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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 

    Radek Adamec, DiS.  

 

 

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 

1. stupeň 16 333 20,81 

2. stupeň 14 335 23,92 

Školní družina 7 183 26,14 

Školní klub 1 241 x 

Školní jídelna X 572   x 

jiné 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. 

 

668 

 

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 2017/2018 

 

    Počet fyzických    

                     osob    

 

Interní pracovníci  53 + 3MD    

 

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 2017/2018: 

    

   počet fyzických osob   

   

Interní pracovníci   16 + 1MD          

 

 

 

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 78 dětí. 12 dětem požádali 

zákonní zástupci o odklad školní docházky.  

1. září 2018 nastoupilo do třech 1. tříd 66 žáků.  
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5. Údaje o přijetí žáků školy k sekundárnímu vzdělávání 

 
 

Žáci byli průběžně informování o středních školách a přijímacím řízení v souladu s vyhláškou 

353/2016 Sb. (Vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělání) a vyhláškou 27/2016 Sb. (O 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných). 

Celkem 50 žáků vykonalo písemné přijímací zkoušky do 4letých stud. oborů, 8 žáků bylo 

úspěšných u přijímacích zkoušek pro víceletá gymnázia. Převážná většina žáků byla přijata v 1. 

kole přijímacího řízení, ostatní byli přijati na základě odvolání. Jeden žák úspěšně složil 

talentovou zkoušku na konzervatoř. Studium středního odborného vzdělání s výučním listem si 

zvolilo 16 žáků, kteří byli přijati na základě studijních výsledků. Jeden žák vykonal přijímací 

zkoušky ke studiu v zahraničí a bude studovat na gymnáziu v Dánsku. 

 

Počty žáků přijatých na stření školu 

 

Obor studia podle dosaženého vzdělání 

 

Třída 

Celkem 

žáků 

přijatých 
7. A, B, 

C, D 
9. A 9. B 9. C 

Gymnázium 4leté (K) 0 9  

1 Dánsko 

3 2 15 

Gymnázium 6leté (K) 8 0 0 0 8 

Úplné střední vzdělání s maturitou bez vyučení 

(M) 

0 9 12 12 33 

Úplné střední odborné vzdělání s vyučením i 

maturitou (L) 

0 0 1 1 2 

Střední odborné vzdělání s výučním listem (H) 0 4 6 6 16 

Konzervatoř (N) 0 0 1 0 1 

Celkem žáků přijatých 8 23 

 

23 21 75 
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Přehled středních škol a přijatých žáků 

Školy poskytující úplné stření odborné vzdělání s maturitou (M) 

Střední škola Obor Počet žáků 

Obchodní akademie  

Val. Meziříčí 

Veřejnosprávní činnost 

Obchodní akademie 

1 

2 

SUPŠS  

Val. Meziříčí 

Průmyslový design 

Design skla 

Užitá malba 

1 

1 

2 

SŠ Kostka 

Vsetín 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

Ekonomika a podnikání 

2 

 

1 

SPŠ stavební 

Val. Meziříčí 

Technické zařízení budov 4 

SPŠ strojní 

Vsetín 

Strojírenství 5 

Mendelova střední škola 

Nový Jičín 

Zdravotnické lyceum 2 

SOŠ  

Kopřivnice 

Strojírenství 1 

SŠ hotelová 

Frenštát pod Radhoštěm 

Management cestovního 

ruchu 

1 

SŠIEŘ 

Rožnov pod Radhoštěm 

Moderní informační 

technologie 

1 

SŠ veřejnoprávní 

Jihlava 

Veřejnoprávní činnost 1 

SZŠ  

Vsetín 

Praktická sestra 4 

Obchodní akademie 

Zlín 

Veřejnosprávní činnost 1 

SPŠ  

Hranice 

Aplikovaná chemie 1 

Pedagogická škola 

Přerov 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 

1 

SŠCR a Střední jazyková 

škola 

Rožnov pod Radhoštěm 

Management a turismus 1 

 

Obory (H) a počty přijatých žáků: 

klempíř, obráběč kovů 2, malíř – natěrač, instalatér 2, autoelektrikář, kadeřník 2, elektrikář, lesní 

mechanizátor, kuchař – číšník, cukrář, mechanik seřizovač motorových vozidel 2, zahradnice 
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6. Nabídka volitelných předmětů a kroužků 

 

Ročník Název 

7. 

Informatika  

Konverzace v anglickém 

jazyce 1 

Konverzace v anglickém 

jazyce 2 

Cvičení z matematiky 

Užitá výtvarná výchova 

Přírodovědné praktikum 

8. 

Přírodovědné praktikum 

Užitá výtvarná výchova 

Informatika  

Konverzace v anglickém 

jazyce 

Cvičení z matematiky 

9. 

Přírodovědné praktikum 

Cvičení z matematiky 1 

Cvičení z matematiky 2 

Informační výchova 

Užitá výtvarná výchova 

 

 

Kroužky:  

Výtvarně keramická činnost – 1. stupeň ŠD 

Keramika – 1. stupeň ŠD 

Florbal – 1. stupeň ŠD 

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   
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Soutěže a přehlídky, počty zúčastněných žáků ve školním roce 2017/2018 

 

 

Název soutěže školní kolo okresní kolo 

   

Matematická olympiáda 59 10 

Pythagoriáda 61 1 

Dopravní soutěž - 8 

Krásenský zvoneček 14 - 

Přírodopis 58 - 

Chemická olympiáda 3 - 

Olympiáda jazyk český 8 - 

Olympiáda jazyk anglický 48 1 

Olympiáda jazyk německý 15 1 

Zeměpisná olympiáda 42 3 

Klokan 40 2 

Dějepisná olympiáda 6 - 

   

Výtvarné soutěže 280 - 

Cambridge Exams - Certificate 22  

   

 

Více o matematice 

 

Matematika 2 stupeň 

 

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 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. 
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Více o angličtině a němčině 

 

Školní rok 2017/2018 znamenal pro předmětovou komisi cizích jazyků nejen spoustu práce, ale 

také jazykové  úspěchy našich žáků a týmu učitelů. 

