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1. Základní údaje o škole   

 
 
 

Název a sídlo školy:  Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín,  

příspěvková organizace 

Křižná 167, Valašské Meziříčí, 757 01   

 

Zřizovatel:    Město Valašské Meziříčí,  

 Náměstí 7, Valašské Meziříčí 

 PSČ 757 38, okres Vsetín 

   

Právní forma školy:  Příspěvková organizace s právní subjektivitou od 2. 1. 1993 

 

 

Ředitel školy:    PhDr. Milena Medková  

 

Statutární zástupce    Mgr. Ilona Hanzlová 

ředitele školy: 

 

Zástupce ředitele   Mgr. David Kubas 

školy pro II. stupeň:  

 

Účetní školy   Veronika Hašová  

   

Kontakt:   Tel.: 571 622 546, 571 623 592 

Fax.: 571 622 546 

Email:zskrizna@zskrizna.cz 

Informace: Mgr. Ilona Hanzlová 

    

Školská rada:            Mgr. Václav Hajda  - předseda 

    MUDr. Libuše Dvořáková 

    Alena Střítezská  

 

 

Datum zřízení školy a zařazení školy do sítě škol: 

 

Škola založena dne 1. 9. 1964, zařazena do sítě škol 17. 2. 1998, resortní identifikátor školy v síti 

škol: 600149595, IČO 45211451, DIČ: CZ 45211451. 

 

 

 

Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě škol a jejich kapacity: 

 

Základní škola      750 žáků 

Školní družina  Křižná     300 žáků 

Školní klub Křižná      300 žáků 

Školní jídelna u ZŠ Křižná VM    1100 žáků 
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 Počet tříd 

/skupin 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu /skupinu 

Přepočtený počet 

pedagog. prac. 

 /prac.ŠJ/ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 16 333 20,8 19 17,5 

2. stupeň 13 311 23,9 22 14,13 

Školní družina 8 206 25,75 6,4 32,1 

Školní klub 1 241 --    0,93 259 

Školní jídelna X 572   x               8,35 x 

jiné 0 0 0               0 0 

 

Tabulka č. 1: Počty tříd, žáků a pedagogických pracovníků 
 

 

  

2. Přehled oborů vzdělávání  

 

vzdělávací program školní rok 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávaní 

Škola plná života 

 

1.3.4.5.6.7.8.9. 

 

644 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace poskytuje 

základní vzdělání pro první – devátý ročník na adrese Křižná 167, Valašské Meziříčí 757 01. 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017 

 

    Počet fyzických Přepočtené   

                     osob    úvazky 

 

Interní pracovníci  49 + 3MD      51,328  

 

Odborná a pedagogická způsobilost učitelů školy je plně v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., 

zákon o pedagogických pracovnících v platném znění. Při přijímání nových pracovníků bylo 

dbáno na kvalifikovanost v souladu s novelou uvedeného zákona.  

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017: 

    

   počet fyzických osob  přepočtené úvazky 

   

Interní pracovníci   15 + 1MD      15,476    

 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a přijetí do školy 

 

V letošním školním roce se na naší škole zúčastnilo zápisu do 1. třídy 73 dětí. 8 dětem požádali 

zákonní zástupci o odklad školní docházky.  

1. září 2017 nastoupilo do třech 1. tříd 61 žáků.  
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5. Údaje o přijetí žáků školy k sekundárnímu vzdělávání 

 
 

Přijímací řízení do oborů SŠ – 9. ročníky 

 

 
Termíny pro přijímací řízení na střední školy a konzervatoře (včetně termínů přijímacích 

a talentových zkoušek) stanoví školský zákon a vyhláška, kterou se stanoví podrobnosti 

o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a která nahrazuje vyhlášku č. 

671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

Novinkou v přijímacím řízení ve školním roce 2016/2017 bylo zejména: 

 sjednocení termínu pro předkládání přihlášek ke střednímu vzdělávání do oborů vzdělání bez 

talentové zkoušky na 1. března na první kolo přijímacího řízení, 

 konání povinné jednotné zkoušky v oborech s maturitní zkouškou (s výjimkou oborů 

zkráceného studia a oborů vzdělání skupiny oborů 82 Umění a užité umění), a to pro všechny 

formy vzdělávání, 

 přípravu zadání testů jednotné zkoušky, jejich distribuci, zpracování a hodnocení výsledků 

testů zajišťovalo Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (Centrum).  

 jednotné zkoušky se konaly formou jednotných písemných testů z předmětů Český jazyk 

a literatura a Matematika a její aplikace v rozsahu stanoveném Rámcovým vzdělávacím 

programem pro základní vzdělávání, 

 jednotné testy byly vyhodnoceny centrálně a zaslány bezplatně školám, 

 školy hodnocení jednotné zkoušky zapracují v celkovém hodnocení splnění kritérií 

přijímacího řízení uchazečem; hodnocení jednotné zkoušky se podílí na hodnocení uchazeče 

nejméně 60 % a v případě přijímacího řízení do oborů vzdělání Gymnázium se sportovní 

přípravou nejméně 40 %, 

Přijímacího řízení se zúčastnilo 64 žáků 9. ročníku  

  

Třída Chlapci Děvčata Celkem žáků 

9.A 12 10 22 

9.B 6 13 19 

9.C 15 8 23 
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Seznam žáků a zvolená SŠ 

 

třída škola obor město 

9.A 

MŠ, ZŠ a SŠ pro 

sluchově postižené informační technologie Valašské Meziříčí 

9.A SPŠS výpočetní technika Vsetín 

9.A Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

9.A SŠ Kostka pedagogické lyceum Vsetín 

9.A OA obchodní akademie Valašské Meziříčí 

9.A Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

9.A OA informační technologie Valašské Meziříčí 

9.A  SOŠ a gym. ekonomika a podnikání Staré Město 

9.A SPŠS výpočetní technika Vsetín 

9.A SŠIEŘ moderní informační technologie Rožnov pod Radhoštěm 

9.A SŠIEŘ moderní informační technologie Rožnov pod Radhoštěm 

9.A Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

9.A SZŠ zdravotnický asistent Hranice na Moravě 

9.A SPŠS výpočetní technika Vsetín 

9.A SZŠ zdravotnický asistent Vsetín 

9.A OA obchodní akademie Valašské Meziříčí 

9.A Gymnázium 4 leté studium Rožnov pod Radhoštěm 

 

9.B OA veřejnosprávní činnost Valašské Meziříčí 

9.B Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

9.B SPŠS výpočetní technika Vsetín 

9.B SPŠS ekonomika a podnikání Vsetín 

9.B Gymnázium zdravotnický asistent Vsetín 

9.B SUŠS design skla Valašské Meziříčí 

9.B ISŠ-COP mechanik, elektrotechnik Valašské Meziříčí 

9.B SSOŠ bezpečnostně právní činnost Hranice na Moravě 

9.B SPŠS ekonomika a podnikání Vsetín 

9.B SSOŠ bezpečnostně právní činnost Hranice na Moravě 

9.B OA veřejnosprávní činnost Valašské Meziříčí 

9.B Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

9.B SZŠ zdravotnický asistent Hranice na Moravě 

9.B SOŠ dopravy a CR dopravní manažer Krnov 

9.B SPŠ aplikovaná chemie Hranice na Moravě 

9.B OA veřejnosprávní činnost Valašské Meziříčí 

9.B ISŠ-COP mechanik, elektrotechnik Valašské Meziříčí 

 

9.C ISŠ-COP mechanik, elektrotechnik Valašské Meziříčí 

9.C SPŠS aplikovaná chemie Hranice na Moravě 

9.C Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

9.C SSOŠ bezpečnostně právní činnost Hranice na Moravě 
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9.C VOŠ a SŠ technická výkonové a trakční systémy Česká Třebová 

9.C ISŠ-COP mechanik strojů Valašské Meziříčí 

9.C OA Informační technologie Valašské Meziříčí 

9.C Gymnázium 4 leté studium Frenštát pod Radhoštěm 

9.C ISŠ-COP mechanik strojů Valašské Meziříčí 

9.C SPŠS design interiérů Valašské Meziříčí 

9.C OA veřejnosprávní činnost Valašské Meziříčí 

9.C ISŠ-COP mechanik strojů Valašské Meziříčí 

9.C Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

9.C SPŠ aplikovaná chemie Hranice na Moravě 

9.C OA Informační technologie Valašské Meziříčí 

9.C SPŠ požární ochrana Hranice na Moravě 

9.C ISŠ-COP mechanik, elektrotechnik Valašské Meziříčí 

9.C SUŠ průmyslový design Ostrava 

9.C Gymnázium 4 leté studium Valašské Meziříčí 

 

 

 

Pochvaly a ocenění: 

 

Pochvala třídního učitele  104 žáků  

Pochvala ředitele školy 12 žáků 

Knižní odměny    27 žáků  

 

Napomenutí a důtky: 

 

Napomenutí třídního učitele 19 žáků  

Důtka třídního učitele   21 žáků 

Důtka ředitele školy  1 žák 

         
 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2016/2017: 

 
 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 2  0,004 % 

3 – neuspokojivé 0                              0 % 

 

 
Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017: 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 2 0,004 % 

2. pololetí 92                              0,170 % 

za školní rok 94  0,087 % 
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Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2016/2017: 

 

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Autismus 7, 8. 2 

Tělesné postižení 5., 8.. 3 

S vývojovými poruchami učení, 

chováni 

1.-9. 23 

 

 

 

Pro žáky byly zpracovány individuální učební plány, uplatňován individuální přístup, dotace 

hodin mimo vyučovací plán tříd na AND. U řady žáků porucha učení doprovázena sníženou 

školní přizpůsobivostí (poruchami chování). Na škole působily ve školním roce 2015/2016 dvě 

asistentky pedagoga a od 1. ledna 2017 pracoval na škole školní asistent v rámci projektu OP 

VVV „Inkluze společně“, reg č. CZ.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110. 

