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Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace 

 

Výroční zpráva o činnosti školy 2021/2022 

 
Zpráva vychází z § 10 odst. 3 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 

  

  

a) Základní údaje o škole - charakteristika školského zařízení. 

  

•       Název školy, sídlo, odloučená pracoviště.  

               Základní škola Slavičín – Malé Pole, příspěvková organizace 

               Slavičín, ul. Osvobození 8,  PSČ 763 21  

•       Zřizovatel, adresa zřizovatele. 

               Město Slavičín, Osvobození 25, 763 21 Slavičín, IČO 00 284 459, okres Zlín 

•       Právní forma školy : 

               příspěvková organizace, IČO: 70 88 21 34  

•       Vedení školy: jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární zástupce ředitele. 

               Mgr. Roman GOLDBACH, ředitel školy, datum jmenování 1. 7. 1994,  

               statutární zástupce ředitele: Mgr. Hana Nepovímová                                       

•          Kontakt na zařízení (tel., fax, web, e-mail), jméno pracovníka pro informace 

               tel. 577 341 239, mobil: 739 314 749   web: zsmalepole.cz , e-mail: zsslavosv@zlinedu.cz, 

               ID datové schránky: ah5msgf      

               informace: 

               a) ředitel: Mgr. Roman Goldbach 

               b) zástupkyně ředitele: Mgr. Hana Nepovímová  

•               Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační  

            číslo ředitelství v síti škol. 

               Založení školy: 1. 9. 1991, datum zařazení do sítě: 29. 1. 1996, č. j. 1204/13, poslední  

               aktualizace: 12. 3. 2001, IZO ředitelství  600 114 295 

                 

•              Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. 

             Celková kapacita školy:                  220 žáků      IZO 102 109 991 

             Celková kapacita školní družiny:    60 žáků      IZO 118 500 759 

             Celková kapacita školní jídelny:   200 jídel       IZO 118 500 767  

  

mailto:zsslavosv@zlinedu.cz
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•       Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2021/2022 :  

  

  Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

1. stupeň 7 127  18,1  9,00 

Školní družina  2  60  30             2,00 

Školní jídelna X       125 X  3,00 

  

  

•      Rada školy zřízena ano - ne (v příp. zřízení RŠ datum zřízení, počet členů, počet jednání RŠ   

           uplynulém školním roce). 

            Ano, 1. 1. 2006, počet členů 9 

 

  

 

 

 

 

 

  

b) Obory vzdělávání - vzdělávací programy školy. 
  

vzdělávací program č. j. MŠMT 
školní rok 2021/2022 

V ročnících počet žáků 

ŠVP pro ZV Škola pro život 1. - 5. roč. 127 

                              

 

 

 

 

  

 c) Přehled pracovníků školy. 
  

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 : 

  
  Počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Učitelé 9 9,00 

Vychovatelé 2 2,00 

Asistent pedagoga 2 2,15 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 : 

 

Pedagogičtí 
pracovníci Funkce úvazek roků ped. 

praxe 

stupeň vzdělání aprobace 

osobní čísla          

101 ředitel 1.0 37 roků vysokoškolské 1. st. ZŠ 

118 Uč. 1,0 22 roků vysokoškolské 1. st ZŠ 

106 Uč. 1.0 37 roků Vysokoškolské Č-ON 

107 Uč. 1.0 37 roků vysokoškolské 1. st. ZŠ 

103 Uč. 1.0 31 roků vysokoškolské 1. st. ZŠ 

104 zást. ředitele 1.0 33 roků vysokoškolské 1. st. ZŠ 

102 Uč. 1.0 38 roků vysokoškolské 1. st. ZŠ 

122 Uč. 1,0 19 roků vysokoškolské   1.st. ZŠ 

132 Uč. 1,0 25 roků vysokoškolské   1.st. ZŠ 

130 vychovatelka 1,0  10 roků středoškolské     vych. 

117 vychovatelka 1,0 25 roků středoškolské  vych. 

