
 

 

 

OSNOVA PRO  ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY O ČINNOSTI  ZÁKLADNÍ ŠKOLY ( ÚPLNÉ )  

 

Osnova je  v souladu s ustanovením § 17e odst 2  zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě 

 ve školství, ve znění z. 139/1995 Sb. 

Pracovní materiál Školského úřadu Zlín – jen pro vnitřní potřebu ŠÚ a základních škol v jeho působnosti 

 

ČÁST A 

 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 

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

ZŠ Zlín – Štípa, Nová cesta 268, 763 14,   RO,   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     448 žáků 

7. Všechny druhy a typy škol a školských zařízení, které škola sdružuje ( součásti ) – viz TAB  

 

Součásti 

ZŠ 

Počet tříd 

( oddělení ) 

Počet žáků Počet žáků na 

třídu (oddělení) 

Počet úvazků 

pedag.(prac.ŠJ) 

Počet žáků 

na 1 úvazek 

š. rok 99/00 00/01 99/00 00/01 99/00 00/01 99/00 00/01 99/00 00/01 

1.st. 10  11 223 229 22,3 20,82 10,62 11,4 21,0 20,09 
2.st. 8 8 204 219 25,5 27,38 12,36 13,3 16,5 16,47 
ŠD/ŠK 2 2 50 50 25 25 1,08 1,2 46,3 41,7 
MŠ           
ŠJ x x 328 342 x X     

 
8. Rada školy zřízena  – NE 

9. Seznam mimoškolních nebo volnočasových občanských sdružení při škole :Sdružení rodičů a přátel 

školy 

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

Vzhledem k rozsáhlé výstavbě rodinných domků v místě působiště školy dochází    

k nárůstu počtu žáků. Pro letošní školní rok musely být na místě školní auly vybudovány 

tři nové třídy. Pro příští rok je třeba pokračovat v rozšiřování kapacity školy formou dokončení 

rekonstrukce bývalé auly v prvním patře o další dvě učebny a kabinet.  Je nutné taky dokončit 

úpravu povrchu školního hřiště položením umělé trávy. Podkladový povrch je již od letošního 

školního roku připraven. Připojit školu na internet pomocí bezdrátového spojení. Vytáčená linka 

je pro práci se žáky v učebně PC naprosto nevyhovující a pomalá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ČÁST B 

 

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY  ŠKOLY 

 

 

Vzdělávací 

Program 

Č.j. 

MŠMT 

Školní rok 2000/01 

V ročnících Počet žáků 

Národní škola    

Obecná škola 12035/97-20 4. - 5. 96 

Základní škola 16847/96-2 1. –3. a 6. –9. 352 
 

   
 

x
… uvedou se jiné vzdělávací programy, podle kterých se ve škole vyučuje

    

 

 

ČÁST C 

 

ÚDAJE  O  PRACOVNÍCÍCH  ŠKOLY 

 

 
1. Údaje o pedagogických pracovnících školy . 

 

 Školní rok 

1999/00 2000/2001 

Počet – fyzických osob 24 27 

Počet – přepočt. úvazků 23,24 24,7 

Počet – externích   

   

   

 

 

Školní rok 2000/2001 ( u pedagogů důchodového věku poznačte D vedle funkce ) 

   ( u absolventů poznačte A vedle funkce ) 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Příjmení, jméno, tituly 

 

Funkce 

 

úv. 

Roků 

ped.praxe 

Stupeň 

vzdělání 

 

Aprobace 

viz příloha      

      

      

      

 
2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) 

 Jazyková škola Zlín   -  2 učitelé 

 výchovné poradenství  - 1 učitel 

 práce na počítači  - 3 učitelé 

 jazykové kurzy – 2 učitelé 

 náklady na DVVP  11 400,- 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Aprobovanost a vzdělání učitelů  
( zahrnuje povinné předměty, povinně volitelné i nepovinné předměty , tj. předměty klasifikované ) 

 

 Školní rok 1999/00 Školní rok 2000/01 

Aprobovanost výuky v % 81,2 82,2 
Požadovaný stupeň vzdělání v % 92,6 93,1 
   

Na škole chybí aprobovaná výuka hudební výchovy.  

 

Vysvětlivky a příklady k posuzování aprobovanosti, kvalifikace a stupně vzdělání – viz příloha  

 

Pod tabulkou se dále uvede: 

 Které aprobace jsou ve škole v nadbytku, příp. kolik 

 Které aprobace jsou ve výrazném nedostatku, příp. kolik -  

 

 

 

 

 
4. Údaje o ostatních pracovnících školy 

 

 Školní rok 

1999/00 2000/2001 

Počet – fyzických osob 6 6 

Počet – přepočt. úvazků 5,63 5,63 

 
Školní rok 2000/2001  ( u pracovníků důchodového věku poznačte D vedle funkce ) 
 

Ostatní pracovníci 

Příjmení, jméno, tituly 

 

Funkce 

 

úv. 