 

Ukázalo se, že velmi dobrou cestou je podpora přírodovědných předmětů a spolupráce 

s odbornými středními školami. Především v oblasti předmětů „pracovní činnosti“ jsme opět 

využívali dílny a pracoviště Střední průmyslové školy strojnické ve Vsetíně a Střední 

průmyslové školy stavební ve Valašském Meziříčí. Žáci zde pracovali pod vedením mistrů 

daných škol. Tím, že poznají prostředí technické školy, mohou se lépe orientovat ve výběru 

dalšího vzdělávání. Spolupráci se Střední průmyslovou školou strojnickou ve Vsetíně a Střední 

stavební školou ve Valašském Meziříčí rozvíjíme i nadále – kroužky, projektové dny. 
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6. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 

 

Ročník Název Vyučující 

Počet 
žáků 

7. 

Informatika  Ing. Gabriela Stejskalová 13 

Konverzace v anglickém 

jazyce 1 Mgr. Ivana Sturm 14 

Konverzace v anglickém 

jazyce 2 Mgr. Veronika Komínková 
13 

Cvičení z matematiky 

Mgr. Renata Gehringer, Mgr. 

Helena Koňaříková 
13 

Užitá výtvarná výchova Mgr. Denis Zimmer 9 

Přírodovědné praktikum Mgr. Renata Horváthová 15 

8. 

Přírodovědné praktikum Mgr. Markéta Vlčková 14 

Užitá výtvarná výchova Mgr. Denis Zimmer 14 

Informatika  Ing. Gabriela Stejskalová 15 

Konverzace v anglickém 

jazyce Mgr. Ivana Sturm 10 

Cvičení z matematiky 

Mgr. Renata Gehringer, Mgr. 

Helena Koňaříková 15 

9. 

Přírodovědné praktikum Mgr. Jiří Ondra 13 

Cvičení z matematiky 1 

Mgr. Renata Gehringer, Mgr. 

Helena Koňaříková 15 

Cvičení z matematiky 2 Ing. Gabriela Stejskalová 14 

Informační výchova PhDr. Milena Medková 13 

Užitá výtvarná výchova Mgr. Denis Zimmer 10 

 

 

Kroužky:  

Výtvarně keramická činnost – 1. stupeň ŠD 

Keramika – 1. stupeň ŠD 

Florbal – 1. stupeň ŠD 

Volejbal –NF 

Badminton – ŠK 

Příprava žáků 9. ročníku z JČ  

Příprava žáků 9. ročníku z M 

Atletický kroužek – 1. stupeň, ŠD  

Gymnastika – 1. stupeň, ŠD   

Dramatický kroužek – 1. stupeň, ŠD   

Hudební kroužek – 1. stupeň, ŠD   
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Soutěže a přehlídky, počty zúčastněných žáků ve školním roce 2016/2017 

 

     

Název soutěže školní kolo okresní kolo 

   

Matematická olympiáda 40 2 

Pythagoriáda 49 7 

Dopravní soutěž - 8 

Krásenský zvoneček 12 - 

Přírodopis 58 - 

Chemická olympiáda 3 - 

Olympiáda jazyk český 8 - 

Olympiáda jazyk anglický 48 2 

Olympiáda jazyk německý 15 2 

Zeměpisná olympiáda 42 3 

Klokan 560 - 

Dějepisná olympiáda 6 - 

   

Výtvarné soutěže 280 - 

Soutěž v LA 48 14 

   

 

Další úspěchy: 

                                                                                                                                                  

Petra Oravová – účast v celostátní kole chemické soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika 

ČR“ 

 

Matěj Hás – 2. místo Krajské kolo zeměpisné olympiády 

 

Tomáš Čajan – 10. místo Krajské kolo biologické olympiády 

 

Anna Buriánová – 11. místo Krajské kolo matematické olympiády 

 

Štěpán Janetka, žák 7. A 

Výhra v okresním kole dětské literární soutěže „O poklad strýca Juráša“ 

 

Bubníková Vendula, žákyně 5. B 

Cena v mezinárodní soutěži Kniha je kamarád, celkem hodnoceno 958 soutěžních prací 

 

Přehlídka dětských recitátorů 2017, okrskové kolo 

I. kategorie – celkem 27 soutěžících 

1. místo Eliška Příleská  

III. kategorie – celkem 13 soutěžících 

Čestné uznání poroty Ema Slováková  
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Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English   22 žáků 

 

 

Žáci naší školy opět zdárně složili zkoušku Cambridge z AJ, úroveň Starters, Flyers, Movers, 

KET a PET. 

Neobvyklých výsledků dosáhli naši 3 žáci již v 8. ročníku ZŠ. Žáci Lada Fusková, Martin 

Ovčáček z letošní 9. A . a Markéta Mišunová z letošní 9.C složili s vysokým bodovým 

ohodnocením Cambridge zkoušku, úroveň PET, která svou náročností odpovídá úrovni maturitní 

zkoušky z AJ na současných středních školách v České republice. Tito žáci se chtějí nadále 

připravovat na další stupeň Cambridge zkoušky z AJ. 

Naše úspěchy svědčí, že pokud je zájem ze strany žáků a rodičů, naše škola umožňuje další 

studium anglického jazyka na vysoké úrovni. Dává tak v širokém okolí jedinečnou šanci 

talentovaným žákům a žákům s upřímným zájmem o angličtinu, aby se dále profilovali pro své 

budoucí zaměření. 

 

Mgr. Ivana Sturm 
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Podpora výuky anglického jazyka na 1. stupni 

 

 

1. Byla vytvořena skupinka žáků s větším zájmem o jazykové vzdělávání ve druhých 

ročnících. Tito žáci byli vyučováni dle plánu pro 2. ročníky. Byly u nich především 

rozvíjeny poslechové a komunikativní dovednosti. Na konci školního roku děti pohotově 

reagovaly na pokyny v anglickém jazyce a dokázaly odpovídat na jednoduché otázky a 

dokázaly zpívat písničky a přednášet říkanky. Rozdíl v komunikačních dovednostech 

mezi nimi a ostatními dětmi ročníku je patrný. 

2. Realizovali jsme šablonu CLIL ve výuce na ZŠ, kdy pedagog-jazykář-lektor vedl 2 

pedagogy-nejazykáře a pomáhal jim s jazykovou přípravou a s realizací CLIL lekcí 

v jeho hodinách. Zapojení pedagogové: Jonášová-lektor, Fojtíková, Horváthová, 

Valachová; Šturm-lektor, Hrabovská, Svozilová. 

3. Pod záštitou partnerské jazykové školy Hellou probíhalo celkem 5 přípravných kurzů na 

Cambridge zkoušky na úrovni Starters, Movers, 2x Flyers a PET. 

4. V říjnu 2016 a v březnu 2017 si uchazeči o Cambridge zkoušky vyzkoušeli pretesty. 

5. V červnu kandidáti úspěšně složili Cambridge zkoušky na svých úrovních. YLE Starters 

– 6 žáků ,YLE Flyers – 13 žáků, PET – 3 žáci. ZŠ Křižná je jediná škola v celém 

Zlínském kraji, která připravuje systematicky své žáky na mezinárodní zkoušky.  

6. Zapojili jsme se do 6.ročníku projektu Grab the Reader Vybudování anglické knihovny a 

postoupili do užšího výběru. 

7. Žáci na 1. stupni se zapojili do soutěže Cambridge Univerzity Press a snaživě plnili 

zadané úkoly, které rozvíjely jejich jazykové dovednosti.  

8. V lednu naší školu navštívila Anna Yang, studentka z Číny a zpestřila našim žákům jejich 

páteční vyučování. Anna si připravila soutěže a kvízy s drobnými odměnami. Děti měly 

zase připravené otázky pro Annu. Žáci tak měli opět možnost procvičit si svoje jazykové 

dovednosti angličtiny v praxi.  

9. V rámci projektu Edison navštívili v květnu školu 2 studenti z Indie a Georgie a 

představili žákům svoji zemi a kulturu v AJ. 

10. Žáci 4. a 5. ročníků a 2.stupně navštívili divadelní představeni mluvené        v anglickém 

jazyce a měli tak možnost procvičit si své jazykové dovednosti mimo školní lavice. 

11. Žáci 3.A  pod vedením Mgr. Jonášové nacvičili dvě známé pohádky v anglickém jazyce a 

předvedli je žákům jiných tříd a v mateřské škole. 

 

 

Mgr. Jonášová Zdenka 
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V matematice jsme se zúčastnili těchto soutěží 

 

Kromě kvalitní výuky, která se projevila mj. tím, že většina žáků  9.ročníku bezproblémově 

zvládla přijímací zkoušku z matematiky (k čemuž určitě přispěl i kroužek Příprava na přijímací 

zkoušky z matematiky, který každoročně pro žáky 9.ročníku pořádáme), jsme se již tradičně 

zapojili do matematických soutěží a dosáhli v nich výborné výsledky: 

 

V Matematické olympiádě se celkem 10 žáků stalo úspěšnými řešiteli okresního kola. Václav 

Burian (6.D) v kategorii Z6 obsadil 5.místo, Anna Bajzíková (7.C) v kategorii Z7 a Tomáš Čajan 

(8.A) v kategorii Z8 obsadili shodně 2.místo. Anna Burianová (9.A) pak v kategorii Z9 skončila 

na 4.místě a postoupila do krajského kola, kde se rovněž stala úspěšnou řešitelkou. 

