovací 

předmět 

 

Ročník 

Celkem 

předmět 

Z 

toho 

DČD* 
6. 7. 8. 9. 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

15/20 
Český jazyk a 

literatura 
4+1 4+1 4+1 3+2 20 5 

12/12 Anglický jazyk 3 3 3 3 12 0 

6/7 Německý jazyk - 2 2 2+1 7 7 
 

Matematika a 

její aplikace 
15/20 Matematika 4+1 4+1 4+1 3+2 20 5 

 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1/1 Informatika 1 - - - 1 0 

 

Člověk 

a společnost 
11/11 

Dějepis 2 1 2 2 7 0 

Občanská 

výchova 
1 1 1 1 4 0 

 

Člověk a 

příroda 
21/26 

Fyzika 1+1 2 2 2 8 1 

Chemie - - 2 2 4 0 

Přírodopis  2 1+1 1+1 1 7 2 

Zeměpis 2 1+1 1 1+1 7 2 
 

Umění 

a kultura 
10/10 

Hudební 

výchova 
1 1 1 1 4 0 

Výtvarná 

výchova 
1 2 1 2 6 0 

 

Člověk 

a zdraví 
10/10 

Tělesná 

výchova 
3 2 2 2 9 0 

Výchova ke 

zdraví 
- 1 - - 1 0 

 

Člověk 

a svět práce 
3/4 

Pracovní 

činnosti 
1 1 1 0+1 4 1 

 Volitelný 

předmět 
1  - - 1 - 1 1 

Průřezová témata P P P P   

Celková povinná časová dotace 29 30 31 32 122 24 

*DČD – disponibilní časová dotace 

 

Volitelné předměty  

 

8. ročník: Aplikovaná informatika 

9. ročník:  Sportovní hry 
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2. Předmětové komise 
 

Po celý školní rok ve škole pracovaly pod vedením jednotlivých pedagogů tyto předmětové komise: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přehled projektů a soutěží předmětové komise Cizí jazyky: 

 

Anglický, německý jazyk  třída forma 

Evropský den jazyků 6. – 9. ročník projekt 

My Life 9. A projekt 

Poznávání a určování čísel 4. A soutěž  

Německy mluvící země 7. A projekt 

Bingospiel - čísla 7. A projekt 

Halloween 1. – 9. ročník projekt 

My family, My favourite things 4. A projekt - časopis 

„Spelling Bee“ 5. – 9. ročník soutěž, třídní a školní kolo 

Food 4. A projekt 

Computers 8. A projekt 

Das bin ich 7. A projekt 

Mein hobby 8. A projekt 

Meine Familie   7. A projekt 

Projekt Wien 8. A projekt 

Ostern, Salzburf 9. A projekt 

Volitelné téma 9. A projekt 

Bavíme se s Angličtinou 2 žákyně (4. a 5. třída) soutěž v Rymicích 

Tandem – „Němčina nekouše“  6. – 9. ročník animační program 

 

Soutěž spelling bee                                             První krůčky v německém jazyce 

   

Předmětové komise Vedoucí  

Cizí jazyky (anglický jazyk, německý jazyk) Mgr. Lenka Janská 

Český jazyk, dějepis, občanská výchova Mgr. Lucie Dvorníková 

Tělesná výchova Mgr. Miroslav Páleník 

Metodické sdružení I. stupeň Mgr. Jitka Dvořáková 

Přírodopis, zeměpis, chemie Mgr. Tamara Košatová 

Matematika, fyzika, informatika Mgr. Soňa Tomčíková 

Hudební výchova, výtvarná výchova, praktické činnosti Mgr. Jitka Nedbalová 

Výchovný poradce Mgr. Lucie Dvorníková 

Školní metodik prevence Mgr. Hana Hlobilová 

Metodik EVVO Mgr. Tamara Košatová 

Koordinátor ŠVP Mgr. Soňa Tomčíková 

Školní družina a školní klub Eva Manová 



 - 8 -  

 

Pečeme scones - anglické sušenky                     Program Tandem – němčina nekouše 

    
 

 

Přehled akcí předmětové komise Český jazyk, dějepis, občanská výchova: 

 

Český Jazyk 

Datum Název akce  

11. 1. 2017 Školní kolo OČJ 2017/2018 – 44. ročník  

30. 1. 2018 Okresní kolo OČJ 2017/2018 – 44. ročník 

12. – 16. 2. 

2018 

Třídní kolo recitační soutěže 6. - 9. třída 

1. 3. 2018 Školní kolo recitační soutěže 6. - 9. třída 

22. 3. 2018 Divadelní představení   - Městské divadlo Zlín – Bylo nás pět (6. a 7. třída) 

 Pedagogická intervence  

Doučování EU 

 Čtenářský klub EU 

 

Dějepis 

Datum Název akce  

16. 11. 2017 Relace – Den boje za svobodu a demokracii 17. listopad 

17. 10. 2017 Historická Olomouc – 6. A 

12. 3. 2018 Staré pověsti české  - 3. – 8. ročník  

28. 3. 2018 Relace – Den učitelů – (zástupci školního parlamentu) 

4. 4. 2018 Krakov – Vělička – 8. A 

23. 4. 2018 Osvětim – svědomí lidstva - 9. A 

13. 4. 2018 Habsburská Vídeň  - 7. A  

31. 5. 2018 Hvězdárna a Planetárium Brno, Vyhlídková věž Staré radnice -  6. A  a 7. A  

 

Občanská výchova 

Projekty: 

6. ročník -  Moje rodina (rodokmen), Vánoce, Velikonoce, Pranostiky 

8. ročník - Zamyšlení se nad sebou samým, Rodokmen 

9. ročník  - NATO, Čeští prezidenti, EU 
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Poznávací zájezd do Vídně 

    
 

 

Poznávací zájezd Krakov Vělička 

    
 

Přehled akcí realizovaných MS 1. stupně: 

 

Datum Název akce 

20. 10. 2017 Malá vědecká laboratoř v 2. A 

20. 10. 2017 Kostelecký slavíček 

30. 10. 2017 Policie - přednáška 

2. 11. 2017 Podzimní vycházka – návštěva hřbitova 

2. - 3. 11. 2017 Projekt “Skřítkové“ v 2. A 

6. 11. 2017 Návštěva MŠ Grohova 

8. 11. 2017 On-line rizika 

9. 11. 2017 Beseda u Sv. Martina 

10. 11. 2017 Dopravní hřiště 

13. 11. 2017 Návštěva MŠ Grohova 

15. 11. 2017 Návštěva MŠ Masarykova 

28. 11. 2017 Den Slabikáře 

29. 11. 2017 Den otevřených dveří 

29. 11. 2017 Vánoční dílničky 

6. 11. 2017 Ukázková hodina pro MŠ Grohova 

13. 11. 2017 Ukázková hodina  pro MŠ Grohova 
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15. 11. 2017 Ukázková hodina pro MŠ Masarykova 

28. 11. 2017 Den slabikáře 

29. 11. 2017 Den otevřených dveří           

29. 11. 2017 Vánoční dílničky 

5. 12. 2017 Mikulášské koledování 

19. 12. 2017 Návštěva výstavy Betlémů a baněk 

19. 12. 2017 Koledníci z MŠ 

20. 12. 2017 OVOV s Šárkou Kašpárkovou 

5. 1. – 9. 1. 2018 ČŠI 

16. 1. 2018 Hasík 

19. 1. 2018 Filharmonie Zlín 

19. 1. 2018 Filharmonie 

15. 2. 2018 Recitační soutěž – třídní kolo 

1. 3. 2018 Recitační soutěž – školní kolo 

14. 3. 2018 Recitační soutěž – TYMY 

15. 3. 2018 Kostelecká píšťalička 

16. 3. 2018 Matematický klokan 

21. 3. 2018 Den otevřených dveří 

27. 3. 2018 Šikovný předškolák 

12. 4. 2018 Jarní svátky – kostel 

20. 4. 2018 Zápis do první třídy 

24. 4. 2018 Den Země 

24. 4. 2018 Šikovný předškolák 

25. 4. 2018 McDonald‘s Cup 

14. 5. – 18. 5. 2018 Škola v přírodě 

30. 5. 2018 Den matek 

31. 5. 2018 Dětský den 

12. 6. 2018 Dopravní hřiště 

13. 6. 2018 Třídní schůzky pro budoucí prvňáky 

14. 6. 2018 Talentík 

14. 6. 2018 Školka 

15. 6. 2018 Ochutnávka ovoce 

19. 6. 2018 Minibesídka – rozloučení s 2.A 

20. 6. 2018 Výlet - Kostelany 

22. 6. 2018 Výlet - Bratislava 

22. 6. 2018 Červený kříž – poskytnutí první pomoci  
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  První školní den pro naše nejmenší                   Jaro v Legohrátkách 

