
 

 

 

 - 1 -  

 

Základní škola Vizovice 

příspěvková organizace 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva 

za školní rok 2016/2017 

 

                           

             

             

             

             

             

             

             

             

             

             

      

 

Ve Vizovicích 11. 10. 2017     Vypracovala: Mgr. Radmila Koncerová 

                                     ředitelka školy 

  



 

 

 

 - 2 -  

Obsah 

1. Charakteristika školy .................................................................................................................. 3 

2. Přehled učebních plánů............................................................................................................... 4 

3. Údaje o pracovnících školy ......................................................................................................... 4 

3.1. Rámcový popis personálního zabezpečení školy ............................................................. 4 

4. Údaje o zařazování dětí a žáků .................................................................................................. 5 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2016/2017 .................................................... 5 

5.1. Přijímací řízení 2016/2017 ................................................................................................. 5 
5.1.1. Počet vycházejících žáků .............................................................................................................................. 5 
5.1.2. Přehled o přijetí 9. ročník .............................................................................................................................. 5 
5.1.3. Přehled o přijetí 5. ročník .............................................................................................................................. 5 
5.1.4. Přehled o přijetí na SŠ 2016/2017 ................................................................................................................. 6 

6. Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním roce 2016/2017 ...................................................... 7 

6.1. Metodické sdružení 1. - 3. ročník...................................................................................... 7 

6.2. Metodické sdružení 4. - 5. ročník...................................................................................... 7 

7. Hodnocení práce školní družiny za rok 2016/2017 .................................................................. 9 

8. Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve školním roce 2016/2017 .................................................... 10 

8.1. Český jazyk ....................................................................................................................... 11 
8.2. Matematika a fyzika ........................................................................................................ 12 
8.3. Cizí jazyky ........................................................................................................................ 13 

8.4. Zeměpis ............................................................................................................................. 13 
8.5. Přírodopis ......................................................................................................................... 13 

8.6. Chemie............................................................................................................................... 14 
8.7. Tělesná výchova................................................................................................................ 14 
8.8. Estetická výchova ............................................................................................................. 15 

8.9. Dějepis, občanská výchova .............................................................................................. 15 

9. Údaje o významných mimoškolních aktivitách ...................................................................... 15 

9.1.  Mezinárodní projekty, spolupráce s jinými organizacemi .......................................... 16 
9.2. Školské poradenské pracoviště ....................................................................................... 16 
9.3. Zpráva o činnosti výchovného poradce .......................................................................... 16 

9.4. Prevence sociálně patologických jevů ............................................................................ 16 

1. Základní údaje o hospodaření školy ........................................................................................ 17 

2. Závěr výroční zprávy ................................................................................................................ 17 

Přílohy ............................................................................................................................................... 21 

 

  



 

 

 

 - 3 -  

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 působí na celý úvazek speciální pedagog v rámci Operačního programu Výzkum, 

vývoj a vzdělávání, Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného 

vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. 

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 27 618 22,8 67,66 

1. stupeň 15 340 22,7 19,13 

2. stupeň 12 278 23,2 24,50 

Školní družina 6 143 23,8 5,78 

Školní jídelna x 524 x 7,57 

Správní zaměst. x x x 10,68 

2. Přehled učebních plánů 

vzdělávací program 
školní rok 2015/2016 

v ročnících počet žáků 

ŠVP Cesta k poznání 1. – 9. 618 

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

pedagogického sboru bylo 6 asistentek pedagoga.  

Žákům, rodičům, učitelům i zaměstnancům Základní škol ve Vizovicích byly k dispozici služby 

Školního poradenského pracoviště - 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 2016/2017: 

 
Počet 

fyzických osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 51 49,41 

Externí pracovníci 0 0 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání  100 

Aprobovanost výuky  100 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 19 18,25 

Externí pracovníci 0 0 

3.1. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

V současné době všichni pedagogové splňují podmínku požadovaného stupně kvalifikace. Koncem 

školního roku se objevil problém se zajištěním následujícího roku – nedostatek kvalifikovaných 

učitelů 1. stupně. 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy:  

Na vzdělávání pracovníků bylo ve školním roce 2016/2017 vydáno z prostředků DVPP 20 710 Kč 

(pedagogové), 12 079 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 2016/2017: 

Zapsaní do 1. tříd  Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupilo do 1. třídy 

71 14 56 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2016/2017 

5.1. Přijímací řízení 2016/2017 

5.1.1. Počet vycházejících žáků 

ročník chlapci děvčata celkem 

9 30 28 58 

5 2 1 3 
 

5.1.2. Přehled o přijetí 9. ročník 

a) studijní obory s maturitou 

 

Přihlášky 1. kolo - 

počet 

Přihlášky další kola Počet přijatých 

žáků 

CH D C CH D C CH D C 

Gymnázia státní 1 21 22 1 0 1 0 11 11 

SOŠ státní 35 25 60 1 1 2 19 12 31 

SOŠ soukromé  5 9 14 0 2 2 3 4 7 

Celkem 41 55 96 2 3 5 22 27 49 

b) studijní obory tříleté 

SOŠ státní 19 4 23 0 0 0 8 1 9 

SOŠ soukromé 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 19 4 23 0 0 0 8 1 9 

 

5.1.3. Přehled o přijetí 5. ročník  

Gymnázia 7 2 9 0 0 0 2 1 3 

Celkem 7 2 9 0 0 0 2 1 3 
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5.1.4. Přehled o přijetí na SŠ 2016/2017 

9. ročník 

 

Škola Studijní obor Chlapci Děvčata Celkem 

Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium  0 6 6 

Gymnázium TGM Zlín 
Gymnázium 

Gymnázium se sportovní příp. 

