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1. Charakteristika školy 

Název: Základní škola Vizovice, příspěvková organizace 
Školní 790, 763 12 Vizovice 
budova na náměstí: Masarykovo náměstí 420 

Zřizovatel: Město Vizovice, Masarykovo náměstí 1007; 763 12 Vizovice 
Škola byla zřízena jako právní subjekt 1. 1. 1994 (příspěvková organizace města)  

Vedení školy: ředitelka Mgr. R;admila Koncerová 
zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň: Mgr. Lucie Navrátilová 
zástupce ŘŠ pro 2. stupeň: Mgr. Jindřich Návrat  

IČO:   49156683 

Kontakt na školu: tel./fax: 577 452 765; e-mail: info@zsvizovice.eu 

Do sítě škol zařazena: 25. 1. 1996; IZO: 102 319 391 (600 114 201), do rejstříku škol: 1. 8. 2006 

Součástí školy jsou: 1) základní škola s kapacitou 700 žáků 
                            2) školní družina s kapacitou 125 žáků 
                            3) školní jídelna s kapacitou 550 žáků. 

Základní škola Vizovice je součástí výchovně vzdělávací soustavy. V právních vztazích vystupuje 
svým jménem a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů.      

V prvním až devátém ročníku byla výuka realizována dle ŠVP „Cesta k poznání“. 

Druhý cizí jazyk, a to německý a ruský byl zařazen do 8. a 9. ročníku. Dle pokynů MŠMT byly 
do ŠVP zahrnuty úpravy vyplývající ze standart pro daný předmět. 

Ředitelka školy v souladu s učebním plánem dělí třídy na skupiny; počet skupin a počet žáků 
ve skupině určuje podle podmínek a charakteru vyučovacího předmětu a v souladu s požadavky 
na bezpečnost a ochranu zdraví žáků. 

Na škole probíhá vyučování AND, které provádí speciální pedagog v rámci projektu VIP – Kariéra. 
Tento projekt byl prodloužen a pokračuje. Speciální pedagog má celý úvazek. 

Ředitelka zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán. Členy jsou všichni pedagogičtí 
pracovníci. 

Při Základní škole ve Vizovicích funguje školská rada a Nadační fond Pastelka.  
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2014/2015 

 
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený počet 
 pedagogických pracovníků 

 /pracovníků ŠJ 

Celkem 25 585 23,4 64,01 

1. stupeň 13 318 24,5 16,38 

2. stupeň 12 267 22,3 24,22 

Školní družina 5 125 25 4,75 

Školní jídelna x 524 x 8,11 

Správní zaměst. x x x 10,55 

2. Přehled učebních plánů 

vzdělávací program 
školní rok 2013/2014 

v ročnících počet žáků 

ŠVP Cesta k poznání 1. – 9. 585 

 

Škola věnuje zvýšenou péči jak žákům handicapovaným, tak žákům nadaným. Součástí 
pedagogického sboru byly tři asistentky pedagoga pro tělesně handicapovaného žáka 5. třídy,  
žákam1. třídy s těžkou zrakovou vadou a žáka 7. třídy (Aspergerův syndrom). 
Žákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům Základní škol ve Vizovicích byly k dispozici služby 
Školního poradenského pracoviště, vytvořeného v rámci 
projektu VIP - Kariéra, spolufinancovaného Evropským 
sociálním fondem, výchovná poradkyně a školní metodik 
prevence. 
Tradičně škola žákům předkládá širokou nabídku 
volitelných a nepovinných předmětů. 
Příloha č. 1: Přehled volitelných a nepovinných předmětů. 
 

3. Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015: 

 
Počet 

fyzických osob 
Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 48 45,35 

Externí pracovníci 0 0 

Ve škole pracovaly tři asistentky pedagoga.  

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

Aprobovanost výuky  100 

 

  



 

 

 

 - 5 -  

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2014/2015 

 počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
Úvazky 

Interní pracovníci 19 18,66 

Externí pracovníci 0 0 

3.1. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

V současné době všichni pedagogové splňují podmínku požadovaného stupně kvalifikace. V blízké 
budoucnosti nepředpokládáme problémy s personálním zabezpečením chodu školy. 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy:  
Na vzdělávání pracovníků bylo ve školním roce 2014/2015 vydáno z prostředků DVPP 39 771 Kč 
(pedagogové), 5 980 Kč (nepedagogové). 

Kurzy, semináře apod., kterých se pracovníci zúčastnili a počet účastníků – viz příloha č. 2. 
 

4. Údaje o zařazování dětí a žáků 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2014/2015: 

Zapsaní do 1. 
tříd  

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupilo 
do 1. třídy 

85 10 75 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2014/2015 
Viz přílohy č. 1 

5.1. Přijímací řízení 2014/2015 

5.1.1. Počet vycházejících žáků 

ročník chlapci děvčata celkem 

9 31 42 73 

8 4 0 4 

5 2 0 2 

5.1.2. Přehled o přijetí 9. ročník 

a) studijní obory s maturitou 

Škola 
Přihlášky 1. kolo - 

počet 
Přihlášky další kola Počet přijatých žáků 

CH D C CH D C CH D C 

Gymnázia státní 9 30 39 0 2 2 4 16 20 

SOŠ státní 28 25 53 2 0 2 15 11 26 

SOŠ soukromé  5 13 18 0 2 2 3 9 12 

Celkem 42 68 110 2 4 6 22 36 58 
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b) studijní obory tříleté 

SOŠ státní 19 12 31 0 1 1 9 6 15 

SOŠ soukromé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 19 12 31 0 0 0 9 6 15 
 

5.1.3. Přehled o přijetí 8. ročník 

SOŠ 8 0 8 1 0 1 4 0 4 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 8 0 8 1 0 1 4 0 4 

5.1.4. Přehled o přijetí 5. ročník  

Gymnázia 4 2 6 0 0 0 2 0 2 

Celkem 4 2 6 0 0 0 2 0 2 

5.1.5. Přehled o přijetí na SŠ 2014/2015 

9. ročník 

Škola Studijní obor Chlapci Děvčata Celkem 

Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium  2 6 8 

Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 2 7 9 

Gymnázium Vsetín Gymnázium 0 1 1 

Gymnázium Otrokovice Gymnázium 0 2 2 

SPŠ Zlín 
Technické lyceum 
Strojírenství 
Stavebnictví 

4 
2 
4 

0 
0 
0 

4 
2 
4 

SPŠ polytechnická Zlín 
Mechanik seřizovač 
Elektrikář silnoproud 

2 
3 

0 
0 

2 
3 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín 
Automechanik 
Obráběč kovů 

1 
1 

0 
0 

1 
1 

SPŠ strojírenská Vsetín Strojírenství 1 0 1 

SŠ oděvní a služeb Vizovice 
Kadeřník 
Kosmetické služby 
Krejčí 

1 
0 
0 

4 
1 
1 

5 
1 
1 

SŠ Kostka Vsetín 

Ekonomika a podnikání. 
Předškolní mimoškolní ped. 
Pedagogické lyceum 
Právo a řízení firem 

0 
0 
0 
0 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

SŠ cestovního ruchu  
Rožnov/Rad. 

Turismus a hotelnictví 
Management a turismus 

1 
0 

0 
1 

1 
1 

SŠ nábytkářská B/H Nábytkářství 0 1 1 

SOU Val. Klobouky Automechanik 1 0 1 

SZŠ a VOŠ Zlín 
Zdravotnický asistent 
Ošetřovatel 

1 
0 

1 
1 

2 
1 

MG a SZŠ Vsetín Zdravotnický asistent 0 2 2 

OA a VOŠE T. Bati Zlín 
Obchodní akademie 
Veřejnosprávní činnost 

1 
0 

4 
1 

5 
1 

SŠ dopravy Mor. Krumlov Podkovář a zemědělský kovář 1 0 1 
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SŠ desingu a módy 
Prostějov 

Užitá malba a desing interiéru 0 1 1 

SŠ filmová Zlín Multimediální tvorba 0 1 1 

SŠ hotelová Zlín Informační technologie 1 0 1 

SOŠ ochrany osob a 
majetku Zlín 

Bezpečnostně právní činnost 1 0 1 

SŠ pedagog. a sociální Zlín Sociální činnost 0 1 1 

SŠ stavební, řemesel Brno Kominík 1 0 1 

SŠ podnikatelská Zlín Ekonomika a podnikání 0 2 2 

8. ročník  

SOŠ Luhačovice Kuchař - číšník 1 0 1 

SOU Uherský Brod Opravář zemědělských strojů 1 0 1 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín Opravář zemědělských strojů 1 0 1 

SPŠ Otrokovice Automechanik 1 0 1 

5. ročník 

Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium 8 leté 1 0 1 

Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 8 leté 1 0 1 

5.2. Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve šk. r. 2014/2015 

5.2.1. MS 1. - 3. ročník 

Ve školním roce 2014/2015 se vyučovalo v 1., 2. a 3. ročníku podle ŠVP „Cesta k poznání“. 
Ve všech ročnících byly učební plány splněny. 
Po celý školní rok pomáhal Mgr. Josef Pšenčík při práci s dětmi s různými poruchami a problémy. 
Na staré škole probíhala také výuka náboženství a ZUŠ (hra na hudební nástroje). 

