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Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s § 10 zákona 

č. 561/2004 Sb. O předškolním, základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání a v souladu s § 7 vyhlášky. č. 15/2005. 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy obsahuje :  

================================ 
 

 

a / Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, zřizovatel školy, 

 údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje o školské radě 

 
b / Přehled oborů vzdělání, která škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském 

 rejstříku  

          

c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
d / Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí 

do školy 

 
e / Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními vzdělávacími 

programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků závěrečných zkoušek, 

maturitních zkoušek a absolutorií 

 
f/ Údaje o prevenci rizikového chování 

 
g / Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 
i / Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
j / Základní údaje o hospodaření školy 

 
k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 
l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z cizích zdrojů 

 
n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 

 dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 
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a/ Základní údaje o škole, jimiž jsou název, sídlo, charakteristika školy, 

 zřizovatel školy, údaje o vedení školy, adresa pro dálkový přístup, údaje    

 o školské radě 

 

 

 Zřizovací listiny školy 

  

 

- Zřizovací listina - úplné znění ze dne 4.4.2013 

 Usnesení Zastupitelstva obce č. Z / 3 / 05  

 

 Platná od 1.7.2013 

 

 

- Výpis správního řízení - škola / zařízení 

  

 č.j. MŠMT - 15556/ 2013 - 620 -  ZŠ a MŠ  Poličná 276, příspěvková organizace 

 

 

 Zápis do školského rejstříku škol k datu 1.7.2013 - MŠMT a Krajský úřad Zlín 

 

 

- Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu 

 

 č.j. MŠMT - 15556 / 2013 / 620 - Zapsání ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková  

  organizace do školského rejstříku 

      

 

- Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje odboru školství, mládeže a sportu 

  

 č.j. 33 491 / 2013 - Zapsání školní družiny do školského rejstříku 

 

 

- Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje odboru školství, mládeže a sportu 

 

 č.j. 61 502 / 2015 - Zapsání školní družiny do školského rejstříku 

              - Navýšení kapacity školní družiny 

 

- Rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a sportu 

 

 č.j. 33 496 / 2013 - Zapsání školní jídelny do školského rejstříku 

 

 

- Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje odboru školství, mládeže a sportu 

  

 č.j. 31 966 / 2013 - Zapsání mateřské školy do školského rejstříku 

 



Materiální zabezpečení výuky a provozu ve školním roce 2019/20 

=================================================== 

 
ZŠ Poličná 

======== 

Počet učeben    16 

 

Z toho kmenových   9 - 9 učeben s přípojkou na internet 

 

Odborných učeben   7 - 2 učebny výpočetní techniky / internet, video  

       data projektor / 

- učebna Bi,Ch,F, / interaktivní tabule, video data 

projektor, internet, repro - souprava / 

- odborná učebna ZŠ / interaktivní tabule, video data 

projektor, internet, repro - souprava 

- učebna Hv - PC + internet, LCD - PC 

- učebna školní dílny - nově vybavena z projektu EU  

- učebna pracovních činností -  vaření a šití 

 

 

Žákovská knihovna   1 - s počítačem 

 

Učitelská knihovna   1 -  

 

Místnost ŠD    1 - kapacita 30 žáků 

Tělocvična    1 -  s umělým povrchem    

 

 

Keramická dílna   1 - s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem 

 

Asfaltové hřiště    1 - otevřené veřejnosti - celoroční provoz s dohledem 

     1 - venkovní fontánka na pití 

 

Antukové hřiště    1 - volejbal,  

      - nohejbal 

      - vybíjená 

 

Víceúčelové hřiště  

(s umělým povrchem)   1 - volejbal 

- házená  

- florbal 

- košíková 

 

Víceúčelové hřiště    1 

(s umělým trávníkem)    - volejbal 

- házená  

- florbal 

- košíková 

- tenis 

 

Školní arboretum s učebnou  1 -  výuka Př, Vv, Pč, Hv,  

 

======================================================================= 

 

Počet kabinetů    10 

 

Centrální šatny    169 - uzamykatelných skříněk  

 

======================================================================= 

 

Školní kuchyně    1 - kapacita 300 obědů 

 



  

 5 

Školní jídelna    1 - kapacita 300  obědů 

 

========================================================================= 

 

Areál školního pozemku   4 - školní skleník, školní sad, okrasná část
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MŠ v Poličné 

========== 

 

Samostatná budova propojená se základní školou spojovací chodbou. 

 

K datu 10.1.2014 byla kolaudována přístavba mateřské školy o kapacitě jedné třídy s 28 žáky. 

 

Stávající učebny byly propojeny a vznikly 2 třídy o celkové kapacitě 56 žáků (28 + 28 na třídu). 

 

 

 

Počet učeben      2 

 

Provozní kuchyňka     1 + 1 

 

Umyvárna + WC     1 + 1 

 

Kabinety + sklady     6       

 

Šatna dětí      1 + 1 

 

 

Školní zahrada stávající     1  - altánek 

        - hřiště 

        - kolotoč    

        - pískoviště  

        

 

 

       

Školní zahrada - Projekt návrat k přírodě  1  - altánek - přírodní učebna 

       1 - areál léčivých rostlin / skalka / 

       1 - pískoviště 

       2 - houpací koníci 

       1 - houpací kladina 

       1 - skluzavka  

       1 - provazová prolézačka 

       1 - relaxační  travnatý svah 

       1 - vrbové týpí  

       2 - přírodní lavičky 

       2 - živý plot - thúja orientális 

             - zerav východní  

 

       1 - živý plot   - zimostráz obecný 

           

        

     5 - kontejnerové dřeviny / ovocné / 
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Charakteristika Základní školy v Poličné  
 

 

 Základní škola v Poličné je školou devítitřídní, ve školním roce 2018/ 2019 měl každý 

postupný ročník po jedné třídě. První stupeň tvořila 1. - 5. třída, druhý stupeň se skládal ze 6. - 9. 

třídy. Ředitelem školy byla Mgr. Pavla Žilinská / aprobace 1. stupeň /, 26 let pedagogické 

praxe. Jako zástupce ředitele pracovala Mgr. Božena Fajtová / aprobace ČJ- OV /, 24 let 

pedagogické praxe.  

 

 

Vedení školy je tvořeno : Mgr.  Žilinská Pavla  - ředitelka školy  

     

    Mgr.  Fajtová Božena - statutární zástupce ředitele 

školy,  výchovná poradkyně 

školy  

      

     Drdová Iveta  - ekonomický zástupce ředitele  

         školy 

     Chriaštěľová Ludmila - učitelka pověřena řízením MŠ  

      

     Naušová Božena - vedoucí školní jídelny  

     
      
 

 

 Porady rozšířeného vedení svolává ředitelka školy dle potřeby. Z jednání jsou pořizovány 

zápisy, které jsou postupně archivovány.   

 

 Základní škola v Poličné je v současné době tvořena dvěma budovami základní školy a 

dvěma budovami mateřské školy. Hlavní budova základní školy je v provozu od 27. 8. 1950. 

Tato starší budova byla následně propojena od roku 1982 spojovací chodbou s novým pavilonem 

školy a od roku 1994 s následnou přístavbou budovy mateřské školy. K datu 10. ledna 2014 byla 

zkolaudována přístavba třídy s technickým zázemím mateřské školy / umývárna, WC, výdejna 

stravy, šatna /. V přístavbě / novém paviloně / se nacházejí třídy 1. - 3. postupného ročníku, 

místnost žákovské knihovny, školní družina, kabinet pro vyučující 1. stupně, v mezipatře 

pavilonu se nachází školní jídelna, která vaří obědy pro žáky a zaměstnance naší školy. Rovněž 

připravuje obědy a svačinky pro žáky mateřské školy, které jsou převáženy do obou oddělení 

mateřské školy. 

 

 K starší budově byla v průběhu roku 1968 dobudována přístavba, která umožnila zvýšit 

kapacitu základní školy o dvě učebny, které jsou v současné době využívány jako odborné 

pracovny.  

 

 Ve školním roce 2019/2020 byla v provozu školní družina s dvěma odděleními o 

celkovém počtu 55 žáků. Nadnormativní stav žáků ve školní družině / 30 žáků ve třídě / byl 

povolen zřizovatelem naší školy - OÚ obce Poličná. Navýšení o 30 žáků v dalším oddělení bylo 

schváleno KÚ Zlín. Konečná kapacita naší školní družiny je 60 žáků.  
 

 Stravu pro žáky a zaměstnance naší školy i mateřské školy zajišťuje 5 pracovnic školní 

jídelny. Vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky, 1 pomocná síla v kuchyni s částečným úvazkem z 

VHČ. Školní jídelna má také povolenou tzv. vedlejší hospodářskou činnost / VHČ / - vyvařuje 

pro zájemce z řad důchodců a některé zaměstnance malých firem, celkový objem obědů 

prostřednictvím VHČ nepřesáhl stanovenou hygienickou normu 60 porcí denně. 
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Základní škola ve Valašském Meziříčí v Poličné získala od 1. ledna 1994 právní 

subjektivitu. 

 

Právní subjektivita přešla k 1.7.2013 na nově zapsanou školu v Rejstříku škol - 

 

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace 

 

Zřizovatel školy - Obec Poličná 
 

 

 Mateřská škola v Poličné byla k datu 1.7.2001 převedena pod ZŠ Poličná. K datu 

1.9.2018 pracovalo v této mateřské škole 7 zaměstnanců. Vychovatelka pověřena řízením 

mateřské školy – Ludmila Chriaštelová, 3 učitelky MŠ a 2 uklízečky na částečný úvazek, 1 

asistentka pedagoga. 

 

 Od 1. 9. 2019 pracovalo na Základní a Mateřské škole v Poličné celkem 32 stálých 

zaměstnanců a 5 zaměstnanců, kteří pracovali na pracovní dohodu / výuka náboženství – 

katecheta, vychovatelka 2. oddělení ŠD, učitel informatiky a školník /, celkem tedy 35 

pracovníků. Z celkového počtu 37 zaměstnanců bylo 27 pedagogických pracovníků / z toho 5 ve 

funkci asistenta pedagoga/, 1 ekonomka školy ve funkci zástupce ředitelky školy s vymezenou 

řídicí působností, 1 školník s úvazkem školníka na 0,5, 2 uklízečky s úvazkem 1,5 na základní 

škole a 2 uklízečky s úvazkem 1,23 na mateřské škole, 5 zaměstnanců školní jídelny.  

  

 K datu 2. září 2019 byl vykazován stav žáků na naší škole 168. Vyučování ve škole 

probíhá podle Školního vzdělávacího programu " Otevřená škola" - viz. samostatná tabulka. 

