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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. Radmila Koncerová 

zástupkyně ŘŠ pro 1. stupeň: Mgr. Lucie Navrátilová 

zástupce ŘŠ pro 2. stupeň: Mgr. Jindřich Návrat  

IČO:  49156683 

DIČ CZ49156683 

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 143 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 2015/2016 

 
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený počet 

 pedagogických pracovníků 

 /nepedag. zaměstnanců 

Celkem 26 610 23,5 64,01 

1. stupeň 14 340 24,3 17,00 

2. stupeň 12 270 22,5 23,12 

Školní družina 6 143 23,8 5,78 

Školní jídelna x 526 x 7,38 

Správní zaměst. x x x 10,73 

2. Přehled učebních plánů 

vzdělávací program 
školní rok 2015/2016 

v ročnících počet žáků 

ŠVP Cesta k poznání 1. – 9. 610 

Škola věnuje zvýšenou péči jak žákům handicapovaným, tak žákům nadaným. Součástí 

pedagogického sboru byly tři asistentky pedagoga pro tělesně handicapovaného žáka 6. třídy,  žáka 

2. třídy s těžkou zrakovou vadou a žáka 8. 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 2015/2016: 

 
Počet 

fyzických osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 48 45,9 

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 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 

 počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 19 18,11 

Externí pracovníci 0 0 
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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 2015/2016 vydáno z prostředků DVPP 21 625 Kč 

(pedagogové), 11 631 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 2015/2016: 

Zapsaní do 1. 

tříd  

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupilo 

do 1. třídy 

85 12 71 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2015/2016 

Viz přílohy č. 1 

5.1. Přijímací řízení 2015/2016 

5.1.1. Počet vycházejících žáků 

ročník chlapci děvčata celkem 

9 28 29 57 

8 0 2 2 

5 3 0 3 

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 10 28 38 0 0 0 5 14 19 

SOŠ státní 28 12 40 3 1 4 12 7 19 

SOŠ soukromé  10 6 16 4 0 4 7 5 12 

Celkem 48 46 94 7 1 8 24 26 50 

b) studijní obory tříleté 

SOŠ státní 6 7 13 0 1 1 3 3 6 

SOŠ soukromé 2 0 2 0 0 0 1 0 1 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 8 7 15 0 1 1 4 3 7 

5.1.3. Přehled o přijetí 8. ročník 

SOŠ 0 4 4 0 0 0 0 2 2 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 0 4 4 0 0 0 0 2 2 
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5.1.4.  Přehled o přijetí 5. ročník  

Gymnázia 10 6 16 0 0 0 3 0 3 

Celkem 10 6 16 0 0 0 3 0 3 

5.1.5. Přehled o přijetí na SŠ 2015/2016 

Škola Studijní obor Chlapci Děvčata Celkem 

Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium  3 8 11 

Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 0 4 4 

Gymnázium Vsetín Gymnázium 2 2 4 

SPŠ Zlín 
Technické lyceum 

Elektrotechnika 

0 

4 

1 

0 

1 

4 

SPŠ polytechnická Zlín 

Mechanik seřizovač 

Mechanik elektronik 

Ekonomika a podnikání 

Zpracování usní, … 

Obráběč kovů 

1 

1 

1 

0 

1 

0 

0 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín Opravář zemědělských strojů 1 0 1 

SPŠ strojírenská Vsetín Ekonomika a podnikání 1 0 1 

SŠ Kostka Vsetín 
Ekonomika a podnikání 

Předškolní a mimoškolní ped. 

1 

0 

0 

1 

1 

1 

VOŠ ped. a soc. a SPgŠ 

Kroměříž 

Předškolní a mimoškolní ped. 

 

0 

 

1 

 

1 

 

SPŚ Otrokovice Aplikovaná chemie 1 0 1 

SŠ letecká s.r.o. Kunovice Letecký mechanik 1 0 1 

SZŠ a VOŠ Zlín Zdravotnický asistent 0 1 1 

SŠ gastronom. a obch. Zlín 
Gastronomie 

Kuchař - číšník 

0 

0 

1 

2 

1 

2 

OA a VOŠE T. Bati Zlín Obchodní akademie 1 0 1 

SŠ uměleckořem. Brno  Multimediální tvorba 1 0 1 

SPŚ hotel. a zdravotnická 

Uherské Hradiště 
Zdravotnický asistent 1 0 1 

SŠ filmová Zlín s. r. o. Multimediální tvorba 0 1 1 

SOŠ ochrany osob a 

majetku Zlín s. r. o. 
Bezpečnostně právní činnost 2 1 3 

SŠ pedagog. a sociální Zlín Předškolní a mimoškol. ped. 0 2 2 

SŠ obch. tech. s.r.o. Zlín 
Ekonomika a podnikání 

Strojní mechanik 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

SOŚ Luhačovice 

Ekonomika a podnikání 

Kuchař – číšník 

Um. řem. zprac. dřeva 

Um. řem. zprac. kamene a … 

1 

1 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

SŠ podnikatelská Zlín Ekonomika a podnikání 1 0 1 

8. ročník  

SOŠ Luhačovice Kuchař - číšník 0 1 1 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín Kuchař - číšník 0 1 1 

5. ročník 

Gymnázium Vsetín Gymnázium 8 leté 1 0 1 

Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 8 leté 2 0 2 
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6.  Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním rroce 2015/2016 

6.1.  Metodické sdružení 1. - 3. ročník 

Ve školním roce 2015/2016 se vyučovalo v 1., 2., 3. roč. 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 výuka v ZUŠ. 