0 

0 

3 

1 

3 

1 

Gymnázium Vsetín Gymnázium 0 1 1 

SPŠ Zlín 

Technické lyceum 

Strojírenství 

Pozemní stavitelství 

2 

3 

1 

0 

0 

0 

2 

3 

1 

SPŠ polytechnická Zlín 

Mechanik seřizovač 

Obráběč kovů 

Ekonomika a podnikání 

5 

3 

1 

0 

0 

1 

5 

3 

2 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín 

Mechanik opravář mot. voz. 

Cukrářka 

Nástrojař 

1 

0 

1 

0 

1 

0 

1 

1 

1 

SPŠ strojírenská Vsetín Strojírenství 2 0 2 

SŠ Kostka Vsetín Pedagogické lyceum 0 1 1 

SPŚ Otrokovice Dopravní prostředky 1 0 1 

SŠ hotelová s. r. o. Zlín Hotelnictví 1 1 2 

SŠ obchod. technická Zlín Obchodník 1 0 1 

OA a VOŠE T. Bati Zlín Obchodní akademie 3 3 6 

SŠ policejní MV Holešov  Bezpečnostně právní činnost 0 2 2 

SPŚ hotel. a zdravotnická 

Uherské Hradiště 
Hotelnictví a cestovní ruch 0 1 1 

SŠ zemědělská R/R Agropodnikání 0 1 1 

SOŠ ochrany osob a 

majetku Zlín s. r. o. 
Bezpečnostně právní činnost 0 1 1 

SŠ pedagog. a sociální Zlín Předškolní a mimoškol. ped. 0 1 1 

SŠ podnikatelská Zlín Ekonomika a podnikání 1 0 1 

SOŠ Luhačovice 
Ekonomika a podnikání 

Informační služby 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

Konzervatoř Kroměříž Zpěv 0 1 1 

SPŠ stavební Val. Mez. Pozem. stavebnictví a arch. 1 0 1 

SŠ oděvní a sl. Vizovice Kosmetické služby 0 1 1 

G a SOŠ Slavičín Instalatér 1 0 1 

SŠ COPT Uherský Brod Puškař 1 0 1 

SŠ gastronomie a ob. Zlín Kuchař - číšník 1 0 1 

 

 

5. ročník 

 

Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium 8 leté 1 0 1 

Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 8 leté 1 1 2 

 

 



 

 

 

 - 7 -  

6.  Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním roce 2016/2017 

6.1.  Metodické sdružení 1. - 3. ročník 

Ve školním roce 2016/2017 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. 

 

Vybrané akce MS: 

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

 divadelní představení Plaváček – MD Zlín 

 sběr starého papíru 

 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 

 Mikulášská nadílka 

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

 Vánoční zpívání na náměstí 

 návštěva předškoláků ve třídách – 1. - 3. roč. 

 filmové představení k polol. vysvědčení – Sněžný drak 

 Škola nanečisto – akce pro předškoláky a rodiče 

 zápis do 1. tř. 

 Lyžáček – 2. tř. 

 policie – preventivní program – 2. roč. 

 burza knih v knihovně 

 MANDALY – výrobek ke Dni matek 

 vystoupení pro pacienty v nemocnici ve Vizovicích - 3. roč. 

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

 Den dětí – bubnování 

 FF Zlín – 3. roč. 

 spaní ve škole – 1. tř. 

 společná akce s MŠ – projekt v MŠ 

 plavecké závody ve Zlíně – 3. roč. 

 exkurze – Kozí farma – 1., 2. roč. 

 sportovní dopoledne – atletika na hřišti 
 

6.2. Metodické sdružení 4. - 5. ročník 

 

Ve školním roce  2016/2017 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.       

Dlouhodobě spolupracujeme s Městskou knihovnou, která i letos měla pro děti připravené zajímavé 

vzdělávací programy. 
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Ve spolupráci se základními školami v Jasenné, Zádveřicích a Bratřejově proběhlo v Zádveřicích 

každoroční okrskové kolo recitační soutěže žáků 3. - 5. tříd, kde se našim žákům opět 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 sběr plastových víček, který 

pomáhá těžce nemocnému chlapci. Peníze z prodeje víček pomohou rodičům s jeho další léčbou. 

      

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 4. a 5. ročníků se zájmem o fotbal se zúčastnili soutěže 

McDonald´s cup, ve které se probojovali až do Krajského finále v Brumově-

Bylnici. 

Z větších projektů se v tomto školním roce uskutečnil, ve spolupráci 

s 2. stupněm, Den otevřených dveří.  Letos se nesl v jarně-velikonočním 

duchu. Pro děti, rodiče i širokou veřejnost byly připraveny výtvarné aktivity, 

pletení pomlázek, výroba vizovického pečiva, ochutnávky zdravých pokrmů, 

zajímavé činnosti v odborných učebnách, sportovní aktivity a hudební 

vystoupení.   

Z novějších projektů jsme pokračovali v programech: 

Adoptuj si jahůdku s Happysnackem – Ovoce do škol. Letos se děti staraly o sazenice jahod.  

Ukliďme Česko – po celý školní rok se žáci starali o údržbu a sběr odpadků v okolí školy. 

Nově v tomto školním roce někteří učitelé pomáhali slabším žákům, kteří obtížněji zvládali učivo, 

přímo formou individuálního doučování. Děti měly letos možnost také navštěvovat Čtenářský klub, 

který podporuje čtenářskou gramotnost a zájem dětí o literaturu. 

