
 

 

 
 

 
 

    
 

 
 

    

 

Výroční zpráva o činnosti základní školy 
2016 – 2017 

 
Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Školní 222 
763 15 Slušovice 

 
http://www.zsslusovice.cz 

http://www.zsslusovice.cz/


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 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 2016/2017 navštěvovalo školu 465 žáků (k 1. 9. 2016) , školní družinu 120 dětí, školní 

klub 180 žáků a ve školní jídelně se stravovalo 447 žáků. 

 

 Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 10 230 23,0 11,0 20,9 

2. stupeň 9 235 26,1 16,5 14,24 

Školní družina 4 120 30,0 3,39 35,40 

Školní klub* 20 254 12,7 12,7 - 

Mateřská škola - - - - - 

Školní jídelna x 447 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 

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


určených Školským zákonem. Členy školské rady jsou Marek Dlabaja za pedagogické pracovníky, 

Marcela Vinklárková za rodičovskou veřejnost a Jindřich Elšík za zřizovatele.  

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 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

ŠVP 300/2016 1.--9. 465 

 

V letošním školním roce byl nepovinný předmět byl jeden – náboženství. Dále jsme nabízeli v souladu 

s ŠVP žákům na druhém stupni následující volitelné předměty (v závorce uvádíme týdenní hodinovou 

dotaci předmětu): 

6. ročník 7. ročník 8. ročník 9. ročník 

Domácí nauka (1) 
 

Konverzace v anglickém 
jazyce (1) 

Konverzace v anglickém 
jazyce (1) 

Konverzace v anglickém 
jazyce (1) 

Zeměpisná praktika (1) Praktika z informatiky (1)  Praktika z informatiky (1) 

 Sportovní hry (1) Sportovní hry (1) Sportovní hry (1) 

 

 
 
 
2. Personální zabezpečení 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 : 

 počet fyzických osob přepočtené  úvazky 

Interní pracovníci 32 31,39 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 :   

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 17 

2 učitel, zástupce řed., 1,0 VŠ, 6.-9.r., R-Vv/JA/ 27 

3 učitelka  1,0 VŠ  1.-5.r 25 

4 učitelka   1,0 VŠ  1.-5.r. 39 



5 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. + Aj 23 

6 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 31 

7 učitelka 1,0 VŠ,1.-5.r.  26 

8 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 33 

9 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 40 

10 učitelka 1,0 VŠ, 1. – 5. r. 18 

11 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 36 

12 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 3 

13 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 14 

14 učitelka 1,0 VŠ, 6.-12r.,Aj,Vv,Rj 27 

15 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Ch-Př 29 

16 učitelka 0,91 VŠ, 6.-9.r.,Nj - Ov 12 

17 učitelka 0,68 VŠ, 6.-9.r., M-Z 38 

18 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Čj - Nj 13 

19 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,M-Ov/JA/ 35 

20 učitelka 0,91 VŠ, 6.-9.r., Fy-Tp 40 

21 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Fy-Inf. 20 

22 učitelka, vých. poradce 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Ov, Aj, inf. 14 

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

24 vychovatelka 0,82+0,5 VŠ, pedagogika 2 

25 vychovatelka 0,71 SOŠ, vychovatelství 27 

26 vychovatelka 0,85 SOŠ, vychovatelství 31 

27 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Tv-Ov 6 

28 učitelka 1,0 VŠ, SŠ, Aj 12 

29 učitelka 1,0 VŠ, 6. -12. r., Čj - Hv 26 

30 učitelka 0,91 VŠ, 6.- 9. r., Tv 15 

31 učitelka 1,0 VŠ, M – Aj - Ov 13 

32 učitel 1,0 VŠ, Čj - Hv 7 

 

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   

Věková struktura pedagogického sboru je průměrná / průměrný věk 46,8 let /. Kvalifikace je na  velmi 

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

 

 



Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 : 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 14 14,2 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017 : 

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 2016/2017 : 

Zapsaní do 1. 

tříd 2016 

Nepřijatí 2014 Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2016 

Zapsaní do 1. 

tříd 2017 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2017 

49 0 11 49 53 11 53 



Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017 :       

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 2 2 10 29 12 

 
 

V prvním kole přijímacího řízení bylo podáno celkem 6 přihlášek určených pro obory 
s uměleckým zaměřením a 104 přihlášek do ostatních oborů vzdělání. Z toho bylo 87 na obory 
zakončené maturitní zkouškou (8 přihlášek na osmiletá gymnázia) a 25 na obory zakončené výučním 
listem. Do druhého kola přijímacího řízení podaly 2 žákyně celkem 2 přihlášky do maturitních oborů. 
 