 

V okresním kole olympiády z NJ získal třetí místo žák Daniel Záslav. 

V okresním kole olympiády z AJ získala krásné 1. místo žákyně Lada Fusková. 

Pod vedením učitelů NJ se naši žáci opět podívali do předvánoční Vídně.  

Ve spolupráci s jazykovou školou Hello v Ostravě i v loňském školním roce proběhly přípravné 

kurzy na mezinárodní Cambridge zkoušku pod vedením paní Mgr. Zdenky Jonášové, Mgr. 

Miroslavy Solanské a Mgr. Ivany Sturm. Naši talentovaní žáci tak opět zdárně složili 

mezinárodní zkoušku Cambridge různých úrovní. Vynikajících výsledků dosáhla žákyně 

minulého 9. ročníku Markéta Mišunová, která složila Cambridge zkoušku FCE. Pro ilustraci je 

nutno podotknout, že tato úroveň je o stupeň výš než maturita a touto zkouškou disponují i 

mnozí lektoři, kteří angličtinu vyučují.  

Martin Ovčáček, žák minulého 9. ročníku, se na základě úspěšného složení Cambridge zkoušky, 

úroveň PET (maturitní úroveň), stal v letošním školním roce studentem prestižního 

mezinárodního státního gymnázia v Dánsku. 

V minulém školním roce jsme měli vzácnou návštěvu z Číny. Paní Mgr. Lence Papežové, Ph.D. 

se podařilo navázat kontakt se studentkou doktorandského programu z Číny a tak si naši žáci 

měli možnost procvičit angličtinu v praxi a seznámit se s exotickou kulturou a způsobem života 

této země. 

V rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se učitelé 1. a 2. stupně ZŠ Křižná opět 

zúčastnili kurzů angličtiny pod vedením paní Mgr. Zdenky Jonášové a Mgr. Ivany Sturm. 

Školní rok 2017/2018 proběhl zdárně a momentálně připravujeme další akce, například 

mezinárodní program Edison, s kterým má ZŠ Křižná bohaté zkušenosti již z minulých let a 

zájezd do Londýna, který plánujeme na jaro roku 2019. 

 

 

Díky školnímu nadačnímu fondu byla založena na naší škole anglická knihovna.  

 

Od října si mohou žáci vyšších ročníku zapůjčit anglicky psané knihy a rozšiřovat tak svou 

slovní zásobu angličtiny pomocí četby. Knihovna bude postupně doplňována. Je umístěna v 

informačním centru.  

 

Knihy zapůjčuje Mgr. Jonášová. 

 

 

Mezinárodní jazykové zkoušky Cambridge English   22 žáků 

 

Základní škola křižná se velmi systematicky věnuje jazykové přípravě žáků.  

 

Jako partnerská škola jazykové školy Hello jsme získali statut Preparation centres (jako jediná 

škola ve Valašském Meziříčí) a můžeme prostřednictvím svých učitelů angličtiny poskytovat 

přípravné kurzy k mezinárodním Cambridge jazykovým zkouškám různých úrovní.  

 

Na přípravě žáků se podílejí tři paní učitelky, Mgr. Zdena Jonášová, Mgr. Ivana Sturm a Mgr. 

Miroslava Solanská. Všem třem paním učitelkám patří mé velké poděkování – všechny věnují 

přípravě žáků nemalé úsilí a spoustu svého volného času – žákům se věnují nad rámec stanovené 

časové dotace. Paní učitelka Jonášová navíc zajišťuje veškerou administrativu.  
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Poděkování patří taktéž rodičům žáků, kteří podporují své děti v jazykovém vzdělávání nejen 

motivačně, ale taktéž finančně. Do mimoškolního jazykového vzdělávání jsou zapojeni na naši 

škole žáci od 8 do 15 let. I letošní školní rok jsme tak mohli zahájit slavnostně – 22 žáků 

vstoupilo do akademického světa s mezinárodním certifikátem jejich jazykové úrovně. 

Slavnostní předání proběhlo v obřadní síni Městského úřadu ve Valašském Meziříčí za účasti 

paní místostarostky Wojaczkové.  

 

Jaké zkoušky žáci skládali? 

 

YLE Starters - 4 žáci 

 

YLE Movers – 9 žáků 

 

KET – 8 žáků 

 

FCE – 1 žákyně  

 

Hodnocení zkoušek probíhá na University of Cambridge. Naši žáci měli 100% úspěšnost. 

 

Je třeba vyzdvihnout úspěch Markéty Mišunové, žákyně loňského 9. ročníku, která pod vedením 

Mgr. Ivany Sturm velmi úspěšně složila zkoušku FCE, úroveň B2. Pro ilustraci náročnosti 

zkoušky je záhodno uvést, že tato zkouška je o stupeň výš než maturitní úroveň a mnozí lektoři 

anglického jazyka disponují právě touto úrovni pro výuku angličtiny. Toto je pro Markétu a také 

naši školu jazykový úspěch obrovského významu.  

