Výroční zpráva o činnosti Základní školy a Mateřské školy
Halenkovice
Charakteristika školského zařízení
1. Název školy, sídlo, odloučená pracoviště.
Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace.
Pláňavy 550, 76363 Halenkovice
2. Zřizovatel, adresa zřizovatele.
Obec Halenkovice, Pláňavy 76, 763 63 Halenkovice
3. Právní forma školy ( právní subjekt – od kdy, organizační složka obce)
Příspěvková organizace od 01. 01. 2003, IČO 75 021 331
4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán.
Mgr. Vojtěch Tělupil, tel. 577945756
5. Kontakt na zařízení (tel., fax, , e-mail), jméno pracovníka pro informace.
Hana Huťková, tel. 577102602, e – mail / zshal@centrum.cz/, www.zshalenkovice.cz
6. Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační číslo
ředitelství v síti škol.
24. 1. 1996, aktualizace v síti 16. 11. 2010, IZO 600 114 180
7. Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity.
Základní škola 240 žáků
Mateřská škola 64 dětí
Školní družina 50 žáků
Školní jídelna
Školní jídelna - výdejna

IZO
IZO
IZO
IZO
IZO

102 319 448
107 605 741
118 500 031
103 107 363
150 073 518

8. Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2016/2017

1. stupeň

Počet
tříd
/skupin/

Počet
žáků

5

111

Počet
žáků na
třídu
/skupinu/
22,2

Přepočtený
počet ped.
prac.
/prac. ŠJ/
5

Počet žáků
na ped. úvazek

22,2

2

2. stupeň
Školní družina
Školní klub*
Mateřská škola
Školní jídelna
jiné

4
2
0
3
x
x

70
50
0
64
235
x

17,5
23,5
0
21
x
x

6,6
1,44
0
5
3,5
x

10,6
34,72
0
12,8
x
x

9. Školská rada zřízena : ANO
Datum zřízení : 27. 11. 2014
Počet členů : 6
Počet jednání : 2
Členové:
za zřizovatele: Mgr. Radana Dundálková - předsedkyně, František Palla
za rodiče: Bc. Karel Platoš a Kateřina Březíková
za pedagogické pracovníky: Marta Skýpalová, Eliška Černochová
V průběhu roku školská rada projednala a schválila několik dílčích změn školních
dokumentů, mezi které patřily zejména změny školního řádu, VZ o činnosti školy, v
nezanedbatelném rozsahu se zabývala návrhem rozpočtu školy na období roku 2017.
10.Seznam školních nebo občanských sdružení při škole (sdružení rodičů, nadační fond, sportovní klub
apod.).
SRPŚ – 8. 11. 1991 –změna sdružení na spolek
Výbor spolku stejně jako v předchozím období pracoval ve prospěch žáků školy a vyvíjel
nadstandardní aktivity a činnosti, které zajistily možnost finanční podpory některých
vzdělávacích aktivit školy ( „školní ples“, „Výlet do pohádky“, dětský karneval, diskotéka)
AŠSK - asociace školních sportovních klubů – 5. 12. 1996

Vzdělávací programy školy
Vzdělávací program
ŠVP pro základní
vzdělávání

školní rok 2016/2017
v ročnících
počet žáků
1.– 9.
181

„Veselá škola“

1.Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání.
Ne
2.Nabídka volitelných a nepovinných předmětů.
Volitelné : Vedení domácnosti, Informatika
Nepovinné předměty : Náboženství
3.Kurzy k doplnění základního vzdělání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných absolventů.
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NE
4.Mezinárodní spolupráce a programy.
NE

Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017:

Interní pracovníci
Externí
pracovníci

počet fyzických
osob
19
0

přepočtené
úvazky
19,02
0

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017:
(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D , u absolventů A)
Ped. pracovníci
- poř.číslo
1
2
3
4D
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pracovní zařazení,
funkce
Ředitel
Zástupce ředitele
Vedoucí učitelka MŠ
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitel
Učitelka
Učitelka MŚ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Učitelka MŠ
Vychovatelka
Vychovatelka

Úvazek
1
1
1
1
1
1
1
1
0,51
1
1
1
1
1
1
1
1
1,39
1,12

Kvalifikace, stupeň vzdělání,
obor, aprobace
VŠ, uč. 1.-5. ročníku
VŠ, M,OV
SŠ,uč. MŠ
VŠ, uč. 1.-5. ročníku
VŠ, uč. 1.-5. ročníku
VŠ, uč. 1.-5. ročníku
VŠ, uč. 1.-5. ročníku
SŠ – dálkově studium – 3.roč.
VŠ, NJ
VŠ Př, Pv
VŠ, M, Ch
VŠ, Tv, Z
VŠ Jč, Dě
SŠ, uč. MŠ
SŠ, uč. MŠ
SŠ, uč. MŠ
SŠ, uč. MŠ
SŠ, vychovatelka/asistentka
SŠ, vychovatelka/asistentka

