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Část  I. 

 
Základní charakteristika školy 
 
 
Název školy:                        Základní škola  Prusinovice, okres  Kroměříž     IČO: 70988421      
Sídlo: Hlavní 78 
                                           768 42   Prusinovice 

 
 
Zřizovatel:                    Obec  Prusinovice, okres Kroměříž                   IČO :  00287644 
          Zámčisko 350 
                                            768 42 Prusinovice 

           
Právní forma školy:        od 1.1.2003  (příspěvková  organizace)                                                      
Ředitel školy:                      Mgr. Ivona Kratochvílová  
Adresa:               Bělidla 1406 
                         768 61 Bystřice pod Hostýnem 

 
Datum konkurzu:   1. 11. 2017   
Datum jmenování do funkce: 1. 11. 2017, Obec Prusinovice 
Datum potvrzení ve funkci:  

  

 
Statutární zástupce ředitele:  pověření zastupovat v době nepřítomnosti ředitelku školy 

v omezeném rozsahu: 
      Mgr. Petra Zicháčková, od 20. 6. 2018 Mgr. Alena Pešková 

 
Adresa ZŠ:                               Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž      
                                                 Hlavní 78, 768 42 Prusinovice 
Telefon:                                     573 386 139 

e- mail:                                      zsprus@gmail.com 

www:                                         www.zsprusinovice.estranky.cz 
Pracovník pro informace:           Mgr. Ivona Kratochvílová  

 
Datum zřízení (založení)školy:      3. 9. 1899 
Datum zařazení do sítě:               7. 2. 1996 
Datum zápisu do rejstříku škol a školských zařízení:  1. 1. 2005 
Poslední aktualizace v síti:           25. 6. 2018 
IZO ředitelství v síti škol:        600118380                                            

  
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:  
   
Základní škola         IZO:   102519153  
Povolená kapacita:                  110                                
   
Školní  družina        IZO:   118800299 
Povolená kapacita:                  55

mailto:zsprus@gmail.com
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Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2017/2018 
 
 Počet 

tříd/skupin 
Počet 
 Žáků 

Počet 
žáků na 
třídu/skupinu 

Přepočtený 
počet ped.prac. 

Počet  
žáků na ped. 
úvazek 

1.stupeň 4 72 18 5,46 13,19 

2.stupeň 0 0 0 0 0 

Školní družina 1 30 30 0,75 40 

Školní klub x X x x x 

Mateřská škola x X x x x 

Školní jídelna x X x x x 

Jiné – ASISTENT 
PEDAGOGA 

0 0 0 0,75 0 

 
 
Školská rada, datum zřízení:                              16. 12. 2005 
Počet členů /počet jednání:           3 / 2   
Školská rada se v tomto školním roce sešla 2x.  
Na svém zasedání projednávala zákonem stanovené dokumenty:   
   výroční zprávu školy,  
   ŠVP ZV,   
   školní řád  
   a aktuální dokumenty, které se týkají chodu školy.  
 
Seznam mimoškolních nebo                     0 
občanských sdružení při škole:   
 
Udělené výjimky podle § 6 odst. 5 školského zákona:     ne 
                       
 

Část    II. 

Vzdělávací programy školy 

 
V 1. - 5. ročníku jsme vyučovali podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, 
Základní škola Prusinovice, okres Kroměříž, platného od 1. 9. 2017. 
 
Učební osnovy  
 
Tematické plány pro jednotlivé vyučovací předměty byly zpracovány v 1. – 5. ročníku podle ŠVP 
ZV. 
 
 
Přehled učebních plánů se schvalovacími doložkami ministerstva 

Vzdělávací program Č. j. MŚMT školní rok 2017/2018 

v ročnících počet žáků 

ŠVP  ZV od 1. 9. 2017 5 72 
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Učební plán   ŠVP  ZV 

Celkový   

1. stupeň 

Vzdělávací oblasti (obory) ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace  44+5 44.0 

Český jazyk a literatura 35+5 35.0 

Cizí jazyk 9 9.0 

Matematika a její aplikace 20+4 20.0 

Matematika  20+4 0.0 

Informační a komunikační technologie 1 1.0 

Informační a komunikační technologie 1 0.0 

Člověk a jeho svět 12+3 12.0 

Prvouka 6+1 0.0 

Přírodověda 2+2 X 

Vlastivěda 4 X 

Umění a kultura 12+2 12.0 

Hudební výchova 5 0.0 

Výtvarná výchova 7+2 0.0 

Člověk a zdraví 10 10.0 

Tělesná výchova 10 10.0 

Člověk a svět práce 5 5.0 

Praktické činnosti 5 0.0 
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Ročníkový 

1. stupeň  

Vzdělávací oblasti (obory)     

 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. ŠVP RVP 

Jazyk a jazyková komunikace      44+5 44.0 

Český jazyk a literatura 8+1 8 7+1 6+2 6+1 35+5 35.0 

Cizí jazyk X X 3 3 3 9 9.0 

Matematika a její aplikace      20+4 20.0 

Matematika  4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 0.0 

Informační a komunikační technologie      1 1.0 

Informační a komunikační technologie X X X X 1 1 0.0 

Člověk a jeho svět      12+3 12.0 

Prvouka 2 2 2+1 X X 6+1 0.0 

Přírodověda X X X 1+1 1+1 2+2 X 

Vlastivěda X X X 2 2 4 X 

Umění a kultura      12+2 12.0 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 0.0 

Výtvarná výchova 1 1+1 1+1 2 2 7+2 0.0 

Člověk a zdraví      10 10.0 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 10.0 

Člověk a svět práce      5 5.0 

Praktické činnosti 1 1 1 1 1 5 0.0 

CELKEM ZÁKLADNÍ 19 19 21 22 23 104 104.0 

CELKEM DISPONIBILNÍ 1 2 4 4 3 14 14.0 

CELKEM V ROČNÍKU 20 21 25 26 26 118 118.0 

 
V tomto školním roce byli žáci vyučováni ve čtyřech třídách: 
 
I. třída: 1. ročník 
k 1. 9. 2017 – 15 žáků, k 8. 2. 16 žáků 
II. třída: 2. a 3. ročník 
2. roč. k 1. 9. 2017 – 15 žáků, v období 27. 9. – 30. 11. 2017 16 žáků, od 1. 12. 2017 - 15 žáků 
3. roč. - 12 žáků.  
Výuka těchto ročníků byla spojena v hodinách TV, VV, HV a PČ.  
III. třída: 4. ročník 
K 1. 9. 2017 – 19 žáků, v období 16. 11. 2017 – 5. 2. 2018 – 20 žáků, od 6. 2. 2018 – 19 žáků 
Všem předmětům s výjimkou TV (spojeno se 5. roč.) bylo vyučováno samostatně. 
IV. třída: 5. ročník 
Všem předmětům s výjimkou TV (spojeno se 4. roč.) bylo vyučováno samostatně. 
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a) Poskytovaný nadstandard – zejm. výuka některých předmětů:  0 

b) Specializované třídy:         0 

c) Nabídka volitelných předmětů:           0 

d) Nabídka nepovinných předmětů:      0 

e) Exkurze a jiné doplňkové aktivity k prohloubení vzdělávací činnosti: 

Kulturní aktivity - Návštěvy divadelních představení (Jája a Pája, Bylo nás pět, Poos in 
Boots (v AJ) 

- Návštěvy knihovny v Prusinovicích, Holešově 

Sportovní aktivity - DDH Kroměříž – výuka dopravní výchovy, jízda na kole) 
- Příprava a účast na fotbalovém turnaji Mc Donald´s Cup 

Preventivní programy a 
aktivity 

- PIS Kroměříž (Bezpečnost na silnici a v životě) 
- HZS ZLK (Hasík) 
- ČČK (Nauč se první pomoc, Záchranáři v ZŠ) 
- Centrum pro rodinu Zlín (preventivní aktivity – vztahy, zdravý životní 

styl, rodina) 
- Integrace zdravotně postižených (Hry ve tmě) 
- Zdravý životní styl (Zdravá 5 s Albertem – programy pro děti; Zdraví 

máme jenom jedno, výchovný koncert; Veselé zoubky – péče o chrup) 
- Ekologické chování (sběr starého papíru; projekt Recyklohraní) 

Exkurze - Přírodovědné (Výstava místních zahrádkářů, představení Sokolníků – 
poznávání a péče o ptactvo; Zážitkový stan – téma Vesmíru; třídní výlety 
– Pustevny, Uherské Hradiště, Kroměříž) 

- Tvořivá dílna (Svíčkárna Rodas) 

Projektové dny - Ekologické (Den bez elektřiny) 
- Kulturní (Podzimní projektový dvojden – téma Halloween, Dýňové 

odpoledne s rodiči) 

Školní soutěže - Krasopis a recitace 
- Sportovní den 
- Velikonoční Soutěž O nejkrásnější velikonoční zápich 
- Mezinárodní matematická soutěž KLOKAN 2018 (2. – 5. roč.) 

 
 

f) Péče o talentované žáky:  
 

rozvoj talentu v mimoškolních aktivitách 

ve spolupráci se ZUŠ Holešov - pobočka pro výuku hry na klávesové nástroje, hry na kytaru   

příprava žáků na soutěže matematické, pěvecké, sportovní  

                                                                           
g) účast v projektech:  

             Projekt Ovoce, zelenina a mléko do škol 
             Projekt Recyklohraní 
 

h) Mezinárodní spolupráce a programy:   0 

i) Počet a délka realizovaných zahraničních výjezdů žáků školy:        0 

j) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů:  
    v letošním školním roce se škola nezapojila do těchto programů 
 

k) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení:  
semináře zaměřené na práci s dětmi v rámci poskytování podpůrných opatření,    
semináře zaměřené na právní a správní oblast a řízení školy, semináře zaměřené na 
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prohlubování odborných znalostí a dovedností pedagogů, na prevenci rizikového 
chování a práci se třídou 

 
l) Předložené a školou realizované projekty financované z cizích zdrojů:  

             2012 – 2014: projekt EU – Peníze školám – Operační program    
              Vzdělání pro konkurenceschopnost, projekt ukončen v září 2014 
              
Část  III. 
 
Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
  
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:   
 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 7  5, 46 učitelé 
0,75 asistent pedagoga 

0, 75 ŠD 

Externí pracovníci 0 0 

 
 
 
1. Další údaje o pedagogických pracovnících ve škol. roce 2017/2018:     

 
(u pedagogů důchodového věku vyznač. D u absolventů A)  
Ped. pracov. 
poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvaze
k 

Kvalifikace, stupeň vzdělání, 
obor, aprobace 

Roků ped. 
praxe 

1. 
 