Akce MS: 

 Testy školní zralosti – 1. ročník 

 Návštěva DDM Zvonek  

 Podzimní vycházka do přírody 

 Besedy v Městské knihovně:  
- Informační lekce – 1. ročník 
- Pasování na čtenáře – 1. ročník 
- Josef Lada, Jan Drda – 2. ročník 
- Vánoční tradice ve světě – 2. ročník 
- Astrid Lindgrenová – 3. ročník 
- Knihy o Vizovicích - 3. ročník 
- Čtení na prázdniny – 2., 3. ročník 

 Divadelní představení v sále školy „Matylda zasahuje“ 

 Výroba keramického výrobku (ovečka) 

 Beseda s místostarostkou na MěÚ - 3. ročník 

 Mikulášská nadílka 

 Vánoční besídky ve třídách 

 Divadelní představení v KD (Vánoční hvězda) 

 Beseda s myslivcem o krmení zvěře 

 Vánoční zpívání na náměstí 

 Schůzka s rodiči budoucích prváků (školní zralost) 

 Filmové představení k polol. vysvědčení 1. – 3. ročník 
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 Zápis do 1. ročník 

 Lyžařská školička – 2. ročník 

 Fotografování „Můj první školní rok“ – 1. ročník 

 Školení dentální hygieny  

 Jarní vycházka do přírody 

 Preventivní program hasičů „Hasík“  - 2. ročník  

 Recitační soutěž – 3. ročník (v Jasenné) 

 Divad. představení ve Zlíně „Cesta do pravěku“ (za sběr starého papíru) 

 Plavecký výcvik - 2., 3. ročník 

 Canesterapie – beseda v tělocvičně 

 Výrobek ze dřeva (Den matek) 

 Schůzka s učitelkami předškoláků v MŠ 

 Divadelní představení v KD „Zlá sudba“ 

 Sportovní den pro předškoláky (MŠ) 

 Koncert žáků ZUŠ  - hra na smyčcové nástroje 

 Fotografování tříd na konci školního roku 

 MFF Zlín – „Stěhovavé ptáče“ – 3. ročník 

 Plavecké závody – 3. ročník 

 Divad. představení žáků ZŠ – „O statečné Maryšce“ 

 Exkurze Zlín – hasičská zbrojnice – 2. ročník 

 Spaní ve škole – 1. ročník 

 Školní výlety 

5.2.2. MS 4. - 5. ročník 

Ve školním roce  2014/2015 se ve 4. a 5. ročníku vyučovalo podle ŠVP „Cesta k poznání“. 
V obou ročnících byly učební plány splněny. 
Během školního roku se učitelé věnovali také žákům se specifickými poruchami učení (dyslexie, 
dysgrafie, dysortografie), ADHD, tělesně postiženému žákovi, žákům slabším, ale i talentovaným. 
Po celý školní rok vyučující úzce spolupracovali se speciálním pedagogem Mgr. Josefem Pšenčíkem, 
který se těmto dětem individuálně a pravidelně věnuje. Spolupracovali jsme také s Městskou 
knihovnou, která pro děti připravuje zajímavé vzdělávací programy. 
Ve spolupráci se základními školami v Jasenné, Zádveřicích a Bratřejově proběhlo každoroční 
okrskové kolo recitační soutěže žáků 3. - 5. tříd (letos v Jasenné), kde se našim žákům velmi dařilo. 
Děti se zapojily do akcí, které se pořádají pravidelně každý rok – matematické soutěže Klokánek 
a Pythagoriáda, sběr pomerančové a citronové kůry, sběr papíru a sběru plastových víček, který 
pomáhá nemocnému chlapci. Peníze z prodeje víček pomohou rodičům na jeho další léčbu. 
V rámci tělesné výchovy jsme pokračovali v projektu „Odznak Všestrannosti Olympijských vítězů 
(OVOV)“, který zaštiťují naši známí olympijští vítězové. Cílem projektu je rozvíjet u dětí pohybovou 
všestrannost a motivovat je ke sportovním aktivitám.  
Vybraní žáci 5. ročníku se také letos zúčastnily okresního kola ve vybíjené. 
V letošním roce se ve spolupráci s 2. stupněm konal na horní škole větší projekt „Den otevřených 
dveří“, který návštěvníkům nabídl skutečně pestrý a nabitý program (např. vystoupení Vizovjánku, 
divadelní představení, rukodělné dílny nebo ochutnávky zdravých jídel). 
Po celý rok se učitelé snažili dětem zpestřit výuku různými kulturními, výchovně-vzdělávacími 
a sportovními akcemi. 
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5.2.3. Akce MS: 

5.2.3.1. Kulturní 

 výchovný koncert – Kongresové centrum ve Zlíně 

 Mikulášská nadílka 

 vánoční besídky ve třídách 

 filmové představení v KD – dárek k pololetnímu vysvědčení 

 divadelní představení ve Zlíně – Cesta do pravěku – odměna za sběr papíru 

 hudebně-divadelní představení Pověsti pro štěstí 

 divadelní představení žáků 8. ročníku - Zlá sudba 

 návštěva Filmového festivalu ve Zlíně 

 divadelní představení žáků 6. ročníku - Divné jméno  

 divadelní představení – O statečné Maryšce 

5.2.3.2. Výchovně-vzdělávací 

 návštěva dopravního hřiště v Malenovicích (4. třídy) 

 přednáška a videoprojekce manželů Špillarových o Havaji   

 beseda o ústní hygieně  

 beseda v knihovně – Ilustrátoři dětské knihy (4. ročníky) 

 zeměpisná přednáška o Indii (5. ročníky) 

 beseda v knihovně – Dobrodružné knihy (5. ročníky) 

 Canisterapie – beseda na téma, jak pes může pomáhat 
nemocným lidem i s názornými ukázkami 

 beseda s policií ČR na téma bezpečný internet (5. třídy) 

 školní výlety 

 požární poplach (bezpečnostní cvičení) a následná vycházka do okolí Vizovic 

5.2.3.3. Soutěže 

 sběr pomerančové a citronové kůry 

 matematická soutěž „KLOKÁNEK“  
1. místo: Kolařík Petr (5. ročník) 
2. místo: Žůrek Ondřej (5. ročník) 
3. místo: Zelinský Mikuláš (5. ročník) 

 okrskové kolo recitační soutěže v Jasenné  
v kategorii 4. tříd 
1. místo Adam Prokop ze 4. C   
2. místo Veronika Šolcová ze 4. B  
kategorie 5. tříd 
1. místo Cyril Poštulka z 5. A   
2. místo Tereza Búřilová z 5. B 

 okresní kolo ve vybíjené – vybraní žáci 5. ročníků 

5.2.3.4. Projekty 

 Den otevřených dveří na horní škole 

 výroba dárku z keramiky k Vánocům 

 výroby dárku ze skla pro maminky ke Dni matek 

 kulturní vystoupení vybraných žáků 4. B pro pacientky v nemocnici Milosrdných bratří 
ve Vizovicích ke Dni matek 
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5.3. Hodnocení práce školní družiny za rok 2014/2015 

5.3.1. Naplněnost školní družiny 

Do školní družiny (dále jen ŠD) bylo na začátku školního roku zapsáno 125 dětí 1., 2. a 3. tříd., které 
byly rozděleny do 5 oddělení. Opět jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout děti matek 
na mateřské dovolené. Přihlášených dětí bylo tolik, že ještě 15 dětí bylo umístěno v Domě dětí 
a mládeže Zvonek. Děti matek na mateřské dovolené z 1. tříd byly přijaty až během školního roku, 
když se uvolnila kapacita – 3 děti se odhlásily. 
 

