
 1 

+ 

    Základní   škola  Valašské  Meziříčí,  Vyhlídka  380,  okres Vsetín, 

           příspěvková organizace    
 

 

 

IČO:   45211345     Tel.:   571 614  221   

       Fax:  571 614 221 

IZO 600 149 579     e-mail: zsvyhlidka@zsvyhlidka.cz 

       www: zsvyhlidka.cz 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

          Výroční  zpráva  o  činnosti  školy  2014/2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Na vědomí 

                                    

                                     Školská rada dne: 2.9.2015 

     Zaměstnanci školy dne: 28.8.2015 

 

 

 

 

 

Mgr. Daniela Miklová  

          ředitelka školy   



 2 

1. Základní údaje o škole 
 

 

 

1.1 škola  

název školy Základní škola Valašské Meziříčí, Vyhlídka 380, 

okres Vsetín, příspěvková organizace 

adresa školy Králova 380, 757 01 Valašské Meziříčí 

právní forma příspěvková organizace 

IČO 45211345 

IZO 600 149 579 

identifikátor školy  

vedení školy Ředitelka školy: Mgr. Daniela Miklová 

Statutární zástupce ředitele: Mgr. Jarmila Malíková 

kontakt tel.: 571 614 221 

fax: 571 614 221 

e-mail: zsvyhlidka@zsvyhlidka.cz 

www: zsvyhlidka.cz 

 

1.2 zřizovatel  

název zřizovatele Město Valašské Meziříčí 

adresa zřizovatele Náměstí 7, 757 01 Valašské Meziříčí 

kontakt tel.: 571 674 111 

fax: 571 611 043 

 

1.3 součásti školy kapacita                 

Základní škola 560                       IZO 045 211 345            

Školní družina 120                       IZO 120 400 065 

Školní klub 30                         IZO 173 100 392 

Školní jídelna ZŠ 850                       IZO 103 092 714 

 

1.4 základní údaje o součástech školy 

Součást školy Počet tříd/ 

oddělení 

Počet dětí/ žáků Počet dětí/žáků na třídu  

1. stupeň ZŠ 12 267 22,25  

2. stupeň ZŠ 9 217 24,11  

Školní družina 4 120 30  

Školní klub 0 0 x  

 

Komentář: V letošním školním roce nebyl otevřen školní klub. 

 

 

 

 

 

1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1.12.2005 

Počet členů školské rady  3 

Kontakt skovranek@zsvyhlidka.cz (předseda školské rady) 

mailto:skovranek@zsvyhlidka.cz%20(předseda
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1.6 Údaje o nadačním fondu –Nadační fond při ZŠ Vyhlídka 

Registrace 4.3.2009 

Zaměření Modernizace vzdělávacího procesu se zřetelem         

na zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu, 

ochrana   a důraz na tvorbu životního prostředí, 

podpora volno časových aktivit, zdravotně 

rekondičních,  vzdělávacích, jazykových pobytů žáků. 

Informace o čerpání na www. stránkách školy. 

Kontakt stromsikova@zsvyhlidka.cz – předseda správní rady 

 

 

2.1 Přehled oborů základního vzdělávání 

 

2.2 Vzdělávací programy 

Vzdělávací program Zařazené třídy 

Školní vzdělávací program pro základní školu  - Vyhlídka do života  1., 2.,3.4.,5., 6., 7.,8.,9. 

Volitelné předměty, které si žáci zvolili ve školním roce: 

7.roč. – zájmová výtvarná výchova, dramatická výchova, historický 

seminář 

8. roč. – konverzace v Aj, sportovní hry, zájmová výtvarná výchova 

9.roč. – seminář z matematiky, tvořivě v Čj 

 

Nabídka nepovinných předmětů a zájmových kroužků: 

I.st. :  Pohádková  angličtina, Zdravé pískání, Vařečka, Německy 

hrou,Hraní na flétnu, Zábavné čtení a disgolf, Šikovné ruce 

II.st. : Sportovní hry, Dramatický kroužek, Kroužek florbalu 

 

 

 

 

 Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy 

Ve školním roce 2014/2015 se žáci učili podle školního vzdělávacího programu Vyhlídka do 

života. Tento program nepovažujeme za uzavřený, na základě zkušeností z praxe ho učitelé 

jednotlivých předmětů upravují, byl doplněn o Standardy. Učitelé zároveň usilují o 

individualizaci vzdělávání tak, aby potřeby jednotlivých žáků mohly být v tomto programu 

naplňovány.  

Všichni žáci od sedmé třídy se učí povinně druhý cizí jazyk – německý jazyk. Doplnění 

Dopravní výchovy, finanční gramotnosti. 

 

 

3 Přehled pracovníků školy 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 46 

Počet učitelů ZŠ 29 

Počet vychovatelů ŠD 4 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

mailto:stromsikova@zsvyhlidka.cz
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Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Let ped. 

praxe 

Stupeň vzdělání 
Aprobace 

1 

učitel 0,9090 

do 19 VŠ - Př. f. Ostrava Bi, základy 

zemědělské 

výroby 

2 učitel 
0,9090 

do 6 VŠ - Ped. f. Olomouc Aj, speciální 

pedagogika 

3 učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

4 učitel 1,0000 nad 27 VŠ - Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

5 učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Olomouc Tv - Bv 

6 učitel 1,0000 nad 27 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

7 učitel 1,0000 nad 27 VŠ - Ped. f. Ostrava Čj - Hv 

8 učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Ostrava Tv, On, Čj 

9 učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Ostrava M - F 

10 učitel 1,0000 do 27 VŠ - Př. f. Brno M - Bi 

11 učitel 1,0000 nad 27 VŠ - Ped. f. Brno 1. - 5. r. 

12 učitel 1,0000 do 27 VŠ - Př. f. Olomouc M - Ch, Aj 

13 učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

14 učitel 1,0000 do 12 VŠ - Ped. f. Praha 1. stupeň ZŠ 

15 učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Ostrava M - Ov 

16 učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Ostrava Čj - D 

17 učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

18 učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Ostrava Tv - TpD 

19 učitel 1,0000 nad 27 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. - 5. r. 

20 učitel 1,0000 do 6 VŠ - Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

21 učitel 1,0000 do 19 VŠ - Fil. f. Olomouc Čj - lat … Aj 

22 učitel 1,0000 do 12 VŠ - Ped. f. Brno Čj - OV 

23 učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

24 učitel 1,0000 do 6 VŠ – Ped. f. Ostrava Z - Ov 

25 učitel 1,0000 do 6 VŠ – Fil.-přír. f. Opava D, Aj pro SŠ 

26 učitel 1,0000 do 19 VŠ- Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

27 učitel 
0,8636 

do 6 VŠ – Př. f. Brno Matematika pro 

SŠ 

28 učitel 
0,9545 

do 12 VŠ - Ped. f. Brno Speciální 

pedagogika, Aj 

29 učitel 1,0000 do 27 VŠ – Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

30 vychovatel 0,9500 nad 27 VŠ – Ped. f. Olomouc Vychovatelství 

31 vychovatel 0,8154 do 19 SPedŠ Přerov  

32 vychovatel 0,8214 do 6 VŠ-Zlín VOŠ Kroměříž 

33 vychovatel 0,6875 do 19 OS Val. Meziříčí  

 

3.3 Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

 

Požadovaný stupeň 

kvalifikace 

% Aprobovanost ve výuce % 

Učitelé 1. stupně 100 Učitelé 1. stupně 100 

Učitelé 2. stupně 100 Učitelé 2. stupně viz komentář 
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Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

 

 

 

 

3.4 Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby 

 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do 

důchodového 

věku 

v důchodovém 

věku 

celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

2 5 1 10 2 6 0 1 0 2 5 24 

 

Potřebnou kvalifikaci splňují všichni pedagogičtí pracovníci. 

