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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 600149579 

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 
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Školní družina 120                       IZO 120 400 065 

Školní klub 60                       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 12 262 21,8  

2. stupeň ZŠ 9 218 24,2  

Školní družina 4 120 30  

Školní klub 0 0 0  

 

 

 

 

 

1.5 Údaje o školské radě 

Datum zřízení 1.12.2005 

Počet členů školské rady 3 

Kontakt skovranek@zsvyhlidka.cz (předseda školské rady) 

 

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.Vzdělávací program školy 

 

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, informatika, sportovní aktivity 

8. roč. – sportovní aktivity, zájmová výtvarná výchova 

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

 

 

 

 

 

Organizace výchovně - vzdělávacího procesu školy 

mailto:skovranek@zsvyhlidka.cz%20(předseda
mailto:stromsikova@zsvyhlidka.cz
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Během školního roku 2017/18 byl ŠVP Vyhlídka do života uveden do souladu s upraveným 

RVP ZV v rámci opatření MŠMT. V ŠVP byla hlavně změněna charakteristika ŠVP, kde byly 

upraveny podmínky pro vzdělávání žáků s se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Další úpravy budou probíhat dle aktuálních potřeb přicházejících žáků. 

 

 

3. Personální údaje 

 

3.1 Základní údaje o pracovnících školy 

Počet pracovníků celkem 48 

Počet učitelů ZŠ 29 

Počet vychovatelů ŠD 4 

Počet asistentů pedagoga 3 

Počet správních zaměstnanců ZŠ 6 

Počet správních zaměstnanců ŠJ 7 

 

 

 

3.2 Údaje o pedagogických pracovnících 

Údaje o pedagogických pracovnících 

      

Pedagogičtí 

pracovníci 
Funkce Úvazek 

Let ped. 

praxe 

Stupeň vzdělání 
Aprobace 

1 
Učitel 1,0000 

do 19 VŠ – Přír.f. Ostrava /Bi – Základy 

zeměd. výroby/ 

2 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Ostrava Tv - On 

3 Učitel 1,0000 do 32 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

4 Učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

5 Učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

6 Učitel 1,0000 nad 32 VŠ - Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

7 Učitel 1,0000 do 32 VŠ - Ped. f. Olomouc Tv - Bv 

8 Učitel 1,0000 nad 32 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. - 4. r. 

9 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

10 Učitel 1,0000 nad 32 VŠ - Ped. f. Ostrava Čj - Hv 

11 Učitel 1,0000 do 32 VŠ - Ped. f. Ostrava M - F 

12 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Přír. f. Olomouc M - Ch 

13 Učitel 1,0000 do 19 VŠ - Ped. f. Praha 1. stupeň ZŠ 

14 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Přír. f. Brno M - Bi 

15 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

16 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Ostrava 1. stupeň ZŠ 

17 Učitel 1,0000 do 32 VŠ – Fil. f. Ostrava Čj - D 

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

19 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Fil. f. Olomouc Čj - latina 

20 Učitel 1,0000 do 27 VŠ - Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

21 Učitel 0,8636 do 27 VŠ – Ped.f. Olomouc Čj 

22 Učitel 1,0000 do 32 VŠ – Přír. f. Brno M - F 

23 Učitel 1,0000 do 2 VŠ – Ped. f. Olomouc 1. stupeň ZŠ 

24 Učitel 1,0000 do 19 VŠ – Fil.-příř. f. Opava Čeština 

25 Učitel 1,0000 do 27 VŠ – Ped. f. Brno 1. stupeň ZŠ 
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26 Učitel 1,0000 do 12 VŠ – Ped. f. Olomouc AJ -Čj 

27 Učitel 1,0000 do 6 VŠ – Přír. f .Brno Bi - Geografie 

28 Učitel 0,6818 do 6 VŠ – Přir. f. Olomouc M - Geografie 

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

30 

 Vychovatel 0,8154 

do 19 SŠ pedagogická a 

sociální Zlín 

Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

31 

Vychovatel 0,9500 

do 19 OA, V.M. KPPP a Zařízení 

pro DVPP – 

pedagog volného 

času 

32 Vychovatel 0,8214 do 19 Gymnázium, V. M. OU - vychovatel 

 

33 

 

Vychovatel 

 

0,6875 

 

do 19 

SPgŠ, Přerov 
Vychovatelství 

34 
Asistent 

pedagoga 
0,5000 

do 19 SPgŠ, Přerov KPPP a Zařízení 

pro DVPP – 

asistent pedagoga 

35 

Asistent 

pedagoga 
0,5000 

do 2 Gymnázium, V. M. VOŠ pedagogická 

a sociální 

Kroměříž - 

asistent pedagoga 

36 Asistent 

pedagoga 
1,0000 

do 19 Ostravská univerzita, 

Ostrava 
 

 

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 

Vychovatelky ŠD 100 Vychovatelky ŠD 100 

Komentář: 

 

Celý pedagogický sbor je plně kvalifikovaný. 

 

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 

0 6 2 13 2 9 0 2 0 1 4 31 
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Potřebnou kvalifikaci splňují všichni pedagogičtí pracovníci. 

K 30. 6. 2018 ukončili pracovní poměr tři pedagogičtí pracovníci - pracovní poměr na dobu 

určitou a odchod do starobního důchodu, jeden nepedagogický pracovník – odchod do starobního 

důchodu. 

Během školního roku čerpá 4 pedagogičtí pracovníci mateřskou nebo rodičovskou dovolenou. 

 

 

 

 

 

3.5 Údaje o nepedagogických pracovnících 

 

Ostatní pracovníci Funkce Úvazek Stupeň vzdělání 

1 uklízečka 0,75 SOU 

2 uklízečka 1,00 SŠ 

3 uklízečka 1,00 SOU 

4 uklízečka 1,00 SOU 

5 školník 1,00 SOU 

6 účetní 1,00 VŠ – bakalářské 

7 vedoucí školní jídelny 1,00 SŠ 

8 kuchařka 1,00 SOU 

9 kuchařka 1,00 SOU 

10 kuchařka 1,00 SOU 

11 kuchařka 1,00 SOU 

12 kuchařka 1,00 SOU 

13 kuchařka 1,00 SOU 

 

+ 0,5 pomocná kuchařka – OON DČ 

 

 

4. Počty žáků 

 

třída počet žáků z toho 

chlapců 

z toho dívek  

I.A 20 11 9  

I.B 20 12 8  

II.A 20 11 9  

II.B 19 11 8  

II.C 20 10 10  

III.A 26 13 13  

III.B 25 13 12  

IV.A 28 13 15  

IV.B 22 10 12  

V.A 21 8 13  

V.B 22 5 17  

V.C 19 6 13  

VI.A 23 13 10  

VI.B 29 12 17  
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VI.C 25 15 10  

VII.A 25 14 11  

VII.B 29 21 8  

VIII.A 25 14 11  

VIII.B 22 13 9  

IX.A 19 11 8  

IX.B 21 11 10  

celkem 480 247 233  

 

 

4.1 Zápis k povinné školní docházce 

 

počet prvních tříd počet dětí přijatých do 

prvních tříd 

od 3.9.2018 

 počet odkladů pro  školní rok 

2018/2019 

2 55  8 

4.2 Výsledky přijímacího řízení 

 

a) na víceletá gymnázia přijato: 

 z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázium 0 1 

 

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

ročníků přijato: 

gymnázia Střední odborná škola  Střední škola – učební obor celkem 

 

1 24  15 40 

 

c) do učebních oborů 

z nižších ročníků 

5 

 

d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku 

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

v devátém ročníku v nižším ročníku 

40 5 

 

 

 

 

5 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

5.1 Přehled o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Přehled o prospěchu 

 

I. stupeň 
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Třída Počet 

žáků 

Prospělo Prospělo 

s vyznamenáním 

Neprospělo Jiné hodnocení 

I.A 20 0 20 0 0 

I.B 20 0 20 0 0 

II.A 20 3 16 1 0 

II.B 19 2 17 0 0 

II.C 20 1 19 0 0 

III.A 26 3 22 0 1 stud.v zahraničí 

III.B 25 7 18 0 0 

IV.A 28 5 23 0 0 

IV.B 22 17 5 0 0 

V.A 21 7 14 0 0 

V.B 22 9 13 0 0 

V.C 19 7 12 0 0 

 

 

II. stupeň 

 

