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                             V ý r o č n í      z p r á v a 

Charakteristika školského zařízení 
1. Název školy, sídlo, odloučené pracoviště 

Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace, 

Pláňavy 550, 763 63 Halenkovice 

2. Zřizovatel, adresa zřizovatele 

Obec Halenkovice, Pláňavy 76, 763 63 Halenkovice 

3. Právní forma školy (právní subjekt – od kdy, organizační složka obce) 

Příspěvková organizace od 1. 1. 2003, IČO 75021331 

4. Jméno ředitele školy, u právního subjektu statutární orgán 

PaedDr. Marie Kašíková, telefon 577945756, 776155710 

5. Kontakt na zařízení 

Mgr. Olga Idesová, tel. 577102602, e-mail: zshal@centrum.cz, www.zshalenkovice.cz 

6. Datum zřízení (založení) školy: 1. 9. 1960 

datum zápisu do rejstříku škol: 1. 1. 2005  

poslední aktualizace v síti: 7. 5. 2018 

 identifikační číslo ředitelství v síti: IZO 600114180 

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

Základní škola 240 žáků                              IZO               102319448 

Mateřská škola 64 dětí                                IZO               107605741 

Školní družina 70 žáků                                 IZO               118500031 

Školní jídelna 250 strávníků                        IZO               103107363 

Školní jídelna – výdejna 64 strávníků        IZO               150073518 
 

8. Základní údaje o škole a o součástech, které sdružuje za školní rok 2018/2019 
 

 Počet tříd 
/skupin/ 

Počet žáků Počet žáků na 
třídu 
/skupinu/ 

Přepočtený 
počet ped. 
pracovníků 
/prac. ŠJ/ 

Počet žáků na 
pedagogický 
úvazek 

1. stupeň           6    125 20,8 6 20,8 

2. stupeň           4      67 16,75 6 11,2 

Školní družina           3      64 21,3   

Školní klub           0       0    0 0 0 

Mateřská 
škola 

          3     64 21,3 5 12,8 

Školní jídelna           0   240     0 4,5    0 

Jiné           0        0     0   0    0 

 

 

mailto:zshal@centrum.cz


9. Školská rada zřízena: ANO 

Datum zřízení: 28. 11. 2017 

Počet členů: 6 

Počet jednání: 3 

Členové: Anna Kašpárková– předsedkyně, Ing. Arch. Zuzana Šalášková – za zřizovatele 

Marta Skýpalová, Veronika Horková – za pedagogické pracovníky 

Ing. Pavla Pavelková, Růžena Štulířová – za rodiče 

10. Seznam školních nebo občanských sdružení při škole  

SRPŠ – 8. 11. 1991 – změna sdružení na spolek 

 

        Vzdělávací programy školy 

Vzdělávací 
program 

   

ŠVP pro 
základní 
vzdělávání 

„Veselá škola“ č. j. 
588/2018 

V ročnících Počet žáků 

  1. – 9. 192 

 

1. Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání: ne 

2. Nabídka povinně volitelných a nepovinných předmětů: 

Povinně volitelné: anglický jazyk, dramatická výchova 

Nepovinné předměty:  náboženství 

3. Kurzy k doplnění základního vzdělávání, počet účastníků kurzu, počet úspěšných 

absolventů: ne 

4. Mezinárodní spolupráce a programy: ne 

 

Údaje o pracovnících školy: 

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci          22  20,86 

Externí pracovníci            0    0 
 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 

/U pedagogů důchodového věku je vedle pořadového čísla značka D/ 

Ped. pracovníci – 
pořadové číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Kvalifikace, 
stupeň vzdělání, 
obor, aprobace 

Týdenní počet 
vyučovacích 
hodin  

1 Ředitelka 1 VŠ, uč. pro 1. 
stupeň ZŠ 

6  

2 Zástupkyně 
ředitelky 

1 VŠ - MA, CHE 9  



3  D Vedoucí učitelka 
MŠ 

1 SŠ, uč. pro 
předškolní 
vzdělávání 

26 

4  Učitelka 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 21  

5 Učitelka 1 VŠ, uč. pro 1. 
stupeň ZŠ 

22 

6 Učitelka 1 VŠ, 1. stupeň ZŠ 22 

7 Učitelka 1 VŠ,uč.1. -5.r. 22 

8 Učitelka 1 SŠ-dálkově 
studium – 4. r. 

22 

9 Učitelka 1 VŠ – NJ 20 

10 Učitel 1 VŠ -TV, ZE 19 

11 Učitelka 1 VŠ, ČJ NJ 22 

12 Učitelka 1 VŠ, ČJ, VV 22 

     

13 Učitelka 1 VŠ, ZE, PŘ 22 

14 Učitelka 1 VŠ, MA, OV 22 

15 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

16 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

17 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

18 Učitelka MŠ 1 SŠ, uč. MŠ 31 

19 Vychovatelka ŠD, 
asistentka 

1,125 SŠ, vychovatelství 17,5 + 20 

20 Vychovatelka ŠD, 
asistentka 

1,125 VŠ, uč. pro 
předškolní 
vzdělávání a ŠD 

 17,5 + 20 

21 
 

Vychovatelka ŠD., 
chůva 

1,125 VŠ, uč. pro 
předškolní 
vzdělávání a ŠD 

 17,5 + 24 

22   D 
 

Učitelka 0,27 VŠ, MA, OV 6 

23   D Učitelka 0,59 VŠ, uč. Pro 1. 
stupeň ZŠ 

13 

 

Věková struktura pedagogických pracovníků: 

Do 25 let - 1, do 30 let – 5, do 35 let – 0, do 40 let – 3, do 45 let – 5, do 50 let – 1, do 55 let – 

1, do 60 let – 2, do 65 let – 4 

Průměrný věk pedagogických pracovníků činil: 41 let 

Vychovatelky školní družiny: 

Do 25 let – 2, do 30 let - 1 

Průměrný věk vychovatelek školní družiny: 25,66 let 

Odchody pedagogických pracovníků: 2x ukončení dohodou - žádosti ze strany zaměstnanců 

1x odchod do starobního důchodu /bývalá zástupkyně ředitele školy/ 

K 31. 12. 2018 byl ukončen dohodou pracovní poměr bývalého ředitele školy /pozice 

učitele/. 



 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické  způsobilosti učitelů: 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 

Aprobovanost výuky 100 

 

Chybí aprobace: AJ 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 10 10 

Externí pracovníci 0   0 
 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 
 

Ostatní pracovníci – pořadové 
číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1.  Školník 1 Vyučen, klempíř 

       2. Topič 0,50 Vyučen, klempíř 

       3. Uklízečka 1 Vyučena 

       4. Uklízečka 1 Vyučena, plastikářka 

       5. Uklízečka 0,53 Vyučena, koželužský 
chemik 

       6. Účetní, vedoucí ŠJ 1 SŠ – obchodně technická 

       7. Kuchařka 1 Vyučena v oboru 

       8. Kuchařka 1 Vyučena v oboru 

       9. Kuchařka 1 Vyučena v oboru 

    10. Kuchařka 1 Vyučena v oboru 

    11. Uklízečka 1 SPŠ - konzervárenská 

 
Poznámka: Od 1. 11. nová uklízečka pro novou školu z důvodu odchodu uklízečky ve zkušební době, 
od 1. 4. nová kuchařka školní jídelny z důvodu odchodu kuchařky dohodou a od 1. 8. nová školnice 
v mateřské škole z důvodu odchodu bývalé školnice do starobního důchodu. V přípravném týdnu 
nastoupila na částečný úvazek nová pracovnice školní jídelny na výdej jídla v mateřské škole. 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  ostatních pracovníků školy: 
DVPP je velmi významnou oblastí, do které škola vkládá určitý objem finančních prostředků 
z kapitoly ONIV, z rozpočtu obce nebo projektu. 
 
