
 

 

 

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI  ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
 

VE ZLÍNĚ –ŠTÍPĚ  PRO ŠKOL. ROK 2005/06 

 

Osnova je  v souladu s ustanovením § 7 zákona 561/2004 Sb., o předškolním,základním,středním,vyšším odborném a 

jiném vzdělávání 

. 

 

ČÁST A 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

 
1. Název školy, sídlo, forma hospodaření (PO, RO, ZO), IČO (je-li PS), IZO 

ZŠ Zlín, Nová cesta 268, Zlín – Štípa, 763 14,   PO, 71008161,  102319472 

2. Zřizovatel školy, adresa zřizovatele 

Město Zlín, nám. Míru  12 

3. Datum zřízení (založení) školy 

14.5.1951 

4. Datum zařazení do sítě, č.j. rozhodnutí o zařazení 

22.1.1996    č.j. 1142 

5. Jméno ředitele školy, data všech jmenování a potvrzení ve funkci 

Jaromír Vařák, Mgr., 1. 8. 1998 

6. Celková kapacita školy a jejích součástí     

Škola  450 žáků,  Školní družina 50 žáků,  Školní jídelna 400 jídel 

7. Kontakt na zařízení 

tel.-fax  577914233, E-mail: zsstipa@zlinedu.cz, web. stránky: www.zsstipa.zlinedu.cz 

8.   Základní údaje o škole a součástech, které škola sdružuje :  

 

 počet tříd počet žáků počet žáků na 

třídu 

přepočtený 

počet ped.prac. 

počet žáků na 

ped. úvazek 

 

1.stupeň 10 185 18,5 10,7 17,3 

2.stupeň 8 205 25,6 13,4 15,3 

ŠD 2 48 24 1,4 34,3 

ŠJ x 330 x 5,25 62,9 

       

      
9.   Rada školy zřízena  – ANO 

10. Seznam mimoškolních nebo zájmových občanských sdružení při škole :Sdružení rodičů a přátel  

      školy. 

11.Předpoklady dalšího vývoje školy, návrhy na řešení pro zřizovatele, školský úřad. 

    Vzhledem k pokračující  výstavbě rodinných domků v místě působiště školy je předpoklad 

 naplněnosti školy i v dalších letech příznivý.I přes dokončení druhé etapy rekonstrukce bývalé 

školní auly o dvě další nové učebny se stále  potýkáme s nedostatkem výukových prostorů.S 

narůstáním počtu předmětů a hodin vyžadujících dělení tříd bude třeba v budoucnu řešit 

nedostatek učeben dalšími rekonstrukcemi školních prostor na učebny.  Na podzim byla 

zahájena rekonstrukce školní kuchyně přístavbou nových skladů, sociálek, šatny, kanceláře a 

dalších prostorů. Od června byla prováděna vlastní rekonstrukce stávající školní kuchyně a 

montáž nových technologických zařízení k přípravě i výdeji stravy. Školní stravovací zařízení 

bylo zkolaudováno a předáno k užívání 24.8.2006. Škola tak získala moderní zařízení 

odpovídající nejnovějším hygienickým i bezpečnostním předpisům.   

Do budoucna bude třeba řešit zateplení školní budovy, novou fasádu, výměnu dlaždičkových 

podlah na chodbách, vybroušení a zalakování parketových podlah ve třídách, kompletní 

rekonstrukci stávajících šaten a postupnou výměnu školního nábytku v celé škole.   

mailto:zsstipa@zlinedu.cz
http://www.zsstipa.zlinedu.cz/


 

 

