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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 

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

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

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

 

 

g) Základní údaje o škole za školní rok 2015/2016 :  
 

 Počet 

tříd/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu/skupinu 

Přepočtený počet 

ped. prac.  

ke 30. 6. 2016 

1. stupeň 5 80 16 6 

2. stupeň 4 81 20, 25 6, 28 

asistenti pedagoga 3 3 0 2, 47 

ŠD 2 35 17, 5 1, 71 

ŠK 1 53 53 0, 71 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 

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

SRPD je dobrovolným spolkem rodičů, zákonných zástupců žáků, kteří se zajímají o výchovu a 

vzdělání dětí a mládeže. Původně sdružení rodičů bylo dle právní úpravy zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) přetransformováno na spolek od k 1. 1. 2016. 

Členové se scházejí na členských schůzích, volí hlavní výbor navržen zástupci jednotlivých třídních 

důvěrníků. Ve školním roce 2015/2016 pracoval pracovní výbor SRPD v devítičlenném složení. 

Výbor se schází zpravidla 5x do roka, při plánovaných velkých akcích školy dle potřeby.  

Účelem spolku je podporovat činnosti základní školy a výchovně-vzdělávací proces žáků, rozvíjet 

vztahy rodičů, žáků a zaměstnanců základní školy, pořádat a spolufinancovat kulturní, společenské 

a osvětové akce pro žáky základní školy, podílet se na vybavenosti školy výukovými pomůckami, 

odměňovat žáky za mimořádné aktivity.  

V letošním roce byl opět velkým finančním přínosem zisk z pořádání školního plesu, tento zisk byl 

z velké části věnován vybavení učebny 4. ročníku (dataprojektor, PC). Poděkování však patří 

všem zákonným zástupcům, kteří velmi obětavě spolupracují se školou. Projevují velký zájem na 

jejich výchově a vzdělání. 

  

Přehled třídních důvěrníků 2015 - 2016 

 

Třída Jméno, příjmení 

1. A Lenka Marčonková 

2. A Renata Mlčáková 

3. A Adéla Ševčíková 

4. A Ilona Gregorová 

5. A Radka Jurčáková Müllerová 

6. A Jarmila Šatalin 

7. A Jarmila Hlobilková Rozsypalová 

8. A Jana Prášilová 

9. A Martina Hrbáčková 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.epravo.cz/top/zakony/sbirka-zakonu/zakon-ze-dne-3-unora-2012-obcansky-zakonik-18840.html
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II. Vzdělávací program školy   
 

Program Třídy Název 

Školní vzdělávací program Č. j. 705/2014 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 :   Aplikovaná informatika 
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2. Předmětové komise 
 

Po celý školní rok ve škole pracovaly pod vedením jednotlivých vedoucích tyto předmětové 

komise: 

 

Předmětové komise Vedoucí  

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

Český jazyk, dějepis, občanská výchova Mgr. Lucie Dvorníková 

Tělesná výchova Mgr. Rudolf Fuksa 

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 

 

  Přehled projektů a soutěží předmětové komise Cizí jazyky: 

 

Anglický jazyk   

The Alphabet 4. A Obrázkový slovník – abeceda 

Animals 7. A Obrázkový slovník 

Food  6. A, 7. A Jídlo – obrázkový slovník 

London 8. A Pamětihodnosti Londýna 

My free time 4. A Co dělám ve volném čase 

My family 7. A, 6. A Moje rodina 

Winter Sports 9. A Zimní sporty – obrázkový 

slovník 

Bavíme se s angličtinou R. Večeřa a Š. Viznerová Soutěž v Rymicích 

Anglická školička MŠ Angličtina v MŠ 

My best T-shirt 1. ročník Soutěž o nejlepší tričko 

Starší děti baví mladší 

spolužáky 

20. - 23. 6. 

(3., 4., 6., 8., 9. ročník) 

Celoškolní soutěž jinak 

Týdenní pobytový a vzdělávací  

zájezd do Velké Británie 

Výběr žáků 2. stupně Výzva č. 56 

Německý jazyk   

Tandem – němčina nekouše 6., 7. a 8. ročník Motivační prezentace: 

Prezentace pro rodiče žáků 6. 

třídy 

Obrázkové slovníky 7. A, 8. A, 9. A  

 

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

 

Český jazyk  

23. 9. 2015 Školení ke čtenářským dílnám 

23. 10.2015 Čtenářství – předpoklad úspěšného vzdělávání  - školení 

21. 12. 2015 Divadelní představení  - Městské divadlo Zlín – Malované na skle 

20. 1. 2016 Školní kolo OČJ 2015/2016 – 42. ročník  

26. 2. 2016 Třídní kolo recitační soutěže 6. - 9. třída 

2. 3. 2016 Školní kolo recitační soutěže 6. - 9. třída 
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Listopad-duben Konzultace z Jč pro žáky 9. třídy 

Říjen-květen Reedukační kroužek pro žáky 2. stupně  

Dějepis  

26. 9. 2015 Relace – sv. Václav, Den české státnosti 

26. 11.2015 Školní kolo dějepisné olympiády 

20. 1. 2016 Okresní kolo dějepisné olympiády 

19. 1. 2016 Dějepisné představení  - Přemyslovci 

9. 2. 2016 Olomouc, Přírodovědné muzeum 6. a 7. třída 

7. 4. 2016 Krakow – 8. A 

28. 4. 2016 Moderní dějiny – školení DVPP Uherské Hradiště  

2. 5. 2016 Osvětim – svědomí lidstva (výběr žáků 9. A)  

18. 5. 2016 Představení Nikolas Winton (8. a 9. A) 

25. 5. 2016 Habsburská Vídeň 6. A 

17. 6. 2016 Budapešť 7. A 

27. 5. 2016 Projektový den – Karel IV. 

