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ČÁST A 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 
 

1.  název školy:  Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 
    sídlo: Štefánikova 2514, 761 15 Zlín   IČ: 71008080   Identifikátor právnické osoby: 600114228 
    sídlo školní družiny: Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín 
    sídlo školní jídelny: Hradská 5189, 760 01 Zlín 
 
2.  zřizovatel školy:  Statutární město Zlín  IČ: 00283924    sídlo: náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 
 
3.  právní forma školy: právní subjekt - příspěvková organizace od 1.1.2003 
 
ředitel  školy:       Mgr. Miroslav Nejezchleba - po konkurzním řízení jmenován od 1.7.2006   
                             č.j.MMZL/9206/2006/ŠZMTV na základě usnesení Rady města Zlína  
                             442/11R/2006 ze dne 29.5.2006. Potvrzen  ve funkci ředitele školy s účinností od  

      1.8.2013 na dobu určitou 6 let potvrzením  Statutárního města Zlín ze dne  
      3.5.2013 č.j. MMZL/57366/2013/OŠ. 

 
statutární zástupce ředitele školy:  Mgr. Dana Novotná od 1.7.2006  
 
4.  kontaktní informace:   škola 
 kancelář – 577 210 772, ředitel – 577 219 878, mobil 724 557 100, zástupkyně ředitele – 577 011 770  

 e-mail: kancelar@9zszlin.cz      web: www.9zszlin.cz  , www.9zszlin.info   
 

 školní družina 
 telefon – 577 434 625     e-mail: druzina@9zszlin.cz       

 

 školní jídelna 
 telefon – 577 439 173     e-mail: sjhradska@9zszlin.cz     web: www.sjhradska.cz 
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5.  pracovník pro informace - Mgr. Miroslav Nejezchleba, nejezchleba@9zszlin.cz 
 
 
6.  datum zřízení (založení) školy:  11.12.1995  (23.5.1932)  datum zařazení do sítě:  14.3.1996 
     č.j. rozhodnutí o zařazení:  1204/63      datum zápisu do rejstříku:  1.1.2005 
 
 
7.  součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

1)   Základní škola    IZO: 102 319 537 kapacita 480   cílová: 480 žáků 
2)   Školní družina    IZO: 118 500 660 kapacita 150   cílová: 150 žáků 
3)   Školní jídelna    IZO: 103 107 185 kapacita 1 200   cílová: 1 300 stravovaných 

 
 
8.  přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve školském rejstříku: 

 
79-01-C Základní škola 
 

79-01-C/01 Základní škola 
denní forma vzdělávání    délka vzdělávání:  9 r. 0 měs. 
nejvyšší povolený počet žáků v 1.ročníku:  neurčen 
nejvyšší povolený počet žáků v oboru:  480 

 
 
9.  základní údaje o škole a součástech, které sdružuje k 27.6.2014: 
 

součásti počet tříd počet žáků počet žáků na počet úvazků počet žáků 
ZŠ (oddělení)  třídu (oddělení) pedag. prac. 

bez asistentek ped. 
na 1 úvazek 

šk. rok 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 13/14 12/13 
1.stupeň 10 10 250 253 25,0 25,3 10,0 10,0 25,0 25,3 
2.stupeň 8 8 207 210 25,9 26,3 15,1 15,0 13,7 14,0 
ŠD 6 6 137 132 22,8 22,0 4,3 4,3 31,9 30,7 

 
 
10. rada školy:      Byla zřízena v souladu s § 167 školského zákona č. 561/2004 Sb. s účinností 
                              od 1.1.2006. 
  

 Složení školské rady k 27.6.2014: 
 a) jmenovaní zřizovatelem:  Jana Maximiliánová  
       PaedDr. Igor Zipper 
 b) zvoleni zákonnými zástupci:  Mgr. Kateřina Pešatová  
       Ing. Petr Šubík  
 c) zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Dana Novotná 
       Mgr. Jaroslava Sedláčková 
 
 

11. mimoškolní a volnočasová občanská sdružení při škole:   
    SRPŠ při 9. ZŠ Zlín, sídlo – Štefánikova 2514, 760 01 Zlín, IČ: 72558938,  
    registrace na MV ČR ze dne 5.12.1991 - VSC/1-8931/91-R  
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ČÁST B 
 
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 
 

vzdělávací program školní rok 2013/2014 
 v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Devítka pro život           1. - 9. 457 
 
 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2013/2014 
 

6. ročník - dramatická výchova, biologické praktikum, sport a pohybové aktivity 
9. ročník - seminář ze společenskovědních předmětů, základy práce s počítačem, konverzace v Aj, konverzace v Nj 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zájmové útvary ve školním roce 2013/2014 
          

1. stupeň -  angličtina (2x), dyslektický kroužek, taneční kroužek (2x), výtvarka na 1. stupni (2x), florbalový  
                   kroužek, dramatický kroužek, hrátky s flétnou, fotbalový kroužek 
 

2. stupeň -  cvičení z Čj, cvičení z M, taneční kroužek, pěvecký kroužek, digitální fotografie, francouzština, 
                   florbalový kroužek, chemický kroužek, zájmová výtvarná výchova 

 
 
 
 

ČÁST C 
 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 
 

1.  Pedagogičtí pracovníci školy (včetně asistentů pedagoga) 
 

 
Interní pracovníci 
 školní rok 
 2013/2014 2012/2013 
Počet - fyzických osob 33 32 
Počet - přepočt.úvazků 30,8 29,8 
 

 
Externí pracovníci – 2 
Dohody o provedení práce – instruktor LVZ 
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2.  Další údaje o pedagogických pracovnících – stav k 27.6.2014  

    (VP – výchovný poradce, D - pedagog důchodového věku, A - absolvent, S - studující Pf ) 
 
 
ped. pracovníci    roků stupeň  

poř. číslo funkce úvazek ped. praxe vzdělání aprobace 
1. Nej ředitel školy 1,0 24 VŠ M,Z,Inf 
2.  VP zástupkyně ŘŠ 1,0 28 VŠ ČJ-Ov 
3. Mal učitelka 1. stupně 1,0 28 VŠ 1. stupeň 
4. Hrb učitelka 1. stupně 1,0 30 VŠ 1. stupeň 
5. Fra učitelka 1. stupně 1,0 15 VŠ 1. stupeň 
6. Chví učitelka 1. stupně 1,0 22 VŠ 1. stupeň 
7. Kro učitelka 1. stupně 1,0 9 VŠ 1. stupeň 
8. Fal učitelka 1. stupně 1,0 10 VŠ 1. stupeň 
9. Nov učitelka 1. stupně 1,0 33 VŠ 1. stupeň 

10. Stř učitelka 1. stupně 1,0 6 VŠ 1. stupeň 
11. Svr učitelka 1. stupně 1,0 25 VŠ 1. stupeň 
12. Vít učitelka 1. stupně 1,0 28 VŠ 1. stupeň 
13. Čel učitel 2. stupně 1,0 9 VŠ Čj 
14. Kaš učitel 2. stupně 1,0 9 VŠ M-F 
15. Foj učitelka 2. stupně 1,0 12 VŠ Aj 
16. Ger učitelka 2. stupně 0,3636 14 VŠ Tv 
17. Jan učitelka 2. stupně 1,0 12 VŠ Čj-Vv 
18. Šus učitel 2. stupně 1,0 3 VŠ ČJ-Hv 
19. Koč učitelka 2. stupně 1,0 24 VŠ Tv-Bv 
20. Kus učitel 2. stupně 1,0 15 VŠ Bi-Rv 
21. Kov učitelka 2. stupně 1,0 10 VŠ M-Vv 
22. Bře učitelka 2. stupně 0,9091 9 VŠ Fr-Nj 
23. Šim učitelka 2. stupně 1,0 17 VŠ Nj 
24. Sed učitelka 2. stupně 1,0   35 VŠ M-Z 
25. Zaj učitelka 2. stupně 1,0 1 VŠ D-Ov 
26. Slo    učitelka 2. stupně 0,8182 4 VŠ Bi-Ch 
27. Bur vychovatelka ŠD 0,6786 27 SŠ vychovatelství 
28. Hoř vychovatelka ŠD 0,8929 26 SŠ vychovatelství 
29. Pet vychovatelka ŠD 0,5357 2 VŠ sociální ped. 
30.  D vychovatelka ŠD 1,0 33 SŠ vychovatelství 
31. Pol vychovatelka ŠD 0,8214 20 SŠ vychovatelství 
32. Tom vychovatelka ŠD 0,3571 1 VŠ sociální ped. 
33. Bur asistentka pedagoga 0,325 27 SŠ vychovatelství 
34. Pap asistentka pedagoga 0,8 2 SŠ asistent pedagoga 