ředitelka   
a učitelka 5. roč.  

 
1 

VŠ, 1. stupeň ZŠ,  
2. + 3. st. - aprobace RJ/OV  

 
25 let 

2. třídní učitelka 1. roč. 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 30 let 

3. třídní učitelka 2. a 3. ročníku 1 VŠ, Předškolní výchova, studující 
1. stupeň 

 
6 rok 

4. třídní učitelka 4. roč. 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ + AJ 9 let  

5. třídní učitelka 5. roč. 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 2 roky 

6. zastupující třídní učitelka 5. roč. 1 VŠ, pedagogické minimum 6 let 

7. vychovatelka 0,75 SŠ, Vychovatelství 26 let 

8. asistentka pedagoga 0,75 SŠ, Pedagog volného času 3 roky 

9.  učitelka 0,46 Vychovatelství 26 let 

10. učitelka na MD  VŠ, I. stupeň ZŠ 17 let  

 

Věkové rozmezí 

Počet pedagogických pracovníků 

Fyzických Přepočtených Odchody Celkové hodnocení kvalifikovanosti 

Do 29 let 1 1 
od 9. 3. 

2018 DPN 
kvalifik. 1 

30 až 39let 

 

3 
 

2 + 0,75 
od 19. 6. 
2018 MD 

kvalifik. 2,75 

40 až 49let 3 2 + 0,75 0 
kvalifik. 1,75 

studující 1 

50 až 60 let 1 1 0 kvalifik. 1 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018:  
 
 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 2 1,5 

Externí pracovníci 0 0 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018: 

- od 1. 9. 2017: 
 

Ostatní pracovníci 
pořad. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. Školnice 1 SOU 

2. Uklízečka 0 - 

 
- od 3. 1. 2018 přijata zaměstnankyně na místo uklízečky na poloviční úvazek:  

 
Ostatní pracovníci 

pořad. číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1. Školnice 1 SOU 

2. Uklízečka 0,5  Základní vzdělání 

 
             
2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků:    
Oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků se řídí plánem DVPP pro aktuální školní 
rok.  
V letošním školním roce se zúčastnili pedagogičtí pracovníci těchto vzdělávacích aktivit: 
 

datum název semináře/vzdělávacího programu pořadatel 
počet 

účastníků 
cena 

2017        

05.09.2017 Školení kurzu první pomoci ČČK 3 účastníci 1 050,00 

12.09.2017 
Aktuální změny školské legislativy 

Mgr. Jitka 
Blechová 

  990,00 

19.09.2017 Školení informačního programu SAS SAS   250,00 

25.09.2017 

Ochrana člověka za běžných rizik                                    
a mimořádných událostí 

NIDV   zdarma 

11.10.2017 Řešení konfliktů MAS 2 účastníci zdarma 

14.10.2017 
Jolly phonics AJ 

Jazyková 
škola Hello 

  1 500,00 

17.10.2017 
Výtvarné techniky burza nápadů 

1. ZŠ 
Holešov  

  50,00 

18.10.2017 Schůzka výchovných poradců PPP  zdarma 

25.10.2017 Celokrajská konference primární prevence Zlínský kraj  zdarma 

31.10.2017 
Vnitřní předpisy škol a školských zařízení 

Mgr. Jitka 
Blechová 

  1 000,00 

02.11.2017 Zkvalitňování výuky matematiky a přírodovědy ČŠI   zdarma 

14.11.2017 
Praktiky GDPR a cloudu ve školství 

Anipa Trade 
Services 

  zdarma 

16.11.2017 Mýta a fakta o inkluzi    zdarma 
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30.11.2017 

Inspirace pro zvyšování kvality vzdělávání na 
úrovni školy 

ČŠI   zdarma 

2018        

11.01.2018 
MŠMT k reformě financování regionálního školství MŠMT   zdarma 

26.01.2018 

Vzdělávání managementu škol - personální a 
mzdová agenda 

KPS   1 000,00 

02.02.2018 Kids´ skills pro školy MADIO 5 účastníků 5 750,00 

15.02.2018 Workshop vedení třídnických hodin PPP   100,00 

26.02.2018 GDPR srozumitelně a prakticky NIDV   350,00 

6.3.2018 Webinář Spolupráce s rodiči NIDV  zdarma 

07.03.2018 
Psychomotorické hry ve školní tělesné výchově 

Centrum 
kolegiální 
podpory 

  zdarma 

26.03.2018 FKSP ve školství KPS   1 000,00 

02.05.2018 Seminář výchovných poradců PPP   zdarma 

15.05.2018 
Právní poradna pro vedoucí pracovníky 

Mgr. Šárka 
Nešporová 

  1 290,00 

17.05.2018 

GDPR pro obce a příspěvkové organizace 
mikroregionu Holešovsko 

MU  Holešov   zdarma 

21.05.2018 Školení informačního programu SAS SAS   340,00 

22.05.2018 Individuální vzdělávací plán ve školní praxi EDUPRAXE   990,00 

06.06.2018 Změna financování regionálního školství MŠMT   zdarma 

26.06.2018 Vzdělávání managementu škol právní předpisy KPS   1 200,00 

29.08.2018 Seminář Edookit EDOOKIT 5x zdarma 

31.08.2018 
Metodický průvodce 1. třídou 

Mgr. Jitka 
Blechová 

2x 3200 

  Školení metodiků prevence PPP 2x zdarma 

  Strategické řízení NIDV 6x zdarma 

  Konzultace šablony MŠ/ZŠ  3x zdarma  

    20 060Kč 

 
Finanční náklady na DVPP za období 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 činily 20 060 Kč. 
 
V následujícím období se budeme v rámci vzdělávání pedagogů zaměřovat na rozšiřování 
čtenářské, matematické, finanční a polytechnické gramotnosti, odborných znalostí a dovedností 
v těchto oborech a také na vzdělávání pedagogů v oblasti společného vzdělávání a primární 
prevence. 
 
Část  IV. 

Zařazování  dětí 

 
1. Zapsaní a zařazení žáci a děti ve škol. r. 2017/2018     
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Zápis do 1. ročníku proběhl na naší škole dne 5. 4. 2018. K zápisu se dostavily děti z Prusinovic a 
z Pacetluk. 
Pro rodiče budoucích žáků 1. ročníku byla uspořádána informativní schůzka před zápisem. 
Zákonní zástupci obdrželi Desatero předškoláka (podpora domácí přípravy dětí na začátek 
školní docházky).  
Byla uskutečněna také informativní schůzka s rodiči s ohledem na přijímací řízení do školní 
družiny v Mateřské škole 18. 6. 2018, zákonní zástupci současných žáků obdrželi informace 
k přijímacímu řízení při třídních schůzkách 11. 6. 2018. Přijímací řízení bylo realizováno na 
základě předem vyhlášených kritérií. Bylo vyhověno všem žádostem. V následujícím školním 
roce budou otevřena dvě oddělení školní družiny a provoz bude přizpůsoben potřebám žáků. 
  

 
Zapsaní do 
1. roč. 2017 

 
Počet žádostí o 

odklad 

 
Nastoupili do 
1. roč. 2016 

 
Zapsaných do 
1. roč. 2018 

 
Počet odkladů PŠD 

 
Nastoupí do 
1. roč. 2018 

15 3 15 15 3 16 

 
 

                   Počet dětí 
Celkem z toho * 

Počet dětí, které se dostavily k zápisu: 16 0 

Počet žádostí o odklad: 3 0 

Počet povolených odkladů: 3 0 

na základě vyjádření z PPP a vyjádření od lékaře 3 0 

na základě vyjádření SPC a vyjádření od lékaře 0 0 

Počet dětí navržených na zařazení do přípravných tříd:  0 0 

Počet dětí zařazených do přípravných tříd:  0 0 

Počet dětí navržených na zařaz. do speciál. nebo specializov. tříd:  0 0 

Počet dětí zařazených do speciál. nebo  specializovaných tříd:  0  0 

 
*z celkového počtu počet dětí, které jsou příslušníky národnostních menšin nebo minoritních etnických 
skupin 
 

2.  Výkon státní správy 
Výčet rozhodnutí ředitelky podle §3 odst. 2 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě a 
samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů a počet odvolání proti tomuto rozhodnutí. 
 

Věc Počet Odvolání 

přijetí k základnímu vzdělání podle § 46 16 0 

odklad povinné školní docházky 3 0 

přestup žáka dle § 49 3 0 

přeřazení mimořádně nadaného žáka do vyššího ročníku dle § 17 odst.3 0 0 

povolení vzdělávání dle individuálního vzdělávacího programu dle §18 3 0 

prominutí úplaty za poskytování školských služeb 0 0 

 
3. Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném 
přístupu k informacím, v platném znění za období 1. 1. 2017 – 31. 12. 2017 
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Při poskytování informací veřejnosti postupuje škola podle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím, v platném znění  
 

 Počet 

A/ Celkový počet písemných žádostí o informace 0 

B/ Počet podaných rozkladů proti rozhodnutí o neposkytnutí informace 0 

C/ Počet rozsudků soudu, kterým došlo k přezkoumání rozhodnutí o neposkytnutí 
informace 

0 

D/ Výsledky sankčních řízení za nedodržování zákona 0 

 
Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archivu 
školy.  
 
Část V. 
1)Výsledky výchovy a vzdělávání, hodnocení výsledků výchovného působení: 
 

a) Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2017/2018  
   

Hodnocení prospěchu a chování za 1. pololetí 
 

 Počet žáků Absence Vysvědčení Chování 

 Celk. Dív. Chl. Celk. Prům na ž. V P N Pochvaly NTU DTU DŘŠ 

1. ročník 15 7 8 272 18,3 15 0 0 0 0 0 0 

2. ročník 14 5 9 323 23,07 13 1 0 0 0 0 0 

3. ročník 12 7 5 356 29,67 11 1 0 0 0 0 0 

4. ročník 20 8 13 678 33,9 13 7 0 0 0 0 0 

5. ročník 11 5 6 329 29,9 8 3 0 0 0 0 0 

 
Hodnocení prospěchu a chování za 2. pololetí  

 
 Počet žáků Absence Vysvědčení Chování 

 Celk. Dív. Chl. Celk. Pr. na ž. V P N Pochv. NTU DTU DŘŠ 

1. ročník 16 8 8 673 42,0625 14 2 0 11 0 0 0 

2. ročník 15 5 9 802 57,29 10 4 0 8 1 0 0 

3. ročník 12 7 4 550 45,83 9 3 0 3 0 0 0 

4. ročník 19 7 13 1132 59,57 12 7 0 16 3 0 0 

5. ročník 11 5 6 724 65,8 9 2 0 8 0 0 0 

Žáci jsou oceňováni za svůj přístup ke školní práci, za reprezentaci školy v soutěžích a 
aktivitách v průběhu celého školního roku. Úspěchy žáků jsou prezentovány na nástěnkách v 
budově školy, na www stránkách školy a v místním tisku.  

