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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 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 2019/2020 navštěvovalo školu 513 žáků (k 30. 9. 2019) , z toho 10 plnilo povinnou 

školní docházku v zahraničí. 

Školní družinu navštěvovalo 127 dětí, školní klub 203 žáků a ve školní jídelně se stravovalo 490 žáků. 

 

K 30.9.2019 Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 11 232 21,1 11,95 19,41 

2. stupeň 11 271 24,6 18,91 14,33 

Asistenti 

pedagoga 

6 6 1,0 4,5 1,33 

Školní družina 5 127 25,4 3,61 35,18 

Školní klub* 29 203 10,9 (z 315 

přihlášených) 

- - 

Mateřská škola - - - - - 

Školní jídelna x 490 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, 

Miroslav Vykopal za rodičovskou veřejnost a Petr Hradecký 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 2018/2019 

v ročnících počet žáků 

ŠVP 340/2019 1.--9. 513 

 

V letošním školním roce byl jeden nepovinný předmět – 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) Praktika z informatiky (1) 

 Sportovní hry (1) Sportovní hry (1) Sportovní hry (1) 
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2. Personální zabezpečení 

 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 : 

 počet fyzických osob přepočtené  úvazky 

Interní pracovníci 44 38,96 

Externí pracovníci - - 

 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019 :   

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 20 

2 učitel, zástupce řed., 1,0 VŠ, 6.-9.r., R-Vv/JA/ 30 

3 učitelka  1,0 VŠ  1.-5.r 28 

4 učitelka   1,0 VŠ  1.-5.r. 12 

5 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. + Aj 26 

6 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 34 

7 učitelka 1,0 VŠ,1.-5.r.  29 

8 učitelka 1,0 VŠ, 1.-5.r. 36 

9 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 1 

10 učitelka 1,0 VŠ, 1. – 5. r. 21 

11 učitelka  1,0 VŠ, 1.-5.r. 39 

12 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 6 

13 učitelka 1,0 VŠ, 1.–5.r. 17 

14 učitelka 1,0 VŠ, 6.-12r.,Aj,Vv,Rj 30 

15 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Ch-Př 32 

16 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Čj, speciál. pedag. 12 

17 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Z - Nj 3 

18 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r., Čj - Nj 16 

19 učitelka 1,0 VŠ, 6.-9.r.,M-Ov/JA/ 38 

20 učitelka 0,77 VŠ, 6.-9.r., Fy-Tp 43 

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



22 učitelka, vých. poradce 1,0 VŠ, 6.-9.r., M-Ov, Aj, inf. 17 

23 vychovatelka, ved. ŠD 1,0 SOŠ, vychovatelství 31 

24 vychovatelka, asist. 0,71+0,5 VŠ, pedagogika 3 

25 vychovatelka 0,82 SOŠ, vychovatelství 30 

26 vychovatelka 0,85 SOŠ, vychovatelství 34 

27 učitel 1,0 VŠ, 6.-9.r.,Tv-Ov 9 

28 učitelka 1,0 VŠ, SŠ, Aj-D 15 

29 učitelka 1,0 VŠ, 6.- 9. r., Tv 18 

30 učitelka 1,0 VŠ, M – Aj - Ov 16 

31 učitelka 1,0 VŠ,6. – 9. r., M – Z 9 

32 učitel 1,0 VŠ, Čj - Hv 10 

33 učitelka   0,13 VŠ  1.-5.r. 44 

34 asistent pedagoga 1,0 SŠ, kurz asist. pedagoga 3 

35 učitelka   0,86 VŠ,6. – 9. r., M – Z 41 

36 učitelka 1,0 VŠ, 6. – 9. r., Čj - VkZ 14 

37 školní psycholog 0,5 VŠ, psychologie 4 

38 asistent pedagoga 0,75 SŠ, kurz asist. pedagoga 4 

39 asistent pedagoga 0,75 SŠ, kurz asist. pedagoga 6 

40 učitelka 0,81 Bc.,Aj 12 

41 asistent pedagoga 0,75 SŠ, kurz asist. pedagoga 7 

42 učitelka 1,0 VŠ,6. – 9. r., Z - Ov 11 

43 učitelka 0,27 VŠ,6. – 9. r., Tv – Nj - Rj 33 

44 asistent pedagoga 0,75 SŠ, kurz asist. pedagoga 1 

 

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   

Věková struktura pedagogického sboru je průměrná, zvyšuje se. Průměrný věk učitelů je 46,5 roku. 

