
 

 

 

1 

Výroční zpráva o činnosti základní školy 

 
Výroční zpráva vychází z § 10 odst. 3  zákona 561/2004 Sb. a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.  ve znění 

pozdějších předpisů.  

 

 

Charakteristika školského zařízení 
  

• Základní škola, Školní 222, 763 15 Slušovice.  

• Zřizovatel školy je obec Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice. 

• Škola je PO/právní subjekt/ od 1. ledna 1994, IČO – 49156080. 

• Jméno ředitele školy – Jindřich Elšík, jmenován do funkce – 1.7.1991, potvrzen – 1.8.1997. 

Ten vykonává od 1. 1. 2011  uvolněnou funkci místostarosty města Slušovice. Od 1. 1. 2011 je 

pověřen řízením Rostislav Šarman 

• Telefon, fax – 577 983 377, mail – zsslusovice@zsslusovice.cz, web – www.zsslusovice.cz.    

• Datum zřízení/založení/ školy – 1. září 1933, datum zařazení do sítě – 29.1.1996, č.j.-1204/2, 

poslední aktualizace 7.3.2008, č.j.4 867/2008-21, IZO – 102319316.  

• Základní škola má kapacitu 600 žáků, součástí školy je školní družina s kapacitou 130 dětí, 

školní jídelna s kapacitou 600 strávníků. 

 

• Ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo školu 433 žáků, školní družinu 128 dětí a ve školní 

jídelně se stravovalo 412 žáků. 
 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený 

počet ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 10 227 22,7 10,0 22,7 

2. stupeň 8 206 25,7 15,1 13,64 

Školní družina 4 128 32,0 3,21 39,87 

Školní klub* - - - - - 

Mateřská škola - - - - - 

Školní jídelna x 412 x 4,9 x 

jiné - - - - - 

 

  V květnu 2005 byla zřízena Školská rada, která pokračuje ve své činnosti vyplývající ze zákona 

  561/2004 Sb./Školský zákon/. Školská rada je tříčlenná. Volby do rady probíhají v termínech 

určených   Školským zákonem.                          

  Při škole pracuje Klub rodičů, který byl založen 1. září 1991. Od 1. září 1998 pracuje ve škole také 

  Rada školy tvořená zástupci žáků od 5. do 9. ročníku. Připomínek a postřehů zástupců tříd využívá     

  vedení školy v jejím řízení. 

 

 

Vzdělávací programy školy 
 

vzdělávací program č.j.MŠMT , ŠKOLA 

SLUŠOVICE 

školní rok 2010/2011 

v ročnících počet žáků 

Národní škola - - - 

Obecná škola - - - 

Základní škola 16847/96-2 5. 58 

ŠVP 150/2007 1.-4., 6.-9. 375 
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V letošním školním roce byla nabídka volitelných a nepovinných předmětů následující:               

Nepovinný předmět byl jeden – náboženství. Volitelné předměty v 6. ročníku dva – domácí nauka, 

zeměpisná praktika, v 7. a 8. ročníku šest – německý jazyk, domácnost, praktika z informatiky, 

výtvarné činnosti, konverzace z jazyka anglického a sportovní hry. V 9. ročníku šest - fyzikální 

praktika, praktika z informatiky, konverzace z jazyka anglického, německý jazyk, cvičení 

z matematiky a etická výchova.  

V letošním školním roce jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu v 1.,2.,3.,4., 6.,7., 

8 a 9.. ročníku. 

 

Údaje o pracovnících školy 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : 
 

 počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 32 28,3 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 : 
   

Ped. pracovníci – 

poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1 učitel, ředitel 0,48 VŠ, 6.-9.r., R-Tv/JN/ 32 

2 učitel, zástupce řed., řed. 1,0 VŠ, 6.-9.r., Z-D 10 

3 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 11 

4 učitelka 1,0 VŠ  1.-5.r. 35 

5 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. + Aj 16 

6 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 27 

7 učitelka 1,0 VŠ,1.-5.r.  20 

8 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 19 

9 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. +Vv 37 

10 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 19 

11 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 26 

12 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 3 

13 učitelka 0,66 VŠ,6. -9. r. Tv - Jč 39 

14 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Ch-Př 22 

15 učitelka 0,41 SŠ, Aj – cert. 3 

16 učitel, zástupce řed. 1,0 VŠ, 6.-9.r., R-Vv/JA/ 20 

17 učitelka  1,0 VŠ,6.-9.r., Jč - Tv 1 

18 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Jč-D/JN/ 37 

19 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Z 32 

20 učitelka 1,0 SZTŠ, vychovatelství/Vv/ 9 

21 učitelka,výchov. porad.   1,0 VŠ, 6.-9.r.,M-Ov/JA/ 29 

22 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Fy-Tp 32 

23 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Aj 1 

24 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Fy-Inf. 14 

25 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Ov 7 

26 učitelka 0,54 VŠ, 6.-9.r., Jć-Ov 30 

27 učitelka 1,0 VŠ, 6.-12.r.,JČ-Rv 4 

     