 

Přehled vybraných kulturních, výchovně-vzdělávacích a sportovních akcí, kterými učitelé zpestřili 

žákům výuku: 

 

Kulturní 

 

 Revue z kufru – vystoupení loutkového divadla Narcis z Prahy 

 mikulášská nadílka 

 vánoční tvoření ze slámy 

 divadelní představení Opice Žofka – Městské divadlo Zlín 

– 5. ročník 

 vánoční zpívání 

 vánoční besídky ve třídách 

 Bublináda klauna Bublína – odměna za sběr papíru – 4. ročník 

 Filmové představení Fantastická zvířata – odměna za sběr papíru – 5. ročník 

 Výstava 100 + jedno dílo  - krajská galerie v Baťově institutu ve Zlíně – třída 4. A 

 Vizovický Slavíček - postupová přehlídka zpěváčků lidových písní – vybraní žáci 

 vystoupení pro pacientky Nemocnice Milosrdných bratří ke Dni matek – třída 5. C 

 návštěva Filmového festivalu ve Zlíně 

 Druhá šance – muzikálové vystoupení v Sokolovně – 5. ročník 

 

Výchovně-vzdělávací 

 

 návštěva dopravního hřiště v Malenovicích - 4. třídy 

 Zdravé děti – přednáška zaměřená na prevenci rizik výživy, vyváženou, zdravou stravu 

a sestavování zdravého jídelníčku 

 návštěva knihovny – seznámení s novými prostory Městské knihovny ve Vizovicích 

 beseda s Policií ČR – Bezpečný internet – 5. ročník 
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 Scénické čtení herců Slováckého divadla – Z pohádek Miloše Macourka – 4. ročník 

 školní výlety 

 

7. Hodnocení práce školní družiny za rok 2016/2017 

Do školní družiny (dále jen ŠD) bylo na začátku školního roku od 1. 9. 2016 přijato 143 dětí 1., 2. 

a 3. tříd, které byly rozděleny do 6 oddělení.  

Dvě vychovatelky pokračují i nadále v dálkovém studiu magisterských studijních oborů. Praxi 

ve školní družině absolvovaly 3 praktikantky. 

Vychovatelky spolupracovaly především v plánování a organizaci společných akcí. Veškerá 

spolupráce v této rovině probíhala bez problémů, každá z vychovatelek přinesla svůj pohled 

a všechny akce se dětem líbily.  

Spolupráce s Domem dětí Zvonek letos probíhala pouze v oblasti volnočasových aktivit. V době 

rozšiřování hřiště na školní zahradě DD Zvonek ochotně nabídl využívání jejich venkovních 

prostor, což byla pro děti příjemná změna.  

Spolupráce s mateřskou školou probíhala prostřednictvím vzájemných návštěv. V březnu 

předškoláci navštívili školní družinu a 1. třídy, dívali se na ukázky vyučování a prohlédli si prostory 

školy, družiny a zahrady. Naopak děti 1. tříd školní družiny navštívily mateřskou školu a setkaly 

se s kamarády ze školky. 

Dne 15. 6. 2017 proběhla informační schůzka pro budoucí „prvňáčky“ týkající se informací o škole 

i školní družině, následně se uskutečnil zápis dětí do školní družiny. Zápis na školní rok 2017/ 2018 

letos proběh dne 20. 6. 2017. Všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku, byly přijaty. 

Do vybavení školní družiny byly pořízeny hry, hračky a výtvarné potřeby. Ve 4. oddělení byla 

pořízena police na aktovky a sestava šuplíkových skříněk. 

Zásadním tématem školního roku bylo řešení situace týkající se majetkoprávních poměrů 

k pozemku, na kterém stojí hřiště. Situaci dlouze řešila škola, městský úřad i zastupitelstvo města a 

hřiště bylo po tuto dobu znepřístupněno, což značně komplikovalo pobyt velkého počtu dětí ve 

družině i chod družiny jako takový. Koncem školního roku bylo povoleno užívání stávajícího hřiště 

a navíc bylo hřiště ještě rozšířeno a dovybaveno novou skluzavkou. 

Byla zahájena přestavba prostor přiléhajících k 6. oddělení školní družiny, čímž budou kapacitně 

rozšířeny třídy. V době letních prázdnin se pevné plochy školní zahrady přebudovávaly na dopravní 

hřiště. 

Práce vychovatelek zahrnuje standardně odpočinkovou, rekreační a zájmovou činnost. 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, které zdobí 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.  

 

Vybrané aktivity: 

 

 „Soutěž skládáme větu“ – hledáme písmenka na školní zahradě – 2. a 3. třída 

 Jablíčkobraní – soutěž o nejhezčí a nejchutnější jablko 

 Hledání oříšků veverky Zrzečky – školní zahrada 1. třída 

 Nejzajímavější Halloweenská dýně 
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 Skřítek Podzimníček – výtvarné tvoření pro 1. třídy 

 soutěž O draka s nejdelším ocasem – 2. a 3. třídy 

 Bylinky naší babičky – beseda s paní Divílkovou 

 Tradiční Vánoce ve školní družině:  

o ukázka vizovického pečiva (Elen Macháčková) 

o pečení a zdobení perníků (Radka Dvořáčková) 

o nácvik a zpívání koled na náměstí 

o vánoční besídka u stromečku (pásmo koled, recitace, hra na hudební nástroje – každá 

vychovatelka připravuje vystoupení svého oddělení) 

o tvoření vánočních přáníček pro české vojáky (Armáda ČR) 

 soutěž o největšího sněhuláka – 2. třídy 

 „Děti čtou dětem pohádky“ – 2. třídy pro 1. třídy 

 karneval – 2. třídy 

 karneval „Z pohádky do pohádky“ – karneval 3. tříd 

 „Děti čtou dětem“ – 3. třídy pro 2. třídy 

 malování obrazů pro nemocnici Milosrdných bratří – přírodní motivy 

 výstava „Umění dřeva“ – 2. a 3. třídy 

 malování velikonočních vajíček s paní Adamcovou 

 Star Dance – soutěž na tanečních podložkách  

 návštěva Hasičského muzea 

 Malí kuchtíci – Iveta Matulíková 

 Žonglování na školní zahradě – zážitková dílna ke Dni dětí 

 návštěva předškoláků v mateřské škole 

 zábavné odpoledne na školní zahradě – rozloučení se školním rokem pro 2. třídy 

 rozloučení se školní družinou pro děti 3. tříd – hry, táborák, zpívání při kytaře 

  
Školní rok 2016/2017 můžeme hodnotit jako organizačně náročnější, ale celkově vydařený a pestrý, 

s pozitivním ohlasem dětí. Přes veškeré komplikace týkající se venkovních prostor a znemožnění 

využívání školní zahrady, která je jedním z nejvíce oblíbených a využívaných míst, se úspěšně 

podařilo zrealizovat množství zajímavých a pro děti obohacujících akcí, což vnímáme jako 

nejdůležitější. Akce a programy, které jsou u dětí dlouhodobě oblíbené, stále opakujeme – např. 

