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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 
ZÁKLADNÍ ŠKOLY ZLÍN, NOVÁ CESTA 268, 

PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE, ZLÍN-ŠTÍPA 

PRO ŠKOLNÍ ROK  2014/2015 
 

Osnova je v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů.  

 

ČÁST A 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

1. Název školy, sídlo, forma hospodaření  

Základní škola Zlín, Nová cesta 268, Zlín-Štípa, 763 14, příspěvková organizace, 71008161, 

102319472 

 

2. Zřizovatel školy, adresa zřizovatele 

Statutární město Zlín, nám. Míru 12, 761 40 Zlín 

 

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 

Mgr. Lubomír Klátil, 1. 8. 2013 

 

6. Celková kapacita školy a jejích součástí     

Škola 480 žáků, Školní družina 100 žáků, Školní jídelna 480 jídel 

 

7. Kontakt na zařízení 

Tel/fax:  577914233, e-mail: skola@zsstipa.cz, web. stránky: www.zsstipa.cz 

 

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

 

9. Rada školy zřízena   

ANO, 5. 1. 2006, má celkem 6 členů, v uvedeném roce se sešla dvakrát. 

 

10. Seznam mimoškolních nebo zájmových občanských sdružení při škole 

Sdružení rodičů a přátel školy. 

 

 
počet tříd počet žáků 

počet žáků na 

třídu 

přepočtený 

počet ped. prac. 

počet žáků na ped. 

úvazek 

1. stupeň 11 258 23,43 10,9 23,67 

2. stupeň 8 210 26,25 15,8 13,29 

ŠD 4 100 25,0 3,14 31,85 

ŠJ 19 439 23,10 - - 

http://www.zsstipa.cz/
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11. Předpoklady dalšího vývoje školy, návrhy na řešení pro zřizovatele 

Letošní školní rok jsme začali již s navýšenou kapacitou žáků ve škole, která se zvedla ze 

450 na 480 (stejně tak i počet strávníků ve školní jídelně). Jak je zřejmé z počtu žáků ve škole – 

468, byl to nezbytný krok, abychom zájemce o docházku v naší škole vůbec mohli umístit. 

Zvýšení kapacity školy ale neřeší kapacitu tříd. Velká část tříd je menších a lze do ní umístit 

maximálně 26 žáků. Řešením je probíhající stavební akce – nadstavba školy. Na tuto akci se 

nám podařilo získat dotaci z MŠMT ve výši 6.424.936 a zbylé investiční náklady do částky 

8.872.567 uhradí zřizovatel. 

Po ukončení stavební akce vzniknou 4 nové učebny, dvě třídy budou kmenové, jedna bude 

odborná učebna přírodopisu a jedna učebna bude sloužit jako oddělení školní družiny, které 

může být v případě potřeby dopoledne také využito jako učebna. Současně se zkolaudováním 

nadstavby požádáme o navýšení kapacity školy na 500 žáků (jak stojí v žádosti o dotaci). Snad 

se tím podaří vyřešit všechny kapacitní problémy, neboť letos naše škola úplně poprvé nebyla 

schopna umístit všechny zájemce do prvního ročníku. 

Velkou investicí bylo položení kanalizační přípojky ke školní družině na školní zahradě 

v hodnotě 620.000 Kč, která vyřešila kritický hygienický stav, neboť jímka u družiny po deštích 

kapacitně nestačila a hrozila vylitím obsahu na povrch. 

To ale nejsou všechny velké akce, které proběhly v tomto školním roce. Další velkou 

investicí v částce 490.795 Kč je vybudování nových šaten v suterénu, neboť kapacita šaten už 

byla také nevyhovující. Šatny budou pod dohledem kamerového systému, který jsme v průběhu 

roku začali ve škole rozmísťovat v souladu se zvýšením bezpečnosti žáků ve škole. Celkem je 

zapojeno 6 kamer a plánujeme postupně zapojení ještě dalších dvou. 

Spolu s kamerovým systémem byl v rámci stejného záměru spuštěn i čipový systém přístupu 

do školy. Celkem bylo na zvýšení bezpečnostních prvků ve škole vynaloženo přes 200.000 Kč. 

Závěrečným krokem by měl být podle plánu pracovník ostrahy u vchodu do školy, zaleží však 

na tom, jestli na něj získáme finanční prostředky. 