Stupeň 

Vzdělání 

viz příloha    

 

ČÁST D 

 

ÚDAJE  O  ZAŘAZOVÁNÍ  DĚTÍ  A  ŽÁKŮ 

 

1. Zapsaní a zařazení žáci a děti 

 

 

Školní rok 

 Zapsaných 

do 1.tříd 

Žádosti 

o odklad  

 Zapsaných 

do ŠD/ŠK 

Zapsaných 

do MŠ 

Zapsaných 

do ŠJ 

1999/00 57 16 50   
2000/01          63                      5          50  342 

 

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. 1999/00 4 2 4 4 18 18 27 27   

Š.r. 2000/01 3 2 9 6 18 18 24 24   
 

údaj o přihlášených se týká školy uvedené v přihlášce žáka ke studiu na prvním místě 
x… 

pod tabulkou uveďte konkrétně výčet jiných středních škol na které se žáci přihlásili, resp.byli přijati ke studiu 

 

 

 



 

 

 

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

 

 

Školní 

 Rok 

Typ základní školy s rozšířenou výukou předmětů  

RVCJ RVMaPřP RVHV RVVV RVTV 

1999/00     3 

1998/99     3 

 

 

ČÁST E 

 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 

 
1. Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku 

 

 Počet žáků Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

Ročník 99/00 00/01 99/00 00/01 99/00 00/01 99/00 00/01 99/00 00/01 

1. 41 57 X X 41 57     

2. 36 42 X X 36 42     

3. 49 34 X X 49 34     

4. 52 45 X X 52 45     

5. 45 51 X X 45 51     

Celkem 

na 1. St. 

223 229 X X 223 229     

6. 50 58 17 23 33 35     

7. 56 53 14 13 41 40 1 0   

8. 50 57 18 16 30 38 2 3   

9. 48 51 10 17 38 34     

Celkem 

na 2. St. 

204 219 59 69 142 147 3 3   

Škola     

Celkem 

427 448 59 69 365 376 3 3   

 

a) Snížené stupně z chování na konci š.r. 
  

 

Stupeň chování 

Školní rok 1999/00 Školní rok 2000/01 

Počet %
x 

Počet %
x 

2 – uspokojivé 0 0 4 0,89 

 

3 – neuspokojivé 0 0 0 0 
x … 

% ze všech žáků školy 

 

 

 

 

2. Neomluvené hodiny 

 

 Školní rok 1999/00 Školní rok 2000/01 

Počet % 
x 

Počet % 
x 

1. pololetí 26 0,19 0 0 

2. pololetí 0 0 12 0,105 

Za školní rok 26 0,09 12 

 

0,035 

 
x … 

% ze všech zameškaných hodin 



 

 

 

Pod tabulkou se dále uvede: 

 Které aprobace jsou ve škole v nadbytku, příp. kolik 

 Které aprobace jsou ve výrazném nedostatku, příp. kolik 
 

5. Údaje o žácích se zdravotním postižením  
 

a) Žáci ve speciálních/specializovaných třídách ( dle výkazu V 3a-01 ) 

 

 

Speciální třída – postižení 

Školní rok 1999/00 

Ročník Počet žáků 

   

   

  

 

b) Žáci integrovaní ve třídách ( dle výkazu V 3-01 ) 
 

Druh zdravotního 

Postižení 

Školní rok 2000/01 

Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení   
Zrakové postižení 8 1 
S vadami řeči   
Tělesné postižení   
S kombinací postižení   
S vývojovými poruchami učení 4 – 8.  10 

 

 

6. Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích ve š.r. 2000/01        

 

 

Naukové olympiády 

Školní 

kolo 

Okresní 

kolo 

Oblastní 

kolo 

Ústřední 

kolo 

MO 22 5   

CHO 2 0   

OČJ 25 1   

     
Soutěže     
Sportovní 198 21   
Humanitní 11 2   
Přírodovědné 219 7   
Umělecké 33 2   
Jiné 20 1   

Jmenovitě vítězové olympiád nebo soutěží od okresního kola ( OK, OB, Ú ) 
 

 

7. Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. 

8.  

 

ČÁST F 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
1. Provedené kontroly ze strany ČŠI: ( za poslední školní rok )    NEBYLA 

a) datum, typ inspekce 

b) doložení kopie závěrů inspekce ( očíslovat jako přílohy ) 



 

 

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

b) opatření provedená školským úřadem 

 

 

  ČÁST G 

 

ÚDAJE  O  MIMOŠKOLNÍCH  AKTIVITÁCH 

 
Doporučuje se uvést zejména: 

1. zapojení školy do rozvojových programů vyhlášených MŠMT nebo ŠÚ 

- žáci 6. a 9. tříd se zapojili do vzdělávacího  programu  pro volbu povolání, který organizovala 

pobočka Junior Acheivement Czech republik při Baťově vile ve Zlíně 

- žáci  8. a 9. tříd v rámci výuky informatiky absolvovali kurz psaní na stroji všemi deseti podle 

programu Zawjačič. V této činnosti jsme jako škola byli velmi úspěšní a v celostátní soutěži 

jsme obsadili 3. místo. 

