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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 rada

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.

-

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.

-

33 491 / 2013 - Zapsání školní družiny do školského rejstříku

Rozhodnutí KÚ Zlínského kraje odboru školství, mládeže a sportu
č.j.

-

MŠMT - 15556 / 2013 / 620 - Zapsání ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková
organizace do školského rejstříku

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

4

Materiální zabezpečení výuky a provozu ve školním roce 2016/2017
===================================================
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 NŠ / 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
jazyková učebna vybavená interaktivní tabulí

-

Žákovská knihovna

1

-

s počítačem

Učitelská knihovna

1

-

s počítačem

Místnost ŠD

1

-

kapacita 30 žáků, LCD / s počítači /

Tělocvična

1

-

s umělým povrchem

Posilovna

1

-

5 posilovacích souprav / strojů /

Keramická dílna

1

-

s vypalovací pecí a hrnčířským kruhem

Asfaltové hřiště

1
1

-

otevřené veřejnosti - celoroční provoz s dozorem
venkovní fontánka na pití

Antukové hřiště

1

-

volejbal,
nohejbal
vybíjená

Víceúčelové hřiště

1

-

volejbal
házená
florbal
košíková

Školní arboretum s učebnou

1

-

výuka Př, Vv, Pč, Hv,

=======================================================================
Počet kabinetů

10

Centrální šatny

169

-

uzamykatelných skříněk

=======================================================================
Školní kuchyně

1

-

kapacita 300 obědů

Školní jídelna

1

-

kapacita 255 obědů

=========================================================================
Areál školního pozemku

4

-

školní skleník, školní sad, okrasná část

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
bazénky

Školní zahrada - Projekt návrat k přírodě

1
1
1
2
1
1
1
1
1
2
2

-

altánek - přírodní učebna
areál léčivých rostlin / skalka /
pískoviště
houpací koníci
houpací kladina
skluzavka
provazová prolézačka
relaxační travnatý svah
vrbové týpí
přírodní lavičky
živý plot - thůja orientális
- zerav východní

1

-

živý plot - buxus sempervirens
- 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 2016 - 2017 měl každý postupný
ročník po jedné třídě. První stupeň tvořila 1. - 5. třída, druhý stupeň se skládal ze 6. - 9. třídy. Ředitelem
školy byl Mgr. Jiří Papež / aprobace Př - Zzv /, 40 let pedagogické praxe. Jako zástupce ředitele
pracovala Mgr. Zdenka Zavičáková / aprobace NŠ /, 39 let pedagogické praxe.
Vedení školy je tvořeno :

Mgr.

Papež Jiří

Mgr.

Zavičáková Zdenka -

statutární zástupce ředitele školy

Pavelková Marie

-

ekonomický zástupce ředitele

Chriaštelová Ludmila -

učitelka pověřena řízením MŠ

Naušová Božena

-

vedoucí školní jídelny

Fajtová Božena

-

výchovná poradkyně školy

Mgr.

-

ředitel školy

Porady rozšířeného vedení svolává ředitel školy dle potřeby. Z jednání jsou pořizovány zápisy,
které jsou postupně archivovány.
Základní škola v Poličné je v současné době tvořena dvěma budovami a dvěma budovami
mateřské školy. Hlavní budova 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 / umyvárka, 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 průběh 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 2016/2017 byla v provozu školní družina s dvěma odděleními o celkovém počtu
52 žáků. Nadnormativní stav žáků ve školní družině / 30 žáků ve třídě / byl povolen zřizovatelem naší
školy OÚ obce Poličná. Navýšení 30 žáků v dalším oddělení bylo schváleno KÚ Zlín, navýšením
kapacity naší školní družiny na konečný stav 60 žáků.
Stravu pro žáky a zaměstnance naší školy i mateřské školy zajišťuje 5 pracovnic školní jídelny.
Vedoucí školní jídelny, 2 kuchařky, 1 pomocná síla v kuchyni, 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 1.9.2016
pracovalo v této mateřské škole 6 zaměstnanců. Vychovatelka pověřena řízením mateřské školy –
Ludmila Chriaštelová, 3 vychovatelky a dvě pomocné pracovní síly na částečný úvazek.
Od 1. 9. 2016 pracovalo na Základní škole v Poličné celkem 34 stálých zaměstnanců a jeden
zaměstnanec, který pracoval na pracovní dohodu / výuka náboženství - katecheta /, celkem tedy 35
pracovníků. Z celkového počtu 35 zaměstnanců pracovalo 24 pracovníků jako pedagogové, pět
pracovníků pracovalo ve funkci asistenta pedagoga u integrovaných žáků /Alena Bohůnková, Dis.
nastoupila 1. 12. 2016 na MD a nahradila ji Bc. Adriana Kopecká / a 1 pracovník pracoval na pracovní
dohodu, 1 ekonomka školy ve funkci zástupce ředitele školy, 1 školník s úvazkem školníka na 0,5, 2
uklízečky s úvazkem 1,5 a 5 zaměstnanců školní jídelny.
K datu 1.září 2015 byl vykazován stav žáků na naší škole 146 dětí. Vyučování ve škole probíhá
podle Školního vzdělávacího programu " Otevřená škola" - viz. samostatná tabulka.
Ředitel školy dělí počty žáků třídy v souladu s učebním plánem a s ohledem na bezpečnost práce
v hodinách jednotlivých předmětů / především při výuce Tv /. 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 2016/2017 zpracován PLPP, IVP kvalifikovanými pedagogy
školy za spolupráce PPP ve Valašském Meziříčí, SPC Zlín, SPC Kroměříž, SPC při Mateřské, základní a
střední škole pro sluchově postižené Valašské Meziříčí a PPP Olomouc.
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
problematické docházky jednoho z žáků a jeho následného přihlášení na střední školu. Záškoláctví dvou
dívek bylo řešeno kázeňským postihem a pohovorem s oběma dívkami a jejich rodiči. Neoprávněné braní
cizí věci bylo řešeno ve dvou případech.
Všechna negativní jednání v roce 2016 - 2017 byla řešena za přítomnosti odpovědných
pracovníků v oblasti výchovy a vzdělání žáků. Za další přestupky proti školnímu řádu / opakované
neplnění školních povinností a nevhodné chování / byly některým žákům uděleny důtky třídního učitele,
případně důtky ředitele školy.
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 plavecký výcvik pro neplavce ve 2. ročníku a ve 3. ročníku zdokonalovací
plavání. Při plaveckém výcviku pro žáky ZŠ v Poličné je využíván žákovský 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 : Míčové hry
- pro děti ŠD, Keramický kroužek - 2 skupiny, Sborový zpěv, Novinářský kroužek, Zdravotní kroužek,
Pohybové hry pro 2.stupeň, Střelecký kroužek. ZŠ Poličná poskytuje žákům bezplatný servis pro výuku
ZUŠ na škole - flétnu a klarinet, nabízí a zajišťuje prostřednictvím rodilého mluvčího Anglickou
konverzaci. Prostřednictvím projektů EU škola organizuje kroužek Čtenářský klub Klub zábavné logiky a
deskových her pro žáky ZŠ.
Škola dále organizovala Pasování prvňáčků, Pouštění draků, Malování na chodníku, Karneval,
Mikulášskou nadílku, Akademii ke Dni matek, Velikonoční dílny, Den barev, Dětský den, Den dětí ve
spolupráci s Hasiči a Svazem žen, exkurzi do Osvětimi, soutěž Zlínský Vorvaň, školní výlety, exkurze,
lyžařský výcvik, pobyt v přírodě pro 1. - 5. ročník, divadelní a filmová představení a vzdělávací programy
pro žáky v návaznosti na učební plány v návaznosti na výuku daných předmětů v průběhu celého
školního roku.
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
každoročně pojišťováni u pojišťovny Kooperativa pro případy ztrát, krádeží nebo i úrazu.