Poslední velkou akcí, která proběhla v tomto školním roce, je zvětšení jazykové učebny 

v přízemí na úkor vedlejší třídy. I když tak dojde k přeměně jedné malé třídy na kabinet (třída 

pro 16 žáků), získáme velkou místnost pro jedno oddělení školní družiny. 

Z dalších plánů do budoucna můžeme uvést: oplocení areálu (bezpečnost žáků ve škole), 

oprava stropu v tělocvičně, výměna nábytku ve školní jídelně, vybroušení a zalakování parket ve 

třídách, provést izolaci zahradního domku (ekoučebny), úpravu povrchu dvora, regeneraci 

povrchu hřiště, výměnu starých tabulí a další menší akce. 

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 také k relaxaci dětí z místní mateřské školy. Nabízíme jeho využití, včetně 

ekoučebny, pro přednášky a exkurze i okolním školám a dalším organizacím.  

Po dokončení nadstavby plánujeme rekonstrukci školního dvora. Spolupracujeme s odborem 

městské zeleně Statutárního města Zlína, který nám postupně dosazuje stromy do školního 

arboreta. S jejich pomocí bychom chtěli vytvořit ve školním dvoře zónu oddechu a odpočinku. 

Mezi vysázené keře umístíme lavičky a další prvky, které umožní žákům i pedagogům trávit čas 

o velkých a poledních přestávkách v prostředí vhodném pro relaxaci.  
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ČÁST B 
 

VZDĚLÁVACÍ  PROGRAMY  ŠKOLY 
 

 

Vzdělávací program č. j. MŠMT 
Školní rok 2014/15 

v ročnících počet žáků 

ŠVP ZV Nová cesta  1. – 9. 468 

 

Nepovinné předměty: Náboženství 

 

Volitelné předměty: 

 

        9. ročník:  Německý jazyk, Základy administrativy 
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ČÁST C 
 

ÚDAJE  O  PRACOVNÍCÍCH  ŠKOLY 
 

1. Údaje o pedagogických pracovnících školy 
 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 31 29,84 

Externí pracovníci 0 0 
 

    

Školní rok 2014/15 
( absolvent A vedle funkce) 

pedagogičtí pracovníci 

pořadové číslo 

 

funkce 

 

úvazek 

roků ped. 

praxe 

stupeň 

vzdělání 

 

aprobace 

1 ředitel 1,0 19 VŠ 1. a 2.st. 

2 zást. ředit. 1,0 18 VŠ M-F 

3 JB učit.  1,0 31 VŠ 1.-5. roč. 

4 JP učit. 1,0 19 VŠ JR + psychol. 

5 JK        učit. A 1,0 1 VŠ 1.-5. roč. 

6 EK učit. 1,0 35 VŠ 1.-5. roč 

7 MK učit. 1,0 28 VŠ 1.-5. roč. 

8 PŽ učit. 1,0 8 VŠ 1.-5. roč.  

9 MM učit. 0,91 27 VŠ 1.-5. r. + sp. ped. 

10 MM učit. 1,0 26 VŠ 1.-5. roč.  

11 MS učit. 1,0 14 VŠ 1.-5. roč.  

12 KŘ učit. 0,96 11 VŠ AJ  

13 AR učit 1,0 29 VŠ 1.-5. roč.  

14 SČ  učit. 1,0 40 VŠ JČ-D 

15 TB učit. 1,0 12 VŠ M-F 

16 ŠH učit 1,0 26 VŠ M-Tv 

17 ECH učit. 1,0 18 VŠ JČ-D        

18 PS učit. 1,0 2 VŠ M-Ze 

19 MP učit. 1,0 2 VŠ Ch 

20 MC učit. 0,55 9 VŠ HV 

21 LM učit. 1,0 20 VŠ M-Pv 

22 MS učit. 1,0 20 VŠ JČ-Vv 

23 JK učit.  1,0 22 VŠ Tv-Z  

24 PS učit. 1,0 27 VŠ JA-Vv 

25 EV učit. 1,0 7 VŠ 2. st. 

26 PM učit 1,0 24 VŠ JČ-D 

27 EP učit 0,27 31 SŠ SŠ-vychovatelka 

28 VB učit 1,0 3 VŠ 1.-5. roč. 

29 MŠ vych. ŠD 0,89 7 VŠ vychovatel 

30 EP vych. ŠD  0,73 33 SŠ vychovatelka 

31 DK vych. ŠD 0,76 37 SŠ vychovatelka 

32 JM vych. ŠD A 0,76 1 VŠ vychovatelka 
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V současné době je škola dobře personálně zabezpečena, na druhém stupni pracuje jedna 

nekvalifikovaná síla, která si kvalifikaci v rámci celoživotního vzdělávání doplňuje.  

