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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 150 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 2017/2018 

 
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Počet pedagog./nepedagog. 

pracovníků 

 

Celkem 27 627 23,2 44 

1. stupeň 15 325 21,7 20 

2. stupeň 12 302 23,2 24 

Školní družina 6 150 25,2 6 

Školní jídelna x 527 x 8 

Správní zaměstnanci x x x 11 

2. Přehled učebních plánů 

vzdělávací program 
školní rok 2017/2018 

v ročnících počet žáků 

ŠVP Cesta k poznání 1. – 9. 627 

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 2017/2018: 

 
Počet 

fyzických osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 50 49,3 

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 2017/2018 

 počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 19 18,4 

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 2017/2018 vydáno z prostředků DVPP 21 500,-Kč 

(pedagogové), 15 022,- 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 2017/2018: 

Zapsaní do 1. tříd  Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupilo do 1. třídy 

77 15 59 

5. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2017/2018 

5.1. Přijímací řízení 2017/2018 

5.1.1 Počet vycházejících žáků 

ročník chlapci děvčata celkem 

9 39 34 73 

8 0 2 2 

7 1 0 1 

5 2 2 4 

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 8 29 37 0 0 0 2 12 14 

Gymnázia soukromá 0 2 2 0 0 0 0 2 2 

SOŠ státní 34 21 55 0 0 0 20 12 32 

SOŠ soukromé  5 10 15 1 0 1 2 4 6 

Celkem 47 62 109 1 0 1 24 30 54 

b) studijní obory 3-leté 

SOŠ státní 26 8 34 0 0 0 15 4 19 

SOŠ soukromé 3 0 3 1 0 1 0 0 0 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 29 8 37 1 0 1 15 4 19 
 

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 

5.1.4 Přehled o přijetí 7. ročník 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

SOU 2 0 2 0 0 0 1 0 1 

Celkem 2 0 2 0 0 0 1 0 1 
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5.1.5 Přehled o přijetí 5. ročník  

Gymnázia 8 9 17 0 0 0 2 2 4 

Celkem 8 9 17 0 0 0 2 2 4 

5.2. Přehled o přijetí na SŠ 2017/2018 

5.2.1 9. ročník 

Škola Studijní obor Chlapci Děvčata Celkem 

Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium  1 6 7 

Gymnázium TGM Zlín 
Gymnázium 

Gymnázium se sportovní příp. 

0 

0 

4 

1 

4 

1 

Gymnázium Vsetín Gymnázium 1 1 2 

Arcibiskupské G Kroměříž Gymnázium 0 1 1 

Střední škola Kostka s. r. o. Gymnázium 0 1 1 

SPŠ Zlín 

Stavebnictví 

Technické lyceum 

Strojírenství 

1 

4 

1 

2 

0 

0 

3 

4 

1 

SPŠ strojnická Vsetín Strojírenství 3 0 3 

SPŠ polytechnická Zlín 

Reprodukční grafik 

Mechanik seřizovač 

Obráběč kovů 

Strojní mechanik … 

Elektrikář silnoproud 

Ekonomika a podnikání 

1 

2 

3 

1 

7 

1 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

3 

1 

7 

1 

SOŠ J. Sousedíka Vsetín 

Cukrář 

Autotronik 

Instalatér 

Truhlář 

Mechanik opravář MV 

Kuchař - číšník 

0 

2 

1 

1 

2 

0 

1 

0 

0 

0 

0 

1 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

MG a SZŠ, VOŠ Vsetín Zdravotnický asistent 0 3 3 

OA a VOŠE t. Bati Zlín 

 

Obchodní akademie 

Veřejnosprávní činnost 

0 

1 

3 

0 

3 

1 

SŠ hotelová Zlín. Informační technologie 1 0 1 

SŠ policejní MV Holešov Bezpečnostně právní činnost 0 1 1 

SŠ informatiky, Brno Informační technologie 1 0 1 

SŠ Kostka s. r. o. Vsetín 

Ekonomika a podnikání 

Pedagogické lyceum 

Předškolní a mimoškolní v. 

