Výroční zpráva o činnosti školy
za školní rok 2013/2014

Základní škola Prostějov,
ul. Vl. Majakovského 1
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1.

Základní údaje o škole

1.1

Název školy:
Adresa:
Právní forma:
IČO:
e-mail:
web:

Základní škola Prostějov, ul. Vl. Majakovského 1
Vl. Majakovského 1, 798 11 Prostějov
příspěvková organizace
62859056
zsmaj@pvskoly.cz
www.zsmajakovskeho.cz

1.2

Zřizovatel:

Statutární město Prostějov, IČO:00288659

1.3

Zařazení do sítě:

8. 3. 1996

Zařazení do rejstříku: 1. 1. 2005
1.4

Vedení školy:
Ředitelka školy:

Mgr. Martina Rozsypalová
Na Brachlavě 234/2A, 796 04 Prostějov

Zástupce ředitelky školy:
1.5

PaedDr. Pavel Odložil
Sokolovská 24, 798 11 Prostějov

Součásti školy:
Základní škola s 1. a 2. stupněm
Školní družina
Školní jídelna – výdejna

1.6

Kapacita školy:
škola
školní družina
školní jídelna – výdejna

1.7

330 žáků
85 žáků
250 žáků

Školská rada:
založena k 1. 12. 2004, má 6 členů
členové na období 2012/2014:
za zřizovatele: PhDr. Alois Mačák, MBA, Mgr. Milada Galářová
za školu: Mgr. Hana Mrákavová, Mgr. Miroslava Šustrová
za rodiče: Ing. Václav Tomek, Ivo Ležák
2

Vzdělávací program

2.

Ve všech ročnících se vyučuje podle ŠVP pro základní vzdělávání zpracovaného
podle RVP „Zdravá škola – škola pro život“ vydaného dne 1. 9. 2007.
školní rok 2013/2014
název
číslo jednací
v ročníku
ŠVP pro základní vzdělávání
1.– 9.
zpracovaný podle RVP „Zdravá
škola – škola pro život
minulý školní rok 2012/2013
název
číslo jednací
v ročníku
ŠVP pro základní vzdělávání
1.– 9.
zpracovaný podle RVP „Zdravá
škola – škola pro život

3.

Personální zabezpečení činnosti školy

3.1

Počty tříd, žáků, pedagogů

„a“- údaj vztahující se k 30. 6. předcházejícího školního roku

počet tříd

celkový počet
žáků

a

b

a

b

10

11

236

257

3.2

b“ – údaj vztahující se k 30. 6. právě končícího školního roku

počet žáků na
jednu třídu
a

počet žáků na
učitele

b

a

b

23,6 23,4 16,4 17,5

počet všech
pracovníků
celkem
a
b

počet ped.
pracovníků
a

b

28

21

21

28

Údaje o pracovnících školy

Ve školním roce 2013/2014 pracovalo ve škole 12 stálých pedagogických
pracovníků ZŠ (úvazek 11,416) a 3 vychovatelé ve školní družině (úvazek
2,606). Na dobu určitou bylo přijato 5 učitelů (úvazek 3,316). Na dobu určitou
pracovaly i 2 asistentky pedagoga (1 je současně naším stálým pedagogickým
pracovníkem) na úvazek 1,14. Dále škola zaměstnávala 6 správních
zaměstnanců s celkovým úvazkem 4,1 a 2 pracovnice výdejny stravy s úvazkem
0,8. Od 1. 9. 2013 nastoupila do funkce nová ředitelka školy.
Na škole působí výchovná poradkyně, koordinátorka prevence sociálně
patologických jevů, koordinátorka ICT a v roce 2014 dokončí studium
i koordinátorka EVVO.

3

3.2.1 Kvalifikovanost a aprobovanost pedagogických pracovníků
tento školní rok
kvalifikovanost
aprobovanost
95%
85,7%

minulý školní rok
kvalifikovanost
aprobovanost
96,6%
86,1%

Kvalifikaci nesplňuje pouze 1 asistentka pedagoga, která je však již
přihlášena od září 2014 k dalšímu vzdělávání.
Neaprobovaně jsou vyučovány výchovy na 2. stupni (HV - 4 h, VV – 7 h,
ČSP – 2 h, TV – 4h), všechny tyto hodiny jsou ale vyučovány pedagogy, kteří
mají s výukou těchto předmětů dlouholeté zkušenosti.
Neaprobovaně byla v tomto školním roce částečně zajištěna výuka fyziky
na 2. stupni. Došlo k tomu díky personálním změnám (fyziku vyučovala dříve
ředitelka školy), výuka byla zabezpečena vyučujícími přírodovědných předmětů
pod dohledem aprobované vyučující fyziky.
Výuka IKT (2 h) je zajištěna koordinátorkou ICT a 1 hodinu informatiky
v 5. ročníku vyučovala pedagožka se zkušenostmi s ICT.
Výuka anglického jazyka na 2. stupni je zajišťována 2 vyučujícími. Jedna
dokončuje studium AJ na UP, druhá má absolvované kurzy dalšího vzdělávání
včetně metodiky výuky AJ a dlouholeté zkušenosti s výukou AJ.

