Základní škola Přerov, Svisle 13

Výroční zpráva o činnosti školy
ve školním roce 2016/2017
podle odst. 3 § 10 zákona č. 561/2004 Sb.
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

V Přerově 30. 8. 2017

Mgr. Miroslav Fryštacký
ředitel školy

1. Základní údaje o škole
1.1. Základní škola Přerov, Svisle 13 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena
do školského rejstříku, má právní subjektivitu a je příspěvkovou organizací.
Název:
Sídlo:
Kapacita:
Zřizovatel:

Základní škola Přerov, Svisle 13
Přerov, Přerov I – Město Svisle 13
PSČ 750 02
750 žáků
Statutární město Přerov

Ředitel:
Statutární zástupce ředitele:

Mgr. Miroslav Fryštacký
PhDr. Zdeňka Taberyová

e-mail:

skola@zssvisle.cz
frystacky@zssvisle.cz
www.zssvisle.cz
581 701 811

www:
Telefon:
1.2. Charakteristika školy

Základní škola Přerov, Svisle 13 je plně organizovaná škola s devíti postupnými ročníky.
Budova školy slouží svému účelu od roku 1969.
Škola se nachází na sídlišti v centru města Přerova s dobrou přístupností. Spádovou oblast školy tvoří
také místní část města Lověšice a Újezdec. V každém ročníku jsou dvě paralelní třídy.
Škola pracovala podle školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání
Škola pro každý den.
Základní škola měla ve školním roce 2016/2017 celkem 18 tříd.

1.3. Materiální podmínky
Žáci využívají při výuce 2 počítačové učebny, 2 jazykové učebny, 7 učeben s interaktivní tabulí,
odbornou učebnu fyziky a chemie, dílny, cvičnou kuchyňku, 2 tělocvičny a školní hřiště.
V průběhu školního roku byly zajištěny tyto opravy a modernizace zařízení školy:
- oprava a výměna zářivkových svítidel 3. patro
- oprava tělovýchovného nářadí
- nákup nových kuchyňských ostrůvků a elektrických sporáků
- oprava osvětlení v kuchyňce
- oprava poškozených výškově nastavitelných židlí
- nákup pomůcek do přírodovědné učebny
- nákup 2 ks interaktivních tabulí s dataprojektory
- obnova a modernizace fondu učebnic
- vysázení mladých ovocných stromků do školní zahrady
- čistění a lajnování školního hřiště
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1.4. Školská rada
za zřizovatele
za zákonné zástupce
za pedagogy

1. Mgr. Galová Lada
2. Mgr. Urbášková Petra
3. Tobolík Petr
4. Ing. Štěpánková Hana
5. Mgr. Bartošíková Gabriela - předseda
6. Mgr. Macečková Lenka

1.5. Sdružení přátel školy
Škola velmi úzce spolupracuje s občanským sdružením „Sdružení přátel ZŠ Přerov, Svisle 13, z.s.“.
Při pravidelných schůzkách se sdružení sestávající ze zástupců jednotlivých tříd zabývá především
financováním různých akcí a aktivit žáků a také řešením problémů, připomínek, návrhů, podnětů
rodičů, vedení školy a dalších osob zainteresovaných na úspěšném chodu školy.

2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem
ve školském rejstříku
Škola poskytuje základní vzdělání v souladu s přílohou k nařízení vlády č. 211/2010 Sb.,
o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších
předpisů, 79-01-C/01 Základní škola (nová soustava – RVP).

3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
3.1. Ve školním roce 2016/2017 byly obsazeny tyto pracovní pozice:

PRACOVNÍ POZICE
Ředitel ZŠ
Zástupce ředitele
Učitelé 1. stupně ZŠ
Učitelé 2. stupně ZŠ
Vychovatel ŠD
Asistent pedagoga
Finanční referent
Administrativní pracovnice
Školník
Uklízečka
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4. Údaje o přijímacím řízení nebo o zápisu k povinné školní docházce
a následném přijetí do školy
4.1. 1. září nastoupilo do 1. - 9. ročníku 425 žáků. 30. června ukončilo školní rok 426 žáků.
Průměrná naplněnost tříd byla 23,61 žáků.
Zápis do 1. třídy na naší škole proběhl 24. a 25. dubna 2017. Zapsáno bylo celkem 72 dětí.
Rozhodnutí o odkladu školní docházky bylo vydáno 17 dětem.
4.2. Údaje o zařazení odcházejících žáků
Povinnou školní docházku končí 41 žáků z devátých ročníků a 3 žáci z osmých ročníků.
Z 5. ročníků odcházejí na osmiletá gymnázia 3 žáci, přihlášku si podali 4 žáci. Úspěšně byli přijati
3 žáci na osmileté Gymnázium J. Škody v Přerově.
Z devátých ročníků bude pokračovat ve studiu na gymnáziu 8 žáků, jeden žák na Gymnáziu J. Blahoslava
v Přerově a 7 žáků na Gymnáziu Jakuba Škody v Přerově.
Na maturitní obory na středních odborných školách nastoupí 21 žáků.
Na střední odborná učiliště nastoupí 12 žáků.
4.3. Přehled umístění vycházejících žáků 1. a 2. stupně – školní rok 2016/2017
5. ročník
8. ročník
9. ročník
Celkem vycházejících žáků
Gymnázium J. Škody Přerov
Gymnázium J. Blahoslava Přerov
Obchodní akademie Přerov