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :
Věková struktura pedagogických pracovníků:
učitelé:
do 25 roků – 0, do 30 roků – 1, do 35 roků – 2, do 40 roků – 4, do 45 roků – 2,
do 50 roků – 0, do 55 roků – 2, do 60 roků – 4, do 65 roků - 2
vychovatelky ŠD:
do 25 roků - 1, do 30 roků - 1, do 35 roků - 0, do 40 roků - 0, do 45 roků - 0,
do 50 roků - 0, do 55 roků - 0, do 60 roků - 0, 60 roků a více - 0
3

Roků ped.
praxe
38
37
36
38
7
28
33
5
18
10
17
27
6
9
36
16
9
2
1

4

Věkový průměr pracovníků: 46,8 roků.
Odchody pedagogických pracovníků: 1x / ukončení dohodou, žádost ze strany zaměstnance/
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů :

Požadovaný stupeň vzdělání :
Aprobovanost výuky :

v%
97,5
81,2

Komentář k dané problematice.
Chybí aprobace : Ja, Hv, Rv,
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017:

Interní pracovníci
Externí
pracovníci

počet fyzických
osob
10
0

přepočtené
úvazky
10,03
0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017:
Ostatní pracovníci
- poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Pracovní zařazení,
funkce
Školník, topič
Uklízečka
Uklízečka
Uklízečka
Ved. ŚJ, účetní
Kuchařka
Kuchařka
Kuchařka
Kuchařka
Uklízečka

Úvazek
1,5
1
1
0,53
1
1
1
1
1
1

Stupeň vzdělání, obor
Vyučen, klempíř
Základní
Vyučena, plastikářka
Vyučena, koželužský chemik
SŠ –obchodně technická
Vyučena v oboru
Vyučena v oboru
Vyučena v oboru
Vyučena v oboru
SPŠ – konzervárenská

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy :
DVPP je velmi významnou oblastí, do které škola vkládá určitý objem finančních prostředků
z kapitoly ONIV, z rozpočtu obce nebo projektu.
Z ONIV byly hrazeny tyto semináře a kurzy pro pedagogické pracovníky:
12 seminářů DVPP – 14 540,-Kč
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Z rozpočtu obce uhrazeny 4 semináře pro ostatní zaměstnance – 4 260,- Kč
1 seminář společný pro celou sborovnu /poskytování první pomoci/ - 5 600,- Kč
Z projektu bylo zaplaceno 6 seminářů – 22 690,- Kč
Finanční náklady na vzdělávání: 47 090,- Kč

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017:
Zapsaní do 1.
třídy 2016
28

Počet žádostí
o odklad
3

Nastoupili do
1. třídy 2016
25

Zapsaní do 1.
tříd 2017
34

Počet žádostí
o odklad
4

Nastoupí do
1. třídy 2017
30

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017:
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem 1.stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem 2. stupeň
Škola celkem

Počet žáků
celkem
25
27
24
15
20

Prospělo
s vyznamenáním
25
24
16
8
12

Prospělo

Neprospělo

0
3
8
7
8

0
0
0
0
0

Hodnoceno
slovně
0
0
0
0
0

111

85

26

0

0

16
15
20
19

8
6
5
5

8
9
15
14

0
0
0
0

0
0
0
0

70
181

24
109

46
62

0
0

0
0

V průběhu škol. roku zákonní zástupci z různých rodinných důvodů odhlásili 3 žáky, 2 žáci se
přihlásili na naši školu z důvodu přestěhování.