Třída Počet žáků Prospělo Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Jiné hodnocení 

VI.A 23 15 8 0 0 

VI.B 29 11 15 2 1 stud.zahraničí 

VI.C 25 14 8 3 0 

VII.A 25 17 6 2 0 

VII.B 29 24 5 0 0 

VIII.A 25 15 8 2 0 

VIII.B 22 12 7 3 0 

IX.A 19 13 6 0 0 

IX.B 21 16 4 0 1 stud.zahraničí 

 

 

Celkový přehled 

 

 Počet 

žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Neprospělo Počet žáků s 

dostatečnou 

Jiné hodnocení 

1. stupeň 262 199 1 9 1 stud.v zahraničí 

2. stupeň 218 67 12 82 2 stud.v zahraničí 

Celkem 480 266 13 91 3 stud.v zahrničí 

 

 

Přehled o chování 

 

I. stupeň 

 

 

Třída Počet Pochvaly Pochvaly NTU Důtka TU Důtky 2.stupeň 3.stupeň 
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žáků TU ŘŠ ŘŠ 

I.A 20 9 0 3 0 0 0 0 

I.B 20 20 0 0 0 0 0 0 

II.A 20 8 0 0 0 0 1 0 

II.B 19 13 0 0 1 3 0 0 

II.C 20 20 0 0 0 0 0 0 

III.A 26 14 0 0 0 0 0 0 

III.B 25 4 0 1 0 0 0 0 

IV.A 28 18 0 3 0 0 0 0 

IV.B 22 2 0 2 5 0 0 0 

V.A 21 8 1 0 0 0 0 0 

V.B 22 11 1 0 0 0 0 0 

V.C 19 4 6 0 0 0 0 0 

 

 

II. stupeň 

 

Třída Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka TU Důtka 

ŘŠ 

2. 

stupeň 

3.stupeň 

VI.A 23 10 1 1 0 0 0 0 

VI.B 29 5 3 0 1 0 0 0 

VI.C 25 7 3 0 0 0 0 0 

VII.A 25 6 6 0 1 3 0 0 

VII.B 29 8 2 2 1 0 0 0 

VIII.A 25 12 3 2 1 0 0 0 

VIII.B 22 7 5 0 4 0 0 0 

IX.A 19 2 4 0 2 0 0 0 

IX.B 21 7 6 2 0 0 2 1 

 

 

Celkový přehled: 

 

 Počet 

žáků 

Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

NTU Důtka 

TU 

Důtka 

ŘŠ 

2. stupeň 3. stupeň 

1. stupeň 262 131 8 9 6 3 1 0 

2. stupeň 218 64 33 7 10 3 2 0 

Celkem 480 195 41 16 16 6 3 0 

 

 

5.2 Údaje o zameškaných hodinách 

 

 Počet 

omluvených 

hodin 

Počet 

omluvených 

hodin na žáka 

Počet 

neomluvených 

hodin 

Počet neomluvených hodin 

na žáka 

Celkem 23107 48,06 23 0,05 
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5.3 Údaje o žácích s podpůrnými opatřeními: 

 

Během školního roku byli žáci zdravotně postižení rediagnostikování a přeřazení mezi žáky s 

podpůrnými opatřeními. Zdravotně postižený je pouze 1 žák z I.stupně  se specifickou 

poruchou učení. 

 

 

Po vyšetřeni v PPP nebo SPC od 1.9.2017 byli žáci zařazeni takto: 

a) s PO 1.st.: na I.stupni 8 žáků,   na II.stupni 6 žáků 

b) žáci s PO 2.st.: na I.stupni 13žáků,  na II.stupni 14 žáků 

c) žáci s PO 3.st.:  na I.stupni 1 žák, na II.stupni 2 žáci 

d) žáci s PO 4.st.:  na I.stupni 0 žáků, na II.stupni 1 žák 

 

Žáky s PO 5. st. jsme na škole neměli. 

 

Podle IVP bylo vzděláváno 30 žáků. 1 žák byl vzděláván podle ŠVP s minimálními výstupy. 

Individuální vzdělávací plány byly vypracovány na podkladě odborného posudku ve 

spolupráci se školskými poradenskými zařízeními (PPP a SPC). IVP sloužily ke kompenzaci 

obtíží ve vzdělávání žáka formou úprav v režimu školní výuky a domácí přípravy. Vycházeli 

jsme z aktuální situace žáka a jeho konkrétních možností. Reflektovali jsme možnosti a 

potřeby žáka. Mezi důležitá podpůrná opatření patřila motivace k učení (stejně jako pro 

každého jiného žáka), dále jsme preferovali logickou organizaci a srozumitelnost 

předkládaného učiva, zohlednění pracovního tempa, možnost redukce učiva. Využívali jsme 

různé formy hodnocení. K pravidelnému vyhodnocování IVP docházelo v průběhu celého 

školního roku. Třídní učitelé IVP vždy pravidelně evaluovali a výchovnému poradci dali k 

dispozici vyhodnocení. Výchovný poradce je konzultoval v PPP a SPC. O slovní hodnocení 

výsledků studia dle IVP v tomto školním roce nikdo ze zákonných zástupců nezažádal. 

Další formy vzdělávání: 

V  rámci specifikace požadavků   žákyni 3. ročníku a žákovi 6.a 8.ročníku  byl  přidělen po 

celý školní rok asistent pedagoga. Žáci s SPU, SPCH a vadou řeči pracovali na škole v rámci 

individuální integrace v kroužcích reedukační péče, v pedagogické intervenci a  speciálně 

pedagogické péči. 

6. Komentář k údajům o výsledcích výchovně vzdělávacího procesu 

 

Hodnocení výchovného poradce 

 

1. Vzdělávací akce výchovných poradců: 

- 28.8.-29.8.2017 SPU důskladně a prakticky 

- 17.10.-18.10.2017 SPU důskladně a prakticky 

- 17. 10. 2017 Seminář výchovných poradců 

- 18.1.2018 Aplikace podpůrných opatření pro žáka se SVP ve školní praxi 

- únor 2018 Fakultativní e-learningové vzdělávání výchovných poradců ZŠ k 

problematice jednotných přijímacích zkoušek 

- 28. 2. 2018 Kariérové poradenství - trendy, tipy, inspirace 

- 2. 5. 2018Seminář výchovných poradců 

2. Akce pro žáky: 

- říjen – květen - Sdílení dílen- projekt ISŠ COP Valašské Meziříčí pro 8. ročník 

- 15. 10. 2017 Den řemesel 

- 14. 11. 2017 Burza škol 
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- 8.12.2017 ROBE -9.ročník 

- 12.1.2018 Exkurze OA Valašské Meziříčí 

- 16.4.2018 Veletrh práce 

- 23.4.2018 a14.5.2018 Volba povolání pro 8. r. se zástupcem Úřadu práce 

Valašské Meziříčí 

- 13. 6. 2017 – Návštěva Krizového centra Valašské Meziříčí 

- Scio testy – Informace o možnosti zakoupení 

- Atlas školství – 9. ročník 

- Orientační dny – Fryšták 

- Soutěž o Zlatou olovnici v řemeslných dovednostech v dřevooborech a 

styvooborech 

3. Akce pro rodiče: 

- 11.9.2017  - Přijímací řízení na SŠ (přednáška pro rodiče žáků  9.tř.) 

- 14.11.2017  - Setkání rodičů žáků 9. tříd se zástupci SŠ, SOŠ, SOU 

4. Konzultace výchovné poradkyně : 

-    konzultační hodiny:  pondělí  od 13.45 -14.30,  středa  od  7.00 - 7.45 hod., 

jiný termín byl možný po telefonické dohodě 

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

příjímacího řízení, integrace žáků, ale i řešení osobních problémů žáků. 

 

Prevence ve školním roce 2017/18 

 

V naší škole byl ve školním roce 2017/2018 realizován komplexní program prevence 

rizikového chování, který je neoddělitelnou součástí výuky i života celé naší školy. 

V rámci prevence jsme zajišťovali a doplňovali během roku seznam přednášek, besed 

a akcí. Samozřejmostí byla po celý rok komunikace jak se žáky, tak pedagogy, a pomoc při 

řešení různých situací, závažných problémů. 