Pro příští školní rok budeme řešit personální změny spojené s odchodem pracovníků do starobního 

důchodu (jeden učitel, jedna vychovatelka, jedna uklízečka), na mateřskou dovolenou (jedna 

vychovatelka) a odchodem dvou pedagogů na jiné pracoviště (HV, Ma-Pč).  

 

2. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Vysokoškolské studium: 

 UP Olomouc – učitelství VVP pro SŠ 1 učitel 

 UP Olomouc – přírodopis pro 2. st. ZŠ 1 učitel 

 

Studium k výkonu specializovaných činností: 

 Krajská konference preventistů  1 učitel 

 Studium vých. poradenství PdF Olomouc  1 učitel 

       

Průběžné vzdělávání: 

 Strategie vzdělávání na Zlínsku     1 učitel 

 Činnost učení JČ    2 učitelé 

 Badminton     1 učitel 

 Grafomotorika    1 učitel 

 Novela Zákona o ped. pracovnících  ředitel 

 Práce s nestandartním žákem   30 učitelů, ředitel 

 Brána jazyků otevřená AJ   6 učitelů 

 Aktuální změny v právních předpisech ředitel 

 Keramika III     1 učitel 

 Bridge Publishing House   3 učitelé 

 Výuka AJ s podporou ICT   1 učitel 

 Prevence rizikových typů chování  1 učitel 

 Prevence rizik sexuálního chování  1 učitel 

 Vnitřní kontrola    1 učitel 

 

Ostatní: 

 Setkání pedagogů v otr. experimentáriu 1 učitel 

 Krajská konference EVVO   1 učitel, ředitel 

 Seminář o odpadech    1 učitel   

 Pracovní setkání preventistů    1 učitel 

 

        

Náklady na DVPP činily 15.510,- Kč.   
 

 

3. Vzdělání učitelů 
 

Kvalifikovanost je 96,9 % 
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4. Údaje o ostatních pracovnících školy 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 14 11,98 

 

Školní rok 2014/2015 
ostatní pracovníci 

pořadové číslo 
funkce úvazek stupeň vzdělání 

1 účetní 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 hlavní kuchařka 1,0 SOU 

10 kuchařka 1,0 SOU 

11 kuchařka 1,0 SOU 

12 pomocná kuchařka 0,93 SOU 

13 pomocná kuchařka 0,93 SOU 

14 pomocná kuchařka 0,2 SOU 
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ČÁST D 
 

ÚDAJE  O  ZAŘAZOVÁNÍ  DĚTÍ  A  ŽÁKŮ 
 

1. Zapsaní a zařazení žáci a děti 
 

zapsaní  

do 1. tříd 2014 

počet žádostí  

o odklad 

nastoupili  

do 1. třídy 2014 

zapsaní  

do 1. třídy 2015 

počet žádostí  

o odklad 

nastoupili  

do 1. třídy 2015 

74 11 58 67 8 52 

 

 

2. Žáci přijatí ke studiu do středních škol 
 

 

Školní rok 
Gymnázia  

osmiletá 

Gymnázia 

šestiletá 

Gymnázia  

čtyřletá 

SOŠ obory 

čtyřleté tříleté 

2014/2015 6 1 8 41 6 
 

 

V polovině června všichni vycházející žáci věděli, na kterou školu jsou přijati. 

Vzdělávání žáků v oblasti volby povolání řešíme již několik let úspěšnou spoluprací s pobočkou 

organizace Junior Achivement ve Zlíně, kurzy byly zařazeny do učiva 6. a 9. ročníku. 

Na velmi dobré úrovni je také spolupráce s Informačním a poradenským střediskem Úřadu 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 

2014/2015 0 0 0 0 2 
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ČÁST E 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 

1. Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku 2014/15 
 

Ročník 
Počet žáků 

celkem 

Prospělo  

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

1. 57 57 0 0 0 

2. 46 40 6 0 0 

3. 43 37 6 0 0 

4. 54 28 26 0 0 

5. 58 43 15 0 0 

Celkem 1. stup. 258 205 53 0 0 

6. 56 25 31 0 0 

7. 46 17 28 1 0 

8. 53 17 36 0 0 

9. 55 18 37 0 0 

Celkem 2. stup. 210 77 132 1 0 

Škola celkem 468 282 185 1 0 

  

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 
 

Pochvaly a ocenění 
Na prvním stupni udělena pochvala třídního učitele 9 žákům a pochvala ředitele školy 13 žákům 

za výborný prospěch a reprezentaci školy.  