počet učitelů, vychovatelů, jiných
pedagogů

2 uč. 1. st. ZŠ
3 uč. 1. st. ZŠ
3 uč. 1. st. ZŠ
1 uč. 2. st. ZŠ
1 uč. 2. st. ZŠ
1 uč. 2. st. ZŠ
1 uč. 2. st. ZŠ
3 uč. 2. st. ZŠ
1 uč. 2. st. ZŠ
1 vych. ŠD
2 vych. ŠD
1 asist. ped.
1asist. ped., uč. 2. st. ZŠ

délka praxe

kvalifikace

VŠ pro 1. st.
VŠ pro 1. st.
VŠ pro 1. st.
VŠ pro 2. st.
VŠ pro 2. st.
VŠ pro SŠ
VŠ pro 2. st.
VŠ pro 2. st.
VŠ pro 2. st.
SPgŠvych.
SPgŠvych.
VŠ ekon.
VŠ pro 2. st.
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1 rok
18 - 22 let
29 let
1 rok
8 let
12 let
14 let
28 – 30 let
důchodce
26 let
31 – 33 let
30 let

3.2.2 Absolventi – do 2 let praxe, kteří nastoupili na školu
tento školní rok
3

minulý školní rok
0

3.2.3 Změny ve stavu učitelů
tento školní rok
nastoupili
3
odešli
na jinou školu mimo školství
0
0

minulý školní rok
2
na jinou školu mimo školství
0
0

3.2.4 Počet pracovníků v důchodovém věku a nekvalifikovaných
důchodový věk
nekvalifikovaný

4.

tento školní rok
2
1

minulý školní rok
1
2

Zápis do 1. třídy a přijetí do školy

K zápisu do 1. třídy pro školní rok 2014/2015 se dostavilo 51 dětí včetně
loňských odkladů. U 7 dětí rodiče požádali o odklad školní docházky. Na
základě doporučení PPP a odborného lékaře bylo 6 z nich uděleno rozhodnutí o
odkladu povinné školní docházky. U jednoho dítěte nedodali zákonní zástupci
potřebná doporučení a žádost o odklad byla zamítnuta. Rozhodnutí o přijetí
dostalo tedy celkem 45 prvňáčků.
Během školního roku přestoupilo do naší školy 13 žáků, 1 žák se
odstěhoval.
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5.

Údaje o přijímacím řízení
a) na víceletá gymnázia bylo přijato
z pátého ročníku
1
gymnázia zřiz. krajem
2
církevní gymnázia

ze sedmého ročníku
1
0

b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní
zkouškou, z devátého ročníku přijato:
gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

4
1
1
c) na soukromé školy přijato:

průmyslové
školy

ostatní střed.
školy

5

střední
odborná
učiliště

celkem

1

12

gymnázia

obchodní
akademie

zdravotní
školy

průmyslové
školy

ostatní střed.
školy

střední
odborná
učiliště

celkem

0

0

0

0

7

0

7

d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou
zkouškou přijato:
z devátého ročníku
z nižších ročníků
0
1
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku
v devátém ročníku
v nižším ročníku
19
1

6.

Výkon státní správy
rozhodnutí ředitele

přijetí k základnímu vzdělávání
nepřijetí k základnímu
vzdělávání
přestup žáka
odklady
Zamítnutí odkladu
pokračování v základním
vzdělávání
přijetí žáka - cizince

počet
45
0

počet odvolání
0
0

10
6
1
0

0
0
0
0

0

0
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Výsledky vzdělávání

7.