Opravy v ZŠ a MŠ za období 1. 9. 2016 - 31. 8. 2017

Opravy v ZŠ
oprava brány - ovládání na ovladač
malování nová budova
střecha nad bytem
plynová kotelna-zásobní,drobné opravy
údržba zeleně - zahrada ZŠ
údržba arboreta -zeleň
oparva chatky - arboretum
oprava plochy mezi bytem + buňkou asfalt
oprava buňky - střecha + strop
trafostanice opr.měřících transformátorů
ŠJ opr.vodovodního řadu
ŠJ opr.stoličky - plotna
Základní škola celkem

Částka v Kč
60 812
40 310
4 404
31 099
19 620
14 000
13 130
175 209
20 363
19 524
24 320
7 605
430 396
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Opravy v MŠ

Částka v Kč
18 783
3 000
83955
105 738

oprava přístřešku
oprava svítidel
oprava podlahy
Mateřská škola celkem

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 14.10.2014, zvolena paní
Mgr. Hrubcová Radmila
Poličná 537
Valašské Meziříčí
757 01
Na provozní poradě pedagogických pracovníků školy, dne 14. 10. 2014 byla za pedagogické pracovníky
ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace, zvolena do Školské rady paní
Mgr. Zavičáková Zdenka
Krhová 464
Valašské Meziříčí
757 01
Zřizovatelem školy OÚ Poličná byl jmenován na období 2014 - 2017 do Školské rady při ZŠ a MŠ
Poličná 276, příspěvková organizace pan
Místecký Vladimír
Poličná 304
10

Valašské Meziříčí
757 01
Na ustavující schůzi Školské rady proběhla volba předsedy a zapisovatele.
Předsedou Školské rady ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace byl zvolen všemi hlasy pan
Místecký Vladimír.
Při změně zřizovatele ZŠ a MŠ Poličná 276 - OÚ Poličná byl tímto zřizovatelem potvrzen k 1.7.2013 do
Školské rady při ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace pan
Místecký Vladimír
Poličná 304
757 01
Zapisovatelem Školské Rady ZŠ a MŠ Poličná 276, příspěvková organizace byla zvolena všemi hlasy
paní
M g r. Z a v i č á k o v á Z d e n k a .
Při změně zřizovatele ZŠ a MŠ Poličná 276 - OÚ Poličná byla Zapisovatelem Školské Rady
při ZŠ a MŠ Poličná potvrzena :
M g r. Z a v i č á k o v á Z d e n k a .
K 1. 8. 2017 došlo ke změně vedení ZŠ a MŠ Poličná. 28. 8. 2017 proběhla nová volba zástupce do
Školské rady. Nově byla zvolena místo Mgr. Zdenky Zavičákové Mgr. Božena Fajtová.
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, . . . /.
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Složení Rady rodičů ZŠ - 22.11.2016

Třída
1.tř.
2. tř.
3. tř.
4. tř.
5 tř.
6. tř.
7. tř.
8. tř.
9. tř.

Příjmení
Kunetek
Bečička
Šochová
Langerová
Mgr. Hrubcová
Bocková
Vrtalová
Šťastná
Konvičná

Jméno
Miroslav
Lukáš
Barbora
Ludmila
Radmila
Ludmila
Kateřina
Libuše
Miroslava

Adresa
Poličná 535
Poličná 384
Poličná 546
Poličná 56
Poličná 537
Poličná 409
Poličná 212
Poličná 56
Poličná 360

Kontakt domů
776275444
731 576 889
774 808 519
605 484 872
608 830 685
724 448 041
603 957 644
737 603 247
776 195 236

Předseda

Bocková

Ludmila

Poličná 409

724 448 041

Hospodář

Pavelková

Marie

V. M. Zašovská 734

604 145 647

Zástupce
ZŠ

Fabíková

Zuzana

V. M. Lhota 44

731 686 450

Zdráhalová
Cvrček

Pavla
Jan

Poličná 519
Poličná 290

777 191 142
730 152 205

Vojtková
Dressler

Jana
Vít

Poličná 530
Poličná 189

606 112 161
737 748 360

Zástupci
MŠ
MŠ - 1.
Krtečci
MŠ - 2.
Ježečci

Garantem pro jednání s Radou rodičů za vedení školy je Mgr. Papež Jiří - ředitel školy.
Zástupci Rady rodičů jsou vždy voleni na listopadových třídních schůzkách.
Složení Žákovského parlamentu
Na škole i nadále pracuje Žákovský parlament, který se schází s vedením školy každý poslední
pátek v měsíci, předkládá reálné požadavky žáků a podílí se na organizaci některých školních akcí.
Zástupci žáků zvoleni z jednotlivých tříd do Žákovského parlamentu při
ZŠ v Poličné na školní rok 2016 - 2017

3. třída

Večeřová Helena

4. třída

Vašina Viktor, Klimentová Natálie
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5. třída

Marek Ondra + Kubín Nikolas

6. třída

Machačová Vendula

7. třída

Večeřa Stanislav, Pernický patrik

8. třída

Halaštová Marcela, Benčová Gabriela

9. třída

Šimíčková Kamila

Koordinátor žákovského parlamentu

:

Mgr. Fajtová Božena

Garant za vedení ZŠ v Poličné

:

Mgr. Zavičáková Zdenka

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 aktualizován.
Školní rok 2015 - 2016
Vzdělávací program

Č.j. MŠMT

V ročnících

Počet žáků

-

-

-

ŠVP - Otevřená škola

0109/2007

1. až v 9. ročníku

146 žáků

ŠVP - Otevřená škola - IVP
RVP ZV - LMP *

0109/2007

8. ročníku

1 žák

ŠVP - Otevřená škola - IVP
RVP ZV - LMP *

0109/2007

9. ročníku

1 žáci

Národní škola
Obecná škola
Základní škola

*

Jeden žák jeden žák v osmém ročníku a jeden žák v devátém ročníku s mentálním
postižením jsou vzdělávání podle IVP vycházejícího ze ŠVP - Otevřená škola, který je obsahově
modifikován podle RVP ZV přílohy upravující vzdělávání žáků s LMP.
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2016/2017
=========================================================
Základní škola

Počet tříd
/ skupin /

Kapacita
zařízení

Počet
žáků

Počet žáků na
třídu /skupinu /

1.stupeň
2.stupeň
Školní družina
Školní klub
Mateřská škola
Školní jídelna
Jiné

5
4
2
2
1
-

100
100
60
56
300
-

80
66
48
56
162
-

16,00
16,00
25,00
28
x
-

c/

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017
=====================================
ZŠ Poličná

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
19
1

Přepočtené úvazky
18,00
0,05

Počet fyzických osob
4
-

Přepočet na úvazky
4,00
-

MŠ Poličná

Interní pracovníci
Externí pracovníci

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

P.č. Pedagogičtí pracovníci

Pracovní zařazení,
funkce

Úvazek

Ředitel školy
Zástupce ředitele
Třídní uč. 4. třídy
Třídní uč. 1. třídy
Učitel II. stupně
Třídní uč. 9. třídy+ VP
Třídní uč. 7. třídy
Třídní uč. 3. třídy
Třídní uč. 2. třídy

1,00
1,00
1,00
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00
1,00

Kvalifikace, stupeň
vzdělání, obor, aprobace

Roků
praxe

ZŠ Poličná
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Papež Jiří, Mgr.
Zavičáková Zdenka, Mgr.
Bílíková Kateřina, Mgr.
Kantorová Ivana, Mgr.
Konvičný Rudolf, Mgr.
Fajtová Božena, Mgr.
Pavlík Radek, Mgr.
Skotnicová Jana
Hurychová Alena, Mgr.
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VŠ - PF-učitelství ZŠ + SŠ
VŠ - PF - učitelství 1. st.
VŠ – PF – učitelství 1. stupeň
VŠ - PF - učitelství 1.stupeň
VŠ - PF - uč. ZŠ + SŠ
VŠ - PF - učitelství ZŠ + SŠ
VŠ - PF- učitelství ZŠ+SŠ
VŠ – PF – učiteství 1. stupeň
VŠ - PF - učitelství 1. stupeň

40
39
15
23
34
20
10
8
5

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Žilinská Pavla, Mgr.
Urdová Jana, Mgr.
Chovancová Eva, Mgr.
Hrabovský Jiří, Bc.
Bohůnková Alena, DiS.
Kocourková Hana
Kobédová Lucie
Vlčková Denisa, Mgr.
Kopecká Adriana, Bc.
Bača Vojtěch
Fabíková Zuzana
Žilinský Alois, Mgr.

Třídní uč. 5. třídy
Třídní uč. 8. třídy
Učitel Nj + Čj
Učitel Aj
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga
Vychovatelka ŠD
Katecheta

1,00
1,00
0,73
1,00
1,00
1,00
0,75
0,97
1,05
1,00
1,00
0,05

VŠ - PF - učitelství 1.stupeň
VŠ -PF- učitelství ZŠ
VŠ - PF - učitelství ZŠ/SŠ
SPŠS + studuje OU Ostrava
VOŠ pedag. a sociální Kroměříž
SOU - pod. v obor. obch. a služ.
Cyrilometod.gymnázium Brno
Slezs. univ. Opava . Aplik. mat
Ostravská univerzita
Gymnázium Fr. Palackého VM
Střed. pedag. škola Přerov
VŠ - teolog. fak. Olomouc

23
13
24
2
5
3
0

Učitelka mat.školy
Učitelka mat.školy
Učitelka mat. školy
Učitelka mat. školy

1,00
1,00
1,00
1,00

ÚSOV s mat. bez vyučení
USOV s mat. bez vyučení
USOV s mat. bez vyučení
USOV s mat. bez vyučení

34
40
32
8

1
0
0
12
22

MŠ Poličná
22.
23.
24.
25.

Chriaštělová Ludmila
Dědičová Zdeňka
Putová Olga
Surovčáková Zuzana

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje
========================================
K datu 31. července 2017 odstoupili z funkce ředitele Základní školy v Poličné Mgr. Jiří Papež a z funkce
zástupkyně ředitele školy Mgr. Zdenka Zavičáková.