     
 

  Den dětí                                                                 Škola v přírodě 

     
 

  Zápis do 1. ročníku                                               Den slabikáře 
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Malá vědecká laboratoř 2. A                                  Masáže dětí MISP 

     
 

Vánoční dílničky 

  
 

Přehled akcí realizovaných předmětovou komisí Přírodopis, zeměpis, chemie: 

 

Datum Název akce 

6. -  8. 9. 2017 Adaptační kurz Rusava pro 6. A 

29. 9. 2017 Pálenice Všetuly pro 8. A 

11. 10. 2017 Přírodovědný klokan 

17. 10. 2017 Přírod.exkurze –Dalešice, Dukovany 

23. 10. 2017 Zdravá pětka- program pro 6. – 7. A 

8. 11. 2017 Rizika online – program pro 6. - 7. A 

Leden- únor Projekt ,, zdravý styl života ,, - 7. ročník 

3.1. 2018 Vesmír – beseda  

31.1. 2018  Preven. programy pro 6. - 9. ročník - Renarcon 

Únor  Projekt ,, Zdravý styl života ,, - 7. ročník 

16.4. 2018 Přírodov. exkurze  6.-7. ročník- Lukov, Zoo Lešná 

20.4. 2018  Soutěž  Mladý zahrádkář – vybraní žáci 4. - 8. ročníku 

23.4. 2018 BiO  Zdounky – okresní kolo C – Dědičíková, Vybíralová – 8. ročník 

3.5. 2018  Školení Ch- Burza nápadů  

29. 5. 2018  Pohodáři - Polsko 

31.5. 2018 Exkurze Brno – hvězdárna, histor. centrum pro žáky 6. - 7. ročníku 

 

 

 

 

 

 



 - 13 -  

Zdravá pětka 

     
 

 

Přehled akcí předmětové komise Matematika, fyzika, informatika: 

 

Datum Název akce 

11.10.2017 Přírodovědný  KLOKAN 

17.10.2017 Exkurze Dukovany, Dalešice 

19. 12. 2017 Finanční gramotnost 

3. 1. 2018 Beseda - Vesmír 

16. 3. 2018 Matematický klokan  

6. 4. 2018 Pythagoriáda 

11. a 18. 4. 2018 Testování SCIO 

3. 5. 2018 Burza nápadů učitelů chemie 

29. 5. 2018 Pythagoriáda – okresní kolo na 1. ZŠ 

31. 5. 2018 Planetárium Brno 

 

Přehled projektů, akcí předmětové komise Hudební výchova, výtvarná výchova, praktické 

činnosti: 

Za Hv: 

 

Datum Název akce 

20.10.2017 Kostelecký slavíček 

29.11.2017  Vystoupení ke Dni otevřených dveří 

prosinec Vystoupení v Domě pro seniory 

22.12.2017 Vystoupení před Vánocemi 

12.3.2018 Vystoupení ke Dni učitelů 

15.3.2018 Hostýnská píšťalička 

30.5.2018 Vystoupení ke Dni matek 

7.6.2018 Vystoupení pro prvňáčky 

 

Za Vv: 

Září   Miniprojekty: Prázdniny 

Říjen  Barevný podzim 

Listopad  Kaligrafické písmo 

Prosinec Prostorové vztahy 

Leden  Krápníky, krystaly 

Únor Výtvarné příběhy 

Březen Labyrinty 

Duben Hranoly 
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Květen Středověk  

Červen Historické výtvarné slohy 

 

Za Pč: 

23. 10. 2017 Zdravá pětka (6. a 7. ročník) 

2. 11. 2017 Kroužek dřevoobrábění BpH 

7. 12. 2017 Kroužek dřevoobrábění BpH 

18. 1. 2018 Kroužek dřevoobrábění BpH 

1. 3. 2018 Kroužek dřevoobrábění BpH 

6. 3. 2018 Zdravá pětka, žákyně 7.A 

5. 4. 2017 Kroužek dřevoobrábění BpH 

18. 4. 2018 Projektový den v SPŠN B.p.H. 

25. 4. 2018 Projektový den v SPŠN B.p.H. 

10. 5. 2018 Kroužek dřevoobrábění BpH 

 

Kostelecký slavíček  Pracovní činnosti – práce se dřevem 

   

Pracovní činnosti 

   

Předmětové komise se během roku scházely podle vlastní potřeby, vedoucí jednotlivých komisí 

zpracovali zápisy, které sloužily vedení školy jako podklady pro další plánování. Veškeré materiály 

a metodické informace si učitelé průběžně předávali.  

V průběhu roku pravidelně předmětové komise spolupracovaly s KPPP a ZDVPP Zlín 

(s  metodičkou prevence Mgr. Irenou Majtnerovou, Mgr. Šárkou Kostkovou), s OSPODem 

Holešov, Bystřice pod Hostýnem, se středisky výchovné péče, Policií ČR, Městskou policií 

Holešov, VPŠ a SPŠ MV Holešov, Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, SŠNO Bystřice pod 

Hostýnem, s TYMY Všetuly, s ČZS Holešov, s HZS ČR. 
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Nedílnou součástí vztahů s ostatními organizacemi je spolupráce s místními mateřskými školami - 

MŠ Masarykova a MŠ Grohova. Paní učitelky naší školy každoročně navštěvují třídní schůzky 

v mateřských školách, aby seznámily rodiče s tím, co všechno by měl před vstupem do školy jejich 

prvňáček zvládnout, také poskytnou informace ohledně chodu školního vyučování, chodu školy a 

školní družiny. 

 

Pro předškoláky a jejich rodiče jsme i letos nabídli osvědčený program Šikovný předškolák aneb 

hrajeme si na školu, aby se paní učitelky první třídy mohly seznámit s budoucími žáky.  Proběhlo 

pět na sebe navazujících společných setkání, kde si děti hravou formou vyzkoušely, jak se ve škole 

pracuje, rozvinuly si schopnosti a dovednosti, které jsou důležité pro úspěšný vstup do školy.  

Děti si také prohlédly prostory školy, otestovaly si svou šikovnost, obratnost, seznámily se 

s budoucími spolužáky. 

 

3. Zájmová činnost  
 

Zájmové mimoškolní aktivity – vedené pedagogy školy: 

 

Název zájmového útvaru Vedoucí zájmového útvaru 

Robotika Inf. Petr Pokorný 

Florbal Miroslav Páleník 

Konzultace v M Mgr. Rudolf Fuksa 

Logopedický kroužek Mgr. Andrea Krejčí 

Školní pěvecký sbor Mgr. Zuzana Machálková 

Legohrátky Mgr. Kateřina Zacharová 

Doučování žáků ohrožených školním  

neúspěchem  

Mgr. Lucie Dvorníková 

Mgr. Lenka Janská 

Mgr. Andrea Krejčí 

Mgr. Soňa Tomčíková 

Mgr. Kateřina Zacharová 

Čtenářský klub   Mgr. Zuzana Machálková 

Mgr. Andrea Kubálková 

Mgr. Jitka Nedbalová 

Mgr. Jitka Dvořáková 

  

Zájmové kroužky – vedené zaměstnanci volnočasového střediska TYMY Všetuly, externisty 

 

Název zájmového útvaru Vedoucí zájmového útvaru 

Keramika Martina Sigmundová 

Loutkoherectví Jiří Kuhl 

 

Keramické výrobky 
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Loutkoherectví 

     
 

V průběhu celého školního roku probíhala volnočasová aktivita organizovaná SŠNO v Bystřici 

pod Hostýnem s názvem „Dřevoobrábění“ pod vedením mistra odborného výcviku pana Blažka a  

této aktivity se účastnili zájemci z řad chlapců sedmého až devátého ročníku. Cílem této aktivity je 

doplnění a rozšíření technických znalostí a dovedností žáků a motivace ke studiu oborů 

s technickým zaměřením.   

