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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 ve znění pozdějších 

předpisů.. 

 

 

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, školní klub s kapacitou 450 žáků. 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školu 452 žáků (k 1. 9. 2015) , školní družinu 130 dětí, 

školní klub 279 žáků a ve školní jídelně se stravovalo 446 žáků. 

 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 11 235 21,4 11,0 21,4 

2. stupeň 8 217 27,1 16,41 13,22 

Školní družina 5 130 26,0 3,39 38,34 

Školní klub* 22 279 12,7 12,7 - 

Mateřská škola - - - - - 

Školní jídelna x 446 x 4,9 x 

jiné - - - - - 

 

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

Vedení školy: ředitel školy Mgr. Rostislav Šarman  

zástupce ředitele: Mgr. Marek Dlabaja 

Kontaktní údaje: telefon, fax – 577 983 377, 724 222 551, 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
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Při škole pracuje Klub rodičů, který byl založen 1. září 1991. Od 1. září 1998 pracuje ve škole také 

Žákovská 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 2015/2016 

v ročnících počet žáků 

ŠVP 265/2015 1.--9. 452 

 

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 dva – konverzace z jazyka anglického a sportovní hry, v 8. a 9. ročníku tři - 

praktika z informatiky, konverzace z jazyka anglického, a sportovní hry.  

 

 

 

2. Personální zabezpečení 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 : 

 počet fyzických osob přepočtené  úvazky 

Interní pracovníci 33 27,41 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 :   

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 16 

2 učitel, zástupce řed., 1,0 VŠ, 6.-9.r., R-Vv/JA/ 26 

3 učitelka  1,0 VŠ  1.-5.r 24 

4 učitelka   1,0 VŠ  1.-5.r. 38 

5 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. + Aj 22 

6 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 30 

7 učitelka 1,0 VŠ,1.-5.r.  25 

8 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 32 

9 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 39 

10 učitelka 1,0 VŠ, 1. – 5. r. 17 

11 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 35 

12 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 2 



13 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 17 

14 učitelka 1,0 VŠ, 6.-12r.,Aj,Vv,Rj 26 

15 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Ch-Př 28 

16 učitelka 0,91 VŠ, 6.-9.r.,Nj - Ov 11 

17 učitelka 0,68 VŠ, 6.-9.r., M-Z 37 

18 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Čj - Nj 12 

19 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,M-Ov/JA/ 34 

20 učitelka 0,91 VŠ, 6.-9.r., Fy-Tp 39 

21 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Fy-Inf. 19 

22 učitelka, vých. poradce 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Ov, Aj, inf. 13 

23 vychovatelka, ved. ŠD 1,0 SOŠ, vychovatelství 27 

24 vychovatelka 0,82 VŠ, pedagogika 1 

25 vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství 26 

26 vychovatelka 0,85 SOŠ, vychovatelství 30 

27 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Tv-Ov 5 

28 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Z- OV 7 

29 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Čj - VkZ 4 

30 učitelka 1,0 VŠ, SŠ, Aj 11 

31 učitelka 1,0 VŠ, 6. -12. r., Čj - Hv 25 

32 učitelka 0,91 VŠ, 6.- 9. r., Tv 14 

33 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Z- M 7 

 

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   

Věková struktura pedagogického sboru je průměrná / průměrný věk 45,3 let /. Kvalifikace je na  velmi 

dobré úrovni. V tomto školním roce jsme vyučovali všechny předměty a hodiny kvalifikovaně. 

Tabulku pedagogických pracovníků ovlivnil odchod paní učitelky na mateřskou dovolenou. 