Zaměřili jsme se na: 

- oblast zvyšující odolnost dětí vůči sociálně patologickým jevům 

- odmítání hrubého chování, vulgarismů, agresivity, šikany a porušování  pravidel 

- formování postojů a na zdravý životní styl 

- předcházení rizikovým jevům jako: šikana, záškoláctví, vandalismus, krádeže, drogy 

- správnou životosprávu, první pomoc a předcházení úrazům 

 

Další cíle: 

- Zapojili jsme rodiče i učitele do akcí zaměřených na prevenci. 

- Spolupracovali jsme se žákovským parlamentem. 

- Spolupracovali jsme úzce s organizacemi, které se prevencí zabývají (OSPOD, 

Městská policie) 

 

Vzdělávání pedagogů: 

- Metodik prevence prováděl samostudium, účastnil se konzultací s krajskou 

metodičkou prevence, schůzek metodiků prevence. 

- Metodička prevence spolu s výchovnou poradkyní uskutečnily přednášku pro učitele 

I.a I.stupně a vychovatelky školní družiny v oblasti inkluze. 

- Pedagogové se formou samostudia  vzdělávali v oblasti školské legislativy. 
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Rodiče a veřejnost: 

- Rodiče byli seznámeni se Školním řádem, Školní preventivní strategií, Programem 

proti šikanování a jejím řešením. 

- Rodiče byli seznámeni s nebezpečím různých sociálně patologických jevů. 

- Rodiče využívali konzultačních hodin třídních učitelů, výchovného poradce, metodika 

prevence. 

- Rodiče se účastnili vybraných akcí školy zaměřených na prevenci. 

 

Plán hlavních aktivit: 

- Zaměřili jsme se na akce týkající se osobnosti dítěte, komunikace mezi vrstevníky, 

komunikace v rodině, navazování vztahů s vrstevníky, vzorů chování, emocí, drogové 

závislosti, šikany, kyberšikany, požívání alkoholických a tabákových výrobků, 

správné životosprávy a životního stylu (hodiny VKO, VKZ). 

- Byly uspořádány adaptační pobyty žáků 6. a 8. ročníků. 

- Byly zorganizovány lyžařské kurzy, exkurze, školní výlety a školy v přírodě. 

 

Aktivity školy: 

- Projektové dny v rámci vyučování realizované vyučujícími naší školy 

- Dny otevřených dveří pro rodiče, konzultační dny 

- Projekt „Společný den druháků a osmáků“ 

- Mikulášské nadílka pro děti z MŠ 

- Hrátky s předškoláky 

- Vánoční jarmark 

- Velikonoční dílny 

- Adaptační pobyty ve Fryštáku (6. ročníky) 

- Orientační dny ve Fryštáku (8.ročníky) 

- Rozloučení s podzimem 

- Sportovní soutěže a aktivity 

- Humanitární den 

- Soutěž 6.- 8. ročníků „Paragraf 11/55“ 

- Školy v přírodě (1.stupeň) 

- Maškarní karneval 

- Den dětí 

- Dopravní soutěž mladých cyklistů 

- Koloběžkové závody 

- Pěvecká soutěž 

- Recitační soutěž 

- Soutěž Paragraf 11/55 

- „Společně sportujeme“ – akce se ZŠ Fryšták 

- Zapojení do literárních a výtvarných soutěží pořádaných jinými organizacemi (BESIP, 

Hasiči) 

 

Na akcích se podíleli učitelé a vedení školy. 
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AKCE V RÁMCI PREVENCE NA I. STUPNI VE ŠK.ROCE 2017/2018 

1.ročník: 

- Já a moji kamarádi (vztahy mezi dětma) 

- První pomoc 

- Společně bezpečně 

- MP – Dopravní výchova aneb bezpečně na silnici 

- Veselé zoubky 

- Zdravá 5 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

2.ročník: 

- Jak spolu mluvíme (komunikace, mezilidské vztahy) 

- Hasík 

- První pomoc 

- projekt „Společný den druháků a osmáků“ 

- Společně bezpečně 

- MP – Dopravní výchova aneb bezpečně na silnici 

- Ochutnávka ovoce v rámci výchovy ke zdravé stravě (Ovocentrum) 

- Zdravá 5 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

3.ročník: 

- Myšlenky a vztahy (komunikace, mezilidské vztahy, kamarádství) 

- Městská policie – Bezpečně doma i na ulici 

- Ochutnávka ovoce v rámci výchovy ke zdravé stravě (Ovocentrum) 

- Zdravá 5 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

4.ročník: 

- Moje vzory, úspěch, neúspěch 

- Jak se bránit nátlaku 

- Městská policie – Dopravní výchova 

- Šikana aneb nauč se říkat „Ne“ 

- Zdravá 5 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

5.ročník: 

- Bezpečnost na internetu 

- Městská policie – Dopravní výchova 

- První pomoc 

- Šikana aneb nauč se říkat „Ne“ 

- Zdravá 5 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 
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Pro všechny třídy I.stupně byla zorganizována ukázka výcviku policejních psů Městské 

policie. 

Ve třídách I.B a II.C byla realizována v rámci prevence na škole v přírodě beseda 

o výcviku služebního psa Policie ČR, která byla doplněna ukázkami poslušnosti, zadržení 

pachatele a vyhledávání předmětů. 

 

AKCE V RÁMCI PREVENCE NA II..STUPNI VE ŠK.ROCE 2017/2018 

 

6.ročník: 

- adaptační pobyt ve Fryštáku 

- projekt Hasík 

- beseda Dozrávám v osobnost 

- návštěva Protidrogového vlaku („Revolution Train“) 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

7. ročník: 

- beseda Emoce a jak si s nimi poradit 

- přednáška Čas proměn - Dospívání 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

8. ročník: 

- Orientační dny ve Fryštáku 

- přednáška Život se závislostí 

- beseda Osobnost a přizpůsobování se druhým 

- přednáška na téma HIV/ AIDS 

- beseda Vztahy ve třídě (cyklus dvou besed) 

- beseda na téma Závislost tady a teď (Agarta) 

- projekt „Společný den druháků a osmáků“ 

- První pomoc 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

9.ročník: 

- přednáška Trestní odpovědnost u nezletilých a mladistvých 

-  přednáška Kyberšikana 

- přednáška na téma HIV/AIDS 

- přednáška Život v závislosti 

- beseda Rizikové chování 

- beseda na téma Závislost tady a teď (Agarta) 

- exkurze Středisko výchovné péče Valašské Meziříčí 

- exkurze do Domu s pečovatelskou službou 

- Školní projekt (ovoce, zelenina, mléčné výrobky) 

 

V rámci prevence byly uskutečněny také přednášky pro rodiče. 

Volnočasové aktivity: 
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Ve škole fungovala od října do května řada kroužků: 

Kroužky na 1.stupni: 

- Vařečka (výchova ke zdraví, hygienické zásady, zdravý životní styl) 

- Hrajte si s námi (hry na podporu přátelství, komunikace, podpora zdravého životního 

stylu) 

- Cvičení s hudbou (podpora zdravého životního stylu, pohyb) 

- Deskové hry (podpora vzájemných vztahů, respektování druhého) 

- Sborový zpěv (zdravé pískání) 

- Pohádková angličtina 

- Atletika (zdravý pohyb, zdravý životní styl) 

 

Kroužky na 2. stupni: 

- Kouzelný štětec (rozvoj dovedností) 

- Robo kroužek – rozvoj polytechnických dovedností 

- Hrátky s matematikou – řešení netypických úloh, rozvoj logických dovedností 

- Střelecký kroužek 

Po celý školní rok pracoval žákovský parlament. 

Dále na škole pracovala rada rodičů, která spolu s vedením školy diskutovala několikrát ročně 

o problémech týkající se školy, rodiče  vznášeli připomínky, dotazy, přání. Dále pak rodiče 

informovali ostatní o projednávaných věcech na třídních schůzkách. 

 

Spolupráce s organizacemi: 

V rámci prevence naše škola spolupracovala s těmito organizacemi: 

- OSPOD Valašské Meziříčí 

- Městská policie Valašské Meziříčí 

- Středisko výchovné péče Valašské Meziříčí 

- Klub Most Valašské Meziříčí 

- Zastávka Valašské Meziříčí (nízkoprahové zařízení) 

- Agarta Vsetín (kontaktní centrum Klíč – nízkoprahové zařízení) 

- Centrum pro rodinu Jitřenka Hranice na Moravě 

- DIS Fryšták 

 

Cíle, které jsme si dali, byly naplněny, podařilo se nám vyřešit řadu obtíží, problémů, 

které naši školu zasáhly. Velký posun nastal také v navázání důvěry žáků s metodikem 

prevence, kdy žák s problémem přišel mnohdy sám bez popudu třídního učitele s tím, že 

nějaký problém má, že jej něco či někdo trápí. Žáci mnohem více využili přímého kontaktu 

s metodikem prevence než schránky důvěry. 