Akce MS - výběr: 

testy školní zralosti /p. Pšenčík/ - 1. roč. 

divadelní představení Plaváček – MD Zlín 

Halloween a Dušičky – beseda s paní Radoňovou 

exkurze do f. R. Jelínek – 3. roč. 

exkurze do f. SYKORA – 3. roč. 

exkurze - Veterinární ordinace – 3. roč. 

plavání  - 2., 3. roč. 

návštěvy knihovny  - besedy 

beseda s místostarostkou na MěÚ – 3. tř. 

beseda pro rodiče předškoláků – školní zralost 

Mikuláš – beseda s paní Radoňovou – 1., 2. roč. 

vystoupení v KD Vizovice - Vizovjánek 

vystoupení pro pacienty v nemocnici ve Vizovicích – 2. roč. 

Vánoční zpívání na náměstí 

Večer Tříkrálový – beseda s paní Radoňovou 

Škola nanečisto – akce pro předškoláky a rodiče 

Lyžáček – 2. tř. 

Škola Zdravé 5 – projekt 

Velikonoce – beseda s paní Radoňovou – 2. roč. 

den s integrovaným záchraným systémem – projekt 1. - 3. roč.  

exkurze – Kozí farma – 1., 2. roč. 

6.2. Metodické sdružení 4. - 5. Ročník 

Ve školním roce  2015/2016 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, 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 i letos 

připravila pro děti zajímavé vzdělávací programy. 

Po celý rok se učitelé snažili dětem zpestřit výuku i dalšími kulturními, výchovně-vzdělávacími 

a sportovními akcemi. 

Kulturní 

Listopad 

- divadelní představení Vinnetou – Malá scéna Zlín 

Prosinec 

- Mikulášská nadílka 

- vánoční zpívání 

- vánoční besídky ve třídách 

- projekt k 65. výročí otevření horní budovy školy 

Leden 

- filmové představení v KD – dárek k pololetnímu vysvědčení a za sběr papíru 
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Květen 

- divadelní představení O líné babičce 

Červen 

- návštěva Filmového festivalu ve Zlíně 

- Vítání léta s Olšinkou Orlová 

- divadelní představení žáků 5. B 

Výchovně-vzdělávací 

Říjen 

- návštěva Planetária v Brně (5. třídy) 

- návštěva dopravního hřiště v Malenovicích (4. třídy) 

Listopad 

- Trapas nepřežiju, aneb ten řízek nezvedej – divadelní představení (5. třídy) 

- výchovný koncert 5. tříd – Kongresové centrum Zlín 

- Škola Zdravé 5 

Březen 

- beseda s Policií ČR (5. třídy) 

- Anglické divadlo  

- zeměpisná přednáška o Indii (5. třídy) 

- výchovný koncert Nástroje orchestru se představují (4. třídy) 

Duben 

- beseda v knihovně – Ilustrátoři dětské knihy (4. třídy) 

Květen 

- beseda v knihovně – Karel IV. (5. třídy) 

Červen 

- školní výlety 

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

Soutěže 

Září 

- sběr starého papíru 

Březen 

- sběr pomerančové a citronové kůry 

- matematická soutěž „KLOKÁNEK“   

1. místo: Gerža Adam (4. ročník) 

2. místo: Frank Tomáš (5. ročník) 

3. místo: Chudárková Barbora (4. ročník) 

Duben 

- okrskové kolo recitační soutěže ve Vizovicích - 

kategorie 3. ročníků: 1. místo Dorota Zelinská  a 3. místo Kristýna Kršáková 

kategorie 4. ročníků: 1. místo Pavel Kozubík a 2. místo Adam Gerža 

kategorie 5. ročníků: 1. místo Veronika Šolcová, 2. místo Adam Prokop,  

3. místo Sabina Kneifelová 

Červen 

- přebor škol v orientačním běhu 

- Atletický trojboj 

Projekty 

Prosinec 

- projekt k 65. výročí otevření horní budovy školy 

 

Duben 

- Ukliďme Česko 
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Květen 

- projekt Adoptuj si rajčátko  

Červen 

- Škola naruby – projekt žáků 4., 5. a 9. tříd 

Ostatní 

Květen 

- výroby dárku pro maminky ke Dni matek – obrázky vysypávané z barevných písků 

7. Hodnocení práce školní družiny za rok 2015/2016 

Do školní družiny (dále jen ŠD) bylo na začátku školního roku od 1. 9. 2015 přijato 125 dětí 1., 2. 

a 3. tříd., které byly rozděleny do 5 oddělení. Od listopadu 2015 bylo zprovozněno nové oddělení 

pro 18 dětí, které bylo zrekonstruováno v přilehlé budově ke škole a školní zahradě. Celková 

kapacita ŠD je nyní 143 dětí. Přihlášených dětí byl stále nadpočet, proto bylo 12 dětí ze 3. tříd 

umístěno v DDM Zvonek. 