Výsledky vzdělávání jsou hodnoceny pravidelně 4 krát ročně na
pedagogických radách a dále na schůzkách předmětových komisí a metodického
sdružení 1. stupně. Rodiče byli informováni o prospěchu a chování žáků na
třídních schůzkách (5 krát za rok). V případě potřeby se mohou na školu obrátit
a dohodnout si individuální konzultace.
Škola se zapojila do testování se společností SCIO – testováni byli žáci 6.
až 9. ročníku.
7.1

Prospěch žáků na škole

„a“- údaj vztahující se k 30. 6. předcházejícího školního roku

ročník
šk.rok
1.
2.
3.
4.
5.
celkem
za 1.
stupeň
6.
7.
8.
9.
celkem
za 2.
stupeň
celkem
škola

7.2

počet žáků
a
b
28
43
32
28
38
32
21
41
28
22
147
166

prospělo s vyznam.
a
b
28
41
31
25
37
29
16
27
17
15
129
138

prospělo

neprospělo

a
0
1
1
5
11
18

b
1
2
3
14
6
26

a
0
0
0
0
0
0

b
1
1
0
0
0
2

20
23
19
27
89

26
23
23
19
89

9
9
7
12
37

9
5
6
4
24

11
13
10
15
49

17
17
13
14
61

0
1
2
0
3

0
1
4
1
6

236

257

166

162

67

87

3
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Chování žáků

stupeň chování
2
3

7.3

b“ – údaj vztahující se k 30. 6. právě končícího školního roku

počet
3
1

tento školní rok
procento
1,16
0,39

minulý školní rok
počet
procento
0
0
0
0

Celkový počet neomluvených hodin
tento školní rok
1.pol.
2.pol.
27
106

minulý školní rok
0
7

V 1. pololetí bylo celkem 27 neomluvených hodin u třech žáků. Vše bylo
projednáno s rodiči, žáků byla udělena důtka ředitelky školy.
Ve 2. pololetí bylo celkem 106 neomluvených hodin, z toho 57 bylo u
třech žáků, kteří s tímto počtem neomluvených hodin přestoupili ze ZŠ
Brněnská ul. a 49 hodin měla žákyně 9. třídy, tento případ byl předán k řešení
OSPOD.
7.4

Výchova k volbě povolání

Ve vlastním ŠVP je výchova k volbě povolání součástí osnov pro
jednotlivé předměty (VO, VZ, ČSP).
Žáci 9. roč. byli výchovnou poradkyní seznámeni na podzim s nabídkou
Úřadu práce v PV, programem informačního střediska. V listopadu a v prosinci
navštívili žáci „Burzu středních škol“ v Prostějově a v Olomouci.
Na třídní schůzky i do hodin byli zváni náboroví pracovníci z různých
středních škol. Žáci využívali také dnů otevřených dveří jednotlivých středních
škol.
Na úvodní třídní schůzce v září byly informace ohledně volby povolání
předány také rodičům. Rodiče byli seznámeni s pokyny k podávání přihlášek.
Rodiči i žáky byly využívány konzultační hodiny u výchovného poradce.
Všichni vycházející žáci byli přijati na střední školy a odborná učiliště –
viz. bod 5.
7.5

Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta

Během školního roku se na plnění plánu ekologické výchovy podíleli
všichni pracovníci školy. Náměty týkající se environmentální výchovy byly
uplatňovány ve všech předmětech jak na I. a II. stupni, tak ve školní družině.
V rámci podpory třídění odpadů jsme sbírali vršky z PET lahví a starý
papír. V meziškolní soutěži ve sběru starého papíru jsme se umístili na 1. místě
mezi prostějovskými školami.
Během celého školního roku byla naše škola již čtvrtým rokem zapojena
do soutěže „Recyklohraní“ pořádané společností EKO-KOM. Zde jsme sbírali
použité baterie a drobná elektrozařízení. Také jsme plnili různé úkoly. V příštím
roce budeme v této soutěži pokračovat.
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Žáci 1. až 9. ročníku absolvovali přírodovědné programy připravené
ekocentrem IRIS. Žáci 5. ročníku navštívili botanickou zahradu v Prostějově.
Žáci 6. ročníku navštívili Planetárium v Brně a zúčastnili se akce Oslavy lesa na
Flóře. Žáci 8. třídy absolvovali výukový program hvězdárny Prostějov.
Proběhly plánované projekty a exkurze. Nejvýznamnější byl projekt ke
Dni Země. Kdy se všichni žáci školy podíleli na úklidu místní části Prostějova –
Vrahovic. Za odměnu dostali děti sladkou odměnu a nejlépe pracující žáci jeli
na výlety – žáci I. stupně navštívili Sloup u Macochy, žáci II. stupně pak
absolvovali Veletrh vědy a výzkumu v Olomouci na Univerzitě Palackého.
V dubnu 2010 se naše škola zapojila do mezinárodního projektu
„Ekoškola“. V letošním školním roce byl sestaven nový ekotým, který bude
garantem tohoto projektu. V květnu se ekotým zúčastnil workshopu v ekocentru
na Sluňákově. Od září následujícího školního roku bude ekotým zpracovávat
analýzu školy ve čtyřech oblastech – voda, energie, odpady a prostředí školy. Na
základě této analýzy pak budou vybrány dvě oblasti, ve kterých budeme
pracovat na vylepšeních.
7.6