Průměrný věk všech pedagogických zaměstnanců, včetně školní družiny a asistentek pedagoga je 45,3 

roku. Kvalifikace je na  velmi dobré úrovni. V tomto školním roce si jedna paní učitelka kvalifikaci 

doplňuje, jinak jsou všechny hodiny vyučovány kvalifikovaně. Učitelé se měnili v průběhu školního 

roku díky mateřské dovolené. úvazek učitelů za školní rok činil 30,86. Úvazek asistentů pedagoga činil 

4,5. Úvazek školní družiny činil 3,6. 

 

 

 



Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 : 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 14 14,2 

Externí pracovníci - - 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2019/2020 : 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Zápis a přijímací řízení a údaje o vzdělávání žáků 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020 : 

Zápis letos probíhal netradičně bez dětí. Všechny náležitosti se řešily nejenom bez přítomnosti dětí, 

ale i bez přítomnosti zákonných zástupců. Vše probíhalo písemně popřípadě přes datové schránky. 

Jeden z žáků během prázdninových měsíců se rozhodl, že nenastoupí. Jeden žák byl zapsán mimo 

termín zápisu. Poděkování patří učitelkám za administraci zápisu.  

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020 :       

Střední školy nebo střední odborné školy 

s maturitou - 47 s výučním listem - 22 

Obory s uměleckým 

zaměřením 
Gymnázium ostatní SŠ nebo 

SOŠ 
učební obory 

8 leté 4leté 8leté 4leté 

0 2 1 10 35 22 

 
 

V prvním kole přijímacího řízení bylo podáno celkem 6 přihlášek určených pro obory 
s uměleckým zaměřením a 136 přihlášek do ostatních oborů vzdělání. Z toho bylo 93 na obory 
zakončené maturitní zkouškou (4 přihlášky na osmiletá gymnázia) a 43 na obory zakončené výučním 
listem. Do druhého kola přijímacího řízení bylo podáno 8 přihlášek do maturitních a nebo učebních 
oborů. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsaní do 1. tříd 

duben 2020 

Nepřijatí 

2020 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupilo do  

1. třídy 1.9.2020 

Nastoupilo do  do 1. 

tříd 1. 9. 2019 

59 0 6 52 47 



4. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020 (k 30. 6. 2020): 

 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 47 47 0 - - 

2. 38 38 0 - - 

3. 55 55 0 - - 

4. 47 44 3 - - 

5. 44 34 10 - - 

Celkem 1.stupeň 231 218 13 - - 

6. 80 56 24 - - 

7. 54 23 30 1 - 

8. 67 26 41 - - 

9. 69 29 40 - - 

Celkem 2. stupeň 270 134 135 1 - 

Škola celkem 501 352 148 1 - 

 
Dalších 10 žáků plní povinnou školní docházku v zahraničí. 

 

Výsledky celkového hodnocení žáků jsou ovlivněny do velké míry i probíhající distanční výukou. Ta 

probíhala od 11. 3. 2020. Díky onemocnění covid-19 nebyl do 30. 6. 2020 povinný návrat žáků do 

výuky. Řada žáků toho využila a do výuky se vrátila, část žáků se nadále vzdělávala distančně. Od      

11. 5. 2020 byl umožněn návrat žákům devátého ročníku z důvodu přípravy na přijímací zkoušky, od 

25. 5. 2020 byl povolen návrat žákům prvního stupně, od 8. 6. 2020 pak se vrátili někteří žáci 6. až 8. 

ročníku. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami -  - zařazení ve třídách ve školním roce 

2019/2020 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení - - 

Zrakové postižení - - 

S vadami řeči 4. 1  

Autismus 3. 2 

Tělesné postižení - - 

S kombinací postižení 7. 1 

S vývojovými poruchami učení a chování 1. - 9. 81 

 

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

v Otrokovicích. 18 žáků využívalo možnosti logopedické nápravy v prostorách školy se speciálním 

pedagogem. Pracovníci KPPP i SPC navštěvují školu alespoň jedenkrát ročně. Žáci měli možnost využít 

v prvním pololetí služeb speciálního pedagoga – logopedie, předmět speciálně pedagogické péče. 