Na druhém stupni udělena pochvala třídního učitele 54 žákům a pochvala ředitele školy 5 

žákům za výborný prospěch a reprezentaci školy. 

 

Napomenutí a důtky 

Na prvním stupni: 

2 x napomenutí třídního učitele 

Na druhém stupni:  

1 x napomenutí třídního učitele  

4 x důtka třídního učitele  

6 x důtka ředitele školy.   

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 

 počet % ze všech žáků školy 

2 ( uspokojivé) 1 0,21 

3 (neuspokojivé) 0 0 

   

 

2. Neomluvené hodiny  
 

 počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 15 0,07 

za školní rok 15 0,04 
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3. Údaje o integrovaných žácích 
 

Druh zdravotního 

Postižení 

Školní rok 2014/15 

Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení  - 

Zrakové postižení  - 

Mentální postižení 2. 1 

Tělesné postižení  - 

S kombinací postižení  - 

S vývojovými poruchami 

učení 
4., 5., 6., 7., 9. 9 

Mimořádně nadaní 5. 1 

 

 

4. Péče o talentované žáky - účast žáků v olympiádách a soutěžích  

ve školním roce 2014/2015 
 

Naukové olympiády 

 Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

MO 5 2 (1. a 4. místo)   

DO 20 1   

OJČ 16 2   

EkO  2 (1. a 2. místo)   

BiO 32 4   

ZO 41 3   

Soutěže 

 Školní kolo Okresní kolo Regionální kolo Ústřední kolo 

Pythagoriáda 10 úsp.řešitelů 6 (dvě 1. místa)   

Klokan 

 

Kadet 1. místo, 

Klokánek 2. a 3. 

místo 

  

Hledáme mladého 

chemika  
 2   

Psaní na PC   5  

Nohejbal 18 8   

Kašavský běh    30  

Trnavský vrch  12   

Vánoční laťka 34    

Ringo kat. III  24    

Ringo kat. IV   24    

Florbal kluci   22  

Florbal děvčata   7  

Halová kopaná 11 (okrsek) 11   

Sportovní hry 46    

Atletický čtyřboj D3  5   

Atletický trojboj D3  4   

Malá kopaná   12  

Matík   1. místo   

Přírodovědný 

klokan 

10    
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5. Další soutěže 
 

Ekologické: 

 Recyklohraní   -  zapojeni všichni žáci školy 

 Poznej a chraň – ve starší kategorii postup do krajského kola 

 Škola do přírody – soutěž na téma biodiverzity 7 žáků 

Výtvarné  

 Srdce s láskou darované – výtvarná a literární soutěž 

 „Ve větvích“ ekologicko výtvarná soutěž 2 žáci 

 plakát „Den Země“ 

 „Hasiči“ výtvarná a literární soutěž 8 žáků 

 „Moje soukromí. Nesahat! Nešťourat!“ výtvarná a literární soutěž 

UOOU Praha, 7 žáků 

 „Země, země“ výtvarná soutěž, 3 žáci 

 „Přírodní zahrada – to je přeci paráda“ 7 žáků 

Literární 

 Okrskové kolo recitační soutěže – 1. místo 

 „Co se skrývá mezi regály? aneb Reportáž z našeho knihkupectví“ 4 

žáci 

 Literární soutěž SOŠ Luhačovice, 1. místo 

Hudební 

 Okno do světa „Hudba nás baví“ 2. místo; zvláštní cena 

Jazykové 

 „Can you spell it?“ 4. a 5. ročníky 

Ostatní 

 120 let s Baťou, 16 týmů, 1. místo semifinále 

  

V rámci programu Ekoškola jsme v areálu naší školy zorganizovali ve spolupráci se Statutárním 

městem Zlín, Zlínským krajem a firmou Moravská vodárenská a.s. sedmý ročník EKO-

OLYMPIÁDY pro ZŠ Zlínského kraje. Olympiády se zúčastnilo 43 žáků z  23 základních škol 

všech okresů Zlínského kraje. 