 

Podpora výuky anglického jazyka na 1. stupni 

 

Byla vytvořena skupinka žáků s větším zájmem o jazykové vzdělávání ve druhých a třetích  

ročnících. Tito žáci byli vyučováni dle plánu pro 2. a 3. 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. 
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V oblasti tělesné výchovy jsme se zúčastnili těchto soutěží: 

 

   
1. stupeň  

 

   soutěž kategorie   

valašská olympiáda 1.-9. ročník městské kolo 

OVOV 1.-9. ročník okresní kolo 

OVOV 1.-9. ročník krajské kolo  

OVOV 1.-9. ročník postup do celostátního kola 

McDonald´s Cup   okrskové kolo 3. místo 

vybíjená dívky okrskové kolo 3. místo 

vybíjená chlapci okrskové kolo 2. místo 

vybíjená chlapci okresní kolo 3. místo 

atletická všestrannost chlapci okrskové kolo 4.místo 

atletická všestrannost dívky okrskové kolo 6. místo 

atletická všestrannost chlapci okresní kolo 7.místo 

      

 

2. stupeň  

 

   soutěž kategorie   

valašská olympiáda 1.-9. ročník městské kolo 

minikopaná mladší žáci 3.místo 

halová kopaná  mladší žáci okrskové kolo 4. místo 

halová kopaná  starší žáci okresní kolo 3. místo, 

halová kopaná  starší žáci krajské kolo 4. místo 

přespolní běh mladší žákyně okresní kolo 3. místo 

přespolní běh starší žákyně                       2. místo 

přespolní běh mladší žáci                       9. místo 

přespolní běh starší žáci                      4.  místo 

přespolní běh starší žákyně krajské kolo 2. místo 

  žáci, žákyně 3.místo 

Fotbal- Turnaj přátelství mladší žáci 3.místo 

vybíjená mladší žáci okrskové kolo 2. místo 

vybíjená mladší žákyně okrskové kolo 1. místo 

vybíjená mladší žákyně okresní kolo 4. místo 

ČEZ STREET florbal mladší žáci předkolo 
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Florbal starší žákyně okrskové kolo 2.místo 

Florbal mladší žákyně                         3. místo 

Florbal starší žáci                         4.místo 

Florbal mladší žáci                         2. místo 

Florbal mladší žákyně okresní kolo 5. místo 

Vánoční laťka žáci, žákyně akce školy 

basketbal starší žákyně okrskové kolo 1.místo 

basketbal starší žákyně okrskové kolo 1.místo 

basketbal starší žáci okrskové kolo 3.místo 

volejbal starší žáci okrskové kolo 1.místo 

volejbal starší žáci okresní kolo 1.místo 

volejbal starší žáci krajské kolo 3.místo 

volejbal starší žákyně okrskové kolo 1.místo 

volejbal starší žákyně okresní kolo 5.místo 

OVOV   okresní kolo 

OVOV   krajské kolo  

OVOV   postup do celostátního kola 

Pohár rozhlasu starší žákyně 3.místo 

Pohár rozhlasu starší žákyně 4.místo 

Coca - cola cup mladší žáci 3.místo 

minikopaná starší žáci 4.místo 

atletický čtyřboj mladší žákyně 4.místo 

atletický čtyřboj mladší žáci 4.místo 

      

 

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 čerpání finančních prostředků v rámci ministerského rozvojového 

programu Hodnocení žáků a škol podle výsledků v soutěžích ve školním roce 2017/2018 –

Excelence základních a středních škol 2018. Byli jsme úspěšní v matematice, chemii a zeměpisu.  

 

 

7. Školské poradenské pracoviště 

 

 

Školní poradenské pracoviště je tvořeno výchovným poradcem, školním psychologem a 

metodikem prevence, kteří v průběhu celého školního roku velmi úzce spolupracují. Na 

schůzkách školního poradenského pracoviště jsou řešeny všechny aktuální problémové situace, 

které ovlivňují vzdělávání a výchovu žáků. Tyto schůzky probíhají v součinnosti s třídními 

učiteli a vedením školy.  

 

Ve školním roce 2017/2018 výchovná poradkyně spolupracovala s Pedagogicko-psychologickou 

poradnou (PPP) ve Valašském Meziříčí a Vsetíně, Speciálně pedagogickým centrem 

(SPC) Kroměříž, Valašské Meziříčí (pro sluchově postižené), Klinickým logopedem, klinickým 

psychologem, Střediskem výchovné péče ve Valašském Meziříčí, OSPOD ve Valašském 

Meziříčí a OSPOD Odry, Úřadem práce ve Valašském Meziříčí, Městskou policií ve Val. 

Meziříčí, Psychiatrickou léčebnou v Opavě aj.  

 

Výchovná poradkyně se zaměřuje na práci se žáky na prvním a druhém stupni se speciálními 

potřebami, věnuje se poradenství ve vztahu k volbě povolání, informační činnosti týkající se 

výběru dalšího studia nebo jiné formy přípravy na povolání žáků, poskytuje informace o 

jednotlivých typech škol, požadavcích a předpokladech přijetí. Provádí administrativní činnosti 

s tím související, sběr přihlášek ke studiu, vydávání zápisových lístků, vedení dokumentace, 

informační schůzky pro žáky a rodiče, besedy na Úřadu práce ve Valašském Meziříčí a 

individuální konzultace pro žáky i rodiče. Věnuje se hospitační činnosti a metodickému vedení 

vyučujících.  

 

Také v letošním roce se výchovná poradkyně spolu s ředitelkou školy účastnily dvou schůzek 

výchovných poradců, které se konaly v prostorách Pedagogiko-psychologické poradny ve 

Valašském Meziříčí.   