28 vychovatelka, ved. ŠD 1,0 SOŠ, vychovatelství 23 

29 vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství 19 

30 vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství 17 

31 vychovatelka 0,79 SOŠ, vychovatelství 19 
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Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   

Věková struktura pedagogického sboru je průměrná / průměrný věk 43,9 let /. Aprobovanost 

 a kvalifikace je na  velmi dobré úrovni.  
 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání : 95,0 

Aprobovanost výuky : 92,2 

 

V tomto školním roce jsme  vyučovali Hv a částečně Vv na 2. stupni nekvalifikovaně. 

Nekvalifikovaně probíhala také výuka anglického jazyka od začátku kalendářního roku v devíti 

hodinách. Je ale nutno dodat, že výuka v těchto předmětech byla na výborné úrovni. V jiných 

předmětech výuka probíhala kvalifikovaně. Složitější situace je však s aprobovaností pedagogů 

vyučujících cizí jazyky. V tomto školním roce a začátkem školního roku následujícího bylo a bude 

studium ped. pracovníků ukončeno složením státních zkoušek na VŠ v Ostravě. 
 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 : 
 

 počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 14 13,35 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 : 
 

Ostatní pracovníci 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 ekonomka 1,0 ÚSO 

2 domovník, topič 1,0  0,5 SOU 

3 uklizečka 0,79 SOŠ 

4 uklizečka 1,0 OU 

5 uklizečka 0,79 OU 

6 uklizečka 1,0 OU 

7 uklizečka 0,79 OU 

8 uklizečka 0,79 OU 

9 uklizečka 0,79 OU 

10 ved. škol. kuchyně 1,0 SOŠ 

11 ved. kuchařka 1,0 OU 

12 kuchařka 1,0 OU 

13 pom. kuchařka 1,0 OU 

14 pom. kuchařka 0,9 OU 

 

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

 

V letošním školním roce se zúčastnilo 17 pedagogických pracovníků těchto vzdělávacích aktivit :  

Hry, soutěže a náměty s přírodovědným zaměřením, Kreslení pravou mozkovou hemisférou a 

reálná kresba akvarel, Angličtina pro nejmenší, Interaktivní formy výuky v matematice, Burza 

nápadů do hodin anglického jazyka na 2. stupni, Zdravotník zotavovacích akcí, Profesní průprava 

zástupců ředitelů, Motivační setkání vyučujících angličtiny, Speciálně pedagogická problematika 

pro učitele 

Celkové finanční náklady na DVPP byly  13.580,- Kč. 
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V následujících letech budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků v zavádění 

nových metod a forem práce ve vyučování, v příštím roce budeme proškolovat pedagogy v oblasti 

ICT, zaměříme se na oblast školního vzdělávacího programu. 
 

 

ÚDAJE O CELOŽIVOTNÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 
 

V letošním školním roce nebyl žádný pedagogický pracovník zapojen do systému celoživotního 

vzdělávání. 

 

 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011 : 
 

Zapsaní do 1. tříd 

2009 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2009 

Zapsaní do 1. tříd 

2011 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2011 

66 21 45 68 11 57 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011 : 
 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 44 44 0 - - 

2. 42 40 2 - - 

3. 42 39 3 - - 

4. 41 30 11 - - 

5. 58 32 26 - - 

Celkem 1.stupeň 227 185 42 - - 

6. 59 25 33 1 - 

7. 47 20 27 - - 

8. 56 19 36 1 - 

9. 44 13 31 - - 

Celkem 2. stupeň 206 77 127 2 - 

Škola celkem 433 262 169 2 - 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011 : 
        

Gymnázium 
SPŠ, OA 

SŠ, zdrav., 

veter. Aj. 
SOŠ 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 

5        4 -           - 9 9 18 18 10 10 7 7 

 

 

Hodnocení  výsledků výchovného působení   
Výchovné poradenství zajišťuje učitelka s pověřením ředitele školy i se stanovenou pracovní 

náplní. K výkonu své funkce má  dobré osobní předpoklady, dva semestry školení v daném oboru a 

dlouholetou pedagogickou praxi. Průběžně se zúčastňuje vzdělávacích aktivit souvisejících 

s aktuálními problémy ve sledované oblasti.   
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Výsledky prevence sociálně-patologických jevů byly velmi dobré. Letos máme jednoho žáka, který 

měl v této oblasti výchovy problém, situace se s rodiči řešila a sleduje se. Spoluprací s různými 

středisky provádíme přednášky pro naše žáky v této velmi důležité oblasti výchovy dětí. 