           Bude třeba řešit také smysluplné využití a údržbu rozsáhlého školního areálu. Za finanční 

pomoci ekofondu města Zlína bylo zrekontruováno a oploceno školní jezírko, vznikla tak 

chráněná studijní plocha umožňující nerušené rozmnožování chráněných druhů, především 

obojživelníků. V druhé etapě jsme vybudovali v prostorách bývalého zahradního domku novou 

eko-učebnu. Po dokončení celé etapy PROJEKTU  EKO STANICE při základní škole vnikne 

prostor pro výuku i relaxaci žáků naší školy. V současné době využíváme rozsáhlý areál školy 

v některých hodinách při výuce na 1.stupni, při výuce přírodopisu, pěstitelských prací, výchov, 

výuky cizích jazyků, atd.  Areál školy slouží taky k relaxaci dětí místní mateřské školky. Po 

dokončení projektu nabídneme přednášky a exkurze i pro okolní školy.    

                      

 

 

ČÁST B 

 

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY  ŠKOLY 

 

 

Vzdělávací 

Program 

Č.j. 

MŠMT 

Školní rok 2005/06 

V ročnících Počet žáků 

Národní škola    

Obecná škola    

Základní škola 16847/96-2 1. - 9. 390 
    
 

 

11. Nepovinné předměty: náboženství 

      Volitelné předměty: technické kreslení  a konverzace v 7.ročníku 

                                         informatika a domácnost v 8. ročníku 

                        informatika a cvičení z M a JČ v 9. ročníku  

 

 

ČÁST C 

ÚDAJE  O  PRACOVNÍCÍCH  ŠKOLY 

 

 
1. Údaje o pedagogických pracovnících školy . 

 
 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 24 + 2 ŠD 24,1 + 1,4 

Externí pracovníci   

 

 

Školní rok 2005/06 ( u pedagogů důchodového věku poznačte D vedle funkce ) 

   ( u absolventů poznačte A vedle funkce ) 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Pořadové číslo 

 

Funkce 

 

úv. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělán

í 

 

Aprobace 

1 ředitel 1,0 33 VŠ M-Pv 

2 zást.ředit. 1,0 10 VŠ M-F 

3 učit. 1,0 22 VŠ 1.-5.roč. 

4 učit. 1,0 11 VŠ JR+psychol. 

5 učit. 1,0 25 VŠ 1.-5.roč. 

6 učit. 1,0 5 VŠ 1.-5.roč 



 

 

7 učit.      1,0 30 VŠ 1.-5.roč. 

8 učit. 1,0 30 VŠ 1.-5.roč.+Vv 

9 učit. 1,0 19 VŠ 1.-5.r.+sp.ped. 

10 učit. 1,0 32 VŠ 1.-5.roč.+MŠ 

11 učit. 1,0 10 VŠ 1.-5.roč.+Vv 

12 učit. 1,0 21 VŠ 1.-5.roč.+Vv 

13 učit. 1,0 34 VŠ JČ-D 

14 učit. (A) 1,0 1 VŠ B-Ch 

15 Učit 1,0 11 VŠ JČ-Vv 

16 učit.      1,0 16 VŠ M-Tv        

17 učit. 1,0 16 VŠ JČ-D 

18 učit. 1,0 31 VŠ M-Pv 

19 učit. 1,0 3 VŠ M-F 

20 učit. (D) 0,77 41 VŠ R, Tv 

21 učit. 1,0 19 VŠ JA-VV 

22 učit. 1,0 27 VŠ Tv-Z-Vychov. 

23 učit. 1,0 3 SŠ studující 

24 učit.       1,0 10 VŠ 1. – 5. roč. 

25 vych. ŠD 0,83 38 SŠ vychovatelka 

26 vych. ŠD 0,61 29 SŠ vychovatelka 

 
2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 

 ICT na 1.stupni- SIPVZ                                 3 učitel 

            úroveň  P I                            1 učitel 

             úroveň P O                           7 učitelů 

 angličtina (soukromě)            2 učitelé 

 ŠVP – metody práce ve vyučování       24 učitelů 

          - průřezová témata        2 učitelé 

 Zvyšování kvalifikace -studium                      2 učitelé 

 Zvyšování kvalifikace – cizí jazyky                5 učitelů 

 Zvyšování kvalifikace – e-kariéra                 1 učitel               

 Ekologie                                                2 učitelé 

 Metody práce s postiženými žáky         1 učitel 

 Šikana a násilí ve škole          1 učitel 

 Funkční studium    1 učitel 

 Průběžné vzdělávání          2 učitelé 

       Pedagogičtí pracovníci se zúčastnili 54 školení a seminářů, náklady na DVVP činily  34 022,- kč. 