Věková struktura pedagogických pracovníků
==================================
Průměrná věková struktura pedagogických pracovníků na Základní škole v Poličné činí 45 let .
V mateřské dovolené pokračuje Mgr. Šutariková Zuzana.
V prosinci 2016 nastoupila na mateřskou dovolenou AP Alena Bohůnková. Místo ní na pozici AP nastoupila
Bc.Adriana Kopecká. Dále jako AP nastoupila od 1. září 2016 Mgr. Denisa Vlčková, od 1. 2.2017 Lucie
Kobédová a od 3.1.2017 Vojtěch Bača.
Výuku německého jazyka zajistilo přijetí paní učitelky Chovancové Evy. Pan učitel Hrabovský dokončil v červnu
2017 vysokoškolské studium anglického jazyka pro základní a jazykové školy na Masarykově univerzitě.
Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogického kolektivu na ZŠ ve Valašském Meziříčí - Poličné
za rok 2016 / 2017 lze hodnotit jako velmi dobré.

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů
====================================================
ZŠ Poličná
Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky na ZŠ

v %
100 %
92 %

Aprobovanost na I. stupni ZŠ v Poličné činí

95 %

Aprobovanost na II.stupni ZŠ v Poličné činí

89 %
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MŠ Poličná
v %
100 %
100 %

Požadovaný stupeň vzdělání
Aprobovanost výuky

Aprobovanost výuky v roce 2015/2016 v porovnání s rokem 2016/2017
Rok 2015 / 2016

Rok 2016 / 2017

Pokles / povýšení

1.stupeň
2.stupeň

93 %
87 %

95 %
89 %

+2%
+2%

Průměr - celkem ZŠ

90 %

92 %

Aprobovanost v %

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ ve školním roce 2016/2017
==============================================
Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob
11
-

Přepočtené úvazky
8,42
-

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017
=====================================================
P. č. Ostatní pracovníci Pracovní zařazení, funkce

Úvazek Stupeň vzdělání, obor

1.

Pavelková Marie

Zást. řed. školy pro ekonomiku
Účetní pro MŠ

1,0
0,33

ÚSV - OA s maturitou
ÚSV - OA s maturitou

2.

Sanitrák Josef

Školník
Topič 16.10. - 15.5.

0,5
0,5

SZTŠ - Rožnov - maturita
STZŠ - Rožnov - maturita

3.
4.

Stolařová Ludmila
Došková Zdeňka

Uklízečka školy
Uklízečka školy

1,0
0,5

SOU - tkadlena
SOV - elektrotechnické

5.

Naušová Božena

Vedoucí školní jídelny

1,0

ÚSV - Ek. a prov.spol. stravov.

6.
7.
8.
9.

Frýdková Jitka
Hradilová Michaela
Skýpalová Radka
Chrbjátová Irena

Vedoucí kuchařka školní jídelny
Kuchařka školní jídelny
Kuchařka školní jídelny
Pomocná síla školní jídelny

1,0
1,0
1,0
0,18

SOV - kuchař - číšník
SOU - kuchař - servírka
SOU - zemědělské - kuchař
SOU - obchodní

10.
11.

Zemanová Gabriela Uklizečka v mateřské škole
KovařčíkováHelena Uklízečka v mateřské škole

0,73
0,50

SOV - zemědělské s výuč. list
SOU - zemědělské s mat. - cukrář.

Průměrná věková struktura nepedagogických pracovníků na Základní škole v Poličné činí 51 let.
Průměrná věková struktura celého pracovního kolektivu na Základní škole v Poličné činí 45 let.
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Přehled o pracovnících školy
=====================
Pracovníků celkem
-

34 interních + 1 externí / katecheta - muž / = 35 zaměstnanců

Z toho :

-

mužů

5 + 1 externí

-

žen

29

Pedagogičtí pracovníci celkem

23 interní

+

1 externí

+

2 ženy na MD

Interní

učitelé ZŠ - ženy
učitelé ZŠ - muži
vychovatelka
asistent pedagoga
učitelky MŠ

9
4
1 + 1 / úvazek 1,00 + úvazek 0,35 /
5
4

Externí

katecheta

1

Nepedagogičtí pracovníci školy
=======================
Technicko hospodářští pracovníci

11

Dělnická povolání

9

d/

2

/ 1 muž /

Ekonomický zástupce ředitele
Vedoucí školní jídelny
/ z toho 1 muž /

Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce a
následném přijetí do školy

Údaje o zařazování dětí a žáků
=======================
ZŠ - 1. třída
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2015/2016 a 2016/2017
Zapsání do
1.třídy 2016
20 žáků

Počet žádostí
o odklad
4 žáci

Nastoupí do
1.třídy 2016
15 žáků

Zapsání do
1.třídy 2017
20 žáků

ZŠ - třídy školní družiny
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017
Zapsáno

30 žáků

1. - 2. ročník

Nastoupilo

30 žáků

1. - 2. ročník

=========================================
Zapsáno

26 žáků

3. - 5. ročník

Nastoupilo

23 žáků

3. - 5. ročník
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Počet žádostí
o odklad
2 žáci

Nastoupí do
1.třídy 2017
16 žáků

ZŠ - třídy mateřské školy
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017
Zapsáno
Nastoupilo

56 žáků
56 žáků

2 třídy

Jmenný seznam dětí zapsaných do 1. třídy na rok 2016/2017
============================================

P.č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Příjmení, jméno
Denkerová Sylva
Ešler Matyáš
Heřmanský Matěj
Hrubá Karolína
Kalina Jiří
Kibble Frederick Jakub
Kovařčíková Lucie
Kunetek Adam
Machač Matouš
Stavinoha Václav
Stodůlková Alena
Stodůlková Eva
Surovčáková Tereza
Šotková Dorota
Tománek Pavel
Vojtková Eliška
Zetková Nela

Datum
narození
1.9.2009
29.4.2009
30.12.2009
25.2.2010
22.11.2009
3.2.2010
25.8.2009
7.4.2010
12.5.2010
31.7.2009
7.4.2010
7.4.2010
15.2.2010
26.9.2009
2.8.2009
28.7.2010
20.5.2010

Bydliště

Branky 270
Poličná 396
Poličná 210
Poličná 192
Lhota 56,přech. Poličná 422
Poličná 542
Poličná 141
Poličná 535
Lhota 2
Poličná 187
Poličná 152
Poličná 152
Poličná 435
Juřinka 159
Poličná 87
Poličná 350
Poličná 395
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Celkový stav žáků na ZŠ v Poličné ve školním roce 2016/2017
/ stav k 30. 9. 2016 /
Třída
hochů
dívek
celkem
================================================================

1. třída

8

9

17

10

5

15

11

6

17

7

9

16

10

5

15

Mgr. Hurychová

2. třída
Mgr. Kantorová

3. třída
Mgr. Skotnicová

4. třída
Mgr. Bílíková

5. třída

Mgr. Žilinská
=============================================================

I. stupeň

46

34

80

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

6. třída

8

12

20

12

6

18

11

5

16

6

6

12

Bc. Hrabovský

7. třída
Mgr. Pavlík

8. třída
Mgr. Urdová

9. třída
Mgr. Fajtová

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

II. stupeň

37

29

66

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

ZŠ Celkem

83

63

146

===============================================================
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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 2016/2017 / II. pololetí /
Počet žáků
Prospělo
celkem s vyznamenáním

Ročník
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

Neklasifikováno

16
15
18
16
15

13 *
11 *
6*
7*
2*

3
4
12
9
13

-

-

-

80

39 *

41

-

-

-

6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

21
18
16
12

8
6
9
8

13
11
7
4

-

-

1
-

Celkem 2.
stupeň

67

31

35

0

-

1

Škola celkem

147

70

76

0

-

1

Celkem
stupeň

*

1.

první až pátá třída - samé jedničky

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

8 leté
přihláš. přijatí
-

Gymnázium
6 leté
přihláš. přijatí
-

4 leté
přihláš. přijatí
3
3

SOŠ
SOU, U
vč. konzervatoří
přihláš. přijatí přihláš. přijatí
3
3
4
4
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OU, PrŠ
přihláš.
4

přijatí
4

Přehled studijních, učebních oborů vycházejících žáků ZŠ Poličné ve školním roce 2016 - 2017
Žáci vycházející z 9. ročníku
Pořadové
číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Jméno žáka

Název školy – obor – kód oboru

Capil Martin

Střední škola zemědělská a přírodovědná Rožnov pod Radhoštěm –
Zemědělec – farmář (41-51-H/01)
Gymnázium Františka Palackého VM – Gymnázium (79-41-K/41)
SPŠS Vsetín – Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (2341-M/01)
SPŠS Vsetín – Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (2341-M/01)
SPŠS Vsetín – Strojírenství se zaměřením na výpočetní techniku (2341-M/01)
Střední uměleckoprůmyslová škola sklářská Valašské Meziříčí –
Průmyslový design (82-41-M/04)
SPŠS VM – Technická zařízení budov (36-45-M/01)
Gymnázium Františka Palackého VM – Gymnázium (79-41-K/41)
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Vsetín – Zdravotnický asistent (53-41M/01)
Gymnázium Františka Palackého VM – Gymnázium (79-41-K/41)
Masarykovo gymnázium, Střední zdravotnická škola a Vyšší
odborná škola zdravotnická Vsetín – Zdravotnický asistent (53-41M/01)
MŠ, ZŠ a SŠ pro sluchově postižené – Elektrotechnické a strojně
montážní práce (26-51-E/01)

Konvičná Kateřina
Novák Vojtěch
Onderka Daniel
Pernický Vojtěch
Románková Zuzana
Smieško Jakub
Šimíčková Kamila
Vágnerová Klára

9.
10.

