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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 

Název školy:  Základní škola a Mateřská škola Pozděchov, okres Vsetín 

Sídlo:   Pozděchov 192, 756 11 

Okres:   Vsetín 

 

Zřízení školy: uvedena do provozu v r. 1966 

Právní forma: Právní subjektivita od 1. 7. 2001, příspěvková organizace 

IČ:   70918449 

     

Zřizovatel:       Obec Pozděchov 

Sídlo:    Pozděchov 215 

Okres:   Vsetín 

 

Ředitelka školy: Mgr. Ludmila Skanderová 

 

Kontakty na školu: Pozděchov 192, 756 11 

         Tel./fax  

                              Ředitelství:  571 456 030  

         MŠ:   571 456 040 

   ŠJ:   571 456 049 

             Email: zspozdechov@volny.cz 

   Web: www.skolapozdechov.cz 

                

        

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

Základní škola            100 žáků   IZO 102 768 196 

Mateřská škola 35 dětí     IZO 150 009 780 

Školní družina          30 žáků   IZO 120 400 227 

Školní jídelna           117 stravovaných  IZO 120 400 235 

 

Počty tříd a žáků: 

1. stupeň:  2 třídy, 29 žáků 

Školní družina:   1 oddělení, 25 žáků 

Mateřská škola: 2 třídy, 35 dětí 

 

Školská rada: 

Ve školním roce 2014/15 má 3 členy: 

Za zřizovatele: Jindřich Zicha 

Za rodiče: Jana Štachová 

Za pedagogické pracovníky: Mgr. Jarmila Smilková 
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 

 

ŠVP – ZV – Škola komunikace s lidmi a přírodou  

ŠVP – MŠ - Sluníčko 

 

 

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 

 

 

Pedagogičtí pracovníci 

Pedagogičtí pracovníci Vzdělání Obor, aprobace, 

kvalifikace 

Úvazek 

Ředitelka VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 1 

Učitelka ZŠ VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 1 

Vychovatelka ŠD/Učitelka 

ZŠ 

VŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika, Učitelství 

pro 2. stupeň 

(HV/VV) 

0,44/0,45 

Učitelka MŠ/Učitelka ZŠ SŠ Vychovatel školských 

zařízení 

0,90/0,13 

UčitelkaMŠ/vychovatelka ZŠ VŠ Chemie a technologie 

materiálu 

0,70/0,11 

Učitelka MŠ SPgŠ Učitelství pro MŠ 1 

 

Odborná kvalifikovanost:  60 % 

Průměrný věk: 44 let 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

Účetní/ved. stravování 0,4/0,4 SEŠ 

Kuchařka 0,8 SOU spol. strav. 

Kuchařka 0,6 SŠ 

Kuchařka/Uklízečka 0,3/0,6 SOU 

Uklízečka 0,7 SOU 

 

 

 

 

 



4. ÚDAJE O ZÁPISU DO MŠ 

Počet žádostí na školní rok 2015/2016 Přijato  - školní rok 2015/2016 

12 11 

 

 

5. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ  

    DO ŠKOLY 

 

Nastoupili do 

 1.roč. – 2014/15 

Zapsaní do 

1. roč. – 2015/16 

Počet žádostí 

o odklad  

Nastoupí do 

1.roč.– 2015/16 

7 12 1 10 

 

 

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2014/2015 

 

Ročník 

Počet žáků  

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 7 7 0 0 

2. 7 7 0 0 

3. 4 4 0 0 

4. 1 0 1 0 

5. 10 6 4 0 

Celkem 1.st. 29 24 5 0 

 

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2014/2015 

 

Ročník 

Pochvala 

třídního 

učitele 

Pochvala 

ředitele školy 

Napomenutí 

třídního učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

1. 0 0 0 0 0 

2. 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 

5. 0 0 0 0 0 

Celkem 1.st. 0 0 0 0 0 

 

 

 



Snížené stupně z chování na konci školního roku 2014/2015 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 -  neuspokojivé 0 0 

 

 

Absence žáků za školní rok  2014/2015 

 Zameškané 

hod. 

Průměr na 

žáka 

Neomluvené 

hod. 

% ze všech 

zam. hod. 

1. pololetí  723 24,9 0 0 

2. pololetí 1029 35,4 0 0 

Celkem za šk. rok 1752 60,3 0 0 

 

 

Údaje o integrovaných žácích pro školní rok 2014/2015 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami 

učení: 
3 1 

S vadami řeči: 0 0 

Nadaný žák: 0 0 

 

Péče o integrované žáky a spolupráce s PPP je na velmi dobré úrovni. V průběhu celého roku 

probíhá vyhledávání žáků se SPU. 

