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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. Dále pak naplňuje  § 28 a § 168  zákona 561/2004 Sb. 

 

 

1. Základní údaje o škole 

 

Název: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Sídlo:  Slušovice, Školní 222, 763 15 Slušovice 

Charakteristika školy: základní škola, 9. ročníků, škola je právním subjektem od 1. ledna 1994, IČO: 

49156080, 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 150 dětí, školní jídelna s kapacitou 600 strávníků 

Ve školním roce 2013/2014 navštěvovalo školu 487 žáků (k 1. 9. 2013) , školní družinu 135 dětí a ve školní 

jídelně se stravovalo 467 žáků. 

 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 11 248 22,5 11,0 22,5 

2. stupeň 9 239 25,3 17,1 13,98 

Školní družina 4 135 32,0 3,21 42,06 

Školní klub* - - - - - 

Mateřská škola - - - - - 

Školní jídelna x 467 x 4,9 x 

jiné - - - - - 

 

Zřizovatel školy:obec Slušovice, nám. Svobody 25, 763 15 Slušovice 

Vedení školy: ředitel školy Mgr. Rostislav Šarman (pověřen řízením) od 1. 1. 2011, od 1. 8. 2014 jmenován 

zástupce ředitele: Mgr. Marek Dlabaja 

Kontaktní údaje: telefon, fax – 577 983 377, mail – zsslusovice@zsslusovice.cz, webové stánky-  

www.zsslusovice.cz   

Školská rada: 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. Členy školské rady jsou Marek Dlabaja za pedagogické pracovníky, Marcela 

Vinklárková za rodičovskou veřejnost a Jindřich Elšík za zřizovatele.  

mailto:zsslusovice@zsslusovice.cz
http://www.zsslusovice.cz/
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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 program školy 

vzdělávací program č.j.,ŠKOLA SLUŠOVICE školní rok 2013/2014 

v ročnících počet žáků 

ŠVP 196/2013 1.--9. 487 

 

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. ročníku tři – praktika z informatiky, konverzace z jazyka anglického a sportovní hry, v 9. ročníku šest - 

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

z českého jazyka a sportovní hry.  

 

 

 

2. Personální zabezpečení 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : 

 počet fyzických osob přepočtené  úvazky 

Interní pracovníci 33 28,09 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 :   

Ped. pracovníci – 

poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Roků ped. praxe 

1 učitel, ředitel 1,0 VŠ, 6.-9.r., Z-D 14 

2 učitel, zástupce řed., 1,0 VŠ, 6.-9.r., R-Vv/JA/ 24 

3 učitelka  1,0 VŠ  1.-5.r 21 

4 učitelka   1,0 VŠ  1.-5.r. 35 

5 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. + Aj 19 

6 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 29 

7 učitelka 1,0 VŠ,1.-5.r.  23 

8 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 29 

9 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 38 

10 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 9 

11 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 32 

12 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 9 
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13 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 15 

14 učitelka 1,0 VŠ, 6.-12r.,Aj,Vv,Rj 24 

15 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Ch-Př 26 

16 učitelka  1,0 VŠ,6.-9.r., Jč - Tv 4 

17 učitelka 0,95 VŠ, 6.-9.r., Jč-D/JN/ 42 

18 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Z 35 

19 učitelka 1,0 SZTŠ, vychovatelství/Vv/ 11 

20 učitelka,výchov. por.   1,0 VŠ, 6.-9.r.,M-Ov/JA/ 32 

21 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Fy-Tp 37 

22 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Aj 4 

23 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Fy-Inf. 17 

24 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Ov, Aj, inf. 11 

25 učitelka 0,77 VŠ, 6.-9.r., Jč-Ov 34 

26 vychovatelka, ved. ŠD 1,0 SOŠ, vychovatelství 25 

27 vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství 7 

28 vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství 23 

29 vychovatelka 0,79 SOŠ, vychovatelství 28 

30 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Tv-Ov 3 

31 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Z- OV 5 

32 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Čj - VkZ 2 

33 učitelka 0,36 VŠ, ekonomická 1 

 