 

 

 

4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017 (k 30. 6. 2017): 

 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 49 48 1 - - 

2. 36 35 1 - - 

3. 50 47 3 - - 

4. 39 33 6 - - 

5. 56 42 14 - - 

Celkem 1.stupeň 230 205 25 - - 

6. 71 32 38 1 - 

7. 59 26 33 - - 

8. 48 18 30 - - 

9. 53 15 38 - - 

Celkem 2. stupeň 231 91 139 1 - 

Škola celkem 461 289 164 1 - 

 
7 žáků plní povinnou školní docházku v zahraničí. 

 

 

 



Údaje o integrovaných žácích - žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2016/2017  

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči 6. 1 

Tělesné postižení 6. 1 

S kombinací postižení -. 0 

S vývojovými poruchami učení a chování  2. - 9. 33 

 

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

v Otrokovicích. 10 žáků využívalo možnosti logopedické nápravy v prostorách školy se speciálním 

pedagogem. Pracovníci KPPP navštěvují školu alespoň jedenkrát ročně. Pracovníci SPC navštívili školu 

dvakrát ročně. Žáci měli možnost využít v prvním pololetí služeb speciálního pedagoga – logopedie, 

doučování, výchovné obtíže. 

 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2016/2017 :          

 Počty účastníků : 

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

Zeměpisná olympiáda 86 3 - - 

EURORÉBUS 173 - 22 - 

Dějepisná olympiáda 48 1 - - 

Pythagoriáda 91 1 - - 

Matematická olympiáda 57 2 - - 

Klokan – matem. soutěž 347 - - - 

Přírodovědný klokan 66 - - - 

Olympiáda ve Fy 22 1 1 - 

Archimediáda 21 - - - 

Hejtmanův pohár 450 - - - 

Česko sportuje 450 - - - 

Další sportovní soutěže 55 - - - 

Florbalové soutěže 105 60   

McDonald´s cup 25 25   

Coca cola cup 15 15 - - 



Recitační soutěže 59 1 - - 

Pěvecká soutěž 70 - - - 

Výtvarná soutěž 61 26 - - 

Soutěž v JA 43 3 - - 

Biologická olympiáda 6 2 - - 

Ekologická olympiáda 2 - 2 - 

Poznej a chraň 4 3   

Olympiáda z českého jazyka 27 2 - - 

Literární soutěže 4 4 - - 

Sudoku, puzzle 54 - - - 

 

 

 

 

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. Letošní školní rok v oblasti výchovného 

poradenství byl náročnější v důsledku inkluze a novinek, které přinesla. 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. Veškeré problémy v dané oblasti 

se snažíme řešit ihned a ve vzájemné koordinaci se zákonnými zástupci. Spoluprací s různými 

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

V letošním školním roce jsme v této oblasti využili do konce kalendářního roku práci speciálního 

pedagoga (který zároveň pracoval pro KPPP Zlín a spolupráce v této oblasti byla vynikající). 

Z dotačních prostředků využíváme od začátku školního roku školního psychologa. Jeho působení 

hodnotíme velmi kladně. Školní psycholog bude působit na naší škole v následujícím školním roce. Do 

budoucna bychom se rádi ucházeli o dotační titul, který by jeho působení rozšířil. 

Abychom zkoordinovali personálně tuto problematiku, působí od začátku školního roku školské 

poradenské zařízení, jehož schůzek se pravidelně účastní výchovný poradce, metodik prevence, 

školní psycholog, speciální pedagog a ředitel školy. Na pravidelných měsíčních schůzkách řešíme 

problematiku výchovy a vzdělávání. 



Obě dvě tyto oblasti výchovy a vzdělávání (výchovné poradenství a metodika prevence) jsou 

podrobně zachyceny v evaluačních zprávách za školní rok, které jsou k nahlédnutí u ředitele školy. 