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017:
Gymnázium
SOŠ
SOU, U
OU, PrŠ
vč.konzervatoří
8 leté
6 leté
4 leté
přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí
3
2
0
0
4
4
9
9
6
6
0
0
Žáci měli možnost navštěvovat přípravku k přijímacímu řízení, kde s vyučujícími M a Jč
procvičovali problémové úlohy a řešili testy. Rodiče byli písemně informováni o této možnosti.
Někteří žáci navštěvovali přípravky i na vybrané střední škole.
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Hodnocení výsledků výchovného působení :
Problematika výchovného poradenství na škole je rozdělena mezi dvě výchovné poradkyně. Byla
jmenována VP pro 1. st., druhá pro II.st. a kariérní poradenství.
Problematika volby povolání se nevyučuje jako samostatný předmět, ale byla
vyučujícími rozvržena do řady vyuč. předmětů. Probíraná témata odpovídala Metodickému
pokynu MŠMT z ledna 2001. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoci jim při
rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a
odborných učilišť a jejich oborů. Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních schůzkách
byli o problematice informováni rodiče, pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad práce ve
Zlíně, který žáci navštívili v doprovodu výchovné poradkyně.
Žáci při svém rozhodování využívají programu na počítačích nebo internet – web
www.zkola.cz, kde najdou podrobné informace o přijímacím řízení a termíny otevřených dveří
na jednotlivých školách. Všichni žáci byli přijati na vybranou školu, mají ukončenou povinnou
školní docházkou a odevzdaný zápisový lístek na střední škole, kterou budou od září příštího
školního roku studovat. Osmiletá gymnázia odchází studovat 2 žákyně nynějšího 5. ročníku.
Ve školním roce 2016/2017 se na výchovné poradce obraceli především žáci 2. stupně se
svými osobními problémy, tyto se týkaly problémů vycházejících z období dospívání a s tím
spojené často problematické komunikace mezi sebou i s rodiči, ale pomoc potřebovali žáci i se
začleněním do kolektivu třídy. Objevila se i agresivita žáků v chování k sobě navzájem, stále
častěji u žáků slyšíme i vulgarismy. V případech problémového chování žáků v rámci třídy se do
řešení situace vždy aktivně zapojili i třídní učitelé. Menší problémy rodinné nebo spojené s
třídním kolektivem probírá výchovný poradce individuálně po předchozí domluvě s jednotlivými
žáky i jejich rodiči. S jednou rodinou byla uzavřena „Dohoda o výchovném působení“ a v rámci
projektu MAP Otrokovice s ním, ale i s jeho třídou pracovala mentorka.
Stejně jako již v loňském školním roce jsme se snažili na žáky preventivně působit a poukázat na
nebezpečí sociálních sítí na Internetu a velmi snadné možnosti zneužití dětí jejich pomocí.
Je nutné vyzvednout spolupráci třídních učitelů s výchovnými poradci, která je rok od roku
kvalitnější a užší.
Aktivní spolupráce probíhá s odborem sociálně právní ochrany dětí MěÚ Otrokovice.
Semináře a pracovní setkání:
Pracovní porada výchovných poradců – KÚ Zlín
Pracovní setkání – OSPOD Otrokovice
Porada VP ZŠ Zlínského kraje – KÚ Zlín
Nadále byla zajišťována úzká spolupráce výchovných poradců s třídním učitelem a
vyučujícími integrovaných žáků. Zlepšila se i spolupráce se školským poradenským zařízením –
PPP i SPC Zlín.
Škola dále pokračovala v péči o žáky s diagnostikovanými poruchami učení – vypracováním
individuálních plánů vzdělávání, plánů pedagogické podpory. V oblasti individuální integrace
žáků se zdravotním postižením bez zvýšených finančních nákladů zaznamenává škola v
posledním období plynulý vývoj četnosti. Jedná se o soustavnou péči o žáky s výraznějšími
nápadnostmi k některým vývojovým poruchám učení. V rámci jejich vzdělávání je jim věnována
individuální péče, jsou zohledňováni, ale tato nadstandardní oblast péče o ně není finančně nijak
podpořena.
Pro žáky s VPU, u kterých je diagnostikovaná dyslexie, dysortografie, popř. dyskalkulie škola
organizovala individuální podporu, které formou nápravných cvičení a aktivit pomáhaly
diagnostikované vady zmírňovat a v některých případech i částečně napravovat.
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Škola se dlouhodobě snaží vzdělávací potíže výše zmiňovaných žáků řešit a s jejich
handicapem jim pomáhat. Dominantní formou podpory je poskytování individuální péče, která
však komplexně problém nevyřeší. Žáci měli možnost v rámci projektu „Šablony“ navštěvovat
doučování. Vyučující dodržovali doporučení školského poradenského zařízení pro vzdělávání
žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Dvěma žákům pomáhají při výuce asistentky.
Výsledky prevence sociálně patologických jevů.
Se začátkem školního roku 2016/2017 byl preventistou ve spolupráci s vedením školy
zpracován program prevence na školní rok, který byl z větší části realizován a naplněn a ve
kterém jsme se snažili:
 vést žáky k naplňování zásad zdravého životního stylu
 veškeré výchovné a vzdělávací aktivity směřovat k výchově ke zdraví a k životu bez
návykových látek
 vést žáky k vzájemné toleranci a úctě
 vštěpovat žákům zásady odmítání projevů rasismu a xenofobie
 vést žáky k odpovědnosti za svoje chování a jednání
 formovat u žáků pozitivní postoj k životu
 včas diagnostikovat případné soc.-patologické problémy mezi žáky
Co se nám dařilo?
 informovat žáky o zásadách zdravého životního stylu a prevenci patologických jevů
 propojovat preventivní program s výukou
 vzbuzovat u žáků zájem o problematiku prevence
 nabízet žákům aktivity, které umožňují smysluplné využití volného času i mimo dobu
školního vyučování – viz. Soutěže a přehlídky
Co nám dělalo potíže?
 zlepšit vztahy mezi žáky v některých třídách
 podezření na požívání alkoholu
 projevy intolerance a nekamarádského chování
 kouření klasické i elektronické cigarety
 posmívání, zesměšňování, vulgarita
 nerespektování autorit
 podezření na šikanu
 závislost na mobilních telefonech a počítačích
 sebepoškozování žáka vlivem špatného domácího prostředí – řešeno s OSPODEM
Preventivní programy:
 Hasík – přednášky s ukázkami pořádané HZS pro 2. a 6. ročník
 Hliník pro Charitu – celoroční průběžná akce zaměřená na pomoc dětí slabým občanům
 Dětská policie – dopravně výchovná akce ve spolupráci s PČR
 Školní divadlo- nacvičení pohádkové hry za podpory rodičů žáků
 Výlet do pohádky – akce pro děti a rodiče ve spolupráci se SRPŠ
 Přednáška pro pedagogický sbor – Komunikace mezi účastníky inkluzivního vzdělávání
 Přednáška Mgr. M. Fojtáchové – klima třídy – 8.,9. ročník
7
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přednáška Policie ČR pro žáky 5. a 8. ročníku – kriminalita mládeže
testování žáků „Dotazník impulzivity – 6. – 9. ročník

Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod).
42 žáků obdrželo knižní odměnu za prospěch, reprezentaci školy, sběrovou činnost – hrazeno
z finančních prostředků SRPŠ.
1 žákyně věcný dar – nejlepší žák školy – cenu věnoval starosta obce Halenkovice.
9 žáků pochvalu třídního učitele – panel cti
1 žákyně pochvala ředitele školy – za vzornou reprezentaci školy v soutěžích v M - 3. místo
v okrese a 1. místo v anglickém spellování.

Napomenutí a důtky ( Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod).
Napomenutí třídního učitele – 3 žáci - drobné přestupky proti ŠŘ.

Důtka ředitele školy – 1 žák – neplnění školních povinností, hrubé vulgární vyjadřování

2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

Počet
0
0

% ze všech žáků školy
0
0

Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017
Počet
1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

0
0
0

% ze všech zameškaných
hodin
0
0
0

Údaje o žácích se zdravotním postižením :
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2016/2017
Druh postižení :
Sluchové postižení
Zrakové postižení
S vadami řeči
Tělesné postižení
S kombinací postižení
S vývojovými poruchami učení
Vývojová porucha chování
Lehké mentální postižení

Ročník
0
0
0
0
0
3.,5.
2.
1.

Počet žáků
0
0
0
0
0
3
1
1
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U žáka s vývojovou poruchou chování byl stanoven asistent pedagoga po celou dobu vyučování a
u žáka s lehkým mentálním postižením pouze v hlavních předmětech. Žáci se speciálními
vzdělávacími potřebami měli vypracován individuální vzdělávací plán.
Soutěže a přehlídky jednotlivé třídy 2016/2017:
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy:
Září


„Veslařský kopeček“ – přespolní běh v Otrokovicích – 6. - 9. třída



Návštěva knihovny v Napajedlích – 6. třída



Přespolní běh – „Trnavský vrch“- 6. – 9. třída



Výstava ovoce a zeleniny v prostorách OÚ – MŠ + ZŠ

Říjen


Sběr druhotných surovin



„Dětská policie“ – dopravní výchova – 4. třída



Přednáška a beseda se spisovatelkou M. Březinovou – 6.,7. třída



Exkurze do Ostravy „Malý svět techniky“ – 5. třída



Přírodovědný klokan – školní kolo – 8., 9. třída – 35 žáků



Hasík - požární výchova DSH Kvítková - 2.,6. třída

Listopad


„Volba povolání“ – návštěva ÚP Zlín – 9. třída



„Zlínský Vorvaň“ – netradiční sportovní disciplíny – 5.,7.,9.třída



„Pohádková skládanka“ – divadelní představení v Napajedlích – 2. – 4. třída



„Dějepisná olympiáda“ – školní kolo – 6. – 9. třída



Okrskové kolo ve florbalu Napajedla – 8.,9. třída



Okresní kolo ve florbalu – 1. stupeň



Výchovný koncert – Zlín – Melodie čes. a světových muzikálů – 5.,6. třída



Turnaj ve florbalu – SPŠ Otrokovice – 8.,9. třída



Návštěva laboratoří SPŠ Otrokovice – 8.,9. třída

Prosinec


Čertovská nadílka – 9. třída



„Vánoční Vídeň“ – poznávací a vzdělávací zájezd žáků 8., 9. třídy



Dějepisná exkurze – muzeum Zlín – 5. třída



Exkurze TGM Hodonín – 9. třída
9
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Přednáška – „Komunikace mezi žáky“ – 8., 9. třída



Vánoční sportovní turnaje – florbal, přehazovaná – 6. - 9. třída



Turnaj ve florbalu - Spytihněv -1. st.



