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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. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011223 Šablony II pro ZŠ Vizovice. 

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.  

 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2018/2019 

 
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Počet pedagog./nepedagog. 

pracovníků 

 

Celkem 27 631 23,4 40 

1. stupeň 15 317 21,1 15 

2. stupeň 13 314 24,2 25 

Školní družina 6 150 25 6 

Školní jídelna x 529 x 8 

Správní zaměstnanci x x x 11 



 

 

 

 - 4 -  

2. Přehled učebních plánů 

vzdělávací program 
školní rok 2018/2019 

v ročnících počet žáků 

ŠVP Cesta k poznání 1. – 9. 631 

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. 

3. Údaje o pracovnících školy 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 
Počet 

fyzických osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 53 50,9 

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 2018/2019 

 počet fyzických 

osob 

Přepočtené 

Úvazky 

Interní pracovníci 19 17,8 

Externí pracovníci 0 0 

3.1. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

V současné době všichni pedagogové splňují podmínku požadovaného stupně kvalifikace.  

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy:  

Na vzdělávání pracovníků bylo ve školním roce 2018/2019 vydáno z prostředků DVPP 29 540,-Kč 

(pedagogové), 10 270,- Kč (nepedagogové). 

4. Údaje o zařazování dětí a žáků 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2018/2019: 

Zapsaní do 1. tříd  Počet žádostí o 

odklad 

Nastoupilo do 1. třídy 

82 10 72 
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5. Výsledky výchovy a vzdělávání ve školním roce 2018/2019 

5.1. Přijímací řízení 2018/2019 

5.1.1. Počet vycházejících žáků 

ročník chlapci děvčata celkem 

9 44 30 74 

8 1 0 1 

7 0 1 1 

5 3 0 3 
 

5.2. Přehled o přijetí na SŠ 2018/2019 

5.2.1. 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 4 23 27 1 2 3 0 11 11 

SOŠ státní 51 22 73 3 2 5 29 11 40 

SOŠ soukromé  4 3 7 1 0 1 3 3 6 

Celkem 59 48 107 5 4 9 32 25 57 

b) studijní obory 3leté 

SOŠ státní 29 12 41 0 0 0 12 5 17 

SOŠ soukromé 0 1 1 0 0 0 0 0 0 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 29 13 42 0 0 0 12 5 17 

5.2.2. Přehled o přijetí 8. ročník 

SOŠ 2 0 2 0 0 0 1 0 1 

OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkem 2 0 2 0 0 0 1 0 1 

5.2.3. Přehled o přijetí 7. ročník 

Arcibiskupské gym. 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

Celkem 0 1 1 0 0 0 0 1 1 

5.2.4. Přehled o přijetí 5. ročník  

Gymnázia 13 10 23 0 0 0 3 0 3 

Celkem 13 10 23 0 0 0 3 0 3 
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6. Hodnocení práce 1. stupně ZŠ ve školním roce 2018/2019 

6.1.  Metodické sdružení 1. - 3. ročník 

Ve školním roce 2018/2019 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: 
1. testy školní zralosti (p. Pšenčík) 1. roč. 

2. plavání – 2., 3. roč. 

3. návštěva DDM Zvonek 

4. sběr starého papíru 

5. podzimní vycházka do přírody 

6. divadelní představení „Staré pověsti české“ (3. roč.) 

7. projekt o zdravé výživě: Z farmy na váš stůl 

8. exkurze do výrobních podniků (3. roč.) 

9. exkurze do Městského divadla ve Zlíně (3. roč) 

10. návštěva Městského úřadu (3. roč.) 

11. besedy s paní Radonovou – Dušičky a Halloween, Svatý Martin 

12. projekt „Svatý Martin“ 

13. Mikulášská nadílka 

14. vánoční výrobek (skleněný zvoneček) 

15. vánoční zpívání na náměstí 

16. besídky ve třídách 

17. fotografování prváků 

18. výchovný koncert ve Zlíně 

19. filmové představení k pololetnímu vysvědčení 

20. lyžařský výcvik 2. ročník 

21. sběr pomerančové a citronové kůry 

22. Škola nanečisto – akce pro předškoláky 

23. ekologický projekt „Tonda obal“ (3. roč.) 

24. hasiči – preventivní program pro 2. roč. 

25. matematická soutěž „Cvrček“ 

26. recitační soutěž (Jasenná) 

27. zápis do 1. tříd 

28. práce se dřevem – dřevěný výrobek 

29. dílny pro rodiče s dětmi – Vyrob dárek pro maminku 

30. divadelní představení Zlín  

31. fotografování tříd 

32. anglické divadlo (3. třídy) 

33. akce pro předškoláky, společná akce s MŠ 

34. školní výlety 

35. mobilní dopravní hřiště 

36. plavecké závody ve Zlíně „Stříbrný věnec“ 

37. návštěva předškoláků z Ubla 

38. besedy v knihovně 

39. evakuace budovy 

40. vycházka do přírody 

41. schůzka s rodiči budoucích prváků 
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6.2. Metodické sdružení 4. a 5. ročník 

Ve školním roce 2018/2019 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. 

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 každoroční 

okrskové kolo recitační soutěže žáků 3. - 5. tříd, kde se našim žákům i letos 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.  