 

Do školního kola Pythagoriády se zapojilo 49 žáků, z nich se do okresního kola probojoval 

Tomáš Čajan (8.A). Bohužel však kvůli kolizi termínů s krajským kolem Biologické olympiády 

se ho nemohl zúčastnit. 

 

Soutěže Matematický klokan – okresní kolo se zúčastnilo celkem 40 žáků. Tomáš Čajan (8.A) 

získal nejvíce bodů v celém okrese Vsetín a Anna Bajzíková (7.C) byla v rámci okresu třetí. 

 

 

 

 

Vypracoval Pavel Bernhard 

5. 7. 2017 
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V oblasti tělesné výchovy jsme se zúčastnili těchto soutěží: 
 

Sportovní soutěže školní rok 2016-2017 

 

   Soutěž Kategorie   

halová kopaná  starší žáci okrskové kolo 1. místo 

halová kopaná  starší žáci okresní kolo 1. místo, 

halová kopaná  starší žáci krajské kolo 4. místo 

přespolní běh mladší žákyně okresní kolo 4. místo 

Zátopkova štafeta žáci, žákyně 3. místo 

Fotbal- Turnaj přátelství mladší žáci 2. místo 

Plavecký pohár žáci, žákyně družstvo 1. místo 

ČEZ STREET florbal mladší žáci předkolo 

Florbal starší žákyně okrskové kolo 3. místo 

Florbal mladší žáci okresní kolo 4. místo 

Vánoční laťka žáci, žákyně akce školy 

basketbal starší žákyně 3. místo v okrskovém kole 

volejbal starší žáci okrskové kolo 

volejbal starší žákyně okrskové kolo 

OVOV   okresní kolo, 

OVOV   krajské kolo  

Pohár rozhlasu mladší žákyně okrskové kolo 

Pohár rozhlasu starší žákyně okrskové kolo 

Coca - cola cup 

mladší,starší 

žáci 3. místo 

minikopaná starší žáci 3. místo 

1.valašská olympiáda 1.-9. ročník školní kolo 

 

 

  Zapsala: Mgr. Renata Horváthová 
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Rozvojový program Excelence 

 

Základním cílem tohoto programu je především podpora, zvyšování kvality a rozšiřování péče o 

nadané žáky na základních a středních školách, kteří jsou schopni dosahovat vynikajících 

výsledků. Mezi další cíle tohoto programu patří zvýšení zájmu a motivace žáků, pedagogických 

pracovníků a škol o účast v soutěžích a přehlídkách, a tedy o zvyšování vědomostní úrovně žáků 

nad rámec školních vzdělávacích programů. 

 

Naší škole vznikl nárok na čerpaní finančních prostředků v rámci ministerského rozvojového 

programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2016/2017 –

Excelence základních a středních škol 2017. Byli jsme úspěšní v matematice, chemii a zeměpisu.  

 

 

7. Školské poradenské pracoviště 

 

Školské poradenské pracoviště na naší škole tvoří výchovný poradce Mgr. Hana Salamonová, 

školní psycholožka Mgr. Kateřina Indráková a školní metodik prevence Mgr. Jana Bernátková. 

Hlavní náplní je poskytování podpory pro žáky se SVP, pomoc při řešení kázeňských problémů 

či sledovat a řešit projevy sociálně patologických jevů u žáků (záškoláctví, násilí, vandalizmus, 

šikana a další). Jsme poradenským subjektem, na který se mohou učitelé, rodiče i sami žáci v 

případě problémů obrátit. Základní škola Křižná má zaveden systém výchovného poradenství, v 

rámci kterého jsou poskytovány žákům a jejich zákonným zástupcům poradenské a konzultační 

služby. Konzultační hodiny výchovné poradkyně, metodika prevence i školní psycholožky pro 

žáky, rodiče i učitele probíhaly po dohodě kdykoliv dle potřeby a zájmu. 

ŠPP v rámci naší školy plní především následující úkoly: 

 Řeší prospěchové, kázeňské, rodinné a zdravotní problémy vyplývající z klasifikačních 

porad nebo na základě podnětu třídního učitele nebo zákonných zástupců 

 Poskytuje pomoc v případě vztahových, citových či rodinných problémů a 

zprostředkovává další odbornou pomoc (pedagogicko psychologické vyšetření, 

konzultaci s psychologem, návštěva u psychologa, psychiatra nebo sociálního pracovníka 

apod.) 

 vyřizují dotazy rodičů, na požádání jim poskytují rady ohledně výchovy v rodině  

 pomáhají absolventům školy při rozhodování o další profesní či studijní orientaci   

 spolupracují s učiteli, kteří provádějí nápravu, sledují změny a pokroky u žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami 
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 pomáhají organizovat školní vzdělávací akce 

V rámci výchovného poradenství se zaměřuji na práci se žáky na prvním i druhém stupni. Jedná 

se o činnosti týkající se žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, poradenství ve vztahu k 

volbě povolání, informační činnosti pro žáky i rodiče, výběru dalšího studia nebo jiné formy 

přípravy na povolání žáků. Žáci jsou pravidelně informováni o aktualitách ve vztahu 

k přijímacímu řízení a o středních školách. Provádím administrativní činnosti s tím související, 

sběr přihlášek ke studiu, vydávání zápisových lístků, vedení dokumentace, informační schůzky 

pro žáky, besedy na ÚP ve Valašském Meziříčí a individuální konzultace pro žáky i rodiče.  

Dále spolupracujeme s Policií ČR, KPPP a SPC ve Valašském Meziříčí, s OSPOD ve Valašském 

Meziříčí, SVP ve Valašském Meziříčí aj. 

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Mezi žáky se speciálními vzdělávacími potřebami řadíme (na základě vyšetření v pedagogicko 

psychologické poradně nebo ve speciálně pedagogickém centru) žáky s přiznaným podpůrným 

opatřením. Ve školním roce 2016/2017 bylo ve škole vzděláváno 39 dětí s PO1 a 32 dětí 

s přiznaným PO2 nebo s původním označením zdravotního postižení. V průběhu školního roku 

byla vedena spisová dokumentace o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami, která se 

průběžně aktualizovala na základě psychologického a speciálně-pedagogického vyšetření či 

vyšetření v SPC. Žáci s PO1 (převážně žáci s lehčími formami specifických poruch učení a 

specifických poruch chování) byli vzděláváni s využitím plánu pedagogické podpory (speciálně 

pedagogické metody, postupy, formy, individuální podpora v rámci výuky). Žáci s PO2 

v převážné většině (dle doporučení KPPP nebo SPC) pracovali podle individuálního plánu a ve 

výuce jim byly poskytnuty speciální metody, postupy, formy a prostředky vzdělávání, 

kompenzační a rehabilitační pomůcky, speciální učebnice, didaktické materiály. 



18 

 

 

Oblast výchovně vzdělávací práce 

 

 Spolupráce s Úřadem práce ve Valašském Meziříčí, poskytování pomoci a podpora žáků 

ve vztahu k trhu práce. Využití informací z pravidelných schůzek výchovných poradců, 

které se konají v KPPP Valašské Meziříčí 

 Ve spolupráci s Policií ČR a strážníky městské policie probíhají besedy se zaměřením na 

trestně právní odpovědnost a prevenci rizikového chování 

 Úřad práce a jeho Informační a poradenské středisko je dalším subjektem v soustavě 

poradenských služeb při výběru vzdělání, které mohou žáci ve skupinách nebo 

individuálně využívat 

 Koordinace součinnosti třídních učitelů s ostatními vyučujícími při řešení méně 

závažných výchovných a vzdělávacích problémů  

  Individuální pohovory se žáky nebo rodiči konající z důvodu nutnosti projednání např.  

neomluvené absence, porušování Školního řádu, nepořádnost, nepřipravenost na 

vyučování, drzé chování, projednávání závažnějších výchovných problémů a kázeňských 

přestupků. O důvodech a průběhu konání pohovorů (jednání) jsou vždy informováni 

zákonní zástupci a vedení školy. 

 V měsíci červnu školní psycholožka zorganizovala ve vybraných třídách aktivity na 

podporu zlepšení spolupráce, empatie, respektu a důvěry mezi spolužáky. 

 

Oblast volby povolání 

 V předmětu Volba povolání, který se koná v rámci pracovních činností se žáci 8. ročníků učí 

orientovat v důležitých profesních informacích. Na základě dostupných informací se správně 

rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru vhodné střední školy.  

 

Konkrétní uskutečněné akce v rámci kariérového poradenství: 

1) Úspěšná realizace Burzy škol – setkání zástupců SŠ a SOU s rodiči a žáky ve školní jídelně 

ZŠ Křižná 

2) Společná schůzka s vycházejícími žáky dne 13. a 14. 12. 2016 na téma: Každé rozhodnutí 

stojí na informacích 

3) Individuální konzultace s rodiči vycházejících žáků v oblasti volby povolání – pomoc při 

výběru školy, rozhodování, vyplňování přihlášek  
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4) Realizace přípravy přihlášek na SŠ a SOU a rozdání informačních materiálů k přijímacímu 

řízení 2016/2017, rozdání Atlasů školství ve spolupráci s ÚP Valašské Meziříčí 

5) Příprava a evidence zápisových lístků, řešení odvolání, pomoc žákům s odesláním zápisových 

lístků, pomoc při odvolání 

8) Zpracování výsledků přijímacího řízení na gymnázia, SŠ a SOU ve školním roce 2016/2017, 

Technický jarmark 

9) Gymnázium Františka Palackého zrealizovalo přijímačky nanečisto, kterých se zúčastnilo 

několik žáků naší školy. 