 

Projektový den v SPŠN v Bystřici pod Hostýnem 

     
 

4. Výchovně vzdělávací koncepce 
 

a) Koncepce rozvoje školy na školní roky 2013 – 2019 

 

Základní cíle a vize školy, které vedou k realizaci koncepce školy  

Primárně vychází ze všeho dobrého a osvědčeného, co se v předchozích letech podařilo, na co je 

třeba navázat, a reaguje na požadavky moderního vzdělávání.  Prvořadým úkolem je vytvoření 

vysoké úrovně vzdělávání a výchovy.  

 

Základní cíl…… usilovat o školu: 

 s dobrou pověstí, o kterou bude trvalý zájem ze strany rodičů i veřejnosti 

 bezproblémově konkurující ostatním městským školám  

 s kvalitním a fundovaným pedagogickým sborem 

 s prostředím přátelského a tvořivého klimatu 

 podílející se na společenském dění města 

 připravující žáky do budoucího života 

 s kvalitním výchovně – vzdělávacím působením 
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Výchova a vzdělávání 

 poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vedoucí žáky k tomu, aby získali 

pozitivní vztah k učení a byli motivováni k celoživotnímu vzdělávání, aby byla rozvíjena 

individualita každého žáka 

 pozitivně formovat a výrazně ovlivňovat morální profil žáků, připravit je na komunikaci 

mezi lidmi a uplatnění v životě 

 veškeré poznávací a učební činnosti musí směřovat k vytváření klíčových kompetencí – tzn. 

souboru znalostí, dovedností, návyků a postojů, které jsou využitelné v různých učebních i 

praktických činnostech a situacích 

 poskytnout žákům vzdělání nejen v oblasti humanitních, přírodovědných předmětů, ale také 

v oblasti výuky cizích jazyků (nabídnout žákům základní vzdělání nejen v anglickém a 

německém jazyce, ale také nabídku rozšířit o jazyky další např.: ruský, aby žáci měli 

možnost využít svých znalostí v mezinárodním měřítku), komunikačních a informačních 

technologií 

 vychovávat je ke zdravému životnímu stylu a k ochraně životního prostředí 

 umožnit jim realizovat se v zájmové činnosti, kterou jim škola nabízí a rozvíjet tak jejich 

talent a nadání  

 rozvíjet osobnost každého žáka tak, aby byl schopen samostatně myslet, svobodně se 

rozhodovat a projevovat se jako demokratický občan, to vše v souladu s obecně uznávanými 

životními a mravními hodnotami 

 pracovat s žáky s poruchami učení a chování, a také s žáky nadanými – podnítit 

smysluplnost, možnost výběru, přiměřenost, spoluúčast, samostatnost, ale také směřovat 

žáky k uvědomění si odpovědnosti za své chování, podporovat zvídavost, rozvíjet 

komunikaci 

 pro výuku cizího jazyka získat rodilého mluvčího v rámci mimoškolní činnosti, nabídnout 

rodičům tuto možnost vzdělávání pro svoje děti, nabízet přípravu na mezinárodní jazykové 

zkoušky 

 od školního roku 2015/2016 průběžně doplňovat práci na 1. i 2. stupni o zajímavou 

výuku prostřednictvím stavebnic LEGO education, které jsou vyráběny cíleně pro 

výuku ve školách a podporují nejen zručnost, technické myšlení, ale také jazykovou 

zdatnost, rozvoj mluveného slova, fantazii 

 dlouhodobě podporovat polytechnické vzdělávání napříč celou školou (práce v dílnách,  

činnosti s legem, polytechnické stavebnice v ŠD…) 

 

Klima školy 

velmi souvisí s celkovým kulturním prostředím školy, s kvalitou řízení a vzájemnými mezilidskými 

vztahy. Systém mezilidských vztahů je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a 

ostatními pracovníky školy, učiteli a rodiči, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v 

neposlední řadě i mezi žáky samotnými. 

 

 vytvářet příznivé sociální klima (otevřenost a partnerství v komunikaci, úcta, tolerance, 

uznání, empatie, spolupráce a pomoc druhému, sounáležitost se třídou, školou) 

 chránit žáky před násilím, šikanou a dalšími jevy rizikového chování, spolupráce 

s poradenskými zařízeními a organizacemi ve Zlínském kraji (PPP Zlín, SPC Zlín, Centrum 

pro rodinu…) 

 dbát na bezpečnost a ochranu zdraví žáků, učitelů i nepedagogických pracovníků školy při 

činnostech, které souvisejí se vzděláváním, popřípadě při jiných činnostech 

 realizovat vhodný režim vyučování adekvátní věku žáků 

 rozvíjet a pěstovat podnětné a přátelské vztahy mezi pedagogy i ostatními zaměstnanci 

 

Personální podmínky 

 dbát o vstřícné interpersonální vztahy, již stabilizovaný kolektiv a vytváření atmosféry 

vzájemné spolupráce mezi zaměstnanci, podporovat motivující klima pro zaměstnance  
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 ve vedení školy uplatnit koncepční myšlení, organizační, manažerské a pedagogické 

schopnosti (rada, domluva, záštita pedagogů vůči vnějším negativním jevům…)   

 podporovat a kontrolovat další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 zlepšovat trvale pracovní prostředí a podmínky práce 

 napomáhat intenzivní výměně informací ve škole (organizační porady pedagogů, provozní 

porady nepedagogických pracovníků, pedagogické rady, neformální setkávání..) 

 zabezpečovat kvalitní „semináře pro sborovnu“ zaměřené na klima školy, třídy, 

psychologická témata – stres, vyhoření, prevence vyhoření… 

 

Mimotřídní a zájmová činnost 

 nabízet práci v zájmových aktivitách, snažit se o pestrost nabídky 

 zájmová činnost je hlavním nástrojem boje proti sociálně patologickým jevům 

 využívat také nabídky místních organizací, externistů 

 

Škola a veřejnost 

 navázat na tradiční akce pořádané školou 

 zapojovat i nadále rodiče do aktivit školy, pořádat různé akce i za účasti rodičů, informovat 

veřejnost o akcích ve škole 

 spolupracovat se školskou radou, zřizovatelem  

 aktualizovat webové stránky školy, facebook – informovanost rodičů i široké veřejnosti, 

prezentovat školu a vytvářet pozitivní náhled na školu 
 spolupráce s okolními školami 

 zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, stále přispívat 

aktuálním děním školy do městského tisku  

 spolupracovat s místními organizacemi  

 
Vánoční vystoupení pro seniory 

    
 

Oblast materiálně technická 

 každoročně určovat priority ve vybavování v souladu s hospodárným, účelným- čerpáním 

rozpočtu, zkvalitňovat vybavení tříd 

 zajišťovat bezpečné prostředí pro vzdělávání a zdravý sociální, psychický i fyzický vývoj  

všech účastníků vzdělávání 

 průběžně inovovat vybavení ICT snažit se získávat sponzory na konkrétní akce školy, zvýšit 

podíl dalších osob na využívání nabízených možností, zejména EU fondů a projektů 

vyhlašovaných MŠMT, dalších organizací 

 zaměřit se na dostupnost počítačového vybavení pro učitele - každoročně je dle možností 

pořizována technika 

 modernizovat učebny dle aktuálního trendu ve výuce (interaktivní tabule, digitální učebnice 

pro interaktivní tabuli, nábytek…) 
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 pečovat o zaměstnance, nabízet využití aktivit a nabídek čerpání prostředků FKSP 

 aktualizovat stávající vybavení školy vhodnými didaktickými materiály a pomůckami 

 kultivovat pracovní prostředí zaměstnanců – vybavení kabinetů, kanceláří 

 

Oblast ekonomická 

 získávat a zvyšovat kladný hospodářský výsledek školy z dotace města a využívat ho pro 

rozvojové programy školy nebo pro fond odměn pracovníků školy 

 spolupracovat s obcí při financování oprav budovy a zařízení školy 

 zlepšení hospodářského výsledku využíváním prostor školy pro jiné účely (pronájem, kurzy) 

 průběžně žádat a realizovat finanční dotace IROP – moderní vybavení učeben, zahrady.. 