Drobné přestupky žáků proti školnímu řádu jsou okamžitě řešeny třídními učiteli. 
  

b) Pochvaly a ocenění: 
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c) Snížené stupně z chování na konci školního roku: 

 
 počet % ze všech žáků školy 

2. stupněm z chování  -  uspokojivé: 0 0  

3. stupněm z chování - neuspokojivé: 0 0 

 
d) Napomenutí, důtky:  
          

 počet kdo udělil důvod 

Napomenutí tř. učitele 4 Třídní učitelé Časté, neplnění školních povinností, 
zapomínání domácích úloh 

Důtka tř. učitele 0 - - 

Důtka ředitelky školy 0 - - 

                                                                                                                      
e) Absence žáků     

Zameškané omluvené hodiny za školní rok 2017/2018: 
  

celkový počet zameškaných hodin průměr na žáka 

1. pololetí                        1958 27,19 

2. pololetí  3881 53,90 

CELKEM ŠK. ROK   5839 81,10 

 
Neomluvené hodiny za školní rok 2017/2018: 
 

 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

Za školní rok 0 0 

 
 
Výsledky v hodnocení žáků jsou celkově v lepším průměru. V prvním pololetí 60 a ve druhém 
54 žáků z celkových 72 získalo vyznamenání.  V oblasti chování naše škola neřešila závažné 
problémy. Všichni žáci jsou na škole hodnoceni klasifikačním stupněm. V průběhu školního roku 
bylo uděleno celkem 48 výchovných opatření – pochval (za studijní výsledky, za reprezentaci 
školy v soutěžích a olympiádách). Byla udělena 4 kázeňská opatření, zejména za neplnění 
školních povinností. Absence žáků se oproti minulému školnímu roku zvýšila. Neomluvená 
absence se na škole nevyskytuje.  
 

f) Údaje o integrovaných žácích: 
V průběhu školního roku byli někteří žáci vyšetřeni v PPP nebo SPC a následně zařazeni do 
stupňů podpory: 
 
Žáci s podpůrnými opatřeními ve třídách ve školním roce 2017/2018: 
 

druh postižení: ročník počet žáků stupeň podpory 

Celkový počet Kdo udělil Důvod 

46  třídní učitelé 
 

 

za reprezentaci školy v soutěžích, za aktivní přístup 
ke školní práci, studijní výsledky a sběr papíru 
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Sluchové postižení 0 0 - 

Zrakové postižení 0 0 - 

S vadami řeči 2. 1 PO 3 s IVP (SPC) 

Tělesné postižení 0 0 - 

S kombinací postižení 3. 1 PO 2 s IVP (PPP) 

S vývojovými poruchami učení 2. 1 PO 3 s IVP (PPP) 

g) Výsledky dotazníkového šetření Mapa školy: 
 

V průběhu dubna 2018 jsme realizovali dotazníkové šetření společnosti SCIO – „Mapa školy“. 
Dotazováni byli všichni, v jejichž zájmu je práce naší školy – žáci, zákonní zástupci, zaměstnanci 
pedagogičtí i nepedagogičtí. 
Otázek bylo položeno mnoho, celý soubor zpracovaného šetření je k dispozici u vedení školy. 
Zásadní výsledky pro naši práci: 
V šetření byla porovnána očekávání ohledně vzdělávacích cílů školy z pohledu rodičů a učitelů. 
Obě skupiny se shodly, že je důležité naučit děti dodržovat pravidla, slušně se chovat, 
samostatně myslet a řešit problémy, naučit děti „umění učit se“.  
Mezi neoblíbenější předměty byly žáky zařazeny tělesná výchova (73%), pracovní činnosti (68%) 
a matematika (62%).  
Žáci odpovídali také na otázky, zda rádi chodí do školy – hodně rádo chodí do školy 39%, jen 
trochu rádo – 39% a nerado – 21% žáků. 
Ohledně spokojenosti rodičů se školou se rodiče vyjádřili následovně – nejvíce byli spokojeni 
s komunikací s třídním učitelem, s výukou cizích jazyků, s komunikací s vedením školy a také 
s hygienickým zázemím školy. 
Celkově rodiče zhodnotili školu velmi dobře – doporučili by ji svým přátelům pro jejich děti a 
celkový dojem školy ohodnotili také velmi dobře. 
Za toto hodnocení jsme velmi rádi, z jednotlivých odpovědí budeme čerpat inspiraci pro naši 
další práci. 
 
2.  Údaje o vycházejících žácích, počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve škol. roce 
2017/2018: 
 

Gymnázium 

8-leté 

Přihlášení přijatí 

0 0 

 

 1. kolo 2. kolo 

 přijatí přijatí 

Žáci vycházející z 5. roč.  11 0 

z toho víceletá gymnázia 8-letá 0 0 

 
Realizované opravné zkoušky:                               0 
Zkoušky v náhradním termínu:                              0 
 
Přestup žáků z 5. ročníku: 
 
Celkem z 5. roč. odchází 11 žáků:          
 

 žáků 

na víceleté gymnázium 0 
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na 1. ZŠ Holešov: 10 

- Matematická třída 1 

- Sportovní třída 3 

na 2. ZŠ Holešov: 0 

na 3. ZŠ Holešov: 1 

      
 
                                                                                                               
3.   Hodnocení výsledků výchovného působení, výsledky prevence rizikových projevů chování: 
 

a) Minimální preventivní program, na jehož realizaci se podílí všechny ročníky v rámci 
výuky po celý školní rok: 

 
Charakteristika programu  

 
Minimální preventivní program považujeme za východisko pozitivního působení na žáky ve 
smyslu prevence vzniku rizikových jevů. Tato činnost je velmi důležitou součástí našeho 
výchovného působení. Naším cílem je poskytovat žákům možnosti sociálního, kulturního i 
osobnostního rozvoje a také rozvíjet dovednosti a znalosti pro jejich bezpečný a hodnotný 
osobní život. 
V naší práci se zaměřujeme na prevenci rizikových jevů prostřednictvím školní práce 
v jednotlivých hodinách, kde je zahrnuta v tzv. průřezových tématech. Hlavní zřetel v tomto 
směru věnujeme hodinám čtení, českého jazyka, prvouky, vlastivědy, přírodovědy, praktických 
činností, výtvarné či tělesné výchovy i práci v jednotlivých kroužcích. Kromě přímého působení 
ve výuce realizujeme množství aktivit programů ve spolupráci s odbornými organizacemi. Jedná 
se především o pravidelné besedy se zástupci rozličných neziskových organizací – Policie České 
republiky, Českého červeného kříže, Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje a Centra 
pro rodinu Zlín. Průběžně vyhledáváme další možnosti, jak s dětmi pracovat na jejich 
osobnostním rozvoji a prevenci rizikových jevů s dalšími institucemi.  
V naší škole zatím nebyl zaznamenán žádný případ zneužívání drog ani šikany. Nicméně je třeba 
preventivně působit i v oblastech, ve kterých ještě v našem prostředí nedošlo k přímému 
ohrožení dětí.  
Souhrnně lze říci, že směřování naší školy v oblasti prevence je zaměřeno na dvě linie – na 
preventivní působení v tématech, kde jsou obecně děti ohrožené, a preventivní působení 
v oblastech, v nichž by k ohrožení dětí mohlo dojít, a to i v horizontu více let, kdy děti opouštějí 
bezpečnější prostředí vesnické školy a přecházejí na školy do většího města. 
Za stěžejní ve věkové kategorii našich žáků považujeme v nižších ročnících vytváření a ve vyšších 
ročnících rozvíjení pozitivních vztahů mezi žáky školy a také problematiku zdravého životního 
stylu. Toto chceme realizovat kromě výuky samotné prostřednictvím celoškolních projektů, kde 
spolupracují žáci všech ročníků, při akcích pořádaných s rodiči a také ve spolupráci se 
specializovanými organizacemi, které se zaměřují na danou problematiku. 
Součástí Minimálního preventivního programu je také Školní řád (samostatný dokument 
uložený v ředitelně školy a též na webových stránkách školy), Program proti šikanování, s nímž 
jsou seznámeni pracovníci školy, zákonní zástupci i žáci vždy na začátku školního roku, a Krizový 
plán pro případ řešení krizové situace ve škole, určený pracovníkům školy.  
 
Hodnocení programu: 
 

1. Dlouhodobé preventivní programy a aktivity  
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2. Krátkodobé preventivní programy a aktivity  
 
ad 1.  
Dlouhodobou primární prevenci již tradičně zaměřujeme na spolupráci s Policií ČR, HZS ZLK, 
Centrem pro rodinu Zlín, Českým červeným křížem a také se sdružením ASEKOL (ekologie). Tato 
kombinace zajišťuje optimální prevenci v těch oblastech, které se týkají věkové kategorie našich 
žáků. Kromě těchto programů vybíráme z aktuálních nabídek v průběhu školního roku. 
K takovým již léta patří program Veselé zoubky (Drogerie DM). 
Spolupracujeme také s organizacemi v naší obci a regionu – OÚ a TJ Prusinovice (sportovní den 
pro ZŠ a MŠ, příprava žáků na turnaj ve fotbalu Mc Donald´s Cup, vystoupení žáků na akcích 
obce – rozsvěcování vánočního stromu, Den matek, příprava dárků pro místní seniory), 
knihovna v Holešově (besedy pro žáky). Žáci čtvrtého ročníku pravidelně navštěvují dětské 
dopravní hřiště v Kroměříži a lektor dopravního hřiště navštěvuje naše žáky také ve škole. 
  
ad 2.  
Prevence rizikového chování v naší škole probíhá v několika úrovních.  
V průběhu školního vyučování jde o prevenci šikany či negativních jevů, která je uskutečňována 
maximálním dohledem nad žáky a okamžitým řešením případných rizikových situací.  
Dalšími preventivními aktivitami byly ve školním roce rozmanité kroužky, zaměřené na rozvoj 
osobnostních předpokladů našich žáků -  Angličtina pro nejmenší, Pohádkohraní, Němčina pro 
začátečníky, Výtvarný kroužek s keramikou. Pro potřebné žáky funguje v naší škole také 
logopedický kroužek. Základní umělecká škola má v naší ZŠ svou pobočku, zájemci mohli 
navštěvovat hru na keyboard či kytaru. 
V průběhu vyučování jsme se žáky realizovali množství aktivit, které preventivně působily na 
chování a jednání žáků, rozvíjely jejich přehled, zájmy i osobnostní předpoklady, ekologické 
myšlení, myšlení v souvislostech a také směřovaly žáky ke smysluplnému trávení volného času. 
Absolvovali tematicky zaměřené výstavy, dílny, navštívili divadelní představení a realizovali další 
aktivity. 