 Ředitelka školy dělí počty žáků třídy v souladu s učebním plánem a s ohledem na 

bezpečnost práce v hodinách jednotlivých předmětů /při výuce Aj /. Počet žáků ve skupinách je 

určován charakterem předmětu a je v souladu s platnými hygienickými předpisy a požadavky na 

bezpečnost a ochranu zdraví dětí. Škola má organizačně zajištěnou odbornou péči o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami Pro tyto žáky byl ve školním roce 2019/2020 zpracovány 

PLPP a IVP kvalifikovanými pedagogy školy za spolupráce PPP ve Valašském Meziříčí a 

Kroměříži, SPC Zlín, SPC Kroměříž, SPC při Mateřské, základní a střední škole pro sluchově 

postižené Valašské Meziříčí. 
 

 Na škole je zpracován Minimální preventivní program, podle kterého v průběhu roku 

pracovali všichni pracovníci školy. Vedení školy spolu se školním metodikem 

prevence, výchovným poradcem a třídními učiteli pravidelně sleduje projevy šikany mezi žáky 

formou anonymních anket a pohovorů se žáky. Škola spolupracovala s Odborem sociálně-právní 

ochrany dětí ve Valašském Meziříčí při řešení problematického chování žáků a jejich zákonných 

zástupců.   

           Všechna negativní  jednání v roce 2019/20 byla řešena za přítomnosti odpovědných 

pracovníků v oblasti výchovy a vzdělání žáků. Za  přestupky proti školnímu řádu / opakované 

neplnění školních povinností, nevhodné chování a porušování školního řádu / byly některým 

žákům uděleny důtky třídního učitele, případně důtky ředitele školy či snížený stupeň z chování - 

2. 

 

 Podle platných předpisů se žákům poskytují učebnice, učební texty, pracovní listy 

schválené MŠMT, žákům 1. ročníku poskytuje škola školní potřeby v rozsahu 800,- Kč na žáka. 

  

 Škola organizuje základní plavecký výcvik ve 2. ročníku a ve 3. ročníku zdokonalovací 

kurz plavání. Při plaveckém výcviku pro žáky ZŠ v Poličné je využíván  autobus i pro zájemce 

z řad dětí MŠ k návštěvě plaveckého bazénu - předplavecká výuka mateřské školy.  
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 Škola dále organizuje výuku povinně volitelných předmětů - informatiku, německý jazyk. 

Z nepovinných předmětů organizuje výuku náboženství. Škola dále zajišťuje kroužky pro děti : 

Pohybové hry - pro děti ŠD, Keramický kroužek, Výtvarný kroužek, Novinářský kroužek, 

Zdravotní kroužek, Badminton, Střelecký kroužek, Sebeobrana, Florbal.  Prostřednictvím 

projektů EU škola organizuje kroužky: Čtenářský klub a Klub zábavné logiky a deskových her, 

Technická dovednost. 

 

 Škola dále organizovala Pasování prvňáčků,  Školní karneval, Mikulášskou nadílku, 

Vánoční akademii a jarmark, Poličenský talent, zájezd do Bratislavy, soutěž Zlínský Vorvaň, 

exkurze, lyžařský výcvik pro 1. i 2. stupeň divadelní a filmová představení a vzdělávací 

programy pro žáky v návaznosti na učební plány a výuku daných předmětů v průběhu celého 

školního roku, recitační soutěž, miniházenou pro 1. stupeň a další sportovní turnaje, adaptační 

pobyty tříd ve Fryštáku. 

 Školní rok 2019/2020 byl výjimečný. Z epidemiologických důvodů byla od 11. 3. 2020 

žákům zakázána osobní přítomnost ve škole. Žáci byli vyučováni distanční formou – učivo bylo 

zadáváno prostřednictvím webových stránek školy. Probíhala on-line výuka, vyučující využívali 

WhatsApp, Messenger, Facebook, digitální učební materiály, telefonickou i mailovou 

komunikaci, žákům byly kopírovány materiály. Uzavřena byla také mateřská škola. 11. května 

mohla začít příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky a otevřela se mateřská škola. Od 25. 

5. začala opět za přísných hygienických opatření výuka žáků 1. stupně (počty ve skupinách do 15 

žáků, roušky, dezinfekce, zamezení setkávání žáků různých skupin, měření teploty, čestné 

prohlášení o bezinfekčnosti). Od 8. června se do školy mohli za výše uvedených podmínek vrátit 

žáci 2. stupně za účelem výukových a socializačních aktivit. Nadále probíhala výuka distanční. 

Pro vysvědčení si 30. 6. přišla většina žáků osobně.  

 

 

Vedení školy pečuje o bezpečnost a ochranu zdraví svých žáků i zaměstnanců při všech 

činnostech pořádaných školou. Každoročně jsou prováděny prověrky BOZP, zápisy z těchto 

prověrek jsou předkládány zřizovateli a ten rozhoduje o naléhavosti jejich odstranění.  

Vedení školy kontroluje dodržování jednotlivých řádů školy a zajišťuje bezpečný chod školy. 

Celá škola je vybavena novými bezpečnostními výstražnými tabulemi podle nové normy / 

fluorescenčními  nápisy /. Součástí péče o bezpečnost dětí a zaměstnanců školy jsou zpracované 

plány pro celou školu: Evakuační plán, Protipovodňový plán, Protipožární plán, Plán civilní 

ochrany. Žáci i zaměstnanci školy jsou pojištěni u České  pojišťovny pro případy ztrát, krádeží 

nebo i úrazu. 
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Opravy v ZŠ a MŠ za období 1. 9. 2019 - 31. 8. 2020 

 

Opravy v ZŠ 
  

Text Částka 

ŠJ oprava rampy 31 504,00  

ŠJ oprava elektrické stoličky 3 614,00  

ŠJ oprava konvektomatu 1 115,62  

ŠJ oprava myčky 2 482,92  

ZŠ oprava žaluzií ve třídách 75 430,00  

ZŠ oprava schodů 15 937,00  

ZŠ oprava maleb 39 465,00  

Oprava hasicích přístrojů 2 744,00  

Školní byt oprava kotle 2 000,00  

ZŠ oprava kotelny 8 400,00  

oprava PC a tiskáren 2 325,00  

ZŠ oprava vysavače 2 904,13  

ZŠ oprava vstupních videotelefonů 10 866,00  

Opravy DDHM 10 104,00  

Základní škola celkem 208 891,67  

 

 

Opravy v MŠ 

Text Částka 

MŠ oprava kotelny 2 100,00  

MŠ oprava hasicích přístrojů 1 372,00  

MŠ oprava vysavače 3 485,00  

MŠ oprava DDHM 2 311,00  

Mateřská škola celkem 9 268,00  
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Školská rada 

 

Na podkladě Zákona 561 ze dne 24.9.2004 o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání / dále jen školský zákon / byla na ZŠ a MŠ Poličná 276, 

příspěvková organizace, zřízena podle paragrafu  167 a 168 a na pokyn zřizovatele OÚ Poličná, 

Školská rada. 

 

Plenární schůzí zástupců nezletilých žáků ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace, byla do 

Školské rady, dne 21.11.2017, zvolena paní 

 

 

    Mgr. Hrubcová Radmila      

 

     

 

 

Na provozní poradě pedagogických pracovníků školy, dne 28. 8. 2017 byla za pedagogické 

pracovníky ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace, zvolena do Školské rady paní 

 

 

    Mgr. Fajtová Božena 

 

     

 

Zřizovatelem školy OÚ Poličná byl jmenován  do Školské rady při ZŠ a MŠ Poličná 276, 

příspěvková organizace pan 

 

 

    Místecký Vladimír 

 

     

Předsedou Školské rady  ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace byla zvolena všemi 

hlasy paní  

 

 

     

    Mgr. Hrubcová Radmila 

     

 

Zapisovatelem Školské Rady  ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace byla zvolena 

všemi hlasy paní   

 

    Mgr.   Fajtová Božena 
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Rada rodičů 

 

 

K datu 1.1.2005 byla z iniciativy vedení školy zřízena Rada rodičů. Do této rady byli zvoleni 

jednotliví zástupci tříd, kteří na schůzkách s vedením školy předávají požadavky ze strany 

rodičů. Schůzky vedení školy s Radou rodičů probíhají vždy po třídních schůzkách v učebně 

biologie. Vedení školy spolupracuje s Radou rodičů při organizaci některých akcí, pořádaných 

školou / Rozloučení s deváťáky, Pasování prvňáčků, Školní karneval . . .  /.  
 

 

 

Složení Rady rodičů ZŠ  
 

 

Třída Příjmení Jméno 

1.tř. Ondrejková Soňa 

2. tř. Janečková  Lenka 

3. tř. Bocková Ludmila 

4. tř. Kunetek  Miroslav 

5 tř. Bečička Lukáš 

6. tř. Mgr. Dufková Petra 

7. tř. Langerová  Ludmila 

8. tř. Mgr. Hrubcová Radmila 

9. tř. Dlouhá  Věra 

   

Předseda Bc. Bocková Ludmila 

   

Hospodář Drdová  Iveta 

   

Zástupce 

ZŠ 
Surovčáková  Zuzana 

MŠ - 

Krtečci 
Bc. Rejchrt  Zuzana 

 Staveníková Markéta 

MŠ - 

Ježečci 
Hruboňová  Eva 

 Stančíková Kateřina 

 

Garantem pro jednání s Radou rodičů za vedení školy je Mgr. Žilinská Pavla - ředitelka 

školy. 

 

  

Zástupci Rady rodičů jsou vždy voleni na listopadových třídních schůzkách. 

 

 

 

 

Žákovský parlament 

 

Na škole i nadále pracuje Žákovský parlament, který se schází s vedením školy každé 

poslední úterý v měsíci, předkládá reálné požadavky žáků a podílí se na organizaci 

některých školních akcí.  
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                          Zástupci žáků zvoleni z jednotlivých tříd do Žákovského parlamentu při 

 ZŠ v Poličné na školní rok  2019/20  

 
 

 

3. třída   Lucie Smiešková, Samuel Vereš 

  

4. třída   Dorota Šotková, Viktorie Fabíková 

 

5. třída   Martin Papež, Adéla Šulerová 

 

6. třída   Nikol Foltová, Radim Kubíček 

 

7. třída   Barbora Nováková, Tomáš Fabík 

 

8. třída   Kryštof Zelénka 

 

9. třída   Patrik Pernický, Vlastimil Koňařík 

 

 

Koordinátor žákovského parlamentu : Mgr. Hrabovský Jiří 
 

 

Garant za vedení ZŠ v Poličné  : Mgr. Fajtová Božena 
 
 

 

Schůzky žákovského parlamentu  : každý poslední úterý v měsíci v 9,40 hodin 

       v počítačové učebně 

 

 

 

 

 

b/ Přehled oborů vzdělání, která škola vyučuje v souladu se zápisem ve 

 školském rejstříku  
 

Vzdělávací programy školy 

===================== 
Základní škola v Poličné poskytuje základní vzdělání a její činnost se řídí Zákony č. 561 / 2004  

Sb., č. 562 / 2004 Sb., č. 563 / 2004 Sb., a č. 109 / 2002 Sb 

Škola pracuje podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání „Otevřená škola“,  

který byl v souladu se změnou RVP ZV od září 2013  průběžně aktualizován.  