Akce se opět líbila a měla i velký mediální ohlas. Soutěžící prokázali výbornou připravenost a byli 

odměněni krásnými cenami. Reprezentanti naší školy letos zabojovali. Ve velké konkurenci zvítězil 

náš žák deváté třídy a žák sedmé třídy se umístil na druhém místě. Velký úspěch zaznamenala již 

tradiční ochutnávka tepelně upraveného hmyzu na různé způsoby.  

 

6. Školní projekty 
 Týden zdraví 

 Dýňový řezbář 

 Vánoce 

 Den Země 

 Čarodějný den 

 Mimina  

 

7. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
  

  Minimální preventivní program naší školy se snaží o prevenci sociálně patologických jevů. 

Obsahuje celoroční aktivity pro žáky, které připravují učitelé ve spolupráci s mimoškolními 

organizacemi a institucemi. Jednotlivé akce organizují vyučující ve spolupráci s lektory z určitého 

oboru. Dlouhodobě spolupracujeme s PČR, HZS, ČČK, MP Zlín a dalšími složkami. Škola ve 

spolupráci s rodiči pro žáky organizuje volnočasové aktivity. 
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HOSPODAŘENÍ   ŠKOLY 
(k 31. 12. 2014) 

Celkové příjmy: 
na provoz 2 662 000,- Kč     Z hospodářské činnosti (příjmy) 273 000,- Kč 

Celkové výdaje: 2 605 000,- Kč výdaje     215 000,- Kč 

materiál 240 000,- Kč 

na energie 791 000,- Kč Hospodářský výsledek   115 000,- Kč 

opravy   388 000,- Kč 

služby  482 000,- Kč  Ekofond: 

cestovné 7 000,- Kč příjem                                                  5 000,- Kč 

odpisy-transfer 648 000,- Kč  výdaje        5 000,- Kč 

náklady DNM a DHM  34 000,- Kč 

odvody za ZTP             15 000,- Kč  

 

ÚDAJE O MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 

1. Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (publikační činnost) 
 

Paní učitelka na 1. stupni ZŠ vydává pracovní listy pro předškoláky a mladší školní věk. 

Pan ředitel je autorem vědecko - populárních knih se zoologickou tématikou, publikuje 

fotografie do školních učebnic. 

 

2. Významné aktivity žáků 
 

Velmi dobrých výsledků každoročně dosahují naši vybraní žáci osmých a devátých tříd 

v rámci výuky psaní všemi deseti na PC v programu Zavjačič. Tuto získanou dovednost 

úspěšně uplatňují při studiu na středních školách. Škola se pravidelně umísťuje v celostátní 

soutěži psaní na PC na předních místech. V tomto roce jsme ze 180 klasifikovaných škol 

obsadili 16. místo.      

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

 

3. Zapojení školy do rozvojových programů 
 

Od března 2006 jsme se zapojili pod patronací Sdružení Tereza do mezinárodního projektu 

Ekoškola. 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 

bylo získat v následujícím školním roce titul EKOŠKOLA (Eco – Schools). Titul se nám 

podařilo získat s předstihem. V listopadu, po absolvování auditu, byla škola navržena k získání 

titulu Ekoškola. Titul nám byl udělen v prosinci 2006 a v lednu 2007 nám byl oficiálně ve škole 

předán certifikát i s vlajkou. Slavnostní vyhlášení a předání certifikátu jsme pak absolvovali 

v červnu 2007 v Senátu ČR. Titul byl udělen celkem 21 školám v ČR. Sedm škol splnilo 

všechny podmínky pro udělení titulu, naše škola byla jedna z nich. Titul nám byl udělen na dva 

roky a pak jsme jej museli znovu obhajovat. 

V roce 2008-09 jsme se soustředili na pokračování naplňování programu Ekoškola s cílem 

probudit v žácích ekologické myšlení a vést je k ekologickému chování a jednání. V listopadu 

proběhl ve škole audit, jehož cílem bylo zjistit, jak škola plní dané podmínky. Hodnocení 

auditorů bylo kladné a doporučili prodloužit nám statut Ekoškoly o další dva roky, do prosince 

2010. Slavnostní předání certifikátu a vlajky opět proběhlo v červnu v Senátu ČR za účasti 

zástupců naší školy i našeho zřizovatele. V prosinci 2010 jsme opět uspěli při další obhajobě  

a byl nám statut Ekoškoly  prodloužen na čtyři další léta. Slavnostní předání vlajky a ocenění 
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Ekotýmu tentokrát proběhlo na zlínské radnici za účasti primátora a radních města Zlína.  