Obě dvě tyto oblasti výchovy a vzdělávání jsou podrobně zachyceny v evaluačních zprávách za 

školní rok, které jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

V letošním školním roce bylo uděleno celkem 105 pochval 105 žákům školy. Pochvaly byly 

uděleny  třídními učiteli za vzornou reprezentaci školy, výborné výsledky ve výchovně vzdělávacím 

procesu, vzornou a obětavou práci pro školu a třídu. 

Napomenutí a důtky  byly uděleny 22 žákům školy. ŘD – 3 žáci, DTU – 8 žáků, NTU – 11 žáků. 

Důvodem napomenutí a důtek byla nepořádnost při přípravě na vyučování, nekázeň ve vyučovacích 

hodinách.  
 

 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 3 0,7 

3 – neuspokojivé - - 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011 : 
 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí - - 

2. pololetí - - 

za školní rok - - 

 

 

Údaje o integrovaných žácích :  

 

Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2010/2011  

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 8. 1 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči 5.,9. 2 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení 5. 1 

S vývojovými poruchami učení 2.- 5., 6. - 8. 17 

 

 Rodiče dětí s vadou řeči měli  možnost navštěvovat logopedickou poradnu ve Zlíně u pí. 

Matouškové nebo u pí. Vařákové v Otrokovicích. Pracovníci KPPP navštěvují školu alespoň 

jedenkrát ročně.  V dokumentaci zdravotně postižených žáků jsou kvalitně sestavené individuální 

vzdělávací plány vypracované zvlášť pro každého žáka. Tyto plány jsou konzultovány s rodiči, s 

třídními učiteli, výchovným poradcem a KPPP ve Zlíně. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

6 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2010/2011 :          
 

 

 Počty účastníků : 

Název soutěže, přehlídky 

 

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Zeměpisná olympiáda 67 3 - - 

EURORÉBUS 72 - 12 6 

Dějepisná olympiáda 36 2 - - 

Olympiáda v JČ 27 1 - - 

Pythagoriáda 54 5 - - 

Matematická olympiáda 3 2 - - 

Klokan – matem. soutěž 88 - - - 

Klokánek-matem.soutěž 120 - - - 

Olympiáda ve Fy 5 - - - 

Archimediáda 14 - - - 

Výtvarné soutěže 99 - - - 

Sportovní soutěže 190 36 - - 

Recitační soutěže 12 2 - - 

Pěvecká soutěž 30 - - - 

Soutěž v JA 42 4 - - 

Biologická olympiáda 4 4 - - 

Eko olympiáda 2 2 - - 

Přírodovědné soutěže 6 6 - - 

Internetová soutěž 220 - - - 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Ve školním roce 2010/2011 se 278 žáků naší školy /prvního i druhého stupně/ zapojilo do 18 

různých zájmových kroužků, které pro ně připravili a pravidelně vedli pedagogičtí pracovníci školy. 

Naši žáci  dosáhli také výborných výsledků v různých  soutěžích a olympiádách . V letošním roce 

jsme uskutečnili šest významných  projektových vyučování. Na 1. stupni to byl „Velikonoční 

jarmark“ a „Z pohádky do pohádky“/další projekty pak následovaly v jednotlivých třídách/. Na 2. 

stupni to byly projekty „Kniha pro radost, zábavu i poučení“,“ZŠ Slušovice hledá talent zdravé 

životní aktivity“, „Hospodářství ve světě“ a „Život v době mamutů aneb návrat do pravěku“. 

K dalším výborným úspěchům našich žáků patří účasti v zeměpisné olympiádě, v soutěži JA a 

sportovních.. Dále pak účast žáků naší školy v celostátním kole soutěže „Eurorébus“. Naši žáci se 

zapojili do akce „Kampaň primáti“, kdy část akce probíhala v naší škole (sběr mobilních telefonů 

určených k recyklaci) a celý projekt byl završen v areálu ZOO Lešná.                                                                                      

Naše škola velmi dobře spolupracuje s Městským úřadem ve Slušovicích, s rodičovskou veřejností 

/prostřednictvím Klubu rodičů/, Krajským  referátem školství a mládeže ve Zlíně, s ČŠI ve Zlíně, 

také s podnikatelskými subjekty ve Slušovicích a jejich blízkém okolí.  

 

Údaje o zapojení do rozvojových a mezinárodních programů a předložených 

školních projektů 
Naše škola již dvakrát zažádala, na základě výzvy Zlínského kraje, o finanční podporu z OP VK na 

grantový projekt „Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji“. Dvakrát neúspěšně.. 