 

 

Vzdělávací program 

 

Č.j. MŠMT 

Školní rok 2019/20 

V ročnících Počet žáků 

ŠVP - Otevřená škola 0109/2007 1. až v  9. ročníku 168 žáků 

 

 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2019/2020 

========================================================= 
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Základní škola 
Počet tříd 

/ skupin / 

Kapacita 

zařízení 

Počet 

žáků 

Počet žáků na 

třídu /skupinu / 

     

1.stupeň 5 100 93 18,60 

2.stupeň 4 100 67 18,75 

Školní družina 2 60 55 28,50 

Školní klub - - - - 

Mateřská škola 2 56 50 225 

Školní jídelna 1 300 217 - 

Jiné - - - - 

     

 

c/ Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/20 

===================================== 

ZŠ Poličná 
 

 

 Počet  fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 18  16,4783 

Externí pracovníci  4 0,5537 

 

MŠ Poličná 
 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 5 4,75 

Externí pracovníci - - 

 

 

 

P.č. 
Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Roků 

praxe 

     

     
1. Ředitelka školy 1,00 VŠ - PF - učitelství 1.stupeň 26 

2. Zástupce ŘŠ 1,00 VŠ - PF - učitelství ZŠ + SŠ 24 

3. Učitel II. stupně 0,2272 VŠ - PF-učitelství ZŠ + SŠ 43 

4. Učitel I. stupně 1,00 VŠ – PF – učitelství 1. stupeň 18 

5. Učitel I. stupně 1,00 VŠ - PF - učitelství 1.stupeň 24 

6. Učitel II. stupně 1,00 VŠ - PF - učitelství ZŠ + SŠ 37 

7. Učitel II. stupně 0,8636 VŠ – PF – učitelství ZŠ 13 

8. Učitel I. stupně 1,00 VŠ – PF - spec. pedagogika 6 

9. Učitel II. stupně 1,00 VŠ - PF- učitelství ZŠ+SŠ 12 

10. Učitel I. stupně 1,00 VŠ – PF – učiteství 1. stupeň 15 

11. Učitel I. stupně 1,00 VŠ - PF - učitelství 1. stupeň 13 

12. Učitel II. stupně 1,00 VŠ -PF- učitelství ZŠ 17 

13. 
Učitel II. stupně 1,00 

VŠ – PF – učitelství Aj  pro ZŠ 

a jazykové školy 
7 

14. Učitel II. stupně 0,136 VŠ – PF – učitelství ZŠ, SŠ 31 

15. Učitel II. stupně 0,2727 VŠ - PF - učitelství ZŠ/SŠ 27 

16. Asistent pedagoga 0,75 VŠ - PF - učitelství 1. st. 42 

17. Asistent pedagoga 1,00 SŠ s maturitou + kurz AP 3 

18. 
Asistent pedagoga 0,75 

VŠ – sociální pedagogika + 

Vychovatel pro školská zařízení 
18 

19. Asistent pedagoga 0,8875 SŠ s maturitou  + kurz AP 3 
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20. Vychovatelka ŠD 1,00 
VŠ – Specializace v pedagogice 

 

11 

21.  Vychovatelka ŠD  0,1 Pedagogické studium 

vychovatelů 

3 

22. Katecheta 0,045 VŠ - teologická fakulta 24 

23. Učitelka mat. školy 1,00 ÚSOV s mat. bez vyučení 34 

24. Učitelka mat.školy 1,00 VŠ – učitelství pro MŠ 2 

25. Učitelka mat. školy 1,00 USOV s mat. bez vyučení 36 

26. Učitelka mat. školy 1,00 USOV s mat. bez vyučení 13 

27. Asistent pedagoga 0,75 USOV s mat. bez vyučení 44 

 
Pedagogičtí pracovníci celkem  23  interní  +  4 externí  

 

 
Interní  učitelé ZŠ - ženy               9  

  učitelé ZŠ - muži  4 

  vychovatelka   1  / úvazek 1,00/  

  asistentka pedagoga  4 

  asistent pedagoga  1 

učitelky MŠ   4 

 

Externí katecheta   1 / 1 muž / 

  učitel informatiky  1 / 1 muž/ 

  vychovatelka ŠD  1  / 1 žena/ 

  učitelka Nj   1 /1 žena/ 

 

 

 

Průměrná věková struktura pedagogických pracovníků na Základní škole v Poličné činí  47,1 let . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 

==================================================== 

ZŠ Poličná 
 v   % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 

Aprobovanost výuky na ZŠ 100% 

 

MŠ Poličná 
 

 v   % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 % 

Aprobovanost výuky 100 % 

 

Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogického kolektivu na ZŠ ve Valašském Meziříčí - Poličné  

za rok 2019 /2020 lze hodnotit jako výborné. 

 
Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ ve školním roce 2019/2020 

============================================== 
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 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 9 8,96 

Externí pracovníci 1 1,00 

  

 

P. č. Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

    

1. Zást. řed. školy pro ekonomiku 1,0 ÚSV - OA s maturitou 

SEŠ 

 Účetní pro MŠ 0,33  ÚSV - OA s maturitou 

2. Školník 0,5 SZTŠ - Rožnov - maturita  

 Topič 16.10. - 15.5.  0,5  STZŠ - Rožnov - maturita 

3. Uklízečka školy 1,0 SOU - tkadlena 

4. Uklízečka školy + MŠ 1,0 SOU - elektrotechnické 

5. 
Uklízečka MŠ 0,73 

SOU – zemědělské s výuč. 

listem 

6. Vedoucí školní jídelny 1,0 ÚSV - Ek. a prov.spol. stravov. 

7. Vedoucí kuchařka školní jídelny 1,0 SOU - kuchař - číšník 

8. Kuchařka školní jídelny 1,0 SOU – kuchař - servírka 

9. Kuchařka školní jídelny 1,0 SOU – obchodní s výučním 

listem 

10. Pomocná síla školní jídelny 0,9 ÚSO s mat. 

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci celkem  10 

 

Technicko hospodářští pracovníci  2 Ekonomický zástupce ředitele 

       Vedoucí školní jídelny 

Dělnická povolání    8 / z toho 1 muž / 

 

 

 

 

Průměrná věková struktura nepedagogických pracovníků na Základní škole v Poličné činí 52, 5 let. 

Průměrná věková struktura celého pracovního kolektivu na Základní škole v Poličné činí 48,56 let. 

 

Pracovníci ZŠ a MŠ ve školním roce 2019/2020 – celkový přehled 

==================================================== 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 32 30,1883 

Externí pracovníci 5 1,5537 

 
 

Pracovníků celkem  - 32  interních + 5 externích  / =37 zaměstnanců 

     

 

Z toho :   - mužů  5 + 3 externí 

 

                - žen  27 + 2 externí 
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d/ Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a 

 následném přijetí do školy 

   
Údaje o zařazování dětí a žáků 

 
Základní škola: 

 

Do 1. třídy nastoupilo ve školním roce 2019/20 20 žáků. 

K zápisu pro školní rok 2020//21 se dostavilo 13 dětí  /z toho 1 dítě s odkladem školní docházky/.  

 

 

ZŠ - třídy školní družiny: 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020   

  

Do 1. oddělení školní družiny  / pro žáky 1. a 2. třídy/ se zapsalo a nastoupilo 30  žáků. 

Do 2. oddělení školní družiny /pro žáky 3. – 5. třídy / se zapsalo a nastoupilo 25 žáků. 

 

 

 

Mateřská škola: 

 

V září 2019 nastoupilo do 2 tříd MŠ  50 dětí. 

K zápisu pro školní rok 2020/21 se dostavilo 14 dětí. Všechny byly přijaty. 

 

 

 

 

 

 

 

Celkový stav žáků na ZŠ v Poličné ve školním roce 2019/2020 

  / stav k 30. 9. 2019 / 
 

 

Třída     hochů   dívek   celkem 

================================================================ 
  

1. třída      10   10   20 
 

2. třída       8   10   18 

 

3. třída       8     9   17 

 

4. třída       8   11   19 

 

5. třída        11     8   19 
============================================================= 

I. stupeň     45   46   93 
============================================================= 

6. třída      16     8   24 
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7. třída        8     9   17 

 

8. třída      10     4   14 

  

9. třída        9    11   20 
  

============================================================== 

II. stupeň       43   32   75 
============================================================== 

 

============================================================== 

ZŠ Celkem      88   80   168 

 

 

 

 

e / Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání včetně 

výsledků závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a absolutorií 

 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

======================== 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020 / II. pololetí / 

 

 

Ročník 

Počet 

žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním  
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

 

Neklasifikováno 

       

1. třída 20 20 0 - - - 

2. třída 18 14 3 - - 1 (zahr.) 

3. třída 18 16   2 - - - 

4. třída 20 18 1 - - 1 (zahr.) 

5. třída 19 13 6 

 

- - - 

       

Celkem 1. 

stupeň 

95 81 12 - - 2 

       

6. třída 25 13 12 - - - 

7. třída 17 12 5 - - - 

8. třída 14 7 7 - - - 

9. třída 19 9 10 - - - 

       

Celkem 2. 

stupeň 

75 41 34 - - - 

       

Škola 

celkem 

170 122  46 - - 2 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/20 

========================================================== 

 
Žáci vycházející z 9. ročníku –  19 žáků 

4 žáci 9. třídy odevzdali zápisový lístek na OA, 3 žáci na gymnázia, 1 žákyně na pedagogické 

lyceum SŠ Kostka, 1 na maturitní obor chemik – operátor na ISŠ, 2 zápisové lístky byly 

odevzdány na průmyslové školy (strojní, informační technologie), 1 na polygrafickou školu, 1 na 

SOŠ – obor autotronik, 1 na učební obory – cukrářka, 1 na učební obor kadeřnice, 3 na učební 

obor obráběč kovů, 1 na E obor – zahradnice).  