 

 

 

 

3. Vzdělání učitelů  

 
 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání: 96 

 

 
4. Údaje o ostatních pracovnících školy 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 13 11,17 



 

 

 

 

Školní rok 2005/06( u pracovníků důchodového věku poznačte D vedle funkce ) 
 

Ostatní pracovníci 

Pořadové číslo 

 

Funkce 

 

úv. 

Stupeň 

Vzdělání 

1 hospodářka 1,0 SŠ 

2 personalistka 0,5 VŠ 

3 školník,topič 1,42 SOU 

4 uklízečka 0,5 SOU 

5 uklízečka 1,0 SOU 

6 uklízečka 1,0 základní 

7 uklizečka 0,5 SOU 

8 vedoucí ŠJ 1,0 SŠ 

9 vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

10 kuchařka 1,0 SOU 

11 kuchařka 0,8 SOU 

12 pomocná kuchařka 0,75 SOU 

13 pomocná kuchařka 0,7 SOU 

 
 

 

 

 

ČÁST D 

 

ÚDAJE  O  ZAŘAZOVÁNÍ  DĚTÍ  A  ŽÁKŮ 

 

1. Zapsaní a zařazení žáci a děti 

 

Zapsaní do 

1.tříd 2005 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1.třídy 2005 

Zapsaní do 1. 

třídy 2006 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1.třídy 2006 

 

36 8 29 59 12 50 

 

2. Žáci přijatí ke studiu do středních škol 

 

 

Školní rok 

Gym. (6,8)letá Gymnázia 4letá SOŠ SOU, U Jiné SŠ
x 

Přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno přijato přihlášeno Přijato přihlášeno přijato 

Š.r. 2005/06 1 1 0 0 41 43 9 9   

 

- úspěšnost přijatých žáků v prvním kole přijímacího řízení byla v letošním školním roce     

86%, po druhém kole byli přijati všichni žáci na zvolenou školu nebo obor.  
   
  -vzdělávání žáků v oblasti volby povolání řešíme již několik let úspěšnou spoluprácí 

    s pobočkou organizace Junior Achivement a Úřadem práce ve Zlíně. 

 

3.   Žáci, kteří odešli do základních škol s rozšířenou výukou  

 

Školní 

 Rok 

Typ základní školy s rozšířenou výukou předmětů  

RVCJ RVMaPřP RVHV RVVV RVTV 

2005/06     3 

 

 

 



 

 

ČÁST E 

 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 
1. Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku 2005/06 

 

Ročník 

 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 29 27 2   

2. 41 37 4   

3. 39 25 14   

4. 41 25 16   

5. 35 17 18   

Celkem 1. stup. 185 131 54   

6. 61 22 39   

7. 50 26 24   

8. 38 15 23   

9. 57 15 42   

Celkem 2.stup. 206 78 128   

Škola celkem 391 209 182   

  

 Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

a) Pochvaly a ocenění  
Na prvním stupni udělena pochvala 67 žákům za práci pro třídu, za vzorné plnění školních 

povinností a za výborný prospěch.  

      Na druhém stupni udělena pochvala 53 žákům za práci pro třídu, za vzorné plnění školních 

povinností a výborný prospěch. 