V naší škole působil i školní psycholog – zaměřil se na výchovné obtíže. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/2020 :          

 Počty účastníků : 

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

Zeměpisná olympiáda 59 3 1 - 

Dějepisná olympiáda 17 1 - - 

Pythagoriáda 74 2 - - 

Matematická olympiáda 7 1 - - 

Přírodovědný klokan 72 - - - 

Olympiáda ve Fy 8 - - - 

Archimediáda 18 - - - 

Česko sportuje 490 - - - 

Další sportovní soutěže – 

Podřevnická liga 

150 - - - 

Florbalové soutěže 44 22 - - 

Recitační soutěže 15 2 okrsek - - 

Pěvecká soutěž 62 - - - 

Výtvarná soutěž 22 - - - 

Soutěž v JA 55 - - - 

Biologická olympiáda 2  - 1 (online) 

Olympiáda z českého jazyka 26 2 - - 

Pangea 26 - - 2 

Sudoku, puzzle 52 - - - 

Chemická soutěž 14 - 3 2 

Abaku 60 - - - 

Konverzační soutěž Aj 28 2 - - 

Některá okresní kola se nekonala. 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 náročný v důsledku distanční výuky a koronavirovým opatřením. Spolupráce mezi 

výchovnou poradkyní a metodikem prevence je na vynikající úrovni.  

Výsledky prevence sociálně-patologických jevů byly dobré. V prvním pololetí byla udělena jedna 

důtka ředitele školy a 6 důtek třídního učitele. Ve druhém pololetí kázeňská opatření udělena nebyla, 

i z důvodu, že velká část pololetí probíhala distančně. 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.  

Z dotačních prostředků využíváme již čtvrtým rokem školního psychologa. Jeho působení hodnotíme 

velmi kladně. Školní psycholog bude působit na naší škole i v následujícím školním roce. Abychom 

zkoordinovali personálně tuto problematiku, působí již čtvrtým rokem školské poradenské zařízení, 

jehož schůzek se pravidelně účastní výchovný poradce, metodik prevence, školní psycholog. 

Informace předávají řediteli 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 10 pochval ředitele školy žákům školy v obou 

pololetích. Sedm jich bylo uděleno v pololetí prvním, tři ve druhém. 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 nebyly uděleny žákům školy ve 2. pololetí školního roku 

2019/2020. Taktéž ředitelská důtka ani snížený stupeň z chování udělen nebyl.  

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2019/2020 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0,0 

3 – neuspokojivé 0 0,0 

 

 

 



Neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020 : 

 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. Zaměřili jsme se na vzdělávání v různých oblastech. Pedagogičtí pracovníci se vzdělávali v 

oblasti jednotlivých předmětů, zaměřili se na rozvoj kompetencí, na inkluzivní vzdělávání, 

komunikační dovednosti, matematickou a digitální gramotnost.  

Zejména díky onemocnění covid-19 se pedagogičtí pracovníci zdokonalovali v oblasti digitální 

gramotnosti. Řada školení v této oblasti byla řešena přes projekt Šablony II ZŠ Slušovice a díky 

bezplatným školením.Zahájili jsme kurzem pro všechny vyučující Využití ICT ve škole. Pokračovali 

jsme v oblasti ICT semináři Využití počítačů ve výuce cizího jazyka, Třída v cloudu, Školení Teams, 

Využití mobilních zařízení ve škole a Minirobot ozobot.  

Další část školení se zaměřila na legislativní problémy: Problematika školské legislativy, Webinář 

k aktuálním legislativním a organizačním problémům v regionálním školství v souvislosti s pandemií 

COVID-19, Webinář financování regionálního školství.  

Metodicky se snažili pedagogové vzdělávat v různých oblastech. Pedagogové absolvovali tyto školení: 

Kreativní metody, Školní systematická konstelace – jak být autoritou, Základy školního lyžování, Čerti 

na okýnka buší, Vzdělávání školních kariérových poradců, Seminář Oxford pro angličtináře, Asistent 

pedagoga a učitel. 

Období od března do června 2020 bylo díky pandemii koronaviru na školení skoupé. Drtivá většina 

školení se odehrávala distančně a formou webinářů. Prezenčních školení v tomto období bylo méně. 