0 

0 

0 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

SOŠ Luhačovice 
Um zpracování kovů 

Um. zpracování dřeva 

1 

1 

0 

0 

1 

1 

SŠ filmová Zlín Multimediální tvorba 1 1 2 

SZŠ a VOŠ Zlín Zdravotnický asistent 0 3 3 

SOŠ Vizovice Kadeřník 0 1 1 

SŠ informatiky Rožnov Informační technologie 1 0 1 

SŠ OSMEK Přerov Farmář 0 1 1 

5.2.2 8. ročník 

SŠ gastron. a obchodu Zlín Kuchař - číšník 0 2 2 
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5.2.3 7. ročník  

SOU Uherský Brod Pekař 1 0 1 

5.2.4 5. ročník 

Gymnázium Vsetín Gymnázium  1 0 1 

Gymnázium Lesní Zlín Gymnázium  0 2 2 

Gymnázium TGM Zlín Gymnázium 1 0 1 

6.  Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním roce 2017/2018 

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 jsme spolupracovali s Mgr. Josefem Pšenčíkem (děti s poruchami, děti 

s problémy, PPP). 

Probíhala také výuka náboženství a výuka ZUŠ. 

 

Akce MS: 

- testy školní zralosti (p. Pšenčík) - 1. roč. 

- plavání - 2., 3. roč. 

- sběr starého papíru 

- prohlídka kostela, zvonů – 3. roč. 

- exkurze 3. roč. (Jelínek, Sýkora, KOMA, sklárna, čokoládovna, Kozí farma, Beruška, MÚ) 

- besedy v knihovně 

- příběh pana Tydýta – vzdělávací program - 2. roč. 

- anglické divadlo – 3. roč. 

- scénické čtení herců Slováckého divadla 

- Vánoční zpívání na náměstí 

- vystoupení v Doteku – besídka – 1. roč. 

- První pomoc – výchovný a vzdělávací program – 1. roč. 

- koncert – Slovácký komorní orchestr ve Zlíně – Ať žije Večerníček! 

- lyžařský výcvik 2. roč. 

- sběr pomer. a citr. kůry 

- Škola nanečisto – akce pro předškoláky a rodiče 

- hasiči – preventivní program – 2. roč. 

- matematická soutěž CVRČEK 

- Zdravá 5 – vzdělávací program 

- vystoupení pro pacienty Nemocnice Milosrdných bratří ke Dni matek – 3. roč. 

- MFF Zlín 

- návštěva předškoláků z Ubla 

- dopravní výchova na hřišti 

- společná akce s MŠ – projekt  

6.2. Metodické sdružení 4. a 5. ročník 

Ve školním roce  2017/2018 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 formou individuálního 

doučování a možností navštěvovat čtenářský klub, který podporuje čtenářskou gramotnost a zájem 

dětí o literaturu. 
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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. 

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

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 nemocnému chlapci. Peníze z prodeje víček pomohou rodičům na jeho další léčbu. 

V rámci tělesné výchovy některé třídy pokračovaly 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 z 5. ročníků se letos také zúčastnili okrskového turnaje ve vybíjené. Zajistili si i postup 

do kola okresního. 

Z větších projektů se v tomto školním roce uskutečnila, ve spolupráci s 2. stupněm, Vánoční 

akademie. Žáci si pod vedením učitelů připravili pro rodiče i širší veřejnost kulturně – hudebně – 

sportovní vystoupení.  