„Jablíčkobraní“, „Skládáme větu“ nebo soutěž „O nejdelšího draka“. Populární jsou i relaxačně 

naučné vycházky do přírody, a to v každém ročním období, protože dětem poskytují množství 

příležitostí k poznání a také možnost vybít energii a uvolnit se po dni stráveném ve školní lavici. 

V následujícím období bychom se rády zaměřily na chování a slušné vystupování dětí, což se stále 

téma, které se více či méně v průběhu školního roku řeší. 

Zásadním přínosem pro nás, respektive děti, bude komplexně opravená zahrada se zcela novým 

prvkem dopravního hřiště, které dětem pomůže naučit se bezpečně chovat v rušném dopravním 

prostředí a také nový prostor školní družiny. 

 

Prioritou pro všechny vychovatelky zůstává, aby děti chodily do družiny rády a v pohodě trávili 

volné chvíle po vyučování. 

 

8. Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve školním roce 2016/2017 

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 problémy, byly 

na základě doporučení PPP vypracovány individuální vzdělávací programy.  
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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.  

Recitační soutěž: 

 

a) školní kolo - zúčastnilo se ho 6 žáků 3. kategorie (6. - 7. roč.)  

     a 11 žáků 4. kategorie (8. - 9. roč.) 

3. kategorie:   1. místo Andrea Gajdošíková, 6. C – postup do okrskového kola 

           2. místo Tereza Búřilová, 7. A  – postup do okrskového kola   

4. kategorie:   1. místo Jana Šolcová, 8. B  – postup do okrskového kola 

             2. místo Johana Geržová, 9. A  – postup do okrskového kola 

b) okrskové kolo  
3. kategorie – Tereza Búřilová, 7. A   – 1. místo – postup do okresního kola                  

c) okresní kolo – školu reprezentovala  

ve 3. kategorii Tereza Búřilová, 7. A   – bez postupu, ale oceněna porotou.  

   

Olympiáda v ČJ: 

a) školní kolo –zúčastnilo se 9 žáků 9. ročníku, do okresního kola postoupily Johana Geržová, 

9. A a Eliška Velecká, 9. B  

b) okresní kolo – Eliška Velecká, 9. B (51. místo) a Johana Geržová, 9. A, která obsadila 

3. místo a postoupila do krajského kola  

c) krajské kolo – ZŠ Vizovice reprezentovala Johana Geržová, 9. A, která obsadila celkově 

10. místo a měla druhou nejlepší slohovou práci 

Besedy:  

a) ve spolupráci s Městskou knihovnou Vizovice: 

6. ročník – říjen 2016 – téma „Orientace v knihovně“ 

7. ročník – říjen 2016 – téma „Příchod Konstantina a Metoděje na Velkou Moravu“  

8. ročník – únor 2017 – téma „Karel Hynek Mácha“ 

9. ročník – červen 2017 – téma „Písničkáři – Karel Kryl, Jaromír 

Nohavica“ 

b) ve škole: 
13. 10. 2016 – cestovatel a záhadolog Arnošt Vašíček:  

6. a 7. ročník „Planeta záhad“ 

8. a 9. ročník „Tajemný svět legend“ 

Školní časopis (S)COOLMIX: 

Příspěvky pro časopis připravovali žáci VP „Mediální výchova“ ze 7. ročníku pod vedením  

paní učitelky Zelinské.  

Časopis byl tištěn na SPŠP Zlín a ve školním roce 2016/2017 vyšel 2x.  

Divadelní představení: 

a) Městské divadlo Zlín: 

květen 2017 „Noc na Karlštejně“ – 6. ročník 

květen 2017 „Charleyova teta“ – 7. až 9. ročník 

b) Sokolovna Vizovice: 

červen 2017 – muzikál „Druhá šance“ – 5. až 9. ročník, hráli žáci ZUŠ Zlín – Malenovice 

Divadlo nejmladšího diváka - Městské divadlo Zlín: 

4 divadelní představení za školní rok, absolvovalo 23 žáků 2. stupně. 

 

  



 

 

 

 - 12 -  

57. MFFDM Zlín - žáci 6. – 9. ročníku 

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

Knižní klub MF – pro žáky 2. stupně  

8.2. Matematika a fyzika 

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

základní školy.  

Opět jsme pokračovali v osvědčeném modelu, v 9. ročníku 1 hodina (v pondělí) tzv. opakovací 

pro přípravu na přijímací zkoušky na střední školy.  

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 jako každoročně v listopadu, zúčastnili testování žáků 9. tříd v projektu 

Stonožka společnosti SCIO. Jedná se o přijímací zkoušky nanečisto. V tomto školním roce to bylo 

testování on-line, u počítačů. Proběhlo ve dvou dnech. V úterý 1. 11. 2016 v průběhu 1. – 3. 

vyučovací hodiny žáci řešili test z matematiky a českého jazyka a ve čtvrtek 3. 11. 2016 pak test 

z obecných studijních předpokladů (OSP). V druhé polovině prosince byly výsledky, všem žákům 

jednotlivě přišlo písemné vyhodnocení těchto testů. 

Stručné hodnocení naší školy společností SCIO v tomto testování bylo: 

„Výsledky vašich žáků v matematice jsou lepší než u 70 % zúčastněných škol.“ (Pozn. tohoto 

testování se pravidelně zúčastňují i víceletá gymnázia. Celkové hodnocení může také ovlivňovat 

i 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 

Matematická olympiáda 

V  roce 2016/2017 se školního kola Matematické olympiády zúčastnilo 8 žáků. Sedm z těchto 

žáků reprezentovalo naši školu v okresním kole.  