 

Výchovná poradkyně se v průběhu celého školního roku účastnila šetření aktuálních problémů v 

různých třídách. Chodila na hospitace do tříd a v případě potřeby prováděla šetření i v průběhu 

přestávek. Tento postup šetření byl využit v případě třídy 4. A, kde zákonní zástupci jedné 

žákyně nabyli dojmu, že jsou ve třídě „nezdravé“ vztahy. Tohoto šetření se účastnila i školní 

psycholožka, která pracovala se třídou. Ve výsledku byly zjištěny zcela vyhovující a přiměřené 

vztahové vazby ve třídě a samotní žáci nepociťovali žádný problém ve vztazích navzájem. 

Šetření se účastnila také metodička prevence Mgr. Jana Bernátková a vedení školy. Při práci 
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s třídním kolektivem měla nezastupitelnou roli třídní učitelka, která byla v každodenním 

kontaktu se žáky. 

 

Plán výchovné poradkyně byl v roce 2017/2018 naplněn. 

 

 

Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 

Výchovná poradkyně v průběhu celého školního roku 2017/2018 intenzivně pracovala na plnění 

výchovně vzdělávacího procesu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a to v souladu 

s vyhláškou 27/2016 Sb. Důraz byl kladen zejména na poskytování podpory žákům vyžadující 

podpůrná opatření z důvodu obtíží vyplývajících ze zdravotního stavu nebo jiných obtíží 

zdravotního charakteru, žákům s různým stupněm poruch chování, žákům vyrůstajícím 

v odlišných životních podmínkách nebo jiném kulturním prostředí. Podpora žáků se SVP byla 

cíleně zaměřena dle stupně PO a doporučení ŠPZ. Do výkazu R 44-99 byli vykázáni všichni žáci 

s doporučením ŠPZ, kteří mají nárok na kompenzační a didaktické pomůcky, pedagogickou 

intervenci nebo předmět speciálně pedagogické péče podle NFN.  

 

Nezbytné a důležité bylo také jednání se ŠPZ ,které vydávalo doporučení žákům se SVP. Se ŠPZ 

bylo také konzultováno vyhodnocení PO a IVP. Nejen v případě vyhodnocení PO tato jednání 

probíhala osobně s pracovníky ŠPZ. Následně bylo doporučení ŠPZ projednáno také se 

zákonnými zástupci, kteří byli srozumitelně seznámeni s PO, které doporučení obsahuje. 

Zákonný zástupce svým podpisem informovaného souhlasu ztvrdil, že byl seznámen s obsahem 

doporučení a z toho vyplývajícím postupem činnosti školy. V případě doporučení také svým 

podpisem žádali o vzdělávání podle IVP.  

 

Výchovná poradkyně konzultovala s třídními učiteli, asistenty pedagoga a v případě potřeby i 

ostatní vyučující přístup k vedení žáků ve výuce. Poskytovala odbornou literaturu, která 

vyučujícím napomáhala naplňovat cíle, které byly stanoveny v individuálním vzdělávacím plánu 

nebo plánu pedagogické podpory. Třídním učitelům poskytovala důležité informace o 

integrovaných žácích a změnách zdravotního stavu, které by mohly ovlivnit výchovně 

vzdělávací proces integrovaného žáka nebo třídního kolektivu. Také byla ve velmi častém 

kontaktu se zákonnými zástupci, kteří se na ŠPP obraceli z důvodu pomoci s výchovou a 

vedením svých dětí nebo domácí přípravou na školu. V případě potřeby využívali konzultace a 

pomoc školní psycholožky Mgr. Kateřinu Indrákovou.  

Součástí činnosti výchovné poradkyně byly také podrobně vypracovány seznamy žáků s PO, 

jejichž součástí byla platnost doporučení, druh podpůrného opatření ped. intervence nebo 

předmět spec. ped. péče, pomůcky, zda má žák IVP nebo AP. Tento seznam byl pravidelně 

aktualizován. Ve školním roce 2017/2018 působily na škole dvě asistentky pedagoga. 

 

 

Vzdělávání žáků s PO 

 

Mírné obtíže ve výuce byly kompenzovány přidělením PO 1. stupně, které pomocí drobných 

úprav režimu vzdělávání, nastavením nových pravidel v organizaci výuky nebo v domácí 

přípravě napomáhaly úspěšnějšímu vzdělávání žáků. PLPP byl zpracován třídním učitelem nebo 

výchovnou poradkyní. A to v případě, že nepostačovalo samotné zohlednění individuálních 

potřeb žáka při vzdělávání. Bezpodmínečně nutná byla pravidelná komunikace ped. pracovníků, 

kteří společně hodnotili efektivitu nastavených podpůrných opatření. 

Na základě doporučení ŠPZ byla žákům s PO 2. a 3. stupněm poskytnuta odpovídající podpůrná 

opatření. Také na základě vyjádření lékařů a dalších odborníků škola plnila velmi efektivně 
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stanovená PO včetně cílů IVP. V několika případech byla využita konzultace s pracovníky 

příslušného ŠPZ a to z důvodu efektivity vzdělávání dle IVP. Výchovná poradkyně také 

metodický vedla začínající učitele při psaní IVP.  

 

PO 2. stupně 42 žáků 

PO 3. stupně 5 žáků 

PO 4. stupně  

PO 5. stupně  

 

 

Oblast volby povolání 

 

 

V předmětu Volba povolání se žáci učili orientovat v nabídce středních škol a na základě 

dostupných informací se vhodně rozhodovat o volbě budoucího profesního zaměření a o výběru 

vhodné střední školy.  