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   

Věková struktura pedagogického sboru je průměrná / průměrný věk 44,2 let /. Kvalifikace je na  velmi dobré 

úrovni. V tomto školním roce jsme  vyučovali Hv a částečně Vv a Nj na 2. stupni nekvalifikovaně. Je ale 

nutno dodat, že výuka v těchto předmětech byla na výborné úrovni. V jiných předmětech výuka probíhala 

kvalifikovaně. Od 1. 1. 2015 vstoupí platnost nový školský zákon 563 o pedagogických pracovnících, což 

znamená, že od následujícího školního roku by měla být stoprocentní kvalifikovanost. 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 : 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 14 13,35 

Externí pracovníci - - 
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2013/2014 : 

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 

 

 

 

3. Zápis a přijímací řízení a údaje o vzdělávání žáků 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2013/2014 : 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 :        

Gymnázium 
SPŠ OA SOŠ  SŠ  

8 leté 6 leté 4 leté 

přijatí přijatí přijatí přijatí přijatí přijatí přijatí 

1 -            10 19 4 9 17 

Žáci měli možnost podat 1 nebo 2 přihlášky ke studiu. Na 8 letá gymnázia bylo podáno 5 přihlášek, na 4 letá 

gymnázia 21 přihlášek, na SPŠ  35 přihlášek, na OA 11 přihlášek, na SŠ 35 přihlášek a na SOŠ 14 přihlášek. 

 

Zapsaní do 1. tříd 

2013 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2013 

Zapsaní do 1. 

tříd 2014 

Nepřijatí 

2014 

Počet 

žádostí  

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2014 

51 6 45 61 1 11 47 
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4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014 (k 27. 6. 2014): 

 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 43 42 0 1 1 

2. 51 51 0 - - 

3. 54 48 6 - - 

4. 46 36 10 - - 

5. 47 31 16 - - 

Celkem 1.stupeň 241 208 32 1 1 

6. 54 25 29 - - 

7. 56 25 31 - - 

8. 70 20 47 3 - 

9. 58 11 47 - - 

Celkem 2. stupeň 238 81 154 3 - 

Škola celkem 479 289 186 4 - 

 

 

Údaje o integrovaných žácích - žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2013/2014  

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči 8. 1 

Tělesné postižení 3.+8. 2 

S kombinací postižení -. 0 

S vývojovými poruchami učení a chování  2. - 9. 17 

 

Rodiče dětí s vadou řeči měli možnost navštěvovat logopedickou poradnu ve Zlíně nebo v Otrokovicích. 

V tomto školním roce jsme žákům nabídli logopedický kroužek pod vedením paní učitelky na prvním stupni. 

Pracovníci KPPP navštěvují školu alespoň jedenkrát ročně. 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 :          

 Počty účastníků : 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Krajská kolo Celostátní kolo 

Zeměpisná olympiáda 147 3 - - 

EURORÉBUS 150 - 24 3 

Dnešní svět 30 - 1 1 

Dějepisná olympiáda 26 1 1 - 

Olympiáda v JČ 20 - - - 

Pythagoriáda 90 5 - - 
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Matematická olympiáda 1 1 1 - 

Klokan – matem. soutěž 294 - - - 

Přírodovědný klokan 71 - - - 

Olympiáda ve Fy 10 1 1 - 

Archimediáda 31 - - - 

Olympijský víceboj 480 - - - 

Sportovní soutěže 117 30 - - 

Recitační soutěže 68 4 - - 

Pěvecká soutěž 63 - - - 

Soutěž v JA 60 4 - - 

Biologická olympiáda 4 4 - - 

Eko olympiáda 2 - 2 - 

Poznej a chraň 3 3   

Internetová soutěž Seznam 230 - - - 

Matík  1 - - 

Literární soutěže 4 - - - 

 

 

 

5. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů a výchovném působení 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení   

Výchovné poradenství zajišťuje učitelka s pověřením ředitele školy i se stanovenou pracovní náplní.            