Co se týče preventivních aktivit i v dalším školním roce navážeme na to, co se nám letos 

osvědčilo, co bylo přínosem. 

 

Přehled kulturních akcí pro žáky I. a II. stupně ZŠ Vyhlídka za školní rok 2017/18 

 

5. 10. 2017 –Pískomil se vrací 
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Koncert kapely Pískomil. Koncert byl koncipován jako interaktivní show. Muzikanti kladli 

dětem otázky a zapojili je i do tanečních čísel v hledišti i na podiu. Zúčastnili se žáci 4. a 5. 

tříd. 

8.2.2018 – Na kouzelném paloučku s Jů a Hele 

Loutkoherecká skupina Loudadlo předvedla pohádkovou revue s nadživotními loutkami, která 

děti zavedla na kouzelný palouček plný písniček, pohádek, soutěží a překvapení. Zúčastnily se 

třídy I.A, II.A, II.B, III.A a III.B 

9.3.2018 – Dobrodružství Hastrmana Tatrmana 

Přestavení divadelní společnosti Julie Jurištové z Prahy. Děti zhlédly pohádku o Hastrmanovi, 

který se chtěl stát vodnickým králem, a proto se vydá na cestu plnou dobrodružství. 

Představení navštívily děti 1. stupně. 

12.4.2018 – Zkrocení zlé ženy 

Žáci 7. a 8. tříd viděli klasickou Shakespearovskou komedii o věčném střetu mezi mužem a 

ženou. 

21.12. 2017 – filmové představení Hurvínek 

Příběh se známými postavičkami Hurvínkem, Máničkou a panem Spejblem se odehrál ve 

starodávném muzeu, kterému hrozila zkáza. Kino navštívili žáci 1. stupně. 

11.4. 2018  Taneční vystoupení ZUŠ Alfréda Radoka 

Představení navštívili žáci 1. stupně. Žáci ZUŠ předvedli divákům výsledky své celoroční 

práce. 

21.5.2018 – Anglické divadlo A siily bear 

Činoherní anglicko – česká pohádka, jejímž cílem bylo lehkou hravou formou za pomoci 

písniček obohatit výuku AJ a motivovat k dalšímu rozvíjení jazykových schopností dětí. 

Zúčastnili se žáci pátých ročníků. 

 

 

Hodnocení činnosti školní družiny za školní rok 2017/18 

 

Školní družina pracovala v tomto školním roce ve čtyřech odděleních s počtem 30 dětí v 

každém oddělení. 

Vychovatelky školní družiny ve školním roce 2017/18: Andrea Müllerová, Markéta 

Hárychová, Romana Kachtíková. 

Vedoucí ŠD: Olga Nejedlá 

Činnost školní družiny vycházela ze Školního vzdělávacího programu pro školní družinu        

a celoročního plánu výchovně vzdělávací práce ve školní družině pro rok 2017/18. 

V září jsme se seznámili s novými žáky, provozem a řádem školní družiny. Děti jsme poučili 

o bezpečném pohybu ve třídách, na chodbě ŠD a WC. S prostory školní zahrady a bezpečném 

hraní na průlezkách byly děti seznamovány postupně, stejně jako s používáním reflexních vest 

a pokynu zvednutí terčíků, při přecházení přes vozovku ve skupině. Dále pak se 

samoobslužnou činností jako např. udržování pořádku ve školní družině, po volném hraní i po 

skončení společné činnosti. V neposlední řadě byly děti od září vedeny k osvojení pořádku     

v šatně ŠD a v komodě, kde mají uloženy věci na venkovní pobyt. 

K osvědčené zahajovací akci patří Netradiční atletický pětiboj, v září jej pro naše děti 

zorganizoval se svými atletickými svěřenci Mgr. Jiří Kadla. Děti měly tak možnost vyzkoušet 

si svou pohybovou šikovnost a rychlost. V rámci integrace prvňáčků mezi starší děti se          

v rámci společné činnosti sdružovaly ve variabilních skupinkách a soutěžily v puzzle 

marathonu a deskových hrách. V rámci projektu „Senioři čtou dětem“ navštěvovala od září 

vybrané oddělení seniorka paní Hrušková a četla dětem jednou měsíčně. Na Veletrhu 

sociálních služeb si v září děti vyzkoušely jaké je to žít s postižením. Akce byla připravena na 

náměstí. Účelem bylo probudit v dětech sociální cítění k lidem s handicapem. 
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V říjnu jsme zahájili pravidelné návštěvy Dopravního hřiště, děti se zde naučí správnému 

pohybu i jízdě na kole v simulovaném silničním provozu. Celoročně jsme se tomuto tématu 

věnovali v motivační, výtvarné i naučné činnosti. Jako např. Pracovní listy BESIP, kreslení  

na dopravní témata i volné hraní – pexeso dopravních značení a značek. 

V jednom z oddělení se zahájil celoroční motivační projekty s tématem: „Céčka“ ,tato retro 

zábava probíhala každé pondělí. Děti soutěžily a sbíraly céčka ve hře z dětství svých rodičů 

Čára. 

Rovněž byly zahájeny lekce družinových kroužků: 

Olga Nejedlá - Dětské tancování a tvoření, tanečky a hudba z muzikálů, základy tanečních 

kroků střídavě s výtvarným tvořením dle nálady a ročních období. 

Andrea Müllerová- Výtvarně – tvořivý kroužek, v tomto tvoření si děti osvojily výtvarné 

techniky a zdokonalily se v klasickém kreslení, vyzkoušely si práci s hlínou. 

Markéta Hárychová – Taneční kroužek- tančení s hudbou, pohyb a zábava na každé lekci 

tohoto v nabídce nového kroužku 

Romana Kachtíková- Hravé sportování- děti si v tomto kroužku hlavně mohly nejvíce pohrát 

s míčem, nechyběly honičky a soutěže, hry na rychlost i postřeh. 

 

V říjnu proběhla tradiční Drakiáda. Než nastalo studené počasí, děti se ještě stihly podívat za 

zvířátky do Mini ZOO na Štěpánově. A krásná akce byla ukázka mysliveckých dovedností 

loveckého psa Scooby Doo. Děti mohly shlédnout pejska v akci a krásu myslivosti. Krásně 

nám chovatelka loveckého psa uvedla svátek Zvířátek, který připadá na měsíc říjen. Závěr 

října patřil přiblížení svátku Sv. Václava, knížete, světce a mučedníka. A stihli jsme i další 

aktivitu v Ekologickém centru Valašského Meziříčí Brána recyklace. Vystřídaly se na ní 

všechna oddělení a u dětí sklidila úspěch. 

Listopadové počasí nás zahnalo do tříd, ale ani zde jsme se nenudili. Při „Dlabání dýni“ jsme 

měli možnost se blíže seznámit i s rodiči dětí a užít si zábavné hallowenské odpoledne. Dětem 

se nadělovaly hallowenské perníčky a závěrem jsme se potěšili rejem zombíků. 

Závěr listopadu už patřil Adventu a s ním spojené charitativní počiny. Opět akce pro rodiče    

s dětmi a účast těch družinových rodičů byla bezmála 100%. „Ponožkových pejsků“ se ušilo 

za odpoledne nad očekávání. Prodávaly se na Vánočním jarmarku, na který jsme se pečlivě 

připravovali a vyráběli nespočet výrobků pro radost i prodej. V listopadu se děti podívaly     

za odměnu do zábavného parku Galaxie. A rozjímání o Adventu nás přehouplo do měsíce 

prosince. 

Tento měsíc tradičně věnujeme mikulášskému tvoření a vánoční náladě. V rámci 

vzdělávacího bloku jsme si přiblížili čas Vánoc, jak jej prožívali naši předkové. Nazdobili 

jsme Vánoční strom Vyhlídka na náměstí, vánočními ozdobami z PET láhví. A nechyběli 

jsme na slavnostním vyhlášení a odměňování na Vánočním jarmarku města. Ježíškův pošťák 

doručil přání dětí, která mu předala určitě na tu správnou adresu. V odděleních proběhly 

Vánoční besídky a koledování. A předvánoční atmosféru navodila i akce v Městské knihovně-

Adventní čtení. Využívali jsme s dětmi možnosti bruslení na náměstí. 