30. 6. 2015 byl ukončen pracovní poměr na dobu určitou dvou pedagogických pracovníků, 1 

pedagogický pracovník odešel do starobního důchodu. 

31. 7. 2015 ukončil pracovní poměr jeden pedagogický pracovník za MD. 

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 uklízečka 0,75 SOU 

2 uklízečka 0,93 SOU 

3 uklízečka 1,0 SOU 

4 uklízečka 1,0 SOU 

5 školník 1,0 SŠ 

6 účetní 1,0 VŠ – bakalářské 

7 vedoucí školní jídelny 0,9 SŠ 

8 kuchařka 1,0 SOU 

9 kuchařka 1,0 SOU 

10 kuchařka 1,0 SOU 

11 kuchařka 1,0 SOU 

12 kuchařka 1,0 SOU 

13 kuchařka 1,0 SOU 
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4. Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

4.1 Počty žáků školy 

 

 

třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek  

I.A 25 11 14  

I.B 23 12 11  

II.A 20 6 14  

II.B 21 5 16  

II.C 20 6 14  

III.A 22 12 10  

III.B 19 10 9  

III.C 20 12 8  

IV.A 24 12 12  

IV.B 26 18 8  

V.A 23 9 14  

V.B 23 11 12  

VI.A 26 15 11  

VI.B 24 15 9  

VII.A 29 13 16  

VII.B 27 10 17  

VIII.A 25 16 9  

VIII.B 23 10 13  

IX.A 20 14 6  

IX.B 23 12 11  

IX.C 21 14 7  

celkem 484 243 241  

 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

od 1.9.2015 

 počet odkladů pro  školní rok 

2015/2016 

2 54  9 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázium 0 9 

  

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  

ročníků přijato:  

gymnázia Střední 

odborná 

škola 

   střední 

odborné 

učiliště  

celkem 
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11 36    17 64 

  

d) do učebních oborů  

z devátých ročníků z nižších ročníků 

17 3 

 

e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

v devátém ročníku v nižším ročníku  

64 3 

  

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

1. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Jiné 

hodnocení 

I.A 25 0 25 0 0 

I.B 23 0 23 0 0 

II.A 20 2 17 1 0 

II.B 21 0 21 0 0 

II.C 20 0 20 0 0 

III.A 22 4 18 0 0 

III.B 19 5 14 0 0 

III.C 20 5 14 1 1 

IV.A 24 11 11 2 1 

IV.B 26 7 18 1 0 

V.A 23 10 13 0 0 

V.B 23 9 14 0 0 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Jiné hodnocení 

VI.A 26 17 7 2 1 

VI.B 24 16 4 4 0 

VII.A 29 19 9 1 0 

VII.B 27 18 9 0 0 

VIII.A 25 14 11 0 0 

VIII.B 23 18 4 1 0 

IX.A 20 14 5 0 0 

IX.B 23 18 4 1 0 

IX.C 21 16 5 0 0 
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Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Počet udělených 

dostatečných 

Jiné hodnocení 

1. stupeň 266 208 5 24 2 

2. stupeň 218 54 14 284 2 

Celkem 484 262 19 308 4 

 

 

 

 

Přehled o chování 

1. stupeň       

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvaly 

TU 

Pochvaly 

ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtky 

ŘŠ 

2.stupeň 3.stupeň 

I.A 25 23 2 0 0 0 0 0 

I.B 23 10 0 0 0 0 0 0 

II.A 20 13 0 1 1 0 0 0 

II.B 21 21 0 0 0 0 0 0 

II.C 20 13 3 0 0 0 0 0 

III.A 22 11 0 0 0 0 0 0 

III.B 19 10 3 0 0 0 0 0 

III.C 20 2 0 0 0 0 0 0 

IV.A 24 0 0 2 2 0 0 0 

IV.B 26 9 7 0 1 0 0 0 

V.A 23 20 0 0 0 0 0 0 

V.B 23 12 0 0 0 0 0 0 

 

2. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3.stupeň 

VI.A 26 7 2 2 0 1 0 1 

VI.B 24 9 2 0 3 2 2 0 

VII.A 29 6 3 0 0 0 0 0 

VII.B 27 8 4 0 1 0 4 0 

VIII.A 25 12 5 0 1 2 0 0 

VIII.B 23 6 2 0 1 0 0 0 

IX.A 20 10 1 0 0 2 1 0 

IX.B 23 11 3 0 0 0 0 0 

IX.C 21 5 9 1 4 1 0 0 
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Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 266 144 15 3 4 0 0 0 

2. stupeň 218 79 34 3 10 11 8 1 

Celkem 484 223 49 6 14 11 8 1 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených hodin 

na žáka 

Celkem 26820 55,41 51 0,11 

 

 

5.3 Údaje o integrovaných žácích: 

 

Druh postižení : Počet žáků 

Sluchové postižení 0 

Zrakové postižení 0 

S vadami řeči 0 

Tělesné postižení 0 

Lehké mentální postižení 1 

S vývojovými poruchami učení 6 

S vývojovými poruchami chování 2 

Na škole bylo celkem 9  integrovaných žáků. 
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5.4 Osnova pro komentář k údajům o výsledcích výchovně-vzdělávacího procesu 

 
Hodnocení výchovného poradce 

 

 

1. Vzdělávací akce výchovných poradců: 

      

- 14.10.2014 Seminář výchovných poradců  

- 21.10.2014 Návštěva výchovných poradců ve firmách v Rožnově pod 

Radhoštěm 

- 11.12.2014  Sociálně právní ochrana dětí v kontextu školního prostředí 

- 4.3.2015 Inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

- 18.3.2015 Psychické poruchy a výchovné přístupy u dětí mladšího a staršího 

školního věku 

- 21.4.2015 Seminář výchovných poradců 

- 21.5.2015 Komise sociálně právní ochrany 

 

2. Akce pro žáky : 

-  17.10.2014 - Prezentační den řemesel SŠ Josefa Sousedíka Vsetín 

-   14.11.2014 - Exkurze žáků do firmy ROBE 

-   říjen- květen- Sdílení dílen- projekt ISŠ COP Valašské Meziříčí 

- 12.12.2014 -   Exkurze žáků 9.r. na SPŠS Valašské Meziříčí 

-  20.3.2015 – Návštěvy Krizového centra Valašské Meziříčí 

-  1.4.2015 a10.6.2015 – Volba povolání pro 8. r. se zastupitelem úřadu práce 

-  Scio testy – Informace o možnosti zakoupení 

- Atlas školství – 9.ročník  

- Orientační dny – Fryšták 

- v průběhu celého roku mohli žáci využívat schránky důvěry -2x, problém byl řešen formou 

konzultací 

- veškeré informace získávali žáci nejen z besed, konzultaci, přednášek, ale i z nástěnky 

výchovného poradce nebo ve své třídě 

   

3. Akce pro rodiče : 

- 11.11.2014  - Přijímací řízení na SŠ (přednáška pro rodiče žáků  9.tř.) 