3 žáci (1 dívka)
3 žáci
41 žáků (17 chlapců + 24 dívek )
44 žáků (20 chlapců + 24 dívek )

všeobecné
osmileté
firemní management
ekonomické lyceum
obchodní akademie
Střední průmyslová škola Přerov
technické lyceum
Elektrotechnika
strojírenství
Střední škola gastronomie a služeb Přerov
kosmetické služby
kuchař – číšník
cukrář
kadeřnice
Střední škola technická, Přerov, Kouřílkova 8
strojní mechanik – zámečník
mechanik seřizovač
jemný mechanik – optik
instalatér
stravovací a ubytovací služby
Střední škola řezbářská Tovačov
uměleckořemeslné zpracování dřeva
truhlář
Střední škola polygrafická Olomouc
reprodukční grafik pro média
Střední škola technická a obchodní, Olomouc
elektrikář silnoproud
ART ECON Střední škola s.r.o. Prostějov
fotografie v reklamní praxi
SPŠ stavební Lipník nad Bečvou
stavebnictví, architektura
Střední zdravotnická škola Hranice
ochrana obyvatel záchranářství
Střední zdravotnická škola E. Pottinga Olomouc zdravotnický asistent
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1 žákyně
1 žákyně
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Střední škola pedagogická Přerov
Střední škola zemědělská Přerov
UMPRUM Uherské Hradiště

předškol. a mimoškol. pedagog.
agropodnikání
opravář zemědělských strojů
užitá fotografie a média

1 žákyně
1 žákyně
1 žák
1 žákyně

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených vzdělávacím
programem
5.1. Prospěch žáků
Třída
1. A
1. B
2. A
2. B
3. A
3. B
4. A
4. B
5. A
5. B
6. A
6. B
7. A
7. B
8. A
8. B
9. A
9. B

prospěli
3
2
5
4
7
3
7
10
13
8
15
13
11
12
10
19
14
13

prospěli
s vyznamenáním
19
23
24
22
17
24
15
10
14
19
3
6
8
9
12
5
7
7

neprospěli

průměr

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
2
0
2
0
0
0

1,176
1,160
1,186
1,154
1,380
1,189
1,309
1,610
1,456
1,326
1,942
1,764
2,016
1,737
1,811
1,826
1,627
1,717

5.2. Zpráva o činnosti výchovného poradce (VP)
Činnost výchovného poradce v tomto školním roce probíhala podle celoročního plánu a v souladu
s platnou legislativou. Výchovná poradkyně se zabývala metodickou a informační činností pro rodiče,
žáky a učitele, kariérovým poradenstvím, výchovnými a výukovými problémy žáků, pracovala se žáky
se speciálními vzdělávacími potřebami a žáky s podpůrnými opatřeními, spolupracovala s metodikem
prevence, vedením školy, školním psychologem. Rovněž spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou
poradnou v Přerově, s orgánem sociálně – právní ochrany dětí Magistrátu města Přerova a speciálními
pedagogickými centry.
V oblasti kariérového poradenství se výchovná poradkyně zabývala poradenskou činností pro vycházející
žáky i jejich rodiče při volbě povolání. V listopadu 2016 se žáci 9. ročníků zúčastnili besedy
v Informačním a poradenském středisku na Úřadu práce v Přerově. Společně navštívili prezentační
výstavu oborů vzdělávání středních škol Scholaris 2016, kde rovněž získali mnoho konkrétních
a užitečných informací o možnostech dalšího studia. V prosinci 2016 se uskutečnila schůzka pro rodiče
vycházejících žáků, na které byli rodiče informováni o přijímacím řízení na střední školy a učiliště,
o aktuálních změnách v přijímacím řízení. V průběhu školního roku byli žáci formou besed se zástupci
různých středních škol a učilišť seznamováni s nabídkou studijních a učebních oborů.
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V rámci volby povolání se žáci 9. ročníků zapojili do projektových dnů na středních školách. V tomto
školním roce jsme měli velkou úspěšnost žáků při umisťování na střední školy. Všichni žáci se dostali
na střední školy nebo učební obory, které si vybrali.
Součásti práce výchovného poradce je rovněž práce se žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
a nově od září 2016 v rámci inkluze se žáky s podpůrnými opatřeními. V průběhu školního roku
je sledována a doplňována databáze těchto žáků. Evidovali jsme celkem 15 žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami, z toho 9 žáků na prvním stupni a 6 žáků na druhém stupni. V průběhu školního
roku přibývali žáci s podpůrnými opatřeními (dále PO) 1. až 3. stupně. Žáků s PO 1. stupně jsme měli
sedm. Také jsme evidovali 17 žáků s PO 2. stupně a 4 žáky s PO 3. stupně. Rovněž jsme měli v evidenci
40 žáků se zdravotním znevýhodněním. Žákům se SVP i některým s PO 2. stupně byly vypracovány
individuální vzdělávací plány. S jednotlivými žáky se SVP a se žáky s PO 2. a 3. stupně jednou týdně
pracovaly speciální pedagogické pracovnice v rámci reedukace a pedagogické intervence. Všechny
vyučující byly seznámeny se seznamem žáků se SVP a PO a rovněž se způsobem, jak se žáky pracovat.
V této oblasti výchovná poradkyně velmi úzce spolupracovala s třídními učitelkami. Všem těmto žákům
byla věnována odpovídající péče ze strany všech vyučujících i vychovatelek. Po celý rok probíhala úzká
spolupráce s Pedagogicko-psychologickou poradnou v Přerově.
V oblasti řešení výchovných a výukových problémů žáků výchovná poradkyně spolupracovala
s metodičkou prevence Mgr. Pavlou Zbožínkovou. Společně řešily výchovné problémy žáků, zejména
vztahy ve třídách, třídní klima, agresívní chování žáků vůči ostatním, absence žáků a problémy žáků
se zhoršeným prospěchem. Pro řešení výraznějších výchovných a výukových problémů byly svolány
výchovné komise, kde se problémy projednávaly s žákem i s jeho rodiči a společně bylo navrženo řešení.
Během školního roku rovněž probíhala spolupráce s okresní metodičkou prevence Mgr. Irenou
Oršulíkovou.
V rámci školského poradenského pracoviště (dále ŠPP) výchovná poradkyně úzce spolupracovala
se školní metodičkou prevence Mgr. Pavlou Zbožínkovou a také s předsedy předmětových komisí
a metodických sdružení. Každý měsíc se konaly pravidelné schůzky ŠPP s vedením školy, na kterých
se projednávala činnost a práce ŠPP.
V oblasti prevence rizikového chování jsme pro žáky připravovali akce zaměřené na zdůraznění
škodlivosti rizikového chování a na možnosti, jak vhodně trávit volný čas. Po celý školní rok výchovná
poradkyně spolupracovala s třídními učiteli v práci s jejich třídními kolektivy.
5.3. Environmentální výchova
Ekologický provoz školy
-