V letošním školním roce bylo obnoveno testování žáků 5. třídy. Testování prováděla 

Společnost pro kvalitu školy, o.s. Toto testování není povinné a jsou zde monitorovány 

přihlášené školy ze Zlínského kraje.  Testování se zúčastnilo 2 058 žáků ze 123 tříd pátých 

ročníků. V porovnání ostatních přihlášených škol si naše děti nevedly špatně. V matematice 

byla úspěšnost 81percentil, v anglickém jazyce 81 percentil, ve všeobecných znalostech 86 

percentil. Pouze v českém jazyce byla úspěšnost 30 percentil, což je velmi nízká úspěšnost. 

Z toho vyplývá, že se v příštích letech musíme zaměřit především na oblast rozvoje 

mateřského jazyka. 

V novém školním roce zapojíme děti od 2. do 4. ročníku do matematické soutěže „Klokan“. 

 

 

7. ÚDAJE O PŘESTUPECH ŽÁKŮ NA 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Přehled vycházejících žáků z naší školy (na 2. stupeň): 

 

 Počet žáků, kteří 

přestoupili na 2. st. 

Procent 

ZŠ Valašská Polanka 10 100 % 

Celkem 10 100% 

  

Ve čtvrtém ročníku byl pouze 1 žák, který přestoupil do 5. třídy do ZŠ Valašská Polanka. 



8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ  

 

Datum Místo konání Název kurzu Účastníci 

Listopad 2014 Vsetín Angličtina od začátku Učitelka MŠ 

Duben 2015 Kroměříž 
Rozvíjíme čtenářskou 

gramotnost 
učitelka ZŠ 

Květen – prosinec 

2015 
Zlín 

Studium pro ředitele škol 

a školských zařízení 
Ředitelka ZŠ 

Květen 2015 Olomouc 
Podpůrná opatření ve 

vzděl. dětí a žáků se SVP 
Ředitelka ZŠ 

 

 

    STUDIUM ODBORNÉ KVALIFIKACE PEDAG. ZAMĚSTNANCŮ 

 

Datum Místo konání Název studia Účastníci 

Září 2014 – červen 2015 

Střední škola 

pedagogická a 

sociální Zlín 

Předškolní a mimoškolní 

pedagogika 
učitelka MŠ 

Září 2014 – červen 2015 

Ostravská 

univerzita 

Ostrava 

Učitelství pro mateřské 

školy 
učitelka MŠ 

Září 2014 – červen 2015 

Ostravská 

univerzita 

Ostrava 

Rozšiřující studium 

učitelství 1. st. ZŠ 
učitelka ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY 

 

1 únor Recitační soutěž – školní kolo – 29 žáků 

2 březen Recitační soutěž – okrskové kolo – 1 žák 

3 květen Turnaj ve stolním tenise – 2 žáci 

5 červen Turnaj ve florbalu – 10 žáků 

 

 

Většina dětí (25) navštěvovala v rámci předplatného pro nejmenšího diváka Městské divadlo  

ve Zlíně. 

 

 

 

 

 

AKCE, KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY, BESEDY - ZŠ 

 

1 září Kopce nad rodnú dědinů – projektový den 

2 říjen Třídíme odpad – návštěva firmy Koveko 

3 listopad Lety do vesmíru, sluneční soustava – hvězdárna Vsetín 

4 prosinec Mikulášská nadílka žáků 5. třídy 

5 prosinec Vánoční jarmark 

6 prosinec Ten vánoční čas – projektový den – občanské sdružení Líska 

7 únor Dětský karneval 

8 únor Masopust – projektový den 

9 únor Kniha – nejlepší přítel člověka – projektový den 

10 březen Jak probudit měsíce – ZUŠ Valašská Polanka 

11 březen Zvyky a tradice Velikonoc 

12 květen Svátek matek 

13 červen Den dětí – filmový festival Zlín 

14 červen Otevírání studánek – Myslivecká sdružení Pozděchova a Prlova 

15 červen Etické dílny – občanské sdružení Tim 2,2 

16 červen Škola nanečisto 

17 červen Požární ochrana – SDH Pozděchov 

18 červen Den v pohybu – projektový den 



 

 

 

 

Kvůli nepřízni počasí se neuskutečnili podle plánu 2 akce (Uctění památky válených obětí a 

Pozděchovský šafrán.) Kvůli přestavbě tělocvičny jsme upustili od akce s ostatními 

malotřídními školami – Olympijský den. 