       

      Napomenutí a důtky ( § 13 odst. 3 vyhl. 291/1991 Sb., o základní škole ) 
Uvede se počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod 

  Na prvním stupni:  NTU    12    za menší porušování školního řádu 

                                 DTU    1    za nekázeň a vulgární chování 

                                  DŘŠ    0    

Na druhém stupni:    NTU    4    za nekázeň 

                                  DTU    7   za  závažné porušení školního řádu 

                                  DŘŠ    3  za podvod a opakované porušení řádu pro pobyt v 

Chorvatsku.  

                                                                             

b) Snížené stupně z chování na konci šk.r. 
 

 počet % ze všech žáků školy 

2 - uspokojivé 1 0,3 

3 - neuspokojivé   

      -za krádež, vulgární chování a opakované neplnění školních povinností. 
 

 

2. Neomluvené hodiny 

 
 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 1 0,006 

2. pololetí 3 0,01 

za školní rok 4 0,01 

   

        



 

 

 

3.   Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh zdravotního 

Postižení 

Školní rok 2005/06 

Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení   
Zrakové postižení   
S vadami řeči   
Tělesné postižení 1 1 
S kombinací postižení 1 1 
S vývojovými poruchami učení 6.-9. 2 

  

       
4.Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích ve š.r. 2005/06        

 

Naukové 

olympiády 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 

Oblastní 

kolo 

Ústřední 

kolo 

MO 5 2   

DO 6    

OČJ 31 2 1  

BO 30 4   

CHO 9 1   

ZO 32 2   

Soutěže     

Sportovní 148 39   

Matematické 307 2   

Ekologické 32 1 třída 1 třída 1 třída 

Výtvarné 10 3   

 

 

HOSPODAŘENÍ   ŠKOLY 

(K 30. ČERVNU 2005) 

 

CELKOVÉ PŘÍJMY: 

          na provoz                        1 730 000,-Kč    Z hospodářské činnosti                      158 237,-KČ 

 CELKOVÉ VÝDAJE:                           867 067,-KČ                                   náklady                           82 631,-KČ 

        na energie       519 813,-    

             opravy                     34 611,- 

   služby        141 486,-  

Zůstatky na druhé pololetí:      882 933,-Kč          75 606,-Kč 

  

 

 

ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 

 

1. Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (publikační činnost) 

-paní učitelka na 1.stupni ZŠ vydává v nakladatelství Portál pracovní sešity zaměřené         

na rozvoj obratnosti mluvidel a grafické pomůcky pro dyslektiky a děti předškolního věku, 

dosahuje vynikajících výsledků při práci se žáky s poruchami učení. 

 

2. Významné aktivity žáků 

        Naši vybraní žáci osmých a devátých tříd v rámci výuky psaní všemi deseti na PC 

v programu Zavjačič dosahovali výborných výsledků v průběhu celého školního roku. Škola 

se v celostátní soutěži umístila na desátém místě.  



 

 

        Ekologická mezinárodní soutěž žáků s názvem Vymysli, jak zlepšit svět . Do soutěže 

se přihlásila 4.A pod vedením své třídní učitelky. Zaměřili se na oblast čištění vody pomocí 

kořenů vodních rostlin. Nacvičili divadelní pohádku „ O špinavém pramínku a kořenové 

čističce.“  V regionálním kole obsadili první místo a postoupili do celostátního kola v Ústí 

nad Labem, v němž získali zvláštní ocenění poroty za výtvarné a dramatické ztvárnění 

projektu. 

         Veškeré aktivity a soutěže žáků školy prezentujeme na svých webových stránkách. 

 

3. Zapojení školy do rozvojových programů 

      Od února 2004 je škola zařazena do sítě Tvořivých škol, která vychází  z činnostního 

učení, byli proškoleni všichni učitelé 1. stupně a od září 2004 začínáme tyto metody 

využívat při výuce  žáků na 1. stupni. 