Ochrana člověka za mimořádných událostí

Témata ochrany člověka za mimořádných událostí je součástí výuku
jednotlivých předmětů jak na 1. tak i na 2. stupni.
Kromě toho absolvoval 1. stupeň praktickou výuku první pomoci ve
spolupráci s ČČK a žáci 2. stupně absolvovali branný den, na kterém se s námi
spolupodíleli Dobrovolní hasiči Vrahovice a Střední zdravotnická škola PV.
Všichni žáci si pak vyzkoušeli nouzové opouštění budovy.
7.7

Péče o žáky s SPU a talentované žáky

Péči o žáky s SPU a talentované žáky koordinuje na škole výchovná
poradkyně, která spolupracuje s dyslektickými asistentkami, pedagogicko
psychologickou poradnou, SPC, rodiči, žáky a se všemi pedagogy školy.
V loňském roce mělo celkem 19 žáků individuální integraci. Důvodem byl u
dvou žáků autismus, ve třídách pracovali s těmito žáky také asistentky
pedagoga. Další důvody pro integraci – 1 krát specifická porucha chování
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a 16 krát specifická porucha učení. Kromě běžné výuky dle vzdělávacích plánů
věnovali těmto žákům nadstandardní péči dyslektické asistentky v rámci
doučování zaměřených na kompenzaci poruch jednotlivých žáků.

8.

Prevence sociálně patologických jevů

Na škole se této problematice věnuje koordinátorka sociálně
patologických jevů, která sestavuje minimální preventivní program a následně
sleduje plnění jeho bodů. Pro úspěšné řešení této problematiky je důležitá
spolupráce vedení školy, metodika prevence, výchovného poradce a ostatních
pedagogů.
Při plnění jednotlivých bodů preventivního plánu školy spolupracujeme
s Policií ČR, Městskou policií Prostějov, Městským úřadem v Prostějově,
Dobrovolnými hasiči Vrahovice, Pedagogicko – psychologickou poradnou,
Ekocentrem IRIS, Nízkoprahovým centrem Prostějov, Českým červeným
křížem a dalšími.
Proběhla řada preventivních programů:
Městská policie
1. a 2. stupeň
21 hodin
Dobrovolní hasiči
2., 6. ročník
4 hodiny
Žijeme spolu
6., 7., 8. ročník
3 hodiny
Prevence šikany a násilného chování
7. ročník
4 hodiny
Záškoláctví
6. ročník
2 hodiny
Prevence užívání návykových látek
6. , 8. ročník
4 hodiny
Prevence obezity a anorexie
2. stupeň
8 hodin
Úvod do oblasti lidských práv
7. ročník
2 hodiny
Prevence rizikového sexuálního chování
9. Ročník
2 hodiny
Pedagogičtí pracovníci absolvovali semináře a školení k rozvoji svých
kompetencí v této oblasti:
Kočičí zahrada
učitelé 1. stupně a vychovatelé ŠD
Na správné cestě
V. Ambrožová, A. Chromcová
Regionální konference primární prevence M. Nadymáčková
Schůzky metodiků prevence
M. Nadymáčková
Žáci mohli navštěvovat po celý rok 21 zájmových kroužků – celkem se
zapojilo 150 žáků. Byli uspořádány společné akce rodičů a školy – výlet do
Vídně, do Náměště na Hané, Mikulášský výstup na Kosíř, cyklovýlet, podzimní
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slavnost, tvořivé dílny v keramice, besídky, školní akademie. V květnu a červnu
se ve všech třídách konaly školní výlety a pobyty žáků v přírodě.
Během roku se řešili tyto případy spadající do oblasti sociálně
patologických jevů - záškoláctví (u 4 žáků, u některých opakovaně), vzájemné
fyzické a slovní napadání žáků (8 x), nevhodné a vulgární chování (14 x),
podezření na šikanu (1 x) a ničení školního majetku (3 x).

9.