1. oddělení je složeno z žáků 1. tříd – vychovatelka Alena Šimková 
2. oddělení je složeno z žáků 1. tříd – vychovatelka Dana Dolanská 
3. oddělení je složeno z žáků 2. a 3. tříd – vychovatelka Lenka Zatloukalová  
4. oddělení je složeno z žáků 2. a 1. tříd – vychovatelka Lenka Valendinová  
5. oddělení je složeno z žáků 2. tříd – vychovatelka Radka Dvořáčková 

5.3.2. Personální zajištění ŠD 

Vychovatelka Alena Šimková s koncem školního roku odešla do penze. Vychovatelka Dana 
Dolanská ukončila pracovní poměr z důvodu stěhování. 

5.3.3. Spolupráce 

Spolupráce mezi vychovatelkami i v tomto roce probíhala velmi dobře, vždy jsme se bez problémů 
dohodly na akcích, které pro děti připravujeme 2 x do měsíce. Spolupracovaly jsme také 
při přípravě nástěnek ve ŠD, při výzdobě chodeb a tříd o vánočních a velikonočních svátcích. Velké 
starosti nám dělaly četné zástupy za vychovatelku Danu Dolanskou, ale vždy jsme se nakonec 
domluvily. 

Spolupráce s třídními učitelkami byla také velmi dobrá, většinou šlo o vzájemné zastupování 
při nemoci, návštěvě lékaře, zkráceného vyučování, při doprovodu dětí na školní výlety, exkurzi 
u hasičů ve Zlíně. Pokud se vyskytly kázeňské prohřešky, bylo dostačující projednání s učitelkami. 

Spolupráce s Domem dětí a mládeže Zvonek byla v letošním roce opět intenzívní, zejména 
z důvodu docházení 15. žáků do „miniklubu“ domu dětí. Bylo tedy nutné je aktuálně informovat 
o všech změnách vyučování, organizaci školní výuky, akcích apod. I nadále probíhá spolupráce 
v oblasti volnočasových aktivit.  

Spolupráce s mateřskou školou i letos pokračovala ve výměnných návštěvách. Jako každý rok byla 
v červnu uskutečněna návštěva družiny budoucími prvňáčky. Děti si prohlédly třídy školní družiny, 
byly seznámeny s činnostmi, které je od září čekají. I letos proběhla návštěva dětí školní družiny 
v mateřské škole, kde si školáčci zavzpomínali na chvíle, kdy chodili do mateřské školy a setkali 
se se svými kamarády, kteří do školy teprve půjdou. 

S panem školníkem nadále dobře spolupracujeme v oblasti údržby a péče o prostory jak školní 
družiny, tak školní zahrady.  

Začátkem školního roku byli rodiče seznámeni se školním řádem, což stvrdili podpisem. Koncem 
školního roku, konkrétně dne 25. 6. proběhl zápis dětí do školní družiny. Rodiče dětí již před 
koncem školního roku podali přihlášky na školní rok 2015 – 2016.  

5.3.4. Poplatky 

Poplatek za ŠD pro rok 2014 – 2015 byl zvýšen na 250Kč měsíčně. Vybírán byl v říjnu a březnu 
zavedeným systémem bezhotovostní platby. Platby poplatků za školní družinu letos opět proběhly 
bez větších problémů.  
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5.3.5. Materiální zabezpečení 

V listopadu jsme do vybavení školní družiny pořídili nové hry, hračky a výtvarné potřeby. 

Začátkem července 2015 bylo odstraněno staré dřevěné obložení a zrekonstruována podlaha 
v prostřední místnosti mezi 3. a 4. oddělením.  

Ke konci května 2015 byly na školní zahradu pořízeny nové zahradní lavičky. V červenci jsme pak 
zajistili výměnu vahadlových houpaček za nové, vyhovující a bezpečné. 

5.3.6. Zájmové vzdělávání 

Práce vychovatelek zahrnuje standardně odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Struktura 
činností zůstává prakticky stejná, mění se témata, obsah a konkrétní činnosti a to podle každé 
vychovatelky, která si toto připravuje. Obvykle při příchodu z oběda probíhá v každém oddělení 
odpočinková činnost – čtení knih, encyklopedií a časopisů, rozhovor s dětmi, poslech CD, hudební 
chvilky, vše podle tématu celého týdne vypracovaného každou vychovatelkou a jako motivace 
k výtvarným a rukodělným činnostem. V každém oddělení vznikají výtvory a výkresy, kterými 
zdobíme prostory školní družiny. Také povídáme a čteme o přírodě a o zvířatech, chodíme 
na vycházky do parku a na Vinohrádek. Opět nejvíce mají děti rády pobyt v tělocvičně a na školní 
zahradě. Hrajeme pohybové hry, honičky, hry s míčem (vybíjenou, floorball, basketbal), cvičíme 
na kruzích, a v soutěživých hrách ve družstvech. Při příznivém počasí využíváme školní zahradu, 
kde se děti podle své chuti věnují fotbalu, floorbalu, jízdě na koloběžkách, hrám na písku 
a využívají hřiště s průlezkami, houpačkami a malou lezeckou stěnou. Některé děti mohou kreslit 
u stolku ve stínu nebo hrát míčové hry. V zimě jsme využívali příznivého počasí k bobování. 

Každá z vychovatelek se zaměřuje na jiné výchovné činnosti. Některá na výtvarné činnosti, jiná 
na sportovní a pohybové aktivity, další na společenské a týmové hry, což nabízí dětem ve družině 
široké vyžití.  

5.3.7. Akce 

Běžné činnosti v odděleních ŠD jsme zpestřili těmito společnými zajímavými akcemi a soutěžemi 
pro celou družinu: 

Září 

 Exkurze 1. tříd do školní jídelny  

 Malování křídou na chodník – vzpomínky na prázdniny 

 „Hledání jablíček pohádkového ježka“ – tradiční oblíbená soutěž 1. tříd na školní zahradě 

Říjen 

 „Zahrada zatoulaných písmenek“ – tradiční oblíbená soutěž 2. a 3. tříd, soutěž ve skládání věty 
s podzimní tématikou z písmenek schovaných po školní zahradě  

 Zpívání u klavíru 

 Jablíčkobraní  
- soutěž o nejšťavnatější a nejchutnější družinové jablko, 
- vyhlášení vítězů. 
- výstava jablek 
- malování jablíček různými technikami 

Listopad 

 Skřítek podzimníček – tvoření z brambor a přírodnin 

 Čtvero ročních období: Nastal podzim – malování obrazu 3. třída 

 Podzimní vycházka do přírody 

 Děti čtou dětem 
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Prosinec 

 Tradiční Vánoce ve školní družině:  
- ukázka vizovického pečiva (Elen Macháčková) 
- pečení a zdobení perníčků 
- nácvik a zpívání koled na náměstí 
- vánoční besídka (pásmo koled, recitace, hra na hudební nástroje – každá vychovatelka 

připravuje vystoupení svého oddělení) 
Leden 

 Sněhové sochy – tvoření ze sněhu na školní zahradě 

 Novinová módní přehlídka  

 Zpívání při kytaře 

 Čtvero ročních období – Kouzlení se zimou 

 Únor 

 Masopustní karneval 

 Zpívání u klavíru 

Březen 

 Kniha můj kamarád – projekt na celý měsíc 
- beseda v městské knihovně  
- burza vlastnoručně zhotovených záložek do knih 
- děti čtou dětem 

 Čtvero ročních období: Přišlo jaro – tvoříme výtvarné dílo 1. Třída 

Duben 

 Velikonoce – malování velikonočních vajíček 

 Exkurze do hasičského muzea 

 Vycházka do přírody 

Květen 

 Malování na sklo – tvoření ozdob do květináčů ke Dni matek 

 Soutěž o nejoriginálnější účes 

 Zpívání u kytary 

 Čtvero ročních období: Léto – malování obrazu 2. třída 

Červen 

 Olympiáda – atletické disciplíny 

 Návštěva v mateřské škole ve Vizovicích 

 „Rozloučení se školním rokem pro žáky 2. a 3. Tříd 
- pohádková hra: hledání večerníčkových dvojic 
- táborák – opékání špekáčků 
- námořnický tanec – nácvik nového tance 
- vystoupení mažoretky 
- zpívání při kytaře                     

Všechny akce byly zdokumentovány, fotky vystaveny na nástěnce, aby se rodiče mohli seznámit 
s činnostmi dětí. 