V koledování s Třemi krály jsme začali hned v novém roce. A připomněli si tradici a nutnost 

pomáhat potřebným v rámci Tříkrálové sbírky. Jak už je v družině zvykem, nechyběla 

motivační činnost výtvarná. V lednu jsme přidali k bruslení i bobování a sáňkování. Své 

nadání děti předvedly na „Talent družině“. K lednovým akcím patří i návštěva Městské 

knihovny a účast na Polárním kvízu. 

Únor patřil masopustu a karnevalovému tvoření. Masky a škrabošky se vyráběly celý únor. 

Ale nezapomněli jsme i na tvoření Valentýnské. V započatém zimním nečase jsme navštívili 

IQ hračky v zařízení Vrtule. Chytré zábavné hraní bavilo dětí všech věkových skupin našich 

oddělení. Své nadání děti předvedly na „Talent družině“. V únoru jsme fandili Olympijským 
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hrám. Osvědčila se nám taky započatá spolupráce s dětmi ze Čtenářského kroužku, které nám 

2x připravily motivační čtení s doprovodnou činností. 

V prvním březnovém týdnu se děti dočkaly Karnevalu a užily si tance a tanečních soutěží. V 

maskách i bez masek. Den žen jsme si připomněli tvořením pro maminky a babičky. 

Od března jsme postupně všechna oddělní navštívila služebnu Městské policie. Akce byla 

zaměřená na mezilidské vztahy, toleranci a kamarádství. Respekt k autoritám, ale i úctu a 

pravidla slušného chování. Ukázky použití donucovacích technik a prostředků používaných 

policií při zásazích, byly součástí návštěvy a děti jej přijaly s nadšením. I když největší úspěch 

sklidil kamerový systém města. 

Březnovou akcí „HZS pomáhá“ jsme zahájili prvotní a doufáme, ne poslední krásnou 

charitativní akci. Plyšové hračky pro děti v krizových situacích. Ve spolupráci s městskou 

policí budeme pokračovat i v příštím roce. Vynášení Mařeny se uskutečnilo jako již tradičně 

s příchodem jara a prvním jarním dnem. 

Velikonoční dílny v měsíci dubnu proběhly v rámci spolupráce s prvním stupněm a zúčastnily 

se jí všechna oddělení. Naše paní vychovatelky připravily v naší dílničce krásné barevné jarní 

slepičky a výrobek si přišlo udělat nespočet dětí. Zároveň akce sloužila motivační kruh ke 

zdravé výživě. Děti si vyráběly Otesánka zdravé a nezdravé výživy. Nebo vyráběly 

potravinovou pyramidu. Den Země proběhl v rámci ekologické akce Plastovou louka v parku 

Kinských. Děti zábavnou formou třídily odpad a dozvěděly se spoustu zajímavého o ochraně 

naší planety. Duben je rovněž měsícem knihy a návštěvou knihovny jsme si jej připomenuli. 

Tentokrát kvízem Šíleného vědce. 

Nejkrásnější akcí loňského školního roku by se dalo určitě označit zahájení projektu 

„Podpořme zvířátko v ZOO Lešná. Vybráno bylo 10 zvířátek, která by bylo možné 

sponzorovat a podpořit jejich život v zajetí. Děti se postupně seznámily se všemi. Závěrem 

jsme vylosovali jednoznačně Tygra Ussurijského. Patří mezi druhy ohrožené vyhynutím. Na 

zvířátko děti postupně jsou pilnou prací a zásluhy vybraly 4800,- Kč. A tím bylo zpečetěno 

pozvání a výlet do ZOO Lešná za tygrem. 

Výlet se uskutečnil v měsíci květnu a děti se měly možnost seznámit s tygřicí Tanjou, která 

vyhrála náš družinový sponzorský los. Naše školní družina obdržela od ředitele ZOO Lešná 

děkovný dopis a certifikát, na který jsme právem pyšní. Na školní zahradě jsme měli možnost 

v rámci krásné akce ukázka práce záchranářského psa, vidět jak pes dokáže zachraňovat 

lidské životy. A neméně poučnou se ukázala návštěva záchranné stanice sanitek. 

Červen je měsícem výletů, oddechu a škol v přírodě, přesto jsme do našeho plánu zařadili i 

naučné akce. Jako byla návštěva záchranné stanice ve zdejší Městské nemocnici. Děti se 

seznámily s náročnou prací záchranářů a měly možnost nahlédnout do moderně vybavené 

sanitky. Nezapomněli jsme ani na vzdělávání programem Spolka mne knihovna. K červnu 

patří i oslava Dne dětí, ten se uskutečnil ve venkovních prostorech školy a patřil soutěžím a 

zábavě dětí i rodičů. 

V tomto školním roce jsme odebírali časopisy Vláček, Mateřídouška, výtvarný časopis pro 

menší děti Dráček, pro tvoření v kroužcích to byl výtvarný časopis Amos. Pro děti 3.-5. tříd se 

odebíral časopis ABC. V odpočinkové činnosti měly děti v průběhu roku možnost si časopisy 

půjčovat. Ze starších čísel, mají děti dovoleno vystřihovat zajímavé články a obrázky. V 

rámci činnosti odpočinkové se dětem kopírovaly tematické omalovánky a oblíbené 

antistresové omalovánky. 

Děti v odděleních školních družin využívaly pitného režimu. Svačinku měly děti vlastní, vždy 

ve 14h nebo přizpůsobenou činnosti a jejich potřebě. 

V průběhu školního roku jsme naplňovali náš výchovně vzdělávací cíl a to jak ve formě 

komunikativní, sociální, smysluplného využívání volného času dětí, naučné kompetence, 

prevence patologických jevů, prevence zdraví, učení se k občanství a tolerance formou 

přístupnou věku dětí. Věnovali jsme se i nezbytnému řešení individuálních problémů, které 
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vyvstaly mezi dětmi uspořádáním tzv. komunikativních kruhů. Rozvíjení literární gramotnosti 

probíhalo v rámci odpočinkové činnosti 15-20minutovým čtením. Ve všech odděleních školní 

družiny se děti měly možnost všestranně rozvíjet, jak v oblasti výtvarné, tvořivé i sportovně 

pohybové a naučné. 

 

 

Činnost žákovského parlamentu ve školním roce 2017/18 

 

Činnost zahájil pro školní rok 2017/2018 7.9.2017, byl  tvořen zástupci jednotlivých tříd /5.-

9.ročník/. 

Během jednání se projednávaly  různé problémy týkající se celé školy nebo jednotlivých tříd. 

Členové  parlamentu měli  možnost vyslovit své požadavky a zapojit se tak aktivně do 

provozu školy, dále se zde zástupci tříd dovídali  aktuální informace týkající se chodu školy. 

Jednání parlamentu probíhalo pravidelně  1x za dva  měsíce. 

Činnost žákovského parlamentu je přínosná v tom, že zástupci tříd se učí starat se, aby třídní 

kolektiv fungoval co nejlépe, učí se vznášet požadavky, připomínky, a následně předávat 

výsledky svých požadavků ostatním spolužákům např. v třídnických hodinách. 

Co jsme na schůzkách  řešili? 

- Hygienu na WC (I.,II.stupni) , musíme se zamyslet nad svým chováním a 

dodržováním základních hygienických pravidel. Úkol i pro příští rok. 

- Parlamenťáci  spolupracovali při akci Ponožkový pes ( finance pro výcvik asistenčních 

psů). 

- Parlamenťáci  si připravili přednášku, která se týkala třídění odpadu a ochrany 

životního prostředí. 

- Členové parlamentu řešili i otázky : 

a) chování svých spolužáků v hodinách ,o přestávkách, zajišťovali  si vzájemné 

doučování pro slabší spolužáky 

b) Podíleli na tvorbě školní časopisu 

Parlamenťáci 9.ročníku  zajistili pro 1.stupeň  návštěvu Mikuláše. 

S metodikem prevence  se zúčastnili Dětského slyšení. 

Zvolení žáci brali svou funkci vážně, stali se komunikačním mostem mezi žáky a 

pedagogickým sborem. 

Během 2.pololetí žákovský parlament začal pracovat pod vedením metodika prevence Mgr. 

Aleny Ešlerové. 