 
Přehled realizovaných aktivit: 
Preventivní programy: 
Preventivní program PIS PČR – Chodec, cyklista a Bezpečné chování 
Dopravní výchova – výuka na dopravním hřišti a Zimní program DDH KM pro 4. ročník ve škole 
Preventivní akce ČČK Nauč se první pomoc – poskytování první pomoci, osobní bezpečí 
Ekologický projekt celoroční – Recyklohraní (ekologie) 
Preventivní programy Centra pro rodinu Zlín – komplexní programy pro jednotlivé ročníky 
Preventivní program HZS ZLK Hasík – mimořádné události a osobní bezpečí 
Zdravá 5 s Albertem – zdravý životní styl      
Záchranáři v 1. ročníku 
Hry ve tmě – soužití se zdravotně postiženými 
 
Kulturní a přírodovědné programy:  
Návštěvy knihovny – v Prusinovicích (1. a 2. ročník), v Holešově (4. a 5. ročník)  
Vzdělávací program Pravěk Holešovska (4. ročník) 
MD Zlín – Jája a Pája, Bylo nás pět 
Divadelní představení v AJ – Poots in Boots, Bystřice p. H. 
Vánoční výstava – zámek Holešov 
Výstava prusinovických zahrádkářů 
Ukázka sokolnictví 
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Zážitkový stan – přírodovědná beseda 
Den dětí – výchovný koncert Zdraví máme jenom jedno 
Školní výlety (Kroměříž (1. roč.), Pustevny (2. – 5. roč.), Uherské Hradiště (5. roč.)) 
   
Aktivity žáků: 
Program při rozsvěcování vánočního stromu v obci (zahájení adventu) 
Vystoupení ke Dni matek  
Podzimní projektový dvojden – Halloween, včetně společné akce s rodiči Dýňové odpoledne a 
vystoupení pro rodiče 
Projektový den Den bez elekřiny 
Účast ve výtvarných, sportovních a vědomostních soutěžích 
 
Rozvoj zájmových aktivit: 
Exkurze a výtvarná dílna ve svíčkárně Rodas Olomouc 
 
Rozvoj nadání a vyhledávání talentů: 
Mc Donald´s Cup 
Plavecké závody Holešov  
Mezinárodní matematická soutěž Klokan 
Turnaj ve vybíjené  
Rozmanité kroužky, zaměřené na rozvoj osobnostních předpokladů žáků -  Angličtina pro 
nejmenší, Pohádkohraní, Němčina pro začátečníky, Výtvarný kroužek s keramikou 
 
Rozvoj sportovních aktivit: 
Sportovní akce Rohálovská „10“ – podpora sportovních aktivit žáků 
Sportovní den ZŠ a MŠ Prusinovice 

 
Preventivní působení zaměřujeme podle možností také na rodiče – byli pravidelně informováni 
o chování i výsledcích vzdělávání svých dětí. V případě problémů jsme navazovali s rodiči co 
nejdříve kontakt pro zajištění nápravy. Preventivní působení na rodiče jsme směřovali také na 
jejich možnost navštěvovat své děti přímo ve vyučování. V problematice šikany jsou rodiče 
pravidelně seznamováni s Programem proti šikanování a jsou jim doporučovány vhodné zdroje 
informací a poradenská činnost školy. 
Preventivní působení se týká také pedagogického sboru. V rámci dalšího vzdělávání 
pedagogických pracovníků jsme v tomto školním roce realizovali seminář o vedení třídního 
kolektivu. Seminář byl pro zúčastněné pedagogy účelný a v praxi velmi dobře využitelný. 
Pravidelně spolupracujeme se SPC Kroměříž a KPPP a ZDVPP Zlín při péči o žáky s podpůrnými 
opatřeními. 
V otázce spolupráce se zákonnými zástupci byly k dispozici konzultační hodiny, možnost 
domluvy na jiném termínu. Rodiče nevyužili těchto možností ani v tomto školním roce. Pro žáky 
je zřízena schránka důvěry, která je pravidelně kontrolována. Nebyl v ní v průběhu školního 
roku nalezen žádný záznam. Důvodem může být fakt, že byla zřízena Školní samospráva, 
složená ze zástupců jednotlivých tříd. Tato samospráva se scházela každou první středu v měsíci 
a řešila aktuálně potřebné záležitosti. Žáci se takto podíleli na fungování školy, měli možnost 
prostřednictvím této samosprávy přinášet své nápady na realizaci aktivit, jichž bylo využíváno. 
V průběhu měsíce dubna 2017 bylo realizováno dotazníkové šetření Mapa školy, s jejímiž 
výsledky byli seznámeni všichni zúčastnění v závěru školního roku. Celkové hodnocení školy je 
součástí Výroční zprávy školy. Škola byla pozitivně hodnocena zejména v otázce komunikace se 
zákonnými zástupci a úrovní vzdělávání AJ. 
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Protože ve škole v tomto školním roce nebyla zřízen funkce výchovného poradce, byla úkolem 
školního metodika také komunikace se školskými poradenskými zařízeními. V tomto ohledu 
byla spolupráce s PPP i SPC na velmi dobré úrovni.  
V příštím školním roce bude z důvodu nárůstu prací v oblasti podpůrných opatření funkce 
výchovného poradce zřízena.  
 
b) Aktivity environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty  
 
Environmentální výchova a vzdělávání jsou uplatňovány ve výuce většiny vyučovacích 
předmětů, v rámci mezipředmětových vztahů a průřezových témat. Snažíme se vycházet 
především z regionálních podmínek a potřeb školy a obce. Tradičně probíhají celoškolní sběrové 
akce ve sběru starého papíru a celoroční ekologický projekt Recyklohraní. 
 
Samostatný předmět environmentálního vzdělávání  Environmentální výuka není v současné době vyučována 

jako samostatný předmět  

Problematika environmentálního vzdělávání je 
zapracována v jednotlivých předmětech ŠVP  

Environmentální výuka se prolíná ve všech předmětech a 
stává se jejich součástí a jedním z pojítek mezi nimi 

Pojmy „vztah člověka k prostředí, udržitelný rozvoj“ 
jsou nezbytným učivem při naplňování klíčových 
kompetencí  

S postupujícím věkem dětí a získávanými dovednostmi se 
výuka posouvá z roviny ekologické senzitivity na úroveň 
hlubšího poznání a s tím souvisejících kompetencí k 
ekologicky šetrnému jednání 

Vzdělávání a výchova ve školní družině je také 
zaměřena na environmentální vzdělávání  

Vycházky do přírody, podpora zdravého způsobu života, 
vhodně volená témata společné četby, zaměření 
výtvarných činností 

Spolupráce školy s rodinou, obcí, ostatními subjekty  Rodina – podpora dětí při sběru starého papíru, drobného 
elektrozařízení a baterií 
Obec – myslivci - program pro školu 

Vybavení školy učebními pomůckami pro 
environmentální vzdělávání  

Škola má materiální zázemí pro realizaci EVVO. Je 
vybavena literaturou, encyklopediemi 

 
 
 

4)  Soutěže a přehlídky  -  počty zúčastněných žáků ve škol. roce 2017/2018: 
 

Název soutěže, přehlídky Počty účastníků 

 
Školní 
kolo 

Okrskové kolo Okresní 
kolo 

Oblastní kolo Ústřední 
kolo 

Logická olympiáda    Krajské kolo 1  

Pythagoriáda 5. roč. 10     

Výtvarná soutěž Vítání jara, 
SVČ Včelín 

 
 14 

2. místo 
  

Rozsvěcování vánočního 
stromu v obci 

72 
    

Klokan 56     

Soutěž v krasopisu a recitaci 72     

Mc Donald´s Cup, kategorie A  
14 
2. místo 

14 
6. místo 

  

Mc Donald´s Cup, kategorie B  
14 
1. - 2. místo 

14 
3. místo 

  

Turnaj ve vybíjené  
16 
5. místo 

   

Vystoupení ke Dni matek 71     
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Plavecké závody v Holešově  

16 
1. místo – jednotlivci 4. roč. 
chlapci 
3. místo – jednotlivci 2. roč. 
dívky 
3. místo škola 

   

Sportovní den s MŠ a ZŠ 72     

Část VI.    
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků: 

 
1. Údaje o významných mimoškolních aktivitách 

 
datum název akce Zařazení účast určeno pro úspěchy 

8. 9.  
Podzimní vycházka na 
Hrádek 

sportovní akce, seznamování tříd a 
učitelů 72 všichni 

 
20. 9.  

Preventivní program PIS 
PČR  PP: bezpečné chování 72 všichni 

 
22. 9.  

Projektový den s 
elektřinou Ekologie 72 všichni 

 25.9. Výstava zahrádkářů přírodovědná exkurze 72 všichni 
 19.10. Já a můj kamarád  PP CPR 15 1. 
 

19.10. 
Mluvíme a nasloucháme a 
přitom se rádi máme PP CPR 14 2. 

 
24.10. 

Zdravé myšlenky. Zdravé 
vztahy PP CPR 12 3. 

 
25.10. 

Projekt. den Halloween, 
Dýňové odpol. s rodiči 

projektový den, spolupráce školy a 
rodičů 72 všichni 

 2.11. Od dětství k dospělosti PP CPR 11 5. 
 2.11. Já a moje rodina PP CPR 15 1. 
 8. 11.   Nauč se první pomoc Preventivní program ČČK Kroměříž 72 všichni 
 15.11. Den otevřených dveří škola otevřená rodičům 72 všichni 
 20. 11. DDH Kroměříž dopravní výchova 19 4. 
 22. 11. Jája a Pája divadelní představení MD Zlín 42 1.-3. 
 

22.11. 
Fotbalová příprava na Mc 
Donald´s cup spolupráce s TJ Prusinovice 44 

zájemci 1.-
5. 

 28. 11.  Svíčkárna RODAS Olomouc osobnostní rozvoj 42 3.-5. 
 

3. 12. 
Rozsvícení vánočního 
stromu v obci vystoupení 71 všichni 

 
12. 12.  Poos in Boots -  

Divadelní představení, KD Sušil 
BpH 42 3.-5. 

 16. 1. Hasík PP HZS ZLK 14 2. 
 16. 1.  Jak se bránit nátlaku PP CPR 19 4. 
 

16. 1.  
Rozdíly a pochopení mezi 
námi PP CPR 11 5. 