Z větších projektů se v tomto školním roce koncem října uskutečnil projekt ke 100letému výročí 

republiky, do kterého byly zapojeny všechny třídy na horní budově školy.  Před Velikonocemi 

proběhl v některých třídách celodenní projekt Velikonoční tvoření, který byl zaměřený na lidové 

tradice. Děti se dozvěděly o historii vizovického pečiva a následně si každý z něho vyrobil několik 

drobností. Dále si chlapci upletli pomlázku a děvčata si ozdobila kraslice voskovou technikou. 

V soutěži „Velikonoční AZ kvíz“ si děti ověřily své znalosti o těchto svátcích.  

Ve spolupráci s orientačními běžci z Vizovic se uskutečnil v květnu sportovní den – den plný 

zábavy, sportu, týmového ducha a spolupráce při plnění sportovních aktivit. Projekt se uskutečnil 

k Mezinárodnímu dnu dětí a mládeže. V červnu jsme přichystali projekt „Škola naruby“, kdy 

zájemci z řad žáků 9. ročníků si pro děti připravili hodiny a učili je oni. 

Letos jsme se opět zapojili do programu Zdravá 5 – děti se zábavnou formou seznámily se zásadami 

zdravého stravování – správným složením jídelníčku, pitným režimem, výběrem vhodných 

potravin, důležitostí zdravého jídelníčku pro lidské tělo i zajímavostmi z oblasti stravování. 

Pro děti z 5. ročníků se uskutečnila beseda ve spolupráci s Policí ČR, která byla zaměřena 

na kyberšikanu - prevenci proti zneužití osobních údajů a citlivých informací na sociálních sítích. 

Pokračovali jsme v programu Ukliďme Česko – po celý školní rok se žáci starali o údržbu a sběr 

odpadků v okolí školy. 
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6.3. Přehled kulturních, výchovně-vzdělávacích a sportovních akcí: 

6.3.1. Kulturní 

Říjen 

- Pověsti české aneb Pohádky pod Řípem – divadelní představení Evy Hruškové a Jana Přeučila 

Prosinec 

- mikulášská nadílka 

- vánoční vystoupení pro pacienty Nemocnice Milosrdných bratří – 4. C 

- vánoční zpívání 

- vánoční besídky ve třídách 

Listopad 

- natáčení s Českou televizí do pořadu Folklorika – 5. B 

Leden 

- Filmové představení – odměna k vysvědčení 

Květen 

- vystoupení pro pacientky Nemocnice Milosrdných bratří ke Dni matek – 4. C 

- třídní besídka – 4. A 

- návštěva Filmového festivalu ve Zlíně – 4. ročníky 

Červen 

- slavnostní otevření multikulturního hřiště na Janově hoře – 4. A, 4. B 

6.3.2. Výchovně-vzdělávací 

Říjen 

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

 Listopad 

- exkurze do Planetária v Brně – 5. A, 5. C 

- zeměpisná přednáška – Kuba – dvě tváře svobody – 5. B 

- výchovný koncert – Klasikové převážně vážně  

Prosinec 

- Divadlo ÚDiF – fyzikální experimentování 

Únor 

- Bezpečné chování na internetu – beseda o kyberšikaně ve spolupráci s Policií ČR – 5. ročníky 

Březen 

- Tonda Obal na cestách – ekologický projekt o třídění a recyklaci odpadu 

- workshop na téma Zdravá výživa – 5. C 

Duben 

- exkurze u včelaře – 4. ročníky 

- exkurze v Envirocentru Pro krajinu ve Vysokém Poli – 5. A, 5. C 

- Zdravá 5 – projekt zaměřený na zdravé stravování 

Květen 

- dopravní hřiště v Malenovicích – 4. ročníky 

Červen 

- beseda v knihovně – Stezkami dobrodružství – 5. ročníky 

- Chemie – žádná nuda – předvedení zábavných chemických pokusů (spolupráce s vybranými 

žákyněmi 9. ročníku a Mgr. Valendinovou) 

- anglické divadlo -  A Silly Bear anglicko-české představení na motivy bulharské pohádky 

- školní výlety 

- nácvik požárního poplachu (bezpečnostní cvičení) a následná vycházka do okolí Vizovic 

- návštěva ZOO Lešná – vybraná žáci 5. A, 5. C 
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6.3.3. Soutěže 

Září 

- sběr starého papíru 

Březen 

- Matematická soutěž „KLOKÁNEK“  

1. místo: žákyně 5. ročníku 

2. místo: žák 4. ročníku 

3. místo: dvě žákyně 5. ročníku, jedna žákyně 4. ročníku 

- Okrskové kolo recitační soutěže v Jasenné: 

kategorie 4. ročníků: žákyně naší školy se umístily na 2. a 3. místě 

       kategorie 5. ročníků: žákyně naší školy se umístily na 1. a 2. místě 

Duben 

- sběr pomerančové a citronové kůry 

- Pythagoriáda – matematická soutěž – vybraní žáci 5. ročníků  

6.3.4. Projekty 

Říjen 

- 100leté výročí republiky  

Prosinec 

- Vánoční akademie 

Duben 

- Velikonoční tvoření – projekt zaměřený na lidovou tvořivost – pletení pomlázky, zdobení 

vajíček voskovou technikou, beseda o vizovickém pečivu a jeho výroba – 4.B, 4.C, 5.B 