Občanská výchova  

 

Říjen 

Říjen, leden, březen 

Listopad, květen, 

březen 

Leden, březen, 

duben, květen 

Projekty: 

6. ročník -  Kamarád  

7. ročník – Vlastnosti, Moje cesta životem, Velikonoce 

8. ročník – Zamyšlení se nad sebou samým aneb jak se vidím já,   

                  Moje rodina, Velikonoce 

9. ročník  - Prezidenti, Banky, NATO, EU 

Prosinec Besedy : 

Vánoce u nás a ve světě (6. a 7. třída) 

 

  Přehled soutěží předmětové komise Tělesná výchova: 

 

4. 11. 2015 Florbal mladších žáků 

5. 11. 2015 Florbal starších žáků 

16. 11. 2015 Pohár starosty 

8. 3. 2016 OVOV pro malotřídky 

28. -29. 4. 2016 McDonaldś Cup  

11. 5. 2016 OVOV okresní kolo 

9. 6. 2016 OVOV krajské kolo 

24. 6. 2016 Přebor školy - přehazovaná 

24. 6. 2016 Přebor školy - vybíjená 

  

  Přehled akcí realizovaných MS 1. stupně: 

 

22. 9. 2015 Den bez aut 

27. 10. 2015 Kostelecký slavíček 

3. 11. 2015 Dopravní hřiště 

10. 11. 2015 Návštěva dětí z MŠ 

12. 11. 2015 Návštěva dětí z MŠ 

13. 11. 2015 Hasičská zbrojnice 

1. 11. -10. 12. 2015 Keramická dílna 

20. 11. 2015 Medové dny 

23. 11. 2015 Návštěva dětí z MŠ 

24. 11. 2015 Den slabikáře 

2. 12. 2015 Vánoční dílny 

9. 12. 2016 Koledování, návštěva z MŠ 
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10. 1. - 15. 1. 2016 Lyžařský výcvikový kurz 5. A 

19. 1. 2016 Představení Přemyslovci 3. A - 5. A 

26. 1. 2016 Matematická pythagoriáda 5. A 

28. 1. 2016 OVOV 

únor Projekt Veselé zoubky 1. A 

23. 2. 2016 Představení Filharmonie Zlín 1. A - 3. A 

únor - červen Šikovný předškolák aneb hrajeme si na školu 

29. 2. 2016 Dopravní výchova z Dopravního hřiště Kroměříž 

1. 3. 2016 Představení Filharmonie Zlín 4. A - 5. A 

2. 3. 2016 Recitační soutěž, školní kolo 

10. 3. 2016 Pěvecká soutěž školní kolo 

březen - červen Plavecká výuka 3. A - 4. A 

16. 3. 2016 Soutěž Hostýnská píšťalička 

17. 3. 2016 Soutěž Svátek poezie 

18. 3. 2016  Matematický klokan 2. A - 5. A 

30. 3. 2016 Soutěž O hanáckýho kohóta 

5. 4. 2016 Hasík 

6. 4. 2016 Testování zlínského kraje 5. A 

14. 4. 2016 Soutěž Máme rádi Česko 

20. 4. 2016 Děti v pohybu 1. A 

21. 4. 2016 Výlet Praha 

24. 4. 2016  Zahrádkářská soutěž 

27. 4. 2016 McDonald cup 

10. 5. 2016 Den Evropy 

11. 5. 2016 Besídka ke Dni matek 

24. 5. 2016 Tonda Obal na cestách 

27. 5. 2016 Projekt Karel IV. 

2. 6. 2016 Projekt ovoce a zelenina do škol 

3. 6. 2016 Den dětí 

10. 6. 2016 Výstava obrazů v zámku Holešov 

14. 6. 2016 Výlet Bratislava 

15. 6. 2016 Soutěž Aj Rymice Hrajeme si s angličtinou 

21. 6. 2016 Výlet Milotice 

24. 6. 2016 Sportovní den 

29. 6. 2016 Přírodovědná vycházka Dobrotice 

 

  Přehled akcí realizovaných předmětovou komisí Přírodopis, zeměpis, chemie: 

 

Přírodopis  

14. 10. 2015 Přírodovědný klokan 

2. 12. 2015 Soutěž SAPERE – školní kolo 

28. 1. 2015 Soutěž SAPERE – okresní kolo – Srovnalová, Horňáček, Dorazínová 

22. 4. 2016 Soutěž Mladý zahrádkář – vybraní žáci 4. – 9. roč. 

27. 4. 2016 Přírodovědná exkurze - Zoo Lešná 

20. 4. 2016 Projekt – Náš strom 

4. 5. 2016 Soutěž ve floristice v KM – Bártová, Mikešková, Pešková 

24. 5. 2016 Preventivní programy Renarcon, Sexuální výchova 9. A 

Zeměpis  

7. 4. 2016 Exkurze Krakov 8. A 

2. 5. 2016 Exkurze Osvětim-svědomí lidstva 9. A 

25. 5. 2016 Videň - poznávací exkurze  6. A 

25. 5.  2016 Valticko – lednický areál, výlet 9. A 
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17. 9. 2016 Brno – hvězdárna – 8., 9. roč 

2. 6. 2016 Radhošť, Pustevny, výlet 8. A 

17. 6. 2016 Budapešť – poznávací exkurze  7. A 

Chemie  

10. 11. 2015 Bezpečné zacházení s CHLAP 

30. 11. 2015 Exkurze Dukovany, Malešice – 8,9 roč 

4. 12. 2015 Den otevřených dveří - gymnázium Holešov-vybraní žáci 8., 9. 

roč(tvořivé dílny) 

25. 5. 2016 Tonda obal na cestách – ekolog. program 

 

  Přehled akcí předmětové komise Matematika, fyzika, informatika: 

 

Matematika  

Listopad-duben Konzultace z M pro 9. A 

18. 12. 2015 Projekt: Finanční gramotnost 

18. 3. 2016 Matematický klokan 

Fyzika  

14. 10. 2015 Přírodovědný KLOKAN 

30. 11. 2015 Exkurze Dukovany, Dalešice 

Informatika  

Září-říjen Náslechy v ZŠ Hustopeče, zapojení Lega v rámci polytechnického 

vzdělávání 

 

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

činnosti: 

 