Velký přínos i pozitivní ohlasy u dětí měla přednáška Vzpoura úrazům. Šlo o projekt Všeobecné 

zdravotní pojišťovny, který je zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mládeže. Ambasadory 

projektu jsou mladí lidé, kteří sami poznali, jak se člověku ze dne na den může změnit život a jak 

se žije s trvalými následky po úrazu. Povídali si s dětmi o svém úrazu, o tom, s čím se musí lidé 

na vozíčku každodenně potýkat, při kterých činnostech by děti měly být opatrné a co by měly udělat 

pro to, aby předešly nebo zabránily riziku úrazu. Ukázali dětem ale také to, že ani hendikepovaní 

lidé se nemusí vzdát všech pohybových aktivit, že i vozíčkáři se mohou věnovat určitým sportům. 

Pokračovali jsme v programech: 

Zasej si svou zahrádku s Happysnackem – Ovoce do škol. Letos si děti zasadily různé druhy salátů. 

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

Přehled některých kulturních, výchovně-vzdělávacích a sportovních akcí, kterými učitelé 

zpestřili žákům výuku: 

Kulturní 

- vánoční zpívání 

- vánoční besídky ve třídách 

- vánoční vystoupení Vizovjánku a Ocúnku 

- vánoční vystoupení pro pacientky Nemocnice Milosrdných bratří – 4. A 

- návštěva Filmového festivalu ve Zlíně 

Výchovně-vzdělávací 

- exkurze do Planetária v Brně – 5. ročníky 

- návštěva dopravního hřiště v Malenovicích - 4. ročníky 

- scénické čtení herců Slováckého divadla – Roald Dahl: Čarodějnice   

- anglické divadlo – česko – anglické divadelní vystoupení 

- výchovný koncert – Slovácký komorní orchestr – Kongresové centrum Zlín 

- Vzpoura úrazům – přednáška o prevenci úrazů ve spolupráci s VZP 

- Poznej a chraň – ekologická soutěž – vybraní žáci 5. B 

- beseda v knihovně – Ilustrátoři dětských knih – 4. ročníky,  

Stezkami dobrodružství – 5. ročníky 

- návštěva ZOO Lešná – vybraná žáci 5. ročníků 
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Soutěže 

- sběr starého papíru 

- Matematická soutěž „KLOKÁNEK“  

- Okrskové kolo recitační soutěže v Bratřejově 

- sběr pomerančové a citronové kůry 

- školní kolo Pythagoriády  

Projekty 

- Vánoční akademie 

- Projekt Zasej si svou zahrádku 

7. Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním roce 2017/2018 

Celkem navštěvovalo školní družinu 152 dětí, které byly rozděleny do 6 oddělení.  

Materiální zabezpečení 

Od nového školního roku se využívají nové, zcela zrekonstruované prostory 6. oddělení, v budově 

přilehlé ke školní zahradě. Nyní je spojené 5. oddělení se 6. oddělením, které se nachází ve stejné 

budově, avšak každé z nich má svůj vlastní vchod, šatnu a třídu. V době prázdnin 2017 byly 

všechny zpevněné plochy na školní zahradě přebudovaány na malé dopravní hřiště, a tak zahrada 

dostala zcela nový ucelený vzhled. Na zahradě byla opravena průlezka, vyměněno ohraničení hřiště 

s průlezkami novými palisádami a na pískovišti byla vyměněna dřevěná sedátka.  

Některá oddělení byla dovybavena novým nábytkem. V 5. oddělení byla pořízena vestavená skříň 

na hračky a výtvarné potřeby, v 6. oddělení pohovka a 2 počítače, do spojovací místnosti mezi 

2. a 3. oddělením, sedačka.  

Před Vánocemi byly pořízeny hračky, hry a výtvarné potřeby do všech oddělení. V době prázdnin 

se vyměnil nevyhovující koberec v 1. oddělení a byla pořízena sedačka. 

Bezpečnost dětí 

Děti byly seznámeny s bezpečností při všech činnostech ve ŠD a během roku toto bylo neustále 

zdůrazňováno. Bezpečnost se týká zejména tělocvičny, školní zahrady, vycházek, zimních 

sportovních aktivit a hlavně přecházení frekventovaných křižovatek do jídelny na nové škole.  