Úspěšnými řešiteli byli: Jemelka Jan 5. C, 2. – 5. místo, Kratochvíl Tomáš 5. C, 7. – 10. Místo, 

Grác Kryštof 5. C, 11. – 14. místo ze 40 soutěžících. 

Pythagoriáda 
Školního kola se zúčastnilo se ho 76 soutěžících: 27 žáků 5. ročníku, 17 žáků 6. ročníku, 16 žáků 

7. ročníku a 16 žáků 8. ročníku. 

Úspěšnými řešiteli školního kola se stalo 6 žáků, kteří reprezentovali naši školu v okresním kole. 

Matematický klokan 2017 

V naší škole soutěžilo 195 žáků ve čtyřech kategoriích: Cvrček, Klokánek, Benjamín a Kadet.  

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. 
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8.3. Cizí jazyky 

Soutěže: 

AJ Can you spell it? – školní kolo - zúčastnilo se 9 žáků 5. ročníku, první dvě místa postupují 

do okresního kola 

Can you spell it?  – okresní soutěž, 5. tř. – Chudárek Karel, Kutěj Filip 

Vybrané aktivity: 

 Odebírání časopisu GATE – zájemci ze 7., 8. a 9. tříd 

 Odebírání časopisu RR – zájemci z 5., 6. a 7. tříd 

 Zájezd do Vídně 19. 5. 2017 – organizován pro žáky 

německého jazyka z 8. ročníku,  doplněno výběrem žáků 

z 9. ročníku 

 Divadelní představení v angličtině se v tomto školním roce 

nekonalo z důvodu rekonstrukce sálu kulturního domu 

a jeviště v sále školy. 

 Využívání jazykových učeben a učeben informatiky – práce s informačními a 

komunikačními technologiemi, používání multiROMů k pracovním sešitům, iTools 

k učebnicím Chit Chat, Project 1, 2, English Plus, Culture DVD s reáliemi a zvyky anglicky 

mluvících zemí. 

 

8.4. Zeměpis 

Zeměpisná olympiáda 

Kategorie:  6. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 15 žáků) 

Kristýna Kubíčková obsadila v okresním kole zeměpisné olympiády  

8. místo z 20 soutěžících. 

Kategorie: 7. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 11 žáků) 

Jan Jochec obsadil v okresním kole ZO 2. místo z 18 soutěžících 

a postoupil do krajského kola. 

Kategorie: 8. a 9. ročník - školní kolo (zúčastnilo se 28 žáků) 

Hugo Lorenc obsadil v okresním kole 8. místo z 22. soutěžících. 

Krajské kolo ZO – naši školu reprezentoval Jan Jochec a obsadil 4. místo. 

 

Zeměpisné exkurze 

Ve spolupráci s KČT Vizovice jsme uskutečnili s vybranými žáky 8. a 9. tříd exkurzi do Leteckého 

muzea v Praze – Kbelích a do Armádního muzea na Žižkově. 

8.5. Přírodopis 

Biologická olympiáda (téma „Detektivem v přírodě) 

Kategorie: 6. – 7. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 12 žáků)  

Kristýna Kubíčková obsadila v okresním kole BiO 4. místo z 36 soutěžících a Vojtěch Pekař 

se umístil na 23. místě.  

Kategorie: 8. – 9. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 5 žáků)  

Tereza Fusková obsadila v okresním kole BiO 33. místo a Nikol Bartoš obsadila 34. místo.  
 

Přírodopisné exkurze a přednášky 

Všichni žáci se zúčastnili přehlídky dravců, která je pořádána společností Seiferos, tematicky 

navazuje na učivo přírodopisu 7. ročníku.  

Žáci 6. a 7. ročníku se zúčastnili přednášky na téma „Zdravé děti“ (prevence rizik výživy, hygiena 

a potraviny, propagace ovoce a zeleniny, vyvážená strava). 
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Všichni žáci 8. ročníku absolvovali kurz první pomoci na Střední zdravotnické škole ve Zlíně. 

Žáci 9. ročníku se zúčastnili přednášky na téma dospívání, přednáška měla společnou část a poté 

část určenou zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. 

 

Sběr pomerančové a citronové kůry  

Celá škola se zapojila do sběru pomerančové a citronové kůry. Celkem jsme nasbírali 772 kg kůry 

a získali 17 600 Kč. 

8.6. CHEMIE 

Soutěž „Mladý chemik“ 

Školní kolo – proběhlo v listopadu 2016, zúčastnilo se ho 20 žáků 

2. kolo – Johana Geržová obsadila 8. místo z 80 zúčastněných 

3. kolo – Johana Geržová obsadila opět 8. místo z 31 zúčastněných 

 

Chemická olympiáda 

Školní kolo – celkem se zúčastnilo 10 žáků 

Okresní kolo – Johana Geržová obsadila 7. místo 
 

8.7. Tělesná výchova 

Plnění osnov: v souladu s učebními osnovami, ŠVP 

 

Vybrané aktivity: 

LVK pro 7. ročník – Martinské Hole, Slovensko, 62 žáků 

Vrbové (družební sportovní utkání ve Vizovicích) - 32 žáků ze Slovenska, 40 žáků z Vizovic 

OVOV – zapojení 200 žáků 2. stupně do celorepublikové soutěže, celoroční plnění disciplín 

a získávání odznaků, tabulky s výsledky jsou umístěny na stránkách školy. D. Masař – 65 žáků 

(odznaky diamant 2, zlato 3, stříbro 5, bronz 15), Hálová – 134 dívek (odznaky diamant 7, zlato 11, 

stříbro 30, bronz 47).  

Turistický dvoudenní kurz - 27 žáků 

Všeminění – 46 žáků 

 

Soutěže a závody:  
Krásná atletická sezóna, hodnotná umístění ... 