separace odpadu – papír, plasty, plastová víčka, použité baterie, bioodpad, elektroodpad, ostatní
používání spořičů vody, šetření energiemi
regulace vytápění
používání úsporných zářivek
vytříděný papír v budově školy použitý do sběru starého papíru

Přehled aktivit zaměřených na EVVO
-

zapracování EVVO do učebních osnov jednotlivých předmětů
přírodopisné vycházky, výuka v přírodě, soutěže s přírodovědně-ekologickou tematikou,
olympiády
úprava a úklid školy a jejího okolí, environmentální třídní hlídky
exkurze, výukové programy, projekty
DVPP
ekovýchovné vícedenní pobyty – škola v přírodě, adaptační kurz
spolupráce s Krajským úřadem Olomouckého kraje, Magistrátem města Přerova, ORNIS, BIOS,
ekologickým centrem Sluňákov v Olomouci
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Dílčí akce a aktivity
září
-

říjen
-

sportovní kurz pro děti šestého ročníku – třídní učitelé
příprava a postupná realizace projektu „ Budování odborné přírodovědné učebny – pořízení
pomůcek pro rozvoj EVVO“ umožněna díky získání dotace na podporu aktivity v oblasti
vzdělávání, výchovy a osvěty Magistrátem města Přerova, Kopečková
cvičení v přírodě, 1. a 2. stupeň, třídní učitelé
sběr starého papíru, Kopečková, Vojáček
„Den jazyků a turistiky“
loučení s prázdninami s klaunem Pepínem, hry v přírodě, ŠD
„Všímálek“, pozorování přírody na vycházkách, ŠD
sběr plastových víček (celoročně), Kopečková
exkurze „Mamutov“, 6.r, třídní učitelé
filmová představení s přírodovědnou tematikou, hotel Jana, ŠD
„Za zvířátky do knihovny“, VP s kvízy a soutěžemi v dětském oddělení Městské knihovny, ŠD

listopad
- „Křeslo pro hosta“, beseda s odborníkem na ochranu ŽP Mgr. Kosturovou, ŠD
prosinec
- Planetárium Morava, výukové programy, 1. a 2. stupeň, ŠD
leden
- Hra „Superfarmář“, ŠD
únor
-

sběr starého papíru, Kopečková, Vojáček

březen
Lyžařský kurz, 2. stupeň, Pavlicová, Pavlíčková
- „Den ledvin“, osvětová akce Nemocnice v Přerově, Kopečková, Trávníčková
- „Den otevřených dveří“, ekoprogram pro předškoláky a malé školáky, Kopečková
- „Ovocná stezka do polí“, sázení ovocných stromků, vybraní žáci, Fryštacký, Odradovcová
- „Velikonoční dílničky“, ŠD
duben
-

„Den Země“, individuální aktivity v rámci projektu „Budování odborné učebny přírodopisu“
škola v přírodě 2, 3, 4, 5. ročník, třídní učitelé
„Sovy, dravci“, výukový program, 1. a 2. stupeň
„Hostýnské vrchy“, turistická akce zaměstnanců školy, Kopečková
sběr starého papíru
„Otvírání řeky Bečvy chlebovými klíči“, ŠD
„Bezpečný pes“, VP pražského kynologického servisu, ŠD

květen
- sběr starého papíru, Kopečková, Vojáček
- turistický výšlap pracovníků školy, Ramzová, Šerák, Kopečková
- „Příroda pod lupou“, zkoumání světa hmyzu v zahradním arboretu školy, ŠD
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
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červen
- projekt „Budování odborné učebny přírodopisu – pořízení pomůcek pro rozvoj EVVO“,
vyhodnocení, Kopečková
- projektové dopoledne pro děti MŠ Kouřilkova „Život v zahradě“, školní arboretum, 9.r.,
Kopečková
- vyhlášení sběru starého papíru, TSMP
- cvičení v přírodě, 1. a 2. stupeň
- „Letní slavnost“, ŠD

5.4. Školní družina
Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu 116 dětí, z toho 2 děti docházely do ŠD pouze
ráno. Děti byly rozděleny do 4 oddělení.
Pedagogická praxe
Od 10. 10. 2016 do 12.1. 2017 probíhala ve 2 odděleních ŠD učební praxe studentek 3. roč. GJB a SPgŠ
u vychovatelek Janákové M. a Tománkové D. a od 16.1. do 30.4. 2017 u ved. vychovatelky
Duliškovičové Z. V termínu od 10. 5. do 30. 5. proběhla ve všech odděleních ŠD odborná praxe studentů
2. a 3. roč. téže školy.
Vychovatelky vedly od října 2016 tyto zájmové kroužky:
Duliškovičová Z.
Janáková M.
Benková P.
Tománková D.

zpívání s kytarou
šikovné ruce
angličtina hrou pro 1. roč.
cvičení na gymballech + jóga