- 11.11.2014  - Setkání rodičů žáků 9. tříd se zástupci SŠ 

- 14.4. 2015 -  Prezentace  pro rodiče žáků 8. ročníků k volbě povolání 

                                                                                                   

4. Konzultace výchovné poradkyně : 

      -    konzultační hodiny:  úterý /sudé/  od 14.00-15.00 , středa    od  7.00- 8.00  

- s žáky  (42) 

- s rodiči (25) 

- s pedagogy (30)  

V rámci konzultaci byly projednávány především výchovné problémy žáků, rady ohledně 

příjímacího řízení, ale i řešení osobních problémů žáků.                                                                                                                                          

 

5. Spolupráce s PPP Valašské Meziříčí : 

 

- vyšetřeno 18 žáků s podezřením na poruchu učení 

- vyšetřeni 2 žáci s podezřením na poruchu chování  

- vyšetřeni 1 žáci vycházející z 9. ročníků 
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- rediagnostické vyšetření 6 žáků 

- konzultace s pracovníky PPP a SPC 

 

6. Spolupráce ve škole: 

     -   spolupráce s výchovnou komisí 

     -   spolupráce s asistentem pedagoga, třídními  učiteli i ostatními pedagogy 

     -   výchovné akce pro žáky byly konzultovány s metodikem prevence  s paní Mgr. Annou 

Smahelovou. 

 

7. Spolupráce s dalšími organizacemi: 

      - Krizové centrum Valašské Meziříčí 

     -  OSPOD Valašské Meziříčí 

     -  Úřad práce Vsetín 

     -  PPP Valašské Meziříčí  

     -  SPC Valašské Meziříčí a Kroměříž 

 

8. Duben 2015 – zisk certifikátu Férová škola – informace viz webové stránky školy 

      

 

Prevence ve školním roce 2014/2015 

 

Ve školním roce 2014/2015 proběhlo v rámci prevence pro žáky prvního i druhého stupně 

naší školy několik besed, přednášek a akcí na různá témata. 

Na začátku školního roku se opět uskutečnily orientační dny ve Fryštáku pro žáky 6. 

tříd.Pobyt měl stmelit třídní kolektiv a žáci se měli více poznat v různých situacích a 

vyzkoušet si spoustu aktivit. 

I v letošním školním roce jsme spolupracovali s klubem Most, který pro žáky připravil besedy  

na téma drogy – Život v závislosti (8.ročník), Kreativní myšlení ( 9. ročník), Jak se žije na 

Ukrajině (9.ročník), Sex trochu jinak (8.ročník). Všechny tyto přednášky vedli zkušení 

lektoři. Právě beseda Život v závislosti se setkala s příznivým ohlasem u žáků.  

Pro žáky 1. tříd se uskutečnila beseda s příslušníkem Městské policie – Sám doma.Prvňáčci 

besedovali se strážníkem Městské policie hlavně o kontaktu s cizími lidmi, jak bezpečně do 

školy, o dodržování nejobecnějších pravidel. 

V rámci bezpečnosti v dopravě žáci  4. ročníku plnili průkaz cyklisty. Ne všem se podařilo 

průkaz získat. Dále pro žáky 4. ročníku byla připravena beseda Kyberšikana o nebezpečí 

internetu a o nástrahách, které mohou díky počítači nastat. 

V letošním roce měli žáci 1. stupně možnost seznámit se s ukázkou canisterapie,i s tím, jak se 

chovat k cizím zvířatům, seznámili se i s důležitými prvky první pomoci za asistence 

zdravotní sestry a některé zásahy si vyzkoušeli. 

Problémy, které nastaly se žáky (náznaky šikany, kouření apod.) byly řešeny a konzultovány 

s výchovnou poradkyní. 

Pro žáky druhého a šestého ročníku se uskutečnil program Hasík, kde se žáci seznamovali 

s činností hasičů, v rámci tohoto projektu si prohlédli i hasičskou zbrojnici. 

Ve spolupráci s Poradnou pro ženy a dívky  z Rožnova se uskutečnila  beseda na téma 

Poruchy příjmu potravy pro žáky 7. ročníků. 

Pro žákyně 8. tříd se uskutečnil díky pomoci městských strážníků kurz sebeobrany. 

Díky dlouholeté spolupráci s klubem Most a Městskou policií proběhly všechny besedy 

v dojednaném termínu.  
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Kulturní akce ve školním roce 2014/15 

Trapas nepřežiju 20. 10. 2014 – zúčastnily se třídy 5. A, B a 6. A, B (93 žáků). Základy 

slušného chování s nadhledem. Žák Karel Louda přichází do nové školy v novém městě. Bojí 

se nového kolektivu, nových učitelů, sousedů a holek. Na pomoc mu přijde paní RY-PO-

SLUCH (rychlá pomoc slušného chování) Ukáže mu, jaké dělá chyby. Navzájem se poznávají 

a mění. Z přísné dámy se stane rozverná paní a z méněcenného kluka mladý muž s rozhledem. 

 

Pískomil se vrací 23.10. 2014 – představení zhlédly děti z 1., 2., 3. tříd a třídy 4. A (192 žáků) 

– veselý koncert byl interaktivní show. Členové kapely Pískomil mají pětileté koncertní 

zkušenosti. Zpívají bez playbacku s nástroji naživo.  

 

Červená Karkulka 21. 11. 2014 – přitažlivá a vtipná dvojjazyčná (anglicko-česká) pohádka na 

motivy lidové pohádky. Uvedlo ji Divadelní centrum ze Zlína. Představení se zúčastnili 

všichni žáci 1. stupně. 

 

Peter Black 11. 11. 2014 – zúčastnili se žáci 5. A 6. tříd (vstupné 60 Kč). Byl to příběh 

anglické inscenace, ve které Peter Black, jako člověk z ulice začíná svou cestu za prací. Opět 

ji uvedlo Divadelní centrum ze Zlína.  

 

 

Tři bratři 15. 12. 2014 – zúčastnili se všichni žáci 1. stupně. (vstupné 50 Kč). Česká pohádka 

Zdeňka a Jana Svěráka. Sourozenci-bratři při svém putování vstupují do slavných pohádek,  

ve kterých jich čeká mnoho nástrah, příhod i láska. Pohádka nabízí spoustu zajímavých 

dobrodružství a laskavého humoru. Děj filmu včetně písniček pochází z pera Zdeňka Svěráka 

a Jaroslava Uhlíře.  

 

 

Princezna se zlatou hvězdou na čele 2. 3. 2015 (vstupné 50Kč) – pohádku zhlédlo 219 dětí 

(žáci 1. ,2., 3. a 4. tříd). Klasická pohádka s písničkami na motivy Boženy Němcové. Děj se 

odehrával v zemi krále Dobroslava, jehož jediná dcera Lada právě slavila své osmnácté 

narozeniny. Nakonec našla štěstí v zemi krále Radovana. Pohádku uvedla Divadelní 

společnost Julie Jurištové.  

 

 

 ZUŠ Alfréda Radoka  29. 4. 2015 , (vstupné  30 Kč) uvedla  nové hodinové představení ušité 

na míru mladému publiku. Kvalitní podívaná, jako obvykle jsme byli nadšeni a těšíme se na 

rok příští. Vystoupení zhlédlo 241 žáků 1., 2., a 3. třídy. 