Zájmové vzdělávání 

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

tak zůstává 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 (fotbal, 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 

- Zahrada zatoulaných písmen – skládáme větu (2. třídy) 

- Malování na chodník – vzpomínky na prázdniny (všechna oddělení) 

- Návštěva výstavy v Kulturním domě – obrazy Jiří Holík (všechny oddělení) 

- Hledání jablíček pohádkového ježka (1. třídy) 

Říjen 

- Závody koloběžek na školní zahradě (1. třídy) 

- Vycházka do podzimní přírody (1., 2., 4., 5. a 6. oddělení) 

- Soutěž ve skládání puzzle (1. třídy) 

- Pěstitelské práce, řízkování (3. oddělení) 

Listopad 

- Zpívání při kytaře s Lenkou Zatloukalovou 

- Soutěž o nejdelšího draka (2. třídy) 

- Děti čtou dětem (3. třída čte 2. třídě) 

- Malíř podzimu, malování podzimních obrazů (3. třídy) 

Prosinec 

- Výroba vánočních ozdob (6. oddělení) 

- Vánoční tvoření z Vizovického těsta s paní Macháčkovou (1. třídy) 

- Pečeme na Vánoce, pečení cukroví (3., 4. a 5. oddělení) 

- Pěstitelské práce: Sázení do substrátu (3. oddělení) 

- Vánoční besídka (všechna oddělení) 

- Zpívání koled na náměstí (všechna oddělení) 

Leden 

- Děti čtou dětem (1. oddělení čte 4. oddělení) 

- Zhotovení hračky (3. oddělení) 

- Sněhové stavby (5. a 6. oddělení) 

- Hrátky na sněhu (1. a 4. oddělení) 

- Vycházka do zimní přírody (2. a 3. oddělení) 

- Čajový dýchánek (5. a 6. oddělení) 

8. Hodnocení práce 2. stupně ZŠ ve školním roce 2017/2018 

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 byly na základě doporučení PPP 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.  

 Recitační soutěž: 

- školní kolo - proběhlo 8. 2. 2018, zúčastnilo se ho 16 žáků 3. kategorie (6. - 7. roč.) a 5 žáků 

4. kategorie (8. - 9. roč.) 

- okrskové kolo – proběhlo 8. 3. 2018 v Městské knihovně Luhačovice, zúčastnily se jej 

4 žákyně z 6. – 9. ročníku 
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- okresní kolo – proběhlo 20. 3. 2018 v MDDM Napajedla. Školu reprezentovala 1 žákyně 

z osmého ročníku      

Olympiáda v ČJ: 

- školní kolo – zúčastnilo se 15 žáků 9. ročníku, do okresního kola postoupili 2 žáci 

- okresní kolo – ZŠ Vizovice reprezentovali 2 žáci ze třídy 9. B 

Besedy:  

ve spolupráci s Městskou knihovnou Vizovice: 

- 6. ročník – Orientace v knihovně, Město Vizovice… 

- 7. ročník – Vznik a vývoj písma 

- 8. ročník – K. H. Mácha 

Divadelní představení: 

Městské divadlo Zlín: 

- 6., 8. a 9. ročník – muzikál Noc na Karlštejně  

Divadlo nejmladšího diváka - Městské divadlo Zlín: 

21 žáků 2. stupně absolvovalo tato 4 divadelní představení za školní rok: 

- ,,Smrt v hotelu Alexandria“ 

- ,,Dobré mravy“ 

- ,,Bylo nás pět“ 

- ,,Zamilovaný Shakespeare“  

 57. MFFDM Zlín 25. 5. – 1. 6. 2018 – využili žáci 6. – 9. ročníku 

Každá třída se zúčastnila filmového představení, některé podle časových možností i doprovodného 

programu. 