Olympiáda v českém jazyce – okresní kolo – 8.,9. třída

Leden
 Dějepisná olympiáda – okresní kolo – 9. třída
 Školní karneval, diskotéka s taneční soutěží pro žáky – organizovalo SRPŠ
 Prezentace pro rodiče žáků 9. třídy – přihlášky na SŠ
Únor
 Zeměpisná olympiáda – školní kolo – 6. – 9. třída
 Recitační soutěž – školní kolo - 6. – 9. třída
 Matematická olympiáda – školní kolo - 6. – 9. třída
 Zahájení plaveckého výcviku ve Zlíně - 20 lekcí – 1.,2.,3. třída
 Předtančení - Rodičovský ples – žáci 8. – 9. třídy - nacvičili rodiče žáků
 Atletický halový mítink – Otrokovice – 6. – 9. třída
Březen


„Matematický klokan“ - školní kolo 3. – 9. třída



„Mini first certificate“ – okresní soutěž v Aj – 7.,8. třída



Čteme dětem a noc v knihovně – 3. třída



Beseda s příslušníky policie ČR – 5.,8. třída



Noc s Andersenem – 6. třída



Recitační soutěž – Pohořelice – 2. - 5. třída



Recitační soutěž – okrskové kolo v Tlumačově -2. st.



Výtvarná soutěž „ Okno do světa“ - 2.st.



Projekt „Krokus“ – 6. třída

Duben








„Poznej a chraň“ – okresní kolo – 6. třída
Vybíjená okrskové kolo – 4., 5. třída
Florbal - Želechovice 1. – 3. třída
Návštěva SD Uherské Hradiště, představení „ 1+2=6“ – 8. třída
Dopravní soutěž, jízda zručnosti, testy – školní kolo – 4. – 9. třída
Dopravní soutěž – okrskové kolo Napajedla 5. - 8. třída
Čtení v knihovně „Vítězové nad smrtí“ - 5. třída
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Pěvecká soutěž – Napajedla - 2. – 5. třída
Školní divadlo „Čáry báby cotkytle, aneb tři zlaté zuby děda Vševěda“ – 8. třída
Den Země – Kovosteel St. Město - 6. třída
Školní kolo matem. soutěž – Pythagoriáda – 5. – 8. třída

Květen
 „Pouťový běh“ – školní kolo, ceny – vstupenky na pouťové atrakce – 1. – 9.
 Testování žáků – Aj, Dě, Čj – 9. třída
 Knížka pro prvňáčka - beseda s ilustrátorem Adolfem Dudkem – Napajedla – 1. třída
 Jazykový Babylon v místní knihovně s přespáním – 4. třída
 Dětská policie – 4. roč.
 Výtvarná soutěž – „ Cestou dvou bratří“ – žáci 2. stupně
 Matematická soutěž „Pythagoriáda“ – Otrokovice – 5. třída
 Akademie – program žáků jednotlivých tříd s výstavou prací pro širokou veřejnost – MŠ + ZŠ
 Spelling – okresní kolo v Aj –Zlín – 4., 5. třída
 Vybíjená - okrskové kolo – Žlutava 4., 5.třída
 Natáčení písní do ČRo Brno – 3. – 5. třída
 Dotazník impulzivity - 6. -9. třída
 Cvičný požární poplach - škola
Červen
 „Den dětí“ – návštěva filmového představení v Napajedlích 1. – 9. třída
 Exkurze – „ Praha za doby heydrichiády“ – Praha – 9. třída
 Exkurze ZOO Lešná – 7. třída
 „Stříbrný věnec – okresní plavecké závody ve Zlíně - 3. třída
 Poznávací zájezd – „Osvětim“ a Krakov – žáci 9. třídy
 Exkurze – „Moravská Sahara“ Hodonín – 9. třída
 Florbalový turnaj ve Spytihněvi – 1. stupeň
 Za kamarády do Ostravy - spolupráce ze ZŠ Ostrava, Nádražní 117 – 5. třída
 Návštěva dopravního hřiště v Otrokovicích – průkaz cyklisty – 4. třída
 Beseda –„ Hladové hry“ – knihovna OÚ – 6.,7. třída
 Školní poznávací zájezdy všech tříd – jednodenní, starší - dvoudenní

Údaje o významných mimoškolních aktivitách
Významné mimoškolní aktivity pedagogů: vedení kroužků, šablony - projekt.