 

 

Ovečka Shaun 22. 6. 2015, animovaný film navštívily děti 1. stupně (vstupné 50,-

Kč)..Hrdinové příběhu se obejdou beze slov. Hlavními hrdiny jsou ovečky, Shaun se 

rozhodne utéct se sedmi ovcemi z farmy. Dostanou farmáře do města a způsobí mu ztrátu 

paměti. V Shaunovi se hne svědomí a za pomoci dvou psů se rozhodnou farmáři osvěžit 

paměť. Celý příběh obsahuje jak nádherné honičky s veselými konci, tak tesklivé okamžiky. 

Animovaný snímek je z dílny Aardmanu.  
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Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2014/15 

 

  

         V tomto školním roce byla otevřena 4 oddělení školní družiny s celkovým počtem 120 žáků. 

1. oddělení   1.-2. třída     Andrea Müllerová 

2. oddělení   1 .třídy           Ing. Veronika Čepicová 

3. oddělení   3.-4.třída       Mgr. Marcela Nováková 

4. oddělení     2.   třídy      Olga Nejedlá 

 

Pracujeme podle Školního vzdělávacího programu zájmového vzdělávání , plníme plán výchovně 

vzdělávací práce školní družiny se zřetelem na zájmy dětí a aktuální dění ve škole i v okolí. Pro děti 

jsme se snažily připravit pestrou skladbu činností, které přispívají k rozvoji klíčových kompetencí. 

Po celý školní rok jsme pracovaly na společných akcích, kterých se zúčastnila všechna oddělení. Hned 

v září to byl výlet do  dětského zábavního parku na Bílé a v dubnu do Galaxie ve Zlíně. V říjnu jsme 

již druhým rokem společně s rodiči dlabali dýně u příležitosti svátku Halloween. Všechny děti 

malovaly obrázky, kterými je nyní vyzdobeno novorozenecké oddělení v místní nemocnici. Tradiční 

akce „Talent družina“  proběhla v listopadu. Zde se děti prezentovaly dovednostmi v různých oborech. 

Je to akce velmi oblíbená, zúčastnily se jí téměř všechny děti. Před  Vánocemi   jsme společně 

připravili spoustu výrobků na  Vánoční  jarmark.   Ve spolupráci s pedagogy 1. stupně ZŠ jsme 

zorganizovali Karneval, na který si děti vlastnoručně vyrobily masky.  Na jaře proběhly velikonoční 

dílny, kde se na různých stanovištích vyráběly   velikonoční  ozdoby, u příležitosti velikonoc jsme 

uspořádali i odpoledne s hledáním velikonočních mašliček a ochutnávkou beránka.  V březnu proběhl 

„Bazárek“, který si rodiče velmi pochvalovali.  Žáci ŠD byli oceněni v soutěži  „Nakresli rallye“. 

Rekreační činnosti probíhaly zejména formou pohybových aktivit na hřišti. Zde děti využívají 

průlezek ke cvičení i volné hře, věnují se míčovým hrám a chvíle odpočinku tráví ve stinné pergole, 

kde hrají i společenské hry. Odpočinkovou činnost si volily dle svého přání, k oblíbeným patřila práce 

s časopisy , vytváření  objektů ze stavebnic, neformální rozhovory. 

Do programu jsme řadili kolektivní a skupinové hry s pravidly, jež podstatně přispívají ke zvyšování 

sociálních kompetencí a posílení komunikačních dovedností. Při společných aktivitách byli starší žáci 

vedeni k pomoci mladším, kteří tak měli možnost se začlenit do kolektivu, osvojit si pravidla 

sociálního soužití. 

Po celý rok jsme se věnovali sezónním činnostem. Na podzim to byl sběr kaštanů a barevného listí 

s následnou tvorbou zvířátek, koláží, šperků a jiných dílek z přírodních materiálů.  

 V zimních měsících jsme si užívali sáňkování, stavění sněhuláků a her na sněhu. 

Na jaře byli žáci vedeni k pozorování probouzející se přírody, venku jsme společně poznávali květiny 

a stromy, v jednotlivých odděleních probíhaly přírodovědné soutěže. Na jaře a na podzim nám SVČ 

Domeček umožnilo výcvik na dopravním hřišti. Děti ze všech oddělení si mohly ověřit své znalosti 
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z dopravní výchovy, která byla do programu ŠD zařazena v podobě kvízů a poznávání dopravních 

značek, ale také dovednosti při jízdě na kole a schopnost pohybovat se bezpečně v dopravním 

provozu. 

Děti ze 2. a 4. oddělení společně podnikly několik přírodovědných vycházek do okolí. Také se 

zúčastňovaly lektorských programů v zámku Kinských. Zpestřením činnosti  byla návštěva rodilého 

mluvčího z Británie. Při hrách s ním si děti procvičily angličtinu a pochytily i mnoho nových pojmů. 

       V rámci ŠD fungovaly i 3 zájmové kroužky. Kroužek keramiky vedla Ing. Čepicová. V něm se 

děti    seznámily s hlínou a jejími vlastnostmi. Při modelování si osvojovaly a prohlubovaly nové 

vědomosti a dovednosti, procvičovaly jemnou motoriku, rozvíjely svou představivost a fantazii. Ve 

výtvarném kroužku pod  vedením p. Müllerové se děti učily základy různých technik – kresba, malba, 

koláže,… Malovaly tužkou, uhlem, rudkou, tuší, akrylovými, olejovými barvami, voskovkami, 

křídami. Kroužek  Originální tvoření s p. Nejedlou. Po celý rok jsme snažily vychovávat žáky ke 

zdravému životnímu stylu, formovat sebeobslužné návyky, dodržování osobní hygieny, rozvíjet úctu 

k druhým a jejich majetku. 

                                         

 

6. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  a ostatních pracovníků 

školy 

Výčet studií, kurzů, seminářů, kterých se pracovníci školy zúčastnili. 

 

 

školné 

 

účet 518700/1 

  
Datum Doklad Text Účastník Částka 

27.8.2013 V-273 Letní škola s didaktikou K. Slípková 100 

3.10.2013 D-201 Hravé recepty do výuky němčiny II. 

M. 

Kratochvílová 590 

3.10.2013 D-202 Hodnocení a jeho účel u žáků 

J. Kardošová, 

D. Tovaryš, 

K. Kubišová 750 

4.10.2013 D-204 Zatracená čeština 

J. Vašková, 

A. Trochtová 1220 

24.10.2013 D-234 Papírové inspirace A. Mullerová 1050 

15.11.2013 D-262 

Poruchy pozornosti, impulzivita, hyperaktivita, 

… 

R. 

Mynaříková 640 

22.11.2013 D-270 Výtvarná inspirace J. Adámková 660 

4.11.2013 V-372 Jak učit žáky matematice ve věku 10-16 let K. Slípková 700 

7.11.2013 D-249 Hospitace jako součást autoevaluace školy D. Miklová 550 

26.11.2013 V-413 Vánoční čarování J. Pačesná 680 

11.12.2013 D-301 Rizikové jevy u dětí a mládeže 

I. 

Stromšíková, 

M. 

Garzinová, V. 1000     
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Jorová, J. 