 

b) Řízení školy 

 

Činnost školy se řídí celoročním plánem, který je upřesňován jednotlivými měsíčními plány, ty jsou 

pak rozpracovány do týdenních plánů. Začátkem každého měsíce probíhají organizační porady a ve 

spolupráci se všemi vyučujícími jsou jednotlivé akce doplňovány, porady vedení školy, porady 

s nepedagogickými pracovníky a další porady dle potřeby. 

 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala kontrolní a hospitační činnost, jejíž cílem bylo: 

 hospitační činnost – zaměřena na střídání metod a forem práce jednotlivých pedagogů, 

motivaci žáků, práci s legem ve výuce, podpora začínajícího učitele tělesné výchovy  

 dodržování BOZP 

 kontrola činnosti metodických orgánů, výchovného poradenství, prevence 

 estetičnost prostředí 

 kontrola technického vybavení školy (zabezpečování oprav, revizí…) 

 prověřování vědomostí žáků v rámci testování ČŠI 

 správnost a úplnost vedení dokumentace školy (obnova směrnic, dokumentů) 

 zaměření na práci s žáky s podpůrnými opatřeními a žáků nadaných 

 administrace a evidence neúměrného množství dokumentů pro žáky s podpůrnými 

opatřeními 

 

 

c) Zpráva ředitelky školy 

 

 Ve školním roce 2017/2018 plnilo základní školní docházku na 2. Základní škole Holešov 

162 žáků.  

 Vyučovalo se v 9 třídách, zájmové činnosti probíhaly ve dvou odděleních školní družiny a 

školním klubu, v pedagogickém sboru působilo 16 učitelů, 2 vychovatelky školní družiny, 

5 asistentek pedagoga, v ekonomickém úseku pracovaly 2 zaměstnankyně, v provozním 4 

zaměstnanci.  

 Vedení školy aktivně spolupracuje se Spolkem rodičů a přátel dětí i se školskou radou a na 

pravidelných schůzkách konzultuje podněty a připomínky jejich členů. 

 Snažíme se ve škole děti nejen vzdělávat, ale i vychovávat a naplňovat jejich volný čas 

nabídkou kvalitních volnočasových aktivit. 

 Během školního roku jsme pořádali a účastnili jsme se řady aktivit podporujících rozšíření 

vědomostí a poznatků v návaznosti na praktický život (viz akce jednotlivých metodických 

sdružení, metodika prevence..). 

 Od září 2015 jsme nově začali výuku se stavebnicemi Lego, celý systém LEGO 

education rozvíjí žáky nejen individuálně, ale vede je i k týmové spolupráci. Práce s Legem 

se nám velmi osvědčila. Nadále v tomto trendu pokračujeme.  

 V letošním školním roce jsme byli spoluorganizátory X. ročníku plesu SRPD při 2. 

Základní škole Holešov v prostorách holešovského zámku dne 3. 3. 2018 – část výtěžku 
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z plesu SRPD průběžně daruje na zájmové aktivity žáků, přispívá na dopravné na 

výlety, plavecký výcvik, preventivní programy, pomůcky 

 I nadále budeme v opravách a renovacích pokračovat, v dalších učebnách i 

kabinetech jsou podlahy a nábytek ve zničeném a vybydleném stavu (další místnost 

školní družiny, cvičná kuchyňka, tělocvična, hřiště, parkoviště, šatny..) 

 Pro velkou závadovost byly po domluvě s městem vyměněny plynové kotle za 

úspornější. Prostory půdy, kde jsou kotle umístěny, jsou pronajaty Tepelnému 

hospodářství Holešov. 

 

  
OPRAVY, 

ÚDRŽBA 
  VYBAVENÍ DARY DOTACE 

2014 Opravy podlahy:   nábytek 139 235 TH Holešov 8 000     

  učebna 36 82 398 videotelefony ZV 14  500         

  učebna fyziky 84 500             

  učebna chemie 32 854             

  učebna 32 69 386             

  jazyková učebna 85 280             

  Oprava římsy  96 995             

  Malování 298 818             

2015 Oprava podlahy 83 905 interaktivní tabule 78 396 SRPD - vybavení  100 000 Výzva 56 204 112 

  Malování 130 842 skříně, židle 47 529 jazykové učebny   Výzva 57 630 922 

  Oprava zdiva 30 976     vybavení učebny Ch 45 306     

          Nadace Synot - lego 125 000     

  Oprava schodů 62 750     VAK – polytech. st. 5 000     

2016 Oprava zářivek Tv . 58 391 nábytek 158  713 
Nadace Partnerství - 

strom 
1 543 Výzva 22 552 523 

  Oprava podlahy       Nadace Synot - lego 12 500     

  učebna 28, 31 176 587     Barum Continental - lego 20 000     

  učebna 35 46 792             

  Oprava vchod. dveří 113 014             

  Oprava radiátorů 12 104             

  Obložení zdí 13 600             

2017 Zateplení půdy 279 591 zálohovací jednotka server 11851         

      PC 70 014 TOS Hulín - lego 5 000     

      Sedací souprava 28 087 Synot 10000     

2018 Opravy PC 101 522 Kopírka Epson 39 999 SRPD - nábytek ŠD 45000 IROP 1 499 655 

  Oprava podlah  197 274 Nábytek ŠD 46 186 Barum Continental - lego 15 000     

  Vstupní čistíci zóna 22 840 PC 18 058         

      Nábytek kabinet Př 14 859         
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III. Personální zabezpečení činnosti školy  
 

a) Pedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2018 

 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní  pracovníci 23 19 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

 

Pedagogický pracovník Pracovní zařazení Úvazek Délka praxe 

1.  vychovatelka 0,76 3 

2. učitelka 1 13 

3. učitelka 1 28 

4. učitel 0,32 40 

5.  asistentka pedagoga 1 6 

6. zástupce ředitele 1 23 

7. učitelka 1 34 

8. učitelka 1 34 

9. učitelka 1 3 

10. asistentka pedagoga 1 4 

11. učitelka 0, 18 8 

12. učitelka 1 3 

13. vedoucí vychovatelka 1 17 

14. asistentka pedagoga 0,75 0 

15. asistentka pedagoga 1 4 

16. asistentka pedagoga 1 15 

17. ředitelka 1 27 

18. učitelka 1 14 

19. učitel 0,36 19 

20. učitel 0, 36 1 

21. učitelka 0, 27 38 
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22. učitelka 1 22 

23. učitelka 1 12 

 

b)  Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2018 

 
 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 5 4, 5 

Externí pracovníci -- -- 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících  

 

Ostatní pracovníci Pracovní zařazení  Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1.  účetní 1 úplné střední odborné s maturitou 

2.  admin. pracovník 0, 75 vysokoškolské 

3   školník 1 SO s výučním listem  

4.  uklízečka 1 úplné střední odborné s maturitou 

5.   uklízečka 0, 75 SO s výučním listem 

 

c) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Název vzdělávací aktivity (pedagogičtí pracovníci) Počet účastníků 