- Projekt Zasej si svou zahrádku 

Květen 

- Sportovní den – projekt ve spolupráci s orientačními běžci z Vizovic k Mezinárodnímu dnu dětí 

a mládeže 

Červen 

- „Škola naruby“ – žáci 9. tříd učí ve 4. a 5. třídách 
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7. Hodnocení práce ŠD ve školním roce 2018/2019 

Do školní družiny (dále jen ŠD) bylo na začátku školního roku od 3. 9. 2018 přijato 150 dětí 1., 2. 

a 3. tříd., které byly rozděleny do 6 oddělení. Během roku se 3 děti odstěhovaly, v pololetí 3 

odhlásily a naopak 2 děti se dodatečně přihlásily. Od 2. pololetí navštěvovalo školní družinu 146 

dětí. 

7.1. Spolupráce v kolektivu 

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.  

V kolektivu vychovatelek se osvědčil denní rozpis zástupů za učitelky, podle kterého jsme 

v případě potřeby zastupovaly již minulý rok. 

Spolupráce s třídními učitelkami probíhala v rovině řešení lehčích kázeňských přestupků žáků, 

které se v průběhu roku vyskytly, dále v zastupování učitelek ve vyučování v době jejich absence, či 

při zkráceném vyučování, nebo v doprovodu dětí na plavecké soutěže apod. 

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

kroužků z DD Zvonek vyzvedávali děti ve školní družině a doprovázeli je na místo konání kroužků. 

Spolupráce s mateřskou školou probíhala jako každoročně návštěvou předškoláků ve školní družině. 

Seznámily se s prostředím, třídami, zahradou, tělocvičnou a krátce i s programem a aktivitami, které 

je ve družině čekají.  

S panem školníkem nadále dobře spolupracujeme v oblasti péče o prostory školní družiny a její 

zahradu, zejména o trávník a fotbalové hřiště o které se nadstandardně stará. Je ochotný v každé 

situaci vyjít vstříc a pomoci. 

Rodiče začátkem školního roku stvrzují podpisem seznámení se se zněním Školního řádu družiny. 

Jako každý rok proběhla v červnu informační schůzka rodičů budoucích „prvňáčků“ týkající 

se informací o škole i školní družině, následně se uskutečnil zápis dětí do školní družiny. Nakonec 

všechny děti, jejichž zákonní zástupci podali přihlášku, byly přijaty. Letošní situace velkého 

nadbytku žádostí o docházku dětí do školní družiny byla vyřešena tím, že do družiny bude částečně 

docházet vychovatelka z DD Zvonek, která povede jedno z oddělení dětí z 3. tříd. Podaří se tak 

vyhovět všem žádostem a rodičům.  

7.2. Materiální zabezpečení 

Letos byly opět do vybavení školní družiny pořízeny hračky, hry, stavebnice a výtvarné potřeby. 

V době prázdnin 2018 byl vyměněn koberec v 1. oddělení a pořízena nová sedačka. Ve 3. oddělení 

byly pořízeny nové skříně na hračky a výtvarný materiál. Ve 4. a 5. oddělení nové pohovky a 

na školní zahradu nová trampolína. V 6. oddělení v budově přilehlé ke školní zahradě byly pořízeny 

venkovní žaluzie na velká okna, čímž byl zajištěn lepší komfort pobytu v teplých měsících.  

7.3. 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 
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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 a jiným 

míčovým hrám, hrám na písku a využívají hřiště s průlezkami, houpačkami a lezeckou stěnou. 

Některé děti mohou relaxovat při kreslení u stolku ve stínu stromů nebo v altánku. 

Každá z vychovatelek se zaměřuje na jiné zájmové činnosti. Některá na výtvarné činnosti, jiná 

na sportovní a pohybové aktivity, další na společenské a týmové hry, což nabízí dětem ve družině 

široké vyžití.  

7.4. Akce 

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

družinu: 

Září 

- Vycházka do podzimní přírody – 2. třída 

- Ochutnávání plodů podzimu – 3.třída 

- Sportovní odpoledne aneb poznej své spolužáky – 1. třída 

- Exkurze NZDM Vítek – Den otevřených dveří, 1. a 2. třída 

- Napiš dopis kamarádovi – 3. třída 

Říjen 

- Skládáme větu – hledání zatoulaných písmenek na školní zahradě – 2. třída 

- Děti čtou dětem – 2. a 3. třídy 

- Zasaď si svůj strom – 1. třída 

- Jablíčkobraní – soutěž o nejhezčí a nejchutnější jablko – 1. a 2. třída 

- Pyžamová párty – 3. třída 

- Vycházka do podzimní přírody – 1. a 2 třída 

- Dýně – podzimní dekorace – 3. třída 

- Halloween – 2. třída 

Listopad 

- Haloween párty – 1. třídy 

- Skřítek Podzimníček – výtvarné tvoření pro 2. třídy 

- Výstava výtvarných prací „Stále spolu“ v Kulturním domě Vizovice – všechny třídy 