Personální zajištění ŠD 

Do školní družiny byly přijaty od 1. 9. 2015 2 nové vychovatelky Erika Nováková a Anna Vašková. 

Od 22. 10. 2015 nastoupila vychovatelka Iveta Krajíčková (nyní Matulíková). Erika Nováková 

v měsíci březnu odešla na mateřskou dovolenou. Místo ní nastoupila vychovatelka Lenka Jűngerová 

Tři mladé nové vychovatelky dálkově studují: Iveta Matulíková ukončila bakalářské studium, 

Jűngerová Lenka magisterské studium, Anna Vašková dokončí magisterské studium v příštím roce. 

Spolupráce 

Spolupráce s Domem dětí Zvonek byla v letošním roce opět intenzívní z důvodu docházení 12. žáků 

3. tříd do „miniklubu“. 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 pokračovala prostřednictvím vzájemných návštěv. V červnu 

se do školní družiny přišli podívat budoucí prvňáčci, prohlédli si prostory, byli seznámeni 

s činnostmi, které je čekají, prohléhli si školní zahradu. 

Naopak děti ze školní družiny navštívili mateřskou školu, jako vzpomínku na loňský rok. 

Zájmové vzdělávání 

Práce vychovatelek zahrnuje standardně odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. Strukturou 

zůstává tak prakticky stejná, mění se témata, obsah a konkrétní činnosti, podle každé vychovatelky, 

která si připravuje týdenní plán. 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. Nejvíce mají děti rády pobyt v tělocvičně a na školní zahradě. 

Hrajeme pohybové hry, honičky, hry s míčem (vybíjenou, basketbal), děti si velmi oblíbily 

soutěživé hry ve družstvech. Při příznivém počasí využíváme školní zahradu, kde se děti podle své 

chuti věnují fotbalu, jízdě na koloběžkách, hrám na písku a využívají hřiště s průlezkami, 

houpačkami a lezeckou stěnou. Některé děti mohou kreslit u stolku ve stínu nebo v altánku, hrát 

míčové hry.  

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.  
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Akce 

 

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

družinu: 

 

Září 

- „Malování na chodník“ – vzpomínka na prázdniny 

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

Říjen 

- Dopravní odpoledne s koloběžkami“ – soutěž v rychlostním projetí překážek na koloběžkách 

- Zpívání při kytaře s Lenkou Zatloukalovou 

- Beseda o horolezectví s panem Balšanem – děti se naučili vázat horolezecké uzly, prohléhli si 

vybavení horolezců 

- Výtvarná soutěž mezi jednotlivými třídami školní družiny na téma PODZIM 

 Listopad 

- naučná vycházka do okolí Vizovic, pozorování podzimní přírody 

- „Děti čtou dětem“ – na téma podzim 

- Halloween – soutěž o nejzajímavěji vydlabanou dýni 

Prosinec 

- Tradiční Vánoce ve školní družině:  

- ukázka vizovického pečiva (Elen Macháčková)  

- pečení perníků (Radka Dvořáčková) 

- nácvik a zpívání koled na náměstí 

- vánoční besídka a rozloučení se se starým rokem 

(pásmo koled, recitace, hra na hudební nástroje – 

každá vychovatelka připravuje vystoupení svého 

oddělení) 

Leden 

-  „Karneval 1. tříd.“ – akce moderovaná Kočičkou a Vilíkem (praktikantky v převleku) 

kompletně připravena samotnými praktikantkami, akce plná her, soutěží a tancování 

Únor 

- „Zpívání u klavíru a flétny“ – Lenka Valendinová a Anna Vašková 

- naučná Zimní procházka okruhem kolem Vizovic 

Březen 

- Karneval „Z pohádky do pohádky“ – karneval 2. a 3. tříd 

- Velikonoce – drátkování a malování vajíček voskem (p. Adamcová) 

- Canisterapie – terapeutka se dvěma speciálně vycvičenými psy, ukázka terapeutických 

postupů v přímé spolupráci s dětmi ve ŠD  

Duben 

- Pohádkový měsíc:  

- výtvarná soutěž „Pohádkové postavy“ – kreslíme, malujeme 

- dramatizace pohádek „Jak si polní zvířátka volila krále“ (Lenka Zatloukalová), dále 

„Budko, budko, kdo v tobě přebývá“ (Anna Vašková), „O červené řepě“ (Lenka 

Valendinová)  - děti z družiny hrají pro ostatní děti 

- děti čtou dětem – děti z družiny čtou ostatním dětem  

- Animační hudební program pro děti „Cesta kolem světa“ – 

ukázka různých hudebních nástrojů typických pro různé 

kontinenty 

Květen 

- „Družina hledá talent“ – přehlídka uměleckých dovedností dětí 

(tanec, zpěv, recitace, hra na hudební nástroje apod.) 