Valoušková Šárka
Zdráhalová Kristýna

11.
12.

Stolář David

Žáci vycházející z 8. ročníku:
Pořadové
číslo
1.
2.

Jméno žáka

Název školy - obor

Pelc Ondřej

SOŠ Josefa Sousedíka Vsetín – Mechanik opravář motorových
vozidel (23-68-H/01)
Nepodal žádnou přihlášku

Mahdal David

Žáci vycházející ze 7. ročníku:
Pořadové
číslo
1.

Jméno žáka

Název školy - obor

Gáborová Jesica

ISŠ – COOP Valašské Meziříčí – Cukrář (29-54-H/01)
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Hodnocení výsledků výchovného působení 2016/2017
Problematika výchovného poradenství na ZŠ v Poličné
Práce výchovného poradce probíhala ve školním roce 2016/2017 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 2016 / 2017 věnovala Mgr.
Božena Fajtová, která zároveň zahájila dvouleté specializační studium pro výchovné poradce na UP
Olomouc Pozice výchovného poradce i školního metodika prevence byla vykonávána 1 osobou, která se
pravidelně účastnila vzdělávacích akcí určených VP a ŠMP a spolupracovala se všemi pedagogickými
pracovníky.
Aktivity k volbě dalšího studia jsou zaměřeny především na žáky 2. stupně. V průběhu celého
školního roku mají žáci i rodiče navštěvovat kabinet VP a konzultovat s ním svá rozhodnutí. Na
informační tabuli se objevují v průběhu školního roku nejrůznější letáky středních škol a učilišť, další
materiály jsou k dispozici v kabinetu VP, který 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 a učilišť, 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 9. třídy probíhaly na podzim besedy se zástupci některých středních škol. Žáci se aktivně
zapojovali do diskuzí a získali různé studijní materiály. Zástupci některých středních škol využili i
možnost navštívit třídní schůzky a předat informace rodičům vycházejících žáků.
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje ve spolupráci s městem Valašské Meziříčí
uspořádala pro žáky 9. ročníku exkurzi do místních podniků Deza a Masný průmysl Krásno.
Vycházejícím žákům 7. – 9. třídy byly v lednu 2017 rozdány dvě přihlášky ke studiu s podrobným
návodem k jejich vyplnění a rodičům zápisový lístek. Ke stanovenému termínu proběhla kontrola
přihlášek, doplnění údajů třídními učiteli, předání řediteli školy k potvrzení a následné odevzdání
přihlášek žákům zpět. Po 1. kole přijímacích zkoušek byli žáci, kteří si podali přihlášky ke studiu (všichni
žáci 9. třídy, 1 žák 8. třídy a 1 žákyně 9. třídy), přijati ke zvolenému studiu. 1 žák osmé třídy, který
ukončí v letošním školním roce vzdělávání na naší škole, si nepodal žádnou přihlášku. O studium na
víceletých gymnáziích žáci letos neprojevili zájmem a nepodali si žádnou přihlášku.

Během celého školního roku řešil VP kázeňské problémy žáků ve spolupráci s třídními
učiteli, vedením školy a rodiči. Šlo zejména o neomluvenou absenci (6 vyučovacích hodin) 2 žákyní 6. a
7. ročníku, neoprávněné braní cizí věci v 6. třídě a další drobné kázeňské přestupky.
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Ve školním roce 2016/2017 začala platit Vyhláška o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami a žáků nadaných. Nastalo tedy dvouleté přechodné období, v němž se ve školách a školských
zařízení setkáváme s dvojí terminologií podle toho, zda byli v ŠPZ žáci vyšetřeni do 1. 9. 2016, nebo po
tomto datu. Do 31. 8. 2017 jsme na naší škole evidovali 28 žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
12 z těchto žáků 28 žáků bylo vyšetřeno do 1. 9. 2016, nově vyšetřených žáků bylo 16, dva žáci čekají na
termín vyšetření v příštím školním roce. Z nově vyšetřených žáků byl 9 žákům přiznán 1. stupeň
podpůrných opatření, 4 žákům 2. stupeň a 3 žákům 3. stupeň podpůrných opatření. V rámci dětí
vyšetřených do 1. 9. 2016 jsme pracovali s 9 žáky se zdravotním postižením a 3 žáky se zdravotním
znevýhodněním. 15 žákům byl v průběhu školního roku vypracován IVP, 8 žákům PLPP a 2 žákům plán
přímé podpory žáka učitelem. Na škole pracovalo 5 asistentů pedagoga (1 ve 3. třídě, 2 v 6. třídě, 1 v 8.
třídě a 1 v 9. třídě). 2 žáci, kteří v letošním školním roce ukončili na naší škole povinnou docházku,
pracovali podle ŠVP – LMP. Spolupracovali jsme s těmito ŠPZ: KPPP a ZDVPP Zlín – pobočka
Valašské Meziříčí (20 žáků), KPPP a ZDVPP Zlín – pobočka Kroměříž (1 žák), SPC Kroměříž (1 žák),
SPC Zlín - pobočkaValašské Meziříčí (2 žáci), SPC pro sluchově postižené Valašské Meziříčí (2 žáci) a
PPP Olomouc (1 žák). V rámci spolupráce jsme se ŠPZ dojednávali podpůrná opatření, zpracovávali IVP,
vyplňovali Zprávu školy o žákovi, konzultovali individuální potřeby těchto žáků, spolupracovali při
metodických návštěvách školy, které pracovníci ŠPZ uskutečňovali, a vyhodnocovali IVP. Při všech
těchto činnostech bylo nutné, aby VP spolupracoval s třídními i netřídními učiteli těchto žáků a
vyučujícími reedukace či pedagogické intervence. Ta probíhala pravidelně u žáků, kterým byla
pracovníky ŠPZ doporučena, a podílely se na ní vyučující Mgr. Skotnicová, Mgr. Žilinská, Mgr.
Bílíková, Mgr.Vlčková, Mgr. Fajtová a Mgr. Kantorová. Náprava probíhala individuálně dle rozvrhu.
Pro děti MŠ v Poličné a pro žáky ZŠ v Poličné I. stupně pracovala na škole jako logoped Ludmila
Chriaštělová a Ivana Kantorová.
Rodiče a vyučující žáků byli seznámeni s PLPP a IVP, měli možnost vyjádřit se k nim a
spolupracovat s vyučujícími. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami i žákům nadaným se
budeme i nadále věnovat.
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami ve třídách ve školním roce 2016/2017
Druh postižení:
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesně postižení
S mentálním postižením
S vývojovými poruchami učení
S vývojovými poruchami chování
Zdravotní znevýhodnění
Podpůrná opatření 1. stupně
Podpůrná opatření 2. stupně
Podpůrná opatření 3. stupně
Celkem

Počet žáků
2
0
2
3
2
3
9
4
3
28

Ročník
1 x 4. třída, 1 x 8. třída
1 x 8. třída, 1 x 9. třída
1x 4. třída, 1 x 5. třída, 1 x 6. třída
1 x 5. třída, 1x 7. třída
1x 7. třída, 2x 8. třída
1., 2., 3. třída, 5. třída, 6. třída, 7. třída
4. třída, 5. třída, 8. třída
3. třída, 6. třída
1. - 9. třída

Zpracovala: Mgr. Božena Fajtová – výchovný poradce
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Pochvaly a ocenění, napomenutí a důtky za školní rok 2016 - 2017

Pochvaly
Věcné ceny
Důtka třídního učitele
Důtka ředitele školy

Počet

% ze všech žáků školy

Důvod

62
37
25
5

42 %
25%
17%
3,42%

Práce pro kolektiv, reprezentace šk.
Studijní výsledky, reprezentace šk.
Zapomínání, nekázeň v hodinách
Porušování školního řádu

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2016 - 2017
2 - uspokojivé
3 - neuspokojivé

Počet
1
---

% ze všech žáků školy
0,68 %
---

Neomluvené hodiny za školní rok 2016 - 2017
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1.pololetí
2.pololetí