V letošním školním roce bylo uděleno celkem 20 pochval ředitele školy žákům školy v obou 

pololetích. Pochvaly byly uděleny zejména 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 19 žákům školy (2. pololetí školního roku 

2016/2017), ředitelská důtka udělena nebyla, 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. 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2016/2017 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 1 0,2 

3 – neuspokojivé 0 0,0 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017 : 

 Počet 

1. pololetí 0 

2. pololetí 3 

za školní rok 3 

 

 

 

 

6. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

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

pracovníků. Zaměřili jsme se na vzdělávání v oblasti chování žáků a prevence sociálně patologických 

jevů. V této oblasti jsme proškolili celou sborovnu. Zapojili jsme se do projektu Inkluze v ZŠ Slušovice. 

Velká část tohoto projektu dotovaného 100% EU je věnována právě dalšímu vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Zaměstnanci absolvovali školení v oblasti mentoringu, čtenářské 

gramotnosti a různě dlouhých školení v oblasti inkluze. Navíc školením v oblasti inkluzivního 

vzdělávání prošla opět celá sborovna. V průběhu školního roku se učitelé účastnili i těchto školení: 

Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole, BOZP pro školy a školská zařízení – bezpečné 



zacházení s chemickými látkami, Minivolejbal, Základní školení lyžování, Supervizní setkání pro školní 

psychology, Právní předpisy ve školství, Webinář – zápis do 1. ročníku, Lidské tělo v pohybu s hudbou 

– tóny jara, Wortschatz mit Spass, Literární text a dramatická hra, Tvořivá škola – činnostní učení, 

Aktuální problémy školní legislativy, Seminář o způsobu vykazování údajů podpůrných opatření. 

Školení a výjezdní zasedání do škol na Litovelsku jsme absolvovali v rámci spolupráce s MAS Vizovicko 

a Slušovicko. V následujících letech budeme pokračovat ve vzdělávání pedagogických pracovníků, 

v zavádění nových metod a forem práce ve vyučování. V této oblasti bychom se chtěli zaměřit na 

školení celé sborovny. V případě pokračování projektu Inkluze v ZŠ Slušovice bychom rádi pokračovali 

i v tomto projektu. Celkové finanční náklady činily ve školním roce 22 431,- Kč za školení a semináře. 

Navíc byla čerpána částka v rámci projektu Inkluze v ZŠ Slušovice. 

 

 

 

Školení inkluze, březen 2017 

 

 

 

 

7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve školním roce 2016/2017 jsme evidovali 254 přihlášek žáků naší školy /prvního i druhého stupně/ 

do 23 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 2016/2017: 

Kroužek 1 stupeň 
Třídy, 
ročníky 

Den Čas Poznámka 

Florbal 3. - 5. čtvrtek 12:20 - 13:00   

Florbal  1. pátek  12:20 - 13:00   

Keramika  5.B úterý  12:30 - 14:00 1x za 14 dní 

Keramika  4. čtvrtek 12:30 - 14:00 1x za 14 dní 

Výtvarný  2.B pondělí  12:00 - 13:25 1x za 14 dní 

Výtvarný 3.A čtvrtek  13:05 - 13:50   

Výtvarný 3.B čtvrtek  12:30 - 13:45 1x za 14 dní 

Výtvarný 4.B čtvrtek 12:30 - 13:15   

Angličtina 1.A pátek 11:30 - 12:00   

Angličtina 1.B středa 12:30 - 13:00   

Angličtina 2.A čtvrtek 12:00 - 12:30   

Angličtina 2.B středa 12:00 - 12:30   

Taneční 5.A středa 12:30 - 13:15   

Logopedický 1. - 5. úterý 13:00 - 15:00   

Střelecký  1. - 5. úterý 13:00 - 14:30   

 

 

Kroužek 2 stupeň 
Třídy, 
ročníky 

Den Čas 

 Český jazyk 
(příprava na př. zk.) 

9.A středa 13:30 - 14:15 

 Český jazyk 
(příprava na př. zk.) 