Další vzdělávání pedagogických pracovníků

kurz
Kočičí zahrada (PPP)prevence neg. jevů
Sexuální výchova na 1.stupni
(PdF UP)
Badatelsky orientovaná výuka
– deskové hry (CCV UP)

jméno
M. Polášková, I. Nakládalová, H. Mrákavová
J. Hrůzová, P. Fojtíková, M. Nadymáčková
N. Kalábová, F. Švancara
I. Nakládalová
I. Nakládalová, P. Fojtíková

Metodický seminář
k problematice výživy (CCV
UP)
Genetická a globální metoda
čtení (CCV UP)

J. Hrůzová

Seminář AJ – Happy Street
(Oxford)
Aktivita a kreativita jako
nástroj pro pedagogy ( 12 x 8
hodin, VARD)

J. Hrůzová, P. Fojtíková, Z. Bedřichová

Aktivit a kreativita …pro
vedoucí pracovníky( 12 x 8
hodin, VARD)
Konference SMART
IT technologie
Studium k výkonu spec.
činností v oblasti
environmentální výchovy
Na správné cestě

J. Hrůzová

I. Nakládalová, Z. Bedřichová, J. Hrůzová,
H. Mrákavová, M. Nadymáčková, P.
Fojtíková, N. Dočekalová, M. Šustrová, S.
Zatloukalová, A. Chromcová, M. Odložilová,
M. Polášková
M. Rozsypalová
M. Rozsypalová, Z. Bedřichová, M.
Polášková
B. Štěpánková

A. Chromcová, V. Ambrožová
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Novinařina pro pedagogické
pracovníky

N. Dočekalová

Minitenis ve školní TV
Agrese a šikana
Konference „Mensa pro
rozvoj nadání“
Seminář k novému
testovacímu systému ČŠI

P. Odložil
M. Polášková
M. Rozsypalová
M. Rozsypalová

10. Aktivity školy a prezentace školy na veřejnosti
10.1 Mimoškolní aktivity
Zájmové kroužky:
na I. stupni: florbal
3 tělovýchovné kroužek
2 kroužky keramiky
2 výtvarně keramické kroužky
sborový zpěv
3 kroužky anglického jazyka
kroužek německého jazyka
kroužek dopravní výchovy
zdravotnický kroužek
3 kroužky náboženství
na II. stupni:
kroužek matematiky
tvorba školního časopisu
sportovní hry - florbal
Činnost školní družiny:
Ve školní družině pracovali tři vychovatelé ve 3 odděleních s celkovým
počtem 85 dětí. ŠD má zaveden ranní provoz od 6:15 do 7:50, v odpoledních
hodinách je provoz zajištěn do 17:00. Sídlí ve vlastní budově. Činnost se řídí
ŠVP pro zájmové vzdělávání, který navazuje na ŠVP ZŠ.
Každé oddělení nabízí nejrůznější aktivity s využitím motivačních prvků
formou celoročních her – Pohádkové vzdělávání, Svět úkolů, soutěží a her,
Cesta na planetu dětí.
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Ve školní družině proběhly tyto větší akce, do kterých se zapojily všechny
děti:
- výzdoba oddělení, oken na téma barevný podzim, vánoce, zima,
velikonoce, jaro
- sportovní odpoledne na hřišti, v tělocvičně
- výcvik na dopravním hřišti
- Mikulášské posezení
- Vánoce v ŠD – besídky
- recitační soutěž „O zimě“
- odpoledne plná pohádek
- přírodovědné vycházky
- Celé Česko čte dětem
- výzdoba velikonočních stromů na náměstí PV
- taneční odpoledne
Zapojení do soutěží:
-

Děti, pozor, červená
Vzpomínka na prázdniny
Požární ochrana očima dětí
Hortikomplex
Barvy podzimu
Voda štětcem a básní
Vánoce
Princezna a princ české pohádky
Moje oblíbená rostlina

V rámci udržitelnosti projektu „Klíče pro život“ ve spolupráci s NIDV proběhly
na naší škole akreditované kurzy:
- Co se skrývá ve spirále?
- Problémové situace z pohledu práva
- Novinky pro zdravotníky zotavovacích akcí
- Skupinové bubnování
- Jak se stát žurnalistou
- Příklady dobré praxe
- Zdravotník zotavovacích akcí
- Přírodovědné hry

13

Během školného roku absolvovaly v ŠD praxi dvě studentky
vychovatelství.
Školní družina vyhlásila soutěž pro seniory „Pohádkový skřítek“. Zároveň
proběhla vystoupení dětí ŠD v domovech pro seniory. Z výtvarných prací byla
uspořádána výstava na Dni seniorů v kulturním zařízení DUHA, kde proběhlo i
vyhlášení výsledků.
10.2 Účast školy v soutěžích
Sovičkiáda – lit.soutěž