Zkušební SCIO testy pro žáky 9. ročníku z ČJ a M – proběhly ve dnech 3. – 10. 11. 2018 

a zúčastnilo se jich 73 žáků. 

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 

Každá třída si vždy v jeden den vyzkoušela 3 testy - z matematiky, českého jazyka a obecných 

studijních předpokladů.  

Matematické soutěže 

Matematická olympiáda 

V letošním roce 2017/2018 se školního kola Matematické olympiády zúčastnili pouze 2 žáci 

z 6. tříd, kteří naši školu pak reprezentovali i v okresním kole. Jeden z nich byl úspěšný řešitel této 

náročné matematické soutěže. 

Pythagoriáda 

Školního kola se zúčastnilo se ho 69 soutěžících: 21 žáků 5. ročníku, 25 žáků 6. ročníku, 12 žáků 

7. ročníku a 11 žáků 8. ročníku. 

Úspěšnými řešiteli školního kola bylo pouze 6 žáků 5. ročníku a 1 žák 6. ročníku. 
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Okresní kolo Pythagoriády - naši školu reprezentovali 4 žáci – 2 žáci 6. ročníku a 2 žáci 

8. ročníku.  Jeden z nich, v kategorii pro 8. třídy, se stal úspěšným řešitelem a umístil se na 8. místě 

z 53. 

Matematický klokan 2018 

V letošním školním roce byl termín soutěže stanoven na pátek 17. března 2018. 

V naší škole soutěžili 194 žáci 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. 

8.3. Cizí jazyky 

Soutěže 

- AJ – Konverzační soutěž pro žáky 8. a 9. ročníku  

školní kolo: zúčastnilo se 8 žáků 9. tříd, vítězka postoupila do okresního kola  

okresní kolo: žákyně 9. C obsadila 7. místo z celkového počtu 18 soutěžících 

Další: 

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

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

- Divadelní představení: Divadelní centrum Zlín (listopad 2017) – představení proběhla v sále 

školy 

3. -5. ročník: Pussy in Boots (pohádka Kocour v botách)  

7. -9. ročník: Peter Black 3 

- Zájezd do Portsmouth a jižní Anglie – červen 2018 – poznávací zájezd, jednalo se 

o doplnění počtem 6 žáků 9. ročníku 

 

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, Přírodopis, Chemie 

Biologická olympiáda 

Kategorie: 6. – 7. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 9 žáků)  

Jedna žákyně postoupila do krajského kola Biologické olympiády a umístila se na 2. místě 

z 12 nejlepších postupujících z okresního kola. 

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

 

Přírodopisné exkurze a přednášky 

- zeměpisně-přírodopisná exkurze do Kutné Hory, která je každoročně pořádána ve spolupráci 

s Klubem českých turistů Vizovice 

- Všichni žáci 8. ročníku absolvovali kurz první pomoci na Střední zdravotnické škole ve Zlíně 

-  návštěva Festivalu IQ Play na zámku ve Zlíně 

- přednáška na téma dospívání, přednáška měla společnou část a poté část určenou zvlášť pro 

chlapce a zvlášť pro dívky 

- preventivní program VZP o předcházení úrazům pod názvem „Vzpoura úrazům“ 8. ročník 

- program zaměřený na ochranu životního prostředí pro 9. ročník 

Celá škola se zapojila do sběru papíru a sběru citronové a pomerančové kůry. 
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8.5. Tělesná výchova 

Školní kroužky 

- školní sport – atletika, OVOV (2-3x týdně) 

- školní sport - atletika, OVOV (1x týdně)  

Vybrané aktivity: 

- LVK pro 7. ročník – leden 2018, Martinské Hole, Slovensko, 62 dětí 

- Vrbové (družební sportovní utkání ve Vrbovém) - červen, 38 dětí z Vizovic 

- OVOV – zapojení 200 žáků 2. stupně do celorepublikové soutěže všestrannosti, celoroční 

plnění disciplín a získávání odznaků, certifikát od Českého olympijského výboru. 36 chlapců 

(odznaky diamant 2, stříbro 3, bronz 7), 162 chlapců a dívek (odznaky diamant 5, zlato 11, 

stříbro 31, bronz 49).  