35. Tom asistentka pedagoga 0,325 1 VŠ sociální ped. 
  
      
Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků je na dobré úrovni. Věková 
struktura na 1. i 2. stupni je uspokojivá. 
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3.  Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 
 
 školní rok  2013/2014 školní rok 2012/2013 
Požadovaný stupeň vzdělání v % 100,0 97,0 
 
 
 
 
4.  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2013/2014 
 
 školní rok 
Interní pracovníci 2013/2014 2012/2013 
Počet - fyzických osob 21 21 
Počet - přepočt.úvazků 19,35 19,35 
Externí pracovníci   
Počet - fyzických osob   1* 0 
Počet - přepočt.úvazků 0 0 
* - dohoda o provedení práce (zdravotnice na LVZ) 
 
5.  Další údaje o nepedagogických pracovnících – stav k 27.6.2014 
 
ost. pracovníci   stupeň 

poř. číslo funkce úvazek vzdělání 
1.  Šev účetní školy 1,0 SŠ s mat. 
2.  Mal personalistka, administrativní pracovnice 1,0 SŠ s mat. 
3.  Krč školník 1,0 SŠ bez mat. 
4.  Dol uklizečka 1,0 základní 
5.  Krč uklizečka 0,5 SŠ s mat. 
6.  Mik uklizečka 0,5 základní 
7.  Vav uklizečka 1,0 SŠ bez mat. 
8.  Žíž uklizečka 1,0 základní 
9.  Nov vedoucí školní jídelny 1,0 SŠ s mat. 
10.  Mik pokladní, administrativní pracovnice školní jídelny 1,0 SŠ bez mat. 
11.  Kom vedoucí kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 
12.  Baď kuchařka 0,75 SŠ bez mat. 
13.  Dan kuchařka 0,75 základní 
14.  Dol kuchařka 0,5 základní 
15.  Drá kuchařka 0,75 základní 
16.  Hoř kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 
17.  Jan kuchařka 0,85 základní 
18.  Kar kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 
19.  Lak kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 
20.  Pou kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 
21.  Šim kuchařka 1,0 SŠ bez mat. 
22.  Víš kuchařka 0,75 základní 
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6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy 
 

Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 
 

Název akce Počet účastníků Náklady Kč 
Evaluační a autoevaluační činnost školy s důrazem na hospitační činnost 1 1 100,- 
Přechod od aritmetiky k algebře 1 672,- 
Funny and effective english for primary students 1 948,- 
Proč je důležitá správná anglická výslovnost 1 672,- 
Emoční inteligence a její rozvíjení 1 948,- 
X. krajský veletrh programů a aktivit na podporu EWO 1 390,- 
Papírové inspirace aneb vyrob si netradiční přání 1 1 050,- 
Inspirace rozvíjení čtenářské gramotnosti v hod. ČJL 1 1 068,- 
Motivační setkání vyučujících cizích jazyků angličtina 2 1 000,- 
Motivační setkání vyučujících cizích jazyků němčina 1 500,- 
Doškolovací kurz instruktora školního lyžování 1 3 000,- 
Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci 2 1 180,- 
Logopedická prevence u dětí a žáků v ČR 1 2 500,- 
Jaro s pastely 1 830,- 
Dlouhodobě nemocné dítě a vzdělávání 1 1 188,- 
Praktické využití internetu ve výuce ČJ a literatury 1 1 188,- 
Hyperaktivní a hypoaktivní a agresivní dítě v MŠ 2 2 000,- 
Teaching English: Primary schools - II 1 100,- 
Interaktivní tabule 7 38 500,- 
Celostátní seminář vychovatelek ŠD 1 700,- 
Inovativní metody v dějepisné praxi 1 0,- 
Proč je důležitá správná anglická výslovnost 1 0,- 
Inspiring next generation 1 0,- 
Řízení a rozvoj školy 1 980,- 
ISET – modul školního testování 3 0,- 
Aplikace etické výchovy ve vyučování 1 0,- 
Nový občanský zákoník 1 1 190,- 

 

Celkové finanční náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků školy byly ve školním roce  
2013/2014  61 704,-Kč. 

 
 

Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků ve školním roce 2013/2014 
 

Název akce Počet účastníků Náklady Kč 
Majetek v účetní praxi příspěvkové organizace a inventarizace majetku v r. 2013 1 830,- 
Hygienické minimum ve stravovacích službách 1 550,- 
Aktuality v účetnictví ÚSC a jimi zřízených příspěvkových organizací v r. 2014 1 850,- 
Novely právních předpisů od 1.1.2014 1 500,- 
Nový občanský zákoník 1 1 190,- 
Školení firmy COMPEX – FIS 3000 1 1 520,- 
Školní stravování 2014 1 4 040,- 
Řešení aktuálních problémů v účetnictví příspěvkových organizací v r. 2014 1 850,- 
Školení pro školní jídelny 1 600,- 
Školení pracovníků stravovacích služeb v otázkách hygieny potravin 11 2 300,- 

 

Celkové finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků školy byly ve školním roce 
2013/2014  14 210,-Kč. 
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ČÁST D 
 

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ D ĚTÍ A ŽÁK Ů 
 
 
1.  Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 
 

zápis 2014 zápis 2013 
Zapsaní do 

1. tříd celkem 
Žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 14/15 

Zapsaní do 
1. tříd celkem 

Žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 13/14 

56 8 46 78 10 50 
 
 
 
 
 

ČÁST E 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZD ĚLÁVÁNÍ 
 
 
 
1.  Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2013/2014  
 
 

ročník počet žáků prospělo prospělo neprospělo hodnoceno 
 celkem s vyznamenáním   slovně 
  celkem z toho 

prospěch 1,0 
   

1. 51 51 45 0 0 0 
2. 47  47 36 0 0 0 
3. 52 48 22 4 0 0 
4. 45  34 19 11 0 0 
5.    55 * 39 15 15 0 0 

Celkem 
na 1.st. 250 219 137 30 0 0 

6. 52 20 8 31 1 0 
7. 58 25 8 32 1 0 
8. 53 22 4 30 1 0 
9. 44 14 4 30 0 0 

Celkem 
na 2.st. 207 81 24 123 3 0 

Škola  
celkem 457 299 161 153 3 0 

 
      *  - ve třídě je žák, který plní povinnou školní docházku v zahraniční škole v souladu s § 38 školského zákona 
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2.  Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2013/2014 
 
 

 gym. (6,8)letá gym. 4 letá SOŠ 
SOU s maturitou 

SOU 
OU bez maturity 

pro školní rok 
 

Přijato 
 

Přijato 
 

Přijato 
 

Přijato 

2014/2015 3 9 27 8 
2013/2014 4 20 31 4 

 
Většina žáků 9. ročníku si v 1. kole přijímacího řízení na střední školy podávala 2 přihlášky. 
Podrobný přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 je přílohou této výroční 
zprávy. Na víceletá gymnázia byli z 5. tříd letos přijati jen 3 žáci. 
 
 
 
3.  Hodnocení výsledků výchovného působení  
 
Výchovné poradenství zajišťuje zástupkyně ředitele školy. Splňuje kvalifikační předpoklady pro 
práci výchovného poradce. Průběžně se zúčastňuje vzdělávacích aktivit souvisejících s aktuálními 
problémy v této oblasti. Její celoroční plán je konkrétní, funkční, obsahuje časový harmonogram. 
 

a) Problematika výchovného poradenství na škole 
 
Péče o žáky s výchovnými problémy 
 
Monitorování problémového chování žáků, konzultace s třídními učiteli a dalšími pedagogy, 
pomoc a metodické vedení při řešení problémových situací: 
- záškoláctví 
- neplnění povinností 
- agresivita 
- práce s neprospěchem 
- adaptační problémy, vztahové problémy 
- poskytování poradenské činnosti pro žáky a rodiče v obtížných situacích 
 
V rámci projektu RAMPS VIP III pracovala do 31.12.2013 na naší škole odborná poradenská 
pracovnice Střediska výchovné péče, speciální pedagožka – etopedka. Orientovala se zejména 
na poradenskou podporu a péči pro žáky s výchovnými obtížemi, poskytovala individuální 
poradenství rodičům, žákům i pedagogům. Nabízela možnost především rodičům konzultovat 
problémy žáků, kteří potřebovali speciálně pedagogickou podporu a péči. Při své práci 
metodicky vedla pedagogy v oblasti prevence a zvládání projevů dětí s poruchou chování. Po 
skončení projektu se vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem snažilo o pokračování práce 
speciálního pedagoga ve škole. To se prozatím nepodařilo. 
 