Hudební výchova  

27. 10. 2015 Kostelecký slavíček 

20. 11. 2015 Romantismus v hudbě- Filharmonie Zlín 

4. 12. 2015 Vystoupení školního sboru na vánočních dílničkách 

10. 3. 2016 Školní kolo pěvecké soutěže 

14. 3. 2016 Vystoupení sboru na Dni učitelů 

16. 3. 2016 O hostýnskou píšťaličku 

30. 3. 2016 O hanáckýho kohóta 

Výtvarná výchova  

Září  Letem světem 

Říjen Portréty 

Listopad Podzim 

Prosinec Zimní krajina 

Leden Ledové království 

Únor  Benátské masky 

Březen  Holešovský zámek - soutěž 

Duben Jaro  

Květen Tablo 

Červen  Siluety 

14. 6. 2016 Keramická dílna pro 9. A 

Pracovní činnosti  

15. 9. 2015 Zelenina v kuchyni 6. A + 7. A 

26. 10. 2015 Kroužek Dřevoobrábění v BpH  

9. 11. 2015 Kroužek Dřevoobrábění v BpH  

13. 11. 2015 Projektový den – Krmítko pro ptáčky 

15. 2. 2016 Kroužek Dřevoobrábění v BpH 
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7. 3. 2016 Kroužek Dřevoobrábění v BpH 

5. 4. 2016 Soutěž Coolinaření s Albertem (6. + 7. A) 

25. 4. 2016 Kroužek Dřevoobrábění v BpH 

16. 5. 2016 Kroužek Dřevoobrábění v BpH 

6. 6. 2016 Kroužek Dřevoobrábění v BpH 

 

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 Grodovou, 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. 

Probíhala spolupráce s místními mateřskými školami - MŠ Masarykova a MŠ Grohova. Učitelky 

naší školy se seznámily s budoucími žáky v rámci programu Šikovný předškolák aneb hrajeme si 

na školu. Pozvali jsme rodiče a jejich děti na pět na sebe navazujících společných setkání, jejichž 

cílem bylo nastínit dětem hravou formou školní práci, rozvíjet jejich schopnosti a dovednosti 

důležité pro úspěšné zvládnutí školní výuky. Nastávající prvňáčci poznali budovu školy, dětem se 

věnovala jejich budoucí paní učitelka. Vyzkoušeli si, jak jsou šikovné, obratné a připravené na 

školní prostředí, společně strávili čas s budoucími spolužáky, prožili první malé úspěchy a veselé 

zážitky. 

 

3. Zájmová činnost  

  
Zájmové kroužky – vedené pedagogy školy: 

 

Název zájmového útvaru Vedoucí zájmového útvaru 

Reedukační kroužek pro I. stupeň Mgr. Jitka Nedbalová 

Reedukační kroužek pro II. stupeň Mgr. Lucie Dvorníková 

Konzultace v Čj Mgr. Lucie Dvorníková 

Konzultace v M Mgr. Soňa Tomčíková 

Logopedický kroužek Mgr. Andrea Krejčí 

Individuální práce s žákem Mgr. Andrea Krejčí  

Školní pěvecký sbor Mgr. Zuzana Machálková 

Legohrátky Mgr. Kateřina Zacharová 

Angličtina pro nejmenší (v MŠ Masarykova) Mgr. Andrea Krejčí 

 

       Zájmové kroužky – vedené zaměstnanci volnočasového střediska TYMY, externisty 

 

Název zájmového útvaru Vedoucí zájmového útvaru 

Táborová kytara (TYMY) Martina Sigmundová 

Florbal (TYMY) různí vedoucí 

Keramika Mišmaš (externistka) Michaela Vašková 

 

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

pod Hostýnem s názvem „Dřevoobrábění“ pod vedením mistra odborného výcviku pana Dufka, 

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

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

s technickým zaměřením. Pedagogický dozor na všech dílnách zajišťovala Mgr. Hana Hlobilová.  

 



 - 12 -  

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 

 s bezpečným prostředím 

 

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, případně 

francouzský tak, 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 širokém okruhu 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 se specifickými poruchami učení a chování, lehkou mozkovou dysfunkcí 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 

 od školního roku 2015/2016 doplnit práci na 1. 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 i na druhém stupni, materiálně 

dovybavit školní dílny z projektu MŠMT (Výzva č. 57) 
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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…) 

 mít respekt k potřebám jedince a jeho osobním problémům 

 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 

 snažit se o stabilizaci kolektivu a vytváření atmosféry vzájemné spolupráce mezi 

zaměstnanci, i přes náročnost pedagogické práce vytvořit motivující klima pro zaměstnance  

 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 (provozní porady všech zaměstnanců, 

pedagogické porady, neformální setkávání..) 

 zabezpečovat kvalitní „semináře pro sborovnu“ 

 

Mimotřídní a zájmová činnost 

 tato činnost by měla být nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu 

 nabízet práci v zájmových kroužcích, 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 – informovanost rodičů i široké veřejnosti, prezentovat 

školu a vytvářet pozitivní náhled na školu 
 spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce 

 zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků 

školy do městského tisku (práce žáků, články pedagogů…) 

 spolupracovat s místními organizacemi, střediskem volného času TYMY…  
 

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 



 - 14 -  

 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 

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

pro interaktivní tabuli, nábytek…) 

 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 

 

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) 

 

 Oblast informačních systémů a kontaktů s veřejností 

 spolupráce s okolními školami, výměna zkušeností pedagogů, společné akce 

 zajistit kvalitní a pestrou informovanost o vzdělávací nabídce školy, zvýšit počet příspěvků 

školy do městského tisku (práce žáků, články pedagogů…) 

 

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 2015/2016 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, čtenářské dílny 

 dodržování BOZP 

 kontrola činnosti metodických orgánů, výchovného poradenství, prevence 

 estetičnost prostředí 

 kontrola technického vybavení školy (zabezpečování oprav, revizí…) 

 prověřování vědomostí žáků v rámci testování Zlínského kraje 

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

 

c) Zpráva ředitelky školy 

 

 Ve školním roce 2015 – 2016 plnilo základní školní docházku na 2. Základní škole 

Holešov 162 žáků.  