 

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

školy 

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

8.9.2017 3117234 Společné bourání bariér 

P. 

Ondroušková, 

A. Ešlerová  

1.11.2017 3117364 

Správná výslovnost a transkripce v AJ do 

českých škol S. Přívětivá  
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24.11.2017 3117395 

Komunikace mezi účastníky inkluzivního 

procesu J. Malíková  

11.1.2018 3118017 

Aplikace nového značení dle předpisů - výuka 

Ch J. Adámková  

15.1.2018 3118018 Tvořivá geometrie pro ZŠ 

M. 

Maliňáková  

  

Celkem školné 

 
 

     
  

  
Datum Doklad Text Účastník 

 

1.9.2017 4217264 Společné bourání bariér 

P. 

Ondroušková  

4.9.2017 4217268 Společné bourání bariér A. Ešlerová  

8.11.2017 4217353 

Komunikace mezi účastníky inkluzivního 

procesu J. Malíková  

6.12.2017 4217403 

Správná výslovnost a transkripce v anglickém 

jazyce do českých škol S. Přívětivá  

10.1.2018 4218006 Tvořivá geometrie pro ZŠ 

M. 

Maliňáková  

29.1.2018 4218014 

Aplikace nového značení dle předpisů - výuka 

Ch J. Adámková  

4.5.2018 4218132 Jsme odlišní - jinak se učíme P. Skovranek  

4.5.2018 4218133 Jsme odlišní - jinak se učíme V. Malošová  

    

 

 

DVPP - OPVVV 

 

8.9.2017 4217273 

Specifické poruchy učení - důkladně a 

prakticky 

M. 

Krutílková  

26.9.2017 4217291 Čtenářská gramotnost a podpora čtenářství A. Trochtová  

18.10.2017 4217321 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol B. Jirglová  

25.10.2017 4217331 

Specifické poruchy učení - důkladně a 

prakticky 

M. 

Krutílková  

11.10.2017 4217309 Čtenářská gramotnost a podpora čtenářství 

R. 

Mynaříková  

27.11.2017 3117400 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol J. Malíková  

23.11.2017 4217383 Čtyři kroky k inkluzivní škole A. Ešlerová  

1.12.2017 4217395 Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol J. Malíková  

24.4.2018 4218122 Začínáme s mentoringem D. Miklová  

28.05.2018 4218155 Sdílení zkušeností pedagogů z jiných škol D. Miklová  

04.06.2018 4218170 Začínáme s mentoringem D. Miklová  

11.9.2017 3117240 Specifické poruchy učení - důkladně a M.  
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prakticky Krutílková 

3.10.2017 3117280 Nj - kurz 

M. 

Kratochvílová  

3.10.2017 3117281 Nj - kurz M. Zimková  

19.04.2018 3118132 Podpůrná opatření u žáků základní školy pedagogové  

 

 

   

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

8.1 Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 

Pedagogické aktivity učitelů jsou  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 příměstský tábor 

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

Vybrané třídy  I. stupně strávily týden ve škole v přírodě jak pobytový tak dojíždějící a na 

druhém stupni se uskutečnilo několik exkurzí – přírodovědné (Dukovany,Dalešice, Hvězdárna 

Valašské Meziříčí), zahraniční (Velká Británie, Rakousko). 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). Před vánoci se uskutečnil Vánoční 

jarmark v areálu školy. 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. Škola se zapojila do Výzvy Operačni program Výzkum, 

vývoj a vzdělávání pod názvem projektu Podpora ZŠ Vyhlídka formou projektu šablon. 

Proběhla Vzájemná spolupráce pedagogů z různých ZŠ, pedagogové využili Tandemové 

výuky, vzájemně se navštěvovali ve vyučovacích hodinách a vypracovávali zápisy, 

konzultovali formy práce. Celý pedagogický sbor byl proškolen - Hodnocení žáků ve škole 

v souvislosti s inkluzí. Proběhlo DVPP – čtenářská gramotnost, matematická gramotnost, 

jazyková gramotnost.  

Pro rodiče proběhly tři přednášky - Rozvoj učení a domácí příprava do školy u dětí na 

základní škole, Aspekty, které působí při rozhodování o pokračování v další profesní kariéře 

po ukončení základní školy, Nebezpečné komunikační jevy v životě dítěte. Rodiče po 

ukončení přednášky měli možnost odborné konzultace. 
 

V průběhu celého školního roku probíhaly tyto sbírky: 

Recyklohraní (sběr spotřebičů, baterií) 

Zelený strom (sběr papíru) 

Sběr kaštanů 

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: 

Projekt 1.A + 5.B („Seznámení“, „Podzim“) 

Projekt 1.A + 3.B + 5.B („Mikulášský den“, „Vánoční den“, „Jarní den“, „Čarodějnická noc“) 

Projekt 4.A + 4.C + 5.B („Co takhle poznat se jinak“) 
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Projekt 5.A („Máme rádi zvířata“) 

Projekt 3.A („Domácí mazlíčci“) 

Projekt 3.A („Život v korunách stromů“) 

Projekt 1.B („Z pohádky do pohádky“, „Karel IV.“) 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce pro 5.ročník 

Den s Ovocentrem (4.ročníky) 

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 

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 

ambulantní péči 

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

uskutečnili přednášky a besedy pro žáky 

 

8.2 Účast žáků školy v soutěžích 

 

A/ Přírodovědné předměty: 

Talentovaní žáci měli možnost uplatnit své znalosti a dovednosti v přírodovědných 

olympiádách a soutěžích. 

 

Matematika 

1.) Matematický klokan – soutěž proběhla  16.3.2018, zúčastnili se jí žáci 2.-

9.ročníku.Všichni řešitelé se potýkali s logickými úlohami, na které měli přesně 60 

minut. Mezi nejúspěšnější patří: 

kategorie Cvrček  - Š.Kapitán  II.B, E.Křístková   III.A, E. Suchá  III.A 

kategorie Klokánek – R. Danišová  IV.A , M. Soušek  V.A, M. Knápková V.A 

kategorie Benjamín- D. Sváček VI.C, A. Stančíková  VI.C 

kategorie Kadet – T. Hanáková VIII.A 

 

2.) Pythagoriáda – školní kolo proběhlo 6.4.2018 , zúčastnili se žáci 5.- 8. ročníku.Úlohy 

byly náročné a byly vybrány jak z aritmetiky, tak i z geometrie. Většinou se jedná o 

nestandartní aplikační úlohy, na které mají žáci opět časový limit 60 minut. 

Nejúspěšnější řešitelé v jednotlivých kategoriích: 

kategorie 5.ročníku  - D. Hyžák, A. Hanáková, M. Soušek, Š. Srba, M. Vlček 

kategorie 6.ročníku –  D. Michutová 

kategorie 7.ročníku  -  úspěšný řešitel nebyl 

kategorie 8.ročníku – V. Tvrdý 

Do okresního kola postoupili: D. Hyžák, A. Hanáková, M Soušek, Š. Srba, M. Vlček, V. 

Trvdý 
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Okresní kolo kategorie Pythagoriády - 5.ročník proběhlo 28.5.2018  na ZŠ Rokytnice Vsetín. 

Úspěšnými řešiteli okresního kola byli: A. Hanáková, M. Soušek, V. Tvrdý. 

3.) Matematická olympiáda – soutěž pro žáky 5.až 9.ročníku, školní kolo probíhá formou 

řešení matematických úloh v domácím prostředí ve spolupráci s příslušným vyučujícím. 

Ve čtvrtek 18. ledna 2018 bylo vyhodnoceno školní kolo Matematické olympiády v 

kategorii 5. a 9. ročníku. Přihlášení žáci měli možnost v předcházejících měsících řešit 

matematické úlohy, které byly netradiční, plné matematických „záhad“. Ve všech úlohách 

museli aplikovat nejen vědomosti a dovednosti získané v hodinách matematiky, ale také 

přemýšlet samostatně. 

V kategorii 5. ročníku: 

školního kola se zúčastnilo 6 žáků. Bohužel úspěšní řešitelé  nebyli . 

V úterý 20.3.2018 bylo vyhodnoceno školní kolo Matematické olympiády v kategorii 6.,7.a 

8.ročníku. Školního kola se zúčastnil  pouze Daniel Němec  VII.B, který postoupil do 

okresního kola. 