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

nových metod a forem práce ve vyučování.  

Na financování vzdělávání se podílí několik možností čerpání. Část školení probíhá z ONIV prostředků, 

část vzdělávání je financována z projektů – letos Šablony II ZŠ Slušovice. Některá školení jsou zdarma 

pro ZŠ,zafinancovala nám ho MAS Vizovicko a Slušovicko, webináře byly zdarma ze strany MŠMT, 

taktéž proškolení pedagogů v oblasti Teams proběhlo bezplatně.  

Celkové finanční náklady činily ve školním roce 96 550,- Kč za školení a semináře.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

 

Ve školním roce 2019/2020 jsme evidovali 315 přihlášek od 203 žáků naší školy /prvního i druhého 

stupně/ do 29 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. Počet kroužků se může v průběhu školního roku změnit. 



Žáci se v průběhu školního roku 2019-2020 účastnili těchto kroužků: 

 

Zájmové kroužky 2019 – 2020 

1. stupeň 

Kroužek Vedoucí Třídy, ročníky Den Čas poznámka 

HRAVÁ ANGLIČTINA K. Divilková 1. ročník středa 13:40 – 14:25  

ANGLIČTINA A. Fialová 1.B středa 12:30 – 13:00  

LOGOPEDIE R. Miková 1. ročník pondělí 11:45 – 13:30  

LOGOPEDIE M. Kruťová 1. stupeň pondělí 12:30 – 12:45  

LOGOPEDIE M. Kruťová 1. stupeň středa 11:45 – 13:15  

HRAVÉ RUČIČKY M. Skybová 1. – 3. ročník čtvrtek 
12:30 – 13:00 
13:00 – 13:30 

 

KROUŽEK AJ P. Fridrichová 2.A středa 11:40 – 12:10  

SPORTOVNÍ KROUŽEK S. Dlabajová 2.A pondělí 11:40 – 12:10  

ANGLIČTINA M. Halásková 2.B pondělí 12:30 – 13:00  

ZDRAVOTNICKÝ I. Holubová 3.A  čtvrtek 12:30 – 13:3 0  

KERAMICKÝ A. Fialová 3. – 5. ročník úterý 12:30 – 13:30  

SPORTOVNÍ M. Boučková 3. ročník středa 12:30 – 13:00  

MINI VOLEJBAL D. Ledabylová 3. - 4. ročník pondělí 13:20 – 14:20  

STOLNÍ TENIS E. Vinklárková 4.B čtvrtek 12:35 – 13:05  

STOLNÍ TENIS E. Vinklárková 3.B, 4.B čtvrtek 13:05 – 13:35  

TANEČNÍ K. Polepilová 3. – 5. ročník středa 12:30 – 13:30  

TVOŘENÍ M. Skybová 4. – 5. ročník pondělí 12:30 – 13:15  

KERAMICKÝ E. Smilková 4.A, 5.B středa 12:30 – 13:30  

KOPANÁ R. Šarman 1. – 5. ročník pátek 12:40 – 13:40  

RYBÁŘSKÝ 
E. Vinklárková 

V. Bašátek 
3. – 5. ročník úterý 13:30 - 14:15  



 

 

Zájmové kroužky 2019 – 2020 

2. stupeň 

Kroužek Vedoucí Třídy, ročníky Den Čas Poznámka 

FLORBAL J. Nahodil 6. – 7. ročník úterý 13:30 – 14:30  

FLORBAL DÍVKY M. Dlabaja 6. – 9. ročník středa 13:35 – 14:35  

KOPANÁ J. Nahodil 6. – 9. ročník pátek 13:30 – 15:00 1x za 14 dní 

VAŘENÍ 
M. Chromková 
H. Matúšková 

6. – 7. ročník úterý 13:30 – 15:00  

KROUŽEK MATEMATIKY R. Krupičková 7. ročník čtvrtek 13:15 – 14:15  

CVIČENÍ Z ANGLIČTINY J. Kořenová 8. ročník pondělí 13:30 – 14:00  

CVIČENÍ Z ČJ E. Hozíková 9. (sk.1) pondělí 13:30 – 14:15  

CVIČENÍ Z ČJ E. Hozíková 9. (sk.2) pondělí 14:20 – 15:05  

CVIČENÍ Z M J. Šišková 9. (sk.2) pondělí 13:30 – 14:15  

CVIČENÍ Z M J. Šišková 9. (sk.1) pondělí 14:20 – 15:05  

 

 

 

 

Naši žáci dosáhli také velmi pěkných výsledků v různých  soutěžích a olympiádách. V matematické 

soutěži Pangea obsadili naši žáci druhé, čtvrté a páté místo v kraji v různých věkových kategoriích. 