Vychovatelky Janáková M. a Benková P. se zúčastnily školy v přírodě v Bílých Karpatech.
Během školního roku pečovaly vychovatelky s dětmi o svěřené úseky ve školní družině, o terasu, atrium
a květinovou výzdobu. Udržovaly hezký vzhled všech prostor školní družiny.
Za nepřítomné učitelky odsuplovaly vychovatelky celkem 490 hodin.
Přehled uskutečněných akcí ve školní družině :
1. Přivítání prvňáčků - pásmo písní a básní
2. „Loučení s prázdninami“ - zábavné sportovní odpoledne na školním hřišti
3. „Barevný týden“ ve všech odděleních ŠD
4. „Kocour v botách“ - pohádkové promítání v přerovském hotelu Jana****
5. Návštěva Muzea J. A. Komenského - VP „Kam zmizela Filoména aneb vyčůrat, pomodlit a spát“
6. „Za zvířátky do knihovny“ – VP s kvízy a soutěžemi v dětském oddělení MěK Palackého ul.
7. Křeslo pro hosta – beseda s odborníkem na ŽP Ing. Janou Kosturovou
8.“Od metličky k rákosce“ – VP v Muzeu J. A. Komenského
9. Čertovská diskotéka v malé tělocvičně
10. „Mikulášování“ - v realizaci praktikujících studentek
11. Posezení u stromečku - rozloučení se starým rokem
12. Superfarmář 2016 – školní kolo v matematické deskové hře
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13. „ZUMBA FITNESS 2017“ – taneční soutěž, podpora zdravého životního stylu
14. „Talentmánie“ - celodružinová soutěž v tanci, zpěvu, hře na hud. nástroje
15. „Pohádkový karneval“ ve velké tělocvičně za účasti rodičů
16. „Knihohraní“– VP v dětském oddělení MěK Palackého ul.
17. Velikonoční salon – výstava tradic, zdobení vajíček, výroba zápichů do květináče v SVČ Atlas
18. Velikonoční dílničky – zapojení do školní akce
19. „Otvírání řeky Bečvy chlebovými klíči“ – výroba klíčů z chleba, spolupráce s rodinou
20. „Jak to bylo s Růženkou“ – divadelní představení v GJB a SPgŠ – rozloučení se studentkami
21. „Bezpečný pes“ – VP pražského kynologického servisu
22. „Přiroda pod lupou“ – zkoumání světa hmyzu v zahradním arboretu školy
23. „Tajemný hrad Harryho Pottera“ - výlet vybraných dětí na výlet ŠD na hrad Šternberk
24.“Bezpečné chování doma a na ulici“ – VP u Městské policie Přerov
25. Dětský den – zábavné odpoledne na školním hřišti
26. „Letní slavnost“ – diskotéka v átriu ŠD s občerstvením, rozloučení se školním rokem
Všechny tyto akce společně s fotodokumentací zveřejnila vedoucí vychovatelka na www stránkách
školní družiny a některé akce prezentovala v regionálním tisku.
Závěr
Vychovatelky po celý rok pracovaly podle ŠVP ŠD, předávaly dětem užitečné poznatky a potřebné
dovednosti k osvojení klíčových kompetencí. Snažily se vytvářet takovou náplň činností, aby se děti
ve školní družině cítily dobře a byli spokojeni i jejich rodiče.
Při jednotlivých činnostech, hrách a soutěžích učily vychovatelky děti spolupracovat s ostatními,
vzájemně si pomáhat, správně komunikovat, nenásilnou formou vést děti k dosažení cílů ŠVP.

6. Údaje o prevenci rizikového chování
Hodnocení realizace Minimálního preventivního programu ve šk. roce 2016/2017
Ve školním roce 2016/2017 jsme pracovali na plnění úkolů, které jsme si stanovili v MPP na začátku
školního roku. Na realizaci se podílelo vedení školy, pedagogové, výchovná poradkyně (VP), školní
metodička prevence (ŠMP), další pracovníci školy, rodiče a žáci. Při práci jsme postupovali dle platné
legislativy.
Na začátku školního roku jsme si stanovili témata z oblasti prevence, která realizovali jednotliví vyučující
v rámci vyučovacího procesu. Témata byla v MPP rozdělena podle jednotlivých ročníků a vyučovacích
předmětů.
Pravidelně jednou měsíčně se konaly schůzky školního poradenského pracoviště s vedením školy
(ve složení ŘŠ, ZŘ, VP, MP). Na těchto schůzkách byly vzájemně předávány informace z oblasti
výchovného poradenství a prevence, řešeny aktuální problémy, navrhovány postupy apod.
Využili jsme nabídky Preventivní skupiny Přerov, se kterou dlouhodobě spolupracujeme a která pro nás
zajišťuje preventivní přednášky a besedy pro naše žáky. Přehled realizovaných aktivit je uveden v tabulce
č. 1, oproti plánu došlo pouze k posunu některých termínů. Spolupráce s preventivní skupinou by měla
proběhnout i v příštím školním roce.
Žáci, rodiče a pedagogové měli možnost využít pomoc VP Mgr. Hany Kopecké a ŠMP Mgr. Pavly
Zbožínkové. Velký podíl na formování kolektivů a utváření zdravého klimatu ve třídách měli třídní
učitelé, kteří rovněž předávali informace rodičům během třídních schůzek, konzultačních hodin, případně
individuálních pohovorů. Třídní učitelé pravidelně (1x za čtvrtletí) předávali zprávu o práci se třídou
ŠMP. Žákům byla celoročně k dispozici schránka důvěry. Na škole funguje žákovský parlament, jehož
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členy jsou zástupci jednotlivých tříd. Na začátku školního roku si žáci vyzkoušeli, jak se chovat
při evakuaci školy a koncem školního roku si ověřili své znalosti z oblasti ochrany člověka
za mimořádných událostí. Naše žáky motivujeme a podporujeme při celé řadě sportovních aktivit
a snažíme se, aby se vždy chovali podle pravidel „fair play“.
Žáci měli možnost se zapojit do celé řady kroužků, zaměřených do různých oblastí života. Nadále
se snažíme zapojovat do života školy i rodiče a veřejnost prostřednictvím nejrůznějších akcí a dnů
otevřených dveří. Přehled uskutečněných akcí je uveden v tabulce č. 2, oproti plánu došlo k několika
změnám. V rámci preventivních aktivit se navíc konal koncert Abraka Muzika „Jak žijeme“ pro žáky
1. stupně. V osvědčených akcích budeme pokračovat i nadále.