- „Barevný týden – moje nejoblíbenější barva“  

Červen 



 

 

 

 - 11 -  

- návštěva dětí z Mateřské školy Vizovice ve družině 

- návštěva dětí z družiny v Mateřské škole Vizovice 

- „Dětský den na školní zahradě“ – soutěžení v disciplínách skákání v pytli, běh, hod na cíl 

apod. 

- „Zábavná stezka parkem“ - závěr školního roku se skupinovým plněním úkolů na různých 

stanovištích: vyjmenuj 5 rostlin žijících v parku, vyjmenuj 5 zvířat z parku, přenášení jednoho 

ze skupiny, skákání přes močál, zpívání písničky, hádání pohádkových dvojic, sestavení 

závěrečného hesla.    

 

Všechny akce jsou zdokumentovány, fotky vystavujeme na nástěnce, aby se rodiče mohli seznámit 

s činnostmi dětí. 

 

8. Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve školním roce 2015/2016 

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. 

8.1. Český jazyk 

Učivo ČJ na 2. stupni bylo probráno podle plánu, dvě 9. třídy byly na český jazyk rozděleny do tří 

skupin. 

 Recitační soutěž: 

 

a) školní kolo - proběhlo 17. 2. 2016, zúčastnilo se ho 8 žáků 3. kategorie (6. - 7. roč.) a  

      5 žáků 4. kategorie (8. - 9. roč.) 

    Jana Šolcová, 7. B  

b) okrskové kolo – proběhlo 23. 2. 2016 v Městské knihovně Luhačovice: 

3. kategorie – Tereza Búřilová, 6. A   – 3. místo  

4. kategorie – Barbora Otáhalová, 9. B   – 1. místo – postup do okresního kola                 

 

c) okresní kolo – proběhlo 14. 3. 2016 v MDDM Napajedla: 

4. kategorie – Barbora Otáhalová, 9. B   – 1. místo – postup do krajského kola 

 

d) krajské kolo – proběhlo 21. 4. 2016 v Uherském Hradišti: 

4. kategorie – Barbora Otáhalová, 9. B  – bez postupu, ale oceněna porotou 

 

Olympiáda v ČJ: 

 

a) školní kolo – proběhlo 3. 12. 2015, zúčastnilo se 13 žáků 9. ročníku, do okresního kola 

postoupily Adéla Kratochvílová, 9. B a Hana Jančíková, 9. C 

b)  okresní kolo – proběhlo 15. 2. 2016 na Gymnáziu TGM Zlín; ZŠ Vizovice reprezentovaly  

     A. Kratochvílová, 9. B (41. místo) a H. Jančíková, 9. C (52. místo)  

 

Besedy ve spolupráci s Městskou knihovnou Vizovice: 

6. ročník – říjen 2015 – téma „Orientace v knihovně“ 

7. ročník – listopad 2015 – téma „Vznik a vývoj písma“ 

8. ročník – duben 2016 – téma „Karel Hynek Mácha“ 



 

 

 

 - 12 -  

9. ročník – květen 2016 – téma „Karel Kryl“ 

 

Školní časopis (S)COOLMIX: 

Příspěvky pro časopis připravovali žáci VP „Mediální výchova“ 

z 8. ročníku pod vedením paní učitelky Zelinské.  

Časopis byl tištěn na SPŠP Zlín a ve školním roce 2015/2016 vyšel 

2x. Druhé číslo bylo tematicky zaměřeno na hororové příběhy. 

Formou soutěže se ho zúčastnili žáci 2. stupně, nejlepší práce byly 

zveřejněny a doplněny výtvarnými pracemi našich žáků.  

 

Divadelní představení v Městském divadle Zlín: 

prosinec 2015 – muzikál „Malované na skle“ pro 6. - 9. ročník 

květen 2016 – komedie „Charleyova teta“ pro 9. ročník 

 

Divadlo nejmladšího diváka – Městské divadlo Zlín: 

4 divadelní představení za šk. rok, absolvovalo 20 žáků, pedagogický doprovod J. Kalendová 

 

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

STONOŽKA – zkušební SCIO testy pro žáky 9. ročníku z ČJ a M – listopad 2015 

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

8.2. Matematika – fyzika  

V 9. ročníku byla splněna požadovaná témata dle školního vzdělávacího programu pro II. stupeň 

základní školy.  

Testování žáků 9. tříd v projektu Stonožka společnosti SCIO 

Stručné hodnocení naší školy společností SCIO v tomto testování bylo: 

„Výsledky vaší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříte mezi úspěšné školy a máte lepší 

výsledky než 70 % 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 čtyřem matematickým soutěžím:  

- Matematická olympiáda  

- Pythagoriáda 

- Matematický klokan 

- Matík 

Matematická olympiáda 

V letošním roce 2015/2016 se školního kola Matematické olympiády zúčastnili pouze 2 žáci 

(opět méně, vloni 5): Kristýna Krocová z 5. C a Pavel Kovář z 5. B. 

Oba žáci dne 19. 1. 2016 reprezentovali naši školu v okresním kole s těmito výsledky: 

Pavel Kovář 17. místo a Kristýna Krocová 18. místo ze 43.  