 

Závěrečné shrnutí 

 

Prostřednictvím informačních schůzek, nástěnek a webových stránek školy 

http://www.zskrizna.cz/ byly vycházejícím žákům a jejich zákonným zástupcům podávány 

informace spojené s přijímacím řízením. Na I. i II. stupni se pohovory s žáky a jejich zákonnými 

zástupci týkaly neplnění školních povinností, nerespektování autority učitele, vulgárního chování 

vůči spolužákům, učitelům, sebepoškozováním a pokusy o něj, narušování výuky nevhodným 

chováním, krádeže, záškoláctví a s tím spojené neomluvené absence. Neomluvenou absenci 

řešíme podle metodického pokynu k prevenci záškoláctví, důslednou kontrolou docházky a 

dodržováním pravidel při omlouvání. Ve všech případech jednání se žáky nebo zákonnými 

zástupci jsou vedeny pečlivé zápisy a dokumentace řešených situací. O všech řešených situacích 

je informováno vedení školy.  

 

 

Preventivní program  

 

 

Cílem prevence na naší škole je zvýšení odolnosti dětí vůči rizikovému chování, za tím účelem 

byl zahájen na naší škole komplexní primární program. Je do něj zahrnuto vše, co je v současné 

době na naší škole k dispozici. 

 

Cílem bylo vést žáky k pocitu zdravého sebevědomí, stanovit si v životě reálné cíle, 

k dovednostem řešit problémy bez pomoci návykových látek. K tomuto cíli využíváme různé 

metody aktivního sociálního učení. 

 

Naše škola se zaměřila na realizaci komplexního programu na tyto oblasti:  

- zdravý životní styl 

- drogové závislosti, alkoholismus, kouření 

- záškoláctví 

- šikanování 

http://www/
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- vandalismus 

- xenofobie, rasismus, intolerance 

- krádeže, vandalismus 

- virtuální drogy, kriminalita, gambling 

- poruchy příjmu potravy 

- sexuální rizikové chování 

- rizikové sporty a chování v dopravě 

- týrání a zneužívání dětí 

- domácí násilí 

 

Na naší škole pracuje velice aktivně školní poradenské pracoviště. 

Pravidelně se setkáváme s vedením školy, výchovnou poradkyní, zástupkyní školní družiny a 

informujeme se o situaci ve škole a o všem vedeme evidenci.  

Spolupráce funguje velmi dobře a je založena na dobré znalosti prostředí školy, osobních 

kontaktech a chutí pracovat spolu. 

 

Bezpečnostní opatření na naší škole:  

Na naší škole jsou postupně zaváděna bezpečnostní opatření. Do školy se nedostane nikdo cizí, 

škola je opatřena elektronickým zařízením u vstupních dveří a zároveň je u vstupu odpovědný 

pracovník, který eviduje každého, kdo do školy přijde. 

 

Školní stravování jako součást prevence: 

Naše školní jídelna je zapojena do projektu „Zdravá školní jídelna“.  Školní jídelna je tedy 

rovněž součástí prevence na naší škole, Snaží se děti nejen nasytit, ale poskytuje i pokrmy 

s pestrou nutriční hodnotou a jejím cílem je i děti v této oblasti vychovávat. V této oblasti 

spolupracuje úzce s pedagogickými pracovníky. Ti do své výuky zapojují prvky s tématikou 

výživy. 
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Klima školy: 

Naší škole záleží na tom, aby vztahy učitel – žák a klima školy byly na vysoké úrovni. Každý 

rok probíhá ve všech třídách 1. a 2. stupně dotazníkové šetření na téma Klima třídy. Výsledky 

tohoto šetření mají k dispozici v tištěné formě všichni třídní učitelé a všichni pedagogičtí 

pracovníci je mají k dispozici na webu naší školy a mohou s nimi aktivně pracovat. Po domluvě 

s metodikem prevence se dotazníkové šetření může opakovat. Učitelé tak dostávají informace o 

atmosféře vztahů v jednotlivých třídách a mohou s nimi aktivně pracovat. 

 

Projekty, které probíhají na škole pravidelně: 

 

Program Unplugged: 

 

Naše škola byla jednou z pilotních škol programu v rámci projektu EU-DAP Centra adiktologie 

Praha. Jedná se o projekt prevence závislosti na drogách. Program probíhá každý rok v 6. třídách 

v rámci předmětu OSV. Témata interaktivního programu: Chceš patřit do skupiny, Poznej mýty 

a fakta o alkoholu, Je to čemu věříš, podloženo fakty, Poznej mýty a fakta o kouření, Neboj se 

projevit, Uč se hájit své názory, Poznej mýty a fakta o nelegálních drogách, Dovednosti pro 

zvládání obtížných situací, Rozhodování a řešení problémů, Drž se svého cíle. 

 

Program Rizika internetu a kyberšikana: 

 

Naše škola spolupracuje s organizací E-bezpečí z Olomouce již 6 let. Pravidelně s organizací E-

bezpečí organizujeme interaktivní semináře pro žáky naší školy a rodiče. Seznámí se s riziky 

internetu, sociální sítě Facebooku a obrany proti útočníkům. Problematiky je realizována na 

základě modelových situací a skutečných kauz. 

 

Soutěž Paragraf 11/55 

 

Projekt Paragraf 11/55 již realizujeme 13 let. Jedná se o soutěž na rizikové chování. Druhým 

rokem soutěž realizujeme ve spolupráci s Městskou policií ve Valašském Meziříčí a Střediskem 

volného času. Naše škola se stala koordinátorem této soutěže. Soutěž probíhá v pěti kolech: 

Zákon, Jak bys to vyřešil, Kdybych byl starostou, Figuranti, Postav věž. 

 

 

 

Hlavní roli v realizaci preventivního programu školy hrají učitelé společenskovědních předmětů 

a třídní učitelé. Stejně tak pedagogičtí pracovníci, kteří se účastní s žáky akcí, vyplývajících 

z osnov nebo z jejich dobrovolných aktivit (lyžařské kurzy, letní a zimní školy v přírodě, školní 

výlety, kurzy Osobnostně sociální výchovy pro 6. ročníky, kurzy EVVO pro 8. ročníky). 

 

Aktivní spolupráce v rámci školy je spolupráce 1. a 2. stupně, školní družiny, školního klubu. 

 

Školní klub velmi rády navštěvují děti ze špatného sociálního prostředí a děti znevýhodněné. 

Školní klub tak napomáhá začleňování těchto dětí do kolektivu, je výraznou pomocí při výchově 

dětí a mládeže a prevence kriminality. 
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Na nástěnce prevence vyvěšeny dokumenty: 

a) Navrhovaná opatření k oblasti šikany ve školním prostředí 

b) Poznámky k možnostem právního řešení problematiky šikany ve školách 

c) Přehled institucí poskytujících metodickou pomoc a poradenství v oblasti šikany 

 

Součástí preventivního programu je Školní program proti šikanování a Dokument Šikana pro 

rodiče. 

 

Akce, na podporu prevence sociálně patologických jevů 

 

Září: 

 

- Adaptační kurzy pro žáky 6. ročníků 

- Enviromentální výchova – kurzy EVVO pro žáky 8. ročníků 

- Dopravní hřiště – 4. třídy 

- Dopravní hřiště – ŠD 

- Vyučující OV – 2. stupeň nebezpečí kyberšikany 

- „Jsme jedna rodina“ – projekt- sebepoznávací hry – ŠD 

- Naše škola se účastnila pilotního programu projektu EU-DAP (evropská prevence užívání 

návykových látek) Unplugged – řídící organizací je Centrum adiktologie Praha Doc. 

PhDr. Michal Miovský. S projektem pracují vyučující během školního roku v hodinách 

OSV 

- Spolupráce a využívání výukových materiálů v hodinách OV a dějepisu organizace 

Člověk v tísni 

  

Říjen: 

 

- Návštěva knihovny – 9. ročníky 

- Projektové dny 1. stupeň  

- Sběr „Papír za papír“ – celá škola 

- Dětská dopravní policie – 4. třídy, ŠD 

- Projekt 72 hodin – Diakonie 

- Trestní odpovědnost – 9. třídy 

- Klíčování – 2. třídy 

- Drakiáda – ŠD 

- Anthropos a planetárium Brno  - exkurze (6. ročník) 

- Galaxie Zlín – ŠD 

- Výstava Hry a klamy – ŠD 

 

Listopad: 

 

- Etiketa – výchovně vzdělávací program (žáci 1. 2. stupně) 

- Recitační soutěž – 1. stupeň 

- Pohodáři  – výukový program (2. stupeň) 

- Drakiáda – ŠD 

- Akce „DRUM-IN“ (bubny) – ŠD 

- Vánoční zvyky - knihovna 

- Tvořivé odpoledne s rodiči – ŠD 
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Prosinec: 

 

- Mikulášská laťka – 1. stupeň 

- Sběr šatstva pro Charitu Valašské Meziříčí 

- Projektový den 2. stupeň  

- Sběr Papír za papír 

- Vánoční akademie 

- Vánoční laťka – 1. a 2. stupeň 

- Babiččiny Vánoce – zámek Kinských – ŠD 

- Řemeslné odpoledne – zámek Kinských – ŠD 

 

 

Leden: 

 

- Olympiáda NJ 

- Turnaj v házené - 1., 2., 3třídy 

- Olympiáda – M, D 

- Dny pro předškoláky 

- Den otevřených dveří 

- Čarodějný kvíz - ŠD 

 

Únor: 

 

- Období dospívání – 7. třídy 

- Ve všech třídách proběhlo testování tříd – Klima třídy. Výsledky předány třídním 

učitelům, výsledky mohou všichni pedagogičtí pracovníci najít na webu školy a pracovat 

s nimi. 