Certifikát 3. titulu Ekoškola  obdrželi zástupci našeho ekotýmu v červnu v Národní technické 

knihovně v Praze.  

Škola znovu plní úkoly, které si děti samy vytyčily do plánu činností, také si děti vytvořily 

novou podobu ekokodexu. V listopadu 2014 naši školu navštívili auditoři ze sdružení Tereza a 

hodnotili naše dosažené výsledky. Zjištěné nedostatky byly jen drobné povahy a my jsme 

získali titul Ekoškola počtvrté. Zřizovatel za osobní účasti paní náměstkyně primátora pro 

školství pro náš ekotým zajistil slavnostní akci na radnici ve Zlíně. Certifikát nám byl předán 

v Senátu České republiky v červnu 2015. 

Pokračujeme v provozování Ekostanice při naší škole se zaměřením na akvaristiku a péči 

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

zahnízdění v areálu školy. Za příznivého počasí využíváme při výuce ekoučebnu, i školní areál. 

Ekoučebna i školní areál slouží nejen našim žákům, ale i návštěvám a exkurzím z jiných škol 

a organizací. Areál školní zahrady byl v létě a na podzim roku 2013 regenerován v rámci 

projektu EU prostřednictvím odboru městské zeleně Statutárního města Zlína. 

  

4. Další významné aktivity 
 

Naše škola je již po léta zapojena do projektu Recyklohraní, ve kterém se zaměřuje na 

třídění především elektronického odpadu a sběr starých baterií.  

Při třídění plastů zvlášť třídíme vršky od pet láhví a přes prostředníka posíláme výtěžek 

postižené holčičce. 

Jinou charitativní akcí, do které se zapojila celá škola, byla „Děti pro Nepál“. Po ničivém 

zemětřesení v této zemi se v naší škole během několika dnů shromáždila velká sbírka 

potřebných věcí, které pak putovaly do Nepálu. 
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ČÁST F 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ  

ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A ZŘIZOVATELEM 
 

1. Provedené kontroly ze strany ČŠI: 
 

11. prosince 2009 a 15. – 16. prosince 2009 

Škole nebyla uložena žádná opatření. 

 

22. října až 3. listopadu 2014 

Šetření INEZ Alternativní metody výuky 

 

12. února až 27. února 2015 

Šetření INEZ Vzdělávání dětí/žáků s odlišným mateřským jazykem a výuka cizích jazyků 

 

13. dubna až 17. dubna 2015 

Šetření INEZ Školní stravování. 

 

2. Provedené kontroly zřizovatele: 
 

28. a 29. dubna 2011  

Veřejnoprávní kontrola využívání prostředků státního rozpočtu poskytnutých školám podle 

ustanovení §160 a § 163 zákona č. 561/2004 Sb. 

Státní kontrola dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících právních 

předpisů v oblasti školního stravování. 

 

Shrnutí výsledků kontroly (citace z inspekční zprávy) 

V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010 

nebylo veřejnoprávní kontrolou zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů. 

Kontrolou dodržování právních předpisů v oblasti školního stravování v roce 2010 nebylo 

zjištěno porušení platných právních předpisů.  

 

26. 5. – 26. 6. 2014 

Veřejnosprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem 

na ustanovení § 15 zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole. 

 

Shrnutí výsledků kontroly 

Při veřejnosprávní kontrole byly zjištěné dílčí nedostatky, k jejichž odstranění jsme přijali 

opatření. V oblasti kontroly v oblasti výdajů na platy a OON pedagogických i nepedagogických 

pracovníků byl dodržen limit stanovený KÚ Zlínského kraje. 
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ZÁVĚR  VÝROČNÍ  ZPRÁVY 
 

       Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu s § 10 zákona č. 561/2004 Sb. 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a v souladu s § 7 

vyhlášky. č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a 

vlastních hodnocení školy, ve znění pozdějších předpisů. 

      Hlavním cílem naší práce v tomto školním roce bylo poskytovat žákům kvalitní vzdělávání 

a výchovu a vytvářet pro všechny ve škole příznivé sociální klima a tím jim všem umožnit 

dosáhnout co nejlepších výsledků ve školní práci. 