Třídní učitel jako lídr a spolupráce s rodiči 17 

Učím rád 1 

Specifičnost výuky v 1. třídě 1 

Konference EVVO 1 

Aktuální změny v právních předpisech 1 

GDPR 2 

Školení 1. pomoci 17 

Burza nápadů učitelů 1 

Sborovna jako základ dobré spolupráce s žáky 17 

Agrese a agresivita dětí a mládeže 2 

Vybrané problémy z aplikace právních předpisů 1 

Vzdělávání ředitelů škol 1 

Aj pro 2. stupeň 1 

Krajská konference k rizikovému chování 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

Setkání preventistů  1 

Dopravní výchova 1 

Setkání výchovných poradců 1 

Aj a Nj projekt 10 

Čtenářská gramotnost 2 
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IV. Údaje o zařazování dětí a žáků  
 

Zapisovaní do 
1. třídy 2017 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupili do  
1. třídy září 

2017 

Zapisovaní do 

1. třídy 2018 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy září 

2018 

30 7 19 29 7 22 

 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy 

 
1. Celkový prospěch  

 

Souhrnné výsledky vzdělávání v 1. pololetí: 

Ročník 
Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

žáků 

Neprospělo 

žáků 

1. 17 0 0 

2. 16 0 0 

3. 13 5 0 

4. 8 9 0 

5. 6 11 0 

Celkem 1. stupeň 60 25 0 

6. 1 20 0 

7. 0 15 1 

8. 3 16 1 

9. 1 14 0 

C e l k e m 2. stupeň 5 65 2 

Škola celkem 65 90 2 

 

   Souhrnné výsledky vzdělávání v 2. pololetí: 

Ročník 
Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

žáků 

Neprospělo 

žáků 

1. 17 0 0 

2. 16 0 0 

3. 13 5 0 

4. 10 7 0 

5. 6 11 0 

Celkem 1. stupeň 62 23 0 

6. 3 18 0 

7. 3 13 0 

8. 3 16 1 

9. 2 13 0 

C e l k e m 2. stupeň 11 60 1 

Škola celkem 73 83 1 

 

 

Název vzdělávací aktivity (nepedagogičtí pracovníci) Počet účastníků 

Závěr roku v účetnictví 1 

Změny v mzdové účtárně 1 

GDPR 1 

Daň z příjmů 1 

Administrace projektu IROP 2 
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Chování 

 Velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

1. pololetí 157 0 0 

2. pololetí 157 0 0 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018 

 

 

 

 

2.  Hodnocení výsledků výchovného působení   

 

a) Přehled udělených pochval ředitele Přehled udělených pochval ředitele 

    školy za 1. pololetí 2017/2018: školy za 2. pololetí 2017/2018: 

 

 

 

Pochvaly písemné 

1. stupeň 0 

2. stupeň 0 

 Celkem 0 

  

b) Přehled výchovných opatření konec školního roku za 1. pololetí 2017/2018: 
 

 Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. st. z ch. 3. st. z ch. 

1. stupeň 1 3 0 0 0 

2. stupeň 21 18 11 0 0 

Celkem 22 18 11 0 0 
 

Přehled výchovných opatření konec školního roku za 2. pololetí 2017/2018: 
 

 Napomenutí TU Důtka TU Důtka ŘŠ 2. st. z ch. 3. st. z ch. 

1. stupeň 11 1 0 0 0 

2. stupeň 27 27 20 0 0 

Celkem 38 28 20 0 0 
 
 

c) Absence žáků 1. pololetí 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Absence žáků 2. pololetí: 
  

 

 
 

 

 

 

Gymnázium 
SOŠ vč. konzervatoří 

8 leté 6 leté 4 leté 

0 2 1 15 

 

 

Pochvaly písemné 

1. stupeň 18 

2. stupeň 2 

Celkem 20 

 Celkem zameškaných 

omluvených hodin 
Průměr na 

žáka 

Počet žáků Neomluvené 

hodiny 

1. stupeň 2 937 35, 76 87 0 

2. stupeň 3 686 51, 19 72 6 

Celkem 6 623 38, 92 159 6 

 Celkem zameškaných 

omluvených hodin 
Průměr na 

žáka 

Počet žáků Neomluvené 

hodiny 

1. stupeň 3 388 38, 94 87 0 

2. stupeň 4 419 60, 53 73 0 

Celkem 7 152 44, 98 159 0 
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e) Údaje o integrovaných žácích, zdravotně znevýhodněných žácích (stav ke 30. 6. 2018): 

Celkem žáků Integrovaní žáci Zdravotně 

znevýhodnění žáci 

Žáci 

s podpůrnými 

opatřeními 

162 1 3 30 

 

3. Výchovné poradenství 
 

Ve školním roce 2017/2018 realizovala výchovná poradkyně výchovné poradenství v naší škole 

na základě Plánu práce výchovného poradce. 

 

 kariérové poradenství 

Výchovná poradkyně individuálně upřesňovala, doporučovala žákům vhodnost střední školy či 

učebního oboru, odesílala přihlášky na střední školy, vydávala a kontrolovala přihlášky na 

střední školy, vydávala zápisové lístky. Byly uspořádány besedy se zástupci středních škol a 

učilišť z regionu. Pro rodiče byla výchovná poradkyně k dispozici v rámci konzultačních hodin, 

kde byla projednána nejen profesní orientace žáků, ale i vhodnost studia na šesti a osmiletých 

gymnáziích. 

 

Žáci vycházející ve školním roce 2017/2018 

Ročník Počet žáků 

5. 0 

7. 2 

8. 1 

9. 15 

Celkem 18 

 

 péče o žáky s výchovnými problémy 

Výchovná poradkyně a metodička prevence v součinnosti s ostatními pedagogickými pracovníky 

iniciovaly šetření žáků, jejichž jednání a chování vyžaduje zvláštní pozornost, poskytovaly  

poradenskou činnost pro žáky v obtížných situacích, spolupracovaly s dalšími institucemi. 

V závažnějších případech proběhly výchovné komise s žáky, rodiči. Z každého jednání byl pořízen 

zápis jako podklad pro další výchovný postup.  

 

Přehled výchovných komisí ve školním roce 2017/2018 

Ročník Počet projednávaných, 

řešených žáků 

1. 0 

2. 0 

3. 1 

4. 3 

5. 3 

6. 4 

7. 9 

8. 4 

9. 1 

Celkem 25 

 

 péče o žáky s výukovými potížemi a zdravotním postižením 

Výchovná poradkyně ve spolupráci s ostatními pedagogickými pracovníky sledovala žáky s 

výukovými problémy, zajišťovala případné vyšetření v PPP, SPC, pomáhala učitelům 

zprostředkovat podklady pro psychologická a speciálně-pedagogická vyšetření. Vedla evidenci 

integrovaných žáků ve škole a podílela se spolu s ostatními pedagogy na zpracování dokumentace 
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pro integrované žáky, metodicky pomáhala učitelům poskytujícím nápravnou péči a poskytovala 

poradenskou činnost pro rodiče. 

 

 koordinace schůzek školního parlamentu žáků 

Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Je to skupina volených žáků 

jedné školy (zpravidla jsou zde zastoupeny dvě děti z každé třídy). Od spolužáků ve třídách i učitelů 

sbírají informace o tom, co by mohli ve škole zlepšit. Na pravidelných schůzkách parlamentu 

(ideálně každý týden) řeší, jakým způsobem těmto nápadům vyjít vstříc. Spolužáky ve třídách 

pravidelně informují o své činnosti. Zástupci jednotlivých tříd se v průběhu školního roku scházeli 

na svých schůzkách. V žákovském parlamentu města Holešov nás zastupovaly žákyně: Denisa 

Jelínková, Monika Menšíková. 