Pythagoriáda 

Školní kolo se uskutečnilo 28. 4. 2016 a zúčastnilo se ho 44 soutěžících: 15 žáků 6. ročníku, 

17 žáků 7. tříd a 12 žáků 8. ročníku. 

Matematický klokan 2016 

V naší škole soutěžilo 192 žáků ve čtyřech kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.  
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Matík 2015 – 2016 

Je korespondenční soutěž pro žáky 5. tříd, kterou každoročně vyhlašuje Předmětová komise 

matematiky gymnázia Zlín – Lesní čtvrť. V letošním školním roce se jí účastnil Pavel Kovář z 5. B 

a umístil se na pěkném 7. místě z celkových 15.   

Všem úspěšným řešitelům i ostatním soutěžícím blahopřejeme a děkujeme za výbornou 

reprezentaci naší školy. 

Velké poděkování patří i vyučujícím matematiky, kteří děti vedou a podporují. Také za organizaci 

školních kol jednotlivých soutěží, jejich přípravu, opravy, konzultace s dětmi, apod. 

Exkurze 

Žáci naší školy pod vedením paní učitelky Petry Hanulíkové již potřetí využili nabídku Klubu 

českých turistů a vyrazili v pondělí 21. září 2015 na poznávací exkurzi do jaderné elektrárny 

Dukovany. Zúčastnili se jí zájemci z 8. a 9. ročníku. Průvodcem a organizátorem byl pan 

Ing. Miloslav Vítek.  

Velké poděkování patří Klubu českých turistů za finanční příspěvek na dopravu a panu Ing. Vítkovi 

za ochotu věnovat se našim dětem.  

8.3. Cizí jazyky 

Soutěže: 

AJ  

Mini First Certificate – okresní soutěž, Zlín 

Can you spell it?  – okresní soutěž, Zlín 

 

Další aktivity: 

Odebírání časopisu GATE – žáci 8. a 9. tříd, kteří měli zájem o časopis  

Odebírání časopisu RR – žáci 6. a 7. tříd, kteří měli zájem. 

Pobytově-poznávací zájezd s výukou do Velké Británie – přihlášení žáků proběhlo, ale vzhledem 

k teroristickým útokům v Evropě a storna většiny přihlášek byl zájezd zrušen. 

Interaktivní divadelní představení anglického divadla Divadelní centrum Zlín – březen 2016: 

7. - 9.roč: Black Peter 

4. - 5.roč.: Little Red Riding Hood 

Obě představení měla velmi pozitivní ohlas, příští školní rok opět využijeme nabídky této 

společnosti. 

 

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. 

8.4. Zeměpis 

Exkurze a přednášky: 

21. 9. proběhla ve spolupráci s KČT exkurze do Jaderné 

elektrárny Dukovany. Zúčastnili se jí žáci 8. a 9. tříd. Exkurze 

rozšiřovala učivo přírodopisu, zeměpisu a fyziky. 

6. 10. jsme uskutečnili pro žáky 6. tříd exkurzi do planetária 

v Brně. Přednáška doplňovala učivo přírodopisu a zeměpisu 6. 

ročníku. 

17. 2. proběhla v KD  pro žáky 5. – 9. ročníku zeměpisná přednáška z projektu „Svět kolem nás“ 

s názvem „ Peru – čtyři strany světa.“  

 

Soutěže: 

Školní kolo zeměpisné olympiády proběhlo 26. 1. 2016. Celkem se ho zúčastnilo 49 žáků  
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Okresní kolo proběhlo 16. 2. 2016 ve Zlíně: v kategorii A obsadil Jan Jochec  (6. A) 2. místo 

z 22 soutěžících. 

  

Krajské kolo proběhlo 15. 3. v Uherském Hradišti. Zlínský okres reprezentoval náš žák Jan Jochec, 

který obsadil 1. místo a stal se nejlepším řešitelem v kategorii A v celém Zlínském kraji. 

8.5. Chemie 

Soutěže: 

Mladý chemik 

Školní kolo – proběhlo v listopadu 2015, zúčastnilo se ho 16 žáků 9. Ročníku 

Celorepublikové finále – 1. 6. 2016 na VŠCHT v Pardubicích 

                                             Adéla Kratochvílová se umístila na 32. místě (z 37 účastníků) 

Chemická olympiáda 

Školní kolo –  proběhlo 18. 2. 2016, zúčastnilo se ho 9 žáků 

                        postupující Adéla Kratochvílová a Jáchym Poštulka (9. B) 

Okresní kolo –  4. 3. 2016, na Gymnáziu TGM ve Zlíně 

                          Adéla Kratochvílová a Jáchym Poštulka se umístili na 6. – 7- místě (z 28) 

Den otevřených laboratoří 

Uskutečnil se 26. 1. 2016 na SŠ Otrokovice.  Zúčastnilo se 14 žáků chemického praktika. 