Z ONIV byly hrazeny tyto semináře  a kurzy pro pedagogické pracovníky: 

1.  Právní poradna pro vedení škol                                                                   1 290,- Kč 
2. Individualizace předškolního vzdělávání                                                         900,- Kč 
3. Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole                                          700,- Kč 
4. Bakaláři, elektronická třídní kniha                                                                8 100,- Kč 



 
 
Z rozpočtu obce: 
Školení k nové interaktivní tabuli pro všechny ped. pracovníky                           8 531,- Kč 
Školení pro účetní základních škol                                                                                 990,- Kč 
Školení k hygieně 
Školení k první pomoci pro všechny pracovníky školy                                            4 200,- Kč 
 
Z projektu bylo zaplaceno: 
V rámci Šablon II činnostní učení v 1. ročníku 6 250,- Kč 
 
Finanční náklady na vzdělávání ve školním roce 2018/2019 činily celkem: 30 961,- Kč 
 
Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2018/2019: 
 

Zapsaní do 1. 
ročníku 2018 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupili do 1. 
ročníku 2018 

Zapsaní do1. 
ročníku 2019 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupí do 1. 
ročníku 2019 

19  19 22 6 16 

Poznámka: Na konci školního roku přibyl ještě jeden žák, takže do 1. ročníku nastoupilo celkem 17 
žáků. 
 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2018/2019: 
 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1.  20   20    0 0 0 

2.A  16   16    0 0 0 

2.B  14   14    0 0 0 

3.  26   21    5 0 0 

4.  24   15    9 0 0 

5.  25   17    8 0 0 

Celkem 1. 
stupeň 

125 103  22 0 0 

6.   17     7  10 0 0 

7.   18     7  11 0 0 

8.   16     9    7 0 0 

9.   16     4  12 0 0 

Celkem 2. 
stupeň 

  67    27  40 0 0 

Škola celkem 192  130  62 0 0 

 

Poznámka:  Jeden žák 8. ročníku neprospěl z jazyka českého, ale o prázdninách vykonal 
opravnou zkoušku, takže postoupil do 9. ročníku.  



O hlavních prázdninách přihlásili rodiče další 4 žáky, takže v novém školním roce 2019/2020 
by se v halenkovické škole mělo vyučovat celkem 196 žáků. 
 
 
Počet žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2018/2019: 
 

  Gymnázium SOŠ včetně 
konzervatoří 

SOU, U OU, PrŠ 

8leté 6leté 4leté 

přihláš
ení 

přija
tí 

přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

Přihláš
ení 

přija
tí 

  4              4 6 6   6   6   0   0 

 
 

Žáci měli možnost navštěvovat přípravku k přijímacímu řízení, kde s vyučujícími matematiky 
a jazyka českého procvičovali problémové úlohy a řešili testy. Rodiče byli písemně 
informováni o této možnosti. 
 
Hodnocení výsledků výchovného působení: 
 Nově byla jmenována výchovná poradkyně, v jejíž pracovní náplni je i volba povolání. 
 
Problematika volby povolání se nevyučovala jako samostatný předmět, ale byla rozvržena do 
řady vyučovacích předmětů. Probíraná témata odpovídala Metodickému pokynu MŠMT 
z ledna 2001. Náplní hodin bylo naučit žáky dobře znát sami sebe, pomoci jim při 
rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení žáků s různými typy středních škol a 
odborných učilišť a jejich oborů., Školu navštěvovali náboroví pracovníci, na třídních 
schůzkách byli o problematice informováni rodiče. Pomoc při výběru povolání poskytl i Úřad 
práce Zlín, který žáci navštívili v doprovodu výchovné poradkyně. 
Žáci při svém rozhodování využívali programy na počítačích nebo internet – webové stránky 
portálu www.zkolacz, kde našli podrobné informace o přijímacím řízení a termíny dnů 
otevřených dveří na jednotlivých školách. Všichni taktéž obdrželi „atlasy škol“, kde byly 
uvedeny všechny školy a školská zařízení ve Zlínském kraji. Všichni žáci byli přijati na 
vybranou školu a měli ukončenou povinnou školní docházku. 
Aktivní spolupráce probíhala s odborem sociálně právní ochrany dětí MĚÚ Otrokovice. 
V průběhu školního roku 2018/2019 se uskutečnila pracovní porada výchovných poradců na 
Krajském úřadě ve Zlíně, dále pracovní setkání ředitelů škol  v rámci OSPOD Otrokovice a 
porada výchovných poradců základních škol Zlínského kraje na Krajském úřadě Zlín. 
Ve školním roce 2018/2019 bylo v Základní škole Halenkovice celkem evidováno 26 dětí se 
speciálním vzdělávacími potřebami. U jednoho žáka 2. ročníku a jednoho žáka 4. ročníku 
působili asistenti pedagoga. Na základě vyšetření v PPP Zlín byla poskytována pedagogická 
intervence celkem čtyřem žákům a předmět speciálně pedagogická péče byl vyučován 
speciálním pedagogem celkem pro 6 žáků ve dvou vyučovacích hodinách. 
 
Výsledky prevence sociálně patologických jevů: 
Na začátku školního roku vypracoval preventista spolu s vedením školy plán preventivních 
opatření pro školní rok 2018/2019: 

 vést žáky k naplňování zásad zdravého životního stylu 

 vést žáky k vzájemné toleranci 

http://www.zkolacz/


 všechny vzdělávací aktivity směřovat k výchově ke zdraví a k životu bez návykových 
látek 

 vést žáky k odmítání rasismu a xenofobie 

 vést žáky k odpovědnosti za svoje chování a jednání 

 formovat u žáků pozitivní postoj k životu 

 včas diagnostikovat případné sociálně patologické problémy mezi žáky 
Ve školním roce 2018/2019 se dařilo propojovat preventivní program s výukou, informovat 
žáky o zásadách zdravého životního stylu a nabízet žákům aktivity, které umožňují 
smysluplné využití času i mimo v době mimoškolního vyučování. Ředitelství školy navázalo 
spolupráci s DDM Matýsek Napajedla. V rámci této spolupráce se podařilo realizovat nové 
zájmové kroužky pro děti: keramická dílna, judo, Sportík a HAjeviště. Dále ve spolupráci 
s místními organizacemi a spolky měli žáci možnost navštěvovat další kroužky a aktivity: 
rybářský kroužek, florbal, fotbal – přípravka a žáci, modelářský kroužek, taneční kroužek. 
Stále však přetrvávaly problémy ve vztazích mezi žáky v některých třídách, projevy 
nekamarádského chování, posmívání, vulgarita, nerespektování autorit, závislost na 
mobilních telefonech. Závažné problémy v oblasti šikany jsme v průběhu školního roku 
neevidovali, protože jsme se snažili jakékoliv prvky šikany eliminovat již v zárodku. 
 