 

4. Prevence rizikového chování 
 

Ve školním roce 2017/2018 byl metodičkou prevence vypracován Minimální preventivní program 

2. Základní školy Holešov a v každém pololetí školního proběhlo jeho vyhodnocení v následujících 

sledovaných oblastech: 

 

a) Hodnocení plnění aktivit dlouhodobějšího rázu 

Z dlouhodobého hlediska jsou preventivní témata zakomponována do školního vzdělávacího 

programu. Nejčastěji se s nimi setkáte ve vyučovacích předmětech: prvouka, přírodověda, 

přírodopis, občanská výchova, výchova ke zdraví, chemie, informatika. 

Podařilo se nám u žáků prohloubit povědomí žáků o rizikovém chování a o jeho možných 

následcích, nejen prostřednictvím učiva, ale i prostřednictvím komunitních kruhů a třídnických 

hodin.  

Komunitní kruhy se uskutečňovaly na 1. stupni pravidelně jednou týdně a jejich nedílnou součástí 

byla i preventivní témata např. vzájemná pomoc a spolupráce, náplň volného času, péče o zdraví, 

vandalismus, kyberšikana a nebezpečí na internetu, vztahy mezi spolužáky, strach-šikana, chování 

ve skupině, plnění povinností. 

Třídnické hodiny se konaly na 2. stupni jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby. Obsahem třídnických 

hodin byla i následující preventivní témata: Třídní pravidla aneb aby se nám všem dobře 

spolupracovalo, Moderní je nekouřit, Je internet bezpečný, Můj vztah k internetu, Kdo byl vandal a 

máme je mezi sebou, Zkusil jsi alkohol, Jak na kyberšikanu, Kdo potřebuje pomoc, Virtuální drogy 

a já, Bezpečně na internetu, Jak na kyberšikanu, Co lidem poskytují drogy, Proč člověk odpovídá za 

své činy, Jsem netolik, Co drogy a já. 

 

b) Hodnocení plnění jednorázových aktivit 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla řada jednorázových aktivit. 

 preventivní program Policie ČR (forma přednášky spojená s besedou): 

                  témata: Policista je náš kamarád (2. ročník) 

                         Bezpečné chování (5. ročník) 

                               Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži (8. ročník) 

 preventivní program Rizika online p. Hanák (5.,6.,7. ročník) 

 charitativní projekty – účast na Tříkralové sbírce, sběr potřeb a výživy pro opuštěná 

zvířata pro útulek v SR 

 projekt Hasík (2. ročník, 6. ročník) 

 programy na podporu zdravého životního stylu (program Zdravé zoubky 1. ročník, 

soutěž Coolinaření se Zdravou5 7. ročník, vaření se Zdravou5 4.,5. ročník, doprovodný 

program Ovoce do škol 1.-5.ročník, program ČČK Kroměříž 1. ročník ) 

 program BuĎ OK Centra primární prevence Renarkon o. p. s. Ostrava 6.-9.ročník 

 program Lekce z intimity SŠZ Kroměříž 9. ročník 
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c) Hodnocení volnočasových aktivit organizovaných školou pro žáky 1. a 2. stupně školy 

Ve školním roce 2017/2018 fungovalo 14 kroužků organizovaných naší školou (jejich výčet je 

uveden v jiné části výroční zprávy), 1 kroužek byl organizován volnočasovým střediskem TyMy 

Všetuly a 1 ve spolupráci se SŠNO Bystřice p. H. V této oblasti jsme byli nápomocni rodičům při 

kvalitním trávení volného času žáků s ohledem na snížení možnosti rizikového chování žáků. 

 

d) Hodnocení dalších aktivit školy 

Ve škole fungoval žákovský parlament, který zapojoval žáky do dění ve městě. 

Ve všech třídách 1. i 2. stupně proběhly školní výlety s cílem upevnit třídní kolektivy. Na  

zlepšování vztahů mezi žáky, navazování kamarádství a vytváření celkově pozitivní atmosféry byl 

realizován adaptační pobyt žáků 6. ročníku na horské chatě Ráztoka v obci Rusava, a lyžařský 

pobyt na chatě Karolinka v obci Karolinka 

 

 

Adaptační pobyt  

     
 

Lyžařský pobyt 

    
 

e) Hodnocení aktivit zaměřených na rodiče 

Rodičům byla problematika prevence rizikového chování předkládána a diskutována především na 

třídních schůzkách, kterých se během školního roku uskutečnilo pět. Výborná je spolupráce se 

SRPD při 2. Základní škole Holešov, které uspořádalo tradiční ples v prostorách holešovského 

zámku.  

Pro rodiče byl uspořádán Den otevřených dveří, k pozitivní atmosféře přispěly Vánoční dílničky 

dětí a rodičů, ke Dni matek v měsíci květnu kulturní představení v tělocvičně školy všemi žáky 1. 

stupně. 
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Besídka ke Dni matek 

    
 

    
 

5. Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta (dále pod zkratkou  

EVVO) 
 

 výchova EVVO se prolíná mnoha předměty a je náplní činnosti školní družiny (např. 

projekty: Den stromů, Světový den vody, Den Země atd.) 

 žáci se účastnili aktivit vybraných a zajištěných koordinátorem EVVO(např. projekty: Les 

ve škole, škola v lese, Zdravý styl života atd.)  

 pokračovali jsme v tradičních soutěžích: Přírodovědný klokan, BIO olympiáda, Mladý 

zahrádkář, Coulinaření se Zdravou5 atd.  

 realizovali jsme poznávací exkurze např. rybník Bezedník – terénní výuka, Dalešice + 

Dukovany 

 spolupracovali jsme se Svazem zahrádkářů Holešov, Ekocentrem Čtyřlístek, ZOO Lešná, 

Ovocentrem Vsetín 
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Pěstujeme bylinky                                                      Coolinaření se Zdravou 5 

     
 

Podpořili jsme následující celoroční  aktivity: 

 

 sběr starého papíru  

 sběr vršků PET lahví  

 recyklohraní  - sběr elektroodpadu – celkem získáno 592 bodů 

 

6. Školní družina, školní klub  
 

Ve školním roce 2017/2018 výchovně vzdělávací práce probíhala ve dvou odděleních školní 

družiny a ve školního klubu probíhala pouze zájmová činnost. Ve školní družině bylo zapsáno 43 

žáků, ve školním klubu 29 žáků. 

 

Počet žáků dle tříd 

Školní družina 1. třída 2. třída 3. třída 4. třída 5. třída 

 16 15 8 3 1 

 

Školní 

klub: 

zájmová 

činnost 

Školní 

sbor 

Konzultace 

v 

matematice 

Loutko-

herectví 

Florbal Robotika Doučo-

vání 

Logo-

pedie 

Lego 

 9 8 3 14 6 2 3 4 

 

Provoz 

Školní družina ranní dopolední odpolední 

 6, 15 – 7, 40 hodin - 11, 40 – 16, 30 hodin 

Školní klub dle rozpisu časů zájmových kroužků 

  

Kulturní akce 

Městská knihovna – besedy pro družiny Téma:  

Září Knihovnické pohádky 

Říjen Čáry paní Láryfáry 

Listopad Pohádky kdysi a dnes 

Prosinec Šťastní a veselé 

Leden ABC, Čtyřlístek, Raketa … 

Únor Básničky do školičky 

Březen Jaro je tady 

Duben Máme rádi zvířata 
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Květen S knihou po světě 

Červen Prázdniny jsou (skoro) tady 

 

Městské kino – divadelní představení  

Září Špunti na vodě 

 

Společenské akce 

Listopad Vánoční dílny 

Prosinec Posezení u stromečku - besídka 

Březen „Hádej, kdo jsem?“ - karneval 

Červen Mezinárodní den dětí - oslava 

 Pasování prvňáčků do řad čtenářů 

 „Hurá na výlet“ – společný výlet 

 

Soutěže 

Září Pexesář 

Říjen Hádankář 

Listopad Šipkař 

Leden AZ - kvíz 

Únor Nejkrásnější hádanka 

Březen Nejhezčí kraslice 

Duben Věž 

 

Projekty 

Září Mezinárodní den bez aut 

Říjen Den stromů 

Listopad Mezinárodní den nevidomých 

Březen Světový den vody 

Duben Den země 

Květen Den Afriky 

Červen Mezinárodní den dětí 

 

Školní družina pokračuje v celorepublikového projektu „Recyklohraní“, ve kterém jsme sběrem 

elektroodpadu a použitých baterií + plněním výtvarných úkolů získali celkem 592 bodů.  