Konkrétní uskutečněné akce v rámci kariérového poradenství: 

 

 Úspěšná realizace Burzy škol 9. 11. 2017 – setkání zástupců SŠ a SOU s rodiči a žáky ve 

školní jídelně ZŠ Křižná. 

 Společná schůzka s vycházejícími žáky dne 11. a 12. 12. 2017 na téma: Každé rozhodnutí 

stojí na informacích. 

 Konzultace s rodiči vycházejících žáků v oblasti volby povolání – pomoc při výběru 

školy, rozhodování, vyplňování přihlášek apod.  

 Realizace přípravy přihlášek na SŠ a SOU a rozdání informačních materiálů 

k přijímacímu řízení 2017/2018, rozdání Atlasů školství ve spolupráci s ÚP Valašské 

Meziříčí. 

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

zápisových lístků, pomoc při odvolání. 

 Zpracování výsledků přijímacího řízení na gymnázia, SŠ a SOU ve školním roce 

2017/2018. 

 Gymnázium Františka Palackého zrealizovalo přijímačky nanečisto, kterých se zúčastnila 

většina žáků naší školy. 

 Účast na akci „Den technické kariéry“ 

 Beseda pro žáky osmých ročníků na Úřadu práce ve Valašském Meziříčí – Volba 

povolání 
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Preventivní program  

 

Cílem primární 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 jsme využili různé 

metody aktivního sociálního učení. 

 

Při tvorbě primární prevence pro rok 2017/2018 jsme vycházeli z analýzy loňského školního 

roku.  

Škola se i v letošním školním roce zaměřila na realizaci komplexního programu primární 

prevence rizikových jevů zaměřených na tyto oblasti: zdravý životní styl, drogové závislosti, 

kouření, alkoholismus, záškoláctví, šikanování, vandalismus, krádeže, virtuální drogy, 

kriminalita, poruchy příjmu potravy, sebepoškozování, trestně právní odpovědnost, rizikové 

sporty a chování v dopravě, týrání a zneužívání dětí, domácí násilí a k tomu přizpůsobila aktivity 

ve školním roce 2017/2018. 

 

Při plnění programu jsme vycházeli  z aktivní práce školního poradenského pracoviště. 

Spolupráce vedení školy, výchovného poradce, psycholožky školy funguje velmi dobře a je 

založena na dobré znalosti prostředí školy, osobních kontaktech a chutí pracovat spolu. 

 

Při primární prevenci je důležité klima školy. Škola má zájem na tom, aby vztahy učitel – žák 

byly na vysoké úrovni. Tady je velmi důležitá a nezastupitelná role třídních učitelů. Zlepšila se 

spolupráce poradenského pracoviště s třídními učiteli. Vzájemně se informují o situaci ve 

třídách, problémech a následně spolupracují na jejich řešení. V příštím školním roce se zaměřit 

na aktivity na téma Bezpečné klima školy. 

 

 

 

Akce, které se uskutečnily v období září – červen 2017/2018: 

 

 

6. ročníky: kurzy OSV 

Adaptační kurzy pro žáky 6. tříd zaměřené na budování třídního kolektivu, spolupráci, budování 

tolerance, respektu. 

 

8. ročníky: kurzy EVVO (enviromentální výchovy)Interaktivní zážitkový program zaměřený na 

práci se skupinou, terénní program, vztahu k přírodě. 

Naše škola je zapojena do projektu programu EU-DAP v rámci primární prevence (řídící 

organizací je Centrum adiktologie). Program nabízí nástroje pro práci ve třídě s tématy jako 

sociální vliv, osobní dovednosti a drogová prevence, a to v pevně stanoveném souboru dvanácti 

lekcí. Program probíhá v rámci výuky OSV 6. tříd v průběhu jednoho školního roku. 

 

Účast na Konferenci rizikového chování Centra adiktologie Praha, která proběhla  

18.-19.9.2017 v Praze. Účast výchovné poradkyně Mgr. Hany Salamonové a metodika prevence 

Mgr. Jany Bernátkové. Řešila se témata „IVP jako nástroj prevence a řešení rizikového chování 

žáků“, „Manipulativní chování a řešení obrany“, „Primární prevence rizik chování v rámci 

MŠMT“… 
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Akce školy: Předávání certifikátů Cambridge, exkurze SOŠ J. Sousedíka Vsetín, dopravní hřiště 

4. tříd. 

 

Proběhly besedy s příslušníkem Městské policie Valašské Meziříčí p. Kachtíkem pro žáky  

1. stupně. 

 

Metodik školní prevence se účastnil Preventivního programu pro základní školy, který proběhl 

20.10.2017 v Ostravě. Jednalo se o projekt filmového režiséra Davida Vignera, autora filmových 

preventivních programů k prevenci patologických jevů na školách. Vytvořil pět projektů: Mezi 

stěnami (šikana), Mezi nimi (HIV/AIDS), Sami (Poruchy příjmu potravy), Na hraně 

(Manipulace), Jakub (Domácí násilí). 

Projekt konzultován s výchovnou poradkyní Mgr. Hanou Salamonovou a ředitelkou školy PhDr. 

Milenou Medkovou. Projekt je vhodný zařadit v rámci primární prevence do výuky v rámci 

předmětu občanská výchova pro jednotlivé ročníky. K jednotlivým projektům je pro učitele 

zpracována i podrobná metodika.  

 

23.10.2017 proběhla interaktivní přednáška pro žáky 6.tříd na téma „Nebezpečí sociálních sítí“ 

(E-bezpečí). Přednáška byla organizována i pro rodiče žáků naší školy. Pro malý zájem se 

nekonala. 