- Turistický dvoudenní kurz - červen, 25 dětí 

- Všeminění – červen, 40dětí 

Soutěže a závody:  

Atletika, OVOV  

- OVOV –  1. místo okres, 3. místo kraj – družstva 

4. místo v celostátním finále družstev 

- PČR –   dívky starší 2. místo okres, 3. místo kraj 

    chlapci starší 5. místo okres 

- AČ –   dívky starší 1. místo okres  

dívky mladší 1. místo okres 

chlapci mladší 1. místo okres (kraj nebyl)  

- Přespolní běh – dívky mladší 1. místo okres, 5. místo kraj 

dívky starší, chlapci ststarší účast okres 

8.6. Estetická výchova 

Výtvarná soutěž 

- Okno do světa “ – téma: MOŘE jako počátek všeho 

Výzdoba  

- Ples ZŠ Vizovice, sál kulturního domu - (kovbojská tématika - šaty, rekvizity) 

- Vánoce, Velikonoce – chodby školy, vestibul, sál 

- Spolupráce se zámkem Vizovice – výstava děl našich žáků na téma: Dárek pro Ježíška 

Kulturní akce 

- Vánoční akademie 

- vystoupení folklórního souboru Vizovjánek - (sólová i skupinová vystoupení) 

- taneční vystoupení žáků 9. ročníku + sportovní ukázka parkouru žáků 2. stupně 

- prezentace fotografií žáků multimediální výchovy 7. ročníku 

- pěvecké vystoupení zaměstnanců školy  

- Rozloučení s žáky 9. ročníků ve vestibulu školy 

- vokální a instrumentální vystoupení žáků   

Výchovné koncerty 

- Lidová píseň a beatbox – Jitka Šuránská a Ondřej Havlík /6. třídy/ 

- Co dokáže říci symfonická báseň – Vojtěch Spurný /7. třídy/ 

- Bella Dona – Co nevíme o baroku? / 8. a 9. třídy/ 
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8.7. Dějepis, občanská výchova 

Dějepis 

Sedmé ročníky v říjnu 2017 navštívily Památník Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského 

Hradiště a Archeoskazen Modrá a Živá voda 

V březnu 2018 se deváté ročníky zúčastnily exkurze do Osvětimi. Pro žáky byl připraven 

vzdělávací program v Muzeu holocaustu.  

Také proběhlo školní kolo dějepisné olympiády, kterého se zúčastnilo 19 žáků z osmých a devátých 

tříd.  

Občanská a etická výchova  

Osmé ročníky se zúčastnily přednášky VZPoura úrazům, projektu Všeobecné zdravotní pojišťovny, 

který je zaměřený na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Přímo zde handicapovaní lidé 

sdělili žákům své životní příběhy nejen o tom, jak se na vozíček dostali, ale také jak se s touto 

událostí museli vyrovnat a přizpůsobit svůj život, jak žijí dnes a jak je vnímá jejich okolí.  

9. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

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, Dům kultury Vizovice, MŠ Vizovice, ISŠ Vizovice, ZUŠ Zlín, SPOŠ Zlín, 

Zámek Vizovice. 

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 
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10. Údaje o integrovaných žácích  

Druh postižení  Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakově postižení 4. a 6. 2 

Tělesné postižení 8. 1 

S podpůrnými opatřeními 1. – 9. 76 

 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy celkem: 40 540 051 Kč   

 od státu  28 820 925 Kč 

 od obce   6 393 750 Kč 

 investice      854 389 Kč 

 od zák. zástupců      435 900 Kč 

 doplňková činnost      899 759 Kč 

 ostatní                             3 135 328 Kč (stravné, použití fondů)      

 Investiční fond         827 304 Kč 

 

Výdaje celkem: 43 093 861 Kč 

Investiční výdaje      2 703 666 Kč  

Neinvestiční výdaje 40 390 195 Kč  

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

energie, vybavení kabinetů, PC. 