0
12

0
0,18 %

Za školní rok

12

0,1 %

f/

Údaje o prevenci rizikového chování

Počet žáků základní školy ve školním roce 2016/2017: 146
Ředitel školy: Mgr. Jiří Papež
Školní metodik prevence: Mgr. Božena Fajtová
Na začátku školního roku byli učitelé, žáci i rodiče žáků seznámeni s Minimálním preventivním
programem pro školní rok 2016/2017. Zároveň byli všichni žáci i rodiče seznámeni se školním řádem.
Při vytváření nového MPP vycházela 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.
Většinu akcí plánovaných v MPP pro školní rok 2016/20167 se podařilo uskutečnit, program byl
navíc doplněn o některé neplánované aktivity na základě aktuální nabídky v průběhu školního roku.
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1. Realizace jednorázové akce s dětmi
a) pro všechny žáky školy:
- charitativní akce – sběr plastových vršků
- Pasování prvňáčků
- cvičení v přírodě
- Mikulášská nadílka
- vánoční besídky ve třídách
- besídka k Svátku matek
- Den barev a účesů
- Den dětí
- Školní karneval
- Poličenský talent – soutěž
- Ochrana člověka za mimořádných událostí
- divadelní představení
- filmová představení
- školní výlety
- sportovní den
- zeměpisné přednášky
- projektový den ke Dni Země
b) pro jednotlivé třídy:
- Holocaust – klub Most (9. třída)
- Šikana – klub Most - 8. třída
- Světová náboženství a sekty - ACET Valašsko – 9. třída
- Skrytá nebezpečí internetu - ACET Valašsko – 7. a 8. třída
- Moderní je nekouřit - ACET Valašsko – 7. třída
- Poruchy příjmu potravy – Poradna R. p. R. – 7. třída
- Tajemství lásky – Poradna R. p. R. - 4. třída
- Partnerský vztah – Poradna Rožnov p. R. - 9. třída
- Dospívání – Poradna R. p. R. - 6. třída
- Jak jsme přišli na svět – Poradna R. p. R. – 2. a 3. třída
- Antikoncepce – Poradna R. p. R - 8. třída
- Prenatální vývoj - Poradna R. p. R – 9. třída
- Právní odpovědnost dětí – kurátor pro mládež - 6. a 9. třída
- Život v závislosti – Roman Povala – 8. a 9. třída
- Zdravá výživa a zdravý životní styl – NSPZ – 1. – 5. třída
- Hasík – HZS (2. a 6. třída)
- Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži – Policie ČR – 8. třída
- Bezpečné chování – Policie ČR – 5. třída
- Den s IZS v Popovicích – (8. třída)
- Den s Ovocentrem (3. a 4. třída)
- pravidelné schůzky Žákovského parlamentu (3. – 9. třída)
- soutěž Zlínský vorvaň (3. – 9. třída)
- Velikonoční dílny (1. stupeň)
- Den dětí – HZS (1. stupeň)
- zeměpisné přednášky (2. stupeň)
- plavání – plavecká škola ve Val. Meziříčí (2. - 3. třída)
- informace k volbě povolání od zástupců středních škol (9. třída)
- recitační soutěže
- dopravní hřiště – 1. stupeň + školní družina
- exkurze do Osvětimi – 9. třída
- lyžařský kurz
- pobyt v přírodě
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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
- dopravní soutěž Mladý cyklista
- Hrajeme si na školu
- Zápis nanečisto
- návštěva děti 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)
2. Realizace několikadenní akce s dětmi
- pobyt v přírodě (1. – 5. třída)
3. Volnočasové aktivity nabízené školou (kroužky, nepovinné předměty)
Zdravotnický kroužek
Keramika
Novinářský kroužek
Čtenářský klub
Střelecký kroužek
Pohybové hry při školní družině
Klub zábavné logiky a deskových her
Sborový zpěv
Sportovní hry
Náboženství

4.

6 žáků
38 žáků
18 žáků
14 žáků
21 žáků
21 žáků
9 žáků
14 žáků
13 žáků
6 žáků

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti prevence rizikového chování
- školení a porady ředitelů škol
- setkání výchovných poradců
- porada výchovných poradců
- aktiv školních metodiků prevence
- X. krajská konference k prevenci rizikového chování
- Současné zkušenosti se zajištěním podpory ve vzdělávání žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami ve školách
- školení BOZP
- kurz pro vedoucí pracovníky ve školství
- školení – inkluze, pedagogická diagnostika a spolupráce asistenta pedagoga s vyučujícími,
podpůrná opatření

5. Spolupráce pedagogických i nepedagogických pracovníků při realizaci aktivit MPP
- funkce školního metodika prevence výchovného poradce byla vykonávána jednou
osobou, její spolupráce s 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, 2 žáci byli vyučování podle
ŠVP-LMP, zvláštní pozornost byla věnována žákům se speciálními vzdělávacími
potřebami, na škole pracovalo 5 asistentů pedagoga
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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, dozor 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: Akademie k Svátku matek, Pasování
prvňáčků, Den otevřených dveří, Školní karneval, školní výlety apod
- škola spolupracovala s oblastní metodičkou preventivních aktivit, s KPPP ZDVPP Zlín –
pracoviště Valašské Meziříčí, s Městským úřadem ve Val. Meziříčí, s OSPOD Valašské
Meziříčí, Městskou policií Val. 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 do škol, Zdravé zuby, Recyklohraní
- pro rodiče budoucích prvňáčků byly připraveny 4 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
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.
Ve škole byl proveden anonymní průzkum šikanování mezi žáky 3. – 9. třídy. S jeho výsledky byli
seznámeni všichni vyučující. Tento průzkum neodhalil žádný závažný problém, jednotlivé dílčí případy
nevhodného chování žáků byly probrány a řešeny ve spolupráci školního metodika prevence s třídními

učiteli.
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, záškoláctví, neoprávněné braní cizí věci, 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).
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10. Nejzdařilejší akce a úspěchy:
- žáky nejvíce zaujaly besedy pořádané klubem Most, beseda Život v závislosti a přednášky z Poradny
Rožnov
- mezi velmi zdařilé školní akce patřilo Pasování prvňáčků, pobyt v přírodě, lyžařský kurz, Den barev,
exkurze v Osvětimi aj.
- žáci byli velmi úspěšní v soutěžích (zdravotnické, dopravní, recitační)
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 děti 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.
Zpracovala: Mgr. Božena Fajtová – školní metodik prevence

g/

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků
===================================================

DVPP ve školním roce 2016/2017
Základní škola Poličná

Základní škola
06.10.2016
Mgr.Skotnicová Jana
12.10.2016
Mgr.Žilinská Pavla

Advent a Vánoce přicházejí .
Pořadatel MŠMT,KPS Vsetín

kurz 650,- Kč

Šablony společně a efektivně.
Pořadatel EUDOPOL Olomouc
cestovné 210,- Kč

22.03.2017
Mgr.Žilinská Pavla
Mgr.Konvičný Rudolf

P 78 – 01 – 23 – 171
Pořadatel NIDV ve Zlíně
bez náhrad
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03.04.2017
Kocourková Hana

Metodické vedení asistenta pedagoga
Pořadatel KPPP Zlín
kurz 725,- Kč
cestovné 233,- Kč

Plán DVPP ZŠ Poličná
Skutečnost DVPP ZŠ Poličná

1 375,- Kč kurzovné + 443,- Kč cestovné
1 375,- Kč kurzovné + 443,- Kč cestovné

Mateřská škola
12.10.2016
Chriaštelová Ludmila

16.+17.3.2017
Chriaštelová Ludmila

Rozvoj komunikačních schopností.Pořadatel KPS Vsetín
kurz 1 000,- Kč
cestovné 136,- Kč
Proměny předškolního vzdělávání. Pořadatel KP Vsetín,místo Rožnov p.R.
kurz 1 100,- Kč
stravné,nocležné 1 010,- Kč

Plán DVPP MŠ Poličná
Skutečnost DVPP MŠ Poličná

2 100,- Kč kurzovné + 1 146,- Kč cestovné
2 100,- Kč kurzovné + 1 146,- Kč cestovné

Přehled dalších společných akcí DVPP - ZŠ Poličná
=======================================
Individuální vzdělávání
Mgr. Hurychová Alena – učitelka 1.ročníku
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Kantorová Ivana – učitelka 2. ročníku
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Skotnicová Jana – učitelka 3. ročníku
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BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Bílíková Kateřina – učitelka 4. ročníku
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Žilinská Pavla – učitelka 5. ročníku
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Bc. Hrabovský Jiří – učitelka 6. ročníku
Navazující magisterské studium AJ pro základní a jazykové školy

MU Brno

BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Pavlík Radek – učitelka 7. ročníku
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Urdová Jana – učitelka 8. ročníku
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Fajtová Božena – učitelka 9. ročníku
Krajská konference k prevenci rizikového chování
Setkání výchovných poradců
Setkání metodiků prevence
Porada výchovných poradců
Regionální odborná konference k prevenci