 

OVOV    1. m okres, 6. m kraj - družstva 

               17. místo v celostátním finále v Brně   

 

PČR      D st 1. m okres, 3. m kraj 

   D ml 2. m okres, 4. m kraj 

  CH ml 1. m okres, 6. m kraj 

 

AČ     D st 1. m okres, 1. m kraj 

      D ml 1. m okres, 1. m kraj 

              CH ml 1. m okres, 4. m kraj 

 

PŘESPOLNÍ BĚH účast v okresním kole 
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8.8. Estetická výchova 

Výtvarná soutěž „Okno do světa “ – téma: Kouzelný svět pohádek 

příběhů a fantazie, naše žákyně Stella Benešová (6. B) se umístila na 

2. místě v kategorii II. (4. - 6. ročník).  

Výzdoba  

Ples ZŠ Vizovice, sál Sokolovny - (jarní tématika). 

Vánoce, Velikonoce – chodby školy (výzdoba). 

Vestibul školy – Dřevěné formy ve tvaru pastelek, výzdoba obrázků žáků naší školy.  
 

Kulturní akce 

Den otevřených dveří horní budovy školy před velikonočními prázdninami 

- vystoupení cimbálového souboru Ocúnek 

- pletní pomlázek pro děti 

- výtvarné dílny pro návštěvníky (papírové výrobky: zajíc, ovečka, obálka, krabička). 
 

Družební setkání Vrbové – vystoupení cimbálového souboru Ocúnek.  

 

Rozloučení s žáky 9. ročníku ve vestibulu školy – vokální a instrumentální vystoupení žáků. 

  

Výchovné koncerty 

Cesta kolem světa (6. a 7. ročník) 

The Beatles – příběh legendy (8. ročník) 

Čeští skladatelé Janáček a Smetana aneb lidový tanec v symfonické hudbě (9. ročník) 

8.9. Dějepis, občanská výchova 

Vybrané aktivity: 

Třídy šestého ročníku se zúčastnily přednášky s archeologem, rodilým Egypťanem. 

 

Sedmý ročník absolvoval exkurzi do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště a do Archeoskanzenu Modrá a Živé vody Modrá. 

 

Devátý ročník se zúčastnil exkurze do Osvětimi a Krakova. Pro 

žáky byl připraven vzdělávací program s výkladem v Muzeu 

holocaustu a komentovaná prohlídka v královském městě Krakov. 

 

Žáci devátého ročníku se zapojili do projektu organizace Člověk 

v tísni „příběhy bezpráví“. 

V rámci 12. ročníku projektu s podtitulem „Minulost nevyfotíte. Ptejte se těch, kteří to zažili“ 

se konalo setkání s Ing. Antonínem Novosadem z Loučky, který se podělil o své vzpomínky 

z konce 2. světové války a života v období komunistické totality. 

 

Dějepisná olympiáda  

Školního kola se zúčastnilo 20 žáků z osmých a devátých tříd, do okresního kola postoupila žákyně 

Veronika Steinerová. 

 

9. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

Naše škola pokračuje s projektem Skutečně zdravé školy, které chtějí, aby žáci jedli jídlo, které 

je zdravé a které jim chutná, aby věděli, odkud jídlo pochází a jak vzniká, aby si ze školy odnášeli 
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základy zdravých stravovacích návyků a důležité informace, díky kterým si v životě dokážou 

vybrat zdravé a kvalitní potraviny.  

Zapojili jsme se do projektu Zdravé sezení a relaxační cvičení žáků. Jeho cílem je jednak zlepšení 

povědomí rodičů dětí ohledně prevence onemocnění pohybového aparátu a současně zlepšení 

držení těla a to jak při pohybu, tak i při sezení. Projektu se zúčastnili žáci 1. tříd.  

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 

Tradičně se uskutečnilo setkání s družební školou ze Slovenska. 

Děti a pedagogové z 2. ZŠ Komenského ve Vrbové si užili 

sportovního klání i návštěvy filmového festivalu Zlín.  

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. 

9.2. Školské poradenské pracoviště 

Na škole působí Školní poradenské pracoviště, které tvoří spolu speciální pedagog, výchovná 

poradkyně a metodik sociálně patologických jevů. Škola pokračuje ve spolupráci s klinickou 

dětskou psycholožkou. 

9.3. Zpráva o činnosti výchovného poradce 

Výchovná poradkyně zajišťovala: 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 3. a 5. 2 

Tělesné postižení 7. 1 

S podpůrnými opatřeními 1. – 9. 60 
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1. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy celkem: 36 610 103 Kč   

 od státu  25 799 607 Kč 

 od obce   6 050 500 Kč 

 investice      829 028 Kč 

 od zák. zástupců      385 850 Kč 

 doplňková činnost      914 062 Kč 

 ostatní                             2 427 208 Kč  (stravné, použití fondů)      

 Investiční fond         829 028 Kč 

 

Výdaje celkem: 35 957 986 Kč 

Investiční výdaje      277 346 Kč  

Neinvestiční výdaje 35 680 640 Kč  

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

dataprojektor. 

 

DDHM, NHM  1 263 924 Kč (pomůcky, nábytek třída, kabinety, sborovna, tabule, PC 

                                                           technika, vybavení ŠD a ŠJ) 

Energie  2 435 844 Kč 

Opravy a údržba     752 567 Kč (podlaha jeviště, malování schodišť, oprava hromosvodu,               

oprava střechy DŠ) 

Investiční prostředky    277 346 Kč 

2. Závěr výroční zprávy 

Školní rok jsme zahájili adaptačními pobyty nově vzniklých tříd 

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.  