V zeměpisné olympiádě obsadil náš žák druhé místo v okresním kole a postoupil do kola krajského, 

kde při online řešení obsadil čtvrté místo. Ve výtvarné soutěži náš žák prvního stupně obsadil 3. místo 

ve výtvarné soutěži. V anglickém jazyce – konverzační soutěž - obsadila naše žákyně 8. místo 

v okresním kole (soutěžila s žáky o rok staršími).  Dalších pěkných výsledků dosahovali naši žáci 

v chemii, českém jazyce, účastnili se přírodovědných soutěží, dějepisné olympiády, celé řady 

sportovních soutěží.  

Řada soutěží se konala pouze na úrovni školního kola. Následně byla celá řada soutěží od okresních, 

přes krajská a celostátní kola zrušena. Důvod je zřejmý – epidemie koronaviru. Naši žáci tak nemohli 

zúročit své vědomosti a dovednosti v soutěžích z různých oblastí.  

 

 



Žáci pokračovali v pravidelných sportovních soutěžích v rámci Podřevnické ligy. Vítězství naši žáci 

neobhájili, protože Podřevnická liga byla přerušena a soutěže se nekonaly. Letos vítěze nemá.   

V letošním školním roce jsme uskutečnili řadu projektových vyučování. Celou školu před pololetním 

vysvědčením ovládlo Meziročníkové projektové vyučování. Žáci si mohli zvolit z různých nabízených 

témat mezi které patřily netradiční sportovní disciplíny, fyzikální pokusy, příprava hmyzích pochoutek 

nebo nácvik divadelní hry. Menší projekty se pak odehrávaly na úrovni tídní nebo ročníkové. Patřily 

zde projekty: Jablíčkový den v prvních třídách, V čertí škole, Československý projekt Zákožk a knih 

spojuje školy, Světový den laskavosti, Batůžkový projekt, Barevný podzim, Těšíme se Vánoce, 

Speciální olympiáda aj.  

 

 

Úspěšní angličtináři 

 

Foto Meziročníkové projektové vyučování, leden 2020 



 

Pro žáky jsme připravili dále různé exkurze. Letos jsme udělali exkurzní den – 1. 11. 2019 -  kdy se žáci 

rozjeli do různých míst. Žáci 6. ročníku navštívili jižní Moravu (jeskyně na Turoldu, firmu Sonnentor 

v Čejkovicích). Sedmáci zavítali na tradiční exkurzi do Prahy. Osmáci navštívili Tišnov u Brna a výstavu 

nerostů, zavítali do Předklášteří u Tišnova na prohlídku gotické památky a výstavu o kultuře Inků 

v Brně. Deváťáci letos nikde nevyjeli, připravovali se na přijímací zkoušky.  

Deváťáci nebyli o exkurze ochuzeni v následujících dnech. Vybrané žáky čekala návštěva firmy 

Mould&Matic a Střední průmyslové školy polytechnické – centrum odborné přípravy. Exkurze mají 

napomoci jejich rozhodování o střední škole.  

Letos jsme měli v plánu v květnu 2020 navštívit Itálii. Zahraniční exkurze se měla zaměřit na Řím, 

Florencii a Benátky. Exkurze byla díky koronaviru zrušena. 

Pro žáky pořádáme různé kurzy, plavecký ve 2. a 3. ročníku, 4. – 5. ročník měl lyžařský minikurz na 

Trojáku, adaptační kurz proběhl v 6. ročníku, lyžařský v 7. ročníku.  Sportovně-turistický v 8. Ročníku 

jsme museli zrušit. 

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

Slušovických novinách, v Ročence 2019-2020, 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.  