Žáci vycházející z 8. ročníku – 1 žák – učební obor automechanik 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 2019/20 

====================================== 

 
Problematika výchovného poradenství na ZŠ v Poličné  

 

Výchovný poradce: Mgr. Božena Fajtová 
 

Práce výchovného poradce probíhala ve školním roce 2019/2020 v několika rovinách: 

 

 

- kariérové poradenství 

- práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

- metodická činnost 

- informační činnost 

 

 

Výchovnému poradenství se na ZŠ a MŠ Poličná ve školním roce 2019/20 věnovala Mgr. 

Božena Fajtová. Účastnila se odborných seminářů a vzdělávacích akcí pořádaných PPP pro 

výchovné poradce. Ve škole spolupracovala se všemi pedagogickými pracovníky, s žáky a rodiči 

žáků. 

 

Aktivity k volbě dalšího studia jsou zaměřeny především na žáky 2. stupně. V průběhu 

celého školního roku mají žáci i rodiče možnost navštěvovat VP a konzultovat s ní svá 

rozhodnutí. Na informační tabuli se objevují v průběhu školního roku nejrůznější letáky 

středních škol a učilišť, další materiály jsou k dispozici u VP, která je na požádání žákům či 

rodičům zapůjčí. Žákům jsou předávány přehledy a upoutávky na různé typy studia a na akce, 

které s volbou povolání souvisí - např. Den otevřených dveří jednotlivých škol, Burza práce, 

Technický jarmark, internetové adresy k vyhledávání informací apod. Všichni vycházející žáci 

obdrželi Atlas školství s nabídkou středních škol Zlínského kraje i informace ohledně 

přijímacích zkoušek „nanečisto“. Pro žáky 8. a 9. ročníku je v příštím školním roce zajištěna 

přednáška k volbě povolání pořádaná pracovníky ÚP Valašské Meziříčí. 

      Pro vycházející žáky a jejich rodiče probíhaly na podzim besedy se zástupci některých 

středních škol, na kterých obdrželi materiály a informace o možnostech dalšího studia.  

       Vycházejícím žákům 9. třídy a zájemcům ze 7. třídy o studium na víceleté gymnázium 

byly v lednu 2020 rozdány dvě přihlášky ke studiu s podrobným návodem k jejich vyplnění.. Ke 

stanovenému termínu proběhla kontrola přihlášek, doplnění údajů třídními učiteli, předání 

ředitelce školy k potvrzení a následné odevzdání přihlášek žákům zpět. Následně obdrželi rodiče 

proti podpisu zápisový lístek. Po 1. kole přijímacích zkoušek byli žáci, kteří si podali přihlášky 

ke studiu (všichni žáci 9. třídy a 1 žák 8. třídy) přijati ke zvolenému studiu.  
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Během celého školního roku řešila VP drobné kázeňské a jiné kázeňské či výukové 

problémy žáků ve spolupráci s třídními učiteli, školním metodikem prevence, popř. rodiči.   

      K 30. 6. 2020 byli v evidenci výchovné poradkyně 3 žáci a 1 dítě se stupněm PO 1, 18 

žáků a 1 dítě se stupněm PO 2 a 6 žáků a + dítě se stupněm PO 3. V průběhu školního roku jsme 

spolupracovali s 5 školskými poradenskými zařízeními: KPPP a ZDVPP Zlín – pobočka 

Valašské Meziříčí, KPPP a ZDVPP Zlín – pobočka Kroměříž, SPC Kroměříž, SPC Zlín – 

pobočka Valašské Meziříčí,  SPC pro sluchově postižené Valašské Meziříčí. 

23 žákům byl v průběhu školního roku vypracován IVP, 4 žákům v ZŠ a 2 dětem v MŠ PLPP. 

Na škole pracovalo 5 asistentů pedagoga (1 v 6. třídě, 1 v 7. třídě, 2 v 8. třídě, 1 v MŠ). V rámci 

spolupráce jsme se ŠPZ dojednávali podpůrná opatření, zpracovávali PLPP a IVP, vyplňovali 

Zprávu školy o žákovi, konzultovali individuální potřeby těchto žáků, spolupracovali při 

metodických návštěvách školy, které pracovníci ŠPZ uskutečňovali, a vyhodnocovali IVP a PO. 

Při všech těchto činnostech bylo nutné, aby VP spolupracoval s třídními i netřídními učiteli 

těchto žáků a vyučujícími speciálně pedagogické péče či pedagogické intervence. Ta probíhala 

pravidelně u žáků, kterým byla pracovníky ŠPZ doporučena. Dětem v MŠ a žákům  na 1. stupni 

s logopedickými vadami se věnovaly v průběhu školního roku 2 logopedky. 

Rodiče a vyučující žáků byli seznámeni s PLPP a IVP, měli možnost vyjádřit se k nim a 

spolupracovat s vyučujícími.  

 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách ve školním roce 2019/2020 

 

 

Spec. vzděl. potřeby Počet žáků Ročník 

Podpůrná opatření 1. stupně 4 MŠ – 1x, 3. třída 1x, 5. třída 1x, 6. třída 1x 

Podpůrná opatření 2. stupně 19 MŠ – 1x, 2. třída – 1x, 3. třída – 3x, 4. třída – 

2x, 5. třída – 2x, 6. třída – 2x, 7. třída – 3x, 8.  

tř. – 5x 

Podpůrná opatření 3. stupně 7 MŠ – 1x, 6. třída – 1x, 7. třída – 1x, 9. třída - 

4x 

     

 

 
  

 

Pochvaly a ocenění, napomenutí a důtky za školní rok 2019/20 

 

 Počet % ze všech žáků školy Důvod 

    

Pochvaly  14 8, 23 Reprezentace školy, práce pro 

třídu, příprava na vyučování 

Věcné ceny 14 8, 23 Reprezentace školy a obce, práce 

v třídním  kolektivu 

Důtka třídního učitele 5 2,94    Zapomínání, nekázeň v hodinách i 

o přestávkách, nevhodné chování 

k žákům a zaměstnancům  školy 

Důtka ředitele školy 1 0,58 Opakované zapomínání, nevhodné 

chování ke spolužákům, nekázeň 

v hodinách i o přestávkách, 

neplnění školních povinností 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2019/20 
 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 - uspokojivé 2 1,17 % 

3 - neuspokojivé - - - - - - 
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Neomluvené hodiny za školní rok 2019/20 
 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

   

1.pololetí 45 0,68 

2.pololetí 0 0 

   

Za školní rok 14 0,52 

 

 

 

f/ Údaje o prevenci rizikového chování 
  Školní metodik prevence: Mgr. Jiří Hrabovský 
 

Na začátku školního roku byli učitelé, žáci i rodiče žáků seznámeni s Minimálním 

preventivním programem pro školní rok 2019/2020.  Rovněž byli všichni žáci i rodiče seznámeni 

se školním řádem.  

Při vytváření nového MPP vycházel ŠMP z vyhodnocení MPP za uplynulý školní rok, 

které bylo zpracováno také novým Systémem výkaznictví.  

Minimální preventivní program (MPP) byl realizován prostřednictvím témat obsažených 

v ŠVP, přednášek, besed a konzultací, šířením osvětového materiálu, videoprojekcemi, 

prožitkovými programy, pobytovými akcemi a volnočasovými aktivitami pro žáky. V rámci 

primární prevence pořádala škola velké množství akcí. 

Množství akcí plánovaných v MPP pro školní rok 2019/2020 se nepodařilo uskutečnit kvůli 

karanténě způsobené pandemií virového onemocnění.  

 

 
1. Realizace jednorázové akce s dětmi 

 

 

a) pro všechny žáky školy: 

 

- Pasování prvňáčků 

- Mikulášská nadílka 

- vánoční besídky ve třídách 

- Zlínský Vorvaň 

- Školní karneval  

- filmová představení 

- Poličenský talent 

 

 

b) pro jednotlivé třídy: 

 

- Hasík – HZS Zlínského kraje pro 2. a 6. třídu 

- Temperament – Klub Most 8. třída 

- Vztahy ve třídě – Klub Most 8. třída 

- Holokaust aneb 6 miliónů – Klub Most 9. třída 

- Sex a vztahy trochu jinak – klub Most 9. třída 

- Poruchy příjmu potravy – Poradna pro ženy a dívky R. p. R. 7. třída 

- Tajemství lásky – Poradna pro ženy a dívky R. p. R. 4. třída 

- Partnerský vztah – Poradna pro ženy a dívky R. p. R. 9. třída 

- Dospívání – Poradna pro ženy a dívky R. p. R. 5. třída 

- Jak jsme přišli na svět – Poradna pro ženy a dívky R. p. R. 2. třída 

- Antikoncepce – Poradna pro ženy a dívky R. p. R. 8. třída 

- Prenatální vývoj, antikoncepce – Poradna pro ženy a dívky R. p. R. 8.třída 
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- Moderní je nekouřit – KAM z.s. 6. třída 

- Závislost, drogy, alkohol – KAM  z.s. 8. třída 

- Závislost na ICT – KAM z.s. 6. třída 

- Aby pes nekousl – NSPZ  1.třída 

- První pomoc – NSPZ 3. třída 

- Kreativita – klub Most 9. třída 

- pravidelné schůzky Žákovského parlamentu 3. – 9. třída 

- Adaptační pobyt – Fryšták – 6. a 7. třída  

- Zeměpisná přednáška Kanada, agentura Pohodáři, 6 – 9.třída 

- Írán – zahalená krása, naučná přednáška agentury Svět kolem nás, 6. – 9. třída  

- plavání – plavecká škola ve Val. Meziříčí – 2. a 3. třída 

- informace k volbě povolání od zástupců středních škol – 9. třída 

- recitační soutěže  

- dopravní hřiště – 1. stupeň + školní družina 

- lyžařský kurz 

 

 

 

c) akce pořádané školou pro jednotlivé žáky dle jejich zájmu, akce pro předškolní děti 

a zapojení žáků do soutěží pořádaných jinými institucemi 

- Soutěž hlídek mladých zdravotníků 

- Hrajeme si na školu  

- návštěva dětí z MŠ v 1. třídě 

- olympiády z českého jazyka, anglického jazyka a biologie 

- recitační soutěže (školní kolo, Krásenský zvoneček, soutěž pořádaná SVČ 

Domeček Valašské Meziříčí, Chrám i tvrz Vsetín) 

 

 

2. Realizace několikadenní akce s dětmi 

- adaptační pobyt Fryšták (6. a 7. třída) 

 

 

3. Volnočasové aktivity nabízené školou (kroužky, nepovinné předměty) 

      

 

P.č. Druh kroužku 

  

1. Keramický kroužek 

2. Zdravotnický kroužek 

3. Novinářský kroužek 

4. Střelecký kroužek 

  5.  Čtenářský klub 

6. Výtvarný kroužek 

 6.  Klub zábavné logiky a desk. her 

7. Parkour a tricking 

8. Florbal 

9. Volejbal 

10. Technická dovednost 

P.č Nepovinné předměty 

 Náboženství 1. – 9. třída 
 

 

 

4.  Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 

- školení a porady ředitelů škol 

- setkání výchovných poradců – PPP Valašské Meziříčí 
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- aktivy školních metodiků prevence  

- Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami ve školách 

- školení BOZP a PO, GDPR    

- kurz pro vedoucí pracovníky ve školství 

- Jak vhodně uplatnit právní předpisy ve školním prostředí 

- Mentoring ve škole 

- Pracovní setkání se členy Komise pro sociálně-právní ochranu dětí 

- Setkání výchovných poradců – SPC při MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené 

 

 

5. Spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků při realizaci aktivit MPP 

- funkce školního metodika prevence  byla vykonávána  jednou osobou, její 

spolupráce s výchovným poradcem, jednotlivými vyučujícími i vedením školy 

byla velmi dobrá 

- do celoškolních akcí se zapojovali všichni pedagogičtí i provozní pracovníci 

školy, kteří zabezpečovali dozor nad žáky, potřebné materiály, pomůcky, 

občerstvení apod. 