Zastupující učitel zvedá počet pedagogů ve sboru. 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 : 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 15 15,2 

Externí pracovníci - - 

 

 

 

 



Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 : 

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 1,0 OU 

6 uklizečka 1,0 OU 

7 uklizečka 1,0 OU 

8 uklizečka 1,0 OU 

9 ved. škol. kuchyně 1,0 SOŠ 

10 ved. kuchařka 1,0 OU 

11 kuchařka 1,0 OU 

12 pom. kuchařka 1,0 OU 

13 pom. kuchařka 0,9 OU 

14 pomocný pracovník - ÚP 1,0 OU 

15 pomocný pracovník - ÚP 1,0 OU 

 

 

 

3. Zápis a přijímací řízení a údaje o vzdělávání žáků 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2015/2016 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsaní do 1. 

tříd 2015 

Nepřijatí 2014 Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2014 

Zapsaní do 1. 

tříd 2016 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2016 

53 0 13 34 62 11 49 



Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2015/2016 :       

Střední školy nebo střední odborné školy 

s maturitou - 37 s výučním listem  

Obory s uměleckým 

zaměřením 
Gymnázium ostatní SŠ nebo 

SOŠ 
učební obory 

8 leté 4leté 8leté 4leté 

0 3 0 10 24 18 

 

 

V prvním kole přijímacího řízení bylo podáno celkem 9 přihlášek určených pro obory 

s uměleckým zaměřením a 113 přihlášek do ostatních oborů vzdělání. Z toho bylo 79 na obory 

zakončené maturitní zkouškou (5 přihlášek na osmiletá gymnázia, 21 na čtyřletá gymnázia, 53 na 

ostatní SŠ nebo SOŠ) a 34 na obory zakončené výučním listem. Do druhého kola přijímacího řízení 

podalo 6 žáků celkem 16 přihlášek do maturitních oborů. 

 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015/2016 (k 30. 6. 2016): 

 

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 34 34 0 - - 

2. 49 49 0 - - 

3. 40 35 5 - - 

4. 50 37 13 - - 

5. 58 51 7 - 1 

Celkem 1.stupeň 231 206 25 - - 

6. 60 24 36 - - 

7. 48 19 29 - - 

8. 54 24 30 - - 

9. 54 16 38 - - 

Celkem 2. stupeň 216 83 133 - - 

Škola celkem 447 289 158 - - 

 

5 žáků plní povinnou školní docházku v zahraničí. 

 

 

 

 

 



 

Údaje o integrovaných žácích - žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2015/2016  

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči 5. 1 

Tělesné postižení 5. 1 

S kombinací postižení -. 0 

S vývojovými poruchami učení a chování  2. - 9. 20 

 

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

v Otrokovicích. Pracovníci KPPP navštěvují školu alespoň jedenkrát ročně. Pracovníci SPC navštívili 

školu dvakrát ročně. Žáci měli možnost využít služeb speciálního pedagoga – logopedie, doučování, 

výchovné obtíže. 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2015/2016 :          

 Počty účastníků : 

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

Zeměpisná olympiáda 72 3 - - 

EURORÉBUS 76 - 1 - 

Dějepisná olympiáda 25 2 - - 

Pythagoriáda 82 2 - - 

Matematická olympiáda 12 1 - - 

Klokan – matem. soutěž 247 - - - 

Přírodovědný klokan 68 - - - 

Olympiáda ve Fy 10 - - - 

Archimediáda 18 - - - 

Hejtmanův pohár 437 - - - 

Další sportovní soutěže 152  - - 

Florbalové soutěže 124 60   

McDonald´s cup 30 20   

Coca cola cup 28 - - - 

Recitační soutěže 62 1 - - 

Pěvecká soutěž 86 - - - 

Výtvarná soutěž 62 - - - 



Soutěž v JA 58 3 - - 

Biologická olympiáda 5 4 - - 

Ekologická olympiáda 2 2 - - 

Poznej a chraň 3 3   

Olympiáda z českého jazyka 18 2 - - 

Literární soutěže 1 - - - 

 

 

 

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 velmi dobré předpoklady, v tomto školním roce doplnila vzdělání studiem 

výchovného poradenství v Olomouci. V problematice se  se velmi rychle a dobře orientuje. Spolupráce 

mezi výchovnou poradkyní a metodikem prevence je na vynikající úrovni.  