Již čtvrtým rokem spolupracujeme s rodinou Guryčových a pro jejich dnes již šestiletého Kubíka 

sbíráme plastová víčka od PET lahví, minerálek, džusů, mléka, kávy, aviváží, šlehaček, kovové 

pivní vršky, bedny od počítačů a staré mobilní telefony. Kubík trpí tzv. Toriello-Carey syndromem, 

který je velmi vzácný a prozatím byly zjištěny podobné případy jen v USA a Polsku. Chybí mu část 

mozku. Má svalovou dystrofii, silnou ptózu (pokles) víček, anomálii hrtanu (problémy s dýcháním) 

a oční vady. Lékaři Kubíkovi nedávali ani rok života, ale rodiče se nechtěli vzdát bez boje. Kubíček 

potřebuje od narození stále 24hodinovou péči. 

Krásné slunečné počasí odstartovalo v pondělí 23. ledna lyžařský výcvikový kurz druhých tříd. 

Letošního lyžáčku se zúčastnilo 60 dětí. Počasí bylo docela přívětivé, teploty pod nulou, sněžení 

se nám vyhnulo. Některé děti se první den těšily, některé se i bály toho, co je čeká. Především ti, 

co stáli na lyžích poprvé. 

Jako k pravé zimě neodmyslitelně patří sníh, tak druhý lednový týden 

našim sedmákům, horám a zimním sportům. Zimní lyžařské středisko 
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na Martinských holích nás letos přivítalo již po páté. Bohatství sněhu, upravené sjezdovky o různé 

délce i obtížnosti, šestisedačková lanovka a dva kratší vleky, minimum návštěvníků – to vše je 

vynikajícím předpokladem k splnění programu LVK. Celkem 62 žáků bylo rozděleno do šesti 

družstev dle zaměření – lyže, snowboard – s ohledem na aktuální lyžařské dovednosti a výkonnost. 

Závěrečnou prověrku v závodě ve slalomu zvládlo na výbornou i díky zodpovědné a obětavé práci 

všech instruktorů (Jindřich Návrat, Dominik Masař, Martin Žáček, Milan Křupala, Slávek Pavelka, 

Martin Stašek) 59 žáků.  

9. 2. 2017 se dveře naší školy otevřely předškolákům, kteří si přišli 

vyzkoušet první vyučovací hodinu. Doprovázeni svými rodiči 

poprvé vkročili do tříd, které si zvolili vytažením barevných rukavic. 

Následovala ukázková vyučovací hodina plná aktivit, při které děti 

pracovaly pod vedením paní učitelek, a rodiče měli možnost stát 

se aspoň na chvíli tichými pozorovateli.  Když zazvonilo podruhé, 

z mnohých dětských úst se ozvalo: „Už?“ Ani nevíte, jakou 

odměnou je toto malé slovíčko pro všechny paní učitelky. Nikomu 

se nechtělo věřit, že hodina tak brzy končí. Přejeme dětem, aby jim stejné nadšení vydrželo i do 

dalších, třeba i devíti let a u zápisu na shledanou. 

Před velikonočními prázdninami se konal na horní budově ZŠ Vizovice 

Den otevřených dveří. Mezi návštěvníky jsme přivítali spoustu našich 

absolventů, rodičů budoucích žáků a mnohé další, kteří se zajímají o dění 

ve škole, nebo si chtěli zavzpomínat na školní léta. Program zahájilo 

vystoupení cimbálového souboru Ocúnek. Po něm se již všichni mohli 

rozejít a vybrat si některé z mnoha stanovišť. Ve cvičné kuchyni byla 

připravena ochutnávka zdravých pokrmů, která odkazovala na zapojení 

školy do projektu Skutečně zdravá škola. V odborných učebnách probíhaly 

zajímavé pokusy, při nichž zůstala mnohá ústa otevřená údivem. O 

správnou velikonoční náladu se vedle výzdoby školy postarala stanoviště 

s pletením pomlázek a výrobou vizovického pečiva. Na výběr bylo několik 

výtvarných dílen a odnést si tak každý mohl papírového zajíce, ovečku, 

praktickou obálku či krabičku a další zajímavé výrobky. Komu ještě 

zbývaly síly, mohl si prověřit své znalosti z dopravní výchovy a tělesnou zdatnost v tělocvičně. 

Doufáme, že se všem ve škole líbilo a můžeme se těšit na shledání při některé další akci. 

K měsíci květnu neodmyslitelně patří svátek všech maminek - Den matek. Oslavit tento svátek 

si určitě zaslouží i ty dříve narozené maminky, dnes už zasloužilé babičky. Proto jsme i letos přijali 

pozvání do Nemocnice Milosrdných bratří, abychom krátkým vystoupením potěšili tamní 

pacientky. 

Ples tradičně zahájili žáci 9. ročníku slavnostní polonézou, kterou 

s nimi nacvičil taneční mistr David Voráč, který s naší školou 

spolupracuje již několik let - vyučuje taneční kurzy pro deváťáky. 

Deváťáci si ale svého tanečního mistra mohli na plese také důkladně 

prohlédnout při tanci. Dalším bodem programu bylo totiž jeho 

vystoupení s partnerkou Kateřinou Skybovou. Společně zatančili 

salsu. Novinkou na plese bylo vystoupení učitelů opět s žáky 

posledního ročníku. Učitelé se rázem proměnili v kantory důchodového věku, kteří se scházejí 

v čekárně u lékaře. Cestou však je „škádlí“ dorost. Na hitovku „To máme mládež“ od Petry Janů 

a Věry Špinarové pak vizovický dorost tančí a kantoři lamentují nad tím, jak je ta mládež nemožná. 

Na vystoupení pak navázal „plesový diktát“. Nechyběla ani bohatá tombola, parket nezůstával 

prázdný, prostě ples jak má být. 
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Neutěšená situace ve vztahu žáků k přírodě, k životnímu prostředí, k manuální práci a nízké 

povědomí a malý zájem o informace v oblasti přírodních a technických věd nás vedli k hledání 

vhodného prostoru (nevyužívaná školní zahrada a bývalá kotelna) s vysokým potenciálem stát 

se kvalitním, příjemným a tím i vyhledávaným místem pro realizaci vzdělávacích a odpočinkových 

aktivit žáků a pedagogů.  