KÚ Zlín
KÚ Zlín
KPPP a ZDVPP
KPPP a ZDVPP
KPPP
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Současné zkušenosti se zajištěním podpory se vzděláváním žáků
S SPV ve škole
VM
BOZP
Sirák Jiří
PO
Srp Josef
Pedagogická diagnostika
Maluszná
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
Zetková D.
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření
Došková
Mgr. Konvičný Rudolf
BOZP
Sirák Jiří
PO
Srp Josef
Pedagogická diagnostika
Maluszná
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
Zetková D.
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření Došková
Mgr. Chovancová Eva
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
NIDV Zlín
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

SPC při MŠ, ZŠ a SŠ
pro sluchově postižené
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín

Mgr. Zavičáková Zdenka – zástupkyně ředitele školy
BOZP
Sirák Jiří
PO
Srp Josef
Pedagogická diagnostika
Maluszná
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
Zetková D.
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Mgr. Papež Jiří – ředitel školy
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Kocourková Hana – asistentka pedagoga
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Bohůnková Alena , Dis – asistentka pedagoga
BOZP

Sirák Jiří

ZŠ Poličná

31

PO

Srp Josef

ZŠ Poličná

Mgr. Vlčková Denisa – asistentka pedagoga
BOZP
PO
Pedagogická diagnostika
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření

Sirák Jiří
Srp Josef
Maluszná
Zetková D.
Došková

ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Bc. Kopecká Adriana – asistentka pedagoga
Pedagogická diagnostika
Maluszná
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
Zetková D.
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření Došková

IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Bača Vojtěch – asistent pedagoga
Pedagogická diagnostika
Maluszná
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
Zetková D.
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření Došková

IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

Kobédová Lucie – asistentka pedagoga
Pedagogická diagnostika
Maluszná
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
Zetková D.
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření Došková

IT veskole
NIDV Zlín
NIDV Zlín

*
Uvedená školení proběhla pro celý pedagogický sbor v rámci projektu Šablony pro ZŠ a MŠ I.
Pedagogická diagnostika
Maluszná
IT veskole
Spolupráce asistenta pedagoga s učitelem
Zetková D.
NIDV Zlín
PLPP s žákem v rámci I.stupně podpůr.opatření
Došková
NIDV Zlín

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
1.
2.
3.
4.

Angličtina - rodilý mluvčí
Keramický kroužek - 1
Keramický kroužek – 2
Zdravotnický kroužek

Počet žáků
7 žáků
18 žáků
20 žáků
6 žáků
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5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12

Sportovní hry 2. stupeň
Novinářký kroužek
Sborový zpěv
Střelecký kroužek
Výuka hry na flétnu + klarinet - LŠU

Čtenářský klub
Klub zábavné logiky a deskových
her
Pohybové hry při ŠD

13 žáků
18 žáků
14 žáků
21 žáků
3 žáci
14 žáků
9 žáků
21 žáků

Nepovinné předměty

P.č. Druh předmětu
1.

Počet žáků

Náboženství 1. – 9. třída

6

Soutěže a přehlídky - počty zúčastněných žáků ve školním roce 2016/2017
=======================================================

Název soutěže, přehlídky

Školní kolo

Soutěž v recitaci - škola
Krásenský zvoneček
Recitační soutěž - Domeček
Mladý cyklista
Zlínský Vorvaň
Mladý zdravotník
Poličenský talent
Turnaje ve florbale
Olympiáda v Čj
Olympiáda z Aj
Biologická olympiáda
Soutěž IZS

23
30
18
25 + 25
12
1
10
-

Okrskové kolo

Oblastní kolo

Krajské kolo
1
4
6
6

-

-

10

-

10

3
1
1
2

8
4
-
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Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity pořádané organizacemi
===================================================
Název programu

Druh akce

Pořadatel

1.

Recyklace

Exkurze

Ekocentrum Val. Mez.

2.

Recitační soutěž

Soutěž v recitaci

SVČ Domeček

3.

Dopravní hřiště

Dopravní program

Domeček, Besip

4.

Týden vědy a techniky

Výstava

Valašské Meziříčí

5.

Plavání

Vzdělávací program

Plavecká škola

6.

Přehlídka armádní výzbroje

Výstava

Valašské Meziříčí

7.

Anglické divadlo

Vzdělávací program

KZ

8.

Anděl Páně II.

Filmové představení

KZ

9.

Špunti na vodě

Filmové představení

KZ

10.

Karel IV.

Vzdělávací program

KZ

11.

Borneo

Zeměpisná přednáška

KZ

12.

Tomík na cestách

Vzdělávací program

KZ

13.

Klíčování

Vzdělávací program

Knihovna V. M.

14.

Sůl nad zlato

Diavdelní představení

KZ

15.

Zdravé zuby

Přednáška

16.

Mladý zdravotník

Okresní kolo

ČSČK Vsetín

17.

Krásenský zvoneček

Recitační soutěž

KZ

18.

Adventní čas

Výstava

Zámek Kinských

19.

Čtyřlístek

Divadelní představení

KZ

20.

Návštěva Ovocentra

Přírodovědný program

Ovocentrum

21.

Zlínský vorvaň

Sportovní akce

Zlín

22.

Přednášky z oblasti prevence

Přednášky, besedy

(kap. Údaje o prevenci)
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Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity pořádané školou
==============================================

1.

Akademie k Svátku matek

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

2.

Zdobení vánočního stromečku

ZŠ Poličná

ŠD

3.

Dětský karneval

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

4.

Den barev a účesů

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

5.

Den Země - školní projekt

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

6.

Pobyt v přírodě

ZŠ Poličná

1. - 5. třída

7.

Mikulášská nadílka školy + třídy

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

8.

Den dětí

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

9.

Den dětí

SDH + SŽ Poličná

1. - 5. třída

10.

Poličenský talent

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

11.

Projektový den - Velikonoce

ZŠ Poličná

1. - 5. třída

12.

Dopravní hřiště

ZŠ Poličná + ŠD

1. - 5. třída

13.

Pasování prvňáčků na čtenáře

ZŠ + Knihovna

1. třída

14.

Položení kytic k pomníku padlých

ZŠ + OÚ Poličná

1. - 9. třída

15.

Nácvik požárního poplachu

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

16.

Mladý cyklista

ZŠ Poličná

5. - 9. třída

17.

Pasování prvňáčků

ZŠ Poličná

1. + 9. třída

18.

Cvičení v přírodě - podzimní, letní

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

19.

Recitační soutěž

ZŠ Poličná

1. – 9. třída

20.

Galaxie Zlín

ZŠ Poličná

1. – 5. třída

21.

Svět techniky Ostrava

ZŠ Poličná

6. – 9. třída

22.

Vánoční Vídeň – exkurze

ZŠ Poličná

6. – 9. třída

23.

Mikulášský bowling

ZŠ Poličná

5. třída
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24.

Florbalový turnaj žáků ZŠ Poličná

ZŠ Poličná

5. - 8. třída

25.

Florbalový turnaj žáků menších škol

ZŠ Poličná

5. – 8. třída

26.

Návštěva dětí z MŠ v 1. třídě

ZŠ Poličná

Oddělení MŠ

27.

Fotografování školních kolektivů

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

28.

Den otevřených dveří do výuky ZŠ

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

29.

Masný průmysl Krásno + Deza - exkurze

ZŠ Poličná

8. + 9. třída

30.

Divadelní představení v MŠ

Kulturní akce

MŠ Poličná - ZŠ

31.

Ochrana člověka za mimořádných událostí ZŠ Poličná

1. - 9. třída

32.

Lyžařský výcvik

ZŠ Poličná

6. – 9. třída

33.

Vánoční besídky

ZŠ Poličná

1. - 9. třída

34.

Olympiády z Čj, Př, Aj

ZŠ Poličná

6. - 9. třída

35.

Zápis nanečisto

ZŠ Poličná

Mateřská škola

36.

Přípravka na 1. třídu

ZŠ Poličná

zapsaní prvňáčci

37.

Vlastivědné muzeum Olomouc

ZŠ Poličná

2. třída

38.

Návštěva hasičské služebny

ZŠ Poličná

2. a 6. třída

39.

Matematický klokan

ZŠ Poličná

5. třída

40.

Sdílené dílny – ISŠ – COOP

ZŠ Poličná

8. + 9. třída

41.

Exkurze Osvětim

ZŠ Poličná

9. třída

42.

Školní výlety
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná
ZŠ Poličná

1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
6. třída
7. třída
8. třída
9. třída

ZŠ Poličná

1. třída

43.

Teplice nad Bečvou
Teplice nad Bečvou
Štramberk
Svatý Hostýn
Olomouc
Štramberk
Archeoskanzen Modrá
Archeoskanzen Modrá
Archeoskanzen Modrá

Naučná stezka Beskydské nebe
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44.

Dentální hygiena - přednáška

ZŠ Poličná

1. – 9. třída

45.

Kouzelné nocování

ZŠ Poličná

2. třída

46.

Recitační soutěž

ZŠ Poličná

1. – 9. třída

47.

Podzimní výlet za zvířátky

ŽŠ Poličná

1. – 9. třída

48.

Divadelní představení (Romeo a Julie)

ZŠ Poličná

1. – 9. třída

Prezentace ZŠ Poličná pro veřejnost
===========================

1.