 

DDHM, NHM  1 100 817 Kč (pomůcky, nábytek třída, kabinety, sborovna, tabule, PC 

                                                           technika, vybavení ŠD a ŠJ) 

Energie  2 417 755 Kč 

Opravy a údržba     752 567 Kč (modernizace jeviště, malování soklů, oprava hromosvodu,               

oprava střechy DŠ, stavební práce ŠD, výdejní okénko ŠJ) 

Investiční prostředky    1 399 154 Kč (dopravní hřiště, jeviště, malování soklů) 

12. 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. Žáci pracovali ve skupinkách, ve kterých si vyzkoušeli jak spolupracovat, 

jak tolerovat názor druhého, dojít ke společnému rozhodnutí.  

V pátek 10. listopadu se vydal starší čtenářský klub naší školy do Krajské galerie ve Zlíně, 

kde v současné době probíhá mimo jiné výstava slavného českého výtvarníka, básníka a dramatika 

Jiřího Koláře. 

Na lyžařský výcvikový kurz druhých tříd se těší všechny děti. I přes počasí, které dlouhodobě 

nepřálo sněhové nadílce.  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. 
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Druhý lednový týden patří našim sedmákům, horám a zimním sportům. Již po šesté však Martinky 

nezklamaly a nás přivítal dostatek sněhu, upravené sjezdovky o různé délce i obtížnosti, šest 

sedačka a dva kratší vleky, minimum návštěvníků - co je vynikajícím předpokladem k splnění 

programu LVK.  Celkem 56 chlapců a děvčat bylo rozděleno do šesti družstev dle zaměření – lyže, 

snowboard - s ohledem na aktuální lyžařské dovednosti a výkonnost.  

S žáky devátého ročníku jsme v letošním předjaří vyrazili na dějepisnou exkurzi do Osvětimi. 

Muzeum zažívá ohromný nárůst zájmu. Každý den ho navštíví přes pět tisíc návštěvníků a ročně 

se v něm tak vystřídá na dva milióny osob. Přestože při prohlídkách samotných už je to znát, 

zážitek z návštěvy zůstává stále stejně silný. 

Přes šest desítek předškoláků dnes poprvé usedlo do vizovických školních lavic. Ještě před zápisem 

do první třídy si tak vyzkoušeli, jaké to od 1. září může být. Akci s názvem Škola nanečisto 

ZŠ Vizovice připravila už potřetí. Hlavním cílem je odbourat stres dětí při zápisu do první třídy. 

V dubnu přijdou do prostředí, které už znají, kde už byly.  

Dne 27. 1. 2018 se na Kulturní dům ve Vizovicích sjelo mnoho pistolníků, kovbojů a jejich dam, 

neboť se zde konal jejich sraz a whiskola tekla proudem. Nadační fond Pastelka letos pořádal ples 

v duchu Divokého Západu, a ten se mimořádně vydařil.  

Dne 8. 12. 2017 se uskutečnila v nově rekonstruovaném sále naší školy slavnostní Vánoční 

akademie. Zmíněná rekonstrukce se mohla realizovat hlavně díky velké podpoře zřizovatele, který 

se podílel na této záležitosti i finančně. Na akademii se představili především žáci naší školy: 

z dolní budovy první až třetí třídy reprezentovala třída 1. A a děti z Vizovjánku. Z horní budovy 

to byli žáci všech čtvrtých a pátých tříd. Z druhého stupně jsme mohli vidět většinou sólová 

vystoupení z 6. A a 6. B, dále že tříd 7. A, 8. B, 9. B, 9. C. Zatančili a zazpívali členové staršího 

Vizovjánku a tančili také účastníci tanečního kurzu 9. tříd. V programu byla představena prezentace 

fotografií multimediální výchovy sedmého ročníku a překvapili i chlapci s ukázkou sportovní 

disciplíny parkouru. V závěru předvedli své pěvecké umění zaměstnanci školy. Po skončení 

akademie rozdávali sladkosti dětem z hlediště Mikuláš, anděl a čert. Celá akce se velice líbila 

a přispěla zcela jistě k příjemné předvánoční náladě. 