9.B středa 13:30 - 14:15 

Cvičení z matematiky 9. pondělí 13:30 - 14:15 



Florbal chlapci 6. - 7. úterý 13:30 - 14:15 

Florbal chlapci 8. - 9. pondělí 13:30 - 14:15 

Florbal dívky 6. - 9. středa 13:25 - 14:10 

Kopaná 6. - 9. pátek 13:30 - 14:15 

Střelecký  1. - 5. úterý 13:00 - 14:30 

 

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

úspěchy patří vítězství v krajském kole Hejtmanova poháru, kdy naši žáci přebírali ocenění za vítězství 

v této soutěži. Pěkných výsledků dosáhli žáci ve fyzikální olympiádě (postup do krajského kola), 

zeměpisném Eurorebusu (postup do krajského kola), přírodovědné soutěži Poznej a chraň (krajského 

kolo). Pěkných výsledků dosahovali žáci i v okresních kolech, která byla nepostupová do dalších bojů. 

Vítězství dosáhla naše žákyně v soutěži minifirst certicate v anglickém jazyce, ve výtvarné soutěži 

jsme obsadili v okresním kole první a druhé místo, úspěchů jsme dosahovali v literárních soutěžích.  

Dále to byla pěkná umístění a reprezentace školy v okresním kole dějepisné olympiády,  biologické 

olympiádě, ve metematické olympiádě, postupy v přírodovědných, literárních, recitačních a 

sportovních soutěžích. V letošním školním roce jsme uskutečnili řadu projektových vyučování. Byly 

to: Halloween, Máme rádi pohádky, Martin na bílém koni, S čerty nejsou žerty, Andělská škola, 

Advent a vánoční projekty, Vánoční ladění s Josefem Ladou, Mistři sudoku, Velikonoční zvyky a 

tradice, Tvořivost, vynálezy, animace, film, Amazing animals, Přírodní oblasti na Zemi – vegetační 

pásy a Rozlučka s deváťáky. 

 

Foto z Hetmanova poháru – slavnostní vyhlášení 



 

 

Foto z projektu Čertovký den, prosinec 2016 

 

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

navštívili polskou Oswietim na jaře 2017. Další exkurze jsme zaměřili na výběr povolání případně 

řemesla, dějepisné exkuze (Praha, Baroko v regionu), exkurze do zázemí divadla ve Zlíně.  

Pro žáky pořádáme různé kurzy, plavecký ve 2. a 3. ročníku, lyžařský ve 4. a 5. ročníku, adaptační v 6. 

ročníku, lyžařský v 7. ročníku a sportovně-turistický v 8. ročníku. 

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

školy, které jsme spustili se začátkem školního roku. Dále jsme činnost prezentovali  a ve Slušovických 

novinách, v Ročence 2016-2017, kterou obdrželi žáci, učitelé, zřizovatel a sponzoři.    

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 exkurze do podniků ve Slušovicích a blízkém okolí. 

 

 

 

 

8. Inspekční a kontrolní činnost 

 

Zapojili jsme se do elektronického sběru dat České školní inspekce (INEZ) v průběhu školního roku 

2016-2017. Jednalo se o zjišťování dat v oblastech: Participace žáků na fungování základní školy a 



využívání IVýP, Využívání digitálních technologií a strategické plánování , Výběrové zjišťování výsledků 

žáků 2016/17 v oblasti matematika, český jazyk a člověk a svět práce v 5. ročníku.  

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

zaměřením na prostory školní jídelny. Vše bez požadavků na odstranění nedostatků. 

Dále jsme absolvovali v roce 2017 kontrolu Hasičského záchranného sboru ve Zlíně. 

 

 

 

 

9. Hospodaření školy 
 
a) PŘÍJMY 

 

                                             Hospodářský rok: 2016 

Celkové příjmy ( tis. Kč) 24126 

1. od státu ( referátu školství) 18868 

2. od obce 3200 

3. od zletilých žáků, rodičů,zákonných zástupců 
     z toho příspěvek za vzdělání ( ZUŠ) 

- 

4. z hospodářské činnosti 107 

5. ostatní 1583 

6. z IROP 24 

8. z EU INKLUZE 79 

9. z ÚP 265 

  

b) VÝDAJE 
 

                                  Hospodářský  rok: 2016 

Celkové výdaje ( tis. Kč ) 18868 

1. investiční výdaje - 

2. neinvestiční výdaje 18868 

 13302 

            4730 

           vedené práce (OPPP) 279 

            195 

            26 

            336 

 
 
 
 
 
 
 
 



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 

2016 2016 2016 2016 

28458 14486 2824 1680 

 
c)  Informace  o kontrolách hospodaření 
 

                              Č.j. protokolu o kontrole 

Kontrolu provedl r. 2016 

  

  

 
 

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

vylepšování prostředí pro naše žáky. Rekonstrukcí prošla učebna 302 – podlahy, židle, skříň na mapy, 

elektroinstalace, interaktivní tabule na pojezdu, dataprojektor, rozvody a umyvadlo, obklady. 