Vašková 

18.12.2013 D-312 Matematika v běžném životě J. Kardošová  250 

17.1.2014 V-11 Jak zvládat zátěžové situace J. Pačesná 250 

17.1.2014 V-12 Jak zvládat zátěžové situace V. Čepicová 250 

19.2.2014 V-43 Vzdělávání managementu škol D. Miklová 830 

6.2.2014 D-46 Školní řád J. Malíková 630 

26.2.2014 D-58 Soulad ŠVP s RVP L. Chvatíková 590 

17.3.2014 D-75 Práce učitele s žáky se specifickými problémy 

R. 

Mynaříková, 

J. Klimek, J. 

Vašková 1800 

30.4.2014 P-148 Dopravní výchova na 1. stupni 

I. 

Stromšíková 350 

15.5.2014 D-129 Alternativní a augmentativní komunikace 

R. 

Mynaříková  610 

6.6.2014 D-217 Základy rétoriky J. Klimek 250 

4.6.2014 D-213 Základy rétoriky 

M. 

Kratochvílová 250 

          

    Celkem školné   14000 

     
cestovné účet 512700/1 

  
Datum Doklad Text Účastník Částka 

27.8.2013 V-273 Letní škola s didaktikou K. Slípková 1225 

23.9.2013 V-315 Hravé recepty v NJ 

M. 

Kratochvílová 231 

17.10.2013 V-340 Zatracená čeština A. Trochtová 218 

17.10.2013 V-340 Zatracená čeština J. Vašková 218 

1.11.2013 V-367 Hospitace jako součást autoevaluace D. Miklová 255 

4.11.2013 V-372 Jak učit žáky matematice ve věku 10-16 let K. Slípková 99 

19.11.2013 V-400 Papírové inspirace A. Mullerová 284 

21.11.2013 V-403 Poruchy osobnosti, hyperaktivita, impulsivita 

R. 

Mynaříková 132 

22.11.2013 V-406 Výtvarné inspirace J. Adámková 128 

18.12.2013 V-457 

Matematika v běžném životě podle profesora 

Hejného J. Kardošová 213 

7.2.2014 V-25 Školní řád J. Malíková 214 

19.2.2014 V-43 Vzdělávání managementu škol D. Miklová 133 

28.2.2014 V-60 Soulad ŠVP s RVP L. Chvatíková 246 

19.3.2014 V-84 Práce učitele s žáky se specifickými problémy 

R. 

Mynaříková 134 
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19.3.2014 V-87 Práce učitele s žáky se specifickými problémy J. Vašková 134 

19.3.2014 V-104 Práce učitele s žáky se specifickými problémy J. Klimek 134 

30.4.2014 P-148 Dopravní výchova na 1. stupni 

I. 

Stromšíková 214 

15.5.2014 P-161 Alternativní a augmentativní komunikace 

R. 

Mynaříková  245 

26.5.2014 P-181 

Tvořivý přístup k hudbě v hodinách hudební 

výchovy 

M. 

Kratochvílová 229 

26.5.2014 P-182 

Metodika výuky němčiny jako druhého cizího 

jazyka 

M. 

Kratochvílová 228 

          

        4914 

     
 

 

 

 

     

7. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

7.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Pedagogické aktivity učitelů jsou za zaměřeny i na mimoškolní činnost s žáky (sport, výuka 

cizích jazyků, výtvarné soutěže, recitace, literární soutěže, hudba) a zájmové kroužky (viz 

www.zsvyhlidka.cz). V době letních prázdnin  pět vyučujících vedlo letní příměstskou  školu 

pro budoucí děti prvních tříd. Byly uspořádány navíc dva zimní kurzy pro žáky  I. a II. stupně. 

Žáci  I. stupně strávili týden ve škole v přírodě a na druhém stupni se uskutečnilo několik 

exkurzí – přírodovědné, zahraniční (Rakousko, Velká Británie).Všichni žáci se zúčastnili 

školních výletů pod vedením svých třídních učitelů. Šesté ročníky se zúčastnily 

Seznamovacích dnů ve Fryštáku a žáci osmých ročníků projektu Orientační dny – rozvoj 

hodnotové orientace žáků (projekt EU OP Vzdělávání pro konkurence schopnost). V dubnu 

proběhly velikonoční dílny pro žáky a rodiče a během celého školního roku Hrátky pro 

předškoláky s cílem rozvoje grafomotorických dovedností. Pro žáky I. stupně byly připraveny 

koloběžkové a in-line závody, karneval, pěvecká soutěž, návštěva místních výstav v muzeu 

Kinských.  

Žáci během roku navštívili cestopisný pořad Barma ( Myanmar) od agentury Pohodáři a pořad 

Indonésie – po stopách lidojedů od agentury Planeta Země 3000. 

 

Květen 2015 – oslavy 40 výročí založení školy Akademii v Amfiteátru Valašského Meziříčí. 

Exkurze: 

1.) Dukovany, Dalešice - 25. 3. 2015 se  uskutečnila odborná exkurze do jaderné elektrárny 

Dukovany s návazností na prohlídku vodní elektrárny Dalešice.  

2.) Exkurze do bioplynové stanice - dne 24.6.2015 třída IX.B. 
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3.) Programovatelní roboti z lega – ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí žáci 

VIII.A,VIII.B v červnu 2015 měli možnost si vyzkoušet základní funkce robota, 

naprogramovat mu jednotlivé úkoly, apod. 

4.) Hvězdárna Valašské Meziříčí – Částečné zatmění Slunce , žáci 9.ročníku, 10.3.2015 

5.) Svět techniky Ostrava – žáci 8.ročníku v měsíci listopad a prosinec 2015 

Přednášky: 
Energie – budoucnost lidstva 

Jednoduchá fakta s velkým dopadem na kvalitu života budoucí generace stojí v úvodu 

přednášky  o energetice, která  proběhla 15.4.2015 na ZŠ Vyhlídka pro žáky 8.ročníku v 

rámci výuky fyziky. Přednášejícím byl Ing. Petr Pavlík z Katedry energetiky VŠB-Technické 

Univerzity Ostrava. Beseda proběhla v rámci projektu Energie-budoucnost lidstva, který je 

součástí vzdělávacího programu elektrárenské společnosti ČEZ. 

Výstavy – putovní ve spolupráci s Hvězdárnou Valašské Meziříčí  

- Sluneční soustava ( leden 2015) 

- Meteorologie (březen 2015) 

Panely byly škole půjčeny  vždy na 14 dní, možnost doplnění výuky na 1. a 2. stupni, o 

přestávkách, rodiče,… 

V rámci zdravého životního stylu podpořili vyučující na prvním stupni akci „Zdravé zuby“. 

 

Žáci 4. tříd opět absolvovali na dopravním hřišti intenzivní výuku spojenou s praxí 

„Cyklistika na silnici“ a obdrželi průkaz cyklisty. 

 

Pro žáky 2. tříd byla opět připravena akce Hasík, jejíž cílem je poučit děti o bezpečném 

chování při ranním odchodu do školy. Děti byly také pozvány k prohlídce městské požární 

zbrojnice. 

 

Celoročně učitelky připravovaly žáky do různých výtvarných („Požární ochrana očima dětí“, 

„Zebra není jen zvířátko“, „Jedeme na výlet“, „Nebojme se netopýrů“), literárních („Požární 

ochrana očima dětí“) a sportovních soutěží (OVOV), za které byli úspěšní žáci ohodnoceni 

drobnými cenami. 