2. mimořádné pedagogické aktivity učitelů 

- paní učitelka Markéta Mlčochová vydala v nakl.PORTÁL další pracovní sešity zaměřené na rozvoj 

obratnosti mluvidel ,nácviku dýchání a grafické pomůcky pro dyslektiky 

3. významné mimoškolní aktivity žáků 

4. spolupráce školy a dalších subjektů 

5. účast pracovníků školy v občanských aktivitách obce prospěšné škole aj. 

  

 

 

ZÁVĚR  VÝROČNÍ  ZPRÁVY 
 

 

Stručné celkové zhodnocení činnosti školy v uplynulém školním roce, návrhy, připomínky a požadavky ke 

všem rozhodujícím subjektům. 

 

 

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. 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. 

Škola úzce spolupracuje se školou ve Hvozdné, jejíž žáci k nám přicházejí plnit povinnou školní docházku 

na druhý stupeň. Spolupráce je zaměřena na sjednocování výuky a požadavků na žáky, aby jejich přechod na 

naši školu byl bezproblémový. 

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

leteckého modelářství, výtvarný, zeměpisný, vaření, odbíjenou, florbal, malou kopanou, a další. Na škole 

taky působí pobočka ZUŠ Zlín v oborech : výtvarném, tanečním a hudebním. 

Jedním z hlavních úkolů letošního školního roku bylo připravit a realizovat oslavu 50. výročí otevření školy 

ve Štípě. V rámci  spolupráce školy, zřizovatele a rodičů se tato akce vydařila a měla velmi příznivý ohlas ve 

veřejnosti. Oslav se zúčastnilo na pět set občanů, bývalých žáků, učitelů a hostů. Největší úspěch měl 

kulturní program žáků a vystavené školní kroniky. 

 

 

Datum zpracování zprávy:                     28.6.2001 

Datum projednání v radě školy:                              

Datum projednání na poradě pracovníků školy:  29.6.2001 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha k části E / 4 

 

 

Vysvětlivky a příklady k posuzování aprobovanosti a stupně vzdělání – viz část E / 4 

  

Požadovaná pedagogická a odborná způsobilost učitelů je všeobecně dána ust. § 51 zákona 

258/1996 Sb., školský zákon v úplném znění, a vyhláškou MŠMT č. 139/97 Sb. 

 

 Ve všech posuzováních ( výpočtech ) se operuje s přepočtenými úvazky 

 Aprobovanost v % = ( počet všech vyučovaných hodin aprobovaně : počet všech hodin 

v rozvrhu )x100 a zaokrouhlit na jedno desetinné místo  

 Požadovaný stupeň vzdělání v %=(počet všech učitelů s požadovaným stupněm vzdělání:počet 

všech učitelů) x100 a zaokrouhlit na jedno desetinné místo 

 Učitel s aprobací matematiky není aprobován pro výuku na 1.st. základní školy jiných 

předmětů než matematiky 

 Učitel s aprobací pro 1.st. + tělesná výchova je aprobován  pro výuku tělesné výchovy na 

2.stupni  

 Učitel s aprobací RJ a studující na SJŠ angličtinu není aprobován pro výuku angličtiny, 

pokud studium neukončil na této škole státní zkouškou ( základní nebo všeobecnou ) 

 Pro výuku jazyků na 1.st. ZŠ je ve smyslu tohoto sledování považován za aprobovaného učitel 

s aprobací pro 1.st. ZŠ, který ukončil jazykový kurz s akreditací 

 Pro výuku jazyků na 2.st. ZŠ je ve smyslu tohoto sledování považován za aprobovaného také 

učitel, který ukončil studium jazyka na SJŠ základní nebo všeobecnou státní zkouškou 

 Učitel s aprobací dějepis není aprobován pro výuku občanské nauky 

 Učitelka ZŠ s  aprobací učitelství pro mateřské školy, která studuje na PdF učitelství pro 1.st. 

ZŠ, není aprobovaná a pokud není abs. VŠ, nemá ani požadovaný stupeň vzdělání, 

 Učitel s aprobací Př je ve smyslu tohoto sledování aprobován pro výuku pěstitelských prací 

 Pro výuku integrovaného předmětu Občanská výchova-Rodinná výchova je aprobován učitel 

s aprobací OV nebo RV 

 Učitel ( abs. VUT – Ing. )  s DPS nemá požadovanou aprobaci pro základní školy 

 Požadovaným stupněm vzdělání učitele základní školy je VŠ 

 Učitel  -  abs. kterékoliv VŠ má požadovaný stupeň vzdělání 

 

Sporné nebo nejasné případy aprobovanosti učitele posoudí a rozhodne vedoucí PORO ŠÚ 

dr. J. Jurtíková ( tel. 7218872 ) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