 

25.10.2017 proběhlo školní kolo soutěže Paragraf 11/55. Jedná se o soutěž, která je zaměřena na 

prevenci rizikového chování dětí. Vítězné družstvo postoupilo do městského kola, které se 

uskutečnilo v listopadu. Žáci soutěžili v 5 disciplínách (Zákon, Jak bys to vyřešil, Starosta, 

Stavění věže, Figuranti). Žáci naší školy se umístili na 1. místě. Naše škola byla hlavním 

organizátorem soutěže a pro velký ohlas se soutěž uskuteční i v příštím roce za podpory 

Městského úřadu a Městské policie ve Valašském Meziříčí. 

 

Další akce školy: Česko-slovenský den ve Valašském Meziříčí, návštěva knihovny (9.A, 9.B), 

Česko-slovenský den v Partizánském, Fotbal – mezinárodní turnaj přátelství, Projekt 72 

diakonie, komiksový workshop (5.A, 5.B, 5.C), dopravní hřiště 4. třídy, archeologický seminář 

6. tříd, technický jarmark 9. tříd, fotbal – okrskové kolo, Helloween 1. stupně, Broučci – 

společná akce s MŠ Křižná. 

 

 

ŠD – návštěva dopravního hřiště, návštěva eko výstavy o odpadech. 

 

Akce školy: Návštěva knihovny 2. a 6. tříd, florbal – okrskové kolo dívky, zábavné odpoledne 

pro MŠ Seifertova, kulturní představení O Bodříkovi  pro žáky 1, tříd, miniházená pro 1. třídy na 

ZŠ Šafaříkova, zeměpisný pořad Pohodáři pro 2. stupeň, recitační soutěž pro 1. stupeň, 

miniházená pro 2. a 3. třídy na ZŠ Křižná. 

 

Akce školy: První pomoc pro žáky 1. tříd, olympiáda ČJ pro žáky 2. stupně, Vánoční laťka pro 2. 

stupeň, exkurze Vídeň, představení Kocour v botách pro 3.,4.,5.,6., třídy, představení Peter Black 

3 pro 2. stupeň, program adventní čas – Zámek Kinských, vystoupení dětí v Diakonii, 

představení Hurvínek a kouzelné muzeum pro 1. stupeň, návštěva kina Earth 4.-5. ročník, Po 

strništi bos – 2. stupeň. Proběhly vánoční besídky ve třídách. 

 

Na sociálních sítích se objevila diskuse o stravování v naší školní jídelně, která je zapojena do 

projektu Zdravá školní jídelna“. Na základě některých kritických komentářů, byly zařazeny do 

výuky předmětů OSV a OV interaktivní hodiny na téma Zdravý životní styl, Zdravá školní 

jídelna ve vztahu k naší školní jídelně.  
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Akce školy: Zimní ŠVP – 1. stupeň, olympiády z AJ, NJ, matematická olympiáda okrskové kolo, 

kulturní vystoupení Hudba školám pro 1. stupeň, představení Vikingové pro 6.,7., třídy, seminář 

Čas proměn, Na startu mužnosti pro žáky 6. tříd. 

Proběhly exkurze do Osvětimi a Vídně (8. a 9. třídy). 

Lyžařský výcvikový kurz (7. třídy). 

Nadále pokračujeme v projektu Hasík pro 1. a 2. stupeň a Dopravní výchova. 

Žáci 8. tříd se účastnili přednášky na téma Volba povolání. 

Proběhla přednáška Sebepoškozování pro žáky 7. tříd. 

 

 

Ve školní roce 2017/2018 jsem řešila problémy na sociálních sítích, záškoláctví, šikany, 

komunikační problémy učitel x žák, vztahové problémy ve třídě. O všem je vedena 

dokumentace. 

 

 

 

Doporučení:  

 

Postrádáme větší spolupráci s rodiči. Úkolem pro příští období bude větší zapojení rodičů pro 

spolupráci se školou.  

 

 

 

Zapsala: Mgr. Hana Salamonová, Mgr. Jana Bernátková 



20 

 

 

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 0 

Studium k prohlubování odborné kvalifikace – 

průběžné vzdělávání 

 

- Český jazyk 0 

- Matematika 4 

- ICT 2 

- Prvouka, vlastivěda, přírodověda 0 

- Pracovní činnosti a VV 2 

- Tělesná výchova a výchova ke zdraví 3 

- Výchovná práce ve školní družině 4 

- Jazyky AJ, NJ                                                         4 

- EVVO 1 

- Logopedie 4 

- Dějepis 2 

- OSV 0 

- Speciální vzdělávání, inkluze 5 

- BOZP dle zákona 

- Ostatní vzdělávání 8 

 

 

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

 
 
Školní parlament tvoří komunikační most mezi třídními kolektivy a vedením školy. Rozvíjí 

smysl pro odpovědnost, pomáhá při organizaci školních akcí a  podporuje spolupráci tříd.  

 

Parlament se skládá ze zástupců jednotlivých tříd, ve školním roce 2017/2018 pracovalo ve ŠP 

14 žáků 2. stupně a 16 žáků 1. stupně. Jeho plán se přizpůsoboval aktuálním akcím školy a také 

návrhům žáků během roku. 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 vedoucího ŠP. 

 

2. stupeň 

 

ZÁŘÍ: 20. 9. 