 

Další akce: 

Canysterapie, Dravci, Děti jsou náš poklad, Rozloučení s podzimem, Květinový den, 

Halloween, Karneval, Den Země, Vánoční jarmark, Velikonoční dílny, Koloběžkové závody 

 

 

V průběhu celého školního roku probíhaly tyto sbírky: 

Recyklohraní (sběr spotřebičů, baterií) 

Zelený strom (sběr papíru) 

Sběr kaštanů 

Soukromá sbírka pro ZOO Štěpánov 

Sbírka víček pro Šimonka 
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Během celého roku učitelky s dětmi navštěvovaly divadelní a koncertní vystoupení v KZ a 

místní výstavy v Sýpce či muzeu. 

 

V průběhu školního roku byly uskutečněny třídní projekty: 

„Chceme si pomáhat“ – žáci prvních a pátých ročníků 

„Den zvířat“ – žáci pátých ročníků 

„Den s pohádkou“ – třída 2.C. 

„24 hodin společně“ – žáci druhých a osmých ročníků 

 

Po celý rok probíhal projekt „Ovoce do škol“, v rámci této akce se uskutečnila i exkurze do 

Ovocentra, kde děti měly možnost nahlédnout do prostor skladování ovoce a na závěr pro ně 

byla připravena ochutnávka různých druhů exotického ovoce. 

 

Škola spolupracuje s dalšími institucemi: 

 

a) kulturní akce ve spolupráci s KZ, Základní uměleckou školou,  Městskou knihovnou 

Valašské Meziříčí, kinem Svět 

b) sportovní akce ve spolupráci se Sportovním klubem mládeže Valašské Meziříčí, TJ 

Valašské meziříčí, plaveckou školou, DDM Valašské Meziříčí 

c) S PPP a krizovým centrem konzultujeme pomoc problémovým žákům, zajišťujeme 

ambulatní péči 

d) ve spolupráci s Policií Česká republika a Městská policie Valašské Meziříčí jsme 

uskutečnili přednášky a besedy pro žáky 

e) kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadujících okamžitou pomoc,p.o. 

f) s Městským úřadem Valašské Meziříčí 

 

7.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

A/ Přírodovědné předměty: 

Talentovaní žáci měli možnost uplatnit své znalosti a dovednosti v přírodovědných  

olympiádách a soutěžích. 

 

 

Přírodovědný klokan  

 

Ve středu 15.10.2014 žáci 8. a 9. ročníku řešili zajímavé úlohy  v rámci soutěže 

„Přírodovědný klokan“. Úkoly vycházely z učiva přírodovědných předmětů – fyzika, chemie, 

zeměpis a přírodopis. Mezi nejúspěšnější řešitele patří:  

Kundrát Tomáš   9.C    

Zetek Filip           9.A     

Kadla Ondřej       9. C     

         

Zeměpisná olympiáda 

V úterý 16. prosince 2014 se na naší škole konalo školní kolo zeměpisné olympiády. Letos se 

do soutěže přihlásilo celkem 28 žáků. Žáci byli rozděleni do 3 kategorií dle věku. Soutěž byla 

složena ze dvou částí – teoretická (vědomostní) bez atlasu a praktická s atlasem. Nejlépe 

soutěž zvládli a do okresního kola 17. února 2015 v Rožnově pod Radhoštěm postupují tito 

žáci: 
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Kategorie A – Veronika Martinková VI.A a Daniel Měrka VI.B  

Kategorie B – Maxim Müller    VII.A 

Kategorie C – Daniel Černoch VIII.A 

 

Výsledky okresního kola: 

 

Daniel Měrka ve své kategorii skončil na 7. místě 

Maxim Müller ve své kategorii skončil na 6. místě 

Daniel Černoch ve své kategorii skončil na 14. místě 

 

Soutěž Hledáme mladého chemika 

Dne 21. 11. se na naší škole konalo 1. školní kolo celostátní soutěže ,,HLEDÁ SE MLADÝ 

CHEMIK“. Soutěže se zúčastnilo 21 žáků. Nejvyššího počtu bodů dosáhli tito žáci: 

1)      Filip Zetek                 9.A         

2)      Adam Gorej               9.B         

3)      Kryštof Kamenec  9.A         

Tito žáci postoupili i do druhého kola soutěže. Zde se dařilo Filipu Zetkovi, který postoupil  

dále a  ve třetím kole obsadil 12. místo ve Zlínském kraji. 

 

Chemická olympiáda 

Školní kolo proběhlo 9.2. (test) a 13. 2. ( praktická část). Ze 30 zúčastněných se nejlépe  

umístili: 

1. Kateřina Kuběnová          IX.A 

2. Tomáš Kundrát                IX.C 

3. Jana Skýpalová                IX.B 

Tito žáci reprezentovali naši školu i v okresním kole, které se konalo v březnu na Gymnáziu 

Františka Palackého. 

  

Biologická olympiáda 

 3. 2. 2015 proběhlo na naší škole školní kolo biologické olympiády.  

 Život stromu je téma letošního ročníku.  Soutěžící plnili 3 disciplíny:  

1. teoretickou část -  test  

2. praktickou část – určování vybraných organismů  

3. laboratorní úkol  

 

  Soutěže se zúčasnili tito žáci:  

kategorie D ( 6. a 7. ročník)  

7. A – Daniš Petr, Burdová Kateřina, Kubičná Marie, Lümelová Klára,   

            Tauchenová Veronika, Žingorová Markéta  

7. B – Bělehradová Karolína, Novosadová Klára, Vlčková Karolína, Vavřinová   

           Zuzana 

 kategorie C ( 8. a 9. ročník)  

8.A – Volková Lenka, Martin Vojtěch Víta, Táborský Tomáš, Tůma Radek  

9.B – Netolička Jan, Netolička Adam  

 

 Vítězi školního kola se stali v kategorii D Marie Kubičná a v kategorii C Netolička Jan.  

V okresním kole nás reprezentoval Jan Netolička. 
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Matematický klokan 

V pátek 21. března proběhl na naší škole další ročník mezinárodní soutěže Matematický 

klokan. Zúčastnili se jí žáci 2 - 9. ročníků. Všichni řešitelé se potýkali s logickými úlohami, 

na které měli přesně 60 minut k jejich vyřešení. V kategorii Cvrček (2. a 3. ročníky), z nichž 

někteří žáci řešili soutěž poprvé, dopadli velmi dobře a nejlepší řešitelé získali 72 z možných 

90 bodů. V ostatních kategoriích Klokánek (4. a 5. ročníky), Benjamín (6. a 7. ročníky) a 

Kadet (8. a 9. ročníky) pak bylo možno získat nejvíce 120 bodů. Nejlepších výsledků dosáhli 

žáci z kategorie Klokánek, kdy nejlepší řešitelé dosáhli  hranice téměř 90 bodů, poté žáci 

z kategorie Benjamín, ti dosáhli maxima 81 bodů a nejméně úspěšní byli žáci kategorie 

Kadet, ve které nejlepší řešitelé dosáhli poloviny možných bodů.  