5.3.8. Závěr 

Uplynulý školní rok se dá považovat za úspěšný. Podařilo se zorganizovat spoustu nových 
zajímavých celo-družinových akcí, které děti pobavily a vychovatelky z nich měly dobrý pocit. 
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Za nejzdařilejší považujeme soutěž „Jablíčkobraní“ o nejchutnější a nejhezčí jablko, která měla 
u dětí velký úspěch, dále také Novinovou módní přehlídku, nápady některých dětí byly 
překvapující. Další zdařilou celo-družinovou akcí je akce „Děti čtou dětem“, při níž se setkají děti 
z různých tříd, různého věku, starší čtou mladším a poté společně debatují o obsahu. Zpívání 
u kytary a klavíru je pak další akcí s velkým ohlasem od dětí i vychovatelek.  

Velmi kladný ohlas u dětí, měl i rozlučkový táborák s pohádkovou hrou a také tancem a kytarou. 
V nastaveném standardu bychom rády pokračovaly a i nadále vymýšlely pro děti zajímavé akce. 
Do našich řad v příštím roce přibudou dvě nové mladé vychovatelky, které jistě přinesou nové 
nápady a novinky. 

Co se týká vybavení školní družiny, chtěli bychom v nadcházejícím školním roce vyměnit stoly 
a židle pro děti alespoň ve dvou dalších třídách, kde je dosud starý nábytek.  

Plánujeme zaměřit se na společenské vystupování a slušné chování dětí. I když to stále opakujeme, 
dětem nadále dělá velký problém umět slušně o něco požádat, poděkovat a pozdravit.  
Prioritou stále zůstává, aby do školní družiny děti chodily rády. 
 

5.4. Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve školním roce 2014/2015 

Výuka dle ŠVP Cesta k poznání se realizovala v 6. až 9. ročníku. V celkovém pojetí vzdělávání 
na naší škole jsou převážně uplatňovány takové formy a metody práce s žáky, aby docházelo 
k rozvoji osobnosti jako celku, tudíž i kombinované k rozvoji všech klíčových kompetencí.  

Žákům se specifickými poruchami – dyslexie, dysortografie, dyskalkulie, zdravotní potíže, byly 
na základě žádostí rodičů vypracovány individuální vzdělávací programy.  

Podmínky přijímacího řízení byly oznámeny rodičům na rodičovských schůzkách. Pro žáky 
9. ročníků jsme tradičně připravili zkoušky testového charakteru „Scio“ a možnost psychologických 
testů – příprava na budoucí povolání. 

5.4.1. Český jazyk 

Učivo ČJ na 2. stupni bylo probráno podle plánu. 

5.4.1.1. Recitační soutěž: 

a) školní kolo - proběhlo 2. 3. 2015, zúčastnilo se ho 10 žáků 3. kategorie (6. - 7. roč.)  
a 7 žáků 4. kategorie (8. - 9. roč.) 

3. kategorie:   1. místo Natálie Glücková, 6. C  – postup do okrskového kola 
           2. místo Johana Geržová, 7. A  – postup do okrskového kola 
4. kategorie:   1. místo Barbora Otáhalová, 8. B  – postup do okrskového kola 
                      2. místo Klára Dobiášová, 9. C  – postup do okrskového kola 
                                     Zdenka Pavková, 9. C  – postup do okrskového kola 
                      3. místo Luděk Štalmach, 8. C 

b) okrskové kolo – proběhlo 5. 3. 2015 v Městské knihovně Luhačovice: 
3. kategorie – Johana Geržová, 7. A    – 1. místo – postup do okresního kola 
                      Natálie Glücková, 6. C    – 3. místo 
4. kategorie – Barbara Otáhalová, 8. B   – 1. místo – postup do okresního kola  
                      Klára Dobiášová, 9. C   – 3. místo  
 

c) okresní kolo – proběhlo 23. 3. 2015 v MDDM Napajedla: 
3. kategorie – Johana Geržová, 7. A    – 3. místo  
4. kategorie – Barbara Otáhalová, 8. B   – 3. místo 
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5.4.1.2. Olympiáda v ČJ: 

a) školní kolo – proběhlo 11. 12. 2014, zúčastnilo se 13 žáků 9. ročníku, do okresního kola 
postoupily Veronika Hanulíková, 9. A a Zdenka Pavková, 9. C 

b) okresní kolo – proběhlo 5. 2. 2015 na ZŠ Brumov-Bylnice; ZŠ Vizovice reprezentovaly  
     V. Hanulíková, 9. A (32. - 33. místo) a Z. Pavková, 9. C (44. místo)  

5.4.1.3. Literární soutěž: 

„Utíkej, rychle utíkej“ – organizátor SOŠ Luhačovice 
1. místo v kategorii 9. roč. – Barbora Březíková, 9. B (cenu převzala 2. 12. 2014) 

5.4.1.4. Besedy:  

a) ve spolupráci s Městskou knihovnou Vizovice: 
6. ročník – říjen 2014 – téma „Orientace v knihovně“-  6. B 
                                    – téma „Vikingové“ - 6. A, C 
7. ročník – listopad 2014 – téma příchod Konstantina a Metoděje 
na Velkou Moravu – ve spolupráci s dějepisem  
8. ročník – listopad 2014 – téma „Karel Jaromír Erben“ 
9. ročník – květen 2015 – téma „Karel Kryl“ 
 
b) se spisovateli ve škole: 
2. 10. 2014  Michal Viewegh – pro 8. a 9. roč. 
14. 5. 2015 Martin Reiner – pro 9. roč. 
Žáci VP „Mediální výchova“ pak s každým připravili rozhovor do školního časopisu (S)COOLMIX. 

5.4.1.5. Školní časopis (S)COOLMIX: 

Příspěvky pro časopis připravovali žáci VP „Mediální výchova“ z 8. ročníku pod vedením  
pí. uč. Zelinské.  
Časopis byl tištěn na SPŠP Zlín a ve školním roce 2014/2015 vyšel 2x.  

5.4.1.6. Divadelní představení: 

a) Městské divadlo Zlín: 
prosinec 2014 – „My Fair Lady“ pro 6. - 9. roč. 
b) sál školy: 
duben 2015 – „Pověsti pro štěstí“ pro 6. roč. 

5.4.1.7. Žákovské divadlo: 

a) VP „Dramatická výchova“ (pí. uč. St. Mikulčíková):  
Žáci nacvičili divadelní představení „Zlá sudba“: 
1. 4. 2015 - pro veřejnost v rámci Dne otevřených dveří – sál školy ZŠ Vizovice 
duben 2015 – „Divadelní scéna“ – přehlídka dětských amatérských divadel v Uherském Hradišti 
20. 5. 2015 - 2 vystoupení pro žáky ZŠ Vizovice v KD Vizovice 
b) Vybraní žáci 6. roč. (pí. uč. M. Hruzíková): 
Žáci nacvičili pohádku „Divné jméno“ – 4 vystoupení pro žáky ZŠ Vizovice 
 
Divadlo nejmladšího diváka - Městské divadlo Zlín: 
4 divadelní představení za šk. rok, absolvovalo 30 žáků, pedagogický doprovod J. Kalendová 

5.4.1.8. Filmová představení: 
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a) pro žáky jako doplněk učiva literární výchovy a dějepisu: 
8. - 9. ročník – říjen 2014 - film „Andělé všedního dne“ (dle románu M. Viewegha) 
9. ročník – červen 2015 – film „Cesta naděje“ (film o 1. světové válce) 
b) setkání pedagogických pracovníků – nabídka filmů GAC Zlín pro ZŠ a SŠ: 
říjen 2014 a duben 2015 – zúčastnila se J. Kalendová 

55. MFFDM Zlín – využili žáci 6. - 9. ročníku 

STONOŽKA – zkušební SCIO testy pro žáky 9. ročníku z ČJ a M – listopad 2014 

Knižní klub MF – pro žáky 2. stupně zajišťovala J. Kalendová 

5.4.2. Matematika – fyzika  

Zvládnutí osnov – matematika 
V 9. ročníku byla splněna požadovaná témata dle školního vzdělávacího programu pro II. stupeň 
základní školy.  
Zvládání učiva matematiky druhého stupně je velmi náročné. Potýkáme se stále se stejnými 
problémy. Mnoho žáků nemá vnitřní motivaci, být úspěšný. Děti jsou pohodlné, pomalé, nechce se 
jim přemýšlet a odmítají potřebnou vytrvalou práci. Mnohé mají velmi špatnou domácí přípravu. 
I přesto se snažíme děti naučit co nejvíce. Výsledky dokazuje i úspěšnost našich žáků v přijímacím 
řízení na střední školy. Také nás těší, že stále jsou žáci a žákyně, kteří se zúčastňují matematických 
soutěží a někteří i velmi úspěšně. 
 