 30. 1. Zážitkový stan vzdělávací program - Vesmír 72 všichni 
 6. 2. Máme doma miminko PP CPR 12 3. 
 8. 2.  Hry ve tmě PP - integrace ZP 72 všichni 
 1. 3. Veselé zoubky   16 1. 
 7. 3. Já, jůtuber Exkurze v knihovně Holešov 11 5. 
 9. 3. DDH Kroměříž dopravní výchova ve škole 19 4. 
 

16.3.  Klokan 
Mezinárodní matematická soutěž, 
vyhledávání talentů 56 2.-5. 
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22. 3.  Bylo nás pět Divadelní představení, MD Zlín 42 3.-5. 
 

10. 4. 
Od prvního setkání k nové 
rodině PP CPR 19 4. 

 
10. 4.  

 Jak nám rodiče dali 
největší dar PP CPR 11 5. 

 16. 4. Hasík PP HZS ZLK 14 2. 
 

16. 4.   Zdravá5 s Albertem 
PP Nadace Albert: Zdravý životní 
styl 42 3.-5. 

 
17. 4.  

Soutěž v krasopisu a 
recitaci dovednostní soutěže 72 všichni 

 
19. 4.  Mc Donald´s Cup   okrskové kolo kategorie A+B, BpH 28 

výběr žáků 
1. - 5. 

1- 2. místo kat. A 
2. místo kat. B  

19. 4. Sportovní den  sportovní akce, místní hřiště 46 všichni 
 

3. 5.  Turnaj ve vybíjené  
sportovní soutěž, prohlídka školy, 
1.ZŠ Holešov 16 5.+4. 5. místo 

3. 5. Mc Donald´s Cup okresní kolo kategorie A, BpH 14 1.-3. 6. místo 

4. 5.  Mc Donald´s Cup  okresní kolo kategorie B, Hulín 14 4.-5. 3. místo 

13. 5.  Vystoupení ke Dni matek spolupráce s OU 71 všichni 
 

16. 5.  
Pustevny (Radegast - 
Radhošť) třídní výlet 42 

2.-5.roč. 
výběr  

25.5. 
Plavecké závody v 

Holešově 
sportovní soutěž, Holešov 16 výběr 2.-5. 

1. místo  
4. roč. 
jednotlivci,  
3. místo  
2. roč. 
jednotlivci,  
3. místo  
škola 

29. 5. Záchranáři v ZŠ PP ČČK, přivolání 1. pomoci 16 1. 
 31.5. Exit game třídní výlet, Uherské Hradiště 11 5. 
 

1. 6. Zdraví máme jen jedno 
PP: vých. koncert, zdravý životní 
styl, KD 72 všichni 

 
5. 6.  Sokolníci 

přírodovědný program, zahrada 
MŠ 72 všichni 

 6.6. Kroměříž třídní výlet, utužování kolektivu 16 1. 
   Sběr papíru Ekologie 72 všichni 
 15. 6.  Sportovní den spolupráce s TJ a MŠ, místní hřiště 72 všichni 
 27.6. Setkání se starostou společenská akce 11 5. 
 28.6. Loučení s 5. ročníkem společenská akce 72 všichni 
  

Naším cílem je zapojovat žáky do soutěží a poskytovat jim různorodé aktivity pro kvalitní 
osobnostní rozvoj s ohledem na prevenci rizikového chování a rozvoj nadání. 
V oblasti prevence se zaměřujeme na prověřenou spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín, které 
poskytuje našim žákům besedy na závažná témata osobnostního rozvoje dětí. Kromě této 
organizace spolupracujeme trvale s HZS ZLK (preventivní program Hasík ve 2. ročníku), PIS 
Kroměříž (preventivní programy pro žáky), ČČK (preventivní program zaměřený na poskytování 
první pomoci), dále realizujeme program Veselé zoubky.  
Celoročními sběrovými aktivitami ve školním projektu Chráníme naše lesy či zapojením do 
projektu Recyklohraní sběrem vybitých baterií, cartridgí, tonerů a drobných elektrozařízení se 
snažíme vést žáky k ekologickému myšlení a jednání. 

 
Informace z průběhu školního roku 2017/2018 
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V pondělí 4. září jsme společně vypluli do dalšího školního roku 2017/2018. Sešli se žáci školy, 
pedagogové, pan starosta Z. Žákovský a člen Školské rady L. Mach. Všichni přítomní popřáli 
dětem úspěšný školní rok. Učitelé pak slavnostně předali palubní lístky novým členům posádky, 
kadetům – prvňáčkům. Letos jich máme 15. Po slavnostním zahájení se žáci odebrali do svých 
tříd, kde si s učiteli společně prošli, co vše je letos čeká a povyprávěli si svých prázdninových 
zážitcích. 
V letošním školním roce byly žákům školy nabídnuty tyto kroužky – Pohádkohraní, Angličtina 
pro nejmenší, Němčina pro začátečníky, Výtvarný kroužek s keramikou a pro ty, kdo potřebují, 
je k dispozici opět Logopedický kroužek. Kroužky odstartují na konci září - začátkem října. 
Učitelé i v letošním roce připravují množství mimoškolních aktivit a projektů. Čeká nás tradiční 
setkání s pracovníky Preventivní informační služby Policie ČR, Hasiči, preventivní program první 
pomoci, Zdravé zoubky, v brzké době navštívíme divadelní představení české i anglické. 
Chystáme se do svíčkárny, kde si děti vyrobí drobné dárečky. Pokračujeme s projektem Ovoce a 
zelenina do škol, nově i Mléko do škol. Žáci 5. ročníku opět budou chystat program pro děti, 
které přijdou k zápisu. Čtvrťáci jako tradičně navštíví dopravní hřiště v Kroměříži a budou 
skládat zkoušku z cyklistiky.  Plavecký výcvik letos budou navštěvovat žáci 4. a 5. ročníku od 1. 
prosince. Na konci října nás čeká projektový den s tematikou Halloween. Z aktuálních nabídek 
budeme vybírat další naše aktivity. Žáci školy se mají jistě na co těšit. 
Jako tradičně nás čekají dvě představení pro rodiče – jedno bude vánočně laděné k příležitosti 
rozsvícení vánočního stromu v obci. V květnu připravíme představení k příležitosti oslavy Dne 
matek.  
V současné chvíli máme za sebou již první společnou povedenou akci a to seznamovací 
turistickou vycházku na Hrádek, která se uskutečnila v pátek 8. září. Zúčastnili se jí všichni 
učitelé a žáci všech tříd. Každá třída si vyrobila z přírodnin motiv své třídy, opekli jsme si 
špekáčky a zahráli si hry v přírodě. Tento den jsme si všichni moc užili a máme na co vzpomínat. 
Ve středu 20. září navštívila naši školu pracovnice Police ČR s preventivními programy. Žáci 
jednotlivých ročníků se obeznámili s možnými riziky, které je mohou v životě potkat. V pátek 22. 
září nešel v celé obci elektrický proud, proto jsme pro žáky připravili náhradní program. Žáci 1. 
ročníku měli výukový program ve škole a na Petráku se svou paní učitelkou. Žáci 2. - 5. ročníku 
měli naplánovaný výlet na Troják, ale nepřející počasí nedovolilo akci uskutečnit, a tak zůstali ve 
škole, kde se ve skupinách zamýšleli nad tím, jaký by byl svět bez elektřiny. Následně své 
projekty prezentovali. Nyní jsou k nahlédnutí v prostorách školy. Zbytek dne strávili 
v tělocvičně, kde si zasoutěžili, zahráli vybíjenou i fotbal. Fotografie z jednotlivých akcí 
naleznete na  www.zsprusinovice.estranky.cz 
Všem žákům školy přejeme, aby tento školní rok byl pro ně úspěšný, aby se ve svých 
vědomostech posunuli dál. Rodičům přejeme, ať mají ze svých dítek radost a pevné nervy při 
zvládání někdy náročnějších situací. Pevně věříme, že si tento školní rok společně pěkně 
užijeme a bude na co vzpomínat. 
Máme za sebou první čtvrtletí. Žáci jsou o něco moudřejší a vzdělanější. Také za sebou máme 
několik podařených akcí, které se na škole i mimo ni uskutečnily. 
 
Pojďme si připomenout proběhlé akce: 
4. 10. vyrazil 4. ročník do Městské knihovny Holešov, kde se žáci v rámci „Týdne knihoven“ 
zaregistrovali a vypůjčili si knihy do třídy, které v rámci čtenářské dílny čtou. 
Centrum pro rodinu Zlín přichystalo pro naše žáky tyto preventivní programy: 
19. 10. Já a moji kamarádi – 1. ročník  24. 10. Myšlenky a vztahy – 3. ročník 
           Jak spolu mluvíme – 2. ročník   Moje vztahy, úspěch a neúspěch – 4. ročník 
2. 11.  Já a moje rodina – 1. ročník 