Preventivní programy: 

 Školní divadlo – nacvičení divadelní pohádky 

 Dětská policie – dopravně výchovná akce ve spolupráci s Policií ČR 

 Výlet do pohádky – akce pro děti a rodiče ve spolupráci se SRPŠ 

 Dětský karneval a dětská diskotéka za dohledu ped. pracovníků a ve spolupráci se 
SRPŠ 

 Sběr papíru a akce „Hliník pro charitu“ 

 Vánoční besídka pro veřejnost 

 Školní akademie spojená se šerpováním deváťáků 

 Branný a sportovní den 

 Několik programů v rámci environmentální výchovy 

 Pravidelné návštěvy místní knihovny 

 Školní exkurze, zájezdy do divadla 

 Množství soutěží a olympiád, do kterých se naše škola v průběhu školního roku 
zapojila 

 Možnost návštěvy mnoha zájmových kroužků 
 
Pochvaly a ocenění  
41 žáků obdrželo knižní odměnu za prospěch, reprezentaci školy, sběrovou činnost – hrazeno 
z finančních prostředků SRPŠ 
1 žákyně věcný dar – nejlepší žák školy – cenu věnoval starosta Obce Halenkovice 
23 žáků obdrželo pochvalu třídního učitele – panel cti 
 
Napomenutí a důtky 
Napomenutí třídního učitele – 12 žáků – drobné přestupky proti školnímu řádu /časté 
zapomínání školních pomůcek, vyrušování, nevhodné chování/ 
Důtka třídního učitele – 9 žáků – neslušné chování, neplnění školních povinností, 
nerespektování pokynů učitelů, vulgální vyjadřování  
Důtka ředitele školy – 2 žáci – za nevhodné chování, vyhrožování a vulgární vyjadřování 



 
Snížený stupeň chování 
V průběhu školního roku 2018/2019 dostal snížený stupeň z chování jeden žák 8. ročníku za 
opakované porušování školního řádu, nevhodné chování a neustálé zapomínání školních 
pomůcek. 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019: 
Ve školním roce 2018/2019 neměl žádný žák neomluvené hodiny. 
 
Údaje o žácích se zdravotním postižením: 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2018/2019 
U žáka s vývojovou poruchou chování byl stanoven asistent pedagoga po celou dobu 
vyučování a u žáka s lehkým mentálním postižením pouze v hlavních předmětech. Žáci se 
speciálními vzdělávacími potřebami měli vypracován individuální vzdělávací plán. 
 
Soutěže a přehlídky v jednotlivých třídách ve školním roce 2018/2019 
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 
 
Září: 

 Přespolní běh  „Trnavský běh“ – 5. – 9. ročník /3. a 4. a 10. místo/ 

 Exkurze do Kamenolomu Žlutava – 5. ročník 

 Projekt „Krokus“ – výsadba krokusů v parčíku u nové školy 

 Divadélko pro školy – Legendy Voskovec a Werich 

 Návštěva výstavy ovoce a zeleniny v sále OÚ včetně ochutnávky jablečného moštu 

 Beseda žáků 6. ročníku v napajedelské knihovně 
 
Říjen: 

 Dětská policie – žáci 4. ročníku 

 Den otevřených dveří při příležitosti 100. výročí od vzniku ČSR 

 Vystoupení žáků u pomníku padlých v parčíku u nové školy při příležitosti 100. výročí 
od vzniku ČR 

 Nástěnková soutěž v oblasti dopravní výchovy pro žáky 3. ročníku 

 Drakiáda ve spolupráci s místními modeláři 

 Účast žáků 9. ročníku s výchovným poradcem na Úřadě práce ve Zlíně v souvislosti 
s volbou povolání 

 Přenocování žáků 4. ročníku v knihovně s literárním programem „Pod pirátskou 
vlajkou“ 

 Sběr papíru – celkem 10 430 kg 

 „O partyzánský samopal“ v Ostrožské Lhotě – 4. místo 
 

Listopad: 

 Den otevřených laboratoří SPŠ Otrokovice 8. ročník 

 Zlínský Vorvaň – halenkovické družstvo si přineslo cenu poroty jako nejlepší publikum 

 Divadelní představení žáků 9. ročníku na divadelním festivalu ochotnických souborů v 
Napajedlích 

 Slavnostní předání Slabikářů žákům 1. ročníku v místní knihovně 



 Mladý chemik – soutěž žáků devátých ročníků, do druhého kola postoupily dvě 
žákyně 

 „Noc superhrdinů“ – akce žákovského parlamentu v sále OÚ /hry, dovádění, masky, 
občerstvení/ 

 Florbalový turnaj – družstvo mladších žáků získalo 2. místo 
 
Prosinec: 

 Mikulášská nadílka žáků 9. ročníku 

 Žáci 5. ročníku četli dětem v mateřské škole 

 Vánoční besídka v sále OÚ – vystoupení dětí z mateřské školy a žáků 1. – 3. ročníku 
ZŠ. Stolová úprava, svícny. Deváťáci napekli vánoční cukroví na stoly, bufet obstarali 
členové SRPŠ. 

 Vánoční habsburská Vídeň žáků 8. a 9. ročníku 

 Vánoční dílničky v muzeu ve Zlíně – žáci 4. ročníku 

 Vánoční turnaj přehazované dívek 

 Vánoční turnaj v basketbalu chlapců 

 Prodej žákovských výrobků na vánočním jarmarku 

 Návštěva loutkového divadla v Napajedlích – „Psaníčko pro sv. Mikuláše“ 

 Pečení perníčků žáků 2. a 3. ročníku 

 Čertovský výuka na 1. stupni – výuka v čertovských kostýmech 

 Návštěva muzea JV Moravy ve Zlíně – výstava betlémů /žáci 6. ročníku/ 
 
Leden: 

 Školní kolo matematické olympiády 5., 6. a 9. ročníku /školní kolo/, žáci 5. ročníku 
postoupili do okresního kola a získali  9. a 27. místo 

 Okresní kolo matematické olympiády 5. ročník – Roman Vašíček 9. místo ze třiceti 
žáků okresu Zlín 

 Taneční soutěž na školní diskotéce 8. ročník 

 Planeta Země 3000 /žáci 8. a 9. ročníku/, projekce zaměřená na život lidí v Barmě 

 Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně „Alenka v říši hudby“ – 4. a 5. ročník 
 
Únor: 

 Lyžařský kurz pro žáky 7. ročníku 

 Účast žáků ve školním a okrskovém kole recitační soutěže v ZŠ Mánesova Otrokovice 

 „Cestujeme pohádkovou říší“ /5. ročník/ - návštěva Muzea JV Moravy ve Zlíně – 
připomenutí tvorby Hermíny Týrlové v pohádkové oblasti 

 Okrsková recitační soutěž v Napajedlích – Pavlína Furstová 3. místo 

 Rodičovský ples, kapela Clera Band ze Sehradic, předtančení se žáky 9. ročníku 
nacvičily Žaneta Nádvorníková a sl. Gabriela Mitáčková. Pořadatelé: SRPŠ 
 

Březen: 