Zvládnutí osnov – fyzika  
Učivo ve všech ročnících bylo probráno a procvičeno dle požadavků ŠVP. Žáci získali všechny 
potřebné kompetence v souladu s ŠVP.  
 
Testování žáků 9. tříd v projektu Stonožka společnosti SCIO 
Žáci 9. ročníku se mohli, jako každoročně v listopadu, zúčastnit testování žáků 9. tříd v projektu 
Stonožka společnosti SCIO. Jedná se o přijímací zkoušky nanečisto. Žáci během dopoledne psali tři 
testy: z matematiky, obecných studijních předpokladů a z českého jazyka. Záznamové archy, 
do kterých zaznamenávali své odpovědi, se odeslaly a za šest týdnů přišlo všem žákům jednotlivě 
písemné vyhodnocení těchto testů.  
Stručné hodnocení naší školy společností SCIO v tomto testování bylo: 
„Svými výsledky v matematice se Vaše škola řadí mezi lepší průměrné školy, máte lepší výsledky 
než 60 % zúčastněných škol. (Pozn. Tohoto testování se pravidelně zúčastňují i víceletá gymnázia. 
Celkové hodnocení může také ovlivňovat skutečnost, že z naší školy píší tyto testy všichni žáci 
9. tříd, kdežto na jiných základních školách pouze vybraní žáci, potenciální studenti.) 
Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP jsme zjistili, že ve Vaší škole 
je studijní potenciál žáků v matematice využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají 
úrovni jejich studijních předpokladů. “  
 
Matematické soutěže 
Naše škola se opět přihlásila ke třem matematickým soutěžím: 

- Matematická olympiáda  
- Pythagoriáda 
- Matematický klokan 

5.4.2.1. Matematická olympiáda 

Matematickou olympiádu pořádají Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých 
matematiků a fyziků a Matematický ústav Akademie věd České republiky.  
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V letošním roce 2014/2015 se školního kola Matematické olympiády zúčastnilo pouze 5 žáků 
(opět méně, vloni 8): Petr Slováček 5. A, Petr Kolařík 5. A, Eliška Velecká 7. B, Eliška Prokopová 8. 
A a Adéla Kratochvílová 8. B. 
Čtyři žáci reprezentovali naši školu v okresních kolech. 

5.4.2.2. Pythagoriáda 

Pythagoriáda patří mezi oblíbené matematické soutěže, která 
byla od roku 1978 připravována ve Výzkumném ústavu 
pedagogickém Praha. Od června 2009 je garantem této soutěže 
NIDM MŠMT (Národní institut dětí a mládeže Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy).  
V naší škole se školní kolo uskutečnilo ve středu 15. 4. 2015. 
Zúčastnilo se ho celkem 58 žáků. Z toho 14 žáků 5. tříd, 18 žáků 
6. tříd, 13 žáků 7. tříd a 13 žáků 8. tříd. 
Úspěšnými řešiteli školního kola se stali: Johana Geržová 7. A, 
Jindřich Moravec, Hana Jančíková, Eliška Prokopová, Adéla 
Kratochvílová a Veronika Špaňhelová . 
Všichni tito žáci reprezentovali naši školu v okresním kole Pythagoriády. Úspěšnými řešitelkami 
byly Adéla Kratochvílová a Eliška Prokopová. 

5.4.2.3. Matematický klokan 2015 

Je to mezinárodní soutěž, která vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila 
do zemí Evropy. Dnes se již této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících z 30 zemí 
našeho kontinentu sdružených v asociaci Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. 
Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Pedagogickou 
a Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci.  
V naší škole soutěžilo 151 žáků ve třech kategoriích: Klokánek, Benjamín a Kadet. Nejlepšími 

řešiteli byli: 

V kategorii Klokánek: 
1. místo Kolařík Petr 5. A (91 bodů z maximálních 120) 
2. místo Žůrek Ondřej 5. B (83 bodů)   
3. místo Zelinský Mikuláš 5. B (82 bodů) 

 
V kategorii Benjamín 
1. místo Lorenc Kvido 6. C (81 bodů z maximálních 120 bodů) 
2. místo Moravec Jindřich 7. A (74 bodů) 
3. místo Halová Romana 7. A (73 bodů) 

 
V kategorii Kadet 
1. místo Geržičák Ondřej 9. C (74 bodů z maximálních 120) 
2. místo Hanulíková Veronika 9. A (69 bodů) 
3. místo Kutěj Lukáš 8. B (65 bodů) 
 
V této soutěži už se nikam nepostupuje. Výsledky z jednotlivých škol se posílají na Gymnázium Zlín 
Lesní čtvrť, kde se zpracovávají a vyhodnocují za celý Zlínský kraj. 

5.4.3. Cizí jazyky 

5.4.3.1. Soutěže: 
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AJ Mini First Certificate – okresní soutěž, Zlín 
7. tř. –  Barbora Kůstková, Alois Váňa  
9. tř. –  Veronika Hanulíková, Karolína Skalková 

5.4.3.2. Aktivity: 

 Odebírání časopisu GATE – žáci 8. a 9. Tříd. 

 30. 4. 2015: Poznávací zájezd do Vídně pro 8. a 9. ročník – 
Německý jazyk  

 Využívání jazykových učeben a učeben informatiky – práce 
s informačními a komunikačními technologiemi, používání 
multiROMů k pracovním sešitům, iTools k učebnicím Chit 
Chat, Project 2, English Plus, Culture DVD s reáliemi a zvyky anglicky mluvících zemí. 

 
 

5.4.4. Chemie 

5.4.4.1. Chemická olympiáda  

 školní kolo proběhlo 9. 2. 2015, počet soutěžících 17 
nejlepší soutěžící  
1. Veronika Hanulíková 9. A 
2. Jana Gregarová 9. A 
3. Jan Fusek 9. B 

 okresní kolo proběhlo 6. 3. 2015 na Gymnáziu TGM ve Zlíně 
nejlepší umístění – Jana Gregarová (4. místo) 
Veronika Hanulíková (7. místo) 

5.4.4.2. Mladý chemik  

 školní kolo proběhlo 24. 11. 2014, zúčastnilo se 17 žáků 9. tříd 
nejlepší soutěžící  
1. Jan Fusek 9. B 
2. Jana Gregarová 9. A 
3. Eliška Slovenčíková 9. C 

 1. krajské kolo proběhlo 16. 12. 2014 
nejlepší soutěžící  
Jana Gregarová (4. místo) 
Jan Fusek (8. místo) 
Vojtěch Trnečka (42. místo) 

 2. krajské kolo proběhlo 27. 1. 2015 
umístění  
Jana Gregarová (3. místo) 
Jan Fusek (13. místo) 

Laboratoře SŠI Valašské Meziříčí – uskutečnilo se 28. 5. 2015, sloužilo jako příprava k celostátnímu 
kolu soutěže Mladý chemik. 

 celostátní kolo – proběhlo 11. 6. 2015 na VŠCHT v Pardubicích 
Jana Gregarová obsadila 23. místo z 38 účastníků 
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5.4.5. Zeměpis 

5.4.5.1. Přednášky  

 18. 12. – pro 4. – 9. třídy, přednáška manželů Špillarových o Havaji 

 23. 3. – pro 5. – 9. třídy, „Indie – všechny barvy Orientu“, přednáška manželů  
                Lejskových 

5.4.5.2. Olympiáda  

 školní kolo proběhlo 5. 2. 2015,  
v kategorii 7. tříd soutěžilo 11 žáků 
nejlepší soutěžící  
1. Vojtěch Hirka 7. B 
2. Johana Geržová 7. A 
3. Jan Kryška 7. B 
v kategorii 8. tříd soutěžilo 7 žáků 
nejlepší soutěžící  
1. Štěpán Tichý 8. B 
2. Marek Rada 8. B 
3. Jáchym Poštulka 8. B 

 okresní kolo se uskutečnilo 17. 2. 2015 na ZŠ Dřevnická ve Zlíně 
umístění  
Johana Geržová 5. místo z 20 soutěžících 
Štěpán Tichý 16. místo z 21 soutěžících 

5.4.6. Přírodopis 

5.4.6.1. Biologická olympiáda:  

téma Život stromu 

Kategorie: 6. – 7. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 16 žáků)  
 

1. Jaroslav Kršák 7. C 

2. Geržová Johana 7. A  

3. – 4.  Kůstková Barbora 7. B 

3. – 4. Dušek Vojtěch 7. B 

 
Jaroslav Kršák obsadil v okresním kole BiO 29. místo ze 41 soutěžících. Okresní kolo BiO proběhlo 
  23. 4. 2015 na Základní škole ve Zlíně, tř. Svobody. 