K výkonu své funkce má předpoklady, dva semestry studia v daném oboru. Výchovná poradkyně má 

dlouholetou pedagogickou praxi. Spolupráce mezi výchovnou poradkyní a metodikem prevence je na dobré 

úrovni.  

Výsledky prevence sociálně-patologických jevů byly  dobré. Tento školní rok jsme měli čtyři žáky, kteří 

měli 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 pracoval na naší škole poradenský pracovník v rámci projektu RAMPS III VIP. 

Jeho působení bylo ukončeno na konci kalendářního roku 2013. Stejný poradenský pracovník měl možnost 

působit na naší škole i od června 2014, kdy u nás působí díky dotačnímu programu MŠMT. Pedagogové        

i žáci měli možnost využít jeho služeb, zejména v práci se třídou. 

V letošním školním roce bylo uděleno celkem 15 pochval žákům školy. Pochvaly byly ředitelem školy za 

vzornou reprezentaci školy, výborné výsledky ve výchovně vzdělávacím procesu, vzornou a obětavou práci 

pro školu a třídu. 
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Napomenutí a důtky  třídního učitele byly uděleny 33 žákům školy (2. pololetí školního roku 2013/2014): 

ŘD – 3 žáci, snížený stupeň z chování neměl ani jeden žák. Důvodem napomenutí a důtek byla nepořádnost 

při přípravě na vyučování, nekázeň ve vyučovacích hodinách, nevhodné chování ve vyučování                      

a o přestávkách, agresivní a vulgární chování. 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2013/2014 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0,0 

3 – neuspokojivé 0 0,0 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2013/2014 : 

 Počet 

1. pololetí 11 

2. pololetí 0 

za školní rok 0 

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V letošním školním roce se pedagogové zúčastnili řady školení. Zaměření školení v prvním pololetí bylo na 

agresi, šikanu a proces jejich řešení, dále se pedagogové zúčastnili motivačního setkání vyučujících cizích 

jazyků, školení zákona o pedagogických pracovnících a pracovněprávní problematika ve školství, 

problematika školní legislativy. V kalendářním roce 2014 se učitelé pak účastnili následujících školení: 

Alternativní metody a formy práce v hodinách ČJL, Specifické poruchy chování, Nápadník hodin českého 

jazyka, Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizaci, Rozvíjíme čtenářskou a matematickou gramotnost 

– zábavné vyučování na 1. stupni, Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy, Projektová výuky 

v praxi, Týden zdraví ve škole, Seminář výtvarných technik, Proč dítě zlobí a seminář TěloPraha. 

Pedagogové dále absolvovali seminář k novým nabídkám iPortálu a jeho možnostem. 

V následujících letech budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků, v zavádění nových 

metod a forem práce ve vyučování.  Zaměříme se na vzdělání pedagogů v oblasti ICT a výchovného 

poradenství. Celkové finanční náklady činily 15 611,- Kč za školení a semináře v průběhu školního roku 

2013-2014. 
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7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve školním roce 2013/2014 jsme evidovali 321 přihlášek žáků naší školy /prvního i druhého stupně/ do 24 

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

z kroužků se současně účastnili žáci prvního i druhého stupně. 