 
Kariérové poradenství 
 
Na volbu povolání byli žáci systematicky připravováni v 8. – 9. ročníku v rámci předmětu 
pracovní výchova (svět práce, volba povolání). V 8. ročníku se výuka zaměřovala na témata: 
sebepoznávání, rozhodování a akční plánování. Systematicky se tak připravovali na práci 
v 9. ročníku, kdy učinili důležité rozhodnutí pro jejich další profesní orientaci. V 9. ročníku 
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pracovali s Průvodcem světem povolání, seznamovali se s různými druhy povolání 
a kvalifikačními předpoklady potřebnými pro výkon těchto povolání. Žáci pracovali 
na internetové burze škol (www.burzaskol.cz), navštívili Informační poradenské středisko 
Úřadu práce Zlín, se svými rodiči navštěvovali Dny otevřených dveří středních škol.  
 
Žáci 9. ročníku se v listopadu 2013 zapojili do testování SCIO. Skládali testy z českého jazyka, 
matematiky, anglického jazyka a obecných studijních předpokladů. Pro rodiče žáků 9. tříd jsme 
k přijímacímu řízení na střední školy připravili informační schůzku a individuální konzultace 
s výchovnou poradkyní. Důležité aktuální informace byly zveřejňovány na webových stránkách 
školy.  
 
 
 
Péče o žáky s výukovými a zdravotními problémy 
 
- ve spolupráci s třídními učiteli vytypování žáků k včasnému odbornému vyšetření 
- zajištění vyšetření v KPPP, případně SPC, další spolupráce s těmito institucemi 
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, vedení pedagogických pracovníků při 

tvorbě IVP, organizace a zajištění reedukace (nápravného vedení), pomoc při řešení 
problémů integrace 

 
b) Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

V důsledku společenských změn a změny životního stylu velké části populace dospělí 
i mládež musí řešit nové negativní zkušenosti a zátěžové situace. Současná společnost se tak 
potýká s existencí společensky nežádoucích jevů. 
Primární prevence je na naší škole součástí každodenního života. Klima ve škole, důvěra 
a pocit bezpečí jsou základními kameny naší prevence a realizují se s podporou ředitele 
školy a celého pedagogického sboru. Naši žáci se v rámci prevence zúčastnili mnoha 
přednášek, besed a programů. Po celý školní rok se setkávali s odborníky, kteří s nimi 
diskutovali na témata rozvoje mezilidských vztahů, nebezpečí šikany, kriminality, vztahů 
v rodině a o dalších nežádoucích jevech. 
Snažili jsme o budování pozitivního klimatu školy, upevňování dobrých vztahů mezi žáky, 
spolupráci s rodinou a prevenci nežádoucích aspektů, které s sebou přináší dnešní doba. 
Spolupracovali jsme s dalšími institucemi, a to především sdružení Madio, Policie ČR, 
Zlínský kraj, Magistrát města Zlína, KPPP Zlín. 
  
 

c) pochvaly a ocenění ve školním roce 2013/2014 
V 1. pololetí bylo uděleno 64 pochval třídního učitele a 167 pochval ředitele školy. 
Ve 2. pololetí bylo uděleno celkem 109 pochval třídního učitele a 162 pochval ředitele 
školy. 

 
 
d) napomenutí a důtky ve školním roce 2013/2014 

V 1. pololetí bylo uděleno 12 napomenutí třídního učitele, 2 důtky třídního učitele a 2 důtky 
ředitele školy. 
Ve 2. pololetí bylo uděleno 11 napomenutí třídního učitele, 3 důtky třídního učitele 
a 1 důtka ředitele školy. 
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4.  Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 

stupeň chování 2013/2014 2012/2013 
 počet počet 

2 - uspokojivé 1 0 
3 - neuspokojivé 0 0 

 
 
 
 
5.  Neomluvené hodiny za školní rok 
 

 2013/2014 2012/2013 
 počet počet 

1. pololetí 4 0 
2. pololetí 10 0 
celkem 14 0 

 
 
 
 
6.  Údaje o integrovaných žácích k 27.6.2014, zdravotně znevýhodnění žáci 
 
    Žáci integrovaní ve třídách 
 

Druh zdravotního  
postižení Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení 8. 1 
Tělesné postižení 3., 4., 9. 4 
Vývojová porucha učení a chování 3., 4., 5., 6., 7., 8. 9 
Celkem  14 

 
 
Integrace žáků na naší škole probíhala v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a dalšími 
souvisejícími předpisy. Bezbariérové vybavení školy umožňuje integrovat žáky se zdravotním 
omezením. Počet integrovaných žáků se během školního roku mění na základě platnosti integrace, 
kterou stanovují školská poradenská zařízení. Ve školním roce 2013/2014 na škole působily tři 
asistentky pedagoga. Velmi důležitá byla pro nás v této oblasti spolupráce s KPPP Zlín, SPC Zlín 
a dalšími odbornými institucemi. 
 
 
Ve školním roce 2013/2014 bylo na naší škole ve 2. – 9. ročníku 43 zdravotně znevýhodněných 
žáků. Byly to převážně žáci s vývojovými poruchami učení. Ve výuce byli zohledňováni dle 
doporučení poradenských zařízení. 
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7. Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2013/2014 
 
 

 český jazyk kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1., 2. Recitační soutěž 56 9 0 0 0 
2. Olympiáda v Čj 21 0 2 0 0 

 
 

   anglický jazyk kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1. Soutěž v Aj 4. ročník 10 0 0 0 0 
1. Soutěž v Aj 5. ročník 12 0 0 0 0 
2. Cambridge Competition 18 0 0 0 0 
2. Czech Republic speaks English   49 0 0 0 0 
2. Mini First Certificate 7. ročník 0 2 0 0 0 
2. Mini First Certificate 9. ročník 0 2 0 0 0 

 tělesná výchova kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1. Vybíjená 4. tříd 42 0 0 0 0 
1.  Vybíjená 5. tříd 53 0 0 0 0 
2. Běh olympijského dne 0 0 16 0 0 
2. Okresní přebor v plavání 0 0 12 0 0 
1. Vánoční florb. turnaj 37 0 0 0 0 
2. Vánoční florb. turnaj 47 0 0 0 0 
1. Florb.turnaj „Krake Cup“ 24 0 0 0 0 
2. Florb.turnaj „Krake Cup“ 42 0 0 0 0 
1. Atletický trojboj 4. – 5. ročník 0 0 4 0 0 
2. Okresní přebor ve st. tenise 0 0 3 0 0 
2. Okresní kolo v přesp. běhu 0 0 9 0 0 
2. Okresní kolo v nohejbalu 0 0 4 0 0 

1., 2. Okrskové kolo ve florbalu 0 12 0 0 0 
2. Okresní kolo v badmintonu 0 0 6 0 0 
2. Zátopkova desítka 100 0 0 0 0 
1. Plavecká soutěž Stříbrný věnec 0 0 14 0 0 

 
 

 matematika kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

   
1. Matematický klokánek 183 0 0 0 0 
2. Matematický klokan 183 0 0 0 0 
2. Pythagoriáda 21 0 0 0 0 
2. Matematická olympiáda 1 0 1 0 0 
2. Finanční gramotnost 36 0 3 3 0 
2. Logická olympiáda 44 0 0 2 0 
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 dějepis, zeměpis kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

2. Mladý cestovatel 1 0 1 0 0 

 
 

 biologie, chemie, fyzika kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

2. Biologická olympiáda  1 0 1 0 0 
2. Přírodovědný klokan 91 0 0 0 0 
1. Poznej a chraň 6 0 6 0 0 
2. Poznej a chraň 6 0 6 0 0 
2. Eko-olympiáda 2 0 2 0 0 

1., 2. Recyklohraní 191 0 0 0 0 
2. Chemická olympiáda 2 0 0 0 0 

 
 

 výtvarná výchova kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1. Bota plná fantazie 14 0 0 0 0 
1. Rejnoci 23 0 23 0 0 

1. – 2. Namaluj mi kapku vody 53 0 0 0 0 
2. Okno do kraje 52 0 0 0 0 
2. Požární ochrana očima dětí 54 0 2 0 0 
2. Les a jeho obyvatelé 96 0 18 0 0 

 
 

 hudební výchova kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1. Pěvecká soutěž 25 0 0 0 0 

 
 

 jiné soutěže kolo a počty účastníků 

stupeň název soutěže, přehlídky školní okrskové okresní 
krajské 

(oblastní) 
republikové 

1. Soutěž ml. zdravotníků 0 0 0 5 0 
2. Soutěž ml. zdravotníků 0 0 0 5 0 

 
 
 
Ve školním roce 2013/2014 se žáci školy zúčastnili výše uvedených soutěží. Za úspěch považujeme 
účast žáků v krajských kolech logické olympiády a finanční gramotnosti. Hlídka mladých 
zdravotníků 1. stupně obsadila v oblastním kole 2. místo.  
 