Kategorie: 8. – 9. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 7 žáků)  
 

1. Petr Opatrný 8. B 

2. Jakub Oškera 8. B 

3. Petra Svačinová 8. C 

 
Petr Opatrný obsadil v okresním kole BiO 27. místo a Jakub Oškera 35. místo. Okresní kolo BiO se 
konalo 27. 4. 2015 na Gymnáziu TGM  ve Zlíně a zúčastnilo se ho 41 soutěžících. 
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5.4.6.2. Kamenný herbář 

Třetihory na dotek – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně: geologická výstava pro žáky 9. 
ročníku (23. 1. 2015)  
Pozn. V rámci projektu „Skutečně zdravá škola“ navštívily třídy VII. A a IX. A Centrum Veronica 
v Hostětíně (29. 6. 2015), třídy absolvovaly exkurzi po ekologických projektech v obci – „Hostětín 
letem světem“ a výukový program „Živá zahrada“ (ukázková přírodní zahrada 
a sad). 

5.4.6.3. Sběr Citronové a pomerančové kůry  

Základní škola Vizovice obdržela za sběr:  
sběr kůry – 14 694,-  Kč 
Celkem jsme nasbírali 680 kg pomerančové a citronové kůry (dosud největší množství). 

Již 3. rokem upořádala Základní škola ve Vizovicích sběr starého papíru. 
V letošním roce jsme dosáhli rekordu, nasbírali jsme neuvěřitelných 17 920 kg. 
Naše velké poděkování patří našim žákům, jejich rodičům i prarodičům, 
učitelům i široké veřejnosti. Velmi děkujeme také firmám, které nám přispěly 
svým sběrem - např. firmy Sýkora, Santech Allianz - Ellux, Al-ko, Vizopol.  

5.4.7. Tělesná výchova 

Plnění osnov: v souladu s učebními osnovami, ŠVP 
                        školní kroužky – netradiční sport (1x2VH  týdně) - Žáček 
                        školní sport – atletika, OVOV (3x2VH  týdně) - Hálová 
Aktivity:  

5.4.7.1. LVK pro 7. ročník  

– leden 2015, Martinské Hole, Slovensko, 55 dětí. 
Vrbové (družební sportovní utkání) 
červen, 26 dětí ze SR, 40 z Vizovic. 

5.4.7.2. OVOV 

Zapojení 180 dětí do celorepublikové soutěže, plnění disciplín a získávání odznaků, tabulky 
s výsledky na stránkách školy (Masař – chlapci částečně 6. a 7. ročník, Hálová – všechny dívky 6. 7. 
8. 9. ročník).  

5.4.7.3. Turistický kurz  

červen, 25 dětí. 

5.4.7.4. Soutěže a závody:  

OVOV  
1. místo okres, 5. místo kraj – družstva 
4 jednotlivci postup na celostátní finále v Praze (září 2015)  
PČR  
D st 2. místo okres, 2. místo kraj  
CH st 1. místo okres, 6. místo kraj 
AČ  
D st 1. místo okres, 1. místo kraj,  
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2. m republikové finále v Opavě (červen 2015) 
D ml 2. místo okres 
CH st 1. místo okres, 6. m kraj 
Přespolní běh 
D st 1. místo okres, 1. místo kraj,  
7. místo celostátní finále v Hradci Králové (říjen 2014) 
HRY – chlapci 
Florbal a fotbal – účast v okresu. 

Vzhledem k vynikajícím výsledkům a krásným umístěním našich atletek v republikových soutěžích, 
je z hlediska sportu uplynulý školní rok jedním z nejúspěšnějších v celé historii školy. 

5.4.8. Estetická výchova 

Výstavy výtvarných prací žáků ZŠ  

 16. 12. – 2. 1. „ Betlém“ – Zámek Vizovice (vánoční výstava betlémů)  

 3. 6. – 17.6. - „ NAŠE KRAJINY“  

 výstavní síň KD Vizovice                                                                      

Soutěže a úspěchy žáků ZŠ  

  účast ve výtvarné soutěži u příležitosti „ ZLÍN FILM FESTIVALU“  

Výzdoba  

 25. 1. – Ples ZŠ Vizovice, sál Sokolovny  

 Vánoce, Velikonoce – chodby školy  

 žáci 7. tříd (volitelná EV ) - výroba kulis pro divadelní představení „ MALÝ PRINC“  

6. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2014/2015neproběhla na škole inspekce ČŠI. 

7. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Sběr léčivých bylin, šípků a pomerančové kůry v průběhu školního roku podporuje u žáků vztah 
k přírodě a zdraví. Do sběru se zapojují žáci celé školy a výsledky jsou ještě lepší než v loňském 
školním roce: celkem se nasbíralo 680 kg kůry 14 694 Kč. Získané prostředky jsou částečně použity 
na odměny nejlepším sběračům, částečně třídním kolektivům. 

7.1.  Mezinárodní projekty, Spolupráce s jinými organizacemi 

Snažili jsme se zvyšovat příjmy školy zajištěním dostatečného počtu žáků, komunikací 
se zřizovatelem, získáváním sponzorů, účastí na grantech a soutěžích. Je potěšující, že zájem o naši 
školu se zvyšuje, přijímáme děti i z jiné než spádové oblasti, z malotřídních škol k nám přichází 
dříve. Díky Nadačnímu fondu Pastelka se nám podařilo získat nemalé sponzorské částky.  

Škola i nadále spolupracovala aktivně s řadou institucí, např. Vítek, Knihovna J. Čižmáře, DDM 
Zvonek, TJ Sokol, Orel, Junák, galerie Celebra, Dům kultury Vizovice, MŠ Vizovice, ISŠ Vizovice, ZUŠ 
Zlín a již zmíněnou ZŠ Vrbové na Slovensku, kdy jsme se dočkali 51. výročí této spolupráce. 

8. Školské poradenské pracoviště 

ZŠ Vizovice je zapojena do projektu "Rozvoj školních poradenských pracovišť“. 
Tento projekt zajišťuje naší škole školní speciálního pedagoga, který je součástí Školního 
poradenského pracoviště, které tvoří spolu s výchovnou poradkyní a metodikem sociálně 
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patologických jevů. Po složitých jednáních se opět podařilo projekt o rok prodloužit. Škola 
pokračuje ve spolupráci s klinickou dětskou psycholožkou. 

8.1. Zpráva o činnosti výchovného poradce 2014/2015 

Výchovná poradkyně zajišťuje: poradenskou pomoc při rozhodování o studiu na střední škole, 
spolupráci se školskými poradenskými zařízeními při zajišťování poradenských služeb přesahujících 
kompetence školy, skupinové návštěvy žáků v IPS úřadu práce, metodickou pomoc při vyplňování 
přihlášek, psychologické testy, Scio testy, besedy s náborovými pracovníky. 