 Matematický klokan 2. – 9. ročník 

 Výukový program s praktickými ukázkami projektu „Dravci“ na školním hřišti 

 Soutěž „Mladý chemik“ – reprezentace v krajském kole: Marcela Janušková a 
Gabriela Hradílková 

 Matematická olympiáda 



 Enviromentální výukové programy ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Žabka 
Staré město: „Není odpad jako odpad“, „Dům – země plná překvapení“, „Ochrana 
velkých šelem“ 

 Pokračování projektu „Krokus“ – v tomto měsíci rozkvétaly květy do tvaru Davidovy 
hvězdy 

 Okrsková recitační soutěž v ZŠ Pohořelice 
 

Duben: 

 Pythagoriáda – školní kolo 5. – 8. ročník 

 Zápis do 1. ročníku 

 Beseda s myslivci – historie, tradice a zvyky myslivců v Halenkovicích /žáci 5. ročníku/ 

 Den Země – vycházka na Budačinu, čistírna odpadních vod 

 Sběr papíru – celkem 12 688 kg 

 Účast žáků v okrskovém kole pěvecké soutěže v Napajedlích – 2. a 3. místo 

 Výchovný koncert v Kongresovém centru ve Zlíně pro 6. a 7. ročník „Co je to 
instrumentace“ 

 Jazykový poznávací pobyt v Anglii v Brightonu – 10 žáků z 9. ročníku a 13 žáků z 8. 
ročníku /28. 4. – 3. 5./. Doprovod zajistily p. uč. Huťková a p. uč. Skýpalová 
 

Květen: 

 Školní a okresní kolo biologické olympiády 

 Program Planeta Země 3000 

 Školní kolo v jízdě zručnosti na kole pro žáky 4. – 9. ročníku 

 Projekt s knihovnou „Knížka pro prvňáčka“ 

 Účast žáků v oblastním kole dopravní soutěže – 2. místo ze šesti družstev 

 Beseda s ilustrátorem v Napajedlích 

 Škola v přírodě pro žáky 2. a 3. ročníku s motivačním názvem „Za záchranu planety 
Země“  -  Čeložnice v rekreačním středisku Relax 

 Vystoupení kouzelníka při příležitosti Dne dětí 

 Turnaj ve vybíjené ve Žlutavě 

 Den Země – pomoc žáků 5. ročníku při výsadbě stromů na štěrkovišti ve Spytihněvi 
Červen: 

 Školní výlet žáků 8. ročníku do Štramberku 

 Školní vlastivědný výlet žáků 7. ročníku do Kopřivnice 

 Plavecká soutěž „Stříbrný věnec“ v Plavecké škole Zlín – 2. a 3. místo v kategorii 
vesnických škol 

 Školní výlet žáků 1. ročníku do ZOO Lešná 

 Exkurze do Osvětimi a Krakova pro žáky 9. ročníku – prohlídka Státního muzea 
Osvětim – Ausschwitz a Březinka – Birkenau a historického centra Krakova 

 Poslední zvonění žáků 9. ročníku, ve kterém se deváťáci představili v kostýmech 
připomínající jejich budoucí povolání a zároveň pasovali nynější žáky 8. ročníku na 
nejstarší žáky školy 

 Sportovní den na novém sportovišti u školy – vytrvalostní a slalomový běh, cvičení 
s míči, atletický trojboj, skok daleký a další 

 Branný den – zdravověda, poučení o nebezpečných plynech, evakuace, plížení 
v terénu, hod granátem na cíl, střelba ze vzduchovky a další disciplíny 



 Pasování na čtenáře – žáci 1. ročníku 

 Divadelní představení divadelního kroužku v sále OÚ s názvem „Zimní pohádka“ 

 Školní akademie žáků 4. – 9. ročníku a slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku včetně 
„šerpování“ 

 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
Významné mimoškolní aktivity pedagogů: vedení kroužků, šablony – projekt, nácvik 
Doučování žáků – celkem 12x v rámci projektu Šablony II 

 Klub logiky – v 1. pololetí školního roku z projektu Šablony I, dva čtenářské kluby a 
badatelský klub ve 2. pololetí z projektu Šablony II 

 Zapojení do pracovních skupin MAP Otrokovice 
Pedagogové pracovali v těchto občanských aktivitách: 

- Sbor pro občanské záležitosti – příprava vystoupení k vítání občánků, setkání seniorů, 
rozsvícení vánočního stromu, moderování rozsvícení vánočního stromu a setkání 
seniorů 

- ZO Halenkovice – ředitelka školy je zastupitelka Obce Halenkovice a kronikářka obce 
- SRPŠ – pomoc některých pedagogů při Pohádkovém lese, při karnevale 

 
Významné mimoškolní aktivity: 

 Sběr druhotných surovin – zakoupení školních potřeb a pracovních sešitů pro žáky 

 Účinkování na stanovištích tradiční akce „Výlet do pohádky“ 

 Nácvik školního divadla 

 Nácvik předtančení na Rodičovský  ples 

 Reprezentace školy a obce ve sportovních soutěžích – florbal, fotbal, biatlon 

 Sportovní a branný den 
 
Spolupráce školy a dalších subjektů 
TJ Halenkovice, Biatlon klub Halenkovice – Trnavský běh, SDH, Modeláři – Drakiáda, SRPŠ – 
Výlet do pohádky, Rodičovský ples, karneval diskotéka pro starší žáky školy, ZUŠ Napajedla 
/detašované pracoviště/ -  obor hudební a výtvarný 
 
Zřizovatel školy: Obec Halenkovice jako zřizovatel školy se staral zejména o materiální a 
provozní zabezpečení školy. Představitelé obce byli zváni na významné školní akce. Nejlepší 
žákyně školy obdržela cenu od starosty obce. 
 
Z finančních prostředků zřizovatele se ve školním roce 2018/2019 realizovaly následující 
akce a byly zakoupeny pomůcky: 

 Montáž kouřovodu                                                                    6 544,- Kč 

 Nové kazetové stropy v učebně fyziky                                 64 960,- Kč 

 Stavební práce v učebně fyziky /izolace, podlahy/          155 856,47 

 Nová elektroinstalace                                                           203 358,47 

 Oprava kamerového zvonku                                                    2 662,- Kč 

 Nové podlahy ve 4 učebnách                                               131 503,- Kč 

 Nové kazetové stropy ve 4 učebnách                                 237 169,- Kč 

 Nová umývadla                                                                         13 669,- Kč 

 Malování, nátěry zárubní, nátěry dveří a radiátorů         129 560,- Kč 



 Navýšení jističů                                                                          25 000,- Kč 

 Opravy žaluzií v obou budovách                                             22 831,- Kč 

 Oprava sádrokartonu pod interaktivní tabulí                         1 650,- Kč 

 Výměna baterií                                                                             6 154,- Kč 

 Učitelské stoly ve třídách staré školy                                      23 246,- Kč 

 Nová telefonní ústředna v ředitelně                                       31 556,80 Kč 

 Interaktivní dotyková tabule                                                    89 216,- Kč 

 Tiskárna – ředitelna                                                                     3 229,49 Kč 

 Vysavač – stará škola                                                                   4 662,- Kč 

 Vysavač – nová škola                                                                   6 014,- Kč 

 Nový program do počítače – jídelna                                          7 929,- Kč 

 Pračka, sušička do mateřské školy                                             22 118,- Kč 