Další celorepublikový projekt, do kterého jsme zapojeni je „Celé Česko čte dětem“. 

 

Pexesář                                                                                     Projekt Afrika 
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AZ kvíz         Projekt voda 

   
 

Jenga věž – soutěž                                    Ovoce a zelenina jsou lepší než uzenina 

      
 

VI. Zapojení školy do mezinárodních projektů a rozvojových 

programů 
 

Ovoce do škol 

Evropský projekt Ovoce do škol byl spuštěn ve školním roce 2009/2010 s cílem podpořit zdravé 

stravovací návyky dětí a zvýšit spotřebu ovoce a zeleniny. Spolupracujeme s firmou 

OVOCENTRUM, která dodává čerstvé produkty zdravé výživy. 

 

Middle European Tales 

Již čtvrtý rok se naše škola účastní mezinárodního projektu e-Twinning. Jedná se o virtuální 

prostředí, kde se žáci mohou vzájemně poznávat, vyměňovat si informace a zkušenosti a zároveň se 

zdokonalovat v angličtině. Učí se tak komunikaci v cizím jazyce a rozvíjejí schopnosti práce s ICT, 

prohlubují si znalosti o jiných evropských zemích a kulturách.  

V letošním školním roce se mezinárodní spolupráce účastnila paní učitelka anglického jazyka – 

projekt byl zaměřen na pedagogy cizích jazyků. 

 

Tandem  
Projekt Tandem se zaměřuje na výměnné pobyty mládeže. Je realizován ve spolupráci s 

velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. Letos nás opět navštívila pracovnice česko – 

německé organizace TANDEM, která žákům povyprávěla o významu znalosti německého jazyka a 

zpestřila hodiny zajímavými aktivitami.  

 

 

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
http://zshol.cz/projekty/middle-european-tales
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 Výzva č. 22 (cca 552 523,-) 

Cílem výzvy je zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích a profesní 

rozvoj pedagogických pracovníků. Výzva 22 byla v roce 17/18 úspěšně ukončena. Naše škola si 

z této výzvy vybrala následující šablony:   

 

 II/3.1 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí. Takto získané znalosti, 

dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka. Aktivita umožňuje 

vedle rozvoje žáků i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

 

 II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

Cílem je podpořit žáky ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování, tato 

aktivita může napomoci upevnit jejich zvyk provádět samostatnou odpolední přípravu a podpořit 

zvládnutí standardů daných Rámcovým vzdělávacím programem např. v hlavních předmětech 

český jazyk, matematika a cizí jazyk. 

 

 II/2.6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 80 hodin 
A třetí aktivita je zaměřena na podporu profesního růstu pedagogických pracovníků pomocí 

dlouhodobého průběžného sebevzdělávání. Pedagogičtí pracovníci jsou podporováni ve svém 

profesním a odborném růstu účastí na jazykovém kurzu (aj, nj).  Vzdělávání probíhá od července 

2017 formou absolvování vzdělávacího programu DVPP akreditovaného v systému DVPP. 

 

Výzva č. 2 (1 424 672,25 Kč ) žádost 

Naše žádost s názvem Inovace do školy,  plníme si úkoly byla v plné výši podpořena. Podařilo se 

nám do konce srpna 2018 zrealizovat rekonstrukci učebny přírodopisu, zeměpisu, dějepisu. 

Proběhla zde renovace podlah, výmalba, učebna byla vybavena novým nábytkem a výpočetní 

technikou.  

 

VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
 

 Ve dnech 5. – 9. 1. 2018 proběhla inspekční činnost ze strany ČŠI. Předmětem kontroly bylo: 

 zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v základní škole podle 

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání 

 hodnocení a kontrola podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v oblastech vymezených 

vybranými specifickými úkoly Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 

2017/2018, a to podle příslušných školních vzdělávacích programů 

 

ČŠI neshledala žádné nedostatky základních v dokumentech školy – ve školním vzdělávacím 

programu a školním řádu. Nebylo zjištěno porušení právních předpisů, které se k těmto 

dokumentům vztahují.   

 

V závěrečné zprávě ČŠI byla kvitována: 

 podpora zřizovatele a zapojení do projektů 

 estetické a funkční školní prostředí 

 aktivní přístup ředitelky k získávání finančních prostředků od sponzorů a zapojení do 

projektů financovaných z ESF 

 poradenské služby školy (výchovná poradkyně, metodička prevence) 

 promítání preventivní strategie do veškerého dění ve škole  

 řádné vedení úrazovosti 

 spolupráce s mateřskými školami, zajištění bezproblémového přechodu dětí do 1. ročníku 
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 žáci byli motivováni, byli vedeni k hodnocení a sebehodnocení, všechny sledované hodiny 

měly pro žáky přínosný charakter 

 v hojné míře bylo využíváno lego stavebnic, další názorné didaktické pomůcky 

 činnost školy vhodně doplňovala nabídka mimoškolních aktivit 

 žáci byli zapojováni do školních i vyšších soutěží 

 

Silné stránky: 

 vysoká kvalita výuky v prvním ročníku 

 zaměření školy na polytechnické vzdělávání využíváním specializovaných učebních 

pomůcek a spolupráce s odbornou střední školou 

 

Slabé stránky: 

 nedostatečné prostorové podmínky (absence školního hřiště) neumožňují kvalitně naplňovat 

v plné míře některé výstupy školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ve 

vzdělávací oblasti Člověk a zdraví 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy: 

 zajistit do učeben prvního stupně sedací nábytek splňující antropometrické požadavky 

 usilovat ve spolupráci se zřizovatelem o zabezpečení dostatečných prostor pro realizaci 

oblasti Člověk a jeho zdraví školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(školní hřiště a tělocvična) 

 

VIII. Základní údaje o hospodaření školy  
Zřizovatelem příspěvkové organizace je Město Holešov, Masarykova 628 Holešov. Organizace 2. Základní 

škola Holešov, Smetanovy sady 625 byla zřízena dnem 1. 1. 1996 jako příspěvková organizace s právní 

subjektivitou. 

 

Organizace hospodařila s finančními prostředky ze státní dotace a prostředky z dotace od zřizovatele - Města 

Holešov. 

 

Náklady ze SR - ONIV a platy zaměstnanců byly kryty ze státního rozpočtu z přidělené dotace. Náklady na 

provoz školy byly hrazeny z dotace od zřizovatele - Města Holešov. Doplňková činnost školy spočívala v 

pronájmu místností. 

 

V hlavní činnosti z rozpočtu Města za rok 2017 byl vykázán v hospodaření školy zisk ve výši 207 729,25 Kč. 

 

V hlavní činnosti ze SR za rok 2017 byl vykázaný zůstatek v hospodaření školy 0,00 Kč. 

V doplňkové činnosti za rok 2017 byl v hospodaření vykázán zisk ve výši 58 518 Kč. 

Celkový zisk hospodaření školy za rok 2017 činí: 266 247,25 Kč. 