- výuka probíhala ve všech ročnících podle ŠVP Otevřená škola  

- zvláštní pozornost byla věnována žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

- na škole pracovali 4 asistenti pedagoga 

 

 

6. Spolupráce s rodiči a institucemi, zapojení školy do projektů 

- Školská rada se podílela na chodu školy a vedla k lepší spolupráci rodičů, školy a 

obecního úřadu 

- při škole pracovala Rada rodičů, v níž se scházeli volení zástupci jednotlivých 

tříd  

- probíhaly pravidelné třídní schůzky s rodiči, ale i dny otevřených dveří, všichni 

učitelé měli týdně stanovenou hodinu konzultací pro rodiče i žáky, spolupráce 

s rodiči byla rovněž realizována formou telefonických i písemných sdělení, 

předáváním informačních letáků apod. 

- na problémové chování svých dětí, které bylo zjištěno ve škole, byli rodiče ihned 

upozorněni a ve spolupráci s třídním učitelem (event. vedením školy, výchovným 

poradcem a školním metodikem prevence) jim byl doporučen další postup 

- rodiče se zapojovali do spolupráce – sponzorské dary, dohled na různých 

školních akcích, výletech, vycházkách apod., na celoškolních akcích se starali o 

občerstvení, případně připravovali pro děti drobné dárky (perníčky apod.)  

- rodiče se účastnili následujících školních akcí: Vánoční akademie, Pasování 

prvňáčků, Den otevřených dveří, Školní karneval, apod. 

- škola spolupracovala s oblastní metodičkou preventivních aktivit, s KPPP 

ZDVPP Zlín – pracoviště Valašské Meziříčí, s Městským úřadem ve Valašském 

Meziříčí, s OSPOD Valašské Meziříčí, Městskou policií Valašské Meziříčí, HZS, 

s klubem Most, s SPC Kroměříž, s SPC Zlín – pracoviště Valašské Meziříčí, 

SVČ – Domeček, s KZ Val. Meziříčí atd.  

- škola byla zapojena do projektů EU Ovoce a mléko do škol  

- pro rodiče budoucích prvňáčků byly připraveny přednášky, věnované zdravému 

vývoji dětí 

 

7. Využití výsledků MPP pro realizaci nového MPP 

- navázání na osvědčené postupy, zachování tradičních akcí školy, pestrá nabídka 

kroužků, zapojení rodičů do přímé práce s dětmi, rozvíjení spolupráce 

s mateřskou školou, plnění cílů stanovených v ŠVP Otevřená škola, pokračování 

v činnosti Žákovského parlamentu, výběr besed, školení a výukových programů 

věnovaných prevenci rizikového chování 

-  
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8. Prezentace školy na veřejnosti 

- škola má své vlastní webové stránky, které slouží k propagaci školy a lepší 

informovanosti veřejnosti o jejím chodu 

- mimořádné úspěchy a akce školy byly zveřejňovány v místním a regionálním 

tisku 

- vybraní žáci školy byli za své mimořádné výsledky v soutěžích oceněni na konci 

školního roku 

 

 

9. Řešení problémů 

Informace z oblasti prevence rizikového chování byly zveřejňovány na nástěnce speciálně 

věnované této problematice. Žáci měli možnost využívat zcela anonymní schránku důvěry. Problémy, 

s kterými se tímto způsobem svěřili, byly řešeny odpovídajícím způsobem. 

Stejně jako jiné školy jsme se potýkali s různými projevy školní nekázně některých žáků a 

porušováním školního řádu (neplnění školních povinností, nevhodné chování ke spolužákům, nevhodné 

chování k vyučujícím, vulgarita, problematická absence aj.), které bylo nutno řešit příslušnými 

kázeňskými opatřeními. Při řešení těchto problémů jsme spolupracovali zejména s rodiči, s kurátory pro 

mládež, s oblastní metodičkou preventivních aktivit a dalšími odbornými pracovníky. Uvědomovali jsme 

si nutnost dalšího vzdělávání všech pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování 

žáků (školení a semináře, využití školních materiálů, spolupráce s institucemi). 

 

 

10. Nejzdařilejší akce a úspěchy: 

- žáky nejvíce zaujaly přednášky pořádané klubem Most, zapsaným spolkem KAM   a 

 Poradnou pro ženy a dívky v Rožnově pod Radhoštěm 

- velmi zdařilou školní akcí bylo Pasování prvňáčků 

- mimořádných úspěchů dosáhl Patrik Pernický v biologických soutěžích 

 

 

11. Jaké máme cíle: 

 

Naším cílem je, aby se žáci v naší škole cítili dobře, proto modernizujeme způsoby výuky, děti 

mají možnost navštěvovat řadu kroužků, připravujeme různé přednášky, besedy, účastníme se 

filmových, hudebních a divadelních představení. Podnikáme pro jednotlivé třídy nejen exkurze, 

ale pro I. stupeň pobyt v přírodě, pro 2. stupeň lyžařský výcvik, pro všechny žáky cvičení 

v přírodě atd. 

Rovněž neustále modernizujeme vybavení naší školy. 

Učíme naše žáky zapojovat se do dění školy – Žákovský parlament, vyslovit a obhájit své vlastní 

názory, vychováváme je k solidaritě, zodpovědnosti, úctě k hodnotám a samostatnosti.  

Budeme se snažit, aby se při výchově a vzdělávání dětí aktivně zapojili do spolupráce se školou i 

rodiče, protože jedině vzájemná spolupráce a důvěra žáků, rodičů a učitelů může vést ke snížení 

rizikového chování žáků. 
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g/ Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 =================================================== 

 

 

DVPP ve školním roce 2019/20  

 

Základní škola 

 
ŘŠ, vyučující 1. stupně 

 
 

 

 

3. – 4. 10. 2019 

Odborné vzdělávání – 

projekt Maják 

Babycentrum Brno Kurz – 0 Kč 

Doprava – 74 Kč 

21. 10. 2019 

Právní předpisy pro MŠ 

MěÚ VM 

JUDr. Monika Puškinová 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

28. – 29. 11. 2019 

Syndrom vyhoření a stres 

v pedagogické praxi 

Ostravice Kurz – 2040 Kč 

Doprava – 638 Kč 

12. 12. 2019 

Skolaonline – Tvorba 

rozvrhu 

Ostrava 

Ing. Wilfer 

Kurz – 1754 Kč 

Doprava – 732 Kč 

12. 4. 2020 

FKSP podle novely 

Webinář Kurz – 800 Kč 

Doprava – 0 Kč 

12. 5. 2020 

Financování reg. školství 

NPI ČR Zlín 

Webinář 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

13. 5. 2020 

Kritéria přístupnosti 

webových stránek 

Než zazvoní Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

22. 5. 2020 

Kontrolní činnost ČŠI od A 

do Z  

SSS Brno 

Webinář 

Kurz – 270 Kč 

Doprava – 0 Kč 

25.-27. 5. 

Školení hygienického 

minima 

Centrum vzdělávání a praxe 

ATIV, s.r.o. 

Webinář 

Kurz – 270 Kč 

Doprava – 0 Kč 

22. a 26. 6. 

Jak zařazovat prvky 

polytechnické výchovy do 

výuky - webinář 

SSŠ a ZDVPP Brno, p. o. Kurz – 1150 Kč 

Doprava – 0 Kč 

ZŘŠ   

25. 10. 2019 

Školení ŘŠ – PH max 

MěÚ Val. Meziříčí 

Ing. Alice Sekerková 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

15. 10. 2019 

Aktiv výchovných poradců 

PPP Val. Meziříčí 

Mgr. Naděžda Jaskulová 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

29. 11. 2019 

Jak se vyhnout chybám 

v pracovněprávních 

Agentura KPS  

JUDr. Bukovjan 
Kurz – 1300 Kč 

Doprava – 184 Kč 
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písemnostech 

13.5.2020 

Jak na autorská práva a 

licence v hodinách Čj na 2. 

stupni 

NPI ČR 

Webinář 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

22. 5. 2020 

Kontrolní činnost ČŠI od A 

do Z  

SSS Brno 

Webinář 

Kurz – 270 Kč 

Doprava – 0 Kč 

25.-27. 5. 

Školení hygienického 

minima 

Centrum vzdělávání a praxe 

ATIV, s.r.o. 

Webinář 

Kurz – 270 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 1. stupně    

10. 9. 2019  

Práce učitele s žáky se 

specifickými problémy 

Agentura KPS – Val. 

Meziříčí  -PhDr. Jan 

Svoboda 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 1. stupně    

10. 9. 2019  

Práce učitele s žáky se 

specifickými problémy  

Agentura KPS Vsetín  -

PhDr. Jan Svoboda 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

4. 5. – 7. 5. 2020 

Amos – Soubor vzdělávacích 

materiálů pro 1. ročník 

Nová škola  

Webinář 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 1. stupně    

5. 5. 2020 

Metody výuky s online 

nástroji 

Planetárium 

Webinář 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 1. stupně   

7. 1. 2020 

Školní připravenost aneb Co 

by měl předškolák umět, 

aby obstál v MŠ 

MěÚ Val. Meziříčí 

Mgr. Lenka Bínová 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 1. stupně   

10. 9. 2019  

Práce učitele s žáky se 

specifickými problémy  

Agentura KPS Vsetín  -

PhDr. Jan Svoboda 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 2. stupně    

5. 5. 2020 

Metody výuky s online 

nástroji 

Planetárium 

Webinář 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 2. stupně    

17. 6. 2020 

Hodnocení ve výuce 

 

NPI ČR 

Webinář 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující 2. stupně    
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3. – 4. 10. 2019 

Odborné vzdělávání – 

projekt Maják 

Babycentrum Brno Kurz – 0 Kč 

Doprava – 74 Kč 

23. 4. 2020 

Psychiatrické minimum pro 

pedagogy 

MAP Rožnovsko 

PaedDr. Facová, MUDr. 