 

 

Exkurze Tišnov, listopad 2019 



 

8. Inspekční a kontrolní činnost 

 

Kontrolu ze strany České školní inspekce jsme letos neabsolvovali. Proběhlo pouze šetření v rámci 

elektronického inspekčního zjišťování INEZ. To se zaměřilo na oblast Umění a kultura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Hospodaření školy 

 
Údaje o hospodaření školy 
 
a) PŘÍJMY 

 

                                             Hospodářský rok: 2019 

Celkové příjmy ( tis. Kč) 37568 

1. od státu ( referátu školství) 30285 

2. od obce 4110 

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

- 

4. z hospodářské činnosti  89 

5. ostatní 1946 

6. z IROP 0 

8. z EU INKLUZE          1028 

9. z ÚP 110 

  

b) VÝDAJE 
 

                                  Hospodářský  rok: 2019 

Celkové výdaje ( tis. Kč ) 30285 

1. investiční výdaje - 

2. neinvestiční výdaje 30285 

 21384 

            7247 

           (OPPP) 444 

            378 

            36 

            796 

 
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 

2019 2019 2019 2019 

39936 20310 6559 3562 

 
c)  Informace  o kontrolách hospodaření 
 

                              Č.j. protokolu o kontrole 

Kontrolu provedl  

2019   VZP  

  

 



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

vylepšování prostředí pro naše žáky. Pokračovali jsme v opravách podlah v různých částech budovy. 

Rekonstrukcí podlah prošla jedna třída, cvičný byt, a chodby a prostory u kanceláří školy. Celkově 

úpravou pak prošel cvičný byt, sborovna, kuchyňka pro učitele a spisovna. Interaktivní tabude byly 

dodány do dvou tříd. Obnoveny byly lavice v jedné třídě. Rekonstrukcí prošly rozvody požární vody 

v budově školy. Poděkování patří všem, kteří za podíleli na zlepšování prostředí pro naše žáky, 

zejména správním zaměstnancům. A městu Slušovice, které se podílí na financování řady investičních 

akcí. 

 

Cvičný byt, srpen 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10. Zapojení do rozvojových a mezinárodních programů a projektů 

 

Přehled dotací a grantů ve školním roce 2019-2020 

Název Kolik Od koho Výsledek 

Inkluze II ZŠ Slušovice 1 761 104,- Kč Operační program 

Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

čerpáno 

Inkluze III ZŠ Slušovice 951 324,- Kč Operační program 

Výzkum, vývoj a 

vzdělávání 

schváleno 

Péče a příležitost ve Zlínském kraji - 

SÚPM 

150 000,- Kč Úřad práce Zlín schváleno, čerpáno 

Plavání 2020 51 800,-Kč Ministerstvo školství, 

mládeže 

a tělovýchovy 

schváleno, čerpáno 

Podpora vzdělávání cizinců ve 

školách 2020 

 

19 044,- Kč Ministerstvo školství, 

mládeže 

a tělovýchovy 

a Zlínský kraj 

schváleno, čerpáno 

Modernizace odborných učeben ZŠ 

Slušovice 

1 048 569,- Kč MASVAS - IROP čerpáno 

Vybavení dílen v ZŠ Slušovice 50 000,- Kč Zlínský kraj schváleno, čerpáno 

Vybudování přírodní zahrady v ZŠ 

Slušovice 

499 792,- Kč Státní fond životního 

prostředí ČR 

schváleno 

 

V tomto školním roce jsme pokračovali v čerpání dotace z IROP za cca 1,05 mil. Kč. Tato částka byla 

využita na rekonstrukci a vybavení učebny (nové lavice, audiovizuální technika) a nového cvičného 

bytu.   

Pokračovali jsme s projektem Inkluze II ZŠ Slušovice, na nějž jsme získali 100% dotaci. Poskytovatelem 

je Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání.  Aktivity projektu se zaměřily na různé oblasti, 

financovali jsme z něj např. školního psychologa, který na naší škole úspěšně působí. Velká část 

prostředků byla věnována na nákup počítačové techniky – notebooků a tabletů. Všechna tato zařízení 

budou využívat žáci přímo ve výuce. Finanční prostředky jsou dále použity na rozvoj pedagogů: 

vzdělávání v různých oblastech (matematická gramotnost, inkluze, ICT, jazyky, projektová výuka) 

a spolupráce (tandemová výuka, spolupráce pedagogů ZŠ, vzájemné sdílení zkušeností). Částí peněz 



budou podpořeny čtenářské kluby, projektová výuka ve škole i mimo školu a také doučování pro 

žáky. Na tento projekt plánujeme navázat projektem Inkluze III v ZŠ Slušovice. 