 Přivítání nových zástupců šestých tříd a seznámení se ŠP 

 Seznámení s akcemi ŠP 

 Plán práce na rok 2017/2018 

 Seznámení s projektem 72 hodin – Pomáhám, protože chci; 72 hodin dobrovolnických 

prací 

 

 

ŘÍJEN: 6. 10., 11. 10. a celkem 2 další hodiny nacvičování vystoupení pro Diakonii 

 Příprava vystoupení pro Diakonii Valašské Meziříčí v rámci projektu 72 hodin. Žáci měli 

kromě hudebního vystoupení připravenou i výtvarnou zábavu pro klienty stacionáře. 

Jednalo se o barvení not a sestavování notové osnovy. 

 Vystoupení proběhlo 12.10. 

 Soutěž Paragraf 11/55 – 25.10. – zástupcům byly předány informace k soutěži. 

Zástupci tříd se shodli na zrušení Halloweenu tak, jak probíhal tradičně. Navrhli formu 

spolupráce s I. stupněm. 9.ročníky navštívily 1.ročníky. 

 

 

LISTOPAD: 3. 11., 15. 11. 

 Plán na měsíc prosinec 

 Zahájení soutěže o nejkrásnější třídní adventní věnec. 

 9.ročníky zajistily Mikuláše pro 1.stupeň. 

 

 

PROSINEC: 8. 12.,  

Výrábění adventních věnců – vyhodnocení nejkrásnějších věnců dostal na starosti 

palament z 1. stupně. 

Návštěva Diakonie ve Valašském Meziříčí se souborem vánočních koled a písní.  

Třída 7.B navštívila 1.třídu- psaní Ježíškovi. 

 

LEDEN: 8. 1. 

Plán na měsíc leden a únor 
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Poděkování za vánoční akce parlamentu – Mikuláš, věnce, psaní Ježíškovi... 

Uzavírání známek pro 1. pololetí a přijímací řízení na SŠ 

 

 

ÚNOR: 28. 2. 

Plán na měsíc březen 

Informace školní jídelny 

 

 

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 

Dotazy žáků 

Příprava na Dětské slyšení 

Náměty k Zahradní slavnosti 

 

DUBEN: 17. 4., 23.4. 

Plán na měsíc květen. 

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

zástupci ŠP. 

Zajištění prodeje kytiček pro nadaci Český den proti rakovině – 16. 5. 

 

 

 KVĚTEN: 21. 5., 29. 5. 

 

Plán na měsíc červen 

 Květinový den 16. 5. – prodej kytiček pro nadaci Český den proti rakovině, 3692,-Kč 

Zahradní slavnost – organizace aktivit na téma 100. výročí republiky 

 

 

 

ČERVEN: 22. 6. 

Zahradní slavnost 4.6. 

Informace k závěru školního roku 

Rozloučení s 9. ročníky a poděkování všem zástupcům. 

 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Mgr. Monika Kristová Záslavová 
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1. stupeň  

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 

Návštěva Diakonie ve Valašském Meziříčí 

Březen 

Ponožkový den 21. 3. 2018 – vyjádření podpory lidem s Downovým syndromem 

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. 

 

 

 

Zahradní slavnost a oslava 100. let založení republiky 

 

 

V letošním roce jsme k zahradní slavnosti přistoupili netradičně. Spojili jsme ji s oslavou 100. 

výročí založení republiky. Projektový den se velmi vydařil. Žáci i učitelé přišli v dobových 

kostýmech, žáci druhého stupně připravili pro žáky 1. stupně hry, které si hrály děti v době 1. 

republiky.  
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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.  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 jako každý rok 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.  

 

 

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. 

 

 

 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. 

 

 

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.  
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Projekt Krokus 

 

 

Projekt Krokus, který realizuje irská organizace Holocaust Education Trust Ireland (HETI) ve 

spolupráci s Oddělením pro vzdělávání a kulturu Židovského muzea v Praze. Projekt Krokus 

nabízí konkrétní možnost, jak přiblížit tematiku šoa mladým lidem a zvyšovat tak povědomí o 

nebezpečích diskriminace, předsudků a fanatismu. 
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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 – získali jsme 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. Projekt PRIM (Podpora rozvoje informatického myšlení) 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena 

do projektu Podpora rozvíjení informatického myšlení. Projekt je financován z OP VVV a 

běží v období 10/2017 – 9/2020. 

PRIM má za cíl podporovat změnu orientace školského předmětu informatika z 

uživatelského ovládání ICT směrem k základům informatiky jako oboru. Ve světle nových výzev 

(informační společnost, e-government, Průmysl 4.0) vnímá rapidně vzrůstající potřebu jak IT 

odborníků, tak všeobecného vzdělání populace z oblasti informatiky. 

Naše škola se systematicky zavádí výuku programování, robotického myšlení a taktéž 

informační výchovy do školního vzdělávacího programu. Ve výuce jak na 1. tak na 2. stupni 

využíváme moderní učební pomůcky Bee-boty a Ozoboty. Programujeme ve Scratchi 

 

5. Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí 

 

Základní škola Valašské Meziříčí, Křižná 167, okres Vsetín, příspěvková organizace je zapojena 

do projektu „Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, s 

registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 

 
Příjemcem dotace je Univerzita Palackého v Olomouci. Projekt je zaměřen na posílení 

kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a 

mezipředmětových vztahů. 

Základní cíle: a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů 

prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů b) Vytvoření 

funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových 

kompetencí c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě 

akčního výzkumu 

Aktivity budou směřovat především k: - Rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a 

metod výuky. - Rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho 

dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit. - Prostřednictvím výzkumných 

metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny. - Rozvoj dovedností v oblasti 

práce s heterogenní skupinou. 