Kroužky, které nabídla naše škola žákům ve školním roce 2013/2014: 

 

 

Zájmové kroužky 2013/2014 - 1. stupeň 

Název kroužku  Třída, ročník Den Od - do 

Sportovní hry  1.A pátek 11,25 - 12,10 

Sportovní hry  1.B pátek 11,25 - 12,10 

Angličtina  1.A středa 12,45 - 13,15 

Angličtina  1.B čtvrtek 12,15 - 12,45 

Výtvarný  1.B 
pondělí 
1x za 14 

dnů 
11,45 - 13,15 

Angličtina  2.A středa 11,25 - 12,00 

Angličtina (1)  2.B pondělí 11,25 - 11,55 

Angličtina (2)  2.B čtvrtek 11,25 - 11,55 

Keramický  2.B 
středa 

1x za 14 
dnů 

12,00 - 13,30 

Florbal  3.A,B,C pátek 12,15 - 13,00 

Výtvarný  4.A čtvrtek 12,40 - 13,30 

Keramický  4.B 
středa 

1x za 14 
dnů 

12,30 - 14,00 

Výtvarný  5.B 
pondělí 
1x za 14 

dnů 
12,45 - 14,15 

Dyslektický  2. - 5. roč. úterý 12,40 - 13,25 

Logopedický  1. - 5. roč. středa dle domluvy 

Logopedický  1. - 5. roč. 
pondělí, 
středa 

dle domluvy 

Střelecký  1. - 5. roč. 
pondělí, 
čtvrtek 

14,10 - 15,30 

Florbal  5.A,B úterý 13,35 - 14,30 

 
 
 
 
 

Zájmové kroužky 2013/2014 - 2. stupeň 

Název kroužku  Třída, ročník Den Od - do 

Florbal  6.A,B úterý 13,35 - 14,30 

Florbal  7. - 9. roč. pondělí 13,35 - 14,30 

Kopaná  6. - 9. roč. pátek 13,35 - 14,30 
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Stolní tenis  6. - 8. roč. pondělí 13,20 - 14,10   

Kroužek 
matematiky 

 9.A,B pondělí 13,30 - 14,15 

Výtvarný  7. - 9. roč. pondělí 13,35 - 14,45 

Střelecký  6. - 9. roč. 
pondělí, 
čtvrtek 

14,10 - 15,30 

Dramatický  8. - 9. roč. středa 13,30 - 15,00 

 

Naši žáci  dosáhli také výborných výsledků v různých  soutěžích a olympiádách. Mezi největší patří účast 

v celostátním kole soutěže Eurorebus. Finálové části v Praze, po úspěchu v kole krajském, se účastnilo jedno 

tříčlenné družstvo žáků naší školy. Do finálové individuální celostátní části Dnešní svět se probojovala také 

jedna žákyně po úspěchu v krajském kole. V celostátním kole  vybojovala velmi pěkné 2. místo.  

Dále to byly účasti v krajských kolech různých olympiád. Jeden z našich žáků vybojoval přední místa 

v krajských kolech dějepisné olympiády, fyzikální olympiády a ekoolympiády.  Výborných úspěchů jsme 

dosáhli v matematické olympiádě, sportovních soutěžích, recitačních soutěžích a v soutěžích v anglickém 

jazyce. Naši žáci se zapojili do akce Projektový den aneb Od pólu k pólu v ZOO Lešná. Žáci se v červnu 

2014 zúčastnili prezentace v ZOO Lešná. Ta se konala v rámci Světového dne životního prostředí a také 

v rámci krajských dnů EVVO.  

V letošním školním roce jsme uskutečnili řadu projektových vyučování. Byly to: Bramborový den              

(2. ročník), Den s Machem a Šebestovou (3. ročník), Strašidelná škola (1. ročník),  Podzim – vlaštovky a 

jiřičky (3.B), Pověst o sv. Martinovi (3.B), Proti nezdravému jídlu,  Vánoce aneb andělská škola (1. ročník), 

Na dvoře císaře Rudolfa II. (5. ročník), Vánoce a tvoření s rodiči (4.A), Předvánoční hrátky, Nejlepší počtář, 

Voda (3.B), Oslavy masopustu spojené s karnevalem, Jak slavíme Velikonoce (1. ročník), Divoký Západ       

(2. stupeň), Robinsoni na pustém ostrově (4. ročník), Žij zdravě a sportuj (1. ročník), Jaro (2. a 3. ročník) 