Dny otevřených dveří

Volný přístup do výuky

Rodiče + veřejnost

2.

Dětský den
OÚ Poličná + Svaz žen
Hasiči + ZŠ + MŠ

Dětské zábavné odpoledne

110 dětí

3.

Akademie k Svátku matek

Kulturní vystoupení žáků

Rodiče + veřejnost

4.

Vystoupení žáků u příležitosti MDŽ

Obec Poličná, Svaz žen + žáci ZŠ a MŠ

5.

Pasování prvňáčků

Kulturní akce pro rodiče
žáků 1. třídy

6.

Otevřené školní hřiště

Volný vstup dětem i dospělým na školní hřiště
Bezplatného zapůjčování sportovních potřeb

5.

Pronájem tělocvičny složkám

Září - prosinec2016 - leden - červen 2017

6.

Charitativní akce

Víčka pro Kubíčka

7.

Vítání občánků – podzim, jaro

Obec Poličná + žáci ZŠ a MŠ

8.

Školní arboretum

Volný vstup pro rodiče s dětmi
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Žáci + rodiče + veřejnost

9.

Srazy abiturientů ZŠ Poličná

Prohlídka školy - besedy s vedením školy

10.

Rozloučení s létem

Zábavné odpoledne pro děti a veřejnost
OÚ Poličná + Svaz žen + Hasiči + Myslivci,
ZŠ a MŠ Poličná + TJ Poličná

11. Připomínka osvobození Poličné

Pietní akce - zástupci OÚ, veřejnosti, žáků a učitelů

12. Soutěž o nejkrásnější kraslici

Soutěž organizovaná MŠ

13. Zdravý vývoj našich dětí

Soubor 4 přednášek pro rodiče budoucích prvňáčků

14. Divadelní představení (Romeo a Julie) Organizace zájezdu pro žáky a veřejnost

i/

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

1. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Na Základní škole a Mateřské škole ve Valašském Meziříčí, Poličné 276, okres Vsetín,
příspěvková organizace proběhla Zlínským inspektorátem v termínu 21. - 24. 10. 2008 školní inspekce,
zaměřená na činnost a kontrolu školského zákona a navazujících právních předpisů.
Výsledek inspekce je doložen Protokolem, který je v prvním originále uložen u České školní
inspekce - inspektorátu Zlín, druhý originál je uložen u ředitele Základní školy v Poličné. Třetí originál
obdržel zřizovatel ZŠ a MŠ v Poličné - MěÚ Valašské Meziříčí. Zpráva o provedené inspekční činnosti
na Základní škole v Poličné nebyla Českou školní inspekci pořízena.
Č. j. : ČŠI - 465 - 03 / 08 - 15
V měsíci červnu 2008 byla ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí Poličná vyzvána, ČŠI - Zlínského inspektorátu, k
předložení školního vzdělávacího programu. Materiály byly ČŠI zaslány. Dne 30.11.2009 obdržela
základní škola a mateřská škola sdělení ČŠI k předloženým materiálům.
Pro ŠVP MŠ a ŠVP ZŠ byla dána doporučení k dopracování a doplnění některých dokumentů. Veškerá
doporučení byla v průběhu roku 2009 do jednotlivých ŠVP začleněna.
Při inspekční činnosti nebyl zjištěn nesoulad ŠVP s Rámcovým vzdělávacím programem jak v MŠ,
tak také v ZŠ v Poličné.
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Na ZŠ a MŠ Valašské Meziříčí, Poličná 276, okres Vsetín, příspěvková organizace nebylo zjištěno
žádné porušení právních předpisů !
Č. j. : 451 - 04 / 09 - 15
Č. j. : 440 - 05 / 09 - 15
1. a)

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Na Základní škole a Mateřské škole ve Valašském Meziříčí, Poličné 276, okres Vsetín,
příspěvková organizace, proběhla Zlínským inspektorátem v termínu 7. - 12. 2. 2013 školní inspekce.
Předmětem inspekční činnosti bylo :
Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školních vzdělávacích programů pro
předškolní a základní vzdělávání a zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich
souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy pro předškolní a základní vzdělávání podle
174 odst. 2 písm. b) a c) školského zákona. Hodnocení vychází z kontextu tříletého vývoje školy.

Závěr inspekční činnosti
Výsledek inspekční činnosti na ZŠ v Poličné pracovníky ČŠI - Zlínský inspektorát je doložen Inspekční
zprávou pod Č. j. ČŠIZ - 241 / 13 - Z, která je v prvním originále uložen u České školní inspekce inspektorátu Zlín, druhý originál je uložen u ředitele Základní školy v Poličné. Třetí originál obdržel
zřizovatel ZŠ a MŠ v Poličné - MěÚ Valašské Meziříčí a čtvrtý originál obdržel nový zřizovatel ZŠ a MŠ
v Poličné - Obec Poličná.

1. b)

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Na Základní škole a Mateřské škole v Poličné 276, příspěvková organizace, proběhla Zlínským
inspektorátem v termínu 28. a 29.5.2015 školní inspekce za účelem prošetření stížnosti manželů
Vachníkových.
Výsledek inspekční činnosti na ZŠ v Poličné pracovníky ČŠI - Zlínský inspektorát je doložen Inspekční
zprávou pod Čj. ČŠIZ - 536 / 15 - Z, která je v prvním originále uložen u České školní inspekce inspektorátu Zlín, druhý originál je uložen u ředitele Základní školy v Poličné. Třetí originál obdržel nový
zřizovatel ZŠ a MŠ Poličné - Obec Poličná.
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1. c)

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI

Na Základní škole a Mateřské škole v Poličné 276, příspěvková organizace, proběhla Zlínským
inspektorátem v termínu 26.10.2015 školní inspekce za účelem Kontroly dodržování vybraných
ustanovení školského zákona a souvisejících a provádějících předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle zákona o předškolním, základním, středním, vyšším
odborným a jiném vzdělávání ( školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, kterým je
aktuální rok do data inspekční činnosti.
Kontrola byla vykonána v základní škole.

1.

Kontrola plnění postupu podle ustanovení § 3 odstavce 1. písmene a) vyhlášky č. 364/2005 Sb. v
návaznosti na ustanovení § 28 odstavce 6 školského zákona.
V tomto bodě nebylo zjištěno porušení právních předpisů.
Inspekční zpráva - Protokol o kontrole
Č. j.: ČŠIZ - 1039/15 - Z

1. d)

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI / 24.9.2015
Inspekční elektronické zjišťování na :
Téma :

1. e)

Počty romských dětí a problematika asistenta pedagoga

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI / 12.11.2015
Inspekční elektronické zjišťování na :
Téma :

1. f)

Problematika vzdělávání v oblasti bezpečnosti v předškolním vzdělávání

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI / 8.23.2016
Inspekční elektronické zjišťování na :
Téma :

Vzdělávání v tématech etické výchovy v MŠ
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Vzdělávání v tématech etické výchovy v ZŠ

1. g)

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI / 17.3.2016
Inspekční elektronické zjišťování na :
Téma :

Tělesná výchova ZV
Prevence rizikového chování v ZV

2. a)

Údaje o výsledcích kontrola MŠMT - Odboru řízení OP - Oddělení evaluací
Inspekční elektronické zjišťování na :
Téma :

Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

3. Zpráva o kontrolách ve školním roce 2016 - 2017
1. Veřejnoprávní kontrola v souladu se zákonem 255/2012Sb. 27.04.2017
Předmětem veřejnoprávní kontroly byla oblast hospodaření kontrolovaného subjektu za rok 2016

Vnitřní předpisy : nebyly zjištěny nedostatky v zajištění průkaznosti a úplnosti účetnictví.