Výsledky prevence sociálně-patologických jevů byly dobré. Tento školní rok jsme měli jednoho žáka, 

který měl výchovné problémy. Situace se s rodiči řešila a sleduje se. Ve spolupráci s KPPP Zlín jsme 

provedli šetření vztahů mezi žáky jedné třídy, ze závěrů vychází velmi dobré řešení situace třídní 

učitelkou. 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 speciální pedagog v rámci dotačního programu 

MŠMT. Na organizaci působení speciálních pedagogů a školních psychologů se podílí Zlínský kraj. 

Pedagogové i žáci měli možnost využít jeho služeb, zejména v práci se třídou, dále se zaměřil ve své 

práci i na konkrétní žáky. V tomto školním roce se speciální pedagog změnil, ale dotační titul 

pokračoval. Díky vzdělání nového speciálního pedagoga jsme se zaměřili také na logopedii, nápravu, 

sociometrie aj. 

V letošním školním roce bylo uděleno celkem 109 pochval žákům školy v obou pololetích. Pochvaly 

byly ředitelem školy za vzornou reprezentaci školy, výborné výsledky ve výchovně vzdělávacím 

procesu, vzornou a obětavou práci pro školu a třídu. 

Napomenutí a důtky  třídního učitele byly uděleny 24 žákům školy (2. pololetí školního roku 

2015/2016),  ŘD – 3 žáci, snížený stupeň z chování měl jeden žák. Důvodem napomenutí a důtek byla 

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

vyučování a o přestávkách, hrubé chování. 



Snížené stupně z chování na konci školního roku 2015/2016 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 1 0,2 

3 – neuspokojivé 0 0,0 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2015/2016 : 

 Počet 

1. pololetí 0 

2. pololetí 0 

za školní rok 0 

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

V letošním školním roce se pedagogové zúčastnili řady školení a vzdělávání pedagogických 

pracovníků. Pokračovali jsme v oblasti výchovného poradenství, dle nových šablon jsme se zaměřili 

na jazykový rozvoj pedagogů. V rámci výzvy 56 absolvovali učitelé jazykový pobyt v Anglii (Londýn, 

Wimbledon – 3 vyučující). Paní učitelky se účastnily školení na rozvoj čtenářské gramotnosti. 

Absolvovali jsme shadowing (náslech) v rakouském Weyeru – sdílení dobrých zkušeností. V ICT jsme 

se zaměřili na získání znalostí z oblasti elektronické třídní knihy a žákovské knížky. Pedagogové dále 

absolvovali následující kurzy: Elektronická třídní kniha, Jazykové hry v hodinách češtiny, 

Problematika školní legislativy,  Sprechen ohne Medien, Netradiční prožitkové hry v TV, Základní 

školní lyžování, Tvořivá škola – činnostní učení, Jak zlepšovat a inovovat ŠVP, Základy koučingu pro 

pedagogy, Soulad ŠVP a RVP a postupy při aktualizaci, Inkluzivní vzdělávání nadaných žáků na 

základních školách, Žákovská knížka elektronicky, Druhý krok – primárně preventivní program pro 

pedagogy. 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 

chování žáků a prevence sociálně patologických jevů. Během prázdnin jsme podali žádost o projekt – 

Inkluze v ZŠ Slušovice. V rámci tohoto projektu se zaměříme na vzdělávání pedagogů v následujících 

oblastech: inkluze, čtenářská gramotnost, mentoring aj. Tyto školení budeme hradit z evropských 

peněz. Celkové finanční náklady činily ve školním roce 29 780,- Kč za školení a semináře. 

 

 



 

Učitelé na jazykovém pobytu v Londýně, listopad 2015 

 

 

 

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve školním roce 2015/2016 jsme evidovali 279 přihlášek žáků naší školy /prvního i druhého stupně/ 

do 22 různých zájmových kroužků, které pro ně připravili a pravidelně vedli pedagogičtí pracovníci 

školy. Některé z kroužků se současně účastnili žáci prvního i druhého stupně. Počtem přihlášek se 

rozumí žáci, kteří nenavštěvují školní družinu. Kroužky jsou organizovány ve školním klubu. 