 
Plnění hlavních ukazatelů 

 
   

       Rozpočet na rok 2017 - dotace ze státního rozpočtu 

 

       Mzdové prostředky na platy 

   

6 961 698,00 

Odvody na mzdy + ONIV 

   

2 716 171,00 

NIV (Výzva 22) 
 

   

   552 523,00 

 
     

 
Celkem dotace 

    

10 230 392,00 

Čerpání dotace 

    

10 003 052,20 

Zůstatek dotace EU do RF 

   

     219 812,00 

       
Zůstatek dotace 

 (UZ 

33073) 
  

    7 527,80 
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Rozpočet na rok 2017 - dotace od zřizovatele 

Dotace 

     

2 100 000,00 

Použití fondů 

    

321 801,64 

Vlastní příjmy 

    

83 851,00 

Celkem příjmy 

    

2 505 652,64 

Celkem čerpání 

    

2 297 923,39 

Zisk 

     
207 729,25 

       Vlastní příjmy školy z hlavní činnosti 

   Školné školní družina, školní klub, kroužky 
 

 

83 140,00 

Úroky 

     

0,00 

Ostatní výnosy z činnosti 

   

711,00 

Celkem 

     
83 851,00 

       Doplňková činnost 
 

    Organizace provozuje doplňkovou činnost - pronájem  
 

91969,00 

Podíl na energiích 

    

33451,00 

Zisk 

     
58518,00 

       Hospodářský výsledek za rok 2017 

   Zisk z dotace ÚSC 

    

207 729,25 

Zisk z dotace SR 

    

0 

Zisk z doplňkové činnosti 

   

58 518,00 

Celkem výsledek hospodaření      266 247,25 

       Mzdové prostředky 
 

    Dotace ze SR 

    

6 961 698,00 

Čerpání ze SR 

    

6 956 163,00 

Celkem zůstatek 

    
5 535,00 

Celková částka obsahuje UZ 33073 (platy NP od 7/17) 38130 Kč a UZ 33052 platy (od 11/17) 

146 163 Kč. 

Zůstatek je nevyčerpané UZ 33073. 

   

 

       Hospodaření s fondy 
 

    
       Rezervní fond 

     Stav fondu k 1. 1. 2017 

   
47 756,11 

Příděl ze zisku  
 

   

54 673,20  

Čerpání fondu 

    

7 264,64 

Dary 

     

15 000,00 

Čerpání darů 

    

15 000,00 

Stav fondu k 31. 12. 2017 

   
98 164,67 

EU do RF - zůstatek 

    

219812,00 

       Investiční fond 
   

  Stav fondu k 1. 1. 2017 

   
370 397,38 

Tvorba odpisů 
 

   

319 368,30 

Čerpání fondu 

    

279 591,00 

Odvod zřizovateli 

    

0 

Stav fondu k 31. 12. 2017 

   
410 174,68 

       Fond odměn 

     Stav fondu k 1. 1. 2017 

   
63 190,29 

Příděl ze zisku  
 

   

200 000,00 
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Čerpání fondu 

    

19 946,00 

Stav fondu k 31. 12. 2017 

   
243 244,29 

     

Fond kulturních a sociálních potřeb 

   Stav fondu k 1. 1. 2017 

   
73 549,77 

Tvorba FKSP  
 

   

137 994,28 

Čerpání fondu  
 

   

106 115,00 

Stav fondu k 31. 12. 2017 

   
105 429,05 

       Výdaje 

      Příspěvek na stravování 

   

88 028,00 

Kultura a tělovýchova 
 

   

14 087,00 

Dary 

     

4 000,00 

Celkem 

     
106 115,00 

       Péče o spravovaný majetek 
 

   V roce 2017 proběhlo zateplení podlahy půdy, aby se zamezilo unikání tepla, dosáhlo se úspory 

energie a pocitu tepelné pohody ve 2. patře budovy školy. 

       Inventarizace pokladní hotovosti proběhla 4x ročně. 
 

 Inventarizace veškerého majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2017.  
 

       
Byla provedena k 31. 12. 2017 inventura dokladových účtů. 

 

       Běžný účet - škola 

    

1 995 492,40 

Běžný účet - FKSP 

    

87 506,47 

Pokladní hotovost - škola 

   

16 479,00 

Pokladní hotovost - FKSP 

   

568 

       Majetek je veden v programu na počítači a místních seznamech. 
 

Za majetek uvedený na jednotlivých seznamech odpovídají pověření učitelé. 

S účetní a administrativní pracovnicí jsou uzavřeny dohody o hmotné odpovědnosti. 

 

IX. Závěr  
 

Pro další zdárný rozvoj školy je nutné: 

 řešit nedostatek vhodných prostor pro tělesnou výchovu – tělocvična, hřiště (škola stále 

nemá hřiště, stávající tělocvična neodpovídá rozměrově požadavkům výuky Tv; na 

školských radách opakovaně bylo žádáno o řešení situace s přiléhajícím hřištěm, které není 

v majetku školy – jeho renovace pro potřeby a využití školy k tělovýchovným aktivitám 

žáků) 

 komplexní obnova zabezpečovacího systému (jsou řešeny pouze dílčí opravy, které jsou 

nedostačující) 

 zbudovat multifunkční učebnu pro výuku přírodních věd místo stávající učebny chemie, 

jejíž zařízení pochází z minulého století a je naprosto nevyhovující, neodpovídá moderním 

trendům výuky (byla zpracována žádost o dotaci)  

 pokračovat ve vybavování učeben interaktivními tabulemi, výukovými pomůckami, 

učebnicemi, stavitelným žákovským nábytkem, skříňky pro pomůcky, výměnou podlah 

 zmodernizovat cvičnou kuchyň pro žáky - stávající inventář pochází ze 70. Let minulého 

století   neodpovídá současným trendům (byla zpracována žádost o dotaci) 

 sanovat sklepní prostory z důvodu vlhkosti 

 vybavení šaten skříňkami pro žáky 2. stupně 

 nábytek a podlahy do některých kabinetů (velmi kritický stav) 
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 revitalizovat školní zahradu, vysadit vhodné rostliny, případně zbudovat bylinkové 

zahrádky pro práci na pozemku – byla zpracována žádost o dotaci, tato žádost byla 

v červenci 2018 plně podpořena, realizace úprav zahrady proběhne od jara 2019 

 obnova stávajících počítačů – jsou 8 let v provozu v naší škole, zakupovaly se jako 

repasované (z důvodů financí) celkově počítače mají více jak 12 tet provozu toto je 

kritická hranice pro výměnu 

 v minulém roce byly vyměněny všechny aktivní síťové prvky na stávajících rozvodech, 

PC síť pracuje na rychlosti 1Gbit/s, je potřeba ještě vyměnit zásuvky RJ45 a patch 

panely 

 bylo zakoupeno 7ks repasovaných PC do počítačových učeben za nefunkční (je nutno 

zachovat rozměr skříně, v učebnách je upravený nábytek speciálně navržený pro PC, u 

všech ostatních PC byla provedena druhá repase výměna HDD za SSD, doplnění RAM 

a reinstalace na Windows 10. Tímto krokem jsme prodloužili životnost stávajících 

počítačů o další 4 roky. 

 nutné pořídit nový server, 3x proběhla oprava a je v provozu více jak 10 let 

 

soupiska techniky a její životnost: 

 
 

Poděkování 

Ráda bych i touto cestou poděkovala všem zaměstnancům školy - pedagogickým i nepedagogickým 

nejen za zodpovědné plnění úkolů, ale i za vstřícnost, ochotu a nasazení, s kterým každodenně 

nastupují do práce. To, že inspekční činnost v tomto školním roce neshledala žádná pochybení  je 

zásluha všech.  

Dík patří také zákonným zástupcům a SRPD za zorganizování školního plesu, který každoročně 

přináší nemalé finanční prostředky škole, hlavně se vrací zpět jejich dětem v podobě příspěvků na 

výlety, kurzy a další mimoškolní aktivity.  Vážíme si práce rodičů, jejich podpory, kterou škole 

prokazují. 

 

X. Způsob projednání výroční zprávy, potvrzení převzetí 
 

Všichni pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s výroční zprávou na pedagogické radě dne  

31. 8. 2018.  

 

Školská rada schválila 30. 8. 2018 

Kopii výroční zprávy převzal za MÚ v Holešově dne: 30. 8. 2018 

 

 

 

 

 

……………………………… ………………………………….. 
    V Holešově 30. 8. 2018 Mgr. Helena Moravčíková 
 ředitelka školy 
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Fota jednotlivých tříd 
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