 
Fyzika 

Talentovaní žáci měli možnost uplatnit své znalosti a dovednosti  ve fyzikální olympiádě pro 

8. a  9. ročník , žáci 7. ročníku se pokusili zvládnout úlohy Archimediády. 

Školní kolo : Kategorie E (9.ročník)- řešitelé 4 žáci, úspěšný řešitel  žádný 

         Kategorie F (8.roční) – řešitelé 10 žáků, úspěšný řešitel a postup do okresního 

kola 5 žáků 

Okresní kolo 55. ročníku fyzikální olympiády - kategorie F 

27.3.2014 proběhlo na Gymnáziu F.Palackého ve Valašském Meziříčí okresní kolo 

55.ročníku fyzikální olympiády kategorie F (8.ročník). 

Úspěšným řešitelem se stal ten řešitel, který získal při řešení 4 fyzikálních úloh alespoň 14 

bodů celkem a alespoň ve dvou úlohách nejméně 5 bodů.  Při řešení si museli poradit s velmi 

záludnými příklady z fyzikální tématikou, museli pracovat s matematicko-fyzikálními 

tabulkami, apod. Berenika Indruchová obsadila vynikající 7.místo a stala se úspěšnou 

řešitelkou. T.Kundrát a T.Zachrdlová obsadili 11.-12.místo, J.Gába obsadil 13. Místo a 

D.Špůrek 14.místo. 

Exkurze: 

V rámci výuky fyziky  9.ročníku proběhla exkurze –Jaderná elektrárna Dukovany, elektrárna 

Dalešice 

V rámci výuky fyziky 7.ročníku proběhla exkurze na Hvězdárně Valašské Meziříčí – téma 

optika 

ZŠ Vyhlídka v tomto školním roce spolupracovala v rámci projektu Centra přírodovědného a 

technického vzdělávání pro moderní výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském 

kraji s ISŠ COP Valašské Meziříčí ( žáci 8.ročníku – návaznost a soulad s ŠVP). 

Proběhlo praktické cvičení z fyziky pro 8.ročník – zapojování, měření elektrických vlastností  

v laboratořích ISŠ COP Valašské Meziříčí. 
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B/Humanitní předměty: 

 

Český jazyk: 

 

Žáci naší školy se také zúčastnili řady soutěží:  

- recitační soutěže 

a) školní kolo pro I. stupeň - proběhlo 3.2.2015 v učebně hudební výchovy ZŠ Vyhlídka 

    - zúčastnilo se jej celkem 40 žáků 

- v kategorii 1. tříd obsadila 1. místo Renáta Janišová (I.A), 2. místo získala Agáta Veselá 

(I.A) a o 3. místo se podělili Adam Kalivoda (I.A ) a Valentýna Maixnerová (I.B) 

- v kategorii 2. a 3. tříd získala 1. místo Adéla Stančíková (III.C),     2. místo obsadili Matyáš 

Hawiger (III.C) a Daniel Sváček (III.C) a 3. obsadil Matyáš Vlček (II.C) 

- v kategorii 4. a 5. tříd 1. místo obsadila Sophie Polociková (IV.B), 2. místo získala Natálie 

Pavlíčková (IV.B) a o 3. místo se podělily Tereza Hanáková (V.A) a Adéla Slačálková (IV.B) 

 

b) školní kolo pro II.stupeň - proběhlo 10.2.2015 v učebně hudební výchovy ZŠ Vyhlídka 

    - zúčastnilo se jej celkem 10 žáků z 6. – 9. ročníku 

- v kategorii 6. a 7. tříd obsadil 1. místo Alexandr Veselý (VII.A),    2. místo získala Petra 

Michnová (VI.B) a 3. místo Michaela Kubišová (VII.A) 

     - v kategorii 8. a 9. tříd obsadila 1. místo Adéla 

Šmelcerová (VIII.A),   

2. místo získala Sára Kocourková (VIII.A) a  3. místo patřilo Tomáši Kundrátovi (IX.C) 

 

 

c) okrskové kolo - proběhlo 5.3.2015 v M-klubu KZ ve Valašském Meziříčí 

 - v 0. kategorii zvítězila Agáta Veselá (I.A) a 2. místo obsadila Renáta Danišová (I.A) 

 - v I. kategorii získala 2. místo Barbora Sváčková (V.A) 

 - v II. kategorii vybojoval 3. místo Alexandr Veselý (VII.A) 

- naši školu také reprezentovali: Matyáš Hawiger (III.C), Daniel Sváček (III.C), Natálie 

Pavlíčková (IV.B), Petra Michnová (VI.B), Adéla Šmelcerová (VIII.A) a Sára Kocourková 

(VIII.A) 

 

d) okresní kolo - proběhlo 25.3.2015 v Rožnově pod Radhoštěm 

- Agáta Veselá (I.A) se umístila v I. kategorii na 3.místě, v téže kategorii získala čestné 

uznání poroty Renáta Danišová (I.A), Barbora Sváčková (V.A) pak v II. kategorii obsadila 2. 

místo, Alexandr Veselý (VII.A) si v III. kategorii vysloužil čestné uznání poroty    

- v regionálním kole naši školu bude reprezentovat Barbora Sváčková (V.A)  

  

f) krajské kolo - proběhlo 29.4.2015 v Uherském Hradišti, naši školu reprezentovala  Barbora 

Sváčková (V.A) 

 

g) Krásenský zvoneček - proběhl 16.-17.4.2015 v M-klubu ve Valašském Meziříčí 

- v I. kategorii  žáků třetích a čtvrtých tříd obsadil 2. místo Daniel Sváček (III.A), 5. místo 

Matyáš Hawiger (III.A) a Adéla Stančíková (III.A) získala 6. místo – tímto výkonem si naši 

recitátoři vybojovali 1. místo v soutěži týmů; ve druhé kategorii, kterou tvoří žáci pátých a 

šestých tříd, obsadili naši recitátoři celkové 2.  místo v soutěži týmů, přičemž Barbora 

Sváčková (V.A) se umístila na 3. místě, Tereza Danišová (VI.A) skončila na 5. místě a Tereza 

Hanáková (V.A) obsadila 6. místo; v nejstarší kategorii, určené žákům sedmých, osmých a 
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devátých tříd, naši žáci obsadili 1. místo,            o vítězství se zasloužil Alexandr Veselý 

(VI.A), který získal 3. místo, a Adéla Šmelcerová (VIII.A) s Michaelou Kubišovou (VII.A) 

 

 

Olympiáda v českém jazyce  

- 11.12.2014 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se 

zúčastnilo 15 žáků z 8. a 9. tříd; na 1. místě se umístila Kateřina Kuběnová (IX.A), která  

v okresním kole, jež proběhlo 5.2.2015 v Rožnově pod Radhoštěm, obsadila 16. místo 

 

-   literární soutěže - 16. ročník literární soutěže Miroslava Kabely – této soutěže  

pořádané městem Valašské Meziříčí se zúčastnilo 8 žáků z 8. a 9. tříd 

 

- Literární a výtvarná soutěž Požární ochrana očima dětí 

- v okresním kole v kategorii L1 obsadila 1. místo Kateřina Hašová (V.A); v kategorii L2 2. 

místo obsadila Adéla Plchotová (VI.B), která se svou prací rovněž získala v krajském kole 

1.místo, a na 3. místě se v kategorii L3 umístila Kateřina Kuběnová (IX.A) 

- vyhlášení a ocenění výsledků proběhlo 22.5.2015 v prostorách Zámku v Lešné u Valašského 

Meziříčí za účasti představitelů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska 

 

 

C/ Cizí jazyky: 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

  

1. školní kolo  

Dne 4.2.2015 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. 