 

6. Projekt SYPO – Systém podpory pedagogických pracovníků 

 

Řešitelem projektu je NIDV, reg. č. projektu CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_052/0008363. Hlavním 

cílem projektu je vytvoření, ověření a implementace systému ucelené 

modulární podpory přispívající ke zvyšování profesního rozvoje vedoucích pracovníků v oblasti 

pedagogického řízení škol a učitelů v oblasti oborových didaktik.  
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7. Šablony – Inkluze společně 

V tomto školním pokračujeme v projektu 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 

 

 

 

Kapacita školní družiny je pro 300 dětí. Ve školním roce 2017/18 bylo otevřeno 7 oddělení 

s počtem 183 dětí a zájmové vzdělávání je řízeno 7 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. 

 

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

zápis dětí do 1. ročníků, zimní a jarní školy v přírodě, nultá školička.  

 

Také ve ŠD organizujeme celodružinové akce. V letošním školním roce se uskutečnily tyto: 

pouštění draků, pečení perníčků ve školní jídelně, předvánoční tvoření s dětmi, velikonoční 

tvoření s dětmi, karneval, návštěvy filmových představení v kině Svět ve Valašském Meziříčí, 

návštěva divadelního představení „Cirkus“ v sokolovně, recyklovaná výstava výrobků dětí ŠD 

v aule školy, příprava pokrmů ve cvičné kuchyni, barevný den ve ŠD, námořnický den ve ŠD. 

Také jsme se zúčastnili výtvarné soutěže pro firmu Ovocentrum ve Val. 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 dětí ŠD a zdobení vánočního 

stromečku na náměstí v rámci vánočního jarmarku. 

 

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. 

 

 

 

 

 

Michaela Zgabajová 
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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. 

  

Školní jídelna sestavuje jídelníčky podle pravidel Nutričního doporučení Ministerstva 

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

školy. 

https://outlook.office.com/owa/?realm=zskrizna.cz&vd=webmail&path=/mail/search#x__edn1
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V letošním školním roce školní jídelna zorganizovala společně s vedením města Valašské 

Meziříčí pracovní setkání pro kuchařky, vedoucí školních kuchyní a ředitele základních a 

mateřských škol. Hostem byl pan Slanina. Akce byla velmi vydařená. Pan Slanina předvedl 

zúčastněným vzorový oběd.  

 

Velmi pozitivní pro nás bylo hodnocení pana Slaniny, který se vyjádřil k připravenému 

pohoštění – práce našich paní kuchařek velmi pochvalně.  
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13. Údaje o výsledcích kontrol  

 
Provedené kontroly, školní rok 2017/2018: 

 

I. Česká školní inspekce, termín 21. 9. 2017 – 26. 9. 2017, předmět kontroly: inspekce 

podle § 174 odst. 2 písm b) a c) zákona č. 561/2004 Sb. V platném znění – komplexní 

inspekční činnost. Inspekční činnost podle § 174 odst. 6 zákona č. 561/2004 Sb., v 

platném znění.  

Závěry: 

Hodnocení vývoje 

 Zlepšení bezpečnostních podmínek ve škole zřízením stálého dohledu u vstupu do školy 

 Zapojení školy do většího počtu projektů vedoucí ke zlepšení finančních podmínek, 

materiálního vybavení i ke zvýšení úrovně kvality průběhu vzdělávání s následným 

dosahováním lepších vzdělávacích výsledků 

 Zřízení školního poradenského pracoviště přispívající ke zvýšení efektivity výchovného 

poradenství a prevenci sociálně patologických jevů ve škole 

 Zlepšení výsledků vzdělávání žáků na základě uplatňované dlouhodobé strategie rozvoje 

základních gramotností.  

 Ve sledovaném období došlo k podstatnému zvýšení počtu žáků školy 

 

Silné stránky 

 Kvalitní systém práce s výsledky vzdělávání žáků na základě zpracované a uplatňované 

dlouhodobé strategie rozvoje základních gramotností 

 Škola vytváří žákům i zákonným zástupcům nadstandardní podmínky realizací mnoha 

aktivit při přijímání k základnímu vzdělávání a výrazně tak usnadňuje přechod z 

předškolního do základního vzdělávání 

 

Slabé stránky 

 Nedostačující prostorové podmínky pro výuku tělesné výchovy (pouze jedna tělocvična), 

které vzhledem k počtu žáků neumožňují kvalitně naplňovat v plné míře některé výstupy 

ŠVP ZV ve vzdělávací oblasti člověk a zdraví v období, kdy nelze využívat venkovní 

sportoviště.  

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

 Ve výuce více využívat dostupnou didaktickou techniku 

 Rozšířit tým školního poradenského pracoviště o jednoho výchovného poradce také za 

účelem zvýšení efektivity při vyhodnocování a dodržování postupů doporučených 

školským poradenským zařízením 

 Usilovat v součinnosti se zřizovatelem o zlepšení prostorových podmínek pro výuku 

tělesné výchovy. 

 

II. Oblastní inspektorát práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, termín 5. 4.  – 20. 4. 

2017, předmět kontroly: dodržování povinností povinnosti na úseku dovolené, 

povinnosti na úseku náhrad, povinnosti na úseku pracovního poměru nebo dohod o 

pracích konaných mimo pracovní poměr, povinnost na úseku rovného zacházení. 

Závěr: 

- Kontrolou nebyly zjištěny nedostatky 
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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 došlo díky dotaci IROP k opravě bývalého školního bytu a jeho 

přetvoření na multimediální učebny.  

  

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:  28. 8. 2018 

 

Školská rada byla seznámena s výroční zprávou 2016/2017 dne 29. 8. 2018, školská rada výroční 

zprávu schválila. 

 

 

 

 

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

PhDr. Milena Medková 

     ředitelka školy 