130 asistent ped. 0,5 10 roků středoškolské  

134 asistent ped. 0,75 3 roky středoškolské  

300 asistent ped. 0,9 9 roků vysokoškolské  

 

 

 

 

 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 
  

  V % 

Požadovaný stupeň vzdělání: 100 % 

Aprobovanost výuky: 100% 

  

 

Komentář k dané problematice:  

Ve školním roce 2021/2022 splňovalo 9 pedagogických pracovníků vysokoškolské vzdělání a 

odbornou kvalifikaci podle zákona č. 563/2004 Sb. Celkem bylo týdně odučeno 175 vyučovacích 

hodin.  Aprobovaně bylo vyučováno všech 175 hodin tj. 100%.  

 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2021/2022 : 
  

  Počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 6 5,00 

Externí pracovníci 0 0 
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2021/2022 : 

  

Ostatní pracovníci 

Osobní čísla  

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, 

obor 

01 školnice 1 vyučena 

02 uklizečka 0,5 základní 

03 uklizečka 0,5 základní 

04 vedoucí ŠJ 0,5 základní 

05 vedoucí kuchařka 1 vyučena v oboru 

06 zaučená kuchařka  1 vyučena v oboru 

               04 pomoc v kuchyni 0,5 vyučena 

    

    

 

Poznámka: Máme 2 kuchařky na celý úvazek a vedoucí stravování na 0,5. Z důvodů organizace práce 

ve školní kuchyni ještě vypomáhá pomocná síla ve výši 0,5 úvazku. V tomto počtu vaříme cca 140 

obědů. 

  

 

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 
  

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2021/2022 : 

  

Zapsaní do 1. tříd 

2022 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupí do 1. třídy 

2022 

28 9 19 

 

 

e) Výsledky vzdělávání a výchovy žáků. 
     Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2021/2022 :  

 

Ročník 
Počet žáků 

Celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 31 30  31 0 1 

2. 20 18  19 1 1 

3. 24 19  24 0 0 

4. 27 20              27 0 0 

5. 24 17 24 0 0 

Celkem 1. stupeň 127 104             126 1 2 

Škola celkem         127 104             126 1 2 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2021/2022: 

        

 

Gymnázium 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí Přihlášení přijatí 

        10              7         0               0         0     0  

    
      

Hodnocení  výsledků výchovného působení   
 

 

 Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

 

Ve spolupráci s R-ego: besedy a programy pro 127 žáků školy:                                                     

Všeobecnou primární prevenci na naší škole již 13 rokem zajišťuje v převážné většině R-Ego, 

z.s. Slavičín.  Jedná se o certifikované programy, které se zaměřují přímo na určité druhy 

rizikového chování. Zážitkové besedy korespondovali s probíraným učivem jednotlivých 

ročníků, zejména napříč předměty jako je český jazyk, prvouka, vlastivěda, výchova ke 

zdraví, či tělesná výchova. Programy jsou dlouhodobé, návazné, jednotlivý kolektiv postupně 

absolvuje spektrum témat od 1. do 5. ročníku.  Cílem besed je obecně vést děti k tomu, aby si 

samy odpovídaly na nejrůznější otázky týkající se sociální adaptace a komunikace. Snahou je 

ovlivnit postoje dětí tak, aby se vyhnuly násilnému a nesociálnímu chování, manipulaci a 

jinému rizikovému chování. Prostřednictvím zvolených metod je u žáků posilováno zdravé 

sebevědomí, zodpovědnost a tolerance k druhým lidem. Nezbytnou součástí je upevňování a 

posilování pozitivních hodnot, postojů, rozvoj sociální komunikace a asertivního chování.  

V uplynulém školním roce byly programy obsahově zaměřeny na:  

• Zdravý životní styl (zdravá strava, správná hygiena, volný čas, péče o tělo, osobní 

zdraví).  

• Prevenci experimentování s návykovými látkami (nebezpečí léků, tabáku, alkoholu).  

• Posilování pozitivních vztahů v třídním kolektivu (hodnota přátelství, šikana, 

kyberšikana, hádka a usmiřování, základy slušného chování, rasismus a xenofobie).  