Proto jsme uvítali možnost využít připravované výzvy iROP, která by měla být vyhlášena na konci 

srpna tohoto roku. „Připraveným štěstí přeje“ – zahájili jsme tedy přípravné práce na projektu, 

abychom mohli žádost o dotaci podat, Zastupitelstvo města Vizovice nás podpořilo. 

Cílem projektového záměru je vybudování výukového centra na podporu vzdělávání 

v přírodních vědách, v oblastech fyziky, biologie a chemie a podporou digitálních technologií 

a základy robotiky. 

Vytvoření tohoto výukového centra bude přínosem hlavně pro vyučující přírodopisu, prvouky, 

přírodovědy, vlastivědy, chemie, fyziky, pracovní výchovy, ale prostory zrekonstruované kotelny 

a školní zahrady budou jistě využívány i pro další vzdělávací aktivity. 

 

Od 1. ledna 2017 je škola zapojena do Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 

Výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony 

pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. Cílem výzvy je podpořit mateřské 

a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy realizujeme 

speciálního pedagoga, čtenářské kluby, doučování žáků základní školy ohrožených školním neúspěchem a 

odborné přednášky pro rodiče. 

 

V okamžiku, kdy žáci a pedagogové opustí 30. června budovy školy, nastupují stavebníci, malíři, 

elektrikáři a další odborníci. Stále je totiž co opravovat, rekonstruovat a modernizovat.  

Letošní prázdniny se uskutečnily tyto akce: oprava zpevnění ploch v zahradě družiny, 

modernizace jeviště v divadelním sále, malování soklů horní budovy školy. Akcí zřizovatele 

pak bylo dokončení nového oddělení školní družiny. 

Zahradu dolní školy budovy využívají žáci v době výuky 

a především školní družina. Po mnoha letech se v betonovém 

povrchu objevily velké praskliny a začal být pro pohyb dětí 

nebezpečný. Beton byl nahrazen hladkou živicí a zámkovou 

dlažbou. Zavedení dopravní výuky do vzdělávacího 

programu školy nás inspirovalo k vytvoření malého 

dopravního hřiště. Děti tak mohou při běhání a ježdění na 

koloběžkách řešit situace, které je potkávají v běžném životě.  

Velkou radost máme z dokončení modernizace jeviště v sále horní školy. Dokonalé zatemnění 

a skvělá audiovizuální technika nám dávají větší možnosti k jeho využití – přednášky, koncerty, 

divadla malých forem, besedy, … Všechny tyto novinky budou předvedeny na Adventní akademii 

8. prosince. 

Kompletní práce mohly být dokončeny i díky finančnímu 

příspěvku zřizovatele školy. 

Jedním z aspektů školy je působit na estetické vnímání žáků. 

Vymalováním soklů centrálních chodeb a sjednocením 

se schodišti jsme, jak doufáme, image školy zlepšili. 

Velkým pozitivním přínosem pro školu je otevření nových 

prostor oddělení školní družiny. Nyní můžeme bez obav 

vyhovět všem rodičům, kteří potřebují své děti do družiny 

umístit.  Městu Vizovice, které rozšíření prostor realizovalo, 

patří náš dík. 
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Školu dělá nejen budova, ale hlavně její žáci a učitelé, správní zaměstnanci, kuchařky. Jim patří 

dík za elán a optimismus, se kterými ke své každodenní práci přistupují. 

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

zastupitelstvo a rada, kteří vynakládali nemalé prostředky na údržbu a opravu a modernizaci školy. 

  

 

   

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 11. 10. 2017. 

  

Předloženo školské radě: 13. 10. 2017 

 

 

 

 

 

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 2016/2017 

 

Volitelné předměty  

 

  název  vyučující 

Sportovní hry Hálová, Žáček 

Mediální výchova  Zelinská 

Výtvarné praktikum  Mikulčíková, Návratová 

Chemické praktikum  Valendinová 

Cvičení z českého jazyka Kalendová 

Cvičení z matematiky Geržičáková 

 

Nepovinné předměty 

 název  vyučující 

Náboženství  Rosenberg 

Vizovjánek J. Macková 

Atletika Hálová, Masař 

Netradiční sporty Žáček 

Výtvarné dílny Josef Pšenčík 
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Příloha č. 2 Údaje o DVPP 

 

Přehled akcí DVPP ve školním roce 2016/2017 

 

Témata školení: 

 

 

1. Jazyky:  Inspiromat pro angličtináře aneb Nové nápady k výuce AJ 

Motivační a aktivizační prostředky ve výuce ruského jazyka 

  

2. Výchovný poradce: Informační schůzka „Týden k volbě povolání“ 

Problematika kariérového poradenství 

Regionální porada výchovných poradců 

 

3. Vedení školy:  Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných          

opatření. 

Seminář k aktuální problematice školské legislativy 

 

4. OROS:  Mezinárodní konference k 50. výročí Charty učitele 

2. Oblastní konference OROS PŠ Zlín 

 

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

 

6. Fyzika:  Aktivizující metody v běžném vyučování   

 

7. Matematika:  Matematika pro život 

  

8. Tělesná výchova: Kondiční trénink dětí a mládeže 

 

9. 1. stupeň:  Lidské tělo v pohybu s hudbou – podzimní zpívání  

Instruktor školního lyžování, snowboardingu 

   Učíme efektivně, učíme cílem 

   Kázeňské problémy ve školní třídě 

   Seminář k metodice 3A – metodika kazuistik 

   Kondiční trénink dětí a mládeže 

   Zdravé sezení a relaxační cvičení žáků 

 

10. Školní družina: Žák s problémovým chováním 

Zdravé sezení a relaxační cvičení žáků 

 

11. Jiné:   Prezentace 57. ZLÍN FILM FESTIVALU 

 