1. místo, žákyně 8. tř.
3. místo, žákyně 7. tř.
O hanáckyho kohóta – okr. kolo
3. místo, žákyně 1.B
- kraj. Kolo
čestné uznání žákyně 1.B
Funny Bunny – AJ
1. místo, žáci 5. tř., účast žáků 4.A, 4.B
Olympiáda v AJ
účast žákyně 7. tř.
Kniha je kamarád
ocenění žákyně 3. tř.
Recitační soutěž – okr. kolo
čestné uznání žákyně 5. tř.
Moje oblíbená rostlina – vv soutěž
1. místo, žáci 3. tř., 1.B
2. místo, žákyně 4.B, žák 4.A
Požární ochrana očima dětí –okr.kolo
1. místo, žákyně 8. tř.
2. místo, žák 9. tř.
2. místo, žák 7. tř.
3. místo, žákyně 8. tř.
- kraj. kolo
1. místo, žákyně 8. tř.
Dopravní soutěž mladých cyklistů I.kat účast žáků 5.r.
II.kat účast žáků 6. a 7.r.
Hlídka mladých zdravotníků
2. místo, žáci 3. a 4. r.
Zlatý list
účast družstev ve všech kat.
Svět očima dětí – celost. kolo,výtvar.k. 2. místo, žákyně 1.A
- celost. kolo, liter. k.
3. místo, žákyně 7. tř.
Mladý pěstitel – celost. kolo
2. místo, žák 5. tř.
Floristika – okr. kolo
2. místo, žákyně 9, tř.
Mladý zahrádkář – okr. kolo
účast žáků 5., 6., 9. tř.
Malá chemická olympiáda
2. místo, žákyně 8. tř.
Voda štětce a básní
2., 3. místo, ceny redakční rady, žáci
1.A, 1.B, 3. tř., 4.A
Moje oblíbená květina
ocenění v nár. kole, žákyně 3. tř.
O pohár zdravého města Prostějov
1. místo, družstvo žáků 6. tř.
Princezna a princ české pohádky
1. místo, princ sympaťák – žák 2.tř
cena rádia Junior, žákyně 4. tř
Krásná jako kvítka…
účast na mezinárodní výstavě
14

O pohár primátora města PV – branný
závod
přehazovaná
minifotbal
COCA COLA Cup – fotbal
florbal
okresní přebor v šachu
halová kopaná

účast žáků 2. stupně
účast žáků a žákyň 4. a 5. tř.,
účast žáků 8. a 9. tř.
účast žáků
účast žáků 3.-5. tř.
účast žáků 2. stpně
1. místo, žáci 6. a 7.tř., postup do OF
účast žáků 8. a 9. tř.
3. místo, žáci 4. a 5. tř.
3. místo, žákyně 4. a 5. tř.
3. místo, žáci 3.-5. tř.
účast žáků 4. a 5. tř
1. místo v okr. finále, žáci 6. a 7. tř.
2. místo v okr. finále, žáci 8. a 9. tř.
účast žákyň 6. – 9. tř.
účast žáků 4. a 5. tř.

Preventan Cup – vybíjená
Turnaj ve florbalu
MC Donald cup
Ringo
Pažout cup kopaná

Učitelé školy jsou také organizátory některých soutěží:
- M. Odložilová – okresní, krajská, celostátní komise zeměpisné
olympiády
- V. Ambrožová – okresní kolo chemické olympiády, malé chemické
olympiády, okresní kolo Mladého zahrádkáře, Floristika
- P. Odložil – tělovýchovné akce
10.3 Školní akce a projekty
- návštěvy dopravního hřiště
- Den bez aut
- návštěva výstavy „Ovoce a zelenina“ v Čelčicích
- návštěva zeměpisného pořadu „Madagaskar“ – 5. až 9. tř.
- Jíme zdravě – tematické vyučování – 1. st.
- návštěva hvězdárny – 5. tř., 8. tř.
- návštěva divadelního představení „Od čerta k Ježíškovi“– 1., 2. tř.
- návštěva planetária v Brně – 6. tř.
- přednáška JE Dukovany – 8. a 9. tř,
- divadelní představení „Bylo nás pět“ – 2. st.
- Mikulášská nadílka
- návštěva filmového představení „Kovář z podlesí“ – 1. st.
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- prohlídka radniční věže – 6. tř.
- návštěva muzea Prostějovska – 4. tř.
- výukový pořad „Mexiko“ – 2. st.
- tematické vyučování „Zdravé zuby“ – 1. st.
- workshop „Lidská práva“ – 7.tř.
- návštěva divadla „Irské tance“- 2. st.
- účast na oslavách 100 let radnice – sbor
- přednáška Sultán Sulejmán – 6. tř.
- naši dravci – celá škola
- přednáška speciálních sil – 2. st.
- výlet na Kosíř – 7. tř.
- návštěva „Zlaté jehly“ - 7. tř.
- botanická zahrada – 5. tř.
- účast na akci „Tour4Change“ – 4. tř.
- pobyty žáků v přírodě – 1., 2., 4., 5., 6., 8. a 9. tř.
10.4 Účast žáků a pedagogů školy na životě obce
Na podzim škola uspořádala tradiční akci pro veřejnost – podzimní
slavnost – lampionový průvod zakončený prohlídkou prací vystavených
v prostorách školy.
Pro rodiče žáků 1. stupně proběhl den otevřených dveří, kdy mohly rodiče
nahlédnout do tříd a zúčastnit se výuky.
Na jaře se opět žáci i učitelé zapojili do úklidu okolí školy a veřejných
prostranství Vrahovic.
30. dubna 2014 se v Městském divadle Prostějov uskutečnila slavnostní
akademie ke 130. výročí založení školy. Na programu se podíleli téměř všichni
žáci i zaměstnanci školy. Akce byla velice úspěšná. Při této příležitosti byl také
vydán bulletin pro veřejnost.
Ve škole funguje žákovská samospráva, jejíž členové se účastní i zasedání
dětského zastupitelstva města Prostějova.
Žákovská samospráva pořádá i sbírkové akce. Ve školním roce 2013/2014
jsme se zapojili do těchto:
- humanitární sbírka šatstva
- sbírka pro nadaci „Chrpa“ – vybráno 1050,- Kč
- sbírka „Bílá pastelka“
- sbírka pro „SIDUS“ – vybráno 2340,- Kč, 875,- Kč
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- sbírka „Život dětem“ – vybráno 1470,- Kč
- sbírka pro o.s. „Rozum a cit“ – vybráno 990,- Kč
- vánoční sbírka krmiva a potřeb pro psí útulek