• Rizikové sporty (ulice a hřiště, dopravní výchova)  

• Osobnostní rozvoj (posilování sebevědomí, upevňování správných postojů, 

komunikačních dovedností, sebehodnocení, poznání vlastního „já“) 

• Práva a povinnosti dětí (domov, rodina, škola, záškoláctví, nebezpečí cizích lidí)  
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Poznámka:  V boji proti šikaně nám pomáhá zpracovaný dokument prevence šikany. 

      

                                                      

 Pochvaly a ocenění (Počet žáků, kdo udělil, důvod.). 

               Pochvaly 69 žáků: udělil ředitel školy, za reprezentaci školy na veřejnosti a umístění v       

                                                soutěžích; reprezentaci školy ve sportovních soutěžích 

 

              Napomenutí a důtky (Počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) 

             Nevhodné chování ke spolužákům a při vyučování, neplnění školních povinností       

             Počet žáků celkem: 11 

             Napomenutí třídního učitele: 9 

             Důtka třídního učitele: 1 

             Důtka ředitele školy: 2 

      

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2021/2022 

  

  Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

2. stupeň z chování byl udělen za závažné porušování školního řádu  

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2021/2022  

  

   Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 

  

Žáci s podpůrným opatřením:  počet žáků s přiznaným podpůrným opatřením v běžných třídách ve 

školním roce 2021/2022. 

 

  Počet žáků  

1. stupeň 1   

2. stupeň 7   

3. stupeň 4  

4. stupeň             1             

5. stupeň   

Celkem  13  
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2021/2022:          

   

 

 

f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. 
Pedagogičtí zaměstnanci se účastnili dalšího vzdělávání zejména v rámci tzv. Šablon II a to 

zejména na dovednosti v ICT. Veškeré náklady na DVPP byly hrazeny z projektu. Pravidelně se 

účastní výchovná poradkyně schůzek organizovaných Zlínským krajem, které jsou zaměřeny na 

integraci žáků. Nechybí ani na setkáních školních preventistů. Přehled o účasti na kurzech, 

seminářích a vzdělávacích akcích DVPP: (v závorce uveden počet účastníků): 

         Rozvoj kreativního myšlení pedagoga (2)            

         Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka (2) 

         Procesy učení a zrání žáka (1) 

         Jsme tým (1) 

         Proč roste agresivita dětí (1) 

         Efektivní učení a rozvoj poměti (2) 

         Speaking Skills and Comunication (Jak budovat schopnost komunikace (2) 

         Anglická gramatika – efektivní metody pro žáky 1. stupně – webinář (2) 

         Informatika v příkladech (pro 1. stupeň ZŠ) (1) 

  

         Organizace kurzů, seminářů apod. v době covidu prakticky neexistovala. Většinou šlo jen o 

         webináře. Po rozvolnění jsme se začali aktivně účastnit akcí nabízených ke vzdělávání v rámci  

         DVPP. 

g)    Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti. 
          

 všichni žáci prošli plaveckým výcvikem 

 starší žáci zhlédli výstavu plazů 

 členové školního klubu prožili dobrodružnou noc v prostorách školy 

Název soutěže, přehlídky 
Počty účastníků: 

Školní kolo Okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo 

Matematická olympiáda 88       

Recitační 43 4 1 1 

Pěvecká 40    

Zdravotnická soutěž  Helfík 

(5. třídy) 
22 

 

8 

  

Atletický čtyřboj 105      

Orientační běh  120      

Průkaz cyklisty  22      

Plavecký výcvik 44      

Předplavecký (1.tř.)   

zdokonalovací plavecký 

výcvik (4.a5.tř.) 

30 

 

50    
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 škola nabídla možnost navštěvovat nepovinné předměty, Speciálně pedagogickou péči a 

Náboženství 

 4. a 5. třídy se zúčastnily výuky na dopravním hřišti v Malenovicích 

 ve škole se uskutečnily projekty: Školní mléko, Ovoce do škol, Ovocný a vitamínový týden 

 v jednotlivých ročnících probíhaly besedy s poradenským centrem R-EGO   

 školní družina připravila pro děti Putování broučků a berušek s lampiony 

 vybraní žáci reprezentovali svoji třídu ve školním kole recitační soutěže 

 postupující žákyně se zúčastnily okrskového kola ve Valašských Kloboukách 

 naše žákyně postoupila do krajského kola v recitační soutěži v Uherském Hradišti 

 si žáci 2. – 5. ročníků porovnali své vědomosti v matematické olympiádě 

 zúčastnili jsme se besed a akcí pořádaných knihovnou (Jak to chodí v knihovně, Ferda 