 Kancelářský nábytek do kanceláře školní jídelny                     89 532,- Kč 

 Monitor k počítači v nové učebně fyziky                                     4 643,98 

 Nový nábytek do učebny přírodopisu                                        44 428,- Kč 

 Vazač                                                                                                  1 594,- Kč 

 Korková nástěnka                                                                                996,- Kč 

 Programy OFFICE standard pro notebooky ve fyzice              56 108,91 

 Mapa                                                                                                  1 990,- Kč 

 Rychlovarná konvice                                                                           699,- Kč 

 Koberce pro 4 třídy na staré škole                                                 9 600,- Kč 

 Tabulky na označení učeben                                                         19 965,- Kč 

 Servírovací vozík pro mateřskou školu                                          2 290,- Kč 

 Reproduktory k projektoru v nové učebně fyziky                        2 955,- Kč 

 Ventilátor                                                                                                721,- Kč 

 Úklidová sada pro úklid školy                                                          3 286,- Kč 

 Brašna na notebook                                                                             699,- Kč 

 Studie proveditelnosti a výběrové řízení – učebna fyziky       69 400,- Kč 

 Stavební práce v učebnách /nové obklady, zapravení 
děr po elektroinstalaci, nové zárubně  a další                           29 433,- Kč                                                                                                                                               
Celkové náklady činily                                                     1 527 228,90 Kč 
 

SRPŠ zakoupilo ze svého rozpočtu a předalo jako dar škole následující majetek: 
Výklopné koše na třídění odpadu                                  22 499,- Kč 
Nový nábytek do školní družiny na staré škole            60 942,- 
Vybavení malé tělocvičny pro MŠ                                  13 420,- Kč 

 Celkem                                                                                 96 861,- Kč 
Z pokladny SRPŠ byly dále poskytovány finanční příspěvky na lyžařský výcvik žáků 7. ročníku, 
na dopravu dětí do Slováckého divadla, na školu v přírodě základní i mateřské školy, na 
mikulášské balíčky, na dárkové balíčky pro prvňáčky, autobusovou dopravu na různé kulturní 
akce žáků školy, startovné a další záležitosti. 

 
Z projektů: 
Učebna fyziky a chemie – dodávky ICT                                        669 933,14 Kč 
Učebna fyziky a chemie – firma SKOLAB                                  1 322 886,95 Kč 
Učebna fyziky a chemie – firma VALPO                                        511 982,51 Kč 



Šablony I – sedací vaky pro odpočinkovou zónu                             7 370,- Kč 
Šablony I – stavebnice                                                                         2 740,- Kč 
Šablony – sedací pytle                                                                         1 297,- Kč 
Celkem                                                                                           2 516 209,50 Kč 
 
Nadace SYNOT – vybavení pro malou tělocvičnu pro děti MŠ      10 000,- Kč 
 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI, testování žáků 
Ve školním roce 2018/2019 proběhlo testování žáků 9. ročníku v oblasti dopravní výchovy.  
Ve dnech 11. – 14. června 2019 proběhla na naší škole kontrola ze strany České školní 
inspekce za účasti pěti kontrolních pracovníků pod vedením Mgr. Petra Švrčka. Mimo 
kontroly všech oblastí výchovy a vzdělávání v základní škole, mateřské škole i školní družině 
byla kontrolována dokumentace, práce s dětmi se speciálními vzdělávacími potřebami, dále 
osobní a personální dokumentace, bezpečnost práce, tzv. spotřební koš ve školní jídelně, 
spolupráce se spolky a sdruženími, se zřizovatelem, ostatními školami a další. Předmětem 
této kontrolní činnosti byly také četné hospitace v mateřské škole, na obou stupních 
základní školy i ve školní družině. Výsledky celé kontroly ze strany ČŠI jsou uvedeny 
v inspekční zprávě, která je přístupná veřejnosti. 
Dále škola testovala žáky 7. ročníku u firmy Společnost pro kvalitu školy, o s. s těmito 
výsledky: 
 
 
Český jazyk            úspěšnost 80,7 %          69 % zapojených škol bylo horších než naše škola 
Matematika          úspěšnost 47,9 %          91 % zapojených škol bylo horších než naše škola 
Anglický jazyk       úspěšnost 73,3 %          69 %         „                                „ 
Fyzika                     úspěšnost 44.3 %          97 %         „                               „ 
Biologie                 úspěšnost 69,6 %          94 %         „                                „ 
 

Mateřská škola 
Mateřská škola v Halenkovicích je trojtřídní předškolní zařízení s celodenním provozem od 

6.00 hod. do 16.00 hod. Poskytuje předškolní vzdělávání pro děti zpravidla od dvou do šesti 

let. 

Ve školním roce 2018/2019 navštěvovalo mateřskou školu 64 dětí / 26 chlapců a 38 děvčat /. 

1.tř. Sluníčka 15 dětí /2 - 3,5 leté / 1 ped. pracovnice + chůva 

2.tř. Koťátka 24 dětí /5 – 7 leté / 2 ped. pracovnice 

3.tř. Berušky 25 dětí /3,5 - 5leté / 2 ped. pracovnice 

Do 1.tř. ZŠ bylo zapsáno 16 dětí, 5 dětí má OŠD. 

Průměrná docházka byla 17 dětí na třídu. Ve třídě Sluníček byla průměrná docházka 10 dětí, 

ve třídě Koťátek 19 dětí a ve třídě Berušek 18 dětí. 

Všechny kvalifikované učitelky pracovaly na plný úvazek, dále školnice s úvazkem 1,0 . 

Zápis do mateřské školy pro školní rok 2018/2019 se konal 9.5.2019. Žádost o přijetí k 

předškolnímu vzdělávání podali zákonní zástupci 22 dětí, z nichž 18 bylo přijato k 

předškolnímu vzdělávání. 



Děti mají v mateřské škole k dispozici třídy – herny, rozdělené na hrací dětská centra, kde 

probíhají činnosti dle požadavků rámcového vzdělávacího programu, dále jídelní část, která 

slouží pro stravovací účely. Každá třída má k dispozici umývárnu, WC a prostornou šatnu. 

Všechny místnosti jsou vybaveny účelně a esteticky, průběžně je doplňován sortiment 

učebních pomůcek podle věkového složení třídy, aktuální nabídky a finančních možností 

školy. 

K mateřské škole patří i školní zahrada, která plně slouží potřebám dětí předškolního věku a 

je dostatečně vybavena zahradním mobiliářem, také okolí mateřské školy nabízí pro děti 

všestranné vyžití. 

Strava pro děti je do mateřské školy dovážena ze školní jídelny při ZŠ Halenkovice v 

uzavřených nerezových várnicích a ihned vydávána strávníkům v MŠ. Děti mají k dispozici 

bohatý a pestrý jídelníček, rozložený do ranní svačiny, ovocné přesnídávky, oběda a 

odpolední svačiny. Rodiče mají možnost sledovat složení jídelníčku a rozpis jídel na nástěnce 

v MŠ nebo na webových stránkách Mateřské školy v Halenkovicích. Škola neustále pracuje 

na zlepšení podmínek dětí i zaměstnanců, udržuje a zvelebuje prostředí školy, pečuje o vztahy 

uvnitř i vně školy a klade důraz na osobnostně sociální výchovu dětí a jejich vzdělávání dle 

Rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání. 