7. Údaje o dalším vzdělávání pracovníků školy
ZÁŘÍ
ŘÍJEN

LISTOPAD

PROSINEC
ÚNOR
BŘEZEN

DUBEN

KVĚTEN

ČERVEN

Jak připravit a vést projekty EU na školách
Profesní rozvoj pedagogických pracovníků
Profesní rozvoj vedoucích pracovníků
Road show MICROSOFT – novinky ve vzdělávání
Dotace EU pro školy
Novela školského zákona
Konference MiND
Hry ve vyučování na ZŠ – nejen v matematice
Konference ČŠI
Setkání školních metodiků prevence
Setkání výchovných poradců
Školství 2017
Integrace žáků ze zahraničí do českých škol
Spolupráce pedagoga a asistenta pedagoga ve školní praxi
Hodnocení žáků a specifičnost hodnocení u žáků s SPU, SPCH
Akademie programování
Podpora žáků s SVP
Aktuální novely právních předpisů od 1. 1. 2017
Dva dny s didaktikou matematiky 2017
Účetnictví u příspěvkových organizací v roce 2017
Matematika pro život II - ZŠ
Průběžné vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ v oblasti ochrany obyvatelstva
a krizového řízení
Průběžné vzdělávání učitelů ZŠ a SŠ v oblasti ochrany obyvatelstva
a krizového řízení
Způsob vykazování údajů o podpůrných opatřeních
Zákoník práce – zásadní změny v novele 2017
Novela ŠZ a zákona o pedagogických pracovnících
Management školy – reforma školství
Škola s pravidly, limity, rituály
Datové schránky v praxi škol
Bezpečná škola
Individuální vzdělávací plán ve školní praxi
Basketbal
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
8.1. Hlídky rodičů
Z podnětu komise pro prevenci kriminality se obrátil výbor SPŠ prostřednictvím třídních učitelů
na rodiče žáků s aktivitou směřující ke zvýšení bezpečnosti dětí při přecházení přes rušné ulice.
Tento projekt odstartoval dne 15. 4. 2003. Rodičovské hlídky každodenně v době od 7,15 hod.
do 8,00 hod. dohlížely na bezpečné přecházení dětí na přechodech pro chodce v blízkosti naší školy
se snahou pomoci zvláště nejmenším dětem při orientaci v provozu.
Do projektu se zapojili rodiče žáků l. – 5. ročníků.
Celou akci, včetně zajištění viditelných vest, zastřešila Městská policie. Po celou dobu trvání projektu
nedošlo k ohrožení zdraví ani bezpečnosti žádného z dětí.
Naše škola tak nadále, jako první z přerovských škol, pokračuje v projektu, který je funkční
a osvědčený v mnoha zemích EU. Za svou činnost v oblasti prevence byla škola v roce 2005 oceněna
komisí BESIP při Radě města Přerova.
8.2. Drakiáda
5. ročník drakiády proběhl dne 6. 10. 2016. Úvodní „dračí promenáda“ byla krásnou přehlídkou
draků doma vyrobených i těch koupených. Všichni zúčastnění obdrželi pamětní list, sladkost
a někteří i diplom za nejkrásnějšího doma vyrobeného draka či za draka nejoriginálnějšího.
8.3. Hrátky se skřítkem Svisláčkem pro předškoláky
V období od ledna 2017 do března 2017 se uskutečnila 3 setkání dětí předškolního věku a jejich
rodičů s učitelkami 1. stupně, na kterých se budoucí prvňáčci postupně seznamovali se školním
prostředím. Vyzkoušeli si v příjemné a přátelské atmosféře aktivity a některé úkoly, které pak
bez obav a úspěšně plnili při zápisu do 1. ročníku.
8.4. Den otevřených dveří
V sobotu dne 18. března v 9:00 hodin jsme otevřeli naši školu široké veřejnosti. Až do 13:00 hodin
jsme představovali všem návštěvníkům činnost naší školy a zájmových kroužků. Připravili jsme
výtvarné dílny, vzdělávací i sportovní aktivity, do kterých se všichni podle zájmu mohli zapojit.
Některé aktivity byly věnovány zdravému životnímu stylu a ochutnávce zdravých pokrmů.
8.5. Setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči
Na 18. května 2017 připravili učitelé 1. stupně setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů
s třídními učitelkami. Rodičům jsme poskytli nejdůležitější informace před nástupem dětí do školy.
Pro děti byl připraven program s plněním různých zábavných úkolů. Každý školáček by odměněn
malým dárkem. Toto setkání se školou se dětem i rodičům velmi líbilo a proto podobné setkání
plánujeme i v dalším školním roce.
8.6. Sběr starého papíru a použitých baterií
Od 1. 9. 2016 do 14. 5. 2017 probíhala v rámci všech přerovských základních škol soutěž vyhlášená
technickými službami města Přerova ve sběru starého papíru a použitých baterií.
Z naší školy se zapojilo celkem 405 žáků a nasbíralo se 16 210 kg papíru a 102 kg použitých baterií.
8.7. Účast žáků v soutěžích
Technická soutěž pořádaná UP Olomouc

2. místo – Růžička T.