11.

Česká školní inspekce

Ve školním roce 2013/2014 nebyla ve škole provedena Českou školní
inspekcí inspekční činnost.

12.

Hospodaření školy

12.1 Výnosy
výnosy celkem
státní dotace
dotace od obce
výnosy za poplatky ŠD
příjmy z hospodářské činnosti
výnosy z činnosti
Rozpis výnosů z činnosti:

11.129 tis. Kč
9.094 tis. Kč
1.478 tis. Kč
42 tis. Kč
390tis. Kč
za pronájem šk. bytu
za pronájem šk. tělocvičny
za pronájem šk. kantýny
za pronájem učeben
za poškozené a ztracené uč.
zúčtování fondů
ostatní výnosy

31 tis. Kč
151 tis. Kč
2 tis. Kč
5 tis. Kč
1 tis. Kč
169 tis. Kč
30 tis. Kč

12.2 Náklady
investiční náklady
neinvestiční náklady
náklady na platy pracovníků
zákonné a jiné sociální pojištění a
náklady

0
10.788 tis. Kč
6.676 tis. Kč
2.346 tis. Kč
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výdaje na učebnice, pomůcky
výdaje na další vzdělávání pracovníků
stipendia
ostatní provozní náklady

135 tis. Kč
1 tis. Kč
1.630 tis. Kč

Rozpis ostatních provozních nákladů:
materiál
214 tis. Kč
energie
734 tis. Kč
opravy a udržování 268 tis. Kč
cestovné
3 tis. Kč
ostatní služby
292 tis. Kč
jiné ostatní náklady
1 tis. Kč
odpisy
1 tis. Kč
náklady z DDHM
90 tis. Kč

12.3 Výsledky kontrol hospodaření
Na jaře roku 2014 proběhlo ověření účetní závěrky příspěvkové
organizace za rok 2013 nezávislým auditorem.
Závěr – výrok auditora:
Účetní závěrka podává ve všech významných (materiálních) ohledech věrný a
poctivý obraz aktiv a pasiv organizace k 31. 12. 2013 a nákladů a výnosů a
výsledků jeho hospodaření za rok končící 31. 12. 2013 v souladu s českými
účetními předpisy.

13.
Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních
programů
Na podporu zdravého životního stylu je škola zapojena do projektů Školní
mléko, Ovoce do škol a Zdravé školy. Je zařazena do sítě škol podporujících
zdraví „Zdravá škola“.
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Již několik let se škola zapojuje do projektu „Celé Česko čte dětem“ na
podporu rozvoje čtenářské gramotnosti a do programu „Ekoškola“
podporujícího environmentální výchovu.

14.
Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení
Ve škole probíhají semináře pořádané NIDM (NIDV) v rámci projektu
„Klíče pro život“. Seminářů se zúčastňují pedagogové volného času z celé ČR.