Mravenec a jeho kamarádi, Plná nůše pohádek,  Zlobílci v knížkách pro děti, Detektivem 

snadno a rychle) 

 žáci 3. ročníku poznávali významná místa a budovy Slavičína při Historických toulkách 

Slavičínem 

 vybraní žáci školy vystoupili při rozsvěcování vánočního stromu 

 si všechny třídy připravily vánoční besídky se zpíváním na schodech 

  v měsíci dubnu probíhala tzv. Miniškola – „škola nanečisto“ a zápis do prvních tříd 

 si žáci připomněli Den Země Orientačním závodem 

 navštívili jsme výstavy v Městské knihovně a infocentru 

 vybraná družstva z 5. ročníku se zúčastnila branně sportovní soutěže se zdravotní tématikou 

HelFíkův Kotár  

 byly oceněny nejlepší výtvarné práce žáků naší školy na téma „Moje nejoblíbenější roční 

období“, kterou vyhlašuje Nadace Jana Pivečky 

 proběhlo focení jednotlivých tříd 

                             

g) Údaje o výsledcích kontrol a inspekční činnosti provedené ČŠI. 
     Ze strany ČŠI proběhlo v květnu 2022 výběrové zjišťování výsledků žáků a to v 5. 

ročníku. Cílem nebylo srovnávat žáky, třídy nebo školy mezi sebou cílem bylo poskytnout 

informaci o tom, nakolik je jednotlivý žák schopen naplnit požadavky zahrnuté v testu. Testy 

byly z českého jazyka, matematiky a dovedností usnadňujících učení. Výsledky byly 

přehledně zpracovány a mají patřičnou vypovídací hodnotu. 

     Další plánované testování proběhne na naší škole v následujícím školním roce, kdy bude 

realizováno testování tělesné zdatnosti žáků ve 3. očníku. Cílem bude zjistit jaké „následky“ 

zanechalo na dětech covidové období a on- line výuka. 

 

 

Závěr výroční zprávy:   

     Základní škola Slavičín, Osvobození 8 je neúplnou ZŠ, která poskytuje základní vzdělání 

dětem od 1. do 5. třídy.  Ve školním roce 2021/2022 měla škola 127 žáků. Pro školní rok 

2022/2023 s ohledem na výsledek zápisu bude počet žáků nižší a to v rozmezí 117 – 120.   

Kapacita pro školní družinu je 60 žáků a tento počet je i přihlášen k docházce. Zkušenosti 

z minulých let ukazují, že 2 oddělení školní družiny přestávají kapacitou stačit. Přednost při 
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přijímání mají žáci 1. a 2. ročníku. O docházku dětí usilují i rodiče žáků 3.;4 i 5.tříd tříd. Těm 

je vyhověno jen v případě zbývajících kapacit. Ve škole již druhý rok funguje Dětský klub 

spolufinancovaný Městem Slavičín a EU v rámci projektu. Jeho provozování je velkým 

přínosem, neboť po vyučování do něj docházejí zejména žáci 4. a 5. ročníku. Jeho provozní 

doba je až do 17.00 hod. Bohužel jeho činnost by měla být ukončena ke konci roku 2022. 

Pokud se nenajde možnost prodloužení jeho fungování, bude to pro školu docela velká 

nepříjemnost. Jako řešení se nabízí zřídit 3. oddělení školní družiny, které by pomohlo vyřešit 

vzniklou situaci.       

       Žáci 1. - 5. ročníku se vzdělávali podle školou vytvořeného školního vzdělávacího 

programu (ŠVP). Název našeho ŠVP pro ZV je Škola pro život.  Na postupném vylepšování 

a dotváření tohoto dokumentu se však stále pracuje. Jednou ze zásadních změn je revize ICT 

– digitální kompetence. Digitální technologie nejsou jen nástroje, které umožňují dělat řadu 

činností a řešit problémy jednodušeji, efektivněji a lépe, ale také řadu činností mění nebo je 

s sebou nově přinášejí. Způsobují změny, na které je nutné se adaptovat, a to v životě i ve 

výuce. Nová klíčová kompetence – digitální - je součástí revize RVP ZV v oblasti ICT.  