 

Kroužky, které nabídla naše škola žákům ve školním roce 2015/2016: 

 

Název kroužku 
Třída, 
ročník 

Den Od - do 

Angličtina 1.A středa 11,35 - 12,20 

Angličtina 1.B pondělí 11,35 - 12,20 

Výtvarný 1.B středa 11,35 - 12,20 

  Angličtina 2.A pondělí 13,00 - 13,45 

Angličtina 2.B středa 12,30 - 13,00 

Výtvarný 2.B pondělí / 1x za 14 dní 12,30 - 14,00 

Hudební 2. - 5. r. středa 13,00 - 13,45 

  Výtvarný 3. B středa 12,30 - 13,15 



Keramický 3. - 4. r. čtvrtek / 1x za 14 dní 12,30 - 14,00 

Keramický 4.B středa / 1x za 14 dní 12,30 - 14,00 

Florbal 4. - 5. r. čtvrtek 12,20 - 13,05 

Kopaná 4. - 5. r. pátek 12,20 - 13,05 

Taneční 4., 5. roč. čtvrtek 12,30 - 13,15 

Florbal 4. - 5. r. úterý 13,35 - 14,30 

Dyslektický 1. - 5. r. pondělí 12,35 - 13,20 

 

Název kroužku 
Třída, 
ročník 

Den Od - do 

Florbal 6. r. úterý 13,35 - 14,30 

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

Florbal dívky 6. - 9. r. středa / 1x za 14 dní 13,30 - 14,30 

Kopaná 6. - 9. r. pátek 13,30 - 14,30 

Vaření 7. - 9. r. pondělí 13,30- 15,00 

Kroužek M 9. r. pondělí 13,30 - 14,30 

Kroužek Čj 9. r. středa 13,30 - 14,30 

   Španělština 6. - 9. r. pondělí 13,30 - 14,15 

 

Naši žáci dosáhli také velmi pěkných výsledků v různých  soutěžích a olympiádách. Mezi největší 

úspěchy patří vítězství v krajském kole Hejtmanova poháru, druhé místo v okresním kole McDonald´s 

cupu (postup unikl o branku v neúplné sestavě), účast v krajském kole zeměpisné soutěže Eurorebus, 

3. místo v okresním kole výtvarné soutěže, 3. místo v okresním kole ve florbalu žaček. Dále to byla 

pěkná umístění a reprezentace školy v okresním kole dějepisné olympiády, v ekologické soutěži 

Poznej a chraň, v soutěži v anglickém jazyce, biologické olympiádě, ve fyzikální olympiádě, postupy 

v matematických přírodovědných, literárních, recitačních a sportovních soutěžích.  Řada žáků dosáhla 

také pěkných výsledků v soutěžích Přírodovědný (nadprůměrné výsledky) a Matematický klokan. 

V letošním školním roce jsme uskutečnili řadu projektových vyučování. Byly to: Moštování, 

Halloween, Jablíčkový týden, Etiketa, S čerty nejsou žerty, Jaro, Středověká vzdělanost a gotika, 

Filmová klapka 2016. Mistři sudoku, osmisměrky a puzzle, Mach a Šebestová při ZŠ Slušovice 

Kulturní den, Euro 2016 a Rozlučka s deváťáky. 

Kladně v tomto školním roce určitě hodnotíme i působení rodilých mluvčích ve výuce. 

 



 

Foto z projektu Filmová klapka 2016 

 

 

Foto z projektu Mach a Šebestová 2016 

Pro žáky jsme připravili dále různé exkurze, ať už místní nebo zahraniční. Ze zahraničních exkurzí 

navštívili polskou Oswietim na jaře 2016.  

Žáci dále absolvovali říjnu 2015 jazykově vzdělávací pobyt v německém Mnichově. Navštěvovali zde 

výuku německého jazyka, poznali řadu kulturních a přírodních zajímavostí Bavorska. Pobyt měl být 

zejména motivační pro jejich rozvoj ve studiu druhého cizího jazyka, kterým je u nás němčina.  



Výsledky soutěží, olympiád, exkurzí a projektů jsme prezentovali na webových stránkách školy 

(v tomto školním roce byly zahájeny práce na nových webových stránkách) a ve Slušovických 

novinách, v Ročence 2015-2016, která je přílohou Výroční zprávy.   