15.
Předložené a školou realizované projekty financované
z jiných zdrojů
Škola je zapojena do projektu „Ovoce do škol“.

16.
Údaje o spolupráci s odborovou organizací, zřizovatelem
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Na škole existuje odborová organizace, je sepsána kolektivní smlouva.
V případě potřeby jedná vedení školy se zástupci odborové organizace, ti mají
možnost také kdykoliv přednést své příspěvky na poradách.
Výsledky hodnocení naší školy zřizovatelem při kontrolních dnech byli
velmi dobré. Spolupráce se zřizovatelem – Magistrátem města Prostějov je
velmi dobrá. Vedení školy se účastní všech schůzek organizovaných OŠKS a
také v případě potřeby zasedání zastupitelstva města Prostějov.
Škola se zapojuje do všech akcí pořádaných pod záštitou Magistrátu města
Prostějov.
Velmi dobrá spolupráce je s Radou školy a s osadním výborem ve
Vrahovicích.
Při škole funguje Klub přátel školy. Spolupráce je velice dobrá, zástupci z
řad rodičů se scházejí pravidelně s vedením školy nad řešením různých
záležitostí.
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Úzce spolupracujeme s MŠ, Smetanova ul. Děti předškolního věku
navštěvují školu a účastní se na výuce, vzájemná účast na akcích školy, školky,
spolupráce při zápisu.
Již řadu let spolupracujeme se ZUŠ Prostějov. Pro žáky školy je zajištěna
výuka ZUŠ v naší škole – žákům odpadá dojíždění do města.
Ve Vrahovicích působí sbor dobrovolných hasičů, kteří ve škole pořádají pro
žáky přednášky a ukázky své práce.
Spolupracujeme s NIDM na pořádání vzdělávacích kurzů v rámci projektu
„Klíče pro život“.
Spolupracujeme s ekocentrem IRIS, Muzeem Prostějovska a Městskou
knihovnou, Městskou policií, Policií ČR a TJ Sokol Vrahovice.
Škola je zapojena do projektu „Podpora technického a přírodovědného
vzdělávání v Olomouckém kraji“, který realizuje SŠ Automobilní.
Žáci 4. tříd se zúčastnili akce Active Citizens, kterou pořádala SŠ
Podnikání a obchodu PV.

17.

Zhodnocení a závěr

Základní škola se nachází v okrajové části Prostějova. Ve školním roce
2013/2014 měla svá pracoviště celkem ve třech budovách. Od ledna 2013 se
vyučuje také v nově postavené budově 2. stupně.
Žáci měli k dispozici 11 tříd se standartním vybavením, pěknou výzdobou
a ve většině z nich také s interaktivní technikou. K dispozici byli odborné
učebny – multimediální, počítačová, jazyková a dílny. Škola má k dispozici
tělocvičnu, která je v odpoledních hodinách pronajímána dalším subjektům.
Škola mí k dispozici dostatečné množství klasických učebních pomůcek.
V 10 třídách je moderní interaktivní technika. Počítačová učebna má 24
pracovních stanic, postupně dochází k obnově zařízení.
Škola se tradičně prezentuje různými akcemi pro veřejnost – podzimní
slavnost s lampionovým průvodem, vánoční besídky pro rodiče, výstavky prací,
dny otevřených dveří a školní akademie. Žáci mají možnost zúčastnit se pobytů
v přírodě. V odpoledních hodinách mohou žáci navštěvovat zájmové kroužky.
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Učitelský sbor má stabilní jádro. V roce 2013/2014 na školu nastoupily tři
nové vyučující – absolventky, které pod vedením uvádějících učitelů po celý rok
velice dobře pracovaly.
Velká péče je věnována prostředí školy, ať už jde o výzdobu školy nebo
opravy budov či vnitřního zařízení. Bylo vyčištěno vodovodní potrubí budovy
1. stupně, vymalována výdejna stravy a opravena malba ve třídách 2. stupně,
byly opraveny dveře družiny a budovy 1. stupně a vyměněna část oken budovy
1. stupně.
Díky nově postavené budově 2. stupně s výdejnou stravy, která je
propojena s budovou 1. stupně a s tělocvičnou, mají žáci a zaměstnanci od ledna
2013 velice dobré podmínky pro svou práci. Všem, kteří se o realizaci této
výstavby zasloužili, patří velké poděkování.
Zavedení doplňkové činnosti na všech prostějovských školách od ledna
2014 nám umožnilo odebírání obědů pro zaměstnance od stejné vývařovny,
která nám dováží obědy pro žáky – ZŠ Prostějov, ul E. Valenty. Zaměstnanci
školy se tak po letech mohou konečně stravovat společně se žáky ve školní
jídelně.
Poděkování patří také paní náměstkyni primátora Mgr. Ivaně Hemerkové,
která se zasloužila o udělení výjimky z pravidel užívání nové budovy 2. stupně ,
do které se tak mohla po roce vrátit školní kantýna.

V Prostějově 5. 9. 2014

……..………………………..
Mgr. Martina Rozsypalová
ředitelka školy
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