     V září 2023 má být hotový návrh nového RVP ZV , který bude povinný od září 2025 v 1. 

ročníku. Základním směrem by měl být důraz na kompetence, porozumění, kritické myšlení a 

hledání souvislostí. Současně by mělo dojít k redukci encyklopedických znalostí a 

memorování bez porozumění. Nemělo by se tedy lpět na všech detailech, na druhou stranu ani 

spoléhat na to, že vše je možné vygooglovat. Průběžně doplňujeme projekty, projektové dny, 

zařazujeme nové akce tak, abychom rozvíjeli všechny žákovské kompetence.  Povinná výuka 

plavání v rozsahu 40 hod, pro žáky 2. a 3. ročníku je součástí ŠVP. Podařilo se dohnat manko 

v plavání z koronavirového období  včetně uskutečnění předplaveckého výcviku žáků 1.tříd a  

zdokonalovacího plaveckého výcviku pro žáky 4. a 5. ročníku. Za toto patří poděkování 

Městu Slavičín, které prostřednictvím dotace výrazně podporuje tuto aktivitu.  

      Velkou pozornost věnujeme předcházení negativních jevů jako je šikana, záškoláctví a 

vztahům mezi dětmi. Podle Minimálního preventivního programu realizujeme besedy a akce 

zaměřené na tyto nebezpečné projevy mezi dětmi.    

     Podařilo se využít možnosti podpory stravování pro žáky ze sociálně slabších rodin, a to 

díky nadaci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s, přijetím finančního daru za účelem úhrady 

stravného pro vybrané děti. Daří se postupně navyšovat počet dětí, které jsou zařazeny do 

tohoto charitativního projektu. 

     S důsledky pandemické krize se školy, žáci, učitelé a rodiče budou ještě dlouho 

vyrovnávat. Dopady na psychické zdraví žáků jsou neoddiskutovatelné, psychické problémy 

dětí výrazně vzrostly a bude ještě chvíli trvat, než úplně odezní. Domnívám se, že u dětí na 

naší škole ve spolupráci s rodinou jako partnerem se nám to daří.  

     Dalším důležitým tématem je zachování bezpečnosti ve školách. Na půdě naší školy se 

snažíme, aby se dítě cítilo v bezpečí, nejen aby se něčemu naučilo, ale aby také dovedlo 

navázat sociální kontakty se spolužáky, aby mu chutnal oběd apod. Samozřejmě, že 

bezpečnost v pravém slova smyslu je problém daleko složitější 

     V letošním školním roce jsme ukončili projekt pod názvem „Šablony II ZŠ Slavičín – 

Malé Pole“. Byl zaměřen zejména na doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, 

využití ICT ve výuce, na projektové dny, jež probíhaly v rámci výuky. Na základě dobrých 

zkušeností z tohoto projektu jsme podali žádost na další pokračování. V tomto dalším 
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projektu Šablony III Základní škola Slavičín – Malé Pole, které v podstatě navazují na 

předcházející – se opět zaměříme na doučování a využívání ICT techniky. 

       V současné době jsme  moderní vyučovací technikou vybaveni velmi dobře. Přesto se 

snažíme získávat nové výukové programy, interaktivní učebnice a moderními učebními 

pomůcky. Daří se to zejména díky programům vyhlašovaných MŠMT. (tzv. Šablony aj.) 

     Závěrem chci poděkovat vedení města Slavičín za podporu v realizaci výše zmíněných 

aktivit. Spolupráce s městem Slavičín je po všech stránkách výborná.  

 

      

 

 

Datum zpracování zprávy:  30. 9. 2022  

  

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  13. 10. 2022 

 

Projednáno a schváleno školskou radou: 3. 11. 2022 

  

 

Podpis ředitele a razítko školy: 

  

 Poznámky:  

•           Výroční zpráva je veřejná. 

 

Příloha: Školní zpravodaj  

               Ročník: 17 červen 2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