 Vyučovalo se v 9 třídách, zájmové činnosti probíhaly ve 2 odděleních školní družiny a 

školním klubu, v pedagogickém sboru působilo 18 pedagogických pracovníků + 3 asistenti 

pedagoga, v ekonomickém úseku pracovaly 2 zaměstnankyně, v provozním 3 zaměstnanci.  

 Při škole vyvíjel činnost Spolek rodičů a přátel dětí (SRPD) a Školská rada. 

 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, převážně na I. stupni - celý 

systém LEGO education rozvíjí kompetence pro řešení smysluplných úvah, vytrvalosti, 
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přesnosti, modelování, prezentaci výsledků. Rozvíjí žáky nejen individuálně, ale vede je i k 

týmové spolupráci. Práce s Legem se nám velmi osvědčila. 

 V říjnu 2015 se naši žáci zúčastnili osmidenního jazykového pobytu v Londýně (hrazeno 

z výzvy MŠMT č. 56) 

 Vybavili jsem školní dílnu potřebným ručním nářadím, pomůckami, stroji: aku-šroubovák, 

bruska, kopírovácí frézka, řezačka polystyrenu, Unimat 1, Unimat 2, průmyslový vysavač. 

(hrazeno z výzvy MŠMT č. 57) 

 Sponzorské dary - nadace Synot 125 000 Kč (Lego), nadace Partnerství 1 543 Kč 

(výsadba stromů na školním dvoře) 

 V letošním školním roce jsme byli nápomocni organizaci VIII. ročníku plesu SRPD při 2. 

Základní škole Holešov v prostorách holešovského zámku dne 20. 2. 2016 – část výtěžku 

z plesu SRPD průběžně daruje na zájmové aktivity žáků, přispívá na dopravné na 

výlety, plavecký výcvik, preventivní programy, pomůcky, v letošním roce darovalo 

dataprojektor a počítač do učebny 4. ročníku.  

 V průběhu července proběhla kompletní rekonstrukce učebny pro žáky 4. ročníku – 

podlahy, výmalba, nábytek, byla zrekonstruována podlaha v kabinetu I. stupně a kabinet 

byl vybaven novým nábytkem, bylo vyměněno osvětlení v tělocvičně, proběhla výměna 

vchodových dveří a další opravy drobnějšího charakteru. 

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

kabinetech jsou podlahy a nábytek ve zničeném a vybydleném stavu. Školní družinu 

bychom také chtěli vybavit novým nábytkem a pomůckami.  

 Pravidelně byly regulovány a revidovány kotle pro tepelné zařízení, pravidelně byly 

zapisovány stavy spotřeb. 
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III. Personální zabezpečení činnosti školy  
 

a) Pedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2016 

 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní  pracovníci 21 17,24 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících  

 

Pedagogický 

pracovník 

Pracovní zařazení Úvazek Délka 

praxe 

1.  vychovatelka 0,72 1 

2. Asistent pedagoga 0,97 8 

3. učitelka 1 11 

4. učitelka 1 26 

5. učitel 0,87 38 

6. zástupce ředitele 1 21 

7. učitelka 1 32 

8. učitelka 1 32 

9. učitelka 1 1 

10. asistent pedagoga 0,81 2 

11. učitelka 0, 15 10 

12. vychovatelka 0,71 11 

13. učitelka 1 1 

14. ved. vychovatelka 1 15 

15. asistent pedagoga 0,69 14 

16. ředitelka 1 28 

17. učitelka 1 13 

19. učitel 0, 32 18 

20. učitelka 1 21 

21. učitelka 1 12 
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b)  Nepedagogičtí pracovníci k 30. 6. 2015 

 
 

počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 6 4,75 

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 

6. uklízečka 0,25 bakalářské 

 

c) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název vzdělávací aktivity (pedagogičtí pracovníci) 
Počet 

účastníků 

Seminář zaměřený na výuku s legem - ZŠ Holešov 9 

Hospitace učitelů v ZŠ Hustopeče u Brna (Lego výuka) - Hustopeče 10 

Vzdělávání v oblasti IT (správce sítě, IT) – ZŠ Holešov 14 

Mezinárodní konference k II. světové válce (Město Kroměříž) - Kroměříž 1 

Informační seminář ČŠI (ČŠI) - Olomouc 1 

Seminář - Čtenářské dílny (NIDV Zlín) – ZŠ Holešov 7 

Čtenářství – předpoklad (NIDV Zlín) - Zlín 1 

Zacházení s nebezpečnými látkami - Brno 1 

Vzdělávání managmentu škol (vzdělávací agentura Bundil) - Kroměříž 1 

Aktuální legislativa ve školství (PhDr. Valenta) - Zlín 1 

Podpora ekologických aktivit v kraji (KÚ Zlín) - Zlín 1 

Setkání s ministryní školství (UP Olomouc) - Olomouc 1 

IT ve školství (C systém) - Luhačovice 2 

Rozumět dějinám (vzděl. agentura Blechová) – Uherské Hradiště 1 

Školení k aktualizacím v systému vysvědčení a matriky (DM software) 2 

Komunikace se třídou (PhDr. Facová) – ZŠ Holešov 13 

POKOS (Příprava občanů k obraně státu) – ministerstvo obrany - Zlín 1 

Valná hromada AŘZŠ (AŘZŠ) - Frymburk 1 

Porada ředitelů ZŠ – (OŠ Kroměříž) - Skalák u Kyjova 1 

Aktualizace DM softwaru (DM software) - Zlín 2 

Aktualizace ŠVP (Inspis) - Zlín 1 

Žáci s vývojovými poruchami učení (NIDV) – ZŠ Holešov 8 

Pedagog mezi paragrafy (PhDr. Valenta) – ZŠ Holešov 15 
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IV. Údaje o zařazování dětí a žáků  

 

Zapisovaní do 
1. třídy 2015 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupili do  
1. třídy 2015 

Zapisovaní do 

1. třídy 2016 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 2016 

19 4 14 25 5 19 

 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy 

 
1. Celkový prospěch  

 

Souhrnné výsledky vzdělávání v 1. pololetí: 