MŠ pracovala podle vlastního školního vzdělávacího programu „ Svět je velká skládačka “, 

jehož základem je Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání. Pro letošní rok 

jsme vytvořili 8 integrovaných bloků společných pro všechny třídy. K naplnění cílů těchto 

bloků si každá třída volí vlastní cestu v podobě tematických celků a projektů a to po 

důkladném zhodnocení podmínek třídy. Obsah jednotlivých témat směřoval k naplnění dílčích 

cílů stanovených v RVP PV. Motivační bloky TVP na sebe plynule navazovaly v souvislosti s 

děním v MŠ, naší obci i přírodě. Děti tak přirozeně a radostně prožily podzimní měsíce, 

pohádkovou zimu, jarní měsíce a velikonoční svátky, zápis do 1.třídy ZŠ i letní rozloučení s 

mateřskou školou. Výběr obsahu jednotlivých tematických bloků vycházel z potřeb a zájmů 

dětí, přihlíželi jsme také na věkovou skladbu dětí. 

Jednotlivé tématické celky byly po jejich ukončení evaulovány a byla stanovena případná 

opatření do dalších navazujících tematických bloků. 

Během roku jsme uplatňovaly pravidla, která staví na pomoci druhému, ohleduplnosti, 

přátelství, ale také potřebě uklízet své místo. Děti se v kolektivu učily správnému chování, 

stolování, sebeobsluze, hledat si nové kamarády a získávaly nové poznatky o světě kolem nás. 

Velmi dobrou formou práce se ukázala činnost v KK, kde se rozvíjel mluvený projev dětí, 

sebevědomí při vyjadřování vlastního názoru a řešení vzniklých situací. Činnosti realizované 

v tématickém celku obohacovaly prožívání každého dne dětí v MŠ, umožňovaly rozvoj 

každého jednotlivého dítěte a to ve všech pěti oblastech ( biologické, psychologické, sociálně-

kulturní, interpersonální a environmentální). V práci s předškoláky jsme využívali pracovní 

sešity pro předškolní vzdělávání – Kuliferda. Hravou formou se tak děti připravovaly na 

školu. Zvýšenou pozornost jsme také věnovali vadné výslovnosti řeči. Děti, kterých se tyto 

vady týkaly, pracovaly pravidelně s logopedickým preventistou. 

Ve třídě Koťátek pracovaly paní.učitelky podle individuálního vzdělávacího plánu s 1 dítětem 

s OŠD. 

Naše aktivity jsme také směřovaly do citových a prožitkových zážitků – výlety do lesa, 

návštěva farmy, v rámci projektu „ Jablíčko“ jsme navštívili ovocný sad u Hrbáčků, také jsme 

shlédli moštování jablíček a vaření povidel v areálu ČZS v Halenkovicích. U příležitosti Dne 

země jsme navštívili Kovosteel ve St. Městě, vánoční a velikonoční dílničky v DDM Sluníčko 

v Otrokovicích. 

Každý měsíc děti shlédly v MŠ loutkové představení, navštívili jsme také divadelní 

představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti. 



Předškolní děti od 2. pololetí navštěvovaly plaveckou školu v Uh. Hradišti – kde získaly 

základy plaveckých dovedností, které jsou potřebné pro pokračování v plavecké výuce v ZŠ. 

 / orientace ve vodě, pod vodou, splývání, dýchání do vody, skok do vody, apod. / 

Během šk. roku pracoval na MŠ kroužek logopedie, kroužek grafomotoriky , cvičení pro 

nejmenší a centrum pro děti , které ještě nenavštěvují MŠ. 

V DVPP se učitelky vzdělávaly v oblastech z projektu Šablony I pro MŠ a ZŠ, vzdělávací 

agenturu Mgr. Jitky Blechové, NIDV Zlín a projektu MAP II na Otrokovicku. 

Pedagogičtí pracovníci mateřské školy absolvovali semináře: 

- Rozvoj nadaného dítěte v běžné mateřské škole 

- Individualizace předškolního vzdělávání 

- Logopedická prevence – setkání logopedů a logopedických asistentek 

- Školní připravenost dětí – souhrn předpokladů pro úspěšné zvládnutí nároků školy, školní 

zralost z pohledu logopeda – odborně zaměřená tematická setkání s rodiči s pracovníky SPC 

Zlín. 

- Klima třídy - vzdělávací seminář v rámci projektu MAP II Otrokovice 

Jedna paní učitelka se účastní čtyřletého projektu MAP II na Otrokovicku – práce ve skupině 

pro předškolní vzdělávání. 

Během celého roku jsme spolupracovaly se ZŠ na přípravě dětí pro vstup do ZŠ. Předškolní 

děti navštívily 1.tř. ZŠ / shlédly část matematiky, prvouky a JČ/. 

Děti také navštívily ŠD, kde je paní vychovatelka seznámila s činností družiny, připravila jim 

společenské hry, kreslení a hry dle jejich přání. 

V rámci spolupráce s rodiči proběhly všechny plánované akce, podařilo se nám více vtáhnout 

rodiče do života MŠ / uzavírání podzimní přírody s dědečkem Mecháčkem, podzimní tvoření 

v MŠ, vánoční besídka pro rodiče v sále obecního úřadu/. Děti se prezentovaly na veřejnosti 

při příležitosti vánočních svátků –rozsvícení vánočního stromu v naší obci, besídka pro 

rodiče, vystoupení při setkání seniorů a při vítání nových občánků. 

Také spolupráce s ostatními partnery se ukázala dobrá a podnětná : 

- s hasiči - návštěva požární zbrojnice s ukázkou techniky 

- s ČZS – návštěva v jejich areálu, moštování ovoce, vaření povidel, apod 

- s letecko modelářským kroužkem – ukázka leteckých modelů na letišti a společná akce „ 

Drakiáda “ 

- se ZUŠ v Napajedlích – ukázka hudeb. nástrojů v MŠ, výchovný koncert. 

- S mysliveckým sdružením – oslava dne dětí na myslivecké chatě Větřák 

- DDM Sluníčko Otrokovice – vánoční a velikonoční dílničky pro děti 

Materiální zajištění: 

Pro zkvalitnění práce s dětmi jsme během roku zajistili nové pomůcky a hračky. Zakoupili 

jsme do naší tělocvičny z grantu Nadace – děti, kultura a sport nové cvičební sety a pomůcky 

ke cvičení, které slouží k rozvoji pohybu dětí. 

Z grantu Synot jsme obdrželi částku 10.000,- Kč a zbývající částku na pořízení nám přispělo 

SRPŠ. 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsme uskutečnili tyto akce: 

 

Září 

- podzimní vycházky do okolí MŠ – seznamování s okolím 

- vystoupení Truhlíka a Truhličky v MŠ / výukový program - stolování / 

- návštěva výstavy ovoce a zeleniny na OÚ Halenkovice 

 



Říjen 

- zahájení kroužků logopedické prevence v MŠ 

- zahájení kroužku „ Cvičení pro rodiče s dětmi - tělocvična ZŠ “ 

- zahájení „ Centra pro rodiče s dětmi v MŠ “ 

- třídní schůzky v MŠ / 1.10.2018 / 

- loutkové divadlo Šikulka / 3.10.2018 / 

- sdílení s rodiči z projektu Šablony I – odborná přednáška Mgr. Muchové z SPC Zlín a Mgr. 