http://www.zsprusinovice.estranky.cz/
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           Od dětství k dospělosti – 5. ročník 
Všechny tyto programy byly velice zajímavé a pro žáky poučné. V následujících měsících nás 
čeká pokračování v těchto tématech. 
23. 10. MŠ a ZŠ připravila pro žáky a rodiče odpolední akci s názvem Dýňové tvoření. Této akce 
se zúčastnilo mnoho rodin. Vyrobila se zde spousta krásných dýní, které po skončení akce 
zdobily naší školu v rámci Halloweenského projektového dvojdne. 24. 10. si rodiče přišli 
prohlédnout halloweenskou školu a školku – chodby školy a školky byly vyzdobené výtvory 
našich žáků. Následovala krátká besídka na téma Halloween, která proběhla na školním dvoře. 
Po ní se vydal halloweenský lampionový průvod vesnicí. Vidět jsme mohli i různé zajímavé 
masky, za které byly děti převlečeny. Tento den mohli žáci přespat ve škole, kde pro ně byl 
nachystaný další halloweenský program – přehlídka kostýmů a volba nejlepší masky třídy, 
následovala krátká diskotéka. Druhý den jsme v programu pokračovali. Žáci 5. ročníku si 
vyzkoušeli roli učitelů a učili děti z MŠ o tomto svátků. Měli pro děti nachystané i jednoduché 
úkoly. V ostatních třídách proběhl turnaj v pexesu. Po ukončení turnaje se jednotlivé třídy 
vydaly do tělocvičny, kde cestou hledaly skryté úkoly, které plnily. V tělocvičně pak proběhlo 
dokončení soutěže, vyhlášení a vyhodnocení tohoto dvojdne. Byla to opravdu povedená akce. 
Učitelé i žáci si ji užili. 
8. 11. přijely do naší školy pracovnice Českého červeného kříže. V rámci preventivního 
programu Nauč se první pomoci s žáky probraly v jednotlivých ročnících zásady první pomoci a 
jak se v situacích, kdy je potřeba pomoci, správně zachovat. Děti si vyzkoušely mnohé věci 
prakticky.  
15. 11. jsme v rámci Dne otevřených dveří na naší škole přivítali rodiče, kteří zavítali zhlédnout 
své děti v akci. 
20. 11. jeli žáci 4. ročníku na Dopravní hřiště v Kroměříži, kde pro ně byla připravena teoretická 
a praktická výuka jízdy na kole. Na jaře žáky čekají zkoušky Cyklisty. 
21. 11. žáci 1. – 3. ročníku shlédli představení Jája a Pája v městském divadle Zlín. Představení 
se dětem moc líbilo.  
28. 11. vyráběli žáci 3. – 5. ročníku ve svíčkárně RODAS v Olomouci dárečky pro své nejbližší.  
Veškeré uskutečněné akce se našim žákům líbily a jistě pro ně byly i přínosné. 
Akce, které nás čekají v prosinci: 
Od 1. 12. začíná žákům 4. a 5. ročníku plavecky výcvik v Holešově. 
3. 12. společně rozsvítíme stromeček v naší obci. Učitelé s žáky nacvičili program k této 
příležitosti. 
5. 12. navštíví naší školu Mikuláš. 
12. 12. vyrazí žáci 3. – 5. ročníku na anglické představení Poos in Boots (Kocour v botách) do 
Bystřice pod Hostýnem. 
V měsíci prosinci také proběhne soutěž o nejlépe vyzdobenou třídu. Děti se určitě mohou těšit 
na třídní besídku, která proběhne poslední den školy v tomto roce. 
Nastává čas Vánoc, a tak přejeme Všem krásné prožití těchto svátků a do nového roku 2018 
mnoho zdraví, rodinné pohody a spokojenosti. 
Dne 20. března jsme přivítali první jarní den.  Pojďme se však poohlédnout, co se v naší malé 
škole událo od začátku roku 2018. 
Centrum pro rodinu Zlín pokračovalo s dalšími preventivními programy. Naši žáci se zúčastnili 
těchto programů: 
Jak se bránit nátlaku – 4. ročník     
Nad rodinným albem – 2. ročník 
Rozdíly a pochopení mezi námi – 5. ročník           
Máme doma miminko – 3. ročník 
Všechny nachystané programy byly opět zajímavé a pro žáky poučné a přínosné.  
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16. 1. se žáci druhého ročníku potkali s hasiči a v preventivním programu HASÍK si popovídali o 
zásadách bezpečnosti při požáru. 
24. 1. navštívili 1. třídu budoucí školáci z MŠ. Žáci 1. ročníku dětem předvedli získané vědomosti 
z matematiky, českého jazyka, psaní i z prvouky. Dětem z mateřské školy se v 1. třídě líbilo a 
všichni se těší na školní docházku v příštím školním roce. 
30. 1. v naší tělocvičně vyrostl obří „Zážitkový stan“, který v sobě skrýval celý Vesmír. Jednotlivé 
ročníky se zábavnou formou seznámily s Vesmírem a jednotlivými planetami, které jsou 
součástí naší sluneční soustavy. Každý ročník plnil zajímavé úkoly a dozvěděl se spoustu nových 
zajímavých informací. 
31. 1. nastal čas vyhodnocení a zhodnocení půlroční práce našich žáků. Rozdávalo se 
vysvědčení. Odměnou pro každého jistě byly jednodenní pololetní prázdniny, které připadly na 
pátek 2. ledna. 
8. 2. naši školu navštívili dva zrakově postižení lektoři. Představili žákům nejrůznější pomůcky, 
které jim pomáhají v jejich každodenním nelehkém životě. Žáci si mohli vyzkoušet číst Braillovo 
písmo, číst v mobilu pomocí speciální lupy, chodit poslepu se slepeckou holí. Pomocí různých 
brýlí si vyzkoušeli, jaká zraková postižení lidé mohou mít. Seznámili se také se slepeckým psem. 
Tento program pod názvem „Hry ve tmě“ byl velice poučný a zajímavý. 
16. 2. žáci 4. a 5. ročníku ukončili plavecký výcvik v Holešově a získali „mokré“ vysvědčení. 
1. 3. proběhl v 1. ročníku projekt „Zdravé zoubky“. Žáci se hravou formou seznámili s péčí o svůj 
chrup a za odměnu získali dárkovou tašku s pomůckami na čištění zubů. 
7. 3. pátý ročník navštívil městskou knihovnu v Holešově, kde pro ně byla nachystaná beseda o 
youtuberech. 
9. 3. přijel za čtvrtým ročníkem instruktor z dětského dopravního hřiště Kroměříž a hravou 
formou s žáky zopakoval pravidla silničního provozu. Cílem bylo připravit žáky na jejich zkoušku, 
kdy budou získávat svůj první řidičský průkaz CYKLISTA. Tato zkouška je čeká 20. června.  
22. 3. žáci 3. - 5. ročníku zhlédli divadelní představení ve Zlíně Bylo nás pět. Představení se nám 
moc líbilo. 
Březen byl stejně jako minulý rok plný soutěží. Koncem března v jednotlivých třídách probíhala 
třídní kola v krasopisu a recitaci. Vyhlášení výsledků této soutěže proběhne na začátku dubna 
společně se školním kolem recitace.  
V březnu jsme vyhlásili také Jarní soutěž o jarní zápich s obilím. Žáci doma vyráběli zápichy do 
květináčů s jarními motivy, které přinesli i se zasetým obilím v zajímavých květináčích do školy 
13. března. Mezi žáky proběhlo školní hlasování. Nejvíce hlasů získal žáka ze 3. ročníku. Všechny 
zápichy putovaly v pátek do kulturního domu, kde byly vystaveny v rámci Jarní výstavy, která se 
konala v sobotu 17. 3. Návštěvníci výstavy také hlasovali o nejhezčí zápich. Nejvíce hlasů získaly 
zápich žákyně z 1. ročníku a žáka ze 3. ročníku. Oba zápichy získaly stejný počet hlasů.  Celkem 
se této soutěže zúčastnilo 57 dětí a všem děkujeme. 
16. 3. psali žáci 2. - 5. ročníku matematickou soutěž Klokan. Ve stejnou dobu soutěžili také žáci 
ostatních škol v České republice. Výsledky školního kola budou známy před Velikonocemi. 
Ještě zbývají tři měsíce a opět nastanou prázdniny. Do té doby se však žáci musí pilně učit. 
Přejeme všem žákům, aby se jim ve škole dařilo. Určitě se mohou těšit na další školní akce, 
které je čekají. 
Školní rok uběhl jako voda a čekají na nás dva měsíce prázdnin. V naší škole se toho opět od 
konce března mnoho událo. Pojďme si připomenout proběhlé akce. 
9. 4. se 1. a 2. ročník zúčastnil preventivního programu „Zdravá5 s Albertem“. Děti si zde 
povídaly s paní lektorkou o zdravé výživě, zdravém životním stylu, jídelníčku a o nakupování 
zdravých potravin. 
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10. 4. se programu Centrum pro rodinu Zlín zúčastnili již jen žáci 4. a 5. ročníku. 4. ročník měl 
besedu na téma „Od prvního setkání k nové rodině“ a 5. ročník „Jak nám rodiče dali největší 
dar.“ Obě besedy byly velice pěkně nachystané a pro žáky zajímavé. 
16. 4. opět naši školu navštívila lektorka s preventivním programem „Zdravá5 s Albertem“, 
tentokrát s programem, určeným pro 3. – 5. ročník. V tento den také navštívili 1. a 2. ročník 
hasiči s preventivním programem „Hasík“. 
17. 4. Proběhlo na naší škole školní kolo v recitační soutěži a vyhlášení třídních kol v krasopisu. 
19. 4. jeli vybraní žáci reprezentovat naši školu na okrskové kolo Mc Donald´s Cupu do Bystřice 
pod Hostýnem. Naši žáci soutěžili jak za kategorii A, tak za kategorii B. Obě družstva mladších i 
starších žáků postoupila do okresních kol. Žáci kategorie A jeli 3. 5. do Bystřice pod Hostýnem 
na okresní kolo, kde získali 6. místo. 4. 5. žáci kategorie B jeli do Hulína, kde vybojovali krásné 3. 
místo. Všem, kteří se fotbalové soutěže zúčastnili, moc děkujeme za reprezentaci naší školy a 
gratulujeme.  
Zatímco fotbalisté soutěžili 19. 4. v Bystřici pod Hostýnem, zbytek školy se odebral na 
fotbalové hřiště v Prusinovicích, kde paní učitelky přichystaly pro děti sportovní aktivity.  
3. 5. jeli žáci 5. ročníku a vybraní žáci 4. ročníku na turnaj ve vybíjené do Holešova na 1. ZŠ. 
Zasoutěžili si zde a na závěr si prohlédli školu, kam mnozí z nich 3. září nastoupí. Umístili se na 
5. místě. Opět všem zúčastněným děkujeme za reprezentaci naší školy. 
V červnu jsme chystali vystoupení ke Dni matek, které se odehrálo 13. 5. Věříme, že se 
společné vystoupení naší školy s MŠ maminkám, babičkám a všem divákům líbilo.  
16. 5. se žáci 2. - 5. ročníku vydali na půldenní výlet na Pustevny. Vyšlápli jsme k soše 
Radegasta a na Radhošť. Byl to moc prima den, vyšlo nám úplně všechno – nepršelo, 
nefoukalo, nebylo veliké vedro, bylo tak akorát a lidí málo, takže hory jen pro nás  Výlet jsme 
si všichni moc užili. 
25. 5. jeli opět vybraní žáci jednotlivých ročníků soutěžit do Holešova. Tentokrát si vyzkoušeli 
novou disciplínu, a to plavání. Přivezli hned několik cen. Štafeta 3. ročníku a štafeta 4. ročníku 
získaly krásné 2. místo. Žák čtvrtého ročníku v kategorii 4. ročníků dokonce vybojoval zlatou 
medaili a žákyně druhého ročníku v kategorii 2. ročníků medaili bronzovou. Celkově se naše 
škola umístila na 3. místě.  Do školy přivezly děti 5 krásných diplomů. Všem zúčastněným 
děkujeme za krásnou a úspěšnou reprezentaci naší školy v této soutěži. 
29. 5. první ročník navštívili záchranáři, kteří si s dětmi popovídali o tom, jak přivolat a 
poskytnout první pomoc. 
31. 5. se vydal 5. ročník na výlet směr Uherské Hradiště, kde navštívili žáci s paní učitelkou a 
paní vychovatelkou únikové hry EXIT GAME. Prověřili si zde své kreativní myšlení a flexibilitu 
při řešení problémů. Všem se výlet moc líbil.  
V rámci Dne dětí 1. 6. jsme dětem nachystali výchovný koncert v kulturním domě pod názvem 
„Zdraví máme jenom jedno“. Děti si zde nejen zazpívaly, zatancovaly, ale také si popovídaly o 
různých návykových látkách, se kterými se v životě mohou setkat a také s následnými problémy.  
5. 6. jsme spolu s MŠ shlédli vystoupení sokolníků z Ostravy, kteří nám ukázali různé dravé 
ptáky. Řekli nám o nich mnoho zajímavých věcí. Na některé jsme si mohli dokonce i sáhnout, 
někteří nám ukázali, jak např. chytají svou kořist. Vystoupení bylo velice pěkné a moc se nám 
líbilo. 
6. 6. vyrazil na výlet 1. ročník, který navštívil Kroměříž. Děti toho stihly opravdu hodně.  
V Muzeu Kroměřížska zhlédly program: „Ten, kdo koupí, neprohloupí“, seznámily se s  vývojem 
a historií nakupování. V Arcibiskupském zámku zhlédly divadelní pohádku „Čertův poklad“, 
která se všem moc líbila. V Podzámecké zahradě pozorovaly zvířata v ZOO koutku. 
V Zrcadlovém bludišti si prověřily své orientační schopnosti. Výlet se opravdu povedl a všem se 
moc líbil. 