doučování žáků – šablony – 13 skupin
klub logiky – šablony – 3 skupiny
logopedický
zapojení do pracovních skupin MAP Otrokovice
kroužek – výuka ruštiny
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Pedagogové pracují v těchto občanských aktivitách:


sbor pro občanské záležitosti – příprava vystoupení k vítání občánků, setkání důchodců

Významné mimoškolní aktivity žáků:


sběr druhotných surovin - 28 t –zakoupeny školní potřeby pro žáky, příspěvek na zájezd
žáků do Anglie



účinkování na stanovištích při tradiční akci „Výlet do pohádky“



nácvik školního divadla



nácvik předtančení na rodičovský ples



reprezentace školy a obce ve sportovních soutěžích – florbal, kopaná, biatlon

Spolupráce školy a dalších subjektů:
TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice,

SDH, Modeláři – drakiáda, SRPŠ - Výlet do

pohádky, ZUŠ Napajedla – detašované pracoviště, obor hudební a výtvarný.
Zřizovatel školy: Obec Halenkovice jako zřizovatel školy se staral zejména o materiální a
provozní zabezpečení školy. Představitelé obce byli zváni na významné akce. Nejlepší žákyně
školy obdržela cenu od starosty obce.
Z prostředků zřizovatele se ve školním roce 2016/2017 realizovaly následující akce:


výměna podlahoviny na chodbě a v šatnách MŠ - 62 500,- Kč



nátěry a výmalba tříd, chodeb – náklady 56 788,- Kč



výměna hydrantu u tělocvičny - 17 523,- Kč



montáž venkovních dveřních přístřešků v MŠ – 30 550,- Kč



výměna 2 ks pítek – 10 394,- Kč



oprava osvětlení a zásuvek - 8 400,- Kč
celkové náklady – 186 155,- Kč

SRPŠ zakoupilo ze svého rozpočtu a předalo jako dar zřizovateli následující majetek:
na školní potřeby a pracovní sešity pro žáky – 37 500,- Kč

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI testování žáků
Ve školním roce 2016/2017 prováděla ČŠI na naší škole šetření elektronickou formou.
testování žáků 9. třídy z českého a anglického jazyka a dějepisu s následujícími výsledky:
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Český jazyk – 19 žáků
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 64 %

Anglický jazyk – 19 žáků
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 75 %

Dějepis – 19 žáků
Průměrná úspěšnost žáků třídy: 54 %
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Hospodaření za kalendářní rok 2016
Část A : Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu :
Poskytnuto k 31. 12. 2016
Neinvestiční dotace
11 436 377,- Kč
v tom
Průměrné náklady na
11 436 377,- Kč
vzdělávání
v tom
a/ platy
8 267 569,- Kč
b/ OON
14 400,- Kč
c/ ostatní (pojistné,
3 154 408,- Kč
FKSP,ONIV)
d) NIV ostatní
Dotace z kraje celkem

11 436 377,- Kč

Vyčerpáno k 31. 12. 2016
11 436 377,-Kč
11 436 377,-Kč
8 267 569,- Kč
14 400,- Kč
3 154 408,- Kč

11 436 377,- Kč

Část B: Finanční vypořádání dotací z obce a jiných příjmů:
Příjmy za rok 2016
4 322 204,95,- Kč
A/ Obec Halenkovice
B/ Stravné
C/ Úroky
D/ Pronájem tělocvičny
E/ Úplata na předškolní vzdělávání
F/ Jiné ostat. výnosy- čipy
G/ Jiné ost. výnosy
H/Úplata ŠD
CH/ Použití IF
I/Obec příp. na plavání
J/Použití rezerv. fondu
K/Nadace Agrofert

2 146 144,- Kč
1 310 678,- Kč
17 193,75,- Kč
26 750,- Kč
146 125,- Kč
1 300,- Kč
180 614,20Kč
47 100,- Kč
342 087,- Kč
45 000,-Kč
39 213,- Kč
20 000,- Kč

Výdaje za rok 2016
Spotřební materiál
z toho
Čisticí prostředky
Čisticí prostředky z HOČ
Materiál na opravy
Kancelářské potřeby
Knihy časopisy
Zdravotní materiál
Ostatní materiál
Materiál pro výuku
Drobný majetek
PHM
Spotřební mat. družina

4 002 896,77,- Kč
260 791,30 Kč
58 243,96
4 442,21 499,32 153,30
9 173,1 595,24 335,64
25 356,68 725,40
1 100,14 168,-
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Energie
z HOČ
Elektrická energie
Plyn
Voda
Údržba
z HOČ
Údržba ostatní

865 608,-Kč
142 213,20
194 990,80
487 165,41 239,688 403,62,- Kč
9 939,678 464,62