Soutěž v počítačových a manuálních
dovednostech v Hranicích

2. místo – Vinklerová V., Pavelková B.,Caletková M.,
Suchánek J., Ngo The Viet
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Výtvarná soutěž Všechno nejlepší, Evropo! 2. místo – Juhászová E., Oherová T.
Výtvarná soutěž Kapka krve

3. kategorie
2. místo – Černá P.
3. místo – Indráková J.
4. kategorie – Společná práce
1. místo – Caletková M., Pavelka T., Trucla M.,
Zbořil R.
2. místo – Doležel R, Procházka D.
5. kategorie – Grafika na počítači
1. místo – Bubeníková B.
3. místo - Kissová K.

8.8. Sportovní soutěže
Svislá laťka – ZŠ Svisle
Mladší žáci

3. místo – Pavlík L.

Florbal - okresní kolo
Starší žačky

2. místo – Oherová T., Otáhalová K., Horáková A.,
Ondrišová A., Caletková M., Indráková J.

Florbal – okrskové kolo
Mladší žáci

2. místo – Král Z., Caletka H., Veselý V.,
Bláha D., Gavaler N., Mirga D.,
Neuwirt M., Peťka A., Ryšavý F.,
Krampla M., Passinger M.

8.9. Údaje o mimoškolních aktivitách
Školní kroužky:
- angličtina hrou
- gymbally + jóga
- zpívání s kytarou
- výtvarný s keramikou
- vaření
- vaření
- vaření
- novinářský
- kytara
- historicko-turistický
- sporťáček – sportovní hry
- šikovné ruce
- florbal
- florbal
- florbal
- basketbal

1. ročník
1. ročník
1. – 5. ročník
2. – 9. ročník
3. ročník
5. ročník
4. – 6. ročník
4. – 8. ročník
5. – 9. ročník
6. – 9. ročník
3. – 5. ročník
1. – 5. ročník
1. ročník
2. ročník
3. – 5. ročník
1. – 5. ročník
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Benková P.
Tománková D.
Duliškovičová Z.
Krumpová H.
Vitoulová E.
Vitoulová E.
Vitoulová E.
Trávníčková M.
Odradovcová D.
Škanderová T.
Pavlíčková K.
Janáková M.
Hořecký T.
Hořecký T.
Hořecký T.
Filipová E.
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8.10. Tělesná výchova
20. 6. a 26. 6. 2016 se konaly na našem školním hřišti Olympijské hry.
Těchto her se zúčastnili všichni žáci školy. Vítězné kolektivy získaly putovní poháry
a ceny z prostředků SPŠ.
8.11. Plavecký výcvik
Žáci 2. a 3. ročníku se v období od 6. 1. – 31. 3. 2017 zúčastnili plaveckého výcviku,
celkem 106 žáků.
8.12. Škola v přírodě
Na školu v přírodě vyjelo v rámci projektu 169 žáků 2. - 5. ročníku v termínu 1. 4. – 7. 4. 2017,
do Bílých Karpat – horský hotel Jelenovská.
8.13. LVK
Konal se v termínu od 6. 3. do 10. 3. 2017 - Filipovice, hotel Stará Pošta.
Pobyt na horách byl nabídnut žákům 7. – 9. ročníku.
8.14. Sportovní kurz 6. ročníku
Žáci absolvovali ve dnech 22. a 23. září dva dny plné sportu, nových poznání a aktivit. Cílem kurzu
bylo zlepšit utváření kolektivu, zapojit do kolektivu všechny žáky, umožnit žákům se lépe poznat
a utužit kamarádské vztahy.
8.15. T-mobile Olympijský běh
Dne 21. června se vybraní žáci naší školy zúčastnili celorepublikové akce „T-mobile Olympijský
běh“. Závod byl zahájen a odstartován ředitelem školy.
8.16. Dopravní výchova
Teoretická část vzdělávacího programu pro žáky 1. - 5. ročníku probíhala ve spolupráci
se Střediskem volného času ATLAS a BIOS v lednu 2017.
Praktický výcvik se uskutečnil na dopravním hřišti SVČ ATLAS a BIOS v květnu 2017.
8.17. Projekt „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“
Ve školním roce 2016/2017 se žáci prvních tříd zapojili do celostátního projektu „Už jsem čtenář
– Knížka pro prvňáčka“. Cílem projektu je podnítit zájem dětí o četbu. V prostorách dětského
oddělení Městské knihovny v Přerově na ul. Palackého se děti seznamovaly s prostředím knihovny
a plnily různé úkoly, které se vztahovaly ke knihám a čtenářským dovednostem. Poslední setkání
s pracovníky knihovny se uskutečnilo v prostorách Muzea J. A. Komenského, kde byli žáci
slavnostně pasováni na čtenáře a jako odměnu za své snažení získali knihu a na rok také zdarma
průkazku do knihovny.
8.18. Spolupráce s MŠ
Ve dnech 28. 3. a 12. 4. navštívily děti z předškolních oddělení MŠ Lověšice, Újezdec, Jasínkova
a Lešetín se svými učitelkami žáky prvního ročníku naší školy.
8.19. Kulturní akce
1. stupeň
Little Red Riding Hood – divadelní představení v Aj
O šípkové Růžence – divadelní představení
Tajný život mazlíčků – filmové představení
Opice Žofka – divadelní představení
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
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Koncert ABRAKA MUZIKA
Broučci – divadelní představení
Alvin a Chipmunkové 3 – filmové představení

Klub Teplo Přerov
Divadlo Zlín
Kino Hvězda

2. stupeň
Peter Black – divadelní představení v Aj
Borneo a Papua, beseda
Nicolas Winton – Síla lidskosti – filmové představení
Noc na Karlštejně – divadelní představení
Peru, beseda