Pořízeny byly keramické tabule do učebny 304, proběhla oprava podlah ve zbývajících učebnách 2. 

Patra nové budovy – v učebnách 301, 303 a 304. Navázali jsme v těchto třídách výměnou židlí. 

V roce 2017 jsme se zaměřili na 4 významné akce. Malováním prošla větší část budovy školy. 

Vyměněna byla střecha nad školní kuchyní, jídelnou a přilehlým krčkem. Vybudováno bylo nové 

hřiště školní družiny. Nejvýznamnější akcí byla rekonstrukce sportoviště u ZŠ Slušovice. Tato 

investiční akce města byla zaměřena na vybudování hřiště s umělou trávou určenou pro fotbal a 

běžeckou dráhou a doskočištěm.  

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 

 

Se začátkem školního roku jsme se zapojili do projektu Inkluze v ZŠ Slušovice. Projekt je financován 

z operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Celková částka projektu je 1 101 070,- Kč. Částka 

bude vyčerpána na jednotlivé aktivity mezi něž patří školení pedagogů v oblasti inkluze, čtenářské 



gramotnosti a mentoringu. Dále probíhala doučování žáků, návštěvy partnerských škol v rámci sdílení 

zkušenosti. Začal u nás působit v rámci projektu školní psycholog. V projektu budeme pokračovat i 

v následujícím školním roce. 

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR podpořilo částkou 400 000,- Kč projekt Vybudování dětského hřiště 

ve Slušovicích. Hřiště bylo vybudováno během prázdninových měsíců. 

Doplnění chybějící infrastruktury v ZŠ Slušovice z projektu IROP v celkové výši 3 678 186,- Kč byl 

podpořen během prázdninových měsíců 2017, realizace bude probíhat v následujícm školním roce. 

Rekonstrukcí by měla projít bezbariérovost, přístup do budovy, konektivita a hlavně jazykovo-

počítačové vybavení školy. 

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. Na 

těchto projektech čerpáme částku 46 990,- Kč. Zahájili jsme činnost během ledna roku 2017, 

pokračovat budeme i v následujícím školním roce.  

 

 

 

 

11. Závěr výroční zprávy 

 

Školní rok 2016-2017 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 nových – velmi zdařilých - webových stránkách, Slušovických novinách i Ročence 2016-2017, 

stejně jako exkurze, besedy 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. Dosáhli jsme celé řady úspěchů na 

soutěžích sportovních, zeměpisných, výtvarných, přírodopisných, dějepisných, matematických, 

fyzikálních nebo v jazyce anglickém i jazyce českém aj. Neřešili jsme výrazné kázeňské přestupky. 

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

projektu Inkluze v ZŠ Slušovice, díky němu jsme se zaměřili na inkluzivní vzdělávání a výchovně-

vzdělávací proces. Z dotačních peněz jsme vybudovali hřiště u školní družiny. Zapojili jsme se do 

projektu IROP, jehož výsledky snad uvidíme v příštím roce.  



Ve školním roce jsme zrekonstruovali podlahy v učebnách nové budovy, rekonstrukcí prošla učebna 

dějepisu. Vymalována byla většina školy, nová střecha byla pořízena nad školní jídelnou, kuchyní a 

přilehlým krčkem. 

Nejvýznamnější investiční akcí byla rekonstrukce hřiště s umělou trávou a běžeckou dráhou v areálu 

školy.  

Doufáme a věříme, že investice do vzdělání se vyplatí. 

Další akce nás čekají ve školním roce 2017-2018. 
 
 
Datum zpracování zprávy : září 2017 

  

Datum projednání na poradě pracovníků školy :    září 2017 

Podpis ředitele a razítko školy



 

 

 

 