      Od března 2006 se zúčastňujeme a plníme podmínky mezinárodního projektu Ekoškola 

pod patronací Sdružení Tereza. Základními tématy projektu je ekologické a úsporné chování 

školy v oblasti třídění odpadů, spotřeby energií a vody a hodnocení vnějšího i vnitřního 

prostředí školy. Naším cílem je  získat v následujícím školním roce titul EKOŠKOLA (Eco 

– Schools). Tento projekt podporuje MŠMT a MŽP ČR. 

      Získali jsme grant z ekofondu Magistrátu města Zlína, odboru životního prostředí na 

zřízení a provozování EKO stanice při naší škole se zaměřením na akvaristiku a teraristiku, 

péči o ohrožené druhy obojživelníků, ohrožené druhy ptáků, jejich pozorování a pomoc při 

zahnízdění v areálu školy.V rámci tohoto grantu byla v areálu vybudována chráněná studijní 

plocha pro naše žáky. V další etapě jsme v zahradním domku vybudovali za finančního 

přispění ekofondu novou učebnu, která bude sloužit nejen našim žákům, ale i návštěvám a 

exkurzím z jiných škol a organizací.  

 

ČÁST F 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
1. Provedené kontroly ze strany ČŠI:  

a) datum, typ inspekce 

       6. září 2002, kontrola dodržování obecně závazných právních předpisů 

      20.,22. – 24. leden 2003, kontrola plnění odborné a pedagogické způsobilosti u pedagogických 

                                               pracovníků vyučujících prvouku a vlastivědu na prvním stupni, český  

                          jazyk a literaturu, matematiku a dějepis na druhém stupni školy ve 

      školním roce 2002/03. Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání  

                         a výchovy u výše uvedených předmětů. 

 

b) závěry inspekce (citace z inspekční zprávy) 

       Vynikající úroveň personálních podmínek vzdělávání a výchovy všech sledovaných předmětů 

na prvním a druhém stupni i celkové organizační zajištění výuky umožňuje efektivně realizovat 

zvolený vzdělávací program. 

        Průběh a výsledky vzdělávání v prvouce a vlastivědě jsou vynikající, v českém jazyce a 

literatuře, matematice a dějepisu na druhém stupni jsou velmi dobré.  K těmto výsledkům 

přispívají kvalitní personální podmínky a velmi dobré materiální podmínky sledovaných 

předmětů.  Zvolený vzdělávací program je plněn. 

 

2. Opatření provedená na základě zjištění České školní inspekce  
a) opatření provedená ředitelem 

      Provedena oprava školního řádu dle doporučení ČŠI. 

 

ZÁVĚR  VÝROČNÍ  ZPRÁVY 
 

     Ve školním roce jsme pracovali podle celoročního  plánu práce , který se nám po výchovné i vzdělávací 

stránce podařil splnit. Pokračovali jsme ve zlepšování komunikace mezi učitelem a žákem s cílem 



 

 

maximálně rozvíjet verbální projev žáka. Pro lepší informovanost rodičů jsme vydali Pedagogicko – 

organizační informace na školní rok 2005/06. Z nich se rodiče dověděli vše podstatné o organizaci školy, 

personálním obsazení, vzdělávacích programech, právech a povinnostech žáků i zákonných zástupců. 

Vydání této brožury přispělo k lepší informovanosti rodičů o škole.                                       

     Ve výuce jsme se snažili podporovat žáky ve  větší samostatnosti při vyhledávání a zpracování získaných 

informací. K tomu byla v maximální míře využívána počítačová učebna a školní počítačové programy, které 

se prakticky dají využívat již ve všech předmětech. Velmi úspěšné bylo využití počítačů při činnosti 

dyslektického kroužku, výuce a procvičování cizích jazyků, a zájmové činnosti žáků. Využívání internetu, po 

bezdrátovém připojení a navýšením rychlosti, je kvalitní a přístupné pro všechny zájemce ve škole.  O 

prázdninách byla připojena do počítačové sítě školy i školní kuchyň. 