Sběr papíru se stal na naší škole tradicí, proběhl letos již šestým rokem. Opět se podařilo nasbírat 

rekordní množství, a to 19 990 kg papíru. Naše velké poděkování patří našim žákům, jejich rodičům 

i prarodičům, učitelům i široké veřejnosti. Výtěžek ze sběru použijeme na nákup netradičních 

výtvarných pomůcek a materiálů a dovybavení odpočinkových prostor školy. 

Operační program 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 pokračoval i v tomto roce. 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. 

Chceme být i nadále školou přitažlivou pro žáky, rodiče a veřejnost a rozvíjet další aktivity, které 

rozšíří její konkurenceschopnost. Důležité jsou pro nás pozitivní vztahy se zřizovatelem i dalšími 

institucemi. Dík patří učitelům, správním zaměstnancům a kuchařkám za vstřícnost, snahu a ochotu, 

se kterými ke své každodenní práci přistupují. 

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

jeho zastupitelstvo a rada.     
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Datum projednání na poradě pracovníků školy: 11. 10. 201. 

  

Předloženo školské radě: 11. 10. 2018 

 

 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy:    Mgr. Radmila Koncerová 

 

 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou:  13. 10. 2016  Podpis:  
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Příloha č. 1: Přehled povinně volitelných a nepovinných předmětů ve šk. roce 2017/2018 

 

Volitelné předměty  

 

  název  vyučující 

Sportovní hry Masař, Žáček 

Mediální výchova  Zelinská 

Výtvarné praktikum  Mikulčíková, 

Chemické praktikum  Valendinová 

Cvičení z českého jazyka Kalendová 

Cvičení z matematiky Dupalová, Hlavenková 

 

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 2017/2018 

 
Témata školení: 

 

1. Jazyky:   Rozvoj jazykových dovedností pomocí digitálních technologií AJ 

Syntaktická problematika češtiny ve výuce 

  

2. Výchovný poradce: Dny řemesel – konference kariérových poradců 

Problematika kariérového poradenství 

Regionální porada výchovných poradců 

 

3. Vedení školy:  Řešení problémových situací ve školním prostředí z pohledu práva 

Ochrana osobních údajů a GDPR 

Aktuální problematika školské legislativy 

Učitel – riziková profese aneb jak zvládat stres a zabránit vyhoření 

Kurz přežití pro ředitele aneb jak přežít v první linii 

 

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

Oblastní konference OROS PŠ Zlín 

 

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

 

6. Chemie:  Podzimní školy učitelů chemie   

 

7. Matematika:  Reálné experimenty ve výuce matematiky 

Matematika pro život III 

Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a matematiky 

 

8. Zeměpis  Minikonference UP – projekt Podpora společenství praxe - geografie 

 

9. Dějepis   Vyučujeme závěr 1. světové války a vznik ČSR prostřednictvím 

   netradičních didaktických pomůcek 

 

10. Občanská a etická výchova: Příprava občanů k obraně státu 

 

11. IT   Seminář ke zvládnutí GDPR 

 

12. 1. stupeň:  Asistent pedagoga ve školní praxi 

Rozvoj čtenářské gramotnosti na 1. stupni ZŠ 

   Gramatika jednoduše, poslech trochu jinak AJ 

 

13. Jiné:   Autorský zákon ve vyučovacím procesu   

 