Ročník 
Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

žáků 

Neprospělo 

žáků 

1. 14 0 0 

2. 16 1 0 

3. 14 1 0 

4. 6 10 1 

5. 9 8 0 

Celkem 

1. stupeň 
59 20 1 

6. 3 17 2 

7. 0 15 4 

8. 1 19 1 

9. 2 15 2 

C e l k e m 

2. stupeň 
6 66 9 

Škola celkem 65 86 10 

 

   Souhrnné výsledky vzdělávání v 2. pololetí: 

Ročník 
Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo 

žáků 

Neprospělo 

žáků 

1. 13 1 0 

2. 15 2 0 

3. 14 1 0 

4. 7 9 1 

5. 6 10 0 

Celkem 

1. stupeň 
55 23 1 

6. 3 17 2 

7. 1 16 2 

8. 3 18 0 

9. 2 17 0 

C e l k e m 

2. stupeň 
9 68 4 

Škola celkem 64 91 5 

 

Název vzdělávací aktivity (nepedagogičtí pracovníci) Počet účastníků 

Aktualizace DM softwaru (DM software) - Zlín 3 

Aktuální změny účetních předpisů 1 

Změny v mzdové účtárně 1 

Účetní závěrka a výpočet daně 1 
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Chování 

 Velmi dobré uspokojivé neuspokojivé 

1. pololetí 158 3 0 

2. pololetí 157 3 0 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2015/2016 

     

2.  Hodnocení výsledků výchovného působení   
 

a) Přehled udělených pochval ředitele Přehled udělených pochval ředitele 

    školy za 1. pololetí 2015/2016: školy za 2. pololetí 2015/2016: 

 

 

 

Pochvaly písemné 

1. stupeň 1 

2. stupeň 1 

 Celkem 2 

  

b) Přehled výchovných opatření konec školního roku za 1. pololetí 2015/2016: 
 

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

1. stupeň 9 5 2 0 0 

2. stupeň 25 21 10 3 0 

Celkem 34 26 12 3 0 
 

Přehled výchovných opatření konec školního roku za 2. pololetí 2015/2016: 
 

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

1. stupeň 3 5 4 1 0 

2. stupeň 17 11 1 2 0 

Celkem 20 16 5 3 0 
 
 

c) Absence žáků 1. pololetí 

 

 

 

 

 

 

 

 

 d) Absence žáků 2. pololetí: 

 
  

 

 
 

 

 

Gymnázium 
SOŠ vč. konzervatoří Praktická škola 

8 leté 6 leté 4 leté 

2 1 2 18 0 

 

 

Pochvaly písemné 

1. stupeň 16 

2. stupeň 1 

Celkem 17 

 Celkem 

zameškaných hodin 
Průměr na 

žáka 

Počet žáků Neomluvené 

hodiny 

1. stupeň 2 333 29,16 80 0 

2. stupeň 3 516 43,41 81 17 

Celkem 5 849 36,33 161 17 

 Celkem 

zameškaných hodin 
Průměr na 

žáka 

Počet žáků Neomluvené 

hodiny 

1. stupeň 3 349 42,39 79 0 

2. stupeň 4 768 58,86 81 4 

Celkem 8 117 50,73 160 4 
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e) Údaje o integrovaných žácích: 

 

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2015/2016 

 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - 0 

Zrakové postižení - 0 

S vadami řeči - 0 

Tělesné postižení - 0 

Vývojové poruchy učení  2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. 11 

 

3. Výchovné poradenství 
 

Ve školním roce 2015/2016 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 2015/2016 

Ročník Počet žáků 

5. 2 

7. 1 

8. 1 

9. 19 

Celkem 23 

 

 práce s problémovými žáky 

Na jednání výchovných komisí byli pozváni zákonní zástupci problémových žáků nebo žáci 

samotní.  Tyto komise byly posledním pokusem školy řešit potíže s žáky, než se obrátí na další 

orgány, jako jsou odbor sociálně právní ochrany dětí, policii apod. 

Z každého jednání byl pořízen zápis s podpisy přítomných. Tento zápis může sloužit jako 

podklad pro další orgány, které škola informuje o svém postupu.  

 

Přehled výchovných komisí ve školním roce 2015/2016 

Ročník Počet komisí 

1. 1 

2. 2 

3. 0 

4. 1 

5. 1 

6. 0 

7. 2 

8. 3 

9. 0 

Celkem 10 
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 práce se žáky s poruchami učení 

Zajištění vyšetření integrovaných žáků v PPP, kontrola a poradenská pomoc při vypracovávání IVP, 

spolupráce s poradnami. Žáci s poruchami učení jsou ve škole zohledňováni a při hodnocení se 

k takovému žáku přistupuje odlišně oproti ostatním žákům. Žákům s poruchami učení se dostává 

speciální péče zaměřené na odstraňování příčin obtíží ve čtení, psaní a počítání.  

 

 koordinace schůzek školního parlamentu žáků 

Žákovský parlament na naší škole je součástí žákovské samosprávy. Vyjadřuje mimo jiné 

sounáležitost ke škole a spoluzodpovědnost za její postavení. Prostřednictvím žákovského 

parlamentu mohou žáci svobodně vyjadřovat názory, přebírat svůj díl odpovědnosti za každodenní 

život školy. Zástupci jednotlivých tříd se v průběhu školního roku scházeli na svých schůzkách. 

V žákovském parlamentu města Holešov nás zastupovali tyto žákyně: Sabina Podolová, Adéla 

Srovnalová. 

 

4. Prevence rizikového chování 
 

Ve školním roce 2015/2016 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 zůstávají preventivní témata nadále pevně 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 třídnických hodin. Třídnické hodiny 

se konaly na 2. stupni jedenkrát měsíčně nebo dle potřeby. Obsahem třídnických hodin byly i 

následující preventivní témata: Třídní pravidla aneb aby se nám všem dobře spolupracovalo, 

Moderní je nekouřit, Je internet bezpečný, 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 

naložíme s šikanou, Co lidem poskytují drogy, Uděláme něco pro druhé, Proč člověk odpovídá za 

své činy, Jsem netolik, Co drogy a já, Bezpečnost sociálních sítí. 