8.2. Prevence sociálně patologických jevů 
Metodik prevence zajišťoval: 

 prevenci socio-patologických jevů (návykové látky, 
šikana, násilné chování, virtuální drogy, rasismus), 

 vytváření Minimálního preventivního programu školy 
a jeho hodnocení,  

 vytváření cílených preventivních programů, 

 spolupráci s Policií ČR, sociálním kurátorem a dalšími 
institucemi, 

 evidenci socio-patologických jevů - spolupráce s vedením 
školy, v rámci ŠPP, s rodiči a žáky, 

 legislativu metodika prevence, vedení dokumentace 

 adaptační pobyty 

Údaje o integrovaných žácích  

Druh postižení  Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakově postižení 1. a 2. 2 

Tělesné postižení 5. 1 

S vývojovými poruchami učení 1. – 9. 36 

 

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy celkem:  32 279 313 Kč   
 od státu   22 372 114 Kč 
 od obce    5 664 700 Kč 
 investice       774 814 Kč 
 od zák. zástupců      275 650 Kč 
 doplňková činnost       886 158 Kč 
 ostatní         136 350 Kč (OP „tablety“) 
             Investiční fond          774 814 Kč 
 

Výdaje celkem:  33 136 238 Kč 
Investiční výdaje       954 717 Kč  
Neinvestiční výdaje  32 181521 Kč  
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Prostředky od obce byly použity na: úhradu plavání, energie, učební pomůcky a na úhradu 
nákladů spojených s výměnou elektroinstalace na horní budově školy (stavební práce, malování, 
oprava omítek), rekonstrukce učebny chemie. 

DDHM (drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)    970 345 Kč 
Energie        2 030 323 Kč 
Opravy a údržba       1 404 481 Kč 
Investiční prostředky          954 717 Kč 
 

10.  Závěr výroční zprávy 

Ve školním roce 2014/2015 byl dokončen projekt Maják 
(partner Střední průmyslové školy polytechnické – Centrum 
odborné přípravy Zlín“). Projekt je zaměřen na rozvoj 
a zkvalitnění vzdělávání v přírodovědné a technické oblasti 
na středních a základních školách ve Zlínském kraji. V rámci 
spolupráce SŠ a ZŠ byly realizovány nové volnočasové aktivity 
pro žáky SŠ a ZŠ. Další spolupráce budou probíhat formou sdílení 
dílen a odborných učeben a vzájemným učením. 

Stali jsme se pilotní školou programu Skutečně zdravá škola. V rámci Dne otevřených dveří jsme 
seznámili veřejnost s programem Skutečně zdravá škola a se Zdravým talířem, jehož 
propagátorkou je specialistka na zdravotní prevenci a výživu Mgr. Margit Slimáková 
Ph.D. Vystudovala farmacii a dietologii, využívá osvědčené poznatky ze všech oblastí medicíny.  

Zdravý talíř je nová a zdravější varianta zastaralé výživové pyramidy. Složení talíře odpovídá 
moderním vědeckým poznatkům, ukazuje nejlepší cestu k udržení zdravého těla i hmotnosti, tvoří 
základ zdravotní prevence a podpory účinné léčby. Více na www.healthyplate.eu/cz/. 

Připravili jsme na ochutnání spoustu netradičních, ale vynikajících 
a zdravých pokrmů. Chtěli jsme dokázat dospělým i dětem, že co je zdravé, 
může být i dobré.  Nakoupili jsme jen samé zdravé suroviny a díky kolegům 
a rodičům jsme z nich připravili, skutečně zdravé jídlo".  

Na školní zahradě jsme založili záhony mrkve, červené řepy, hrášku, 
ředkviček, brambor a bylinek. Ekopůdu připravil pan učitel Ševčík s žáky 
9. ročníku, s paní učitelkou Hanulíkovou žáci 7. ročníku ekologického 
praktika vypěstovali společnými silami zeleninu. V dnešní době je pro mnohé děti velmi objevné 
a zajímavé se na tomto procesu pěstování podílet. Získali tím pro život důležitou dovednost 
a zkušenost. 

 O tom, že pečivo může být nejen dobré, ale i zdravé, se 14. května 2015 přesvědčily děti 1. A. 
Za doprovodu paní učitelky Lenky Hrachové si v rámci exkurze ve firmě Přírodní pečivo Staňka 
Elšíková - s.r.o. vyzkoušely výrobu chlebových placek. 
V pondělí 29. 6. 2015 žáci 7. A a 9. A navštívili ekologickou obec Hostětín. Ekocentrum Veronica 
nabízí několik výukových programů. Vybrali si projekt Živá zahrada, viděli přírodní zahradu 
a ukázkový sad. Žáky velmi upoutalo, jak bydlí třeba ježek nebo netopýr, jak vypadá „broukovník, 
škvorovník" a které bylinky jsou nejlepší na čaj. Prošli si část obce, viděli jejich obecní výtopnu, 
kořenovou čističku odpadních vod. Navštívili i moštárnu a pasivní dům, kde si známé a vyhlášené 
ekomošty mohli zakoupit. 

Žáci se pod vedením p. učitelky Žanety Geržičákové 
pokračovali v charitativní akci „Víčka pro Kubíka“. 

V pátek 19. 6. navštívili naši školu dvě významné postavy 
sledge hokejové scény – český a slovenský reprezentant 

http://www.healthyplate.eu/cz/
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Erik Fojtík a fyzioterapeut českých sledge hokejistů Radim Šojdr. Na besedě, které se účastnili žáci 
devátého ročníku a vybraní žáci ročníků  nižších, se debatovalo jak o životě jedince na vozíčku, tak i 
možnostech sportovního vyžití pro tělesně handicapované jedince. Největší pozornost byla 
samozřejmě věnována sledge hokeji. Žákům byla vysvětlena pravidla tohoto sportu, povídalo se o 
jeho vzniku, o jeho oblíbenosti ve světě, o paralympiádě i o situaci v české sledge hokejové lize. 
Oba přednášející byli mile překvapeni, že se naši žáci neostýchali a zapojovali se do debaty, že se 
doptávali na vše, co je zajímalo a o čem se chtěli dozvědět více. Studenti naopak ocenili, že jim oba 
panové odpovídali i na relativně osobní otázky upřímně a často i se zlehčujícím tónem. Na konci 
besedy měli žáci možnost si vyzkoušet různé kompenzační pomůcky 
zapůjčené od firmy Otto Bock, což řadu z nich velice zaujalo. 

Turistika? Tak proč ne? Dne 15. června se žáci 8. a 9. tříd, vydali na 
turistický kurz pod vedením učitelů pana učitele Návrata a pana 
učitele Masaře. Cílem byly Pulčínské skály. Všichni byli moc 
spokojeni a na kurz budou všichni hodně dlouho rádi vzpomínat. 

V pořadí již 51. společné setkání - stretnutie Vizovice – Vrbové se 
uskutečnilo v pátek 29. května. Po krátkém příjemném přivítání, o 
které se postarala nejmladší cimbálová muzika Ocúnek 
pod vedením p. uč. Terezy Mackové, se skupiny žáků a dospělých 
rozdělily. 25 slovenských chlapců a děvčat se vydalo na hřiště hájit 
barvy své školy s vizovickými „soupeři“. Připravili jsme pro 
ně bohatý program. Sportovní část dne tradičně otevřela královna 
sportu – atletika. Soutěžilo se v disciplínách: běh na 60 m, skok do 
dálky, hod kriketovým míčkem / starší chlapci granátem a 
vytrvalostní běh. Každou školu reprezentovali v jednotlivých disciplínách tři žáci a tři žákyně, 
podmínkou je vždy jeden zástupce ze 6. ročníku. Našim mladým atletům a atletkám se opravdu 
dařilo, z celkového počtu 26 umístění (ve dvou disciplínách byla udělena dvakrát bronzová 
medaile) získali 16, z toho všechny zlaté. 

Odpoledne se pokračovalo sportovními hrami. Děvčata nastoupila ve vzájemně smíšených 
družstvech a zkusila hru kin – ball. Vrcholem sportovního odpoledne byl tradiční fotbalový zápas, 
ve kterém museli vizovičtí chlapci spolknout hořkou porážku 5 : 9. 

Po skončení sportovního programu odjely slovenské děti v doprovodu českých kamarádů a pod 
pečlivým dozorem p. učitelek Žanety Geržičákové a Petry Hanulíkové do Zlína, aby si zde užily 
doprovodný program prvního dne Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež.  

V letošním školním roce jsme s žáky 8. ročníku v rámci volitelného 
předmětu Dramatická výchova secvičili pohádku Zlá sudba. Hru 
od září připravovalo 17 žáků (16 dívek a 1 chlapec). Pohádku jsme 
zmodernizovali, královna je v naší hře „očarována“ tabletem a 
techno hudbou.  