 
 
 
 
 



- 13 - 

 
ČÁST F 

 
 

ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 
 
 
Žáci školy: 
 

 
žák VI.B 1., 2. místo rybářské závody České republiky starších žáků 
 
 
žákyně VI.B 1. místo Mistrovství ČR v házenkářském desetiboji mladších žáků 
 
 
žák VIII.A 2., 3. místo Mistrovství ČR družstev v latinskoamerických tancích 
 
 
žákyně VIII.A 2., 3. místo Mistrovství ČR družstev v latinskoamerických tancích 

 2. místo Mistrovství ČR jednotlivců v latinskoamerických tancích 
  účast na Mistrovství světa v latinskoamerických tancích jednotlivců 
 
 
žákyně VIII.A 1. místo Mistrovství ČR v házené 
 
 
žákyně VIII.A 2. místo Mistrovství ČR – mažoretky 
 
 
žákyně VIII.B 1. – 12. místo republikové turnaje ve stolním tenise starších žákyň 
  účast na turnaji světové série ITTF 
 2. místo Mistrovství ČR ve stolním tenise starších žákyň – smíšená čtyřhra 

 3. místo Mistrovství ČR ve stolním tenise starších žákyň – čtyřhra 

 5. – 8. místo Mistrovství ČR ve stolním tenise starších žákyň – dvouhra 

 8. místo republikový žebříček starších žákyň stolního tenisu 2013/2014 

 4. místo Mistrovství ČR družstev staršího žactva 

 1. místo přeborník Zlínského kraje starších žákyň ve stolním tenise 

 1. místo přeborník Zlínského kraje dorostenek ve stolním tenise 
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ČÁST G 
 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ, OSTATNÍ KONTROLY 

 
Ve školním roce 2013/2014 se neuskutečnila ve škole inspekční činnost ČŠI. 
 
Dne 5.6.2014 byla provedena dílčí kontrola hygienických požadavků ve školní jídelně Hradská 
5189 Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje (zdravotní průkazy, skladovací prostory, 
skladovací podmínky potravin). Při kontrolním šetření nebyly zjištěny závady. 
 
 
 
 
 

ČÁST H 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODA ŘENÍ ŠKOLY 
 
 

1. Finanční prostředky na provoz školy (provozní rozpočet – Statutární město Zlín) 
 

 
 

rozpočet na rok 2013 4 489 000,00 Kč 
čerpání za období 09 – 12/2013 1 616 863,02 Kč 
 
rozpočet na rok 2014 3 254 000,00 Kč 
čerpání za období 01 – 07/2014 2 375 306,20 Kč 

 
 

2. Rozpočet přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů (Krajský ú řad Zlín) 
 
 

Dotace v roce 2013: 
 

rozpočet na rok 2013  20 051 654,20 Kč 
čerpání za období 09 – 12/2013 8 800 094,00 Kč 

 
• Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2013 ve výši 20 051 654,20 Kč 
- z toho účelově EU peníze školám UZ 33123 ve výši 891 371,20 Kč 
- UZ 33353 ve výši 19 160 283,00 Kč 

 
 
Dotace v roce 2014: 

 

rozpočet na rok 2014  19 230 486,00 Kč 
čerpání za období 01 – 07/2014 11 140 345,00 Kč 

 
• Závazné ukazatele rozpočtu na rok 2014 ve výši 19 230 486,00 Kč  
- Z toho účelově RVP- UZ 33047 další cizí jazyk 11 800,00 Kč 
- UZ 33353 ve výši 19 218 686,00 Kč 

 



- 15 - 

ČÁST I 
 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace je příspěvkovou organizaci 
od 1.1.2003. Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace je součástí výchovně 
vzdělávací soustavy, je zařazena do sítě škol ze dne 14.3.1996, č.j. 1204/63. Zřizovatelem školy 
je Statutární město Zlín, náměstí Míru 12, 761 40 Zlín, IČ: 00 28 39 24, DIČ: CZ00283924. 

Naše škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého 
poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, 
estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. 

Součástí naší pedagogické činnosti je také práce s integrovanými žáky. V souladu se školským 
zákonem č. 561/2004 Sb. bylo k 27.6.2014 integrováno celkem 14 žáků, 43 žáků bylo zdravotně 
znevýhodněných.  Zařazení tělesně postižených žáků umožňuje bezbariérové vybavení školy.  

S integrovanými žáky pracovali třídní učitelé, vyučující jednotlivých předmětů v souladu 
s Individuálním vzdělávacím plánem daného žáka, na škole působily tři asistentky pedagoga. 
Na 1. stupni měli žáci možnost navštěvovat dyslektický kroužek, na 2. stupni probíhala reedukace 
převážně formou individuální práce se žáky. Se zdravotně znevýhodněnými žáky pracovali třídní 
učitelé a vyučující jednotlivých předmětů podle doporučení školských poradenských zařízení. 

Ve školním roce 2013/2014 měla škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen prvním až pátým 
ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Školní družina byla ve školním roce 
2013/2014 umístěna v budově MŠ Osvoboditelů Zlín a ve třídách školy. Z důvodu rekonstrukce MŠ 
Osvoboditelů Zlín byla od 26.5.2014 do konce školního roku 2013/2014 školní družina umístěna 
pouze v budově školy. Vyučování probíhalo podle platných učebních dokumentů, schválených 
MŠMT ČR – Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Devítka pro život. 

Na co jsme se snažili ve výuce zaměřit: 

- využívání komunikačních a informačních technologií, podporovat zavádění a využívání výpočetní 
techniky  

- nabídka volitelných předmětů  
- inkluzivní vzdělávání, vytváření podmínek pro žáky s různým druhem postižení 
- takové znalosti a dovednosti, které budou dobře uplatnitelné v životě, tzn. méně encyklopedických 

poznatků a více činnostního učení se zaměřením na praxi 
- zavádění efektivních metod výuky, jako je skupinové (kooperativní) a projektové  

        vyučování, kterými se snažíme vést žáky k týmové práci, k vzájemné pomoci, sounáležitosti 
        a vzájemnému respektu 
- posílení výuky cizích jazyků  
- preferovat sportovní výchovu, vést žáky ke zdravému životnímu stylu 
- vést žáky k dodržování stanovených pravidel, zejména pravidel školního řádu 
- nepreferujeme jen intelektuální nadání, ale podporujeme i žáky s jiným druhem nadání, jako je 

hudební, pohybové, manuální, estetické apod. 
- podle možností se účastníme různých soutěží školního, okresního, oblastního charakteru 
- snažíme se rozvíjet silné stránky školy a maximálně eliminovat a napravovat to, co považujeme za 

nedostatky 
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Plán pedagogických rad, termíny třídních schůzek a pohovorů s rodiči, schůze Rady rodičů (SRPŠ 
při 9.ZŠ Zlín) a termíny konání schůzek metodického sdružení 1. stupně a předmětových komisí 
2. stupně probíhaly podle „Plánu akcí na školní rok 2013/2014“. Pravidelně se scházelo širší vedení 
školy (ředitel, zástupkyně, vedoucí vychovatelka ŠD, vedoucí MS 1. stupně, vedoucí PK). 

Žáci školy se účastnili akcí souvisejících s protidrogovou prevencí. V průběhu školního roku se žáci 
účastnili besed s touto tematikou. Celkové hodnocení preventivního programu za školní rok 
2013/2014 je přílohou této výroční zprávy. 

V rámci 54. MFFDM jsme se v týdnu 2. - 6.6.2014  podle možností účastnili filmových představení 
a akcí pořádaných organizátory festivalu.  

Lyžařského výcvikového kurzu na horské chatě Javorka, Nový Hrozenkov, Javorníky se zúčastnilo 
ve dnech 9.2. – 15.2.2014 celkem 44 žáků, pět instruktorů jedna zdravotnice. 

Na 1. stupni se uskutečnil plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd. S náročným financováním 
tohoto výcviku pomáhá i zřizovatel školy. Tento výcvik považujeme za nenahraditelný. Na 2. stupni 
probíhal plavecký výcvik v rámci osnov tělesné výchovy.  

V závěru školního roku organizovali třídní učitelé pro žáky svých tříd školní výlety nebo školy 
v přírodě. 