 

b) Hodnocení plnění jednorázových aktivit 

Ve školním roce 2015/2016 proběhla řada jednorázových aktivit, i když jsme si vědomi, že 

nárazové a účelové aktivity mají nižší efektivnost při ovlivňování žádoucích postojů žáků. Proběhly 

následující: 

Adaptační pobyt žáků 6. ročníku  na Sporthotelu Tesák  

PEER program (prevence rizikového chování) Gymnázia L. Jaroše Holešov 

témata: drogy, zdravý životní styl, reklama, kyberšikana 

Preventivní program Policie ČR (forma přednáška spojená s besedou): 

témata: Policista je náš kamarád (2. ročník) 

       Bezpečné chování (5. ročník) 

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

Charitativní činnost 
spolupráce dětí s Charitou Holešov při Tříkrálové sbírce 

charitativní projekt - sběr víček z PET lahví pro postižené dítě  

Projekt Hasík (2. ročník, 6. ročník) 

Programy na podporu zdravého životního stylu (program Zdravé zoubky, soutěž Sapere - vědět, 

jak žít, soutěž Coolinaření s Albertem) 

Program Besipu 

Programy Centra primární prevence Renarkon o. p. s. Ostrava 
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c) Hodnocení volnočasových aktivit organizovaných školou pro žáky 1. a 2. stupně školy 

Ve školním roce 2015/2016 fungovalo celkem 13 kroužků na naší škole (jejich výčet byl uveden 

v jiné části výroční zprávy), 3 z nich byly zajišťovány volnočasovým střediskem TyMy Všetuly a 1 

ve spolupráci se SŠNO Bystřice p. H a 1 byl realizován pro MŠ Masarykova. 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 byla 

realizována škola v přírodě pro žáky 2.-5.ročníku ve spolupráci s agenturou Spofesta v rekreačním 

areálu Revika Vizovice, společenská a předtaneční výchova pro žáky 9. A realizovanou Taneční 

školou A.@A.Mědílkovi Zlín. 

 

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 5. 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 a na závěr školního roku společné posezení vycházejících žáků, jejich rodičů a 

pedagogického sboru v prostorách holešovského zámku. 

 

f) Hodnocení spolupráce s ostatními subjekty 

Spolupráce v rámci prevence proběhla ve školním roce 2015/2016 s těmito subjekty: 

Vyšší policejní školou a střední policejní školou ministerstva vnitra Holešov, KPPP a ZDVPP Zlín - 

pracoviště Kroměříž, Školskou a protidrogovou komisí při MěÚ Holešov, Komisí sociálně-právní 

ochrany dětí při MěÚ, Střediskem výchovné péče Tršice, Ostrava – umístění žáka s rizikovým 

chováním, Gymnáziem Ladislava Jaroše Holešov, Odborem sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 

Holešov.  

 

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

    EVVO) 
 

 výchova EVVO se prolíná mnoha předměty a je náplní činnosti školní družiny a školního 

klubu (např. projekty: Stromy pro život, Planeta hospodářských zvířat, Tajemství 

v hlubinách, Štěstí na Zemi atd.) 

 žáci se účastní aktivit vybraných a zajištěných koordinátorem EVVO  

 pokračujeme v tradičních soutěžích: Sapere, Mladý zahrádkář, aranžování květin na Florii 

Kroměříž 

 stále klademe důraz na školní projekty s tematikou EVVO: uzavřený projekt Náš strom 

realizovaný ve spolupráci s nadací, Svazem zahrádkářů Holešov, Ekocentrem Čtyřlístek, 

ZOO Lešná 

 

Podpořili jsme následující celoroční  aktivity: 

 

 sběr starého papíru -  celkem  8 119 kg 

 sběr vršků PET lahví – celkem 112 kg 

 recyklohraní  - sběr elektroodpadu – celkem získáno 1100 bodů 

 

 

mailto:A.@A.Mědílkovi
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6. Školní družina, školní klub  

 
Školní družina, školní klub 

Ve školním roce 2015/2016 výchovně vzdělávací práce probíhala ve dvou odděleních školní 

družiny a v jednom oddělení školního klubu. Ve školní družině bylo zapsáno 35 žáků, ve školním 

klubu 46 žáků. 

 

Počet žáků dle tříd 

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

 11 11 8 5 

 

Školní klub 5. třída 6. třída 7. třída 8. třída 9. třída 

 15 11 10 0 10 

 

Provoz 

Školní družina ranní dopolední odpolední 

 6, 30 – 7, 35 hodin - 11, 35 – 16, 30 hodin 

 

Školní klub ranní dopolední odpolední 

 - 9, 35 – 9, 55 hodin 11, 30 – 16, 00 hodin 

 

Úrazy 

Školní družina 4 

Školní klub 0 

 

Kulturní akce 

Městská knihovna – besedy pro družiny Téma: Barevný rok s barevnými knížkami 

Září Blednoucí barvy prázdnin 

Říjen Skřítek Nils a Dračí srdce 

Listopad Čarovná rolnička 

Prosinec Planeta Země jako stavebnice 

Leden Terezka princezna z Fulneku 

Únor Škola strašidel 

Březen O víle Amálce 

Duben Neberte nám ptáka Loskutáka 

Květen Pojď s koťaty do pohádky 

Červen 
Tolinové; Já jsem trapnej 

Slavnostní pasování prvňáčků 

 

Městské kino – divadelní představení  

Listopad Baví vás CUK a KUK – divadelní představení 

Duben Zahrada – divadelní představení 

 

Různé  

Květen Beseda se strážníky MP + psovodi 

Únor Vystoupení kouzelníka Valdiniho 

 

Zábavné akce 

Září 
„Seznamovací párty“ – odpoledne pro děti a 

rodiče 

Prosinec „Posezení u stromečku“- besídka 

Únor „Trdlování v maskách“ - karneval 
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Květen Africké taneční odpoledne 

Červen 

„Planeta plná dětského smíchu“ – zábavné 

odpoledne věnovaní Mezinárodnímu dni dětí 

„Svačinu s sebou“ – turistická vycházka 

 