 

Výroční zpráva školní rok 2017/2018  Strana 24 (celkem 30) 

15. 6. obec a TJ Prusinovice přichystaly pro žáky naší a mateřské školy Sportovní den na 
fotbalovém hřišti. Žáci soutěžili v hodu do dálky a běhu. Zahráli si i fotbal. Tento den se opravdu 
povedl. Program byl opět perfektně nachystán a počasí vyšlo. Medaili získaly nejen děti za 1. - 3. 
místo ale i za účast, takže všichni odcházeli naprosto spokojení. Děkujeme za krásně nachystané 
dopoledne pro naše děti. 
20. 6. skládali žáci 4. ročníku na dopravním hřišti Kroměříž zkoušku z dopravní výchovy a to z 
„Cyklisty“. Získali tak svůj první řidičský průkaz. 
V posledním týdnu nastalo samé loučení. 25. 6. se žáci 5. ročníku setkali s panem starostou, 
který se s nimi rozloučil a popřál jim mnoho úspěchu na jejich budoucí škole. 28. 6. se 5. ročník 
v tělocvičně rozloučil se svými mladšími spolužáky ze školy a se svými učiteli. Nachystali si moc 
hezký program. 
A nakonec se 29. 6. rozdalo slavnostně vysvědčení a děti odešly na prázdniny domů. 
 
2.  Mimoškolní a volnočasové aktivity školy  
 

Zájmové útvary Počet žáků 

1. Pohádkohraní   6 

2. Logopedický kroužek 8 

3. Angličtina pro nejmenší 9 

4. Výtvarný kroužek s keramikou 20 

5. Němčina pro začátečníky 11 

 
 
Hodnocení zájmových útvarů: 
 
Pohádkohraní 
Počet žáků: 6 
Hodiny probíhaly formou her, písniček, básniček, soutěživých a pohybových her. V hodinách 
byly využívány pracovní listy, webové interaktivní stránky nebo byla vyráběna nějaká věc 
týkající se konkrétní pohádky. Hodiny byly zaměřené na četbu, dramatizaci, komunikaci, zpěv a 
recitaci. Tím si obohacovali slovní zásobu a naučili se pracovat s textem. Žáci pracovali se 
zájmem. Všichni žáci pracovali úspěšně. 
 
Logopedický kroužek 
Počet žáků:    8  
Kroužek navštěvovalo 8 žáků: 5 žáků 1. ročníku, 1 žák 2. ročníku, 2 žáci 3. ročníku 
Žáci prováděli dechová cvičení se zaměřením na prodloužení výdechového proudu. Žáci 
postupovali od jednodušších ke složitějším úkolům. Napodobovali jednotlivé cviky, využívali 
sluchovou kontrolu i ostatní smysly. Do jednotlivých lekcí byly zařazovány slovní hříčky, 
jazykolamy a smyslové hry. Před logopedickým zrcadlem žáci prováděli cvičení na polohování a 
pohyblivost jazyka i artikulaci rtů. Prostřednictvím jednoduchých říkanek si žáci procvičovali 
výslovnost jednotlivých hlásek. V kroužku žáci pracovali s logopedickými kostkami, 
logopedickým pexesem a hračkami na procvičení výdechového proudu. Ke zlepšení výslovnosti 
došlo u dvou žáků, u jednoho žáka částečně. U některých žáků vázla domácí příprava. Žákům, 
kteří mají nadále nedostatky ve výslovnosti, bylo doporučeno procvičování i o prázdninách dle 
textů v logopedickém sešitě. 
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Angličtina pro nejmenší 
Počet žáků:     9 
Hodiny probíhaly formou her, písniček, básniček, soutěživých a pohybových her. V hodinách 
byly využívány pracovní listy, webové interaktivní stránky nebo byla vyráběna nějaká věc – 
pomůcka. Práce byla zejména audio-orální, připravovala žáky na budoucí povinnou výuku 
tohoto jazyka. Žáci pracovali se zájmem. Všichni žáci pracovali úspěšně. 
 
Výtvarný kroužek s keramikou 
Počet žáků:   20 
Žáci si během celého školního roku vyzkoušeli práci s keramickou hlínou a také různé výtvarné a 
pracovní techniky. 
      -      práce s keramickou hlínou – válení, vykrajování tvarů, tvarování, spojování, glazování 

- kombinace různých technik 
- stříhání a lepení papíru 
- malování vodovými a anilinovými barvami 
- otisk pomocí pěny na holení 
- práce s látkou a vatou 
- práce s přírodním materiálem 
- kresba tužkou, tuší 
- výroba jednoduchých hraček 
- kresba portrétu 

 
 
Němčina pro začátečníky 
Počet žáků: 11 
Tento kroužek realizoval svoji činnost do března 2018 z důvodu nemoci paní učitelky. Žáci si 
osvojovali základy tohoto jazyka formou zajímavých her a soutěží, prostřednictvím písniček a 
říkadel. 

Hra na klávesové nástroje a kytaru 

Ve spolupráci se ZUŠ v Holešově probíhala i v letošním školním roce výuka hry na klávesové 
nástroje a na kytaru. 

 
3.  Činnost školní družiny   
 
Celý tento rok nás kromě činnosti vycházející z ŠVP provázela také celoroční hra „Vzhůru na 
palubu“. Děti díky ní měli možnost zapojit se do her a připravených činností, které byly 
motivovány zastávkami na různých ostrovech (Strašidelný, Vánoční, Nizozemí a Moře). 
K oblíbeným patřila zastávka v Perníčkově, kde si děti vyzkoušely pečení a ochutnávku perníků, 
zastávka na Holandském sýrovém trhu spojená s ochutnávkou různých druhů sýrů a také výroba 
mořského trička (kompetence k učení, komunikativní)  
Další zájmové činnosti byly zaměřeny na poznávání dětí navzájem, na rodinu a školu, na roční 
období, tradice a zvyky. Připomenuli jsme si Vánoce, Masopust, Velikonoce a s nimi spojené 
tradice. Dále to byla Olympiáda a zapojení se také do naší družinové Olympiády. Děti měli 
možnost „zapálit“ olympijský oheň, vyvěsit vlajku a soutěžit v našich družinových sportech (Běh 
na papírových lyžích a Biatlon, Slalom atd.). Za své výkony byli všichni odměněni. Ani letos jsme 
nezapomněli na čarodějnice a jejich kouzelné odpoledne. Všichni se s chutí zapojili do pečení 
sladkých hadů a připravených her a soutěží. Při jednotlivých činnostech bylo potřeba 
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spolupráce, vzájemné pomoci a doplňování se, což proběhlo bez větších problémů 
(kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní). Pokud bylo vhodné počasí, využívali 
jsme prostoru školního dvora. Zde měly děti možnost rekreace a sportovního vyžití na čerstvém 
vzduchu – hrály se honičky, pohybové hry s míčem, švihadlem a různými sportovními 
pomůckami. Děti měly také možnost vlastní volby trávení volného času (kompetence 
komunikativní, k řešení problémů, k učení a k trávení volného času). Každý týden jsme 
navštěvovali tělocvičnu, kde si také všichni mohli zahrát různé pohybové hry, cvičili jsme se 
sportovním nářadím – trampolína, lavičky, míče, lano, švihadla. Velmi oblíbenými byly sportovní 
hry - fotbal, florbal a vybíjená. Při výtvarných a pracovních činnostech si vyzkoušeli například 
modelování, malování s barvami, kresbu voskovým pastelem a pastelkami, vystřihování, lepení 
a skládání z papíru, práci s látkou, vlnou, přírodním materiálem. Pravidelně jsme si v kruhu na 
koberci povídali na určitá témata, prohlíželi zajímavé knihy a encyklopedie, připomínali si 
narozeniny a svátky. 
Kromě zájmových činností probíhaly každodenní odpočinková a rekreační činnost. Děti tak měli 
možnost zklidnění, odpočinku po obědě, čtení knih a výběru činnosti podle jejich momentální 
nálady a zájmu (kompetence k trávení volného času, komunikativní, k řešení problémů, 
sociální). 
V tomto pololetí také na naší škole vykonávala svou pedagogickou praxi studentka SPgŠ 
v Kroměříži, Kateřina Bartošková. 
 
 

4. Další údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a 
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání. 

 
Ve škole odborová organizace nepůsobí. Spolupracujeme se vzdělávacími agenturami (především 
Mgr. Jitka Blechová, KPS, NIDV). 