Přehled školních výletů: 

1. ročník  20.5.2014   Dinopark Vyškov 
II.A, III.A  10.6.2014   Olomouc, Kroměříž 
4. ročník  11.6.2014   Bouzov, Mladeč 
VII.A   29.5.2014   Ostrava 
VII.B   12.6.2014   Rožnov po Radhoštěm, Pustevny 
8. ročník   10. - 11.6.2014  Roštín 
IX.A   27. – 29.5.2014  Velké Karlovice 
IX.B   16. – 17.6.2014  Troják 

 

Přehled škol v přírodě: 

II.B, III.B  19. – 23.5.2014  hotel Bečva, Horní Bečva 
V.A, V.B  12. – 16.5.2014  Horský hotel Kyčerka, Javorníky 
VI.A, VI.B  26. – 30.5.2014  Activitypark Hotel Všemina 

 

Přehled exkurzí: 

5. ročník  11.12.2013   Brno 
6. ročník  30.4.2014   Brno 
7. – 8. ročník  4.12.2013   Vídeň 
9. ročník  5.12.2013   Vídeň 
9. ročník  26.5.2014   Tlumačov 
9. ročník  23.6.2014   Vizovice 

 

Celoškolní projekt „I my chceme pomáhat“ se uskutečnil v pondělí 28.4.2014. Cílem projektu bylo 
ukázat rodičům i veřejnosti, jak pomáháme potřebným. Celé odpoledne bylo pojato jako vernisáž 
výtvarných prací žáků naší školy s tématem zvířata. Během vernisáže mohli žáci, rodiče i ostatní 
návštěvníci nosit dárky pro Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně. Dále jsme sbírali obnošené šatstvo, 
které jsme předali Charitě Zlín. Celoročně také sbíráme plastové vršky pro postižené děti. Naši žáci 
se zaregistrovali v projektu Čtení pomáhá. Cílem bylo spojit potěšení ze čtení s radostí z pomoci 
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druhým. Žáci po přečtení knihy odpověděli na pár otázek a získali tak 50,-Kč, které věnovali tomu, 
kdo potřeboval pomoc. V rámci ekologické výchovy měli žáci školy možnost třídit odpadové 
suroviny.  

Ve školním roce 2013/2014 jsme se podruhé zapojili do ekologického projektu Recyklohraní. Žáci 
nosili do školy použité baterie a staré elektrospotřebiče, od března 2014 jsme se zapojili i do 
zpětného odběru prázdných tonerů a cartridgí. Ve čtvrtek 26.6.2014 proběhlo rozhlasové 
vyhodnocení celoroční soutěže ve sběru vysloužilých elektrospotřebičů a žákům byly slavnostně 
předány ceny a diplomy. Vyhodnocení proběhlo v několika kategoriích - třídy, jednotlivci vítězných 
tříd a nejlepší sběrači školy. Za tento školní rok jsme v projektu Recyklohraní nasbírali 
k ekologické likvidaci přibližně 750 kg elektrospotřebičů a 140 kg vybitých baterií. V rámci 
projektu žáci průběžně plnili zadané soutěžní úkoly, za které jsme též získávali body. V neposlední 
řadě jsme se opět zúčastnili charitativní sbírky „Věnuj mobil“, na kterou jsme odeslali 145 kusů 
mobilních telefonů. Za toto všechno jsme získali i tento školní rok přibližně 5000 bodů, které jsme 
vyměnili za nový školní CD přehrávač, didaktické hry a odměny žákům za tuto soutěž.  

Ve 3. patře školy máme lis na plastové lahve, v přízemí školy jsou umístěny odpadové nádoby na 
plast, papír, sklo a použité baterie. 

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 se na náměstí Míru jako každoročně konaly oslavy ke Dni Země (22.4.). 
Téma letošního ročníku bylo „Les a jeho obyvatelé“. Naše škola se letos oslav zúčastnila opět 
vystoupením tanečního kroužku, zasláním výtvarných prací do soutěže a prezentovali jsme se i ve 
stánku, kde na návštěvníky všech věkových kategorií čekaly žákyně 6. a 7. ročníku se zajímavými 
kvízy, doplňovačkami i omalovánkami na dané téma. Děti i dospělí si mohli vyzkoušet, jestli umějí 
pojmenovat naše lesní živočichy, jestli poznají stopy zvěře, tipnout si dlouholetost lesních živočichů 
aj. Mohli si prohlédnout kožešinu lišky, lebky srnců a roháče obecného. Stánek byl opět vyzdoben 
výtvarnými pracemi našich žáků. 

Pitný režim žáků pomáhal zajišťovat projekt „Školní mléko“, automat na mléčné výrobky v 1. patře 
školy využívali především žáci 1. stupně. Nápojové automaty a automat na svačinky se nacházely 
ve vestibulu školy. Veškerý sortiment nápojů a výrobků konzultujeme se zástupci SRPŠ při 9.ZŠ 
Zlín.  

Ve školním roce 2013/2014 jsme pokračovali v projektu pro žáky 1. stupně „Ovoce do škol“. 
Ovoce bylo žákům rozdáváno přímo do jednotlivých tříd v průběhu přestávek ve vyučování. 

Stravování žáků naší školy zajišťovala Školní jídelna Hradská 5189, kde se naši žáci stravují spolu 
se žáky ZŠ Emila Zátopka Zlín. Vyučující obou škol zde zajišťují pedagogický dohled. Dalšími 
strávníky naší školní jídelny jsou žáci Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborné školy 
ekonomické Zlín a cizí strávníci. Strávníci si prostřednictvím čipových karet nebo čipů objednávali 
obědy na 14 dnů dopředu. Obědy bylo možné také objednávat pomocí webových stránek školní 
jídelny www.sjhradska.cz, kde jsou uvedeny podrobné informace pro strávníky a rodiče žáků. 
V tomto školním roce jsme pokračovali podle finančních možností školy ve výměně plastových 
karet za nové čipy. 

Škola podle možností organizovala zájmové útvary, poskytovala své prostory a vybavení 
k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí, mládeže a dospělých. Rozvrh hodin 
zájmových kroužků, pronájmů místností školy a tělocvičny byl vyvěšen ve vestibulu školy a na 
webových stránkách školy.  

V předvánočním období jsme připravili akce pro žáky i jejich rodiče. Žáci 9. ročníku navštívili své 
spolužáky v pátek 6.12.2013 v mikulášských převlecích. 
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Na 1. stupni připravili vyučující, vychovatelky a žáci pro rodiče vánoční besídky, které se konaly 
v jednotlivých třídách. Žáci 4. – 5. tříd připravili s vyučujícími společnou vánoční besídku, která se 
konala ve středu 18.12.2013 ve školní jídelně Hradská. 

V rámci výuky navštěvovali žáci jednotlivých ročníků výchovné koncerty pořádané Filharmonií 
B. Martinů v Kongresovém centru, besedy v Krajské knihovně F. Bartoše, divadelní představení 
v Městském divadle. Pokračovala spolupráce s Muzeem JV Moravy, kde se žáci školy zapojili do 
mnoha výukových programů.  

Dopravní výchova žáků 4. ročníku probíhala ve spolupráci s BESIPEM na Dětském dopravním 
hřišti Zlín – Malenovice.  

Škola se snažila v maximální míře zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví žáků při činnostech, které 
přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně se snažila vytvářet podmínky pro bezpečnost 
a ochranu zdraví žáků a pravidelně kontrolovala jejich dodržování. 

Ve školním roce 2013/2014 bylo zapsáno do knihy úrazů celkem 98 úrazů žáků školy, z toho 
v devatenácti případech byl sepsán záznam o úrazu. Převážná část úrazů se stala v hodinách tělesné 
výchovy a o přestávkách.  

V pondělí 23. června 2014 se konalo požární cvičení a cvičení civilní ochrany s cvičnou evakuací 
školy. Žáci a učitelé opustili školu všemi východy včetně požárního schodiště za 2:59,3 min. Třídní 
učitelé seznámili žáky se základními povinnostmi v požární a civilní ochraně a zásadami při 
mimořádných situacích, které by mohly nastat ve městě Zlíně. Žáci s vyučujícími prostudovali 
požární poplachové směrnice, varovné signály a důležitá telefonní čísla. 

Na webových stránkách školy www.zs9.zlinedu.cz (od srpna 2014 www.9zszlin.cz) jsme 
pravidelně informovali o dění ve škole, včetně fotografií a videí z různých akcí. Na infoweb školy 
www.9zszlin.info přispívali především jednotliví vyučující, kteří zde zveřejňovali důležité 
informace ze svých předmětů pro žáky a jejich rodiče.  

Ve výuce jsme začali používat nové moderní vybavení, které bylo pořízeno v rámci projektu EU 
peníze školám. Zakoupili jsme doménový server, v sedmi třídách používáme interaktivní tabule, 
počítačová učebna s 30 počítači pro žáky umožňuje moderní výuku i v nejpočetnějších třídách.  