Pro školní rok 2018/2019 vyučující matematiky se  pokusí  více motivovat výborné žáky – 

motivovat k účasti v matematické olympiádě (ukázat dětem jiný přístup k matematickým 

úlohám). 

 

Fyzika 

– školního kola v kategorii 9.ročníku se zúčastnili 2 žáci, po vyhodnocení  do okresního kola  

nepostoupil žádný žák. 

V kategorii 8. ročníku – této soutěže se nezúčastnil  žádný žák. 

Také  pro fyziku  si klademe pro příští školní rok úkol – zapojit více žáků do fyzikálních 

soutěží. 

 

Přírodovědný klokan – 11. 10. 2017 

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: 

1. Tvrdý Vojtěch     8. A 

2. Plchotová Adéla   9. A 

3. Heryán Martin      8. A 

 

Zeměpisná olympiáda 22. 1. 2018 

 

Letos se do soutěže přihlásilo celkem 36 žáků. Žáci byli rozděleni do 3 kategorií dle věku 

(kategorie A - žáci 6. ročníků, kategorie B - žáci 7. ročníků a kategorie C - žáci 8. a 9. 

ročníků). Soutěž byla složena ze dvou částí – teoretická (vědomostní) bez atlasu a praktická 

s atlasem. 

Celkové pořadí v jednotlivých kategoriích: 

Kategorie A: 
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1. Matěj Klos (6. A) 

2. Jakub Vacula (6. C) 

3. Linda Vyroubalová (6. A) 

 

Kategorie B: 

1. Lukáš Hurta (7. B) 

2. Patrik Kremel (7. A) 

3. Jana Krčmářová (7. A) 

 

Kategorie C: 

1. Klára Krpejšová (8. B)  

2. Kateřina Hašová (8. A) 

3. Stela Soušková (8. A) 

Celkové pořadí v jednotlivých kategoriích okresní kolo: 

V kategorii A se na 6. místě umístil Matěj Klos. 

V kategorii B se na 9. místě umístil Lukáš Hurta. 

V kategorii C se na 15. místě umístila Klára Krpejšová 

 

Soutěž Hledáme mladého chemika – listopad 2017 

Školního kola soutěže se zúčastnili žáci 9. ročníků. První místo obsadil Lukáš Hyžák 9. A, 

druhé místo Petra Michnová 9. B, třetí místo Natálie Paťavová 9. A. V lednu 2018 proběhlo 

okresní kolo, kde naši školu úspěšně reprezentovali  Lukáš Hyžák a Petra Michnová, kteří  

postoupili do regionálního kola. Lukáš Hyžák se umístil na 12. místě, 18. místo obsadila Petra 

Michnová. 

 

Chemická olympiáda 7. 2. 2018 

Školního kola se zúčastnil Lukáš Hyžák a Petra Michnová z 9. B. Na olympiádu se také při- 

pravovala Vendula Vybíralová z 9. A. 

Dne 3. března 2018 se konalo okresní  kolo kategorie D. Soutěž obsahovala dvě části –  test a 

praktickou část. Olympiádou se prolínalo téma kovy a roztoky, výpočty roztoků. Naši školu 

reprezentoval Lukáš Hyžák, který se  umístil  na 6. místě a Vendula Vybíralová, která 

skončila na 15. místě. 

 

 

Biologická olympiáda - 6. 2. 2018 

Soutěžící plnili 3 disciplíny: 

1. teoretickou část -  test 

2. praktickou část – určování vybraných organismů 

3. laboratorní úkol 

 

Soutěže se zúčastnili tito žáci: 

kategorie C ( 8. a 9. ročník) 

8.A – Hašová Kateřina, , Lipová Nela, Hanáková Tereza 

8.B – Kremelová Alice, Váchová Sabina 

9.A – Šamánek Jan 

Ve školním kole nejlépe uspěla Kateřina Hašová. 
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B/ Humanitní obory 

 

Český jazyk: 

Žáci naší školy se také zúčastnili řady soutěží: 

 

recitační soutěže 

a) školní kolo pro I. stupeň - proběhlo 7.2.2018  v učebně hudební výchovy ZŠ Vyhlídka 

- zúčastnilo se jej celkem 37 žáků 

- v kategorii 1. tříd  1. místo vybojovala Elen Trusinová (I.A), 2. místo obsadil Matyáš Veselý 

(I.B) a o 3. místo se podělili Václav Vašulín (I.A) a Štěpán Makyča (I.B) 

- v kategorii 2. se o 1. místo podělil Štěpán Kapitán (II.B) a Ema Zahradníčková (II.C), 2. 

místo obsadila Eliška Mrlinová (II.B) a o 3. místo se rozdělili Martin Kundrát (II.B) a Nela 

Hnátková (II.C) 

- v kategorii 3.tříd vybojoval 1.místo Adam Cimala (III.B), 2.místo získala Veronika Bílková 

(III.B) a 3.místo obsadila Elen Janovská (III.B) 

- v kategorii 4. a 5. tříd 1. místo získala Renáta Danišová (IV.A), 2. místo připadlo Agátě 

Veselé (IV.A) a na 3.místo dosáhla Adéla Hanáková (V.B) 

 

b) školní kolo pro II.stupeň - proběhlo 5.1.2018 v učebně hudební výchovy ZŠ Vyhlídka 

- zúčastnilo se jej celkem 8 žáků z 6. – 9. ročníku 

- v kategorii 6. a 7. tříd obsadil 1. místo Matyáš Hawiger (VI.C),    2. místo získala Vanda 

Cimalová (VI.A) a 3.místo připadlo Adéle Stančíkové (VI.C) 

- v kategorii 8. a 9. tříd obsadila 1. místo Tereza Hanáková (VIII.A), 

2. místo získal David Klanica (IX.B) a na 3.místě se umístila Miriam Lezová (IX.A) 

 

c) okrskové kolo - proběhlo 8.3.2018 v  KZ ve Valašském Meziříčí 

- v O.kategorii obsadila Elen Trusinová (I.A) 2.místo 

- v I. kategorii získal 3.místo Štěpán Kapitán (II.B) 

- v II. kategorii obsadila Agáta Veselá (IV.A) 2.místo 

- v IV. kategorii si odnesla 3. místo Tereza Hanáková (VIII.A) 

 

d) okresní kolo - proběhlo 20.3.2018 v Rožnově pod Radhoštěm 

- ve svých kategoriích získali Štěpán Kapitán (II.B) 2.místo a Agáta Veselá (IV.A) 3.místo 

-  naši školu také reprezentovali Elen Trusinová (I.A) a Tereza Hanáková (VIII.A) 

 

d) krajské kolo - proběhlo 17.4.2018 v Uherském Hradišti 

- naši školu reprezentoval Štěpán Kapitán (II.B), který získal za svůj přednes zlatou medajli, 

diplom a knihu 

 

g) Krásenský zvoneček - proběhl 5.-6.4.2018 v M-klubu ve Valašském Meziříčí 

- v I. kategorii  žáků třetích a čtvrtých tříd získala 3.místo Agáta Veselá (IV.A), 4.místo 

obsadila Renáta Danišová (IV.A) a na 7.místě se umístila Natálie Trusinová (IV.A), v této 

kategorii naše škola obsadila 2.místo 

- ve druhé kategorii, kterou tvoří žáci pátých a šestých tříd, získal 2.místo Matyáš Hawiger 

(VI.C), 3.místo obsadil Daniel Sváček (VI.C) a na 6.místě se umístila Adéla Hanáková (V.B), 

v této kategorii naši recitátoři vybojovali pro naši školu 1.místo 

- v nejstarší kategorii, určené žákům sedmých, osmých a devátých tříd, naši školu 

reprezentovali Tereza Hanáková (VIII.A), Nikola Hlaváčová (IX.A) a David Klanica (IX.B) 
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h) Chrám i tvrz - tato soutěž se konala 13.4..2018 ve Vsetíně 

- v I. kategorii se o 3.místo podělili Eliška Mrlinová (II.B) a Štěpán Kapitán (II.B) a 4.místo 

vybojovala Elen Trusinová (I.A) 

- v II.kategorii, určené žákům 4., 5., a 6.tříd, se o 3.místo podělily Renáta Danišová (IV.A) a 

Agáta Veselá (IV.A), 4.místo obsadil Daniel Sváček (VI.C) 

- v kategorii nejstarších žáků naši školu reprezentovala Tereza Hanáková (VIII.A) 

 

- Olympiáda v českém jazyce 

-12.12.2018 proběhlo na naší škole školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se 

zúčastnilo 17 žáků z 8. a 9. tříd; na 1. místě se umístila Adéla Plchotová (IX.B), ta naši školu 

reprezentovala v okresním kole, které proběhlo 30.1.2018 v Rožnově pod Radhoštěm 

 

 

Cizí jazyky 

Anglický jazyk 

Dne 18.1.2018 proběhlo na naší škole školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce, 

kterého se zúčastnilo 17 žáků druhého stupně. V kategorii mladších (6. a 7. ročníky) soutěžilo 

12 žáků a v kategorii starších (8. a 9. ročníky) své schopnosti porovnalo 5 žáků. 