PhDr. Orel 

 

 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vychovatelka ŠD 

 

  

15.4. 2020 

Jak pracovat s metodikou 

dopravní výchovy pro ZŠ  

Ministerstvo dopravy  

Webinář 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

 

 

 

Všichni ped. pracovníci ZŠ 

24. 8. 2020 

Cesty spolu – Už vím, proč 

se tak chová 

ZŠ Poličná – NPI ČR 

Mgr. Monika Fojtáchová 

Kurz: 10 000 Kč  

(Šablony II) 

Doprava: 0 Kč 

 

Plán DVPP ZŠ Poličná                                  18124,- Kč   kurzovné +  1702,- Kč cestovné 

Skutečnost DVPP ZŠ Poličná                       18124,- Kč   kurzovné +  1702,- Kč cestovné 

 

 

 

 

Mateřská škola           

  

              

Vyučující MŠ  

 

  

21. 10. 2019 

Právní předpisy pro MŠ 

MěÚ VM 

JUDr. Monika Puškinová 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

25.-27. 5. 

Školení hygienického 

minima 

Centrum vzdělávání a praxe 

ATIV, s.r.o. 

Webinář 

Kurz – 270 Kč 

Doprava – 0 Kč 

   

Vyučující MŠ   

16. 9. 2019 

Prevence školní 

neúspěšnosti 

Agentura KPS Vsetín  - 

Mgr. Lenka Bínová  

Kurz – 900 Kč 

Doprava – 74 Kč 

7. 1. 2020 

Školní připravenost aneb Co 

by měl předškolák umět, 

aby obstál v MŠ 

MěÚ Val. Meziříčí 

Mgr. Lenka Bínová 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

5. 2. 2020 

Chování dítěte se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami v předškolním 

věku 

Agentura KPS Vsetín 

PhDr. Jan Svoboda 

Kurz – 1050 

Doprava – 143 Kč 
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Vyučující MŠ 

 

  

22. 10. 2019 

Dítě s opožděným vývojem 

řeči v MŠ 

 

Agentura KPS Vsetín – 

PaedDr.Yveta Odstrčilíková 

Kurz – 1080 Kč 

Doprava – 82 Kč 

5. 2. 2020 

Chování dítěte se 

speciálními vzdělávacími 

potřebami v předškolním 

věku 

Agentura KPS Vsetín 

PhDr. Jan Svoboda 

Kurz – 1050 

Doprava – 143 Kč 

   

Vyučující MŠ    

7. 1. 2020 

Školní připravenost aneb Co 

by měl předškolák umět, 

aby obstál v MŠ 

MěÚ Val. Meziříčí 

Mgr. Lenka Bínová 

Kurz – 0 Kč 

Doprava – 0 Kč 

14. 3. 2020 

Jak na čtení s předškoláky 

NPI ČR - Olomouc Kurz – 580 Kč 

Doprava – 333 Kč 

11. 6. 2020 

Rozvoj 

předmatematematické 

gramotnosti u dětí v MŠ 

Agentura KPS Vsetín Kurz – 1200 Kč 

Doprava – 143 Kč 

22. a 26. 6. 2020 

Jak zařazovat prvky 

polytechnické výchovy do 

výuky - webinář 

SSŠ a ZDVPP Brno, p. o. Kurz – 1150 Kč 

Doprava – 0 Kč 

 

Plán DVPP MŠ Poličná                             7280,- Kč  kurzovné  +  918,- Kč   cestovné 

Skutečnost DVPP MŠ Poličná                  7280,- Kč  kurzovné  +  918,- Kč   cestovné 

 

 

 

          

 

h/ Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

Volnočasové aktivity nabízené Základní školou v Poličné 

============================================ 

 

Kroužky na ZŠ a MŠ v Poličné  

 

P.č. Druh kroužku Počet žáků 

   

1. Keramický kroužek 19 žáků 

2. Zdravotnický kroužek  6 žáků 

3. Novinářský kroužek  6 žáků 

4. Střelecký kroužek 7 žáků 

5. Čtenářský klub 10 žáků 

6. Výtvarný kroužek 11 žáků 
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7. Klub zábavné logiky a deskových her  8 žáků 

8. Badminton 20 žáků 

9. Florbal 11 žáků 

10. Příprava k přijímacím zkouškám - Čj 13 žáků 

11. Příprava k přijímacím zkouškám - M 13 žáků 

12. Pohybové hry 11 žáků 

13. Házená 21 žáků 

 14. Technická dovednost 7 žáků 

 15. Sebeobrana 23 žáků 

   

 

Nepovinné předměty 

 

P.č.  Druh předmětu Počet žáků 

   

1. Náboženství 1. – 9. třída   7 žáků 

   

 
 

Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků ve školním roce 2019/20 

======================================================= 

 

Název soutěže, 

přehlídky 

Školní kolo Okrskové 

kolo 

Okresní kolo Krajské kolo Celostátní 

kolo 

      

Soutěž v recitaci - škola 23 - - - - 

Zlínský Vorvaň - - - 6  - 

Poličenský talent 19 - - - - 

Olympiáda v Čj 10 - 1 - - 

Biologická olympiáda 11 1 1 - - 

Olympiáda v Aj 6 - 1 - - 

Geologická olympiáda 1 - 1 1 1 

Přírodovědný klokan 34 - - -  

      

 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity pořádané organizacemi 

===================================================     
   

 

 Název programu    Druh akce   Pořadatel 

       

 

           

1. Dopravní hřiště    Dopravní program  SVČ Domeček, 

           Besip 

2. Plavání     Vzdělávací program  Plavecká škola 

 

3. Írán – zahalená krása    Přednáška, beseda  kino Svět 

 

4.  Pohodáři - Kanada    přednáška, beseda  kino Svět 

 

5.  Vánoční pomítání    filmová představení  kino Svět 
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6. Zlínský Vorvaň    Sportovní akce  Zlín 

 

7. Turnaje v miniházené    Turnaje škol   TJ Zubří 

 

8.  Vědecký festival    Vzdělávací program  ISŠ-COP VM 

 

9.  Literární soutěž M. Kabely   Literární soutěž   Město Val. M. 

 

11. Burza škol     Informační akce  ÚP Vsetín 

 

12. Volba povolání    Beseda, přednáška  ÚP Vsetín  

 

13.  Technický jarmark    Vzdělávací akce  KHK Zlín. kr. 

 

14. Okrsková, okresní, krajská a celostátní kola soutěží a olympiád v českém jazyce, 

anglickém jazyce, biologii a geologii 

 

 

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity pořádané školou 

============================================== 

 

 

1. Vánoční akademie + jarmark   ZŠ Poličná   1. - 9. třída 

 

2. Zdobení vánočního stromečku  ZŠ Poličná   ŠD + 1. stupeň 

 

3. Vánoční besídky ve třídách   ZŠ Poličná   1. - 9. třída 

 

4. Bratislava     ZŠ Poličná    7. třída  

 

5.  Nocování ve škole    ZŠ Poličná   1. třída 

 

6. Adaptační pobyt – Fryšták    ZŠ Poličná   6., 7. třída 

 

7.  Přírodovědný klokan    ZŠ Poličná   8., 9. třída  

 

8. Mikulášská nadílka školy + třídy  ZŠ Poličná   1. - 9. třída, MŠ 

 

9. Poličenský talent    ZŠ Poličná   1. - 9. třída 

 

10. Pasování prvňáčků    ZŠ Poličná   1. + 9. třída 

 

11. Cvičení v přírodě – podzimní   ZŠ Poličná   1. - 9. třída 

 

12. Recitační soutěž    ZŠ Poličná   1. – 9. třída 

 

13. Den otevřených dveří    ZŠ Poličná   1. - 9. třída 

 

14. Divadelní představení v MŠ   Kulturní akce   MŠ 

 

15. Lyžařský výcvik     ZŠ Poličná   6. – 9. třída 
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16. Lyžařský výcvik    ZŠ Poličná   1. – 5. třída 

 

17. Dětský karneval    ZŠ Poličná   1. - 9. třída, MŠ 

 

18. Olympiády z Čj, Př, Aj   ZŠ Poličná   6. - 9. třída 

 

19. Geologická olympiáda   ZŠ Poličná   9. tř. 

  

20 Sdílené dílny     ZŠ Poličná   7., 8. třída 

 

21. Přípravka na 1. třídu    ZŠ Poličná   MŠ 

  

22.   Schůzky Žákovského parlamentu  ZŠ Poličná   zást. 3. – 9. tř. 

23. Zápis do ZŠ a MŠ    ZŠ Poličná   ZŠ, MŠ 

24.  Poličenský talent    ZŠ Poličná   ZŠ 

25.       Přednášky z oblasti prevence Přednášky, besedy  1. – 9. tř. 

/viz kapitola Údaje o prevenci rizikového chování/ 

 

 

Prezentace ZŠ Poličná pro veřejnost 

=========================== 

 

 

1. Dny otevřených dveří    Volný přístup do výuky Rodiče +  

           veřejnost  

    

 

3. Vánoční akademie + jarmark   Kulturní vystoupení žáků Rodiče + 

           veřejnost 

 

4. Vystoupení žáků u příležitosti MDŽ  Obec Poličná, Svaz žen + žáci ZŠ a MŠ 

 

5.  Vystoupení žáků u příležitosti setkání  Obec Poličná + žáci ZŠ a MŠ 

 důchodců v Poličné 

  

6. Pasování prvňáčků    Kulturní akce pro rodiče  Žáci + rodiče +

       žáků 1. třídy   veřejnost 

     

7. Otevřené školní hřiště    Volný vstup dětem i dospělým na škol. hřiště 

       Bezplatného zapůjčování sportovních potřeb  

         

8. Pronájem tělocvičny     Místní složky + jednotlivci   

     

9. Charitativní akce     Dobrý anděl a další charitativní aktivity 

    

10. Vítání občánků – podzim, jaro  Obec Poličná + žáci ZŠ a MŠ 

 

11. Školní arboretum    Volný vstup pro rodiče s dětmi 
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12. Rozloučení s létem    Zábavné odpoledne pro děti a veřejnost 

       OÚ Poličná + Svaz žen + Hasiči + Myslivci,  

       ZŠ a MŠ Poličná + TJ Poličná  

  

13.  Tradiční uspávání broučků   Akce pro MŠ, mladší školní děti a  veřejnost    

 

14.  Zájezd do divadla ve Zlíně – Saturnin ZŠ Poličná - 2. stupeň 

 
 

 

i / Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

 

I. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Čj. ČŠIZ – 235/19-Z 

 

Termín: 5. 3. 2019 – 7. 3. 2019 

 

Předmět inspekční činnosti  

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného ZŠ a MŠ podle § 174 odst. 