Nápravná opatření :
Účtování pořízení zásob potravin způsobem A – bude účtováno od 1.1.2018
Použití rezervního fondu na krytí časového nesouladu mezi náklady a výnosy v roce 2016 ve výši 662,24
Kč – použito na úhradu faktury 116244-zpracování mzdové a personální agendy v měsíci prosinci 2016

Doporučení :
V případě účtování o podmíněných pohledávkách z titulu přijatých transferů v podrozvahové evidenci, by
tyto podmíněné pohledávky měly být sníženy v podrozvahové evidenci k okamžiku nároku na transfer na
rozvahových účtech
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Na účtu 314 budou vykazovány uhrazené zálohy, a to až do doby jejich vyúčtování příslušným
dodavatelem
Rozlišovat dary a transfery na základě uzavřených smluv
Platby kartou účtovat prostřednictvím účtu 335
Při bezúplatném nabytí zásob postupovat v souladu s ČÚS 707
Náklady na nákup materiálu na opravy /bez dodavatelsky zajišťované opravy / budou vykazovány na účtu
501,místo 511
Odúčtování z podrozvahové evidence majetek ve výpůjčce / účet 992 /
Doporučení bude realizováno dle pokynů

Poskytnuté dotace nebo jiná forma veřejné podpory:

Provozní dotace KRAJ
Provozní dotace OBEC - ZŠ
Provozní dotace OBEC - MŠ
Výnosy z úplaty za vzdělávání - ŠD
Výnosy z úplaty za vzdělávání - MŠ
Obec Poličná - účel.dotace „Otevřené hřiště
Dary peněžní
Dary nepeněžní
Účelové peněžní prostředky -transfer

10 783 671,-Kč
2 149 000,- Kč
531 000,- Kč
71 550,- Kč
194 435,-Kč
120 000,- Kč
10 184,- Kč
12 266,- Kč
2 665,- Kč

Oblasti hospodaření s dotacemi : všechny dotace byly čerpány beze zbytku.
V oblasti hospodaření s veřejnými prostředky nebyl spáchán v tomto období žádný trestný čin !

j/

Základní údaje o hospodaření školy
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Příloha č. 3b

ROZVAHA 2016
Základní škola a Mateřská škola Poličná 276,příspěvková organizace
IČ: 71295160
Běžné účetní období

Ukazatel

Brutto
AKTIVA
A. Stálá aktiva
I. Dlouhodobý nehmotný majetek
- Software
- Drobný dlouhodobý nehmotný majetek
II. Dlouhodobý hmotný majetek
- Kulturní předměty
- Stavby
- Samostatné movité věci a soubory movitých věcí
- Drobný dlouhodobý hmotný majetek
B. Oběžná aktiva

Minulé období
Netto

Netto

12204718,78 9109314,95
9784271,55 9109314,95
197620,10 195717,10
167620,10 165717,10
30000,00
30000,00
9586651,45 8913597,85
57988,00

3095403,83
674956,60
1903,00
1903,00

2941351,22
733624,60
2330,00
2330,00

673053,60
57988,00

731294,60
57988,00

2496810,00 1881744,80
7031853,05 7031853,05
2420447,23

615065,60

673306,60

I. Zásoby
- Materiál na skladě
II. Krátkodobé pohledávky
- Odběratelé
- Krátkodobé poskytnuté zálohy
- Pohledávky za zaměstnanci
- Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi
- Náklady příštích období
- Příjmy příštích období
- Dohadné účty aktivní
- Ostatní krátkodobé pohledávky
III. Krátkodobý finanční majetek
- Běžný účet
- Běžný účet FKSP
- Ceniny
- Pokladna
ÚHRN AKTIV

Korekce

2420447,23

2207726,62

43137,30
43137,30
385805,00

43137,30
43137,30
385805,00

86107,61
86107,61
333473,45

323465,00

323465,00

305894,45

60717,00

60717,00

27579,00

1623,00
1991504,93
1952879,07
37395,86

1623,00
1991504,93
1952879,07
37395,86

1788145,56
1778731,16
9414,40

1230,00

1230,00

12204718,78 9109314,95

PASIVA
C. Vlastní kapitál
I. Jmění účetní jednotky a upravující položky
- Jmění účetní jednotky
- Dotace na pořízení dlouhodobého majetku
II. Fondy účetní jednotky
- Fond odměn
- Fond kulturních a sociálních potřeb
- Fond rezervní tvořený ze zlepš. VH
- Fond rezervní z ostatních titulů
- Fond reprodukce majetku, investiční fond
III. Výsledek hospodaření
- Výsledek hospodaření běžného účetního období
- Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení
- Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let
D. Cizí zdroje
II. Dlouhodobé závazky

3095403,83

2941351,22

3095403,83
1370042,83
674956,60
674956,60

2941351,22
1236637,06
733624,60
733624,60

594724,07
58000,00
51578,72
233410,35
246,00
251489,00
100362,16
100362,16

454350,49
58000,00
18118,87
185410,62
192821,00
48661,97
48661,97

1725361,00
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1704714,16

- Zprostředkování dlouhodobých transferů
IV. Krátkodobé závazky
- Dodavatelé
- Krátkodobé přijaté zálohy
- Zaměstnanci
- Jiné závazky vůči zaměstnancům
- Sociální zabezpečení
- Zdravotní pojištění
- Důchodové spoření
- Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění
- Daň z přidané hodnoty
- Krátkodobé přijaté zálohy na transfery
- Výdaje příštích období
- Výnosy příštích období
- Dohadné účty pasivní

1725361,00
36040,00
105943,00
219353,00
532793,00
300689,00
129290

- Ostatní krátkodobé závazky
ÚHRN

PASIV
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110421,00

1704714,16
39590,26
117132,00
230549,00
488660,00
276134,00
120444,00
5332,00
105483,00

275105,00

0,45
305894,45

15727,00

15495,00

3095403,83

2941351,22

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
V rámci celoživotního vzdělávání na ZŠ a MŠ V Poličné studují v rámci celoživotního
vzdělávání následující pracovníci :

Ukončená vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2016/17:
Bc. Jiří Hrabovský ukončil studium magisterského programu na Pedagogické fakultě MU
v oboru Učitelství anglického jazyka pro základní a jazykové školy.
Mgr. Ivana Kantorová získala Osvědčení o Studiu pro ředitele škol a školských zařízení (Ing.
Pavel Bundil, vzdělávací agentura KPS Vsetín).
Hana Kocourková získala na UP v Olomouci Osvědčení o programu celoživotního vzdělávání
Pedagogické studium pro vychovatele.
Mgr. Božena Fajtová ukončila 1. ročník na PF Olomouc – studium pro výchovné poradce a dále
pokračuje ve studiu.

m/

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných
z cizích zdrojů
Zapojení do projektů :

1.

Zdravé zuby
Projekt “ ZDRAVÉ ZUBY ” je komplexní celoplošný výukový program
péče o chrup. Primárně je určen pro prevenci zubního kazu u dětí na prvním
stupni základních škol. Cílem programu ZDRAVÉ ZUBY je zlepšit zubní zdraví
u dětí a mládeže, a tak vytvořit předpoklady k zajištění zdravých zubů i u dospělé
populace v budoucích letech.
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2.

Ovoce do škol / 1. - 5. třída / ES č. 288 / 2009
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.

3.

OPVV - Operační program věda, vývoj a vzdělání
Dohoda o vzájemné spolupráci CZ.1.07/1.1.00/44.0010
Realizace projektu 1.9.2013 - 30.6.2015 / udržitelnost projektu do 2017 /
Integrovaná střední škola - Centrum odborné přípravy a
Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Valašské Meziříčí
Cílem je zvyšování zájmu o studium přírodovědných a technických oborů a
zvýšení manuální zručnosti žáků základní školy.

4.

OPVV – Operační program věda, vývoj a vzdělání
Šablony pro ZŠ a MŠ I
Dohoda o vzájemné spolupráci CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000517
Realizace projektu 10.2.2017 - 9.2.2019
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.

5.

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 - 30.6.2019
Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky
Krásnohorské 2069
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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
================
K datu 1. 1. 2013 vznikla samostatná obec Poličná. Od 1.7.2013 přešla Základní škola a
Mateřská škola Poličná 276 pod nového zřizovatel - Obec Poličná.
Česká školní inspekce, která na škole proběhla březnu 2013, s velmi dobrým výsledkem,
potvrdila oprávněnost existence naší Základní školy a Mateřské školy v Poličné.
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. Toto
plánování aktivit se nám po výchovné i vzdělávací stránce osvědčilo a jednotlivé aktivity se
podařilo splnit. Řada akcí byla uspořádána i mimo plán, na základě aktuální situace ve škole.

Z pohledu vedení školy byl školní rok 2016/2017 úspěšný v různých oblastech činnosti.
Žákům, jejich rodičům i pedagogickým pracovníkům zcela jistě přinesl dobrý pocit
z vykonané práce, radost z uspořádání velkého množství akcí, z výkonů žáků ve
vzdělávání, v soutěžích, z úspěšné reprezentace školy i z množství mimoškolních aktivit.
Hodnotíme-li zpětně školní rok 2016 - 2017 po materiální stránce, rádi konstatujeme, že
byl velkým přínosem pro další rozvoj naší školy / viz. přehled vykonaných akcí
v průběhu školního roku v základní i mateřské škole /.
Po stránce výchovné se škola v budoucnu zaměří na ekologickou výchovu a zdravý životní styl.
Budeme využívat okolní přírodu, zařazovat do výuky v co největší míře pobyt venku, relaxační
aktivity, školní arboretum a nová sportoviště. Obdobně bude zaměřena i činnost školní družiny.
Základní škola se zaměří na zpracování projektu k získání titulu " Ekoškola ".
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.
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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.

K 1. 8. 2017 dochází ke změně ve vedení školy. Místo Mgr. Jiřího Papeže nastupuje do funkce
ředitelky Mgr. Pavla Žilinská. Na místo zástupkyně nastupuje Mgr. Božena Fajtová.

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 2016/2017.
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Projednána a schválena na pedagogické radě

:

30. 8 .2017

Projednáno a schváleno na Školské radě

:

30. 8. 2017

Datum předložení zprávy zřizovateli

:

15. 9. 2017

Podpis ředitele školy

:

Mgr. Jiří Papež
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