Z oprav o prázdninách 2014 bylo tradiční malování ve škole, školní jídelně. Byla provedena oprava 
šaten žáků 1. – 4. tříd včetně osvětlení, instalace projektoru do učebny jazyků v 1. patře, oprava 
odpadů ve školní jídelně, nátěr střechy školní jídelny a nátěr požárního schodiště. Díky finančnímu 
daru SRPŠ při 9.ZŠ Zlín jsme zakoupili a nainstalovali novou interaktivní tabuli SMART do 
učebny v 1. patře. Jako každoročně probíhala celá řada drobných oprav (židličky, lišty topení atd.).  

Školská rada má celkem 6 členů, 2 členové byli jmenováni zřizovatelem školy, 2 členové byli 
zvoleni zákonnými zástupci žáků a 2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky školy.  

Snažíme se pečovat o pěkné okolí školy, školní družiny a školní jídelny. Výuka povinné tělesné 
výchovy probíhala v tělocvičně školy a na stadionu mládeže. Z důvodu nevyhovující kapacity 
tělocvičny žáci 2. stupně v zimním období navštěvovali také Zimní lázně nebo sportovní centrum 
Maty na Růmech.  

Závěrečná pedagogická rada hodnotila práci žáků za školní rok 2013/2014. V závěru školního roku 
byla udělena jedna důtka ředitele školy. Tři žáci na konci 2. pololetí neprospěli, v závěru srpna 
2014 úspěšně vykonali opravné zkoušky. Chování žáků devátého ročníku v tomto školním roce 
bylo bezproblémové. V přijímacím řízení na střední školy si žáci letos mohli podávat dvě přihlášky, 
všichni žáci byli na střední školy přijati. 



- 19 - 

V kalendářním roce 2013 došlo k navýšení nedostačujícího rozpočtu ONIV na nákup učebnic 
a učebních pomůcek pro žáky. Pro rok 2014 byl loňský rozpočet mírně navýšen, jsme tak schopni 
pořizovat většinu moderních pomůcek do vyučování. 

Pomoc SRPŠ při 9.ZŠ Zlín je pro školu nenahraditelná. Všechny nákupy schvaluje nejvyšší orgán 
sdružení - Rada rodičů, kde je z každé třídy zastoupen jeden rodič. Rada se pravidelně schází 
s ředitelem školy a projednává všechny připomínky rodičů k provozu školy. SRPŠ při 9.ZŠ Zlín ve 
spolupráci se školou organizuje sběr odpadového papíru a společenský večírek školy. Společenský 
večírek se konal 24.1.2014 na IH Moskva, vystoupili také žáci školy s tanečním a pěveckým 
programem. Předtančení žáků 9. ročníku probíhá ve spolupráci s tanečním mistrem.  

Personální obsazení celého pedagogického sboru je na dobré úrovni. Všichni pedagogičtí pracovníci 
školy splňují kvalifikační předpoklady.  

Snahou vedení školy bylo a je připravit takové pracovní podmínky všem zaměstnancům školy, aby 
jejich spokojenost byla v souladu s požadavky a zájmy žáků a rodičů školy. Vedení školy se pro 
vyučující snaží v maximální možné míře zjednodušit administrativní činnosti tak, aby se mohli plně 
věnovat pedagogické práci. Pro zlepšení psychické a fyzické kondice a zkvalitnění 
interpersonálních vztahů připravuje vedení školy různé akce, setkáváme se i s bývalými 
zaměstnanci školy (předvánoční posezení). Tyto akce financujeme z prostředků FKSP, ze kterých 
především přispíváme zaměstnancům školy na závodní stravování 

V dalším období chceme pokračovat v předchozí práci. Pedagogický sbor začal používat vytvořené 
digitální učební materiály (DUM) ve výuce, co nejdříve chceme i zbývající třídy dovybavit 
interaktivními tabulemi. 

Snahou vedení školy bude i nadále vytvářet pro žáky a zaměstnance školy pozitivní pracovní klima, 
snažit se o individuální přístup k žákům a dobrou spolupráci s rodiči. 

 
 
Přílohy: 
1. Hodnocení minimálního preventivního programu a sledování jeho efektivity za školní rok 2013/2014 
2. Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2013/2014 
3. Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2013/2014 
4. Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 
 

 
 
Datum zpracování výroční zprávy:    1. září 2014 
Datum projednání na pedagogické radě:   1. září 2014 
Datum projednání na Školské radě:   13. října 2014 
 

 
Rozdělovník:   Magistrát města Zlína - odbor školství   
   Školská rada 
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1/ Motto 
 
V posledních letech můžeme konstatovat, že drogová problematika stále narůstá 
a začíná být celospolečenským problémem. Drogy a jiné sociálně negativní jevy 
se začínají dotýkat již dětí, které navštěvují základní školu. Z našeho pohledu 
pedagogů je důležité zahájit primární prevenci právě v době základní školní 
docházky, poskytnout žákům co nejvíce informací o drogové problematice 
podaných přiměřeně k věku žáků, a na toto téma s nimi hovořit i na neformální 
úrovni. 
V tomto věku patří žáci k nejohroženější skupině. Proto se naše škola rozhodla 
připravit a realizovat program primární prevence sociálně negativních jevů 
a zahrnout do něho co nejvíce spolupracujících subjektů, především rodiče. 
Minimální preventivní program vychází z materiálu Koncepce prevence 
zneužívání návykových látek a dalších sociálně patologických jevů u dětí 
a mládeže v působnosti rezortu MŠMT ČR.  
 
 
2/ Přednášky 

 
 
Tak jako každým rokem  jsme pořádali  ve spolupráci s centrem MADIO 
přednášky věnované rizikovému chování. Termíny, popis práce, přednášky 
a ročníky uvádím níže: 
 
 

• JÁ+TY=MY - zdravé vztahy v třídním kolektivu  - VI.A,B  
• Nebezpečí zvané drogy  -  VII.A,B 
• Sex a mezilidské vztahy  –  IX.A,B 
• Nepřehlížej - kyberšikana, poruchy příjmu potravy a  sebepoškozování  – 

VIII.A,B 

 

Rozsah: 3 x 2 vyučovací hodiny během školního roku s výjimkou programu Sex 
a vztahy, který je na čtyři vyučovací hodiny na sebe navazující. 

Forma: interaktivní besedy; diskuse; interaktivní hry; modelové situace; hry 
orientované na celkové uvolnění a pohyb. 

Místo konání: škola 

 
 



3/ Pravidelné mimoškolní aktivity 
 

Prevence sociálně patologických jevů je zaměřena zejména na podporu mimoškolní 
činnosti dětí pořádané školou. Níže uvádím přehled zájmových útvarů ve škole: 
 

Zájmové útvary ve škole: 

 

1. stupeň 

Dyslektický kroužek   

Florbalový kroužek    

Angličtina                      

Výtvarka na 1. stupni                  

Taneční kroužek         

Hrátky s flétnou 

Fotbalový kroužek                  

Dramatický kroužek 

 

2. stupeň 

Cvičení z M             

Cvičení z ČJ             

Florbalový kroužek  

Zájmová Vv               

Francouzština 

Chemický kroužek 

Pěvecký kroužek      

Taneční kroužek         
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4/ Školní metodik prevence 
 
 
Prováděl osvětu mezi žáky i rodiči, organizoval besedy, přednášky 
a jednorázové akce. Pravidelně informoval pedagogické pracovníky o aktuálních 
problémech, o nových formách primární prevence. Účastnil se seminářů 
a školení organizovaných KPPP ve Zlíně, sledoval aktuální drogovou scénu. 
Vypracoval Minimální preventivní program pro školní rok 2013/2014.  

 

5/ Rodiče 

 
Rodiče byli seznámeni s MPP na třídních schůzkách. Výňatky z MPP byly 
umístěny na nástěnce, aby se mohli rodiče i žáci konkrétně seznámit s plánem 
akcí pro školní rok 2013/2014. Zájemci měli možnost konzultací se školním 
metodikem prevence v konzultačních hodinách i mimo ně. Rodiče se 
zúčastňovali společenských akcí pořádaných školou. 

 

6/ Spolupráce s pedagogickými pracovníky 
  
Vedení školy i učitelé byli seznámeni s obsahem MPP. Pravidelně probíhaly 
konzultace výchovné poradkyně se školním metodikem prevence a následně 
konzultace s jednotlivými učiteli. Kromě pedagogů byly zapojeny do primární 
prevence i vychovatelky. Minimální preventivní program se realizoval ve všech 
vyučovacích předmětech, kde byly vytvořeny optimální podmínky pro 
výchovně vzdělávací proces.  
 