- Děti čtou dětem o podzimu – 1. a 2. třída 

- Dráček Hasík zasahuje 

Prosinec 

- Vánoční dekorace z přírodnin – 3. třída 

- Pečení perníčků – 2. třída 

- Čertovská soutěž – 1 a 2. třída 

- Čertovský rej – 3. třída 

- Pečení vánočních dobrůtek – 3. třída 

- Tvoření z vizovického těsta s paní Macháčkovou – 1. třídy 

- Vánoční tradice a muzicírování – 1. a 2 třída 

- Vánoční besídka u stromečku (pásmo koled, recitace, hra na hudební nástroje – každá 

vychovatelka připravuje vystoupení svého oddělení) 

- Zpívání koled na náměstí 

Leden 

- Na Tří krále o krok dále – 2. a 3. třída 

- Zimní radovánky na sněhu – 1. třída 

- Soutěž o nejdelší sněhový náhrdelník – 2. a 3. třída 

- Vycházka do zámeckého parku – 2. a 3. třída 

- Děti čtou dětem – 1. a 3. třída 

- Malujeme obraz zimní krajiny – 1. a 2. třída 
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Únor 

- Festival IQ Play – interaktivní hry v Zámku Zlín – 2. a 3. třída 

- Tajné přání pro kamaráda či rodiče – výroba z papíru – 1. třída 

- Přednáška o bylinkách s paní Divílkovou – 1., 2. a 3. třída 

- Zpívání u klavíru – 2. a 3. třída 

Březen 

- Hudební odpoledne – 2. a 3. třída 

- Návštěva městské knihovny – 1. třída 

- Maškarní karneval – 1. třída 

- Záložka do knihy – 2. třídy 

- Vítání jara a vynášení Morany – 3. třída 

- Jíme zdravě a s chutí – interaktivní přednáška – 1. a 2. třída 

Duben 

- Pěstitelské práce – 3. třída 

- Malování kraslic s paní Adamcovou – 2. a 3. třída 

- Zdobení velikonočních vajíček – 1. třída 

- Vycházka do jarní přírody – 1., 2. a 3. třída 

- Star Dance – soutěž na tanečních podložkách – 2. třída 

Květen 

- Malí kuchtíci – připravujeme palačinky – 2. třídy 

- Výukový program Vesmír (zážitkový stan) – všechny třídy 

- Projektový den v knihovně – 3. třídy 

- Písničky z pohádek – zpívání u kytary v altánku na zahradě – 2. třída 

- Poznáváme naše město – 1. třída 

Červen 

- Projektový den v knihovně – 2. a 3. třída 

- Sportovní odpoledne ke Dni dětí – 1. a 2. třída 

- Výstava v kulturním domě – 1. a 3. třída 

- Císař Karel IV. přijíždí na zámek Vizovice – 2. a 3. třída 

- Já a můj domácí mazlíček – 3. třída 

- Návštěva výstavy výtvarných prací dětí mateřské školy – 2. třída 

- Rozloučení se „Třeťáky“ – rozloučení se školní družinou pro děti 3. tříd – hry, táborák, zpívání 

při kytaře 
 

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 2018/2019 

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. 
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8.1. Český jazyk 

Učivo ČJ na 2. stupni bylo probráno podle plánu.  

- Recitační soutěž: 

- školní kolo – proběhlo 14. 2. 2019, zúčastnilo se ho 19 žáků ve 3. kategorii (6. - 7. roč.), 

6 žáků ve 4. kategorii (8. - 9. roč.) 

- okrskové kolo – proběhlo 7. 3. 2019 v (Městské knihovně Luhačovice), zúčastnili se jej 

2 žáci ze 7. ročníku a 2 soutěžící z 8. ročníku  

- okresní kolo – proběhlo 25. 3. 2019 v MDDM Napajedla. Školu reprezentovali 2 žáci – 

1 ze 7. ročníku a 1 žákyně z 8. ročníku     

- Olympiáda v ČJ: 

- školní kolo – proběhlo 27.11. 2018, zúčastnilo se 15 žáků 9. ročníku, do okresního kola 

postoupil 1 žák 

- okresní kolo – proběhlo 28.1 2019 na Gymnáziu TGM Zlín 

- Besedy:  

Ve spolupráci s Městskou knihovnou Vizovice: 

6. ročník – Orientace v knihovně, Historie Vizovic 
7. ročník – J. A. Komenský, Vznik a vývoj písma 
8. ročník – K. J. Erben 

- Divadelní představení:  

Městské divadlo Zlín: 

6. a 7. ročník 19. 12. 2018 – „Povídky z jedné a druhé kapsy“ 
8. a 9. ročník 20. 12. 2018 – „Zamilovaný Shakespeare“ 

- Divadlo nejmladšího diváka – Městské divadlo Zlín: 

4 divadelní představení za školní rok, absolvovalo je 25 žáků 2. stupně: 

„Klapzubova jedenáctka“ 
„Povídky z jedné a druhé kapsy“  
„Petr a Lucie“ 
„Pan Kaplan má třídu rád“ 

- Přijímací testy nanečisto 

Pro žáky 9. ročníků – přijímací testy nanečisto proběhly 14. 3. 2019. Účastnilo se 60 žáků, kteří 

podali přihlášku na čtyřleté maturitní obory  

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.  