Pro výstavu mysliveckého sdružení v Pozděchově jsme připravili výtvarné práce dětí 

s tématem Les. 

 

EXKURZE 

 

1. - 5. 21.10.2014  „Koveko“ Valašská Polanka – třídění odpadu 

1. - 5. 07.11.2014  Cesty do vesmíru – Hvězdárna Vsetín 

 

VÝLETY 

 

Třída Datum Místo 

1 - 5. 24. 6. 2013 ZOO Olomouc, město Olomouc 

 

AKCE, KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ, BESEDY, PROJEKTY - MŠ 

 

1 říjen Podzimní tvoření 

2 prosinec Ten vánoční čas – projektový den 

3 Listopad - 

prosinec 
Čertovské dny – projektové dny 

4 prosinec Vánoční jarmark 

6 prosinec Ten vánoční čas – projektový den – občanské sdružení Líska  

7 únor Zimní sporty – projektové dny 

8 únor Karnevalové veselí – projektový týden 

9 únor Dětský karneval 

10 březen Měsíc knihy – projektový týden 

11 březen Zvyky a tradice Velikonoc – občanské sdružení Líska 

12 duben Jarní tvoření 

13 duben Život na zemi – projektový týden 

14 duben Den Země 

15 květen Svátek matek 

16 červen Den dětí – zábavné soutěže a hry 

17 červen Škola nanečisto 

18 červen Požární ochrana – SDH Pozděchov 

19 červen Život v trávě – projektové týdny 

20 červen Včely - projekt 



 

Předškolní děti (10) navštěvovaly v rámci předplatného pro nejmenšího diváka Městské 

divadlo ve Zlíně. 

Téměř každý měsíc pak zhlédly děti MŠ představení zájezdních divadélek. 

 

10. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Preventivní program je realizován především prostřednictvím výukových předmětů a 

výchovným působením na žáky při školních i mimoškolních akcích. 

Ve spolupráci s občanským sdružením Tim 2,2 byly uskutečněny etické dílny s tématem 

přátelství a seznámení se s Biblí. 

V letošním roce jsme se rozhodli spoluúčastnit sbírkové preventivní akce Ligy proti rakovině 

Praha „Český den proti rakovině 2015“, která proběhla celorepublikově 13. 5. a 14. 5. 2015. 

Prodejem kytiček jsme získali 2 740 Kč, které jsme odeslali na účet Ligy proti rakovině. 

Během školního roku navštěvovalo 35 dětí divadelní předplatné v Městském divadle Zlín. 

Významnou podporou prevence sociálně patologických jevů je podpora jejich volnočasových 

aktivit. Ve školním roce 2014/2015 byly pro děti připraveny tyto kroužky: florbalový, 

výtvarný, angličtiny, fléten, římskokatolického a evangelického náboženství. 

Žáci páté třídy připravili pro své spolužáky a děti v MŠ mikulášskou nadílku a masopustní 

průvod. 

Nově byl pro všechny děti školy zorganizován masopustní karneval. 

 

11. PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY 

Tento program je realizován prostřednictvím výukových předmětů s přírodovědným 

zaměřením. 

Do této výuky pak byly začleněny projektové dny s tématy: Za zeleninou, Kopce nad rodnú 

dědinů, Třídíme odpad, Život na zemi, Život v trávě.  

Proběhla beseda s ukázkami hasičské techniky a žáci školy byli na výletě v ZOO Olomouc. 

Ke splnění cíle „vést žáky ke zdravému životnímu stylu“ byly pro žáky připraveny dva 

programy. Mléko do škol, program, v rámci kterého má žák nárok na jeden dotovaný mléčný 

výrobek denně,  a Ovoce a zelenina do škol, v rámci kterého žáci dostali každých 14 dní 

čerstvé ovoce nebo zeleninu, a třikrát ročně byl pro žáky pedagogickým sborem připraven 

projektový den zaměřený na zdravou stravu. 

Škola spolupracuje s místním spolkem myslivosti. Sdružení myslivců Pozděchova a Prlova 

 

VÝLETY 

 

Datum Místo 

 

25. 5. 2015 
Family park Huslenky 



každoročně organizuje pro žáky Otevírání studánek, akci zaměřenou na přírodu, její 

poznávání, ochranu a udržování. Škola stále udržuje spolupráci s okolními zemědělci, kteří 

pro žáky pořádají exkurze zaměřené na ekologický chov zvířat, sepjetí s přírodou a rozvoj 

zemědělského venkova. 