Premiéra hry proběhla v sále naší ZŠ 1. 4. při příležitosti „ Dne 
otevřených dveří“. Další představení jsme hráli v KD Vésky Uh. 
Hradiště před odbornou porotou, kde jsme se účastnili krajské přehlídky dětských divadelních 
souborů. 

Velkým zážitkem pro nás bylo hrát 20. 5. v sále KD Vizovice dvě představení pro žáky z naší školy. 
Hlavně pro nejmenší z 1. stupně a předškoláčky z MŠ, kteří skvěle po celých 50 minut s herci 
spolupracovali. Největší odměnou pro herce je jistě potlesk spokojených diváků.  

Divadlo hrajeme pro radost, takže jsme rádi, pokud se naše představení líbilo. 
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Dne 14. 5. jsme měli s dětmi možnost popřát pacientkám v nemocnici Milosrdných bratří ke Dni 
matek. Připravili jsme si krátké pásmo, ve kterém děti ukázaly, co všechno umí. 

Vystoupení se velmi vydařilo, děti byly sice trošku nervózní, ale po velkém potlesku, úsměvu 
na tváři a odměně od vedení nemocnice byly spokojené. Po vystoupení dostaly všechny pacientky 
přáníčka, která vyrobili žáci ze 4. C a 5. B. Děkujeme tímto vedení nemocnice za pozvání i odměny 
pro děti a těšíme se na další možnou spolupráci s naší školou. 

V loňském roce bylo téma pro naše žáky dané významnou historickou událostí. 70. výročí ukončení 
2. světové války vzpomínají miliony lidí. 

Naši žáci vytvořili malby, kresby, koláže, keramické modely válečné techniky, vyjádřili své názory 
na nesmyslnost a krutost války i písemně v heslech. Práce žáků doplnily v prostorách KD výstavu 
„Cesta ke svobodě“, kterou sestavila paní místostarostka Alena 
Hanáková. Náš žák Tomáš Pekař sestavil modely bojových letadel a 
domluvil i zapůjčení velké vojenské motorky. 
Výstava byla slavnostně otevřena 4. 5. 2015 a bylo možné ji navštívit 
po celý květen. 

Další akcí, do které se naši žáci zapojili v rámci oslav osvobození, bylo 
zasazení stromu míru do parku před budovou ZŠ. Dne 29. 4. 2015 

proběhl tento slavnostní akt za účasti paní místostarostky Aleny 
Hanákové a vedení ZŠ. 

Ples naší školy lproběhl na Sokolovně ve Vizovicích v sobotu 21. 
února. Sál proměněný šikovnýma rukama našich výtvarníků 
v antický chrám roztančili třemi vystoupeními žáci školy. Nejdříve se 
představili žáci devátého ročníku a zahájili ples slavnostní 
polonézou, kterou s nimi nacvičil taneční mistr David Voráč 
z tanečního studia Dance Studio Starlight. Stejní žáci si pak pro všechny hosty připravili překvapení 
v podobě ještě jednoho vystoupení. Tentokrát šlo o moderní tanec na píseň Happy. Až k slzám 
dojetí přivedly hosty plesu děti z Vizovjánku řeckým tancem Sirtaki, který s nimi nacvičila rodilá 
Řekyně paní Yoanna Pšenčíková za pomoci svého manžela a paní učitelky Jitky Mackové. 

V týdnu od 9. do 13. února se pro děti druhého ročníku 
konal lyžařský výcvikový kurz. Jako obvykle jsme každý den 
dojížděli do Velkých Karlovic, kde nás čekaly krásně 
upravené sjezdovky ve Ski areálu – Kyčerka. Děti byly 
rozděleny do šesti družstev, ve kterých se jim věnovali 
zkušení instruktoři. Přestože bylo letos spoustu začátečníků, 
kteří nikdy nestáli na lyžích, tak se nakonec všem podařilo 
odjet i slalomový závod, který se konal poslední den.   

Lyžařský a snowboardový výcvikový kurz 7. ročníku 
proběhl v obvyklém termínu 18. - 23. 1. 2015 před koncem 
I. pololetí. Martinské Hole na Slovensku jsme navštívili už po 
třetí. 

Báječná léta pod psa, Výchova dívek v Čechách, Účastníci 
zájezdu, Román pro muže, Román pro ženy nebo třeba 
Biomanželka… to je jen několik z mnoha románů dnes 
pravděpodobně nejznámějšího žijícího českého spisovatele 
Michala Viewegha. A právě tohoto umělce jsme ve čtvrtek 2. října přivítali na naší škole.  
 
  



 

 

 

 - 25 -  

Největší akce 2014   
rozpočet zřizovatele 5 664 700 Kč      

leden – srpen 
- malování HŠ          93 952 Kč  
- podlaha ŠK        46 545 Kč 
- podlaha ŠD          57 310 Kč 
- WC tělesně postižený      89 500 Kč 
- PC       183 000 Kč 
- rekonstrukce učebny CH 711 339 Kč  
 

ESF projekt „tablety“   597 376 Kč 

Neinvestiční výdaje: nové PC, server, nábytek pracovna chemie, regály školní knihovna. 

Chceme být i nadále školou přitažlivou pro žáky, rodiče a veřejnost a rozvíjet další aktivity, které 
rozšíří její konkurenceschopnost. Důležité jsou pro nás pozitivní vztahy se zřizovatelem i dalšími 
institucemi. Dík patří učitelům, správním zaměstnancům a kuchařkám za vstřícnost, snahu 
a ochotu, se kterými ke své každodenní práci přistupují. 

Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji, a to zejména vedení města Vizovice, 
jeho zastupitelstvo a rada.     
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 13. 10. 2015  
Předloženo školské radě: 13. 10. 2015 
 

Podpis ředitele a razítko školy:    Mgr. Radmila Koncerová 
 
 
 
Schváleno školskou radou:  13. 10. 2015  Podpis: 
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Přílohy 
Příloha č. 1 Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů ve šk. roce 2013/2014 

Volitelné předměty  
 

   roč. název  vyučující 

7. 

sportovní hry Hálová 

rukodělné práce  Motl 

ekologické praktikum  Hanulíková 

dějepisné praktikum  Šojdrová 

8. 

sportovní hry  Žáček 

zeměpisné praktikum  Hanulíková 

fyzikální praktikum  Motl 

mediální výchova  Zelinská 

9. 

sportovní hry  Hálová 

finanční gramotnost  Geržičáková 

cvičení z matematiky Dupalová 

informatika – psaní deseti Friedl 

anglická konverzace  Zelinská 
  
  
  
  

   

   Nepovinné předměty 
 roč. název  vyučující 

1. - 9. Náboženství  Radoňová, Peřina 

1. – 9. Vizovjánek J. Macková 

1. – 9. Ocúnek T. Macková 

   Zájmové útvary 
 roč. název (do třídních knih) vyučující 

6. - 9. Atletika Hálová 

6. - 9. Lezectví Žáček 
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Příloha č. 2 Údaje o DVPP 
Přehled akcí DVPP ve školním roce 20014/2015 
 
Témata školení: 
 

1. Angličtina:  Mezinárodní konference učitelů angličtiny 
Angličtina pro 2. stupeň ZŠ 

2. Výchovný poradce: Regionální porada výchovných poradců 
3. Tělesná výchova: Tělo Praha 2014 
4. Vedení školy:  Software Bakaláři – Evidence školní matriky a předávání dat 

Aktuální otázky v činnosti školních družin 
5. Fyzika:   Fyzikální pokusy a technika 
6. IT:   Hry s fotografiemi na internetu 

Zdravé cvičení pomáhá v učení – cvičení v lavicích pomocí jógových 
technik 
Software Bakaláři – Úvazky a přípravy na rozvrch 
Podpora ICT ve výuce 
InspIS SET – školní testování 

7. Přírodověda:  Přírodovědný Inspiromat 
8. Výchova ke zdraví: Zdravé vaření 

Zdravá výživa – zdravé stravování ve škole 
9. Pracovní výchova: Základy práce s drátkem 
10. OROS:   Oblastní konference OROS 

Republiková volební konference profesní sekce základní školství 
11. BOZP:   Školení všech zaměstnanců školy v oblasti BOZP a PO 

Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 

 