Zvládání učiva matematiky druhého stupně je velmi náročné. Potýkáme se stále se stejnými 

problémy. Chybí dostatečně upevněné základy numeriky. Mnoho žáků nemá vnitřní motivaci, být 

úspěšný. Děti jsou pohodlné, pomalé, nechce se jim přemýšlet a odmítají potřebnou vytrvalou práci. 

Mnohé mají velmi špatnou domácí přípravu. Chybí i motivace vzhledem k dalšímu studiu. Žáci 

vědí, že se na střední školy dostanou, protože míst je dost. Nabídka převyšuje poptávku. Přesto se 

snažíme děti naučit co nejvíce. Výsledky stále dokazuje úspěšnost našich žáků v přijímacím řízení 

na střední školy. Většinou jsou naši deváťáci přijímáni na zvolené střední školy už v prvním kole. I 

na gymnázia. Také nás těší, že stále ještě jsou i žáci a žákyně, kteří se zúčastňují matematických 

soutěží. I když se jejich počet snižuje. 

Učivo ve všech ročnících bylo probráno a procvičeno dle požadavků ŠVP. Žáci získali všechny 

potřebné kompetence v souladu s ŠVP.  
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- Přijímací zkoušky nanečisto 

V tomto školním roce jsme žáky 9. ročníku již nepřihlašovali do projektu Stonožka 

společnosti SCIO (testování žáků 9. tříd), které plnilo úkol přijímacích zkoušek nanečisto. 

Rozhodli jsme se proto, že v tomto testování už nevidíme smysl - je od společnosti SCIO 

a probíhá on-line u počítačů, kdežto řádné přijímací zkoušky tvoří společnost Cermat a píší se 

na papír do předtištěných formulářů. 

Proto jsme sami pro žáky 9. ročníku uspořádali ve čtvrtek 14. 3. 2019 naše školní přijímací 

zkoušky nanečisto z matematiky a českého jazyka.  

- Matematické soutěže 

Naše škola se opět přihlásila ke třem matematickým soutěžím: 

- Matematická olympiáda  

V letošním roce 2018/2019 se školního kola Matematické olympiády zúčastnilo 6 žáků 

(1 z 9. třídy, 2 z 8. třídy a 3 žáci ze 7. třídy). Všichni reprezentovali naši školu v okresním 

kole a jeden žák 7. třídy byl úspěšný řešitel této náročné matematické soutěže. 

- Pythagoriáda 

Pythagoriáda 2018/2019 pro žáky 5. – 8. ročníku  

Školní kolo se uskutečnilo 12. 4. 2019 a zúčastnilo se ho 82 soutěžících: 16 žáků 5. 

ročníku, 28 žáků 6. ročníku, 21 žáků 7. ročníku a 17 žáků 8. ročníku. 

Úspěšnými řešiteli školního kola bylo 10 žáků napříč všemi ročníky. 

Do okresního kola si pak organizátoři žáky vybírají. Před soutěží vždy přijde jmenný 

seznam s informací, od kolika bodů získaných ve školním kole lze soutěžit.  

Okresní kolo Pythagoriády se uskutečnilo v pondělí 27. 5. 2019 ve Zlíně, 

v 3. ZŠ Slovenská 3076. Naši školu reprezentovalo 9 žáků – 3 žáci z 5. tříd, 3 sedmáci a 3 

žáci 8. ročníku. Z nich jeden žák se stal úspěšným řešitelem a umístil se na 2. místě. 

- Matematický klokan 

V letošním školním roce byl termín soutěže stanoven na pátek 22. března 2019. 

V naší škole soutěžilo 251 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. 

Žákyně naší školy, Magdalena Navrátilová, se umístila v soutěži Klokan mezi nejlepšími 

řešiteli okresu Zlín. 

Díky sponzorům, firmě HP Tronic a Střední průmyslové škole polytechnické ve Zlíně, 

mohl mít opět každý účastník soutěže svou účast potvrzenou diplomem. 
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8.3. Cizí jazyky 

Anglický jazyk 1. a 2. stupeň 

Německý jazyk, Ruský jazyk: 8. – 9. ročník  

V tomto školním roce došlo ke změně učebnice u žáků 3. ročníku – nová učebnice Happy Street 1. 

Žáci 4. ročníku ještě pokračují s učebnicí Chit Chat 2 (navazují na Chit Chat 1 z předchozího roku. 

Ve školním roce 2019/20 budou žáci 4. roč. pokračovat s novou učebnicí Happy Street 2. 

Dochází k postupnému obměňování učebnic Project 1 a Project 2 – staré a opotřebované jsou 

nahrazovány novým vydáním + nové vydání se pořizuje také v případě chybějících učebnic 

při vyšším počtu žáků v daném ročníku. 

V anglickém jazyce se pravidelně využívá nabídka Oxford University Press na odběr bonusových 

materiálů za počty zakoupených učebnic a pracovních sešitů. Jedná se o učitelské balíčky 

k jednotlivým titulům, ale také o další metodické nebo výukové materiály.  