2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (Školský zákon), za období od poslední 

inspekční činnosti: 

- Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v základní škole podle 

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a v mateřské škole podle ŠVP 

pro předškolní vzdělávání 

- Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů  a jejich souladu 

s právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a 

předškolní vzdělávání 

 

 

Závěr inspekční činnosti 

 

Výsledek inspekční činnosti na ZŠ v Poličné pracovníky ČŠI - Zlínský inspektorát je doložen 

Inspekční zprávou pod Č. j. ČŠIZ – 235/19 - Z, která je v prvním originále uložen u České 

školní inspekce - inspektorátu Zlín, druhý originál je uložen u ředitelky Základní školy v 

Poličné. Třetí originál obdržel zřizovatel ZŠ a MŠ v Poličné  - OÚ Poličná. Kopie inspekční 

zprávy je k nahlédnutí na webových stránkách školy. 

 

  

II. Zpráva o kontrolách ve školním roce 2019/2020 

3. Zpráva o kontrolách ve školním roce 2019/2020 

 
 

1. Veřejnoprávní kontrola v souladu se zákonem 255/2012 Sb. provedena dne 

26. 5. 2020  
Předmětem veřejnoprávní kontroly byla oblast hospodaření kontrolovaného subjektu za 

rok 2019 

Závěr kontroly: nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti účetnictví, 

nebyly zjištěny nedostatky v dodržování pravidel transparentnosti, s výjimkou 

sestavení neúplného rozpočtu na rok 2020 

 

Nápravná opatření: Nebyla uložena žádná nápravná opatření 
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Doporučení: 

 
1) PO si vyžádá předchozí písemný souhlas zřizovatele před přijetím účelově určeného finančního 

daru a nepeněžního daru dle §37b zákona 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů v platném znění. 

2) Pokud pořízená balanční deska v hodnotě 3 179,- Kč (doklad č. 3119255) splňuje podmínky pro 
zařazení majetku jako DDHM, zachytí PO pořizovací hodnotu balanční desky na účtech 028 a 088. 

3) O přijatých transferech z rozpočtu Zlínského kraje (transfer s povinností vypořádání) a 
příspěvku poskytnutém zřizovatelem účtovat v souladu s ČUS 703 postupem uvedeným v části B. 1. 
tohoto protokolu. 

4) O čerpání příspěvku z FKSP na závodní stravování účtovat v souladu s ČUS 704, odst. 5.1.3. 
doporučeným způsobem uvedeným v části B. 1. tohoto protokolu. (O peněžních tocích mezi běžným 
účtem a účtem FKSP účtovat prostřednictvím účtu 262). 

5) Při dokladové inventuře účtu 412 – fond kulturních a sociálních potřeb vyčíslit a zdůvodnit 
vzniklý nesoulad mezi účty 412 a 243 v důsledku neprovedených převodů mezi bankovními účty. 

6) V části E. 2. přílohy v účetní závěrce uvádět také další relevantní informace k položkám, jejichž 
charakter nemusí být zřejmý z obsahového vymezení jednotlivých řádků výkazu zisku a ztráty, a 
které by uživatel měl vědět při hodnocení finanční situace účetní jednotky. 

7) PO bude sestavovat návrh rozpočtu na příslušný rok tak, aby tento obsahoval veškeré 
plánované výnosy a náklady v souladu s §28, odst. 2) zákona 250 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů. Součástí návrhu rozpočtu pak bude i schválený rozpočet předcházejícího roku a 
skutečnost nebo očekávaná skutečnost předcházejícího roku v souladu s §5, odst. 3) zákona 23/2017 
Sb., o rozpočtové odpovědnosti. Zveřejněný schválený rozpočet již nemusí obsahovat schválený 
rozpočet předcházejícího roku a skutečnost nebo očekávanou skutečnost předcházejícího roku.  

 

 

 

 

2. Kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

provedena dne 23. 10. 2019 ve školní kuchyni 
Předmětem kontroly byla plnění povinností stanovených v § 19, § 20, § 21, § 23 a §24 zákona č. 

258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. 

 

Závěr kontroly: Závady nebyly zjištěny 

 

 

 

Přijaté dotace nebo jiná forma veřejné podpory: 
 

Přijatá dotace nebo podpora Poskytnuto Čerpáno Nevyčerpáno 

Dotace od zřizovatele na provoz 2 800 000,00 2 800 000,000 0,00 

Dotace ze státního rozpočtu - kraj celkem 17 408 552,00 16 104 852,90 1 303 699,10 

- z toho UZ 33070 - podpora plavání 6 400,00 6 000,00 400,00 

- z toho UZ 33076 - mezikrajové rozdíly 288 599,00 288 282,90 316,10 

- z toho UZ 33353 - náklady na vzdělávání 15 794 502,00 15 794 502,00 0,00 

- z toho UZ 33063 - OP VVV Šablony II 1 319 051,00 16.068,00 1 302 983,00 

Výnosy z úplaty za vzdělávání ŠD, MŠ  254 096,00 254 096,00 0,00 

Dary-nepeněžní -  Obec Poličná – hračky do MŠ 10 000,00 10 000,00 0,00 
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Dary nepeněžní – DSO Mikroregion VM - Kelečsko  8 210,00 8 210,00 0,00 

Dar finanční – Obec Poličná 4 000,00 4 000,00 0,00 

Dar finanční - WOMEN – obědy pro děti 62 056,00 52 170,00 9 886,00 

Dar peněžní DEZA Valašské Meziříčí 10 000,00 10 000,000 0,00 

Výnosy za kovový odpad 4 427,00 4 427,00 0,00 

Celkem 20 561 341,00 19 247 755,90 1 313 585,10 

 

 

V oblasti hospodaření s veřejnými prostředky nebyl spáchán v tomto období žádný trestný 

čin.  
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j) Základní údaje o hospodaření školy 

       
Příloha č. 3a

Středisko Středisko Středisko

Provoz 02 ŠJ 03 MŠ 06 2019 2018 2017

VÝNOSY:

602  Výnosy z prodeje služeb 78,90 1 042,37 175,20 531,20 32,73 1 860,39 1 876,82 1 830,54

603  Výnosy z pronájmu 4,50 39,68 44,18 48,38 39,68

646  Výnosy s prodeje majetku 0,58 0,58 0,70 0,00

648  Čerpání fondů 10,00 10,00 40,43 106,47

649  Ostatní výnosy z činnosti 24,69 10,00 1,00 35,69 74,00 35,61

662  Úroky 0,00 0,00 0,00

671  Výnosy stát.transfer EU 197,76 197,76 421,47 149,01

672  Výnosy z nár. na prost.SR 16 088,78 16 088,78 13 472,24 12 304,96

672  Výnosy z nár. na prost.ÚSC 2 269,00 52,17 531,00 2 852,17 2 996,00 2 800,00

VÝNOSY CELKEM 2 383,17 1 094,54 716,20 16 286,55 532,20 4,50 72,42 21 089,56 18 900,04 17 266,26

NÁKLADY:

501  Spotřeba materiálu 349,59 1 094,53 173,93 69,68 311,01 1 998,75 1 882,63 1 841,46

501  Materiál - uč. pomůcky EU 21,09 21,09 278,34 22,71

502  Spotřeba energie 583,20 109,94 53,12 1,23 32,73 780,22 708,07 768,14

511  Opravy a udržování 275,85 16,50 292,35 622,68 610,94

512  Cestovné 17,95 0,61 6,14 24,70 27,08 11,09

512  Cestovné EU 0,70 0,70 8,62 1,41

518  Ostatní služby 414,64 101,24 15,85 0,35 532,08 500,37 429,04

518 Ostatní služby EU 0,00 18,65 47,88

521  Mzdové náklady 186,02 63,87 11 725,22 89,13 0,24 12 064,48 10 117,57 9 299,56

521  Mzdové  náklady EU 135,98 135,98 115,86 65,15

524  Zákonné sociální pojištění 25,19 13,71 3 879,79 25,92 3 944,62 3 306,43 3 070,99

524  Zákonné sociální poj. EU 38,29 38,29 12,24

525  Zákonné pojištění 0,0042% 0,03 0,00 44,05 0,32 44,39 39,85 36,57

525  Zák.pojištění 0,0042% EU 0,46 0,46 0,15

527  Zákonné sociální náklady 11,62 2,74 230,36 14,50 259,23 216,55 198,95

527  Zák.soc.náklady EU 1,24 1,24 3,90 0,00

528  Jiné sociální náklady 0,00 0,00

541  Sml. pokuty a úroky z prod. 0,00 0,00

547  Manka a škody 0,00 0,00

549  Ostatní náklady z činnosti 36,46 33,21 69,67 30,14 30,14

551  Odpisy dlouhodob. majetku 63,27 2,44 5,31 71,03 61,90 58,67

557  Dar DRAB 0,00 0,00

558  Drobný dlouh.hm.majetek 450,27 117,69 567,97 721,92

558  Drobný dlouh.hm.majetek EU 198,01 21,90 219,91 925,38 0,00

NÁKLADY CELKEM 2 414,09 1 094,53 716,20 16 286,55 521,58 1,47 32,73 21 067,15 18 864,01 17 226,99

VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ -30,92 0,00 0,00 0,00 10,62 3,03 39,68 22,41 36,03 39,28

Pozn. V případě potřeby - přidat příslušný účet nebo  středisko.