Družinové projekty 

Říjen Stromy pro život vliv člověka na životní prostředí 

Listopad 
Planeta hospodářských zvířat 

Život ve tmě 

fauna 

zdraví, mezilidské vztahy 

Prosinec Vánoční dílny tradice a zvyky 

Březen Tajemství v hlubinách důležitost vody pro vše živé 

Duben 
Zazpívej, slavíčku 

Štěstí na Zemi 

hudba 

vliv člověka na životní prostředí 

Květen Afrika poznávání jiných kultur 

Červen Planeta dětského smíchu mezilidské vztahy 

 

Školní družina a školní klub jsme se společně zapojili do celorepublikového projektu 

„Recyklohraní“, ve kterém jsme sběrem elektroodpadu a použitých baterií + plněním výtvarných 

úkolů získali celkem 1100 bodů. Body jsme mohli proměnit za hodnotné ceny nebo je nechat 

převést do dalšího školního roku. Využili jsme druhé možnosti a v příštím školním roce budeme 

dále v projektu pokračovat. Další celorepublikový projekt, do kterého jsme zapojeni – Celé Česko 

čte dětem.  

 

VI. Zapojení školy do mezinárodních 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. 

 

Mléko do škol 
Učíme děti uplatňovat právo na aktivní volbu potravin, učíme je přemýšlet o jejich výživě a o tom, 

jak ji správně ovlivňovat. Mají-li děti možnost si vybírat, ať je to spíše čerstvé ovoce a zelenina a 

omezení smažených pokrmů a konzerv, přesolených či naopak přeslazených pochutin. 

 

Middle European Tales 

Již třetí 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.  

Tento školní rok jsme navázali kontakt se školou v Polsku a Turecku. Tentokrát jsme se zaměřili 

(všechny tři školy) na téma „I love my country for …“ . Už z názvu vyplývá, že jsme prezentovali 

každý svou zemi a postupně seznámili partnerské školy se vším, co máme v naší vlasti nejraději a 

na co nebo koho jsme hrdí. 

 

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

velvyslanectvím Spolkové republiky Německo. V Letošním roce nás opět navštívila pracovnice 

česko – německé organizace TANDEM, která žákům povyprávěla o významu znalosti německého 

jazyka a zpestřila hodiny zajímavými aktivitami. Aby však mohli žáci s jazykem pracovat a 

zdokonalovat se v něm, musí to i trochu bolet a neobejde se bez nepříjemných gramatických a 

pravopisných pravidel, bez slovní zásoby a neustálého procvičování….třeba i pomocí her 

 

  

http://www.ovocedoskol.szif.cz/web/Default.aspx
http://www.happysnack.cz/
http://www.happysnack.cz/
http://zshol.cz/projekty/middle-european-tales
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Výzva č. 56 

Tento projekt přispěl k podpoře výuky cizích jazyků a českého jazyka. Pro plnění svých cílů jsme 

vybrali ty šablony, které nám v našich podmínkách nejvíce vyhovovaly a byly potřebné. Zaměřili 

jsme se na následující oblasti: 

•Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti 

• Zahraniční jazykový kurz pro učitele 

• Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

 

 Výzva č. 57 

 Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy. Projekt byl velkým přínosem 

pro naši školu. Projekt podpořil realizaci kurikulární reformy. V rámci projektu byla naše školní 

dílna dovybavena potřebným nářadím, pomůckami a stroji. Žáci v rámci této výzvy vyrobili ptačí 

krmítko.  

 

VII. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI  
 

 V tomto roce neproběhla žádná kontrolní činnost ze strany ČŠI. 

VIII. Základní údaje o hospodaření školy  
 

Název organizace 

   

2. Základní škola Holešov 

       Sídlo  

    

Smetanovy sady 625  769 01 Holešov 

       IČO 

    

63458799 

 

       Právní forma 

   

Příspěvková organizace 

       Zástupce školy 

   

Mgr. Helena Moravčíková, ředitelka školy 

       Účetní 

    

Radka Jurčáková Műllerová 

       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, vedení 

zájmových útvarů a výuky cizího jazyka. 

 

       V hlavní činnosti z rozpočtu Města za rok 2015 byl vykázán v hospodaření školy zisk 

ve výši 152 682,73 Kč. 

    

       V hlavní činnosti ze SR za rok 2015 byl vykázaný zůstatek v hospodaření školy 0,00 Kč. 

       V doplňkové činnosti za rok 2014 byl v hospodaření vykázán zisk ve výši 53 428,93 Kč. 
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       Celkový zisk hospodaření školy za rok 2015 činí 206 111,66 Kč. 

 

       Plnění hlavních ukazatelů 
   

       Rozpočet na rok 2015 - dotace ze státního rozpočtu 

 
       Mzdové prostředky na platy 

   

5 932 079,00 

Odvody na mzdy + ONIV 

   

2 218 837,00 

NIV 

     

835 034,00 

Celkem dotace 

    

8 985 950,00 

Čerpání dotace 

    

8 985 950,00 

Zůstatek dotace 

    
0,00 

       Rozpočet na rok 2015 - dotace od zřizovatele 

  

       Dotace 

     

2 100 000,00 

Použití fondů 

    

388 017,39 

Vlastní příjmy 

    

182 749,25 

Celkem příjmy 

    

2 670 766,64 

Celkem čerpání 

    

2 464 654,98 

Zisk 

     
206 111,66 

       Vlastní příjmy školy z hlavní činnosti 

   
       Školné školní družina, školní klub, kroužky 

 

67 665,00 

Úroky 

     

1 091,25 

Celkem 

     
68 756,25 

       Doplňková činnost 

    

       Organizace provozuje doplňkovou činnost - pronájem  53428,93 

       Hospodářský výsledek za rok 2015 

   
       Zisk z dotace ÚSC 

    

152 682,73 

Zisk z dotace SR 

    

0,00 

Zisk z doplňkové činnosti 

   

53 428,93 

Celkem výsledek hospodaření      206 111,66 

       Mzdové prostředky 

    

       Dotace ze SR 

    

8 985 950,00 

Čerpání 

     

5 903 035,00 

Celkem zůstatek 

    
0,00 

 

Investiční činnost 

     
       V průběhu roku 2015 nebyl nakoupen žádný investiční majetek.  