- Divadelní představení:  

Divadelní centrum Zlín (červen 2018) – představení proběhla v sále školy - 3. - 5. ročník: 

Silly Bear (pohádka O hloupém medvědovi), 7. - 9. ročník: Jill and Jack. 

- Časopisy:  

V tomto školním roce se nenašel dostatečný počet zájemců o odebírání časopisu. 

- Zájezd do Vídně:  

V květnu 2019 proběhl poznávací jednodenní zájezd pro žáky německého jazyka v rámci 

8. a 9. tříd 

- 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, programu Didakta a dalších internetových odkazů 

pro výuku a procvičování jazyků 

- Vzdělávání učitelů 

Účast učitelů jazyků na konferencích, seminářích a workshopech pořádaných Agenturou 

Descartes a nakladatelstvím Oxford University Press. 

8.4. Přírodopis 

- Biologická olympiáda  

Téma: Příjem a výdej látek 

Kategorie: 6. – 7. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 30 žáků, 7. 3. 2019)  

Kategorie: 8. – 9. ročník – školní kolo (zúčastnily se 3 žákyně, 5. 3. 2019)  

Žákyně 8. B obsadila v okresním kole Biologické olympiády 3. místo ze 30 soutěžících 

a postoupila do krajského kola Biologické olympiády, které proběhlo 16. 5. 2019 v ZOO 

Lešná, Zlín a umístila se na 4. místě z 11 nejlepších postupujících z okresního kola. 

- Ekologická soutěž – Voda v krajině 

Ve Vysokém Poli proběhla ekologická soutěž „Voda v krajině“.  

Nejprve tři družstva žáků 7. ročníku soutěžila v národním kole, které proběhlo 26. 4. 2019. 

Do mezinárodního česko – slovenského kola, které se uskutečnilo dne 21. 5. 2019, 

postoupily dvě úspěšná družstva. Naši žáci 7. ročníku zde obsadili 2. místo.  

- Přírodopisné exkurze a přednášky 
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Žáci 6. ročníku se 15. 3. 2019 zúčastnili vzdělávacího programu na téma "Vztah člověka 

k prostředí – Tonda Obal na cestách“. 

25. 4. 2019 se žáci 6. D a 7. C zúčastnili projektu na téma „Lesní pedagogika“. 

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

ve Zlíně. Exkurze proběhla 8. 4. 2019. 

22. 5. 2019 se vybraní žáci 8. ročníku zúčastnili soutěžního dne s Integrovaným 

záchranným systémem. 

Žáci 9. ročníku se 25. 4. 2019 zúčastnili přednášky na téma dospívání, přednáška měla 

společnou část a poté část určenou zvlášť pro chlapce a zvlášť pro dívky. Zároveň proběhla 

přednáška „Čas proměn“ na téma dospívání také pro dívky 7. ročníku. 

Žáci 9. ročníku absolvovali ekologický program zaměřený na téma „Voda v krajině“: 

16. 4. 2019 – 9. A, 23. 4. 2019 – 9. C, 6. 5. 2019 – 9. B. 

24. 6. 2019 se zúčastnili všichni žáci 7., 8. a 9. ročníku preventivního programu „S hudbou 

proti drogám“. 

Celá škola se zapojila do sběru papíru a sběru citronové a pomerančové kůry. Základní 

škola Vizovice obdržela za sběr 14 453,- Kč. Celkem jsme nasbírali 608 kg pomerančové 

a citronové kůry. 

Výtěžek ze sběru papíru i pomerančové kůry je převeden do Nadačního fondu Pastelka. 

8.5. Zeměpis 

- Zeměpisná olympiáda 

Kategorie A – 6. ročník- školní kolo (zúčastnilo se 17 žáků, 29. 1. 2019). 

Kategorie B – 7. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 15 žáků, 29. 1. 2019 

Kategorie C – 8. a 9. ročník – školní kolo (zúčastnilo se 20 žáků, 5. 2. 2019) 

- Zeměpisné exkurze a přednášky 

11. 10. 2018 se zájemci z 8. a 9. ročníku zúčastnili zeměpisně-přírodopisné exkurze 

do Ostravy, která je každoročně pořádána ve spolupráci s Klubem českých turistů 

Vizovice. Téma navazovalo na výuku přírodopisu v 9. ročníku z oblasti geologie (halda 

Ema, Hornické muzeum – Landek). 

2. 11. 2018 se uskutečnila v sále školy zeměpisná přednáška z cyklu „Svět kolem nás“, 

tentokrát na téma „Kuba – dvě tváře svobody“. Zúčastnili se jí žáci 5. – 9. ročníku. 

V rámci projektu Šablony jsme uspořádali pro žáky 6. ročníku 2 projektové dny s názvem 

„Voda v krajině“. Projekt se uskutečnil ve dnech 17. 4. a 23. 4. 2019 ve spolupráci 

s Mgr. Veronikou Kršákovou z Envicentra Pro krajinu z Vysokého Pole. Projekt byl 

zaměřen na pochopení důležitosti umět hospodařit s vodou v krajině. 

Žáci 7. B a 7. C se zúčastnili 19. 4. 2019 výstavy „Miroslav Zikmund 100 let“. Výstavu 

uspořádalo Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně při příležitosti cestovatelova životního 

jubilea. 