- Olympiáda – chemie, zeměpis 

- Konverzační soutěž NJ – okresní kolo 

- Zimní ŠVP – 3. a 4. třídy 

- Olympiáda AJ – okresní kolo 

- Zahájení výuky plavání – 2. a 3. třídy 

- Ptáci na krmítku – zámek Kinských – ŠD 

- Skládání z papíru – knihovna – ŠD 

 

 

Březen: 

 

- Projekt Edison – zahraniční studenti vedou výuku ve škole 

- Recitační soutěž – SVČ 

- Projekt Hasík – 1. a 2. stupeň 

- Projektový den na SPŠS Vsetín – 7. třídy 

- Matematický klokan 

- Pythagoriáda 

- Exkurze Osvětim – 9. třídy 

- Pobytový LVK – Kohútka – 7. třídy 

- Falešný patchwork – DDM – ŠD 

- Velikonoce v muzeu – zámek Kinských – ŠD 

- Předvelikonoční tvoření pro děti a rodiče 

- Lektorský program – 2. sv. válka 

- Falešný patchvork 
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- Velikonoce v muzeu 

- Pirátský kvíz 

- Exkurze - Osvětim 

 

Duben: 
 

- Keramika – 1. stupeň 

- MO – okresní kolo – 6-8. ročník 

- Krásenský zvoneček 

- Dopravní hřiště – 4. třídy 

- Divadelní představení Zikmund a Hanzelka – 2. stupeň 

- Projektový týden – „Vzduch“ – 1. stupeň 

- Divadelní představení v AJ  – 4. a 5. třídy 2. stupeň 

- Volba povolání – besedy na ÚP – 8. třídy 

- Dopravní hřiště - ŠD 

- Návštěva hvězdárny – ŠD 

- „Den země“ – ŠD, 1. a 2. stupeň 

- Účast metodika prevence – seminář „Osobní bezpečí na internetu“ – Zlín 

 

 

Květen: 
 

- Škola v přírodě – 1. stupeň 

- Beseda na ÚP – 8. ročníky 

- Exkurze do Vídně – 8. ročníky 

- Dopravní hřiště – ŠD, 1. stupeň 

- Pasování na čtenáře – 1. třídy 

 

Červen: 

 

- Zahradní slavnost 

- Projekt ve spolupráci s lékařskou fakultou MU 

- Protidrogová přednáška – Řekni drogám ne 

- Hasík 

- Dopravní hřiště 

- Exkurze – Teplice nad Bečvou – 8. třídy 

- Exkurze – Macocha – 9. třídy 

 

 

Další aktivity na škole: 

 

- Návštěvy výstav 

- Odpoledne s příslušníky Městské policie Valašské Meziříčí 

- Soutěže, olympiády 

- Lyžařské kurzy 

- Zimní a letní školy v přírodě pro 1. stupeň 

- Výchovné pořady v JKZ 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Salamonová, Mgr. Jana Bernátková 
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8. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 
 

               Název studia, odborného kurzu, semináře  
 

 

 

Název studia, odborného kurzu, semináře počet účastníků 

Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů  

- Studium pro ředitele škol a školských zařízení 0 

- Studium k rozšíření odborné kvalifikace 0 

Studium ke splnění dalších kvalifikačních 

předpokladů 

 

- Studium pro výchovné poradce 1 

- Specializační činnosti v oblasti EVVO 1 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – 

průběžné vzdělávání 

2 

- Český jazyk 3 

- Matematika 0 

- ICT 0 

- Prvouka, vlastivěda, přírodověda 0 

- Pracovní činnosti a VV 1 

- Tělesná výchova a výchova ke zdraví 3 

- Výchovná práce ve školní družině 1 

- Jazyky AJ, NJ                                                         8 

- EVVO 0 

- Logopedie 2 

- Dějepis 0 

- OSV 0 

- Speciální vzdělávání, inkluze 31 

- BOZP dle zákona 

- Ostatní vzdělávání 0 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků korespondovalo s Plánem DVPP. 
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9. Školní parlament 

 

Školní parlamentu 2. stupeň 

 

6. A Linda Chýlková  

6. B Lucie Hubníková  

6. C Markéta Vrabcová 

6. D Alexandr Studeník 

7. A Radka Bartošová  

7. B Anna Navrátilová  

7. C Hedvika Šošolíková  

8. A Jan Kozák 

8. B Angelika Maléřová 

8. C Eva Andrisová  

9. A Barbora Studeníková 

9. B Michaela Bušová  

9. C Martin Kulišťák 

 
Školní parlament se scházel jednou za měsíc k předání informací a plánování akcí. 

Při organizaci školních akcí byly schůzky častější.  

 

V následujícím přehledu je pouze bodově vymezen obsah jednotlivých schůzek. Podrobnější 

informace (fotografie, letáky, docházka) jsou archivovány ve složce u Mgr. Moniky Záslavové. 

 

 

 

Obsah jednotlivých schůzek 
 
 

1. ZÁŘÍ: 20. 9. 

 Přivítání nových zástupců šestých tříd a seznámení se ŠP 

 Seznámení s akcemi ŠP 

 Plán práce na rok 2016/2017 

 Akce Halloween – nástin organizace 

 Projekt 72 hodin – Pomáhám, protože chci; 72 hodin dobrovolnických prací 

 

 

2. ŘÍJEN: 5.10., 13.10., 25.10. a celkem 2 další hodiny nacvičování vystoupení pro Diakonii 

 Příprava vystoupení pro Diakonii Valašské Meziříčí v rámci projektu 72 hodin; zpěv, hru 

na kytaru zajistili žáci: Marie Hnilicová, Dorota Přílezská, Jiří Dvořák, Jana Vybíralová, 

Daniel Škrla, Kristina Válková, Daniel Záslav, Radka Vybíralová, Václav Burian, 

Zuzana Kapustová. Žáci měli pro klienty připravenou zábavnou hru s šifrou a tajenkou. 

 Vystoupení proběhlo 13.10. 
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 Halloween – 25.10. - malování na obličej, vyhodnocení: 

1. místo: 7. A, 2. místo: 7. C, 3. místo: 6. D 

Porotu vytvořili zástupci školního parlamentu. 

 Náměty k vánočnímu jarmarku a výroba drobných předmětů. 

 

 

3. LISTOPAD: 22. 11., 30.11. 

 Plán na měsíc prosinec 

 Zahájení organizace vánočního jarmarku, výroba drobných předmětů a zajištění prodeje. 

 Dne 30. 11. se konala schůzka zaměřená na práva a povinnosti žáků. Zástupci byli 

seznámeni se zněním zákona 561/2004 Sb. - §21. Zástupci vznesli dotaz na elektronické 

cigarety – byli seznámeni se stanoviskem ministerstva zdravotnictví, které je na jeho 

webových stránkách. Zároveň jim byl připomenut školní řád. 

  

4. PROSINEC: 15.12.,  

 Organizace jarmarku: 21.12. 

výrobky – perníčky, vánoční přání, polštářky, šperky z korálků, keramika, vánoční 

ozdoby, svícny, obrázky, plyšáci… 

Prezentace spolupráce ZŠ Křižná s Diakonií ve Valašském Meziříčí 

 

5. LEDEN: 7.1. 

 Plán na měsíc leden a únor 

 Poděkování za práci při školní akademii a jarmarku 

 Uzavírání známek pro 1. pololetí a přijímací řízení na SŠ 

 Informace k soutěži Paragraf 11/55  

 

6. ÚNOR: 2.2. 

 Plán na měsíc březen 

 Plánovaný koncert pro Diakonii neproběhl pro vysokou nemocnost. 

 Parlament vyhlásil fotosoutěž na téma Zima 

 Zajištění akce – Valentýn, 10. 2. – rozdávání vzkazů a přáníček o přestávkách 

 

 

7. BŘEZEN: 8.3. 

 Plán práce na měsíc duben 

 Ponožkový den – podpora dětí s Downovým syndromem – 21.3. 

 Informace o sbírce – Den proti rakovině, zajištění prodejců na 10.5. 

 Uzavírka fotosoutěže: 31.3. 

 Dotazy žáků 

 Příprava na Dětské slyšení 

 Náměty k Zahradní slavnosti 
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8. DUBEN: 10. 4., 11.4. 

 Plán na měsíc květen. 

 Vyhodnocení fotosoutěže: 1. místo: Eliška Kupčíková, 2. místo: Monika Pajdlová, 3. 

místo: Veronika Palová 

 Schůzku navštívila vedoucí školní jídelny a podala informace o porcích a zapojení školy 

do projektu Zdravá školní jídelna. 

 Dětské slyšení – setkání základních škol se zastupiteli města. Tuto akci navštívili všichni 

zástupci ŠP. 