Cestovné
Cestovné Obec

13 837,Služby

408 390,27 Kč

z toho
Telefon
Poštovné
Odpady
Zpracování mezd
Revize
Licence programu
Praní, střežení, ostatní
Poradenství
Nájem bazénu + plav. MŠ, ZŠ
Poplatky bance
Internet
Majetek
DDHM
Z HOČ
DDNM
Čipy
Pojištění
Odpisy
Spotřeba potravin
Mzdy
Soc. poj. + soc. nákl.
Školení
Ochranné pomůcky
Lékařské prohlídky
Pojištění Kooperativa HOČ

40 977,84
2 987,15 480,80 007,69 623,43
13 423,59 646,50
18 800,100 400,4 020,50
3 025,104 834,- Kč
100 300,- Kč
4 534,0,1 300,- Kč
22 746,- Kč
336 144,- Kč
1 216 501,58 Kč
49 827,- Kč
17 679,- Kč
10 860,- Kč
4 002,- Kč
1 350,-Kč
623,-Kč

Zůstatek k 31. 12. 2016

319 308,18 - Kč

Po schválení zastupitelstvem obce zisk převeden do fondu rezervního ve výši 119 308,18 Kč
a fondu odměn 200 000,- Kč
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Závěr výroční zprávy
Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a většina úkolů
byla splněna. Výuka probíhala podle vlastního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání –
„Veselá škola“ a to ve všech ročnících.
Škola reagovala na Výzvu č. 02_16_022 pro Podporu škol formou projektů
zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ a podala Projekt „Veselá škola.“ 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. Realizace projektu byla
zahájena od 1.1 2017 a bude ukončena 31. 12. 2018. Celkové výdaje - 940 314,-Kč. Škola si
vybrala následující šablony: doučování žáků, klub zábavné logiky, vzdělávací programy pro
učitele
chůva pro děti v MŠ, odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ.
V průběhu celého školního roku žáci získávali potřebné znalosti a dovednosti o vztazích
člověka k přírodě a k životnímu prostředí a to v rámci environmentální výchovy. Její prvky se
uplatňovaly v mnoha předmětech. Žáci se seznamovali s ekologickou osvětou a podíleli se na
sběru starého papíru, baterií, hliníku, třídili odpad, snažili se šetřit elektrickou energií, vodou,
papírem, pečovali o životní prostředí kolem sebe.
V rámci zdravé výživy škola zajišťovala nabídku dotovaného školního mléka a žáci I. stupně
dostávali 2x měsíčně zdarma ovoce nebo zeleninu – projekt „ Ovoce do škol“. Škola se zapojila
do charitativních sbírek na pomoc Centru přípravy koní pro hiporehabilitaci – CPK – CHRPA,
do sbírky na pomoc nemocným dětem – Fond Sidus a hliník pro Charitu.
Školní družina pokračovala v mimoškolních aktivitách

podle svého vzdělávacího

programu – „ Správný kluk a správná holka“. Ve školním roce 2016/2017 se přihlásilo do ŠD 50
žáků, dívek bylo 28 a chlapců 22, v průběhu roku se odhlásili 3 žáci a 2 se přihlásili. Žáci byli
rozděleni do 2 oddělení a pracovaly s nimi 2 vychovatelky.
Provozní doba byla:
pondělí - pátek: 6,00 – 7,30 hod., pondělí – pátek odpoledne: 11,35 – 16,00 hod.
V průběhu roku připravovala družina pro děti řadu soutěží a zábavných akcí:
vlaštovkiáda, drakiáda, superstar, zdobení vánočního stromečku na OÚ a ve školní jídelně,
karneval, piškvorkiádu, puzleriádu, atletický trojboj, zábavné odpoledne, jízdu zručnosti na
koloběžkách, přáníčka pro budoucí prvňáčky i zaměstnance školy.
Mateřská škola v Halenkovicích je trojtřídní předškolní zařízení s celodenním provozem
od 6.00 hod. do 16.00 hod. Poskytuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od tří do šesti let.
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Řízené i spontánní činnosti v mateřské škole jsou velmi dobře realizovatelné, neboť působení
všech pedagogických pracovnic je cílevědomé a jednotné. Děti mají v mateřské škole k dispozici
třídy moderně vybavené herny, rozdělené na hrací dětská centra, kde probíhají činnosti dle
požadavků rámcového vzdělávacího programu, hry a činnosti probíhají u stolečků včetně
ateliéru pro výtvarnou a pracovní činnost a nově zrekonstruovanou lehárnu. Děti mají
k dispozici plně vybavené dětské umývárny, WC a šatny pro tři třídy. Všechny místnosti jsou
vybaveny účelně a esteticky, průběžně je doplňován sortiment učebních pomůcek podle věkového
složení třídy, aktuální nabídky a finančních možností školy. K mateřské škole patří i školní
zahrada, která plně slouží potřebám dětí předškolního věku, ale i k trávení velké přestávky pro
žáky I. stupně. Je dostatečně vybavena zahradním mobiliářem.
Mateřská škola pracovala podle školního vzdělávacího programu s názvem „Svět je velká
skládačka“.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je vytvořit co nejlepší podmínky pro