8.6. Chemie 

- Soutěž Mladý chemik 

První kolo proběhlo na naší škole 14. 11. 2018. Zúčastnilo se ho 13 žáků 9. ročníku. Druhé 

kolo se uskutečnilo 11. 12. 2018 na ISŠ – COP ve Valašském Meziříčí.        

- Chemická olympiáda 

Okresní kolo chemické olympiády se konalo 4. 3. 2019 na Gymnáziu a jazykové škole 
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Zlín. Naši školu reprezentoval žáci z 9. A a 9. B, obsadili 7. a 11. místo.  

20. 11. 2018 se zúčastnilo 15 žáků 8. tříd Dne otevřených laboratoří. Tuto akci pořádá SPŠ 

Otrokovice. 

8.7. Tělesná výchova 

Výuka proběhla v souladu s učebními osnovami, ŠVP. 

- školní kroužky 

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

- sportovní akce 

LVK pro 7. ročník – leden 2019, Martinské Hole, Slovensko, 74 žáků 

Vrbové (družební sportovní utkání ve Vizovicích) - červen, 35 žáků z Vizovic, 28 žáků 

z Vrbového 

OVOV – zapojení 240 žáků 2. stupně do celorepublikové soutěže všestrannosti, celoroční 

plnění disciplín a získávání odznaků, certifikát od Českého olympijského výboru. D. Masař 

– 87 chlapců/ 39 odznaků (diamantový 3, zlatý 3, stříbrný 12, bronzový 21), Hálová – 153 

dívek / 108 odznaků (diamantový 7, zlatý 15, stříbrný 26, bronzový 60).  

Cykloturistický výlet Karlovice – Vsetín – červen, 22 žáků 

Všeminění – červen, 22 žáků 

- Soutěže a závody:  

OVOV – 2. místo okres, 8.místo kraj – družstva, jednotlivec v celostátním finále  

PČR – starší dívky 3. místo, mladší dívky 4. místo okres, starší chlapci 2. místo okres, 

2. místo kraj 

AČ – starší dívky 4. místo, mladší dívky 4. místo kraj, starší chlapci 3. místo kraj (okres 

nebyl)  

8.8. Dějepis: 

Sedmé ročníky se zúčastnily exkurze do Památníku Velké Moravy ve Starém Městě v Uherském 

Hradišti a Archeoskanzenu Modré. 

V měsíci říjnu proběhla projektová výuka k oslavám 100. Výročí vzniku Československa. 

Žáci se celý měsíc seznamovali s historií naší republiky a slavnými osobnostmi. Učitelé připravili 

dvě třídy, ve kterých se mohli žáci seznámit s životem za První republiky a základními informacemi 

o naší republice, přírodě, kultuře atd. Celý projektový měsíc vyvrcholil 26. října, kdy byl připraven 

slavnostní program. Přijel dokonce i sám prezident Tomáš Garrigue Masaryk.  

Dějepisná olympiáda: 

Olympiády se zúčastnilo 15 žáků ze sedmých, osmých a devátých tříd. Z okresního do krajského 

kola se postoupit nepodařilo. 

8.9. Občanská a etická výchova: 

Osmé ročníky se zúčastnily protidrogové přednášky s Policií ČR. Cílem bylo seznámit žáky 

s činností policie a jejími pravomocemi. Poukázat na kriminogenní faktory ve společnosti 

ovlivňující chování jedince a zvýšit u žáků sociální kompetence. Dále formovat jejich postoje a 

názory, posilovat u nich zdravé sebevědomí a v neposlední řadě je vést ke zdravému životnímu 

stylu. Především pak relevantními informacemi přispět k eliminaci prvního kontaktu a experimentu 

s drogou a jejich následného užívání. 
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V květnu se šest žáků osmého ročníku zúčastnilo Soutěžního dne Integrovaného záchranného 

systému v Amfíku Bukovina – Popovicích u Uherského Hradiště. (PČR, Armáda ČR, Hasičský 

záchranný sbor, Zdravotnická záchranná služba, Celní správa, BESIP). Soutěže se zúčastnilo 

120 žáků osmých tříd všech okresů Zlínského kraje. Pořadatelé v součinnosti s jednotlivými prvky 

integrovaného systému pro soutěžící připravili 20 soutěžních stanovišť. Naši žáci se umístili na 

5. místě z 19. týmů. I když počasí bylo celý den velmi deštivé, žáci získali mnoho důležitých 

dovedností, které budou moci uplatnit ve svém životě. Třeba díky tomu jednou zachrání i lidský 

život. 