Kategorie I.A (6. a 7. ročník) se zúčastnilo 7 žáků. 

 

1. místo Klára Lümelová (VII.A) 

2. místo Dalibor Dřevojánek (VII.A) 

    3.-4. místo Ondřej Šmarda a Vanesa Stromšíková (oba VII.B) 

 

Kategorie II.A (8. a 9. ročník) se zúčastnilo 9 žáků. 

 

1. místo Michal Nguyen (IX.A) 

2. místo Matěj Trochta (VIII.A) 

    3.-4. místo Adam Gorej (IX.B) a Kateřina Kuběnová (IX.A) 

 

  

2. okresní kolo  

 

Dne 24. února 2015 na naší škole proběhlo okresní kolo olympiády z anglického jazyka. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích, do kterých školy poslaly vítěze ze školních kol.  

První kategorie byla určena pro žáky 6.-7. tříd a zúčastnilo se ji 21 žáků. Naši školu 

reprezentoval Dalibor Dřevojánek ze VII.A, který se umístil na děleném 13.-14. místě. 

Druhá kategorie se týkala žáků 8.-9. ročníků a v konkurenci  27 vrstevníků se umístil Michal 

Nguyen ze třídy IX.A na  třetím místě. 

 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro žáky 5. ročníků 
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Dne 3.3.2015 se uskutečnilo školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce pro žáky 

5.ročníku. Porota (Mgr. Svatava Přívětivá, Mgr. Jana Kardošová, Mgr. Andrea Trochtová) 

nejvíce ocenila výkon Ondřeje Švajdy ze třídy 5.B, na druhém místě se umístil Samuel 

Indruch také ze třídy 5.B. Třetí místo získala Barbora Sváčková ze třídy 5.A. 

 

 

 

7.3 Účast žáků ve sportovních soutěžích 

 

    okrsek okres kraj Mezikrajové ČR 

přespolní běh  ml dívky   6/2.       

přespolní běh st dívky   6/2. 6/3.     

přespolní běh  ml hoši    6/7.       

přespolní běh  st hoši   6/2. 6/4.     

Běh Emila Zátopka 2. stupeň 75/1.       1., 20 

Běh Emila Zátopka NŠ 25/1.       1. 

halová kopaná ml.   10/3.         

halová kopaná st.   10/1. 10/2.       

florbal hoši st.   12/3.         

florbal hoši ml.   13/1. 10/3.       

florbal dívky ml.     10/1. 10/2.     

Vybíjená dívky   10/1. 10/5.       

Vybíjená hoši             

basketbal hoši             

basketbal dívky   12/1. 10/4.       

basketbal hoši ml.     12/3.       

basketbal dívky ml.     10/1. 10/1. 9/ 3.   

malá kopaná st.   10/1. 10/5.       

malá kopaná ml.   11/1. 11/1.       

Pohár rozhlasu ml dívky 10/1. 11/1. 12/1.   12/5. 

  ml. Hoši 12/1. 12/7.       

  St. Dívky 10/1.         

  st. Hoši 12/1. 11/1. 10/3.     

Atletický čtyřboj ml dívky   5/1. 5/3.     

  ml. Hoši   5/6.       

  St. Dívky   5/1. 5/2.     

  st. Hoši   5/5. 5/2.     

              

OVOV     16/1.,3. 8/2.   
15/1., 
1.1.2.3. 

Hurá na Zlatou tretru       12/5.     

Hockeybal   6/1.     6/9.   

Plavání přebor města   20/1.         

              

              

I. Stupeň               
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Mc Donaldś ml.   14/6.         

Mc Donaldś st.   12/1. 12/1. 12/3.     

Hurá na Zlatou tretru       12/7.     

Vybíjená   12/3.         

              

              

První číslo ve zlomku je počet 
účastníků             

Za zlomkem je umístění             
 

   

   

 

   

 

   

  

   

   

7.4 Program enviromentálního vzdělávání, výchovy a osvěty 

  

 komentář 

Vzdělávání  

Školní metodik envirometálního vzdělávání Mgr. Věra Malošová 

  

Školní vzdělávací program  

Problematika envirometálního vzdělávání je 

zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP 

Zpracován plán enviromentální výchovy 

Samostatný předmět envirometálního 

vzdělávání 

ne 

Organizace envirometálního vzdělávání  

Škola má zpracovaný program 

envirometálního vzdělávání 

 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, 

podnikovou sférou, ostatními subjekty 

 Akce Recyklohraní, Strom života ( sběrová 

akce papíru), Muzeum regionu Valašsko – 

přednášky, exkurze, výstavy, soutěže, sběr 

vršků 

Organizování celoškolních aktivit 

zaměřených na envirometální vzdělávání 

 

Spolupráce školy s dalšími základními 

školami, předávání si zkušeností 

V letošním roce neproběhly žádná 

spolupráce s ostatními školami 

Využívání středisek a center ekologické 

výchovy 

Spolupráce s Ekocentrem Radhošť, 

Ekoporadnou Valašské Meziříčí, SVČ 

Alcedo Vsetín. SVČ Domeček Valašské 

Meziříčí, Střední lesnická škola Hranice – 

Lesní aktivity 

Ekologizace provozu školy (šetření energií, 

třídění odpadů) 

Sběr papíru, plastových vršků, třídění elektro 

odpadu 

8. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
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Viz inspekční zpráva ze dne 7.5.2014. 

 

 
 

9. Základní údaje o hospodaření školy 
v tis. Kč 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Z
áv

az
n
é 

u
k
az

at
el

e
 

Přímé NIV celkem 17 639 17 639 

z toho 
- Platy 12 611 12 611 

- OON 104 104 

Limit počtu zaměstnanců 44,33 43,07 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k
az

at
el

e
 Odvody 4 798 4 798 

FKSP 126 126 

ONIV 320 320 

Prostředky poskytnuté a stanovené 

zřizovatelem 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Z
áv

az
n
é 

u
k
az

at
el

e
 Příspěvek NIV 4 503 4 503 

Příspěvek na investice 0 0 

Příjmy  180 184 

 

v tis. Kč 

Prostředky 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 23 23 

Fond rezervní 26 41 

Fond investiční 38 88 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Soutěže a přehlídky - UZ 33166 10 10 

Další zdroje 

Doplňková činnosti školy 248 295 

Doplňková činnost školní jídelny 881 837 

 

Údaje se uvádějí za kalendářní rok, ve kterém byl zahájen školní rok, za který je zpracována 

výroční zpráva školy.   
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Závěr: 

Nadále chceme pokračovat v náročné práci s dětmi, dosahovat dobrých výsledků ve školních 

činnostech, mimoškolních činnostech, rozvíjet talent žáků, přistupovat individuálně k žákům, 

respektovat jejich rozvoj v celém výchovně vzdělávacím procesu. V tomto školním roce 

proběhla celá řada aktivit vedoucí ke zvelebení školy a  jeho okolí. Školská rada se scházela 

dle zákonných lhůt. Nadále pracovala Rada rodičů jako poradní orgán pro vedení školy. 