Klub Teplo Přerov
Kino Hvězda
Kino Hvězda
Divadlo Zlín
Kino Hvězda

8.20. Jednorázové akce
říjen

listopad

prosinec
březen

duben
květen
červen

Drakiáda pro 1. stupeň
Dějepisná exkurze – Modrá u Velehradu, 7. ročník
Dějepisná exkurze – MAMUTOV, Předmostí, 6. ročník
Halloween pro 1. stupeň
Exkurze – Svíčkárna Olomouc, 1. a 4. ročník
Exkurze - Pevnost poznání - Olomouc, 6. ročník
Exkurze – Legiovlak – 9. ročník
Exkurze – Svíčkárna Olomouc, 5. ročník
Mikuláš pro 1. stupeň
Zeleninový den v rámci projektu Ovoce do škol
Vánoční jarmark
Exkurze – Nemocnice Přerov, Den ledvin, 8. a 9. ročník
Den otevřených dveří
Ovocná stezka do polí – sázení ovocných stromů – 6. a 7. ročník
Pálení čarodějnic
Plackohraní – 1. stupeň
Planetárium Brno – 5. ročník
Ukázka dravců – 1. - 2. stupeň
Přerovský zámek – Pasování na čtenáře, 1. ročník
Exkurze – Vídeň, Rakousko – 7. – 9. ročník
Exkurze – ORNIS Přerov – 7. ročník
Exkurze – Velký svět techniky – Ostrava – 8. – 9. ročník
O pohár ředitele ZŠ Svisle, turnaj ve stolním tenise

8.21. Rozloučení se žáky třídy 9.A
Dne 22. 6. 2017 v klubu Teplo Přerov za přítomnosti pedagogických pracovníků a rodičů proběhlo
slavnostní rozloučení se žáky třídy 9.A.
8.22. Do práce na kole
Již čtvrtým rokem se zaměstnanci naší školy účastní celorepublikové akce „Do práce na kole“.
Celý měsíc květen vymění auta a autobusy za kola či pěší chůzi. V letošním roce se zapojilo celkem
11 sportovců.
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí
V tomto školním roce proběhla kontrola ČŠI.
Předmětem kontrolní činnosti byla kontrola vedení dokumentace školy, kontrola postupu školy
při poskytování podpůrných opatření a kontrola průběžného předávání agregovaných údajů v souvislosti
se změnou poskytovaných podpůrných opatření.
U žádného ze sledovaných bodů nebylo zjištěno porušení právních předpisů.

10. Základní údaje o hospodaření školy
Údaje o hospodaření školy jsou součástí přílohy č. 1 k výroční zprávě.

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
11.1. Projekt reg.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005549, Inkluze v ZŠ Přerov Svisle
Projekt je zaměřen na následující témata: osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí
a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, zřízení pracovních pozic školního speciálního pedagoga
a školního asistenta.
11.2. Ovoce do škol
Základním cílem celého projektu „Ovoce a zelenina do škol“ je přispět k trvalému zvýšení spotřeby
ovoce a zeleniny, vytvořit správné stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské
obezitě.
11.3. Mléko do škol
Mléko pro evropské školy je program, kdy se Evropská unie a Česká republika podílejí na podpoře
spotřeby mléka a mléčných výrobků u dětí z mateřských, základních a středních škol.
11.4. Obědy pro děti
Podpora školního stravování žáků základních škol. V rámci školy byly vyhledáváni žáci ze sociálně
slabého prostředí a rodičům byla nabídnuta pomoc formou finančního daru na úhradu nákladů školního
stravování.

12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního
učení
Pedagogové se účastnili DVPP dle schváleného plánu. Členové pedagogického sboru se zúčastnili
vzdělávacích akcí zaměřených na zavádění společného vzdělávání (inkluzi) od 1. 9. 2016.
Specializační studium úspěšně ukončila koordinátorka Školního vzdělávacího programu.
Výroční zpráva o činnosti školy 2016/2017
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13. Údaje
o
předložených
a
financovaných z cizích zdrojů

školou

realizovaných

projektech

13.1. Budování odborné učebny přírodopisu-pořízení pomůcek k rozvoji EVVO
Projekt je zaměřen na modernizaci podmínek výchovy a vzdělávání. Dlouhodobé, stálé využívání
odborné přírodopisné učebny k výukovým i mimovýukovým aktivitám v oblasti EVVO.
Efektivnější a intenzivnější vedení cílové skupiny ke vztahu k přírodě a svému životnímu prostředí.
13.2. Záchrana říše Fantazie (ozdravné pobyty žáků)
Projekt navázal na ozdravné pobyty realizované v předchozím školním roce. Ozdravné pobyty mají
zlepšit zdraví dětí z lokalit s horším ovzduším a současně rozšířit jejich vzdělávání a povědomí v oblasti
životního prostředí EVVO.

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
14.1. Odborová organizace není zřízena.
14.2. Spolupráce s podniky: MEOPTA Přerov, ČMŽO Přerov, Precheza Přerov, Úřad práce Přerov,
Honeywell Aerospace Hlubočky, Tovačov SOŠ, BIRCHER Hranice, SCHÄFFER Hranice, SPŠ Hranice.
14.3. Spolupráce s dalšími institucemi VÚP Praha, NIDV Praha, ČŠI, Muzeum JAK Přerov, Knihovna
Přerov, SVČ ATLAS a BIOS Přerov, Městská policie Přerov, PPP Přerov, Magistrát města Přerova,
AŠSK ČR, Florbalový klub FBC Přerov, Český svaz Kin-ballu Hradec Králové, KÚ Olomouckého kraje,
UP Olomouc, MAP Přerov.