8.10. Výtvarná výchova 

Říjen  

- 100 let od vzniku samostatného Československa – výročí 

- Projektový den – výstava výtvarných prací žáků naší školy ve vestibulu školy, divadelní 

inscenace určitých zaměstnanců a žáků školy, promítání dobových filmů v sále školy 

Prosinec 

- Vánoce, Velikonoce – chodby školy, vestibul, sál 

- Vánoční posezení s bývalými zaměstnanci školy – zpěv žáků vánočních písní 

Duben 

- Jednodenní projekt ve spolupráci s 1. stupněm – velikonoční tvoření pletení pomlázek, zdobení 

kraslic 

8.11. Hudební výchova 

Červen 

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

Výchovné koncerty 

- 15. 11. Klasikové převážně vážně (orchestrální) - 6. třídy 

- 12. 4. Co je to instrumentace (orchestrální) - 7. třídy 

- 2. 10. Od „klasiky“ k jazzu (komorní) - 8. třídy 

- 1. 10. Od „klasiky“ k jazzu (komorní) - 9. třídy 
 

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 
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při vyplňování přihlášek, psychologické testy, Scio testy, přijímačky na nečisto, 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 

10. Údaje o integrovaných žácích  

Druh postižení  Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakově postižení 5. a 7. 2 

Tělesné postižení 9. 1 

S podpůrnými opatřeními 1. – 9. 86 

11. Základní údaje o hospodaření školy 

Příjmy celkem: 43 412 709 Kč 

 od státu  32 180 900 Kč 

 od obce   6 340 400 Kč 

 investice      944 311 Kč 

 od zák. zástupců      450 000 Kč 

 doplňková činnost      909 047 Kč 

 ostatní                             2 588 051 (stravné, použití fondů)      

 Šablony II      675 746 Kč 

 

Výdaje celkem: 44 013 287 Kč 

Investiční výdaje      801 769 Kč  

Neinvestiční výdaje 43 211 518 Kč  

Prostředky od obce byly použity na: úhradu plavání, učební pomůcky, dataprojektor, energie, 

vybavení kabinetů, PC a tabulí. 

 

DDHM, NHM  881 067 Kč (pomůcky, nábytek třída, kabinety, sborovna, tabule, PC, DTP 

                                                           technika, vybavení ŠD a ŠJ, šatní skříňky) 

Energie  2 521 461 Kč 

Opravy a údržba     732 896 Kč (podlahářské práce, revize elektrospotřebičů, malování, úprava    

                                                           tříd, zárubní, dětského hřiště, obklady tříd) 

Investiční prostředky    801 769 Kč (multifunkční pánev, kamerový systém, server + licence, 

zábradlí  

                                                           DŠ, malování ŠK) 
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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.  

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. 

Druhý lednový týden patří našim sedmákům, horám a zimním sportům. Již po sedmé Martinky 

nezklamaly dostatkem sněhu, upravenými sjezdovkami. Celkem 72 chlapců a děvčat bylo rozděleno 

do šesti družstev dle zaměření – lyže, snowboard – s ohledem na aktuální lyžařské dovednosti 

a výkonnost.  

Žáci devátého ročníku absolvovali dějepisnou exkurzi do Osvětimi. I přes ohromné množství 

návštěvníků je zážitek stále stejně silný. 

Přes šest desítek předškoláků 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.  

V sobotu 16. 2. se Dům kultury ve Vizovicích vlnil v rytmu charlestonu. Konal se tady tradiční ples 

Základní školy Vizovice, který pořádá Nadační fond Pastelka. Téma letošního plesu – „První 

republika“. Návštěvnost byla veliká, ohlasy pozitivní. 

U vchodu návštěvníky plesu uvítalo a dobově naladilo saxofonové kvarteto ZUŠ Zlín pod vedením 

pana učitele Jana Slavíka. Na parketu se na hosty těšila kapela Fortuna z Valašských Klobouk. 

Tradičně byl ples zahájen slavnostní polonézou, tentokrát na slavný prvorepublikový hit. Elegantní 

chlapci se jako slunečnice otáčeli za svými partnerkami v nádherných bělostných šatech. Deváťáci 

i přes velkou nervozitu, jestli jim vyjdou všechny kroky, polonézu zvládli jako profesionálové. 

To je ovšem čekalo ještě jedno vystoupení, a to společné s jejich učiteli. Potlesk nebral konce… 

Večer byl nezapomenutelný pro všechny…  

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. 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. CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0011223 – 

Šablony II pro ZŠ Vizovice pokračoval i v tomto roce. Cílem výzvy je podpořit základní školy 
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formou projektů zjednodušeného vykazování. V rámci této výzvy realizujeme speciálního 

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

projektové dny ve škole i mimo školu, projektové dny ve školní družině a výuku ICT (získali jsme 

20 NTB). 

Ze SFŽP jsme získali dotaci na úpravu školní zahrady. Předmětem projektu je revitalizace školní 

zahrady při ZŠ Vizovice, která v sobě bude integrovat následující prvky: 

- jezírko s vodopádem, 

- sluneční hodiny, 

- ohniště, 

- vyvýšené záhony, 

- výsadba rostlinného materiálu. 

 

Velkými a dlouho očekávanými akcemi zřizovatele byly rekonstrukce elektroinstalace dolní budovy 

školy a schodiště horní budovy školy, které se uskutečnily o hlavních prázdninách. Malou 

komplikací bylo posunutí zahájení šk. roku 2019/2020 pro žáky 1. – 3. tříd o jeden týden. 

Máme velkou radost, že obě akce byly zdárně ukončeny a bezpečnost i klima školy povýšeny. 

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: 14.10. 2019. 

  

Předloženo školské radě: 14.10. 2019. 
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