8.6. Přírodopis 

Soutěže:    

Biologická olympiáda na téma „Život v temnotě   

 

Školní kolo –  kategorie 6. – 7. ročník, zúčastnilo se 9 žáků  

                         kategorie 8. – 9. ročník, zúčastnilo se 9. žáků  

 

Okresní kolo –  kategorie 6. – 7. ročník – Nikol Bartoš 33. místo, Veronika Paráková 36. místo 

                                                                    (ze 46 soutěžících)                                                             

                          kategorie 8. –  9. ročník – Tomáš Zrník 37. místo 

Exkurze: 

Žáci 8. – 9. ročníku absolvovali kurz první pomoci na Střední zdravotnické škole ve Zlíně. 

Dále navštívili výstavu „Není tma jako tma“ o problémech zrakově postižených na zámku ve Zlíně. 

Exkurze proběhla v termínech: 8. A, B 12. 4., 8. C 19. 4., 9. B 24. 

5., 9. C. 10. 5. 2016.  

Naše škola se zapojila do celorepublikové akce „Ukliďme Česko“. 

5. třídy a třídy 2. stupně se zúčastnily eko-programu „Tonda Obal 

na cestách“. Žáci se dozvěděli, jak, kde a proč se odpad třídí a co se 

z něj dále vyrábí. 

Celá škola se zapojila do sběru papíru a sběru citronové a 

pomerančové kůry. 

Sběr citronové a pomerančové kůry 

ZŠ Vizovice obdržela za sběr kůry celkem 18 580,- Kč. 

Celkem jsme nasbírali 838 kg pomerančové a citronové kůry (jednalo se o dosud největší množství 

odevzdané kůry). 
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8.7. Tělesná výchova 

Plnění osnov: v souladu s učebními osnovami, ŠVP 

                         nepovinné předměty – netradiční sport, školní sport – atletika, OVOV  

Akce:  

LVK pro 7. ročník – leden 2016, Martinské Hole, Slovensko, 58 dětí       

Vrbové (družební sportovní utkání) - červen, 36 dětí  

OVOV – zapojení 180 dětí do celorepublikové soutěže, celoroční plnění disciplín a získávání 

odznaků, tabulky s výsledky na stránkách školy. D. Masař – 45 chlapců (odznaky diamant 1, zlato 

2, stříbro 4, bronz 12), Hálová – 140 dívek (odznaky diamant 4, zlato 10, stříbro 23, bronz 44).  

Cyklistický jednodenní kurz - červen, 20 dětí 

Všeminění – červen, 48 dětí 

Trenčín (sportovně poznávací zájezd) – 36dětí 

 

Soutěže a závody:  

Atletika, OVOV  
OVOV – 1. m okres, 6. m kraj – družstva, 2 jednotlivci postup na 

celostátní finále do Brna. 
PČR – D st 4. m okres 

            D ml 1. m okres, 5. m kraj  

            CH ml 6. m okres 

AČ – D st 1. m okres, 5. m kraj 

          D ml 1. m okres, 5. m kraj 

          CH st 2. m okres, 6. m kraj 

          CH ml 6. m okres 

Přespolní běh účast v okresním kole. 

8.8. Estetická výchova 

Výstavy výtvarných prací žáků ZŠ  

12. 12. – 1. 1. „VÁNOČNÍ OZDOBY “ – ZÁMEK VIZOVICE (vánoční výstava ozdob)  

Výzdoba  

21. 2. Ples ZŠ Vizovice, sál Sokolovny (téma: Květiny) 

Vánoce, Velikonoce – chodby školy /výzdoba/  

Kulturní akce 

10.12.  Den otevřených dveří horní budovy školy k 65. výročí. 

- pěvecké vystoupení zaměstnanců školy 

- cimbálová muzika Ocún 

- taneční vystoupení žáků 9. tříd 

 

20. 6. Folklórní vystoupení  

- Národopisný soubor Olšinka 

- Ocúnek 

Výchovné koncerty 

15. 02.  Co ani liška netušila, aneb Leoš Janáček Vesele pro děti (6. třídy) 

24. 11. Miloš Machek – Sny a vášně romantismu (7. a 8.třídy) 

13. 05.  Prague Cello Quartet / 9.třídy/ 
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8.9. Dějepis, občanská výchova 

V hodinách dějepisu i občanské a etické výchovy byla výuka zpestřována využíváním moderních 

technologií (internet, vzdělávací dvd vydané organizací Člověk v tísni, či Ústavem pro studium 

totalitních režimů, využívání dokumentů dostupných například na stránkách České televize) i 

interaktivních metod např. zážitkové pedagogiky. 
 

exkurze 

 

- šestý ročník přírodopisně-dějepisná exkurze do Hvězdárny a planetária Brno, výukové 

programy Úžasné planety a Přírodní výběr. 

- sedmý ročník exkurze do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště a do Archeoskanzenu Modrá a Živé vody 

Modrá 

- devátý ročník exkurze do Osvětimi a Krakova 

vzdělávací program v Muzeu holocaustu a 

komentovaná prohlídka v královském městě Krakov 

 

 

Dějepisná olympiáda  

 

Školní kolo proběhlo 18. 11. 2015. Zúčastnilo se 20 žáků z osmých a devátých tříd. 

Do okresního kola postoupila žákyně Eliška Prokopová, která se stala úspěšnou řešitelkou 

a skončila na celkovém 25. místě.  

9. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Naše škola se zapojila do projektu Skutečně zdravé školy, které 

chtějí, aby naše děti jedly jídlo, které je zdravé a které jim chutná, 

aby věděly, odkud jídlo pochází a jak vzniká, aby si ze školy 

odnášely základy zdravých stravovacích návyků a důležité 

informace, díky kterým si v životě dokážou vybrat zdravé 

a kvalitní potraviny. Skutečně zdravá škola nastavuje protiklad 

trendu „fast food = rychlého jídla“, který nebuduje žádný vztah 

k jídlu a nutí k akceptování nekvalitních a nutričně nevyvážených 

potravin, nevhodných pro zdraví dětí i dospělých. Velkým 

úspěchem je pro nás získání bronzového certifikátu. 

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. Získané prostředky jsou částečně použity na odměny nejlepším sběračům, částečně 

třídním kolektivům. 

9.1.  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 52. výročí této 

spolupráce. 
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9.2. 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 patologických jevů. 

Po složitých jednáních se opět podařilo projekt o rok prodloužit. Škola pokračuje ve spolupráci 

s klinickou dětskou psycholožkou. 

9.3. Zpráva o činnosti výchovného poradce 2015/2016 

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. 

9.4. 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 2. a 3. 2 

Tělesné postižení 6. 1 

S vývojovými poruchami učení 1. – 9. 39 

 

10. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy celkem: 33 531 120 Kč   

 od státu  23 643 874 Kč 

 od obce   5 512 700 Kč 

 investice      814 454 Kč 

 od zák. zástupců      322 000 Kč 

 doplňková činnost      917 138 Kč 

 ostatní         597 376 (ukončení OP „tablety“) 

 Investiční fond         814 454 Kč 

 

Výdaje celkem: 33 509 552 Kč 

Investiční výdaje      158 547 Kč  

Neinvestiční výdaje 33 351 005 Kč  

Prostředky od obce byly použity na: úhradu plavání, energie, učební pomůcky, WI-FI, 

dataprojektor, podlaha školní kuchyně. 
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DDHM (drobný dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek)    761 081 Kč 

Energie        2 261 263 Kč 

Opravy a údržba          493 262 Kč 

Investiční prostředky          158 547 Kč 

11. Závěr výroční zprávy 

První akcí ve školním roce 2015/2016 byl adaptační pobyt nově 

vzniklé třídy 9. ročníku, na který již tradičně navazovaly adaptační 

pobyty 6. ročníků. Jako obvykle se konaly na rekreačním středisku 

Revika ve Vizovicích. Žáci vyráželi od školy v doprovodu třídního 

učitele vstříc dobrodružstvím. Odpolední program byl plný 

outdoorových a stmelovacích her. Po večeři proběhly táboráky, které 

jsou nedílnou součástí každého kurzu. Druhý den byl zaměřený na stmelovací aktivity, které 

probíhaly v sále. Žáci pracovali ve skupinkách, ve kterých si vyzkoušeli jak spolupracovat, jak 

tolerovat názor druhého, dojít ke společnému rozhodnutí. Na závěr proběhla bojová hra Princezna a 

Černokněžník. Věříme, že všichni žáci byli spokojeni.  

 

Bylo to přesně 10. 9. 1950, kdy byla ve Vizovicích slavnostně otevřena nová budova základní 

školy, často označovaná jako „vizovické Hradčany“. Její letošní 65. narozeniny byly dobrým 

důvodem k oslavě a jako nejvhodnější doba nám přišel čas adventní. Vánočně vyzdobená škola 

(zásluhou paní učitelek Stanislavy Mikulčíkové a Heleny Návratové a jejich žáků) se pro všechny 

rodiče, žáky a přátele školy otevřela ve čtvrtek 10. prosince. A my věříme, že kdo vstoupil, 

nelitoval. V první části programu si mohli rodiče či prarodiče se svými dětmi a vnuky protáhnout 

těla v poněkud netradičních disciplínách, které pro ně připravili naši tělocvikáři – Adriana Hálová, 

Dominik Masař, Martin Žáček. Za své výkony si pak odnesli některou ze 300 voňavých 

perníkových medailí, které upekli a ozdobili paní asistentka Barbora Królová a žáci 9. ročníku pod 

pečlivým dozorem paní učitelky Žanety Geržičákové. Druhá část 

programu proběhla v sále školy na krásně vyzdobeném pódiu, a to 

zásluhou paní učitelky Terezy Šojdrové a její rodiny. Poprvé 

v historii tohoto sálu, který zažil nejedno účinkování slavných hvězd, 

vystoupil amatérský pěvecký sbor složený z učitelů, zaměstnanců a 

žáků školy a za své vánoční písně si vysloužil obrovský potlesk. 

Toho se po zásluze dočkaly i děti z Vizovjánku za své vánoční 

pásmo, obě dětské cimbálové muziky i naše nadějná recitátorka Barbora Otáhalová z 9. B. Žáci 9. 

tříd pak svou polonézou chtěli pozvat všechny na ples školy, který se uskuteční 5. 3. 2016 

v prostorách Sokolovny. 