 V roce 2015 nebyl vyřazen žádný investiční majetek. 

 Roční odpisy ve výši 303 168 Kč byly pokryty z dotace. 

 Stav IF k 31. 12. 2015 činí 451 029,72 Kč. 
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Hospodaření s fondy 

    
       Rezervní fond 

     Stav fondu k 1. 1. 2015 

   
53 901,56 

Příděl ze zisku roku 2014 

   

150 000,00 

Čerpání fondu 

    

7 554,79 

Dary 

     

130 000,00 

Čerpání darů 

    

130 000,00 

Stav fondu k 31. 12. 2015 

   
196 346,77 

       Investiční fond 

  

       Stav fondu k 1. 1. 2015 

   
325 493,32 

Tvorba odpisů za rok 2015 

   

303 168,00 

Čerpání fondu 

    

177 631,60 

Odvod zřizovateli 

    

0,00 

Stav fondu k 31. 12. 2015 

   
451 029,72 

       Fond odměn 

     

       Stav fondu k 1. 1. 2015 

   
26 283,17 

Příděl ze zisku roku 2014 

   

114 186,12 

Čerpání fondu 

    

72 831,00 

Stav fondu k 31. 12. 2015 

   
67 638,29 

       Fond kulturních a sociálních potřeb 

   

       Stav fondu k 1. 1. 2015 

   
57 217,37 

Tvorba FKSP v roce 2015 

   

58 523,50 

Čerpání fondu v roce 2015 

   

57 457,00 

Stav fondu k 31. 12. 2015 

   
58 283,87 

       Výdaje 

      

       Příspěvek na stravování 

   

19 800,00 

Kultura a tělovýchova 

   

33 657,00 

Rehabilitace 

    

2 000,00 

Dary 

     

2 000,00 

Celkem 

     
57 457,00 

       Péče o spravovaný majetek 

   
       Inventarizace pokladní hotovosti proběhla 4x ročně. 

 Inventarizace veškerého majetku byla provedena ke dni 31. 12. 2014.  

Byla provedena k 31. 12. 2015 inventura dokladových účtů. 

 

       Běžný účet - škola 

    

1 625 606,54 

Běžný účet - FKSP 

    

59 973,89 

Pokladní hotovost - škola 

   

17 370,00 

Pokladní hotovost - FKSP 

   

0,00 
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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 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) – bylo zažádáno o dotaci MŠMT, která vzhledem k vysokému počtu žadatelů 

a nedostačující finanční částce, nebyla poskytnuta 

 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 

 pokračovat ve vybavování učeben interaktivními tabulemi, výukovými pomůckami, 

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

 zmodernizovat cvičnou kuchyň pro žáky (projekt cvičných pracovišť je vypracován ve 

spolupráci se SŠNO v Bystřici pod Hostýnem), stávající inventář pochází z předrevolučního 

období, neodpovídá současným trendům 

 sanovat sklepní prostory z důvodu vlhkosti 

 vybavení šaten skříňkami pro žáky 2. stupně 

 zakoupení technických zařízení pro údržbu školy – vozíky na úklid (ve velmi kritickém 

stavu! Zásobníky na papírové ručníky do tříd – 1. stupeň) 

 nábytek a podlahy do některých kabinetů (velmi kritický stav) 

 zateplit půdní prostory, utěsnit okna 

 rekonstruovat PC síť, nový server 

 

Snahou vedení školy i všech zaměstnanců je budovat dobrou pověst školy tak, aby se prohloubil 

zájem ze strany rodičovské veřejnosti.  Naše škola bude i nadále kvalitně připravovat své žáky do 

života v duchu školního vzdělávacího programu, v duchu serióznosti, pravidel, slušnosti, disciplíny, 

ale i vzájemné vstřícnosti a tolerance. 

Poděkování patří zřizovateli, za pravidelné zasílání finančních prostředků a za možnost využít 

odpisů k postupné rekonstrukci zanedbaných školních prostor nebo ke zlepšení vybavení školy, 

ovšem bylo by dobré finanční podporu školy přehodnotit a navýšit.  

 

Děkuji také SRPD za organizování akcí a získávání prostředků na pomůcky, vybavenost  či 

financování dopravy na výlety žáků. 

 

Děkuji sponzorům – Nadaci Synot Uherské Hradiště, firmě Continental Barum s. r. o. za finanční 

sponzorské dary na zakoupení stavebnic Legoeducation a podpoření polytechnického vzdělávání.  

  

Děkuji všem ochotným zaměstnancům školy, kteří vykonávají svou náročnou práci zodpovědně a 

velmi často nad rámec svých pracovních povinností.  
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X. Způsob projednání výroční zprávy, potvrzení převzetí 
 

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

31. 8. 2016.  

 

Školská rada schválila 31. 8. 2016 

 

 

Kopii výroční zprávy převzal za MÚ v Holešově dne: 31. 8. 2016 

 

 

……………………………… 

 

 

 

V Holešově  31. 8. 2016 

   

 

 

 

 

 
…………………………… 
Mgr. Helena Moravčíková                          
         ředitelka školy 
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Příloha fotografie: 

    
 Výuka cizích jazyků Anglie Výuka cizích jazyků Anglie 

    
 Výuka cizích jazyků Anglie Výuka cizích jazyků Anglie 

    
Výroba krmítek Výroba krmítek 

 

    



 - 31 -  

 Výuka s legem Výuka s legem 

    
Výuka s legem Výuka s legem 

    
 Ples školy  Ples školy 

    
 Strom roku Strom roku 

 

    
 Pirátský den Pirátský den 
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 Karel IV Karel IV 

    
 Rekonstrukce kabinetu 1. stupeň Rekonstrukce vstupních dveří 

    
 Rekonstrukce učeben Rekonstrukce učeben 

 

    
 Rekonstrukce učeben Rekonstrukce učeben  
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 1. A 2. A 

    
 3. A 4. A 

    
 5. A 6. A 

    
 7. A 8. A 
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 9. A 9. A 

 
 Pedagogický sbor 