Kohelové logopedky SPC Zlín./ 11.10.2018 / 

- projektový týden „ Koulelo se koulelo “ / - návštěva moštárny v areálu ČZS Halenkovice, 

sadu u Hrbáčků , ………… 

- „ Drakiáda “ - společně s rodiči pouštění draků na Vrchovici / 7.10.2018/ 

- zahájení grafomotorického kurzu „ Nebojte se psaní “ / děti 5-7leté/ 

- Den otevřených dveří v MŠ / oslavy v obci – 100 let od založení republiky 26.10.2018/ 

Listopad 

- Den otevřených dveří v MŠ - „ Kouzlení z přírodnin “ - uspávání podzimní 

přírody s dědečkem Mecháčkem - společná akce s rodiči / 5.11.2018 / 

- Soutěž o nejkrásnější výrobek z dýní / 5.11.2018 / 

- Návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ /15.11.2018/ 

- návštěva v družině – tř. Koťátka /23.11.2018/ 

- Vánoční fotografování dětí / 20.11.2018 / 

Prosinec 

- Vystoupení dětí při Rozsvěcování vánočního stromu v obci / 1.12.2018 / 

- Vystoupení dětí pro seniory / 3.12.2018 / 

- Návštěva Mikuláše v MŠ / 5.12.2018 / 

- Vánoční dílničky v DDM Sluníčko Otrokovice / 7.12.2018 / 

- Vánoční besídka pro rodiče společná s 1. – 3. třídou ZŠ v kulturním domě Halenkovice / 

19.12.2018 / 

- Divadlo pí. Sasínové z UH. Vánoční pohádka / 20.12.2018 / 

- Vánoční posezení s 1. tř. ZŠ – zpívání koled / 20.12.2018 / 

Leden 

- návštěva místního kostela – prohlídka betlému, vánoční výzdoby, povídání 

s otcem Tomášem Kaňou / 9.1.2019 / 

- návštěva místní knihovny- prohlídka betlémů, čtení příběhu pí. knihovnicí 

„ Jak to bylo na tři krále “. / 11.1.2019 / 

- vystoupení Truhlíka a Truhličky / 28.1.2019 výukový program o hygieně / 

Únor 

 

- loutková pohádka pro děti v MŠ – Zimní radovánky veverky Zrzečky /18.2.2019/ 

- loutková pohádka pro děti v MŠ – Tři prasátka - 21.2.2019 

- návštěva v knihovně tř. Sluníčka 21.2.2019 

- návštěva v knihovně tř. Berušky a Koťátka - 22.2.2019 



Březen 

- zahájení předplaveckého kurzu v Plavecké škole UH / 4.3.2019 / 

- kouzelník Waldini v MŠ / 7.3.2019 / 

- karneval v MŠ 

- návštěva seniorů v MŠ – čtení pohádek dětem 

- firma Prima Vizus v rámci projektu „ Koukají na Vás správně “ vyšetření 

očí pro přihlášené děti / 15.3.2019 / 

- návštěva předškoláků v 1. třídě ZŠ /26.3.2019/ 

- společnost Seiferos – výukový program - Letové ukázky s dravci- 

/27.3.2019/ 

Duben 

- hudební vystoupení p. Vojkůvky v MŠ / 3.4.2019 / 

- zápis do 1. třídy základní školy / 4.4.2019 / 

- návštěva v družině – tř. Koťátka /10.4.2019/ 

- fotografování dětí na společnou fotografii / 11.4.2019 / 

- velikonoční dílničky v DDM Sluníčko Otrokovice / 12.4.2019 / 

- vyhodnocení soutěže O nejkrásnější kraslici / 17.4.2019 / 

- ukázka pletení tatarů p. Frolík / 17.4.2019 / 

- hudební vystoupení ZUŠ Napajedla – ukázka hud .nástrojů / 24.4.2019 / 

- návštěva čistírny odpadních vod v Halenkovicích / 25.4.2019 / 

- den otevřených dveří v MŠ / 26.4.2019 / 

- ukázka keramiky pro předškolní děti – pí. Lišková ZUŠ Napajedla /30.4.2019/ 

Květen 

- návštěva hasičského záchranného sboru Otrokovice – všechny třídy / 7.5.2019/ 

- návštěva statku u Pavelků – všechny třídy, termíny dle domluvy 

- zápis do MŠ pro šk. rok 2019/20 /9.5.2019 / 

- hudební představení v ZUŠ Napajedla – tř. Koťata /22.5.2019/ 

- „ Výlet do pohádky “ – 31. ročník / 25.5.2019 / 

- oslava Dne dětí – Cirkusové vystoupení p. Navrátila /31.5.2019/ 

Červen 

- výlet do archeoskanzenu Modrá, návštěva botanické a sladkovodní expozice Živá voda – 

všechny třídy /5.6.2019/ 

- návštěva Slováckého divadla v Uh. Hradišti – pohádka „ Anička a bylinkové kouzlo“ 

/11.6.2019 všechny třídy/ 

- Škola v přírodě pro předškoláky – Velké Karlovice / 17.6. – 21.6.2019 / 

- Rozloučení s předškoláky /25.6.2019/ 

- Návštěva multifunkčního kina v Napajedlích   

- Spaní předškoláků v MŠ / /7.6.2019/ 

 

 

 

 

 



Závěr výroční zprávy 
 
      Činnost základní i mateřské školy vycházela z celoročního plánu práce a většina úkolů 
byla splněna. Výuka probíhala ve všech ročnících podle upraveného vlastního vzdělávacího 
programu pro základní vzdělávání – „Veselá škola“. V upraveném ŠVP byla zavedena výuka 
povinně volitelného předmětu anglický jazyk, byla posílena hodinová dotace matematiky 
téměř ve všech ročnících na základě zrušených vyučovacích hodin výchovy ke zdraví. 
Problematika tohoto předmětu byla začleněna do jiných vyučovacích hodin, převážně do 
občanské výchovy. 
     Škola v průběhu roku plnila úkoly z Výzvy č. 02_16_022 pro podporu škol formou 
projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ s názvem Projektu „Veselá 
škola“. Projekt je zaměřen na jedno z kombinací následujících témat: osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z mateřské do 
základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce s rodiči dětí a žáků. Realizace 
projektu byla zahájena 1. 1. 2017 a byla ukončena 31. 12. 2018. Celkové výdaje činily 
940 314,- Kč. Škola si vybrala následující šablony: doučování žáků, klub zábavné logiky, 
vzdělávací programy pro učitele, chůva pro děti v MŠ, odborně zaměřená tematická 
setkávání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ. Splněním všech úkolů a vypracováním závěrečné 
monitorovací zprávy byl projekt na konci roku 2018 ukončen. 
Od 3. ledna 2019 škola začala plnit úkoly z projektu Šablony II, na který jsme dostali dotaci 
celkem 1 233 162,- Kč. Projekt bude realizován v průběhu dvou let. Ukončen tedy bude 
k 31. 12. 2020. V rámci projektu se v základní škole bude i nadále realizovat šablona 
doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, šablona klubů, šablona využití ICT a 
šablona vzdělávání pro pedagogické pracovníky. V mateřské škole byla vybrána šablona pro 
chůvu, šablona pro  další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro projektové dny 
v mateřské škole i mimo mateřskou školu a tématická setkání s rodiči. 
O jarních prázdninách začala realizace projektu „Učebna fyziky a chemie“. Nejdříve se 
provádělo odstranění staré podlahy. Při kontrolní sondě bylo zjištěno, že v této učebně 
chyběla jakákoliv izolace podlah, což muselo být napraveno ještě před zahájením realizace 
celého plánovaného projektu. Další práce probíhaly za běžného provozu školy až do června 
2019.  Bylo to velmi náročné zajistit běžný provoz školy a přitom skloubit výuku se všemi 
pracemi na nové učebně. Navíc učebna fyziky chyběla při sestavování rozvrhu, a tak se 
vyučovalo ve školní knihovně, ve školní družině a někdy i ve školní jídelně. Přes všechny 
problémy mohla být zahájena zkušební výuka v této učebně již v polovině měsíce června. 
 