přirozený osobnostní rozvoj, spokojený život a úspěšné vzdělávání každého dítěte v souladu s
jeho individuálními potřebami a možnostmi. Vzdělávací nabídka byla rozmanitá, vedla děti k
osvojování poznatků, dovedností, hodnot a postojů. Předškolní vzdělávání je proces dlouhodobý,
výsledky u dětí různorodé. Děti si podle svých možností osvojovaly základy klíčových
kompetencí, které jsou zakotveny v RVP PV. Spolupráci s rodiči má škola na dobré úrovni.
Nejvíce se osvědčují pravidelné denní kontakty s rodiči při příchodu a odchodu dětí. Většina
rodičů se svými kmenovými učitelkami hovoří, sdělují si navzájem své poznatky o dítěti o jeho
pokrocích, potřebách nebo zvláštnostech. Škola organizuje tradičně společné akce, které si
získaly oblibu mezi rodiči. K nejvýznamnějším patří: podzimní tvořivé dílničky s rodiči,
uzavírání podzimní přírody, rozsvěcování vánočního stromu v obci, besídky pro rodiče, dny
otevřených dveří v MŠ, oslava Dne dětí , rozloučení s předškoláky, odborně zaměřená tematická
setkávání a spolupráce s rodiči dětí.
Z grantu pro školství od firmy Synot získala MŠ dotaci 10 000,- Kč na projekt sedací lavičky.
V tomto školním roce navštěvovalo MŠ 64 dětí. Děti docházely do MŠ pravidelně, průměrná
docházka byla velmi dobrá . K 31. 8. 2017 ukončilo docházku do MŠ 29 dětí. V tomto školním
roce jsme měli 3 děti s odkladem školní docházky .
Rodičům jsme také pro děti nabídli kroužek

zumbičku, cvičení pro děti, centrum pro děti

maminek na MD, logopedickou péči a kurz grafomotoriky.
Chodili jsme za kulturou a „ kultura „ za námi - navštěvovali loutková představení, zábavné
pořady pro děti, výchovné programy v ZUŠ a další. Když bylo třeba, děti vystoupily s
programem při Vítání malých občánků v naší obci. Od 2. pololetí jsme jezdili s předškolními
dětmi do plavecké školy v Uh. Hradišti. V květnu proběhl zápis dětí do MŠ. Takže od příštího
školního roku se těšíme na 25 nových dětí, které u nás budou hledat jistotu, radost a oporu. .
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Od 5. června jelo 21 předškolních dětí na školu v přírodě do Velkých Karlovic. Závěr roku byl
slavnostně zakončen rozloučením s předškoláky. 29 budoucích prvňáčků bylo pasováno na
„budoucí školáky“.
Velmi se osvědčila spolupráce učitelek mateřské školy s vyučujícími v 1. ročníku. V září se
vzájemně seznámily s úkoly Školních vzdělávacích programů a také společně zkonzultovaly
úroveň vědomostí a dovedností dětí, které nastoupily do první třídy. V listopadu a březnu děti z
mateřské školy přišly na návštěvu do první třídy, kde se podívaly, co všechno se jejich starší
kamarádi ve škole už naučili. Navštívily také školní družinu, kde si prohlédly prostředí a
vybavení třídy. V prosinci se žáci z první třídy společně s dětmi mateřské školy setkali u
vánočního stromečku, kde si zazpívali vánoční koledy, vzájemně se obdarovali sladkostmi a
popřáli si do nového roku. V dubnu jsme přivítali nejstarší děti z mateřské školy u zápisu do
první třídy. Zjistili jsem jejich připravenost do školy a všechny byly také odměněny drobným
dárkem, který vyrobili v pracovních činnostech žáci 6. ročníku V červnu jsme se společně s rodiči
dětí MŠ dle svých možností podíleli na přípravě tradičního „Výletu do pohádky“.
Do 1. třídy by mělo nastoupit 30 žáků a připravujeme rozdělení na dvě třídy a navýšení
kapacity školní družiny.
Výroční zpráva o činnosti školy byla zpracována v souladu s § 10 zákona 561/2004 Sb. o
předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 7
vyhlášky č. 15/2005 Sb., vše v platném znění, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů,
výročních zpráv a vlastního hodnocení školy.
Datum zpracování zprávy: září 2017
Datum projednání na poradě pracovníků školy: 19. 09. 2017
Razítko školy a podpis ředitele:
Schváleno školskou radou dne:

Podpis:
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