 
 
7/ Spolupráce se státními či jinými institucemi  
 
 
Dlouhodobě spolupracujeme s centrem MADIO, které nám zajišťuje 
a pořádá přednášky v oblasti zdravého životního stylu, šikany, sexu 
a mezilidských vztahů. Výhodou je, že si žáci mohou své problémy rozebrat 
s pracovníky střediska, kteří nejsou členy pedagogického sboru. Také úspěšně 
spolupracujeme s Policií ČR, MP Zlín, Zlínským krajem, KPPP Zlín, 
s Magistrátem města Zlína, SVP Domek, Trialogem Brno. 
 
 



8/ Spolupráce se žáky 
 

Důsledně jsme začleňovali problematiku etické a protidrogové výchovy 
a zdravého životního stylu a aplikovali jsme vhodné formy propagace zdraví 
a zdravého životního stylu ve výuce ve všech předmětech, především pak 
v předmětech biologie, seminář ze společenskovědních předmětů, občanská 
výchova, tělesná výchova, chemie.  
 
 
9/ Mimoškolní akce ze strany vyučujících 

 
� V rámci zdravého životního stylu se žáci účastnili turnajů ve florbalu.  
 
� Především pro žáky 7. ročníku zorganizovali vyučující Tv týdenní lyžařský kurz, kde žáci 

společně s pedagogy strávili celý týden v mimoškolním prostředí, různých přírodních 
podmínkách a situacích. 

 
� K prevenci sociálně patologických jevů přispěly také školy v přírodě, kde děti tráví celý 

týden v mimoškolním prostředí a především v přírodě, kde dochází k utužení a zlepšení 
klimatu třídy a navázání lepších vztahů mezi učiteli a žáky. 

 
� V neposlední řadě je důležité zmínit exkurze, které pozitivně působily na žáky v oblasti 

prevence a zdravého životního stylu. 
 

 

10/ Závěr  

V letošním školním roce nebyly zaznamenány žádné závažnější případy 
zneužívání návykových látek, kouření, kriminality a delikvence, vandalismu či 
xenofobie. Neřešily se problémy spojené s virtuálními drogami (počítače, 
televize, video) či s patologickým hráčstvím. 

Cíle stanovené Minimálním preventivním programem pro školní rok 2013/2014 
se nám podařilo z větší části splnit. 

    

Ve Zlíně dne 27.6.2014 
 
 
 
 
                                                                            Mgr. Jaromír Kusák 
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1. Provoz školní družiny 

 

Do školní družiny bylo k 27.6.2014 přihlášeno 137 dětí. Děti byly rozděleny do 6 oddělení. 
Přijímány jsou děti z prvních, druhých a třetích tříd a pokud to kapacita umožní, tak i děti ze 
čtvrtých tříd.  

 

• 1. oddělení (třída I.A) – 24 dětí, vychovatelka Dana Pšenková, úvazek 23 hodin 
• 2. oddělení (třída I.B) – 26 dětí, vychovatelka Jitka Hořelková, úvazek 25 hodin 
• 3. oddělení (třída II.A) – 23 dětí, vychovatelka Hana Burešová, úvazek 19 hodin 
• 4. oddělení (třída II.B) – 23 dětí, vychovatelka Ivana Polanská, úvazek 23 hodin 
• 5. oddělení (třída III.A) –  23 dětí, vychovatelka Bc.Veronika Peturová, úvazek 15 hodin 
• 6. oddělení (třída III.B) – 18 dětí, vychovatelka Bc. Jana Tomanová, úvazek 10 hodin  

 

Tři oddělení byla umístěna v prostorách školní družiny v areálu MŠ Osvoboditelů, tři 
oddělení byla umístěna v budově školy. 

Od 26.5.2014 byla všechna oddělení školní družiny umístěna v budově školy z důvodu 
rekonstrukce MŠ Osvoboditelů. Konec oprav je naplánován na září 2014.  

 

Provozní doba školní družiny:  6:30 – 7:45 hod.              11:35 – 16:45 hod. 

 

2. Vzdělávací program školní družiny 

Při plánování činnosti ve ŠD vycházíme ze schváleného ŠVP pro školní družinu. Ten 
navazuje na ŠVP pro základní vzdělávání ,,Devítka pro život”. Nejvíce se inspirujeme 
kapitolou ,,Člověk a jeho svět”, která se dělí na pět tematických okruhů: 

• Místo, kde žijeme 
• Lidé kolem nás 
• Lidé a čas 
• Rozmanitost přírody 
• Člověk a jeho zdraví 

Činnosti navazují na školu dalším rozvíjením klíčových kompetencí, a to pomocí 
didaktických her, tematických vycházek a sportovních činností. Do programu ŠD jsou 
zařazeny také odpočinkové činnosti, příprava na vyučování a rozvoj zájmů dětí. 



Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 
 

4 
 

 

2. Přehled akcí školní družiny 

 

1. a 2. oddělení (I.A, I.B) 

Září 2013 

• Seznamovací  hry ve školní družině 

Říjen 2013 

• Sportovní turnaj mezi prvními třídami ve fotbale 
• Soutěž ve výrobě draků 
• Haloween - vyřezávání dýně 

Listopad 2013 

• Turnaj ve stolní hře Člověče nezlob se 
• Vědomostní soutěž mezi třídami I.A, I.B 

Prosinec 2013 

• Vánoční besídka pro rodiče 
• Předvánoční zdravé mlsání – ovoce v čokoládě 
• Zhotovení drobných vánočních dárků pro rodiče 

Leden 2014 

• Výroba dárků k zápisu do 1. tříd 
• Zimní soutěže mezi třídami 

Únor 2014 

• Celodružinový zimní karneval se soutěžemi 
• Soutěž o nejkrásnější papírovou vločku mezi třídami I.A a I.B 

Březen 2014 

• Turnaj ve stolních hrách mezi třídami I.A a I.B 
• Výstava dětských koláží 

 

Duben 2014 

• Sázení semínek květin pro maminky k svátku 
• Výroba dárků ke Svátku matek 
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Květen 2014 

• Zlín film festival – účast na doprovodném programu 

Červen 2014 

• Sportovní soutěže ke Dni dětí 
• Pěvecká soutěž 

 

3. oddělení (II.A)  

Září 2013 

• Celoroční soutěž Jsme kamarádi 

Říjen 2013 

• Třídní turnaj v šachu 

Listopad 2013 

• Třídní turnaj v Piškvorkách 

Prosinec 2013 

• Vánoční besídka 

Leden 2014 

• Zdravé mlsání – ovoce v čokoládě 

Únor 2014 

• Celodružinový karneval - soutěže 

Březen 2014 

• Třídní soutěž Květinkové písně 

Duben 2014 

• Turnaj ve vybíjené  

Květen 2014 

• Turnaj ve florbalu 
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Červen 2014 

• Soutěž Matematický král 
• Vyhodnocení celoroční soutěže Jsme kamarádi 
• Den dětí v ŠD - sportovní soutěže 

 

4. oddělení (II.B) 

Září 2013 

• Kynologická ukázka 
• Veselá cyklostezka 
• Den bez aut – náměstí Míru 
• Výtvarná soutěž knihovny F. Bartoše Namaluj sluníčko 

Říjen 2013 

• Drakiáda 
• Astra – výukový program Bodlinky 
• Astra – výtvarná soutěž 

Listopad 2013 

• Haloween – výroba strašidel do soutěže Tesco 
• Astra – výukový program Vánoce v lese 

Prosinec 2013 

• Mikulášská besídka 
• Vánoční besídka 
• Vánoční besídka v DD Lazy 

Leden 2014 

• Novoroční besídka v Domově důchodců Burešov 

Únor 2014 

• Astra -  výukový program Hadi 
• Celodružinový karneval 
• Zimní olympiáda 

 

Březen 2014 
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• Astra – výukový program hlodavci 
• Beseda v knihovně 

Duben 2014 

• Astra – výukový program Výroba papíru 
• Den země na náměstí Míru 

Květen 2014 

• Oblastní kolo hlídek Mladých zdravotníků 
• Výtvarná soutěž – Filmový festival očima dětí 
• Besídka ke Dni matek 
• Ukázky první pomoci pro II.B, III.B 
• Bambiriáda – vystoupení na náměstí Míru 

Červen 2014 

• Malování na chodníku – filmový festival 
• Den s Českou televizí 
• Olympiáda třídy II.B 
• Netradiční olympiáda 
• Ukázka kynologického výcviku – Burešov 
• Exkurze v Dopravním podniku 
• Vyhodnocení celoroční soutěže O nejlepšího žáka II.B  