Soutěž se skládala z částí: poslech, čtení s porozuměním textu a komunikace na dané téma. 

Kategorie mladší: 

1. místo Ela Ullrichová 6.B                         postup do okresního kola 

2. místo Lukáš Palát 7.B 

3. místo Vanda Strnadelová 6.C 

Kategorie starší: 

1. místo Samuel Indruch 8.B                      postup do okresního kola 

2. místo Ondřej Švajda 8.B 

3. místo Benjamin Křištof 8.B 

 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce 

Ve čtvrtek 8.2.2018 se na naší škole uskutečnilo Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. 

Přijeli k nám žáci z celého okresu a měřili síly ve znalostech anglického jazyka, a to ve dvou 

kategoriích. V první kategorii žáků 6. a 7. tříd soutěžilo 25 účastníků a ve 2. kategorii žáků 8. 

a 9.tříd změřilo své síly 28 žáků. 

Soutěž  se skládala ze tří částí. V první části zvané Reading  museli soutěžící ukázat jak umí 

porozumět čtenému textu, ve druhé části Listening doplňovali chybějící informace na základě 

slyšeného projevu a třetí, nejobsáhlejší část se nazývá speaking, kde prokázali své praktické 

jazykové schopnosti při spontánním popisu obrázku, představení se a mluvení na vylosované 

téma. 

Naši školu reprezentovali vítězové školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce Ela 

Ullrichová a Samuel Indruch. Oba žáci skvěle zabojovali a ve velmi silné konkurenci se 

umístili takto: 
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Ela Ullrichová obsadila krásné druhé místo v I.A kategorii. 

Samuel Indruch se umístil v silné konkurenci na jedenáctém místě v kategorii II.A. 

 

Školní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce - I. stupeň 

Dne 15.3.2018 se uskutečnila konverzační soutěž v anglickém jazyce, které se zúčastnilo 13 

žáků z 5. ročníků. Soutěž se skládala ze 3 částí- poslech, četba a mluvený projev. 

Porota nejvíce ocenila výkon Martiny Adámkové z 5.B, na druhém místě se umístila Jolana 

Lipová ze třídy 5.A. Třetí místo získal Michal Soušek také ze třídy 5.A. 

Německý jazyk 

Německý jazyk 

Školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

V letošním školním roce proběhlo školní kolo konverzační soutěže v německém jazyce, 

kterého se zúčastnilo 5 žáků. Dne 27. ledna 2018 vybrala porota Elišku Bednářovou z 8.B, 

aby naši školu reprezentovala v okresním kole této soutěže. Eliška prokázala nejlepší 

komunikační dovednosti v druhém povinném jazyce. 

Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

Ve středu 14. února 2018 se konalo okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

v Gymnáziu Františka Palackého ve Valašském Meziříčí. 

Naši školu reprezentovala vítězka školního kola Eliška Bednářová z třídy 8.B, zaslouženě 

vybojovala 4. místo v kategorii II.A (8. a 9. ročníky). Soutěž se skládala z části poslechové    

a komunikační. Součástí ústního zkoušení byla reakce na situaci, popis obrázku, představení 

se a vyprávění na dané téma. 

 

Finále 1:0 pro němčinu 

Vybraní žáci 6. a 7. ročníků se dne 14.6.2018 zúčastnili v Praze soutěže, kterou pořádá 

Goethe institut a česko-německá fotbalová škola. Jeden tým děvčat (Lucie Golasovská, Linda 

Hrušková, Sára Chromá, Adéla Slačálková, Klára Klemšová a Barbora Březovjáková) a jeden 

tým hochů (René Veselý, Vojtěch Číž, Daniel Němec, Dominik Kopřiva, Ondřej Slováček     

a Václav Zahradníček) se utkali v turnaji v kopané a v jazykových dovednostech. 

Chlapci získali v kopané 2. místo, ale v jazykové části se umístili na 7. místě. Celkově tedy 

skončili třetí, což je velmi pěkné umístění. 

Děvčata letos překvapila zvláště ve fotbalové části, kde neztratila ani bod, předvedla dobrou 

připravenost i v jazykové části  a celkově získala 1. místo – víkendový jazykový pobyt 

v Berlíně, ligový zápas Herthy Berlín. Zájezd se uskuteční na přelomu září a října. 

 

D/ Sportovní soutěže 

 

 

Hodnocení soutěží 2017/2018 

     

  

okrsek okres kraj Mezikrajové ČR 

přespolní běh ml 

 

6/5. 6/2. 
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dívky 

přespolní běh ml.hoši 

 

6.1. 4/4. 

  

přespolní běh 

st 

dívky 

 

6/3. 

   halová kopaná st. 

 

8/4. 

    halová kopaná ml. 

 

8/3. 

    Vybíjená dívky 

 

12/4. 

    Vybíjená hoši 

 

12/1. 12/1. 

   basketbal hoši 

 

10/1. 10/1. 10/2. 

  basketbal dívky 

 

10/2. 10/3. 

   

Pohár rozhlasu 

ml 

dívky 12/1. 12/4. 

   

 

ml. 

Hoši 12/1. 12/1.. 12/6. 

  

 

St. 

Dívky 12/1. 12/4. 

   

 

st. 

Hoši 12/3. 

    OVOV 

  

24/1.1.1. 10/2.,1. 

  Plavání přebor města 

 

40/1. 

    

       

       I. Stupeň 

      Mc Donaldś ml. 

 

15/2. 15/3. 

   Mc Donaldś st. 

 

14/2. 14/2. 

   Hurá na tretru 

   

12/1. 

  Valašsá olympiáda 

 

170/1. 

    První číslo ve zlomku je počet 

účastníků 

      Za zlomkem je umístění 

       

 

9. Základní údaje o hospodaření školy 

v tis. Kč 2017 

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 22 362,014 22 149,636 

z toho 
- Platy 15 397,660 15 397,660 

- OON 172,000 172,000 

Limit počtu zaměstnanců 46,83 46,60 

O
ri

en
ta

čn
í 

u
k
az

at
el

e 

Odvody 5 235,204 5 230,342 

FKSP 307,953 308,341 

ONIV 1 249,197 1 041,293 
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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 4 712 4 712 

Příspěvek na investice 0 0 

Účelový příspěvek 0 0 

Příjmy 443 455 

 

v tis. Kč 

Prostředky 

Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po 

úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 121 121 

Fond rezervní 419 419 

Fond investiční 166 115 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT 

Soutěže a přehlídky - UZ 33166 9 9 

Zvýšení tarifů – UZ 33052 401 401 

Zvýšení odměňování – UZ 33073 142 120 

Výuka plavání – UZ 33070 4 4 

OP VVV – PO3 – UZ 33063 602 602 

Další zdroje 

Doplňková činnosti školy 764 788 

Doplňková činnost školní jídelny 945 1 007 

 

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

výroční zpráva školy. 

 

 

 

Závěr: 

 

Z výše uvedeného je  patrné,  že  uplynulý  školní  rok můžeme  řadit  mezi  ty  úspěšné. 

Avšak existují i skutečnosti, na které bychom se rádi v budoucím období zaměřili – zdravý 

životní styl, výchovné působení na žáky i pedagogy v zrcadle aktuálního dění  světového   

hnutí  (terorismus, xenofobie, rasismus, atp.), mediální výchova. 

Díky účasti v projektu EU OPVK Šablony do škol je další oblastí našeho budoucího zájmu 

připravenost na rozvíjející se inkluzi žáků a na prohloubení individuálního přístupu ke všem 

žákům. 
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Rádi bychom pokračovali v systému certifikovaného testování subjekty a využili poznatků 

(výsledků) při dalším vzdělávání, popřípadě změn metod forem práce. 

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 a školní parlament. 

 

 