 Zajištění prodeje kytiček pro nadaci Český den proti rakovině – 10. 5., Chýlková, 

Hubníková 

 

9. KVĚTEN: 18.5. 

 

 Plán na měsíc červen 

 Květinový den 10. 5. – prodej kytiček pro nadaci Český den proti rakovině, 2273,- Kč 

 Seznámení s video soutěží Světový den proti tabáku – 31.5. 

 Zahradní slavnost – organizace zajištění pomoci u stanovišť včetně jejich tvorby 

 

10. ČERVEN: 7. 6., 26. 6. 

 Zahradní slavnost 7. 6. –  zajištění stanovišť, diplomů, záznamových archů.  

U jednotlivých stanovišť pomáhali žáci z  II. stupně. 

 Informace k závěru školního roku 

 Rozloučení s 9. ročníky a poděkování všem zástupcům. – naplánováno na 26. 6. 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Monika Záslavová 



29 

 

Školní parlament 1. stupeň 

1.A Jindřich Pešl 

1.B Dorota Strnadlová 

1.C Marie Hurtová 

2.A Valentýna Kuchyňová 

2.B Ema Dřevojánková 

2.C Helena Hlaváčová 

2.D Barbora Kopecká 

3.A Mašková Aneta 

3.B Bušová Karolína 

3.C Příleská Eliška 

4.A Hnilicová Markéta 

4.B Palátová Marie 

4.C Kývala Tomáš 

5.A Nohavicová Marie 

5.B Pernická Adéla 

5.C Maliňáková Karolína 

 

Školní parlament se scházel jednou za měsíc až dva k projednání připravovaných akcí a 

naplánování nových. Fotografie z akcí jsou archivovány ve fotoarchivu. 

Obsah jednotlivých schůzek: 

Září: 

Přivítání nových zástupců prvních tříd, seznámení s akce školního parlamentu, zástupci mají za 

úkol přemýšlet o nových akcích školního parlamentu 

Říjen 

Halloween – strašidelné vyučování. Třídy byly hodnoceny podle množství kostýmů v dané třídě 

a celkovému pojetí strašidelného vyučování 

Seznámení s vánočním jarmarkem a možnosti účasti jejich třídy 

Listopad 

Oběd na přání – anketa o nejoblíbenější oběd 

Leden 
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Návštěva Diakonie ve Valašském Meziříčí 

Březen 

Ponožkový den 21. 3. 2017 – vyjádření podpory lidem s Downovým syndromem 

Duben 

Zahradní slavnost – příprava 

Květen 

Vyhodnocení škol v přírodě - fotky vystaveny na nástěnce školního parlamentu 

Červen 

Rozloučení s 5. ročníky s přáním klidného přestupu na II. stupeň 

 

Zapsala: Mgr. Kristýna Karolová 
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10. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

   

 

ZŠ Křižná ve sledovaném období uskutečnila řadu akcí, aktivně se podílí na životě města.  

 

 

Aktivity a projekty školy: 

 

 

Fórum zdravé město 

 

Město Valašské Meziříčí je již čtrnáct let Zdravým městem. Od roku 2010 Valašské Meziříčí 

figuruje v kategorii C, která již označuje vyšší stupeň pokročilosti místní Agendy 21 se 

zaměřením na plánování s veřejností. Jednou z nejvýznamnějších akcí je tradičně Fórum 

Zdravého města, na kterém občané označují nejpalčivější problémy města v sedmi oblastech 

rozvoje: 

A) doprava, B) sociální služby, zdravotnictví a zdravý životní styl, C) Kultura, sport a volný čas, 

D) Životní prostředí, úklid a čistota, odpadové hospodářství, E) školství, F) bezpečnost a 

kriminalita, G) strategický rozvoj města, podnikání a zaměstnanost. 

Samostatnou diskuzní skupinou je tzv. Mladý stůl, ke kterému usedají žáci městského dětského 

parlamentu, aby hledali největší problémy města napříč všemi oblastmi rozvoje. Žáci naší školy 

velmi erudovaně hovořili s vedením Města Valašské Meziříčí, se zástupci Městské policie a 

ostatními složkami. 
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Přeshraniční spolupráce 

 

Základní škola Křižná udržuje úzkou spolupráci ze Základnou školou Rudolfa Jašíka 

v Partyzánském. V letošním roce jsme uskutečnili partnerskou výměnu a taktéž jsme se 

zúčastnili velmi slavnostní a prestižní sportovní akce Memoriál Rudolfa Jašíka.  Přeshraniční 

spolupráce se slovenskou školou je pro žáky velmi přínosná. 2x v průběhu školního roku 

proběhne společné setkání, jednou na Slovensku a jednou na naší škole. V letošním roce bylo 

setkání zaměřeno na zeměpis.  

 

 

 
 

 

 

Spolupráce s Městskou policií 

 

Ve všech třídách 1. stupně v listopadu proběhl projektový den na téma Bezpečně do školy. 

Besedy s Městskou policií byly vždy vhodně přizpůsobeny věku žáků od 1. do 5. třídy. 

Problematika bezpečné cesty do školy byla třídní učitelkou začleněna do dalších hodin.   

 

Spolupráce s HZS 

 

Žáci 2. a 6. tříd se zúčastnili v rámci preventivně výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva na školách a spolupráce s HZS akce Hasík CZ. Pro žáky byly připraveny 

dvě besedy ve škole a návštěva požární stanice.   
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Spolupráce s Městskou knihovnou 

 

V rámci čtenářské gramotnosti se žáci 1. stupně zúčastnili pravidelných besed v Městské 

knihovně, žáci 1. tříd byli pasováni na Rytíře řádu čtenářského a žáci 2. tříd se účastnili 

pravidelného Klíčování druhých tříd. Pravidelné besedy pro žáky 2. stupně navštívili žáci 6. a 9. 

tříd. Naše škola velmi dbá na rozvoj čtenářské gramotnosti, učí děti, jak důležité je číst 

s porozuměním, učíme je, že ti, kdo čtou, mají většinou širší slovní zásobu, dovedou lépe 

vyjádřit, jak se cítí a hlavně vyjádřit to pro ostatní srozumitelným způsobem.  
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Projekt Zdravé zuby 

 

Ve třetích třídách proběhl velmi oblíbený projektový den Zdravé zuby. 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. Program buduje u dětí pozitivní vztah k zubnímu 

zdraví a vede je k pravidelným preventivním návštěvám stomatologa. Žáci byli nejprve 

seznámeni se správnou technikou čištění zubů studenty Lékařské fakulty v Olomouci. Téma bylo 

rozpracováno v dalších předmětech dle vyspělosti dětí. Na tento projektový den navazují paní 

učitelky v jednotlivých třídách  
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Projekt Zelená škola    

 
 

Projekt je zaměřen na sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách. Snadná recyklace 

vysloužilých elektrozařízení a baterií bez nutnosti cesty do sběrného dvora či na speciální místo 

zpětného odběru je předpokladem pro podporu uvědomělého chování učitelů a je základem pro 

vytvoření ekologického cítění u dětí. 

 

 

 

Projekt Papír za Papír 

Projekt je projektem společnosti SITA CZ a.s. Jeho autorem je tým pracovníků SITA CZ z 

olomoucké pobočky, která měla a má se školním sběrem bohaté zkušenosti. I v letošním školním 

roce děti velmi zaujatě soutěžily a pomohly tak šetřit životní prostředí. Za nasbíraný papír dostane 

škola pomůcky z recyklovaného papíru v odpovídající hodnotě. V tomto školním roce jsme 

nasbírali a odevzdali k recyklaci neuvěřitelných 18 134 kg starého papíru. Průměr na jednoho 

žáka je 28 kg. V soutěži Zlínského kraje jsme celkově na 1. místě.  
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Projekt 72 hodin 

I v letošním školním roce jsme se zapojili do projektu 72 hodin. Jedná se o tři dny plné 

dobrovolnických aktivit, které pomohou druhým, přírodě, či jejich okolí. Výsledkem těchto 

projektů je mnoho úsměvů, radosti, dobrých pocitů z vykonané práce a mnoho dalších 

pozitivních účinků.  

 

Spolupráce s Diakonií – Denní stacionář 

 

Spolupráce s Diakonií je již pro naší školu tradicí. Žáci pravidelně docházejí do denního 

stacionáře a pomáhají seniorům – v letošním školním roce jsme zpívali a taky společně malovali. 

 

 

 

  Společná  práce našich dětí a klientů Diakonie – Denní stacionář 

 

 



37 

 

 EVVO – Enviromentální vzdělávání, výchova a osvěta 

 

Žáci 8. tříd se zúčastnili v září 3 denního pobytového kurzu EVVO ve Velkých Karlovicích. 

Kurz vede žáky myšlení a jednání, které je v souladu s životním prostředím tak, aby se udržela 

jeho kvalita i pro budoucí generace.  

 

 

 
 

 

OSV – Osobnostní a sociální výchova 

 

Žáci 6. tříd se zúčastnili 3 denního pobytového kurzu OSV na Hutisku. Kurzy pro žáky naplňují 

cíle průřezového tématu osobnostní a sociální výchova a současně cíle v oblasti primární 

prevence.  

Kurzy přispívají k sociálnímu rozvoji třídního kolektivu. Budují dobré vztahy mezi žáky a 

pracují s pravidly chování a komunikace ve třídě. Kurzy podporují rozvoj týmových dovedností 

a spolupráce žáků. Pozitivně formují osobnosti účastníků a přispívají k vzájemnému porozumění 

mezi žáky a třídním učitelem. 
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 E-bezpečí 

 

Ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci jsme uspořádali sérii 

přednášek jak pro žáky, tak pro rodiče v rámci projektu E-bezpečí. Projekt je zaměřený na 

prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a 

souvisejícími fenomény.  