Během celého odpoledne se mohli naši návštěvníci občerstvit v malé kavárně, připravené 

v prostorách školní jídelny, a na památku si odnést hrníček s originálním logem naší školy. 

Na Martinkách se již po čtvrté uskutečnil Lyžařský a snowboardový 

výcvikový kurz Základní školy Vizovice 2016. 

 

Žáci 9. C přišli s nápadem zpestřit dětem 4. a 5. tříd ke konci školního 

roku výuku tím, že si sami na vlastní kůži vyzkouší, jaké to je učit. A 

tak převzali roli nás učitelů a různé předměty probíhaly pod taktovkou 

žáků devátých tříd. Všem „vyučujícím“ děkujeme za jejich odhodlání, 

odvahu a snahu. 

V pátek 15. ledna 2016 přišli k zápisu do 1. třídy naší školy jen samí nebojsové. A čekala na ně 

parádní jízda. Nejprve si sami zhotovili řidičský průkaz a už se mohli projet po chodbě školy 
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na koloběžce. Nezalekli se poznávání  barev, pořadí, počítání do pěti ani kreslení postavy. Většina 

taky krásně vyprávěla nebo zpívala. Do začátku školního roku je ještě dlouhá doba a tak  některé 

děti  jistě dopilují i  správnou výslovnost či držení tužky.  

Nakonec všichni  prokázali, že se v provozu školy neztratí  a tak se naše škola může těšit na 

61 budoucích prvňáčků.  

 

Největší akce  

rozpočet zřizovatele 5 512 700 Kč      

- skříně učebna fyziky, kabinety fyziky a cizích jazyků, tabule, PC, šatní skřínky, nábytek školní 

družina (nové oddělení). 

 

Velkým pozitivem v tomto školním roce bylo otevření 6. oddělení školní družiny, které vzniklo 

na základě iniciativy vedení města Vizovice, jeho zastupitelstva a rady. 

Snažíme se rozvíjet aktivity školy, které rozšíří její konkurenceschopnost a jsou zajímavé nejen 

pro naše žáky, ale také rodiče a širokou veřejnost. 

Stavíme na pozitivních vztazích se zřizovatelem i dalšími institucemi. Dík patří všem 

zaměstnancům školy, kteří svou trpělivostí a ochotou přispívají k příjemnému a bezpečnému 

klimatu školy. 

Děkuji také těm, kteří s naší školou spolupracují a podporují ji, a to zejména vedení města Vizovice, 

jeho zastupitelstvo a rada města.   

 

   

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 11. 10. 2016. 

  

Předloženo školské radě: 13. 10. 2016 

 

Podpis ředitele a razítko školy:    Mgr. Radmila Koncerová 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou:  13. 10. 2016  Podpis: 
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Přílohy 

Příloha č. 1 Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů ve šk. roce 2015/2016 

 

Volitelné předměty  

 

  název  vyučující 

sportovní hry Hálová, Žáček 

rukodělné práce  Ševčík, Mikačová 

mediální výchova  Zelinská 

výtvarné praktikum  Pšenčík 

sportovní hry  Hálová, Žáček 

chemické praktikum  Valendinová 

výtvarné praktikum  Pšenčík 

mediální výchova  Šojdrová 

sportovní hry  Hálová 

cvičení z matematiky Hlavenková, Švédová 

anglická konverzace  Šimková 

 

Nepovinné předměty 

 název  vyučující 

Náboženství  Radoňová, Peřina 

Vizovjánek J. Macková 

Ocúnek T. Macková 
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Příloha č. 2 Údaje o DVPP 

 

Přehled akcí DVPP ve školním roce 20015/2016 

 

Témata školení: 

 

1. Angličtina: Dyslexie – problém nebo obohacení (Číst či nečíst?) 

Práce s diferencovanou třídou v AJ 

2. Výchovný poradce: Regionální porada výchovných poradců 

Žák s potřebou podpůrných opatření v běžné ZŠ 

3. Vedení školy: Společné vzdělávání a OP VVV 

Právní minimum v oblasti rizikových projevů chování 

4. Dějepis: Rozumět dějinám (Slasti otce vlasti) 

5. OROS: Manifestační meeting Praha (Konec levné práce v ČR) 

Oblastní volební konference OROS 

Problematika zavádění inkluzivní legislativy do praxe a dopady návrhu na změny 

financování regionálního školství 

6. BOZP: Školení všech zaměstnanců školy v oblasti BOZP a PO 

7. Asistent pedagoga: Metoda strukturovaného učení 

8. Chemie: Podzimní škola učitelů chemie 

9. Matematika: Práce s diferencovanou třídou v matematice 

Geometrie činnostně ve 4. a 5. ročníku 

Matematika pro život – základní školy 

10. Hudební výchova: Hudební dílna 

11. Výtvarná výchova: Animace jako nový rozměr pedagogické činnosti 

12. Další: Příprava občanů k obraně státu (POKOS) – možnosti vzdělávání pedagogů 

Rizikové chování dětí a mládeže 

Práce se žákem s poruchou autistického spektra v ZŠ 

 