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. V letošním roce jsme 

absolvovali řadu exkurzí do podniků ve Slušovicích a blízkém okolí. 

 

 

 

Foto z Mnichova, říjen 2015 

 

 

 

8. Inspekční a kontrolní činnost 

 

Ve školním roce 2015/2016 provedla Česká školní inspekce návštěvu ohledně šetření sociální 

gramotnosti žáků. V několika dnech navštívili vyučovací hodiny, seznámili se s prostředím školy. 

Velmi kladně hodnotili sociální gramotnost našich žáků, byla nadstandartní.. Dále jsme se zapojili do 

elektronického sběru dat České školní inspekce (INEZ) v průběhu školního roku 2015-2016. Jednalo 



se o zjišťování dat v oblastech: Počty romských žáků a problematika asistenta pedagoga, Vzdělávání 

v oblasti bezpečnosti, Soudobě dějiny, Prevence rizikového chování, Podmínky rozvoje sociální 

gramotnosti v ZŠ. V květnu 2016 jsme absolvovali testování ČŠI v oblasti sociální gramotnosti. 

Dopadli jsme opět velmi dobře.  

Kontrolní činnost v tomto školním roce proběhla od Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se 

zaměřením na prostory školního klubu. Vše bez požadavků na odstranění nedostatků. 

Dne 18. 3. 2016 jsme absolvovali kontrolu Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj         

a Zlínský kraj. Kontrola se zaměřila na dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů 

k zajištění bezpečnosti práce, k zajištění bezpečnosti provozu technických zařízení se zvýšenou mírou 

ohrožení života a zdraví a o bezpečnosti provozu vyhrazených technických zařízení. Všechny drobné 

nedostatky odstraněny v průběhu kontroly.  

 

 

 

9. Hospodaření školy 

 

 

a) PŘÍJMY 

 

                                             Hospodářský rok: 2015 

Celkové příjmy ( tis. Kč) 26077 

1. od státu ( referátu školství) 18542 

2. od obce 3200 

3. od obce(termostaty,mantinely,kanalizace   851 

4. od zletilých žáků, rodičů,zákonných zástupců 

     z toho příspěvek za vzdělání ( ZUŠ) 
- 

5. z hospodářské činnosti 106 

6. ostatní 1640 

7. z EUP 668 

8. z EU šablony 942 

9. z ÚP 98 

10. z podpora ZK 30 

 

 b) VÝDAJE 

 

                                  Hospodářský  rok: 2015 

Celkové výdaje ( tis. Kč ) 18542 

1. investiční výdaje - 

2. neinvestiční výdaje 18542 

 13133 

            4608 

            175 

            172 

           ní pedagogických pracovníků 30 

            424 

 



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 

2015 2015 2015 2015 

28699 14911 3005 1673 

 

c)  Informace  o kontrolách hospodaření 

 

                              Č.j. protokolu o kontrole 

Kontrolu provedl r. 2015 

OSSZ 27.3.2015 

  

 

Z hlediska materiálně-technických podmínek jsme se v tomto školním roce pokračovali ve 

vylepšování prostředí pro naše žáky. Nejvýznamnější investiční akce navázala na činnosti 

v předchozím školním roce – výměnu termoventilů a protažení potrubí mezi kotelnou a školní halou. 

U školní haly byla vybudována nová moderní plynová kotelna, která zlepší vytápění tohoto prostoru 

školní budovy. Dalšími investičními akcemi byla oprava kanalizační přípojky před školou                    

a rekonstrukce podlah v prostorách krčku. Dále se pokračovalo na vybavování školním nábytkem – do 

kabinetu školní družiny byly pořízeny nové skříně, dovybavením prošly učebny 1. stupně. Renovací 

prošly stoly do výtvarné výchovy, proběhl nákup židli do učebny na 2. stupni, pořízeny byly nové 

počítače a dataprojektory pro výuku, zavedeno bylo druhého výdejního místa pro žáky. Rekonstrukcí 

prošel prostor školní knihovny – nové regály na knihy, podlaha, vymalování, internetové připojení 

sedací vaky.  