Závěr
Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2016/2017 byla schválena
Školskou radou ZŠ Přerov, Svisle 13 dne: ……………………………………. .

Seznam použitých zkratek
ADHD/ADD
ČŠI
EVVO
InspIS
LVK
RVP ZV
SPŠ

- hyperaktivita s poruchou pozornosti/porucha pozornosti
- Česká školní inspekce
- environmentální vzdělávání, výchova a osvěta
- informační elektronický systém ČŠI
- lyžařský výcvikový kurz
- Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání
- Sdružení přátel školy
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PŘÍLOHA Č.1

Hospodaření školy za rok 2016
Finanční hospodaření základní školy se řídilo ročním rozpočtem.
Během kalendářního roku docházelo k individuálním úpravám plánu, které byly po zpracování
předloženy ke schválení zřizovateli.
Finanční prostředky (příjmy) byly členěny z hlediska zdrojů.
Organizace hospodařila s peněžními prostředky přijatými ze SR (NIV celkem), z rozpočtu zřizovatele
(provozní výdaje) s příjmy z doplňkové činnosti, s prostředky svých fondů a ostatními příjmy.
Veškeré výdaje – náklady finančních prostředků organizace byly členěny dle finančních toků
a jednotlivých činností účetní jednotky. Čerpání finančních prostředků bylo sledováno prostřednictvím
syntetických účtů, které byly rozvedeny dle požadovaných hledisek na účtech analytické evidence.
Doplňková činnost byla sledována účetně odděleně a okruhy doplňkové činnosti se řídily zřizovací
listinou.
Dle vnitřní směrnice o finanční kontrole probíhala v organizaci předběžná, průběžná a následná kontrola
příjmů a výdajů organizace.
Vyúčtování finančních prostředků - provozní příjmy a výdaje
Příjmy:
provozní dotace
2 262 721,00
výnosy z dotací (transferů)
301 920,00
výnosy z dotací (baterie)
1 500,00
výnosy z prodeje služeb-hřiště
21 125,00
výnosy z prod. služeb-družinné 164 320,00
jiné z vl.výkonů
15 420,00
zaúčtování fondů
102 255,39
zaúšt.fondů (obědy pro děti dar)
7 273,00
ostat.výnosy z činnosti
34 659,30
celkem
Výdaje:

2 911 193,69

spotřeba materiálu
122 900,40
spotřeba energie
900 069,35
opravy a udržování
99 242,50
cestovné
1 624,00
ostatní služby
478 811,58
ost. služby (obědy pro děti dar)
7 273,00
mzdové náklady
149 490,00
zákon. sociální pojistné
9 027,89
jiné soc.pojišť.
108,87
zák.soc. náklady (FKSP)
8 103,50
daně a poplatky
39 592,00
ostatní náklady činností
45 766,80
odpisy DNM
562 755,00
odpisy DNM transferů
301 920,00
náklady z DDHM
184 508,80
celkem
2 911 193,69
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Vyúčtování finančních prostředků na mzdy a ONIV
Příjmy:
neinvestiční dotace
15 640 234,00
jiné výnosy z vl.výk.(akce šk.)
237 127,00
čerpání fondů
22 249,33
ostatní výnosy
7 149,00
celkem
15 906 759,33
Výdaje:
mzdové náklady
OON
Odvody ZP a SP
zákonné sociální náklady
jiné soc. pojištění
spotřeba materiálu
cestovné
ostatní služby
DVPP
Náklady z DDHM a DDNM
celkem

11 158 137,00
102 000,00
3 781 846,11
176 881,11
45 525,55
91 704,00
44 118,00
312 153,00
40 681,00
153 713,56
15 906 759,33

Vyúčtování účelových dotací:

Dotace na podporu aktivity v oblasti EVVO
výnosy z dotace celkem
čerpání fondů
celkem

24 000,00
8 000,00
32 000,00

Výdaje:
spotřeba materiálu
náklady na DDHM
celkem

22 815,00
9 185,00
32 000,00

Ozdravný pobyt žáků 2-5. ročník (podpora v rámci Národního programu Státního fondu ŽP)
Příroda je pestrý dům
neinvestiční dotace
jiné výnosy z vl.výk.
čerpání fondů
celkem
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Výdaje:
spotřeba materiálu
Ostatní služby
celkem

15 880,00
321 516,00
337 396,00

Mimoškolní činnost:
příspěvek celkem
zapojení fondů-čer. daru
Jiné výnosy z činn. kroužku
Celkem

80 680,00
973,40
15 200,00
96 853,40

Výdaje:
čerpání: mzdy
zákonné pojistné
zákonné soc. náklady
spotřeba materiálu
náklady z DDHM
celkem

50 370,00
216,00
300,00
15 638,40
30 329,00
96 853,40

Fond reprodukce majetku:
Hlavním zdrojem fondu byly odpisy dlouhodobého majetku prováděné podle schváleného odpisového
plánu. Organizaci byl nařízen 69,60 % odvod z odpisů nemovitého majetku školní hřiště a od 30. 9. 2014
62,84% odvod z odpisů nemovitého majetku budova (zajištění energetický úspor objektu Základní školy).
Zapojení fondů:
Rezervní fond HV
Rezervní fond ost. tit.
Fond odměn

79 965,72 Kč
35 382,00 Kč
16 311,00 Kč

Zlepšený hospodářský hospodaření za rok 2016
Návrh na rozdělení výsledku hospodaření: rezervní fond
fond odměn

72 072,80 Kč
57 658,00 Kč
14 414,80 Kč

Příděly zlepšeného hospodářského výsledku byly po schválení zaúčtovány do fondů.
V Přerově dne 14. 08. 2017
Zpracovala: L. Cigánková
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