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 opět 

vydali Pedagogicko-organizační informace na školní rok 2014/15. Z nich se rodiče dozvěděli vše 

podstatné o organizaci školy, personálním obsazení, vzdělávacích programech, právech  

a povinnostech žáků i zákonných zástupců. Vydávání této brožury přispívá k lepší informovanosti 

rodičů o škole.  

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

získaných informací. K tomu byly v maximální míře využívány obě počítačové učebny a školní 

počítačové programy, které se prakticky dají využívat již ve všech předmětech. Využívání internetu, 

po bezdrátovém připojení a navýšením rychlosti, je kvalitní a přístupné pro všechny zájemce 

ve škole. Byl zprovozněn školní intranet, na který mají přístup i rodiče. Počítačovou sítí 

je propojena celá škola. 

Pro zlepšení vnitřní evaluace školy a vyhodnocování znalostí a dovedností žáků jsme využívali  

SCIO testy. Společnost www.scio.cz, s.r.o. nám několikrát udělila ZLATÝ CERTIFIKÁT. 

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

Výsledky testů i dotazníkových šetření jsou s rodiči žáků probírány na třídních schůzkách 

na začátku školního roku.  

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

Žáci devátých ročníků byli v červnu v Chorvatsku.  Žáci učící se německy navštěvují co dva roky 

v závěru školního roku Vídeň, kde si mohou prakticky ověřit své znalosti němčiny.  

Od ledna 2013 je naše škola zařazena do pokusného ověřování Individuálního výchovného 

plánu (smlouvy s rodiči). Cílem tohoto ověřování jsou nové formy školní péče o žáky, kteří narušují 

školní výuku. Dalším cílem je nastavení spolupráce rodiny, školy a ostatních orgánů a institucí 

ve směru vyřešení těchto problémů. Tento projekt je realizován ve spolupráci s MŠMT. 

Úzce spolupracujeme se školami ve Hvozdné a Lukově, jejichž 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, chovatelský, ekologický, odbíjenou, florbal, paličkování a další. Ve škole také 

působí pobočka ZUŠ Zlín a ZUŠ Morava v hudebním a výtvarném oboru.  

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

sociálně patologických jevů. V této oblasti se nám také 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, Den činu – projekt napříč školou, projekt Mimina, kurz společenské a taneční 

výchovy, výukové programy v ZOO Zlín, DDM Astra, Veronika Hostětín 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 tématikou. Získané finanční prostředky jsme 

prostřednictvím SRPŠ využili na zlepšení svých tříd, k nákupu pomůcek a pro zpestření a 

zkvalitnění. Tyto akce mají velmi kladný ohlas mezi žáky i rodiči.   

Největší akcí, na které se naše škola podílela a jejíž hlavním pořadatelem bylo Sdružení rodičů a 

přátel naší školy byl 2. ročník „Pálení čarodějnic“. Společně s některými dalšími složkami 
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z místních částí Zlín-Štípa a Zlín-Kostelec a zapojení některých soukromých subjektů se druhý 

ročník podařil ještě lépe, než ten minulý. Podle odhadu akce přilákala přes jeden a půl tisíce 

návštěvníků. Realizace tak rozsáhlé kulturně společenské podívané se přispívá velkou měrou 

k navození dobrých vztahů mezi školou, místními částmi a jejich obyvateli a vytváří dobré jméno 

školy.  

Naše škola spolupracuje s jinými složkami i v celé řadě dalších případů. Kromě výše zmíněné 

akce, kde byli našimi partnery SDH Zlín-Štípa, ČČK Zlín-Štípa, Svaz žen Zlín-Štípa, SDH Zlín-

Kostelec, je to pestrá paleta organizací, jejichž spolupráce si velmi vážíme. Ze státní správy a 

samosprávy je to Zlínský kraj, Statutární město Zlín, obec Hvozdná, obec Ostrata, obec Lukov, 

komise místních částí Zlín-Štípa, Zlín-Kostelec, Zlín-Velíková. Z dalších například CHKO Bílé 

Karpaty, sdružení Tereza, Veronika Hostětín, Arnika, Ekocentrum Čtyřlístek, ZOO Zlín, Muzeum 

JV Moravy ve Zlíně, MP Zlín, HZS Zlínského kraje a další. 

Významným počinem tohoto školního roku byly kroky směřující ke zvýšení bezpečnosti žáků 

ve škole. Vstup do školy je umožněn jen jedním vchodem, byl zaveden kamerový systém a dále byl 

zaveden čipový systém přístupu do školy. Další kroky chystáme v novém školním roce (v plánu je 

pracovník ostrahy u vchodu, oplocení areálu). 