Bohužel ani při jedné výzvě se nám nepodařilo uspět, i když jsme po konzultaci a doporučení 

zástupců této výzvy,náš  projekt podle jejich návrhů  upravovali a rozšiřovali. Do třetí výzvy nám 

zástupci kraje sdělili, že nebude náš projekt přijat, protože nám bude nabídnut projekt „Peníze do 

škol“, kterého se máme zúčastnit. 

 Práce na projektové žádosti a mapování situace projektu EU peníze školám probíhala v průběhu 

minulého kalendářního roku. Projekt samotný byl podán v únoru 2011, v následujících měsících 
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proběhlo zpracování žádosti a koncem dubna přišlo kladné vyjádření z ministerstva školství. Od 

července 2011 se naše škola zapojila do tohoto projektu. Celkově bude ZŠ Slušovice čerpat z 

operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částku 2 161 285 Kč. Projekt poběží do 

konce roku 2013. Název projektu je Zkvalitnění ICT ve slušovské škole. Projekt je zaměřen na 

šablonu III.2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Finanční prostředky budou 

použity především na obnovu počítačů v jednotlivých třídách a v učebnách informatiky, popřípadě 

na nákup další výpočetní techniky. Další část financí bude využita na vylepšení interaktivity v naší 

škole. Budou pořízeny interaktivní tabule do několika tříd na prvním a druhém stupni, pomůcky na 

zkvalitnění výuky jako např. vizualizéry, výukový software nebo interaktivní učebnice pro žáky. 

Další část získaných prostředků (5 %) připadne na proškolení pedagogů v oblasti práce s digitálními 

technologiemi. 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : 

Ve školním roce 2010/2011 Česká školní inspekce neprovedla žádnou inspekci.  
  

 

 

Údaje o hospodaření školy 

 

 
a) PŘÍJMY 

 

                                             Hospodářský rok:          2010 

Celkové příjmy ( tis. Kč) 20 504 

1. od státu ( referátu školství) 15 673 

2. od obce 3 500 

3.  od zletilých žáků, rodičů,zákonných zástupců 

     z toho příspěvek za vzdělání ( ZUŠ) 
- 

4. z hospodářské činnosti 110 

5. ostatní 1 221 

 

 

 b) VÝDAJE 
 

                                  Hospodářský  rok:         2010 

Celkové výdaje ( tis. Kč ) 15 673 

1. investiční výdaje - 

2. neinvestiční výdaje 15 673 

z toho  na mzdy pracovníků školy 11 208 

            zdravotní a sociální pojištění 3 825 

            ostatní platby za provedené práce (OPPP) 85 

            učebnice,učební texty,pomůcky 114 

            vzdělávání pedagogických pracovníků 11 

            ostatní provozní výdaje 430 
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Mzdové podmínky pracovníků školy ( v Kč )  
 

 

Průměrný měsíční plat 

pedagogických                                           

pracovníků 

 

Průměrný měsíční plat  

ostatních pracovníků 

Průměrná měsíční  

nenároková složka 

platu pedagogů 

Průměrná měsíční  

nenároková složka 

platu ostatních  

pracovníků 

  Hospodářský rok       Hospodářský rok     Hospodářský rok   Hospodářský rok 

2010 2010 2010 2010 

24 287 12 934 3 058 1 477 

 

 

 

 

 

c)  Informace  o kontrolách hospodaření 
 

 

                              Č.j. proptokolu o kontrole 

Kontrolu provedl r. 2010 

Krajský úřad – odbor školství  

Nejvyšší kontrolní úřad  

Jiný kontrolní orgán OSSZ – kontrola pojistného (26. 7. 2010) 

 FÚ – daňová kontrola (14. 7. 2010) 

 

 

 

Závěr výroční zprávy 
 

Závěrem lze říci, že školní rok 2010/2011 úspěšný v různých oblastech činností. Výsledky  v oblasti 

výchovně-vzdělávacího procesu jsou na výborné úrovni. Důkazem toho jsou zejména projektová 

vyučování, která proběhla na prvním i druhém stupni základní školy. Ty byly následně 

prezentovány na veřejnosti. Výborných výsledků jsme dosáhli také v oblasti zájmových činností. 

Zaváděním výuky podle ŠVP využíváme stále více  nové metody a formy práce, které přispívají 

k lepším výsledkům ve výchovně vzdělávacím procesu. Zapojili jsme se také do získávání 

finančních prostředků z operačních fondů EÚ vyhlašovaných Zlínským krajem. Vstoupili jsme do 

projektu EU peníze školám.  
 

 

 

Datum zpracování zprávy : 27. září 2011     

 

Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy :  29. září 2011 

 

 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 