      Pro zlepšení vnitřní evaluace školy  a vyhodnocování znalostí a dovedností žáků jsme začali používat 

SCIO testy, které nám ukázaly, v čem máme ještě rezervy, a daly nám možnost srovnání s ostatními školami.   

      I v letošním školním roce jsme pokračovali v organizování poznávacích pobytů v zahraničí. Žáci 

devátých ročníků byli opět v Chorvatsku. Žáci učící se ve škole jazyk německý byli na jednodenním výletě 

ve Vídni, kde si mohli prakticky ověřit své znalosti. 

      Žáci 2. až 5. třídy vyjeli poprvé na Školu v přírodě, která se uskutečnila od 24.4. do 28.4.2006 

v rekreačním zařízení DUO v Horní Bečvě. Dopoledne se žáci učili a odpoledne využívali krásné počasí 

k vycházkám do okolní přírody, ke hrám a soutěžím i k plavání v místním  bazénu. Chlapci a děvčata se tak 

poznali i z jiné než školní stránky, což se pozitivně  projevilo zlepšením vtahů v kolektivech jednotlivých 

ročníků. Celý pobyt se dětem líbil a pokud bude zájem, budeme v organizování těchto ozdravných pobytů 

pro žáky 1. stupně pokračovat.  

     V rámci ověřování modelového programu TVOŘIVÁ ŠKOLA  jsme v podstatně větší míře začali zavádět 

do výuky prvky činnostního učení. Tyto metody se osvědčily především na prvním stupni. 

     Úzce spolupracujeme se školou ve Hvozdné, jejíž žáci k nám přicházejí plnit povinnou školní docházku 

od 6. ročníku. Spolupráce je zaměřena na sjednocování požadavků při výuce žáků, aby jejich přechod na  

naši školu byl bezproblémový.  

     Ve škole je rozvinutá bohatá zájmová činnost , žáci mohou navštěvovat kroužky : výuky cizích jazyků,  

výtvarný, zeměpisný, chovatelský, odbíjenou, florbal, počítače, aerobic a další. Ve škole také působí 

pobočka ZUŠ Zlín a ZUŠ Morava v oborech  výtvarném a hudebním.  

      Širokou nabídkou aktivit pro volný čas žáků se snažíme v maximální míře podporovat prevenci sociálně 

patologických jevů. V této oblasti se nám taky osvědčila velmi dobrá spolupráce s PPP, SVP, Policií ČR, 

Městskou policií, orgány státní správy a dalšími subjekty při řešení této citlivé a velmi složité problematiky. 

Z tradičních akcí, které pro žáky a rodiče pořádáme, to byly: Den otevřených dveří, Škola naruby, Den 

s policií, kurz společenské a taneční výchovy, školní karneval v maskách, b 

Branně sportovní den, Ekologický den, výukové programy v ZOO Lešná  a další. I v tomto školním roce 

jsme ve škole uspořádali ve spolupráci se SRPŠ  Vánoční jarmark. Na něm žáci prodávali vlastnoručně 

vyrobené předměty s vánoční tematikou. Získané finanční prostředky využili podle vlastního uvážení na 

zlepšení svých tříd a k nákupu pomůcek pro zpestření výuky především výtvarné výchovy. Tyto akce mají 

velmi kladný ohlas mezi žáky i rodičovskou veřejností. 

Škola má vlastní webové stránky: www.zsstipa.zlinedu.cz, které byly v průběhu roku přepracovány a jsou 

pravidelně aktualizovány. Na nich se dozvíte základní informace o škole i o mimoškolní a zájmové činnosti 

žáků. 

 

 

Datum zpracování zprávy:                      29. srpna 2006  

Datum projednání na poradě pracovníků školy:   31. srpna 2006  

Datum projednání v radě školy:           17. října 2006                      

 

 

 

                Mgr. Jaromír Vařák 

             ředitel školy 
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