 
Škola a veřejnost:                                

 aktivity školy směrem k rodičům 
 

třídní schůzky, konzultační hodiny, Dny otevřených dveří 

rozsvěcování vánočního stromu v obci, Den matek – vystoupení žáků 

odpolední setkání v rámci projektového dvojdne Halloween – Dýňové odpoledne 

pozvánka k návštěvě školy v průběhu podzimního projektového dvojdne – prezentace práce 
žáků, vystoupení na školné zahradě 

Pravidelné třídní schůzky s konzultacemi 

Možnost konzultací s pedagogy v předem dohodnutém čase 

Den matek - vystoupení žáků 

 
 aktivity školy směrem k obci 
 

provoz MŠ v naší škole v době rekonstrukce MŠ (červen – prosinec 2017) 

zastoupení dvou pedagogických pracovníků školy v kulturní a školské komisi v obci 

společné třídnické schůzky - seznámení s organizací školního roku, spolupráce 

výroba dárků pro seniory 

rozsvěcování vánočního stromu v obci - vystoupení žáků 

Den matek - vystoupení žáků 

  
 
Spolupráce školy 
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a) S rodiči a Školskou radou 

 
Rodiče jsou pravidelně informováni o životě školy - písemnými informacemi, třídními schůzkami 
a konzultacemi s rodiči, na internetových stránkách školy i formou příspěvků do obecního 
Zpravodaje. 
V rámci neformálního setkávání s rodiči se snažíme nabízet a realizovat akce, kde můžeme s 
rodiči trávit společný čas – vystoupení pro maminky, společné tematicky zaměřené akce. 
Rodiče pomáhali při organizování sběru papíru, aktivně se účastnili po celý rok ekologického 
projektu Recyklohraní. Zúčastňovali se třídních schůzek, kde byli informováni o prospěchu a 
chování svých dětí a měli také možnost se zúčastnit Dní otevřených dveří.  
Zástupce školy se pravidelně zúčastňuje společných zasedání školské rady. 
 
Velmi si vážíme spolupráce a věříme, že i v nastávajícím školním roce se nám školní projekty za 
pomoci rodičů vydaří a žáci budou spokojeni.  
 
Na příští období plánujeme další společné aktivity rodičů a dětí, nabídku vzdělávacích akcí nejen 
pro žáky, ale i pro rodiče (tematicky zajímavé přednášky a besedy) a pedagogy (rozvoj 
odborných dovedností, inkluze).  
 
Ostatní partneři spolupracující se školou v oblasti zkvalitňování výchovně - vzdělávací práce: 
Pedagogicko-psychologická poradna v Kroměříži a SPC v Kroměříži 
Neziskové organizace v obci: Prusinovští zahrádkáři, Spolek myslivců, Tělovýchovná jednota a 
Klub zlatých ručiček.  
 

b) Spolupráce s MŠ 
 

Spolupráce školy základní a mateřské     
 
Společně pořádané akce i vzájemné návštěvy přispívají k lepší spolupráci obou škol, návaznosti 
vzdělávání a děti motivují k dosahování lepších výsledků ve vyučování i v chování.  
   
září Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ředitelkami MŠ a ZŠ 

říjen - listopad Společná výroba dárků pro seniory v obci ve spolupráci s OÚ 

prosinec Návštěva dětí z MŠ v první třídě ZŠ 
Společné vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu v obci 

březen Beseda s rodiči dětí, které půjdou k zápisu do 1. ročníku, za účasti učitelek MŠ a 
ředitelek obou škol  
Návštěva dětí z MŠ 
Společná oslava Dne učitelů ve spolupráci s OÚ 

duben Zápis do 1. ročníku 

květen Společná oslava Dne matek v obci – vystoupení na KD 

červen Sportovní dopoledne ve spolupráci s OÚ Prusinovice a TJ Prusinovice 
   

 
c) Spolupráce se základními školami v regionu 

 
Hlavní cíle sledované touto spoluprací jsou:  
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- zajištění kompatibility a návaznosti vzdělávacích programů naší školy a školy spádové  
- zajištění co nejlepších podmínek pro přechod žáků na druhý stupeň 
- výměna informací o žácích  
 
 
 

d) Spolupráce s PPP a SPC Kroměříž 
 
S uvedenými institucemi zatím spolupracujeme v rámci poskytování podpůrných opatření 
zejména prostřednictvím školního metodika prevence (výchovného poradce škola zatím nemá) 
a třídních učitelů.  Spolupráce je zaměřena na co nejefektivnější práci se žáky, kteří mají 
speciální vzdělávací potřeby.  
 

e) Spolupráce se zahraničními školami: Naše škola se zahraničními školami 
nespolupracuje. 

 
f) Problematika výchovného poradenství na škole: výchovný poradce na škole není. Tuto 

funkci zřizujeme k 1. 9. 2018. 
 

g) Spolupráce s obcí:   
 
Problematika materiálně technického zabezpečení školy (stav budovy, provedené opravy, 
materiálně technické vybavení školy, plánované akce pro příští období) 
 
Výčet větších prací ve školním roce 2017/2018: opravy, údržba, investice:  

- V období od 1. 6. 2017 do 1. 12. 2017 v prostorách školy působila místní MŠ (zajištění 
provozu po dobu rekonstrukce Mateřské školy). 

- Proběhlo malování přízemních částí školní budovy.  
- Byly vyklizeny půdní prostory školy – ve spolupráci s OÚ. 
- Proběhla havarijní oprava čističky odpadních vod. 
- Školní dvůr: rekonstrukce oplocení části pozemku školy a úprava trávníku – zlepšení 

prostředí pro venkovní výuku žáků a jejich pobyt v době přestávek a příprava prostoru 
pro výuku pěstitelských prací – ve spolupráci s OÚ 

- Byly vyklizeny hospodářské budovy na školním dvoře – ve spolupráci s OÚ 
- Údržba: pravidelná péče o trávníky na školním dvoře – zajišťuje OÚ 

 
Pedagogové školy se svými žáky se zapojili do aktivit organizovaných Obecním úřadem 
Prusinovice nebo organizacemi v obci: 
 

- účast žáků na běžeckých závodech Rohálovské desítky, 
- poskytování příspěvků o činnosti školy do časopisu Zpravodaj obce Prusinovice, 
- kulturní vystoupení u příležitosti rozsvěcování vánočního stromu v obci a ke Dni matek, 
- výroba dárků pro seniory, 
- přijetí žáků z  5. ročníku u starosty obce - poděkování a odměna za jejich reprezentaci 

školy a obce. 
 

h) Spolupráce s obecními spolky 
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V průběhu školního roku jsme se zúčastnili fotbalové soutěže McDonald´s Cup. Úspěchy žáků 
jsou uvedeny výše. Velké poděkování za pomoc při přípravě žáků patří místní TJ Prusinovice, 
jejíž členové naše žáky na tento turnaj skvěle připravili. 
Dalším skvělým výsledkem spolupráce s TJ je Sportovní den, který TJ připravuje ve spolupráci 
s obcí již třetím rokem pro místní MŠ i ZŠ. 
Spolupracujeme také s klubem Zlatých ručiček, členky spolku s námi realizují výtvarně 
zaměřené projektové dny. 
 
i) Spolupráce se zahraničím: účast školy v zahraničních projektech, konkrétní spolupráce, 

přínos této spolupráce:       0 
 

j) Publikační a další osvětová činnost:        
- pravidelné příspěvky do Zpravodaje obce         
- prezentace práce školy na webových stránkách školy     

 
k) Kursy pro doplnění základního vzdělání – realizované na škole:     0                                                                    

 
 
Způsob realizace dopravní výchovy na škole 
Žáci jsou průběžně a systematicky seznamováni s pravidly silničního provozu, s bezpečností a 
chováním jednotlivce jako cyklisty i chodce, s prací policistů – přímo ve vyučovacích hodinách, 
v práci ŠD a též formou preventivního programu PČR. 
Žáci 4. ročníku si ověřují své znalosti o silničním provozu na dopravním hřišti v Kroměříži, kde 
při jízdě na kole musí prakticky řešit dopravní situace. Další formou výuky dopravní výchovy je 
program DDH přímo ve škole, který probíhá v zimním období. Díky společnému úsilí a ve 
spolupráci s rodiči nedošlo k vážným dopravním úrazům. 
 

 
Část  VII. 
 
Výsledky inspekcí a kontrol 
 
a) Datum provedené kontroly ze strany ČŠI, typ a námět provedené inspekce, závěry 

inspekčních zpráv, popř. přijatá nápravná opatření 
 
Poslední kontrola ČŠI proběhla v květnu 2015. V letošním školním roce Česká školní inspekce 
školu nenavštívila.  
 

Část  VIII. 
Závěr výroční zprávy:      
 
V tomto školním roce probíhala výuka ve všech třídách podle školního vzdělávacího programu 
platného od 1. 9. 2017. Pedagogové se vzdělávali ve zvyšování odborných kompetencí. 
Kromě samotné vzdělávací činnosti jsme se věnovali rozvoji osobnostních rysů žáků. K tomuto 
jsme využívali různé sportovní a kulturní akce. Trvale spolupracujeme s institucemi, zabývajícími 
se různými preventivními aktivitami, vhodnými pro tuto věkovou kategorii (programy Nauč se 
první pomoc, Hasík, Programy PČR, Poradny pro ženy a dívky Zlín, Recyklohraní, Veselé zoubky 
apod.). Práce školy byla a stále je zaměřena také na zkvalitňování znalostí a dovedností učitelů 
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v oblastech rizikových jevů a to tak, aby bezpečnost v naší škole byla pro žáky na nejvyšší možné 
úrovni. 
V příštím období se chceme zaměřit kromě kvalitní výuky ve škole také na exkurze žáků do 
firem v okolí za účelem zlepšení jejich povědomí o různých povoláních, jejich náročnosti a 
významu. 
 V oblasti zlepšování prostředí školy chceme dokončit výmalbu školních prostor, dovybavit třídy 
se starým nábytkem novým, pracovat na dalších úpravách venkovního prostředí – školního 
dvora. 
Je také nutno zajistit opravu fasády školní budovy, požadovanou ze strany technika BOZP. 
 
Poděkování 
 
Děkuji všem pracovníkům školy za poctivou práci a vysoké pracovní nasazení po dobu celého 
školního roku, za přípravu a realizaci kvalitní výuky a také dalších školních a mimoškolních 
programů, za dosažené výsledky, které se jen díky nadšení a obětavosti podařily realizovat.  
 
Za spolupráci a vstřícnost při řešení aktuálních potřeb školy děkuji zřizovateli školy a Školské 
radě, v neposlední řadě také rodičům a dalším partnerům školy, zejména TJ Prusinovice, s nimiž 
jsme navázali úzkou spolupráci, která je bezesporu velkým přínosem pro prusinovické děti.  
 
Bezproblémová a vstřícná spolupráce všech subjektů vzdělávání přispěla k velmi pozitivnímu 
klimatu v naší škole a umožnila nám také dosáhnout dobrých výsledků ve výchově a vzdělávání 
žáků – budoucích občanů obce Prusinovice. 
 
 
Datum zpracování:                                  Prusinovice 20. 9. 2018 
 
Datum projednání ve Školské radě:           
            
 
 
 
 
 
 
 
Výroční zprávu zpracovala:            Mgr. Ivona Kratochvílová, ředitelka školy 

 