 

Projekt E-Bezpečí se specializuje zejména na: 

a) kyberšikanu a sexting (různé formy vydírání, vyhrožování, poškozování obětí s pomocí 

informačních a komunikačních technologií),  

b) kybergrooming (komunikace s neznámými uživateli internetu vedoucí k osobní schůzce), 

c) kyberstalking a stalking (nebezpečné pronásledování s použitím ICT),  

d) rizika sociálních sítí (zejména sítě Facebook),  

e) hoax a spam,  

f) zneužití osobních údajů v prostředí elektronických médií. 

 

 

 

Moje soukromí – nekoukat, nešťourat 

 

V soutěži, kterou vyhlásil Úřad pro ochranu osobních údajů "Moje soukromí! Nekoukat! 

Nešťourat!" byla naše škola opět velmi úspěšná   

Téma: Tajemství vs. soukromí  

Kategorie 7 - 14 let  

Oliver Klinkovský 

Vítězné video: 

https://www.youtube.com/watch?v=AMB-4Sqie38&feature=youtu.be 

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže proběhlo v pondělí v sídle Úřadu pro ochranu osobních 

údajů v Praze. 

Po předání ocenění děti navštívily hlavní místnost úřadu s počítačovým vybavením, kde jsou 

zpracovávány registrační údaje, poté navštívily historické prostory Národní knihovny ČR, 

Klementinskou věž a Český rozhlas, kde si prohlédly celou budovu rozhlasu a nahlédly do 

živého vysílání. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=AMB-4Sqie38&feature=youtu.be
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Cambridge English Exam 

 

Dne 6. září vstoupilo 22 žáků naší školy slavnostním slibem do akademického světa s mezinárodním 

jazykovým certifikátem Cambridge English. Slavnostní předávání proběhlo v obřadní síňi MÚ 

Valašského Meziříčí za přítomnosti paní místostarostky Wojáczkové. Žáci byli úspěšní v těchto 

testech: YLE Starters – 6 žáků, YLE Flyers – 13 žáků, PET – 3 žáci. Na úspěšné složení certifikátu se 

připravovali celý školní rok 

 

Zkoušky Cambridge English patří mezi nejrozšířenější a nejuznávanější kvalifikace pro studenty 

angličtiny. Jsou uznávány středními školami, univerzitami a soukromými i veřejnými zaměstnavateli v 

celém anglicky mluvícím světě. Potvrzují tedy jazykové znalosti pro případné další studium a mají 

celoživotní platnost. Základní škola Křižná je jedinou školou ve Zlínském kraji, která na tyto zkoušky 

své žáky systematicky připravuje přímo ve škole a ve škole taktéž probíhají zkoušky za přítomnosti 

examinátorů z Jazykové školy Hello. Testy jsou pak opravovány přímo na University of Cambridge. .  
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Edison 

 

 

Již tradičně jsme se zapojili do projektu Edison. Projekt Edison spojuje mladé lidi odlišných 

kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak 

generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru. Nedílnou součástí projektu je 

motivace žáků ke studiu cizích jazyků  

 

 

 

Sliby Zemi 

 

V rámci environmentální výchovy jsme se zúčastnili mezinárodního projektu Rallye Wavetrophy 

2017 - žáci vytvářeli kartičky s poselstvím a radami, jak chránit životní prostředí. Kartičky byly 

zaslány do Ženevy, kde budou společně s ostatními vystaveny na Náměstí národů. Kartičky 

našich žáků byly vyhodnoceny jako výborné, s hlubokým podtextem.   
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Burza škol 

 

V rámci kariérového poradenství organizuje naše škola pro žáky základních škol z Valašského 

Meziříčí a blízkého okolí Burzu škol. Tato akce pomáhá žákům osmých a devátých ročníků při 

rozhodování a výběru střední školy. Letošní burzy škol se zúčastnilo 24 středních škol. Naše 

škola velmi dbá o budoucnost svých žáků, o to, aby se správně rozhodli ve svém dalším 

vzdělávání.  

 

Vánoční akademie 

 

Paní učitelky z 1. stupně připravily se svými žáky pro rodiče tradiční Vánoční akademii. 

Vzhledem k obrovskému zájmu rodičů a omezené kapacitě sálu Kulturního zařízení města 

Valašské Meziříčí proběhla dvě představení. Obě se velmi vydařila a žáci předvedli přímo 

profesionální výkon.  
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Zahradní slavnost 

 

Jsme školou otevřenou, máme zájem na spolupráci s rodiči, proto jsme i letos v červnu 

uspořádali Zahradní slavnost v prostorách školy. Na Zahradní slavnosti bylo připraveno mnoho 

soutěží, přijel vůz Záchranné služby Zlínského kraje, žáci si mohli vyzkoušet práci záchranáře. 

Na Zahradní slavnosti se prezentovala školní jídelna, která všechny rodiče přesvědčila o tom, že 

naše školní stravování je nejen zdravé, ale i chutné.  
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Projekty podpořené ESF 

 

1. Centra přírodovědného a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků 

středních a základních škol ve Zlínském kraji  

V rámci udržitelnosti projektu, jenž byl realizovaný prostřednictvím Operačního programu 

vzdělávání pro konkurenceschopnost reg. č. CZ.1.07/1.1.00/44.0010 spolupracujeme i nadále se 

středními školami – Střední průmyslovou školou stavební ve Valašském Meziříčí a Střední 

průmyslovou školou strojnickou ve Vsetíně. Cílem projektu je podpora technického vzdělávání 

školní mládeže. V rámci pracovních činností se žáci účastní projektových dnů jednotlivých 

středních škol. Tato setkání jsou pro naše žáky velmi přínosná. 

2. Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí 

Naše škola je zapojena do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje 

klíčových kompetencí“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660s  

Pedagogickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci. ZŠ Křižná je partnerem s nefinanční 

účastí. 

Cílem je setkávání učitelů z praxe na PdF UPOL za účelem reflexe dosavadní práce a diskuse 

aktuálních témat především ve vztahu k řešeným oblastem, tedy matematické, čtenářské a 

informační gramotnosti a občanským a sociálním kompetencím. 

3. Podpora přírodovědného vzdělávání 

V tomto školním roce jsme se zapojili do projektu s názvem Výuka přírodních věd nově 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_010/0000520 

ZŠ Křižná je partnerem s nefinanční účastí. Materiální benefit – získáme učební pomůcky 

v hodnotě 150 000,00 Kč pro přírodovědné předměty se zaměřením na badatelskou činnost. 

Cílem projektu je inovace výuky matematiky, fyziky a přírodopisu se zaměřením na badatelsky 

orientovanou výuku, zdokonalení motivačních technik v práci pedagoga za účelem zvýšení 

vnitřní motivace žáků, zavedení konstruktivistického přístupu do výuky se zřetelem na práci 

tutora, týmovou práci, využití poznatků a dovedností v mezipředmětových vztazích v přírodních 

vědách a napříč ŠVP zapojených škol v průřezových tématech environmentální výchovy, učení 

formou Games based learning. 
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4. Šablony – Inkluze společně 

V tomto školním roce jsme taktéž jako jedna z prvních škol zahájili projekt v rámci výzvy v č. 

02_16_022 Šablony pro MŠ a ZŠ I. Výše dotace: 1 655 267,00 Kč. 

Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: osobnostně profesní rozvoj 

pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do 

základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. 

 

V rámci našeho projektu s názvem Inkluze společně, reg. č. Z.02.3.X/0.0/0.0/16_022/0001110 

jsme navolili tyto šablony: 

II/1.1  Školní asistent - personální podpora ZŠ 

II/1.3 Školní psycholog - personální podpora ZŠ 

II/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ zaměřené na inkluzi - DVPP v rozsahu 32 

hodin 

II/2.4a Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Čtenářská 

gramotnost 

II/2.4c Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ - DVPP v rozsahu 56 hodin_Cizí jazyky 

II/2.12 CLIL ve výuce na ZŠ  

II/3.3 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem 

II/4.1 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ 
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11. Školní družina 

 

 

Ve školním roce 2016/17 bylo otevřeno 8 oddělení s počtem 205 dětí a zájmové vzdělávání je 

řízeno 8 kvalifikovanými vychovatelkami. Dětem je denně nabízena pestrá řada činností, které 

splňují výchovné a vzdělávací cíle zpracované ve ŠVP ŠD.  Provoz školní družiny je zajištěn 

každý pracovní den od 6. 00 – 7. 50 hodin a od 11. 30  – 17. 00 hodin. 

V letošním školním roce byly vybaveny 2 třídy ŠD novými LCD monitory a taktéž se zakoupily 

nové společenské hry a didaktické pomůcky pro všechna oddělení ŠD. 

Pravidelně se podílíme na akcích organizovaných školou, jako např. zábavné dopoledne pro MŠ, 

vánoční akademie, zápis do 1. ročníků, zimní a jarní školy v přírodě, nultá školička, zahradní 

slavnost.  

 

V letošním školním roce se uskutečnily tyto celoškolní akce: drakiáda, výlet do zábavního centra 

Galaxie ve Zlíně, předvánoční tvořivé odpoledne s dětmi, velikonoční tvoření s dětmi, karneval, 

kouzelník ve ŠD, návštěvy filmových představení v kině Svět ve Valašském Meziříčí. Všechny 

tyto akce byly kladně ohodnoceny nejen dětmi, ale také rodiči.  