      Na hlavní prázdniny byla naplánována generální rekonstrukce dalších čtyř učeben 
v budově nové školy. Aby se všechny plánované akce stihly během hlavních prázdnin, 
vyhlásila ředitelky školy ředitelské volno, a tak výuka pro školní rok 2018/2019 skončila již 
v pondělí 24. června. Ve čtvrtek 20. června proběhl branný den pro všechny žáky školy a 
v pátek 21. června sportovní den taktéž pro celou školu. Z tohoto důvodu mohly být 
stavební práce, tj. odstranění 60 let starých parket, zahájeny již ve středu 19. června.  
V těchto učebnách byly tedy staré parkety nahrazeny novou podlahovinou, byla provedena 
nová elektroinstalace, v učebnách byly instalovány nové kazetové stropy, do kterých se 
zapojilo zářivkové osvětlení. V neposlední řadě byly odstraněny nánosy starých maleb, 
učebny byly znovu vymalovány, nastříkány radátory, natřeny zárubně a dveře, vyměněny 
kliky, instalována nová umývadla včetně nových obkladů a další práce. 



V učebně přírodopisu byly vyměněny zastaralé dveře z učebny do kabinetu, dále 
zabudovány kovové zárubně za poškozené dřevěné. Tato učebna dostala také zbrusu nový 
nábytek včetně nové interaktivní tabule.  
Množství zastaralých, poškozených a hlavně několik desítek let nepoužívaných pomůcek 
pro výuku přírodopisu, fyziky, chemie, ale i jiných předmětů bylo vyřazeno, a tím vznikly 
mnohé prostory pro uskladnění dalších potřebných a hlavně využívaných pomůcek. 
     O hlavních prázdninách dostala i učitelská sborovna nový nábytek. V podzimních 
měsících byl vyměněn také nábytek v kanceláři účetní školy a vedoucí školní jídelny. 
Ve školní zahradě bylo uskladněno množství inertního materiálu, který byl pracovníky OÚ 
Halenkovice odvezen na skládku. Dále byly vykáceny staré a suché stromy a keře. 
Ze sklepa a dalších skladovacích prostor bylo odvezeno množství odpadu, nepotřebného a 
roky nevyužívaného materiálu. Byl proveden generální úklid kabinetu pomůcek na staré 
škole. To vše si vyžádalo prakticky nepřetržitou přítomnost ředitelky školy ve škole a to 
navzdory hlavních prázdnin. 
     Nakoupili jsme do budov nové i staré školy nové nádoby na třídění odpadu, protože 
doposud byly na chodbách obou budov nevzhledné koše nebo přímo venkovní popelnice. 
Zajistili jsme pro všechny vyučující notebooky včetně připojení na internet. Téměř 
nefunkční počítačová učebna byla přestěhována do učebny fyziky a chemie, kde je 
instalována v rámci projektu 28 nových notebooků.  
Zajišťovali jsme množství programů v rámci environmentální výchovy - žáci sbírali starý 
papír, třídili odpad, sbírali hliník. Pracovníci školy vedli všechny žáky k péči o životní 
prostřední, k šetření vodou, elektrickou energií a ostatními materiály. 
     Škola byla zapojena do projektu Školní mléko a Ovoce do škol. Školní mléko bylo nově 
dodáváno z ekofarmy Javorník ve Štítné nad Vláří. Žáci 1. – 3. ročníku se v jarních měsících 
učili plavat v Plavecké škole ve Zlíně. Pokračovala výuka dopravní výchovy na dopravním 
hřišti v Otrokovicích – Kvítkovicích. 
     Školní družina pracovala podle svého vzdělávacího programu „Správný kluk a správná 
holka“.  Školní družina pracovala ve třech odděleních při počtu 63 dětí. Provozní doba ranní 
družiny byla v době 6.00 – 7.30 hodin a odpolední družina probíhala v době 11.30 – 16.00 
hodin. V průběhu školního roku připravily vychovatelky školní družiny mnoho akcí. 
Z uvedeného výčtu všech akcí je zřejmé, že ve škole se uskutečnilo mnoho již tradičních 
akcí, ale také vznikly nové aktivity, které měly u rodičů pozitivní ohlas. 
Na škole vznikl v tomto školním roce školní parlament, který se prezentoval několika 
zdařilými akcemi. Kladně byla hodnocena především „Noc superhrdinů“. 
Výborná byla spolupráce s místní knihovnou pod vedením p. Pavlíny Bieberlové.  
Na škole po celý školní rok působilo detašované pracoviště ZUŠ Rudolfa Firkušného 
Napajedla – obor výtvarný a hudební. 
Na dobré úrovni probíhala spolupráce s místními organizacemi v obci, se SRPŠ a také nová 
spolupráce s DDM Matýsek, čímž mohla vzniknout nabídka nových kroužků pro všechny 
žáky školy. 
     Na základě podzimních voleb do obecního zastupitelstva byly nově zvoleny dvě členky 
školské rady za ZO Halenkovice. Byla to Ing. Arch. Zuzana Šalášková a paní Anna 
Kašpárková, která se stala novou předsedkyní školské rady. Nová školská rada se sešla do 
konce školního roku celkem třikrát a mimo projednání a schválení potřebných dokumentů 
se zajímala o veškeré dění ve škole pod novým vedením. Na všech schůzkách byla přítomna 
i ředitelka školy, která odpovídala na četné dotazy všech členů školské rady. 



         V průběhu celého školního roku 2018/2019 probíhala výborná spolupráce se 
zřizovatelem školy tj. Obcí Halenkovice. Bez podpory a pomoci obecního úřadu by nemohlo 
být realizováno takové množství stavebních prací, oprav a dalších aktivit. Pracovníci 
obecního úřadu pomáhali škole téměř při všech větších stavebních, úklidových, kulturních a 
dalších akcích. Z tohoto důvodu vyslovuje ředitelka školy velké poděkování všem 
pracovníkům OÚ,  zastupitelům a celému Obecnímu úřadu Halenkovice pod vedením pana 
starosty Jaromíra Blažka za obrovskou podporu, pochopení a příkladnou spolupráci při 
řešení všech náročných úkolů v celém školním roce 2018/2019. 
 
 
 
 
 
Datum zpracování výroční zprávy: září 2019 
Datum projednání na pedagogické radě: 24. 9. 2019 
Datum schválení školskou radou: 7. října 2019    
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