 

5. oddělení (III.A) 

Září 2013 

• Velká pohádková soutěž mezi III.A a III.B 

Říjen 2013 

• Soutěž O nejlepšího přírodovědce mezi III.A a III.B 

Listopad 2013 

• Velký turnaj v piškvorkách mezi III.A a III.B 

Prosinec 2013 

• Vánoční besídka 
• Zdravé vánoční mlsání – ovoce v čokoládě 

Leden 2014 

• Soutěž o nejlepší Origami  
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Únor 2014 

• Celodružinový karneval 

Březen 2014 

• Turnaj ve vybíjené mezi III.A a III.B 

Květen 2014 

• Velká jarní soutěž 

Červen 2014 

• Filmový festival – účast na doprovodném programu 

 

6. oddělení (III.B) 

Září 2013 

• Velká pohádková soutěž mezi III.A a III.B  

Říjen 2013 

• Soutěž O nejlepšího přírodovědce mezi III.A a III.B 

Listopad 2013 

• Pečeme Vafle 

Prosinec 2013 

• Vědomostní kvíz zdravého životního stylu – výroba zdravé svačiny 
• Vánoční besídka 
• Zdravé mlsání – ovoce v čokoládě 

Leden 2014 

• Olympijské třídní klání – soutěž všestrannosti 

Únor 2014 

• Celodružinový karneval 

Březen 2014 
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• Pečeme Muffiny 

Červen 2014 

• Den s Českou televizí 
• Festivalový zámek – Čert a Káča 
• Pohádkový den na téma Večerníček 
• Den s Machem a Šebestovou 
• Den na téma Cirkusoví klauni, Jája a Pája 

 

Třídy II.A a III.B se společně s vychovatelkami ŠD zúčastnily školy v přírodě v Horní Bečvě. 

 

 4. Vybavení školní družiny 

Vybavení školní družiny se snažíme vylepšovat podle finančních možností školy, ve 
spolupráci se SRPŠ při 9.ZŠ Zlín a rodiči účastníků školní družiny. 

 

5. Závěr  

Společně se snažíme vytvořit příjemné prostředí pro aktivní odpočinek dětí, ve kterém budou 
spokojené. 
 

 

 

 

 

 

 
 
Ve Zlíně 27.6.2014                                                                                  Dana Pšenková 
                                                                                                             vedoucí vychovatelka 



Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

Závěrečná zpráva výchovné poradkyně 

za školní rok 2013/2014 

 

 
1. Výchovné poradenství 
Výchovné poradenství bylo nadále zajišťováno zástupkyní ředitele školy. Splňuje 
kvalifikační předpoklady pro práci výchovné poradkyně. Pokračovala spolupráce 
s mimoškolními odbornými pracovišti (KPPP, SPC, OSPOD, specializovanými 
organizacemi orientovanými na sociální pedagogiku), úzce spolupracovala se školním 
metodikem pravence. Obsahem činnosti výchovné poradkyně bylo poskytování 
konzultací žákům, pedagogům, zákonným zástupcům a dalším členům rodiny. 
Výchovná poradkyně se účastnila společně s třídními učiteli jednání s rodiči a žáky, 
pomáhala řešit problémy neprospívajících žáků, v jednom případě neomluvenou 
absenci. 

Výchovná poradkyně se pravidelně účastnila setkání výchovných poradců. 

V situacích přesahujících kompetence výchovné poradkyně byli zákonní zástupci 
informováni o dalších možnostech v rámci poradenské sítě. 

 

 

2. Výchova a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

a) Práce s integrovanými žáky 

Během celého školního roku výchovná poradkyně prováděla kompletaci seznamu žáků 
se specifickými poruchami učení. Kontrolovala termíny přešetření žáků 
a doporučovala kontrolní vyšetření v KPPP nebo SPC. 

K 27.6.2014 bylo na naší škole integrováno 14 žáků. Tito žáci se vzdělávali podle 
individuálního vzdělávacího plánu (dále jen IVP). Převážná většina žáků byla 
integrována na základě diagnózy specifické poruchy učení. Pro tři žákyně se 
závažnějším tělesným postižením byly ve třídě k dispozici asistentky pedagoga. 

Zařazení výše zmíněných žáků do výuky bylo realizováno na základě doporučení 
poradenského zařízení formou IVP, na jehož vytvoření se podíleli učitelé, rodiče žáků 
a také žáci samotní.  

Součástí péče o integrované žáky bylo poskytování poradenství ohledně problematiky 
speciálních vzdělávacích potřeb žáků formou konzultací s rodiči, pedagogy a asistenty 
pedagoga. 

 

b) Žáci zdravotně znevýhodnění 

Jedná se o žáky se speciálními potřebami, u kterých je nutné zohlednění 
a diferencované hodnocení převážně po celou dobu školní docházky. O zařazení žáka 
mezi zdravotně znevýhodněné rozhoduje KPPP na základě odborného vyšetření. 
K 27.6.2014 bylo na naší škole 43 žáků se zdravotním znevýhodněním.  

 

 



 

 

3. Spolupráce s etopedkou Mgr. Janou Rozumovou 

 

V průběhu září až do konce prosince 2013 výchovná poradkyně velice úzce 
spolupracovala s Mgr. Janou Rozumovou, která pracovala na naší škole jako speciální 
pedagožka v rámci projektu RAMPS VIP III. Po skončení projektu nám v roce 2014 
tato pracovní pozice chybí. 

 

4. Volba školy, profesní poradenství 

Výchovná poradkyně prováděla průzkum zájmu o povolání u vycházejících žáků 
spojený s individuálními pohovory s žáky a jejich rodiči. Tyto konzultace probíhaly od 
září až do období ukončení přijímacího řízení. Pro rodiče žáků 9. tříd byla v listopadu 
2013 zorganizována schůzka zaměřená na volbu povolání, na které byli rodiče 
informováni o způsobu přijímacího řízení a měli možnost seznámit se s informačními 
materiály středních škol. 

Výchovná poradkyně spolupracovala s Informačním střediskem Úřadu práce ve Zlíně. 
V rámci skupinového poradenství zde žáci získali řadu cenných informací a podnětů 
k volbě povolání. 

Výchovná poradkyně prováděla administrativní činnosti související s přijímacím 
řízením (vyplnění, předání a kontrola přihlášek a zápisových lístků). Zajišťovala 
žákům podporu počínaje výběrem školy, během přijímacího řízení až po úspěšné 
přijetí ke studiu. 

Přehled umístění vycházejících žáků je další přílohou výroční zprávy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně 27. června 2014     Mgr. Dana Novotná 
        výchovná poradkyně 
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Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2013/2014 
 
 
 
 
Gymnázium, Lesní čtvrť Zlín  2 žáci 
 
Gymnázium a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky, nám. TGM Zlín 3 žáci 
 
 
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 2 žáci 
 
  
Gymnázium Ladislava Jaroše Holešov 2 žáci 
 
Obchodní akademie T.Bati a VOŠ 
ekonomická, nám.TGM Zlín 3 žákyně 
 
 
Střední průmyslová škola Zlín 3 žáci 
 
 
SPŠ polytechnická Zlín 3 žáci 
 
 
Střední odborná škola Luhačovice 2 žákyně 
 
 
Střední zdravotnická škola  VOŠ Zlín 2 žákyně 
     
 
Střední odborná škola ochrany osob 
 a majetku s.r.o. Zlín 2 žáci 
 
 
Střední průmyslová škola Otrokovice 2 žákyně 
 
 
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 3 žákyně 
 
 
Střední uměleckoprůmyslová škola Uh.Hradiště  1 žákyně 
                   
 
Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 1 žákyně 
 
 



Střední odborné učiliště Uherský Brod 3 žáci 
 
 
VOŠ potravinářská 
 a střední  průmyslová škola mlékárenská Kroměříž 1 žákyně 
 
 
Střední škola pedagogická a sociální Zlín,s.r.o. 1 žákyně 
 
 
SŠ cestovního ruchu a Jazyková škola s právem 
 stát. jazyk. zkoušky,s.r.o. Rožnov pod Radhoštěm 1 žákyně 
 
 
SŠ zemědělská a přírodovědná 
Rožnov pod Radhoštěm  1 žákyně    
 
 
Střední škola služeb,s.r.o. Uherské Hradiště 1 žákyně 
   
 
 
Trivis – Středení škola veřejnosprávníé Jihlava 1 žákyně 
 
 
SŠ filmová, multimediální a počítačových  4 žáci 
technologií,s.r.o., Zlín 
 
 
 
 
 
 
 
Ve Zlíně 27. června 2014  
 
 
    Mgr. Dana Novotná 
    výchovná poradkyně 