Vymalovány byly některé prostory školní budovy, vyčištěna byla fasáda, povrch tenisového kurtu i 

minigolfového hřiště. 

Doufáme, že dané úpravy zlepší prostředí a vybavení, ve kterém se budou pohybovat děti, zaměstnanci 

i další návštěvníci školy. 

 

 

 

10. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů a projektů 

 

Podali jsme žádost na projekt Rozvoj jazyků v ZŠ Slušovice. Projekt byl podpořen, práce na něm byla 

zahájena během prázdnin 2015, celková výše dotace z operačního programu vzdělávání a 

konkurenceschopnost je 942 105,- Kč, jeho realizace připadla zejména na školní rok 2015-2016.  



U první aktivity, jazykového pobytu žáků, jsme zvolili podporu němčiny. Na jaře 2015 jsme 

absolvovali jazykový pobyt v Anglii, proto jsme se tentokrát rozhodli pro Německo, konkrétně 

Mnichov a oblast jižního Bavorska. Pro žáky bylo určitě přínosem a zejména motivací v učení se 

německého jazyka.  

Druhá aktivita se zaměřila na jazykový rozvoj pedagogů. Ti pobývali v Londýně. Zapracovali na 

rozvoji svých jazykových dovedností (angličtiny), které následně předávali žákům ve výuce. Třetí 

oblastí byla podpora českého jazyka. Z projektových peněz byly nakoupeny knihy, žáci pracovali 

intenzivně na zlepšení čtenářské gramotnosti. Čtvrtá oblast podpory byl shadowing. Vyučující 

vycestovali do Rakouska, aby se seznámili s tamějším vzdělávacím systémem.  

Dále jsme se zapojili do projektu Zlínského kraje, kde jsme na projekt Musíme ti pomáhat čerpali 

dotaci 30 000,- Kč. Tento projekt byl dokončen během školního roku 2015 – 2016. 

Využíváme i různých dotačních titulů MŠMT a Zlínského kraje jako např. zajištění bezplatné přípravy 

k začlenění do základního vzdělávání dětí osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské 

unie, Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců ze třetích zemí, nebo na 

Podporu školních psychologů a speciálních pedagogů ve školách a metodiků – specialistů školských 

poradenských zařízení v roce 2015 i 2016.  

 

 

 

11. Závěr výroční zprávy 

 

Školní rok 2015-2016 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, Slušovických novinách i Ročence 2015-2016, stejně jako exkurze, besedy, 

výsledky v testování žáků, výuka rodilého mluvčího a další akce školy. 

Výborných výsledků jsme dosáhli také v oblasti zájmových činností. Výukou podle ŠVP využíváme 

stále více nové metody a formy práce, které přispívají k lepším výsledkům ve výchovně vzdělávacím 

procesu. Využívali jsme tablety ve výuce, práce s interaktivní tabulí se objevuje ve výuce na 1. stupni.  

Dosáhli jsme celé řady úspěchů na soutěžích sportovních, zeměpisných, přírodopisných, dějepisných, 

matematických, fyzikálních nebo v jazyce anglickém i jazyce českém aj.  

Pokračovali jsme se také v získávání finančních prostředků z operačních fondů EU. Zapojili jsme se 

do výzvy 56 s projektem Rozvoj jazyků v ZŠ Slušovice. Zlepšili jsme jazykové vybavení učitelů           

i žáků. 

Dokončili jsme novou kotelnu u haly školy, rekonstrukci prošla kanalizace před budovou školy, 

rekonstruovány byly kompletně podlahy v krčku školní budovy. Čištěním prošla část fasády, celý 



tenisový kurz a minigolfové hřiště, obnovován byl nábytek školy a počítače a dataprojektory, zlepšeno 

bylo prostředí školní knihovny.  

Další akce nás čekají ve školním roce 2016-2017. 

 

 

Datum zpracování zprávy : září 2016 

  

Datum projednání na poradě pracovníků školy :    září 2016 

Podpis ředitele a razítko školy



 

 

 

 