PS Tvorba Čerpání KS

1.1.2019 2019 2019 31.12.2019

411  Fond odměn 58 000,00 0,00 0,00 58 000,00

412  FKSP 76 969,60 229 501,36 222 354,40 84 116,56

413  Rezervní fond z VH 226 152,79 36 030,66 262 183,45

414  Rezervní fond z ost.t. 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00

416  Fond investic 343 583,00 71 027,00 414 610,00

Zpracoval dne: 27.4.2020

Jméno: Iveta Drdová                                 

Telefon: 702 026 177 Podpis:

Stav fondů v Kč

IČ: 71295160

Jméno ředitelky: Mgr. Pavla Žilinská

VÝSLEDOVKA STŘEDISEK 2019 v tis. Kč

Celkem

Název organizace: Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace

Podpis ředitelky:

Hlavní činnost

Středisko   

ŠJ 04

Středisko  

Tv + hřiště

Střediska
Státní 

rozpočet Středisko   

byt

Doplňková činnost

Celkem Celkem
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Příloha č. 3b

Minulé období

Brutto Korekce Netto Netto

A K T I V A 17 351 260,83 11 536 719,51 5 814 541,32 3 578 668,05

A.  Stálá aktiva 12 302 555,11 11 536 719,51 765 835,60 836 862,60

I. Dlouhodobý nehmotný majetek 197 620,10 196 161,10 1 459,00 1 607,00

    - Software 167 620,10 166 161,10 1 459,00 1 607,00

    - Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 30 000,00 30 000,00

II. Dlouhodobý hmotný majetek 12 104 935,01 11 340 558,41 764 376,60 835 256,60

    - Kulturní předměty 57 988,00 57 988,00 57 988,00

    - Stavby

    - Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 2 728 010,40 2 021 621,80 706 388,60 777 267,60

    - Drobný dlouhodobý hmotný majetek 9 318 936,61 9 318 936,61

B. Oběžná aktiva 5 048 705,72 5 048 705,72 2 741 805,45

I. Zásoby 41 327,28 41 327,28 63 243,31

    - Materiál na skladě 41 327,28 41 327,28 63 243,31

II. Krátkodobé pohledávky 370 139,47 370 139,47 393 287,00

    - Odběratelé

    - Krátkodobé poskytnuté zálohy 309 530,00 309 530,00 359 500,00

    - Jiné pohledávky 4 052,00 4 052,00

    - Pohledávky za zaměstnanci

    - Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi

    - Náklady příštích období 38 309,47 38 309,47 32 717,00

    - Příjmy příštích období

    - Dohadné účty aktivní 16 068,00 16 068,00

    - Ostatní krátkodobé pohledávky 2 180,00 2 180,00 1 070,00

III. Krátkodobý finanční majetek 4 367 238,97 4 367 238,97 2 285 275,14

    - Běžný účet 4 569 943,25 4 569 943,25 2 223 682,54

    - Běžný účet FKSP 52 060,72 52 060,72 58 368,60

    - Ceniny 285,00 285,00

    - Pokladna 14 950,00 14 950,00 3 224,00

Ú H R N   A K T I V 17 351 260,83 11 536 719,51 5 814 541,32 3 578 668,05

P A S I V A 5 814 541,32 3 578 668,05

C. Vlastní kapitál 1 607 155,33 1 577 598,65

I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 765 835,60 836 862,60

    - Jmění účetní jednotky 765 835,60 836 862,60

    - Dotace na pořízení dlouhodobého majetku

II. Fondy účetní jednotky 818 910,01 704 705,39

    - Fond odměn 58 000,00 58 000,00

    - Fond kulturních a sociálních potřeb 84 116,56 76 969,60

    - Fond rezervní tvořený ze zlepš. VH 262 183,45 226 152,79

    - Fond rezervní z ostatních titulů

    - Fond reprodukce majetku, investiční fond 414 610,00 343 583,00

III. Výsledek hospodaření 22 409,72 36 030,66

    - Výsledek hospodaření běžného účetního období 22 409,72

    - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 36 030,66

    - Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let

D. Cizí zdroje 4 207 385,99 2 001 069,40

II. Dlouhodobé závazky 1 319 051,00 181 694,11

    - Zprostředkování dlouhodobých transferů - záloha 1 319 051,00 181 694,11

IV. Krátkodobé závazky 2 888 334,99 1 819 375,29

    - Dodavatelé 257 622,89 211 805,29

    - Krátkodobé přijaté zálohy 139 658,00 92 629,00

    - Zaměstnanci 144 727,00 125 683,00

    - Jiné závazky vůči zaměstnancům 1 057 204,00 619 046,00

    - Sociální zabezpečení 506 266,00 299 059,00

    - Zdravotní pojištění 218 367,00 129 175,00

    - Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 229 913,00 95 960,00

    - Daň z přidané hodnoty

    - Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 65 532,10

    - Výdaje příštích období

    - Dohadné účty pasivní 224 718,00 221 466,00

    - Ostatní krátkodobé závazky 44 327,00 24 552,00

Ú H R N    P A S I V 5 814 541,32 3 578 668,05

Pozn. V případě potřeby možno přidat příslušný účet.

Zpracoval dne: 27.4.2020

Jméno:    Iveta Drdová                     

Telefon:     702 026 177                                Podpis:

                     ROZVAHA 2019

Jméno ředitelky: Mgr. Pavla Žilinská

Podpis ředitelky:

Základní škola a Mateřská škola Poličná 276, příspěvková organizace

IČ:  71295160

Ukazatel
Běžné účetní období
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k/ Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
 

 

 Do mezinárodních programů nebyla škola zapojena. 

 

  

 

l/ Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

 
Ve školením roce 2019/2020 se žádný pedagogický pracovník nezúčastnil vzdělávání v rámci 

celoživotního učení. 

  

 

 

m/ Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

 z cizích zdrojů 

 

 
 Zapojení do  projektů : 
 

 

 

1.   Ovoce a mléko do škol  / 1. - 9. třída /  

 

  Jsme zapojeni do projektu Ovoce do škol, který zajišťuje Ovocentrum Valašské  

  Meziříčí. Nabídka ovoce je velmi pestrá, ve spolupráci budeme pokračovat.  

   

  Dodávky ovoce a zeleniny jsou dětem dávány nad rámec pravidelného školního  

  stravování. Dodávka nenahrazuje naplňování výživových norem stanovených  

  vyhláškou č. 107 / 2005 Sb., o školním stravování.  

 

   

2.           OPVV – Operační program věda, vývoj a  vzdělání 

                      Šablony pro ZŠ a MŠ II 

                       

  Dohoda o vzájemné spolupráci CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0014072 

 

  Realizace projektu 1.9.2019 - 31.8.2021 

 

   

  Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně –   

                        profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu 

                        dětí z MŠ do ZŠ, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a  

                        žáků. 

  

 

3.  OPVV – Operační program věda, vývoj a  vzdělání 

              Maják – síť kolegiální podpory 

 

  Dohoda o vzájemné spolupráci CZ.1.07/1.1.00/44.0010 

 

  Realizace projektu 1.2.2016 - 31.1.2020 



  

 38 

   

  Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky  

                       Krásnohorské 2069 

 

4.  IKAP Zlínského kraje  

  Realizace projektu 1. 9. 2019 – 31. 8. 2021 

  ISŠ – COP a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí, 

  Palackého 239/49, 757 01 

 

5.   Hurá do dílen 

  Neinvestiční dotace z Fondu Zlínského kraje 

  Registrační číslo projektu: MaS05-19/006 

  Realizace projektu: 1. 10. 2019 – 30. 6. 2020 

   

 

 

 

n/ Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi 

 zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů vzdělávání 
 

 

Na Základní škole a Mateřské škole Poličná 276 v současné době nepracuje žádná 

 odborová organizace.  

 

 
 

 Závěr výroční zprávy 

 ================ 
Hlavním cílem naší školy je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání a výchovu a vytvářet příznivé 

 sociální klima k dosažení co nejlepších výsledků ve školní práci. V uplynulém školním roce jsme 

 pracovali podle celoročního plánu práce, který byl aktualizován v měsíčních plánech práce. 

Celoroční plán školy však nemohl být zcela naplněn z důvodu uzavření škol v ČR od 11. 3. 2020. 

Podařilo se nám však prohloubit spolupráci s rodinami, se zákonnými zástupci žáků i se 

samotnými žáky v rámci distanční výuky. 
 

Hodnotíme-li zpětně školní rok 2019/2020 po materiální stránce, rádi konstatujeme, že 

 byl velkým přínosem pro další rozvoj naší školy. Díky vstřícnosti obecního zastupitelstva 

mohla být v loňském školním roce vyměněna střecha hlavní budovy. Během hlavních 

prázdnin 2020 probíhala další nákladná rekonstrukce staré budovy. Jednalo se o výměnu 

rozvodů vody, elektřiny a výměnu datových rozvodů. Zároveň byly rekonstruovány 

kabinety pedagogických pracovníků a ředitelna školy. Celá stará budova školy byla nově 

vymalována. Dále byly vyměněny luxfery ve spojovací chodbě obou budov. 

Rekonstrukcí prošla i školní zahrada - byly odstraněny staré vzrostlé túje. 

 

V mateřské škole bylo pořízeno nadstřešení schodiště pro zvýšení bezpečnosti dětí při 

jejich přesunu na dětské hřiště. 

 
Po stránce výchovné se škola zaměřuje na ekologickou výchovu a zdravý životní styl. Budeme 

využívat okolní přírodu, zařazovat do výuky v co největší míře pobyt venku, relaxační  aktivity, 

využívat školní arboretum a nová sportoviště. Obdobně bude zaměřena i činnost školní  družiny. 

Základní škola se zaměří na zpracování projektu k získání titulu " Ekoškola ". 
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 Pro další období plánuje základní škola a mateřská škola zvýšenou pozornost věnovat  dětem               

 se speciálními vzdělávacími potřebami. 

 

 Škola se zaměří na zlepšení  propagace své práce na internetových stránkách školy, v 

 Poličenských listech i mezi rodičovskou veřejností. 

 

Pedagogičtí pracovníci se budou i nadále zdokonalovat v metodách a formách práce pro 

případ distanční výuky žáků.  
 

 

Základní škola nabízí vysokou aprobovanost učitelského sboru, splňuje nejvyšší   

hygienické požadavky, nabízí rodinné prostředí s moderním didaktickým vybavením 

pro děti  obce Poličná i okolí. 
 

            V dalších letech bude vedení školy usilovat o ještě výraznější otevření školy veřejnosti, zaměří se 

 na rozšíření spolupráce školy - rodiny - veřejnosti -  zřizovatele.   

 

 

Základní myšlenkou Školního vzdělávacího programu 

 

 

„ OTEVŘENÁ  ŠKOLA “ 

 

 

 

je otevřenost školy všem dětem, rodičům i veřejnosti. 

 

            Při hodnocení minulého školního roku musíme vycházet z činností, které se škole 

 osvědčily. 
 V těchto aktivitách budeme pokračovat, osvědčené činnosti budou zapracovány do plánu práce i 

 na další roky, nadále budeme nabízet vše, co bude možné a reálné v našich ekonomických a 

 personálních podmínkách školy. 

 

             

 

Děkuji všem zaměstnancům školy, členům Rady rodičů při ZŠ a MŠ Poličná, členům 

Školské rady i zřizovateli za obětavou práci a pomoc během školního roku 2019/2020. 

 
  
Projednána na pedagogické radě a doporučena ke schválení :  1. 9. 2020 

 

 

Projednána a schválena na Školské radě    :  2. 10. 2020 

 

 

Datum předložení zprávy zřizovateli    :   6. 10. 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Podpis ředitelky školy      : Mgr. Pavla Žilinská
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