Čerpali jsme i dotace z ministerských nabídek. Jedná se o šestou etapu podpory plavání, která bývá 

vyhlášena vždy pololetně. Poskytovatelem 100% finanční dotace je Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy. Dotaci využíváme na dopravu žáků do plavání. Rodiče již třetím rokem za dopravu 

neplatí. Povinné výuky plavání se účastní žáci 2. a 3. ročníku. Letos bylo plavání zkráceno. 

Čerpali jsme i dotaci na vzdělávání cizinců a jejich rozvoj v českém jazyce. Čerpáme dotaci na 

pomocného pracovníka do kuchyně a na úklid. Snažili jsme se rozšířit vybavení dílen o nové zařízení. 

Podali jsme dotaci na vybudování přírodní zahrady.  

Pokud se objeví další nabídky z MASVAS na rekonstrukci učeben, plánujeme se zapojit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11. Závěr výroční zprávy 

 

Školní rok 2019-2020 byl zcela odlišný od všech ostatních. Výrazně do tohoto školního roku zasáhla 

epidemie koronaviru. V březnu se škola uzavřela. Začala distanční výuka. Vyučující zasílali 

elektronicky výukové materiály žákům, následně jim je žáci vraceli k opravám. Výuka se rozběhla 

online, prostřednictvím aplikace Teams probíhaly videohovory a konference. Využívány byly i různé 

další komunikační aplikace. Zejména tímto stylem probíhala výuka příprava žáků 9. ročníku, kteří se 

připravovali na přijímací zkoušky. Deváťáci byli také první, kdo se do školy vrátili k běžné výuce. Ta 

začala, ale za zvýšených hygienických opatření. 11. května 2020 se vrátila většina těch, které čekaly 

přijímací zkoušky. I přes tento způsob výuky naši žáci dopadli nadprůměrně u přijímacích zkoušek. Od 

25. května 2020 se k výuce vrátili žáci 1. stupně. Následně pak od 8. června 2020 žáci 6. – 8. ročníku. 

Výuka probíhala ve skupinách, které se nepotkávaly s dalšími žáky. Část žáků se vzdělávala distančně, 

návrat do školních lavic nebyl povinný. 

I tak, proběhla celá řada akcí. Ať už soutěží, olympiád, projektových vyučování, exkurzí, sportovních 

aktivit, besed a dalších činností. Ty byly následně prezentovány na webových stránkách školy, 

Slušovických novinách i Ročence 2019-2020. Výborných výsledků jsme dosáhli také v oblasti 

zájmových činností, která byla pro tento školní rok pestřejší. 

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 

zeměpisných, výtvarných, přírodopisných, dějepisných, matematických, fyzikálních nebo v jazyce 

anglickém i jazyce českém aj. Neřešili jsme výrazné kázeňské přestupky, což je i odrazem dobré práce 

učitelů, třídních učitelů, metodika prevence a psychologa. 

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

v  projektu Šablony II ZŠ Slušovice, díky němu jsme se zaměřili na vzdělávání pedagogických 

pracovníků, doučování, sdílení zkušeností, čtenářský klub, práci s ICT i nákup nového vybavení. 

Z dotačních peněz jsme vybudovali třídu cvičného bytu, úpravy jsme provedli i v další učebně. Dotace 

jsme využívali i na další činnosti školy. Úpravy jsme činili i z prostředků zřizovatele. Doufáme                

a věříme, že investice do vzdělání se vyplatí. 

Poděkování patří všem zúčastněným ve školním procesu. Vyučujícím za nadstandardní činnost při 

distanční výuce. Rodičům za zvládání většího množství úkolů se svými dětmi, žákům za aktivitu 

během tohoto období. Všem za zvládnutí a přizpůsobení se nezvyklým podmínkám. 

Další akce nás čekají ve školním roce 2020-2021. 

 

 



Datum zpracování zprávy : září 2020 

  

Datum projednání na poradě pracovníků školy :    září 2020 

 

 

   

     Rostislav Šarman 

                                                                                                                   ředitel školy



 

 

 

 