 

V tomto školním roce jsme zorganizovali sběr kaštanů pro dančí oboru na Bystřičce, vystoupení 

dětí  ŠD pro seniory v Seniorparku ve Val. Meziříčí,  vystoupení kroužku flétny ŠD  a zdobení 

vánočního stromečku na náměstí v rámci vánočního jarmarku, pečení perníčků ve školní jídelně, 

adventní výstavu výrobků dětí ze ŠD v aule školy, přípravu pokrmů ve cvičné kuchyni. Taktéž 

jsme se zúčastnili festivalu s názvem Pod mostem – „Čte dětem“ – M. Horáček.  

 

Během školního roku jsme s dětmi ŠD navštívily různé výstavy - Týden vědy a techniky, Merkur 

v zámku Žerotínů, Muzeum strašidel v DDM. Pravidelně navštěvujeme každý rok zvířátka 

v městském útulku a také v ZOO koutku na Štěpánově. Taktéž často spolupracujeme s muzeem 

v zámku Kinských ve Val. Meziříčí, kde pravidelně navštěvujeme vzdělávací lektorské 

programy pro děti zaměřené především na přírodovědu a společenské vědy. Dětem se tyto 

programy velmi líbí. Spolupracujeme taktéž s městskou knihovnou, dopravním hřištěm a 

hvězdárnou. Naše výchovně vzdělávací činnost vyžaduje úzkou spolupráci s učiteli, vedením 

školy a hlavně rodiči. 
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12. Školní jídelna 

 

 

Naše škola se zapojila do projektu Zdravá školní jídelna. Školní jídelna postupně plní 10 kritérií, 

která jsou podmínkou získání certifikátu Zdravá školní jídelna. Splnění kritérií je výsledkem 

spolupráce žáků, rodičů a pracovníků školy. 

Za vznikem projektu stojí odborníci na výživu ze Státního zdravotního ústavu ve spolupráci s 

týmem hygieniků. Projekt podporuje také Ministerstvo zdravotnictví. Projekt přináší rady, 

recepty a příručky, které pomáhají školní jídelnu sladit s nejmodernějšími poznatky o zdravé 

výživě. Jedná se o zpestření a zatraktivnění školního stravování dle soudobých vědeckých 

informací a trendů pod dohledem odborníků. Nyní je v projektu zapojeno 186 školních jídelen v 

rámci celé ČR, 64 je certifikovaných. 

  

Projekt staví na těchto základních informacích: 

•       Podle WHO lze správnou péčí o zdraví předejít 80 % onemocnění srdce a cév, 80 % 

cukrovky 2. typu a 40 % nádorových onemocnění ([i]) 

•       Dětství a adolescence jsou kritickým obdobím v životě člověka z hlediska zdraví, ale  

i rozvoje osobnosti. V tomto období jsou fyziologicky zvýšené požadavky na nutričně 

plnohodnotnou stravu. 

•       Stravovací návyky a životní styl, který si jedinci upevní již v dětství, zpravidla 

přetrvávají do dospělosti. 

  

10 kritérií, které škola postupně plní: 

1.       Pitný režim s omezením cukrů. 

2.       Plánování jídelníčku dle Nutričního doporučení ke spotřebnímu koši. 

3.       Správné a bezchybné vedení spotřebního koše. 

4.       Omezení používání dochucovadel a instantních dehydratovaných směsí. 

5.       Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience. 

6.       Veřejně dostupný jídelníček. 

7.       „Solme s rozumem“. 

8.       Výzdoba jídelny. 

9.       Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy. 

10.   Čtvero ročních období – zařazování sezónních potravin. 

  

https://outlook.office.com/owa/?realm=zskrizna.cz&vd=webmail&path=/mail/search#x__edn1
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Školní jídelna sestavuje jídelníčky podle pravidel Nutričního doporučení Ministerstva 

zdravotnictví ke spotřebnímu koši. Jídelníčky jsou veřejně dostupné na webových stránkách 

školy. 
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13. Údaje o výsledcích kontrol  

 

Provedené kontroly, školní rok 2016/2017: 

 

Česká školní inspekce, termín 1. 12. – 2. 12. 2016, předmět kontroly: inspekce podle § 174 

odst. 6 zaměřená na čtenářskou gramotnost, výsledky vzdělávání v oblasti čtenářské gramotnosti 

a řízení školy. Výrok: 

- Od doby konání poslední inspekce ředitelka stanovila jasné priority ve způsobu řízení 

školy, stanovila účelná pravidla spolupráce všech členů vedení 

- Ředitelka intenzivně a úspěšně vedla školu k naplňování koncepce rozvoje školy 

- Došlo k výraznému kvalitativnímu posunu v oblasti výsledků vzdělávání žáků 

v českém jazyce 

- V průběhu vzdělávání byla zintenzivněna pozornost na vzdělávání v jednotlivých 

gramotnostech, především ve čtenářské gramotnosti – ve školním roce 2012/2013 – 

prvním roce působení ředitelky školy dosáhli žáci pouze průměrných výsledků. 

V dalších školních letech byly dosažené výsledky žáků v českém jazyce zařazeny 

mezi 10 % nejúspěšnějších škol v České republice 

 

 

Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, termín 3. 1. – 9. 2., předmět 

kontroly: dodržování povinností vyplývajících z právních předpisů k zajištění bezpečnosti 

práce, povinnosti na úseku dovolené, povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců, povinnosti 

na úseku pracovního poměru nebo dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, povinnost 

na úseku rovného zacházení. Výrok: 

-  Nebylo zjištěno, že by ředitelka školy narušovala klima školy, že by její chování vůči 

podřízeným mělo šikanózní (bossingové) jednání, tzn. že by její chování vůči 

podřízeným bylo nerovné či diskriminační. Kontrolou nebylo zjištěno, že by ředitelka 

porušovala základní zásadu vyplývající z ustanovení § 1a odst. 1 písm. b) zákona 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 302 písm. 

c) zákoníku práce, tzn. že by nevytvářela příznivé pracovní podmínky.  
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- Bezpečnost a ochrana zdraví při práci – událost, kterou označil zaměstnanec jako 

pracovní úraz nesplňuje definici pracovního úrazu, proto jej jako pracovní úraz nelze 

uznat. 

- Oblast odměňování zaměstnanců – bez pochybení 

 

14. Základní údaje o hospodaření školy 

 
Informace o hospodaření jsou zpracovány v rámci rozboru hospodaření za rok 2015. Povinnost 

sestavovat výroční zprávu o hospodaření školy byla zrušena Školským zákonem č.472/2011 Sb.  

 

 

 

15. Spolupráci s odborovou organizací, organizacemi 
zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Ve škole nepracuje odborová organizace  

 

Škola v rámci plnění úkolů ve vzdělávání spolupracuje s Městkou policií, Policií ČR, Hasičským 

záchranným sborem, Rychlou záchrannou službou Zlínského kraje, Městskými lesy a zelení, 

Městskou knihovnou, Plaveckou školou a Diakonií. 

Úzkou spolupráci jsme nastartovali taktéž se Střední průmyslovou školou stavební Valašské 

Meziříčí, Střední průmyslovou školou strojnickou ve Vsetíně, Jazykovou školou Hellou,  

Univerzitou Palackého v Olomouci a Vysokou školou báňskou – TU v Ostravě   
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Závěr 

 

Bylo pokračováno v novelizaci směrnic školy na základě nových vyhlášek, výzdobě školy, 

zkulturnění vnitřního prostranství školy a ve spolupráci s Městkou zelení, Městskými lesy a 

Technickými službami taktéž zkulturnění okolí školy. Drobné opravy jsou prováděny dle plánu 

oprav, na všechny opravy je pohlíženo tak, aby byly činěny hospodárně.   

 

V měsících červenci a srpnu se opravila podlaha ve školní jídelně, díky nemalé investici od 

zřizovatele ve výši 928 000,00 Kč. Oprava podlahové krytiny velmi zlepšila hygienické a 

bezpečnostní podmínky ve školní jídelně. Koncem měsíce srpna byla zahájena oprava atrií a 

venkovních prostor uvnitř školy. Atria již nesplňovala podmínky bezpečnosti. V rámci oprav 

bude vybudováno malé venkovní hřiště s umělým povrchem a venkovní zelená učebna.  

  

Jako poradní orgán školy úspěšně pracovala rada rodičů složená ze zástupců zákonných zástupců 

žáků jednotlivých tříd a výchovná komise. Školská rada se pravidelně setkávala, konzultovala 

problematiku, byla vždy řádně seznámena se všemi změnami a činnostmi školy dle § 167 

školského zákona v platném znění.   

 

Školní parlament, jehož členy jsou žáci 1. i 2. stupně, se ve větší míře zapojil do aktivního chodu 

školy, výzdoby školy a organizace školy a spolupráci s městskými organizacemi. Ředitelka školy 

se zúčastňovala zasedání školního parlamentu, debatovala se žáky, komunikovala s nimi práci 

parlamentu a řízení školy.  

 

Proběhla řada akcí, projektových dnů, škola byla zapojena do řady projektů. Motto „Škola plná 

života je bezezbytku naplňováno“. 

 

Datum zpracování zprávy:  5. 10. 2017 

 

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou 2016/2017 dne 6. 10. 2017, školská rada výroční 

zprávu schválila. 

 

 

 

 

....................................... 

PhDr. Milena Medková 

     ředitelka školy 