Afrika (6. ročník), Úžasná zvířata (4.A), Filmový festival po našem (2. stupeň) a Rozlučka s deváťáky. 
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Foto z projektu Rozlučka deváťáků, foto Marek Dlabaja, 26. 6. 2014 

 

 

Foto z projektu Divoký Západ, foto Pavel Šavara, 9. 5. 2014 

 

 

Pro žáky jsme připravili dále různé exkurze, ať už místní nebo zahraniční. Výsledky soutěží, olympiád, 

exkurzí a projektů jsme prezentovali na webových stránkách školy a ve Slušovických novinách.   

http://www.zsslusovice.cz/article/8160/
http://www.zsslusovice.cz/page/8052/
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Naše škola dále velmi dobře spolupracuje s Městským úřadem ve Slušovicích, s rodičovskou veřejností 

/prostřednictvím Klubu rodičů/, Odborem školství a mládeže při Krajském úřadu ve Zlíně a také 

s podnikatelskými subjekty ve Slušovicích a jejich blízkém okolí.  

 

 

 

8. Inspekční a kontrolní činnost 

 

 

Ve školním roce 2013/2014 Česká školní inspekce neprovedla žádnou inspekci. Kontrolní činnost v tomto 

školním roce proběhla od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje dne 15. 5. 2014, kdy předmětem 

kontroly se stalo plnění povinností stanovených v článku 4 odst. 2 ve spojení s přílohou č. II) nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 o hygieně potravin, v platném znění, dále kontrola plnění 

povinností stanovených v článcích 14 a 18 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č . 178/2002, 

platném znění, kontrola plnění povinností stanovených v §23 a 24 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně 

veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 10  

a § 11 příslušnými ustanoveními zákona č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 

Ministerstva zdravotnictví ČR č. 137/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.  Vše bez požadavků na 

odstranění nedostatků. 

 

 

9. Hospodaření školy 

 

a) PŘÍJMY 

 

                                             Hospodářský rok: 2013 

Celkové příjmy ( tis. Kč) 25517 

1. od státu ( referátu školství) 17760 

2. od obce 4200 

3.  od zletilých žáků, rodičů,zákonných zástupců 

     z toho příspěvek za vzdělání ( ZUŠ) 
- 

4. z hospodářské činnosti 97 

5. ostatní 1464 

6. z EU 350 

7. z EUK 1646 

 

 b) VÝDAJE 

 

                                  Hospodářský  rok: 2013 

Celkové výdaje ( tis. Kč ) 17760 

1. investiční výdaje - 

2. neinvestiční výdaje 17760 

z toho  na mzdy pracovníků školy 12594 

            zdravotní a sociální pojištění 4480 
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            ostatní platby za provedené práce (OPPP) 105 

            učebnice,učební texty,pomůck 170 

            vzdělávání pedagogických pracovníků 12 

            ostatní provozní výdaje 399 

 

 

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 

2013 2013 2013 2013 

27 469 14235 3612 1567 

 

c)  Informace  o kontrolách hospodaření 

 

                              Č.j. protokolu o kontrole 

Kontrolu provedl r. 2013 

OSSZ 20. 3. 2013 

  

  

                                                        

  

 

Z hlediska materiálně-technických podmínek jsme se v tomto školním roce pokračovali s výměnou osvětlení 

a rekonstrukci elektroinstalace v budovách školy, kdy došlo k dokončení prací. Dané prostory po 

rekonstrukci byly vymalovány. Vybudováno bylo hřiště na stolní tenis, pořízeny byly prvky na dětské hřiště, 

pořízeny byly v rámci evropského projektu Modernizace výuky pomůcky do pracovních činností,  

meteostanice a IT zařízení. Dále jsme realizovali drobné opravy jako opravy židlí, požárního zabezpečení 

dveří, okapů atd. Nově byly opraveny skříně a podlahy v hudební výchově. Během července 2014 došlo 

k rekonstrukci kotelny ZŠ Slušovice. Došlo k výměně kotlů, byly pořízeny moderní kondenzační kotle, došlo 