Ve škole se v posledních letech zaměřujeme na zvýšenou prevenci proti šikaně. Kromě osvěty, 

přednášek a seminářů se nám osvědčily aktivity jdoucí napříč školou, při nichž se žáci lépe 

poznávají a učí se navzájem si pomáhat. Je to např. škola v přírodě pro 1. stupeň, lyžařský výcvik, 

celoškolní projekt Den činu, Vánoční jarmark, Škola naruby, sbírání vršků od PET láhví a další 

akce směřující ke spolupráci mezi žáky. 

Velkou propagací školy bylo udělení již čtvrtého mezinárodního titulu Ekoškola, do něhož je 

zapojeno 20 000 škol z 38 zemí světa. Jedná se o ucelený program, vyžadující spolupráci žáků, 

učitelů i dalších zaměstnanců školy, jehož cílem je šetrný provoz školy v duchu udržitelného 

rozvoje. 

Škola má vlastní webové stránky: www.zsstipa.cz, které jsou v průběhu roku pravidelně 

aktualizovány. Na nich se každý dozví základní informace o škole i o mimoškolní a zájmové 

činnosti žáků. 

 

      Děkuji touto cestou všem zaměstnancům školy, členům výboru SRPŠ a členům Školské rady 

za obětavou práci a pomoc během školního roku 2014/2015. 

 

 

 

Datum zpracování zprávy:      29. 6. 2015 

Datum projednání na poradě pracovníků školy:    28. 8. 2015 

Datum projednání ve Školské radě:     17. 9. 2015 

 

 

 Mgr. Lubomír Klátil 

 ředitel školy 

http://www.zsstipa.cz/
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FOTOGALERIE 
 

 
120 let s Baťou 

 

 
Atletický čtyřboj 
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Balíčky pro Nepál 

 

 

 
Beseda s režisérem Podolským 
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Co ses dnes naučil 

 

    
Den otevřených dveří                Den Země 

 

 

 

   
Dobroty pro zvířátka                Dopravní hřiště 
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Dukovany 

 

 

 

 

       
Dýňobraní Egypt 
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Ekokroužek 

 

 

 
Ekoolympiáda 
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Předání titulu Ekoškola v Senátu ČR 

 

 
Setkání ekotýmu a vedení města při získání 4. titulu Ekoškola 
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Návštěva ekofarmy u Březíků 

 

 
Florbal děvčata 
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Prohlídka gotické monstrance 

 

 

 
Halloween u třeťáků 
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Turnaj malá kopaná 

 

 
Hasík 1. třídy 
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Hodina chemie 

 

 
Horští záchranáři 
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Hry a klamy 

 

 

 
Hudba nás baví 
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Vánoční jarmark 

 

 
Karneval 
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Kašavský běh 

 

 

 

 
Keramický kroužek 
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Konec školního roku 

 

 

 
Krajská konference EVVO 
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Vánoční laťka 

 

 
Lyžařský kurz 
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Máme miminko 

 

 

 
Exkurze městská policie 
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Mikuláš 

 

 

 

 

 
Projekt mimina 

 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 
Návštěva dětí ze školek 

 

 
Pálení čarodějnic 
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Pálení čarodějnic 

 

 
Plavání 
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Portrét 

 

 
Poznej a chraň krajské kolo 
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Projekt fíha dýha                      Ptačí řeči 

 

 
Réva 

 

 

     
Řemesla a poctivá výroba               Setkání ekotýmů 



37 

 

 
Slavnosti slabikáře – pasování  

 

 

 
Společenské přešlapy 
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Srdce s láskou darované 

 

 

 

 
Staré lidové nástroje 
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Výlet Wien 

 

 
Taneční 
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Trnavský vrch 

 

 

 
Výsadba třešňové aleje 
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Týden zdraví 

 

 

 
Utíkej, rychle utíkej 
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V zákopech a zázemí 

 

 
Vánoční besídky 
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Vánoční pečení v němčině 

 

 

 

 

 
Naturhistorisches Museum Wien 
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Výlet planetárium Brno 

 

 
Vyprávění starého vlka 
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Závod hlídek 

 

 
Zeměpisná olympiáda 
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Zimní radovánky 

 

 
ZOO 1. A 
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Ozdravný pobyt v Chorvatsku 

 

 

 

 
Ozdravný pobyt v Chorvatsku 

 