k úpravám dalších plynových zařízení starých mnohdy desítky let.  Tato finančně nejvýznamnější akce 

v období prázdnin byla financována z prostředků zřizovatele, tj. městem Slušovice. Následovala výměně 

podlahy ve školní jídelně a byl pořízen nový varný kotel do školní kuchyně. Tím jsme určitě zlepšili 

vybavení, ale i prostředí školního stravování.  Ze sponzorských prostředků pak byl rekonstruován prostor ve 

spojovacím krčku, kdy zde byla vyměněna podlaha, vymalováno a pořízeny věci do oddechové části pro 

žáky, které budou využívat děti ze školní družiny, ale během přestávek i žáci školy.  

 

 

 

10. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů a projektů 

 

Od července 2011 se naše škola zapojila do projektu EU peníze školám – Zkvalitnění ICT ve slušovické 

škole. Celkově ZŠ Slušovice čerpala z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost částku     
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2 161 285 Kč. Projekt byl úspěšně ukončen na konci kalendářního roku 2013. Podána byla závěrečná 

monitorovací zpráva. 

Od listopadu 2012 jsme se zapojili do projektu v rámci operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost v oblasti 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání s názvem Modernizace výuky na ZŠ 

Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad. Jedná se o partnerský projekt, jehož celková podpora činí cca 3,6 

mil. Kč. Je složen z pěti klíčových aktivit. Ve školním roce 2013-2014 jsme se zapojili do tří klíčových 

aktivit. Jednalo se o aktivity modernizace výukových materiálů, jejich ověřování ve výuce a spolupráci se 

zaměstnavateli přírodovědných a technických oborů. Žáci využívali učební materiály ve výuce, podnikli řadu 

exkurzí do výrobních podniků.  

Na konci školního roku 2013-2014 jsme podali projektovou žádost na partnerský projekt nejméně třiceti škol 

– Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji. Projekt bude podpořen a naše škola 

se do něho zapojí ve školním roce 2014-2015. 

Další projekt, jehož žádost byla podána – Bezpečně a zdravě do života, byl podán také v závěru školního 

roku 2013-2014, taktéž podpořen v rámci 53 výzvy od školního roku 2014-2015. 

 

 

11. Závěr výroční zprávy 

 

Školní rok 2013-2014 byl úspěšný v různých oblastech činností. Výsledky v oblasti výchovně-vzdělávacího 

procesu jsou na výborné úrovni. Důkazem toho jsou zejména pestrá projektová vyučování, která proběhla na 

prvním i druhém stupni základní školy. Ty byly následně prezentovány na webových stránkách a 

Slušovických novinách. 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. Výuka začala podle nového Školního vzdělávacího programu. Dosáhli jsme 

celé řady úspěchů na soutěžích zeměpisných, přírodopisných, dějepisných, matematických, fyzikálních nebo 

v jazyce anglickém aj. Pokračovali jsme se také v získávání finančních prostředků z operačních fondů EU. 

Dokončili jsme projekt EU peníze školám – Zkvalitnění ICT ve slušovické škole, pokračovali jsme 

v partnerském projektu Modernizace výuky na ZŠ Slušovice, Fryšták, Kašava a Velehrad. Nově jsme podali 

žádosti do projektů Podporou ICT ve výuce k modernizaci vzdělávání ve Zlínském kraji a Bezpečně a zdravě 

do života. Dokončili jsme rekonstrukci elektroinstalace a výměnu osvětlení v budově školy, pokračovali 

jsme v obnově podlah – ve školní jídelně a učebně hudební výchovy. Vytvořili jsme oddechový prostor pro 

žáky školy v krčku. Proběhla celková rekonstrukce kotelny ZŠ Slušovice.  

 

Datum zpracování zprávy : září 2014   

Datum projednání na poradě pracovníků školy :    září 2014 

Podpis ředitele a razítko školy: 

 