Samozřejmostí je třídění odpadu ve škole. 

V říjnu navštívili žáci ZŠ firmu Koveko ve Valašské Polance, kde se seznámili, jak se tříděný 

odpad dále zpracovává. 

12. ICT  

Ve školním roce 2014/2015 byly zčásti opraveny technické závady v učebně ICT. Byl 

aktualizován program interaktivní tabule, program výuky angličtiny a českého jazyka. Byly 

zakoupeny 2 nové počítače. 

V současnosti je škola vybavena: 14 ks PC –  pro výuku, 1 ks PC – kancelář školní jídelny, 1 

ks PC – ředitelna, 1 ks PC – kabinet I. třídy, 2 ks notebooků – MŠ + učitelka 1. třídy (tyto 

počítače jsou však již zastaralé a bude třeba zakoupit nové). V učebně ICT jsou 2 starší 

počítače, které slouží k výuce žáků. V obou učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule. 

Obnovili jsme webové stránky školy. 

 

13. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2014/2015 25 žáků ze všech pěti ročníků. Kvůli 

zvýšení zabezpečení žáků a k lepšímu dohledu nad žáky se žáci nově mohli pohybovat pouze 

v okolí kmenové učebny (tzn. učebna a přilehlá chodba). Díky této nově vzniklé situaci přibyl 

do družiny nový stolní herní set a zvýšilo se materiální vybavení (stolní hry), aby si mohli 

všichni žáci najít ve volné činnosti svoji aktivitu. 

Protože do školní družiny letos nově přicházeli žáci také v obědové pauze a žáci průběžně do 

družiny docházeli od půl dvanácté až do půl druhé, nebylo často možné plánovat delší 

vycházky do okolí. S žáky jsme se v tomto školním roce proto zdržovali především v okolí 

školy, kde jsme nejčastěji hráli pohybové a logické hry. Využívali jsme také prostory 

tělocvičny a počítačové učebny. 

Kromě běžných odpočinkových, zájmových a rekreačních činností byly pro žáky připraveny 

různé aktivity a akce: pouštění draků, Ježíšek ve školní družině, sáňkování a bobování, 

stavění sněhuláků, jarní hry venku pro týmy, stavění a kácení máje. Mimo tyto akce se žáci 

školní družiny aktivně podíleli na přípravě vánočního jarmarku a vystoupení ke Dni matek. 

 

 

14. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

 

 

 

 

Počet záznamů v knize úrazů 8 

Počet odeslaných záznamů o úrazu  2 



Děti a jejich rodiče jsou každoročně na začátku školního roku seznamováni s bezpečností ve 

škole. Úrazy, které vznikly během roku, nebyly závažné.  

 

 

15. SPOLUPRÁCE S RODIČI 

 

V ZŠ se konaly 4x rodičovské schůzky, z nichž dvě byli tripartitní, 1x konzultace pro rodiče. 

V MŠ se konaly 3x rodičovské schůzky a 1x přednáška pracovnice pedagogicko-

psychologické poradny na téma školní zralosti. 

Byli zvoleni noví zástupci do školské rady. 

 

 

16. PROJEKTY REALIZOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Obecní úřad Pozděchov získal dotaci na realizaci zateplení školy, rekonstrukci tělocvičny, 

jídelny a místnosti školní družiny. 

Firma Johnson Control schválila MŠ grant ve výši 24 067,40 Kč, za který bude nakoupen 

nábytek do MŠ. 

 

 

17. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 

Ve škole v tomto školním roce neproběhla žádná z kontrol České školní inspekce. 

 

 

18. ZÁVĚRY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 

 

a) Materiálně – technické vybavení: získání dotace na stavbu školního hřiště 

       modernizace kuchyně 

       modernizace počítačového vybavení  

 

b) Výchovně – vzdělávací cíle: vedení žáků ke čtenářství 

           uplatňování individuálního přístupu k žákům 

           zajištění volnočasových aktivit 

           pokračování v návštěvách divadel. představení ve Zlíně 

           zajištění předplavecké a zdokonalovací výuky plavání 

                       obnovení spolupráce s malotřídními školami v okolí 

                       větší zapojení žáků do soutěží s různým zaměřením 

                       pokusit se o otevření pobočky ZUŠ Vsetín  

 

c) Personální obsazení:            zajištění kvalifikované učitelky AJ 

 

 

 

Místo úrazu Počet úrazů 

Tělocvična  4 

Učebna ZŠ 1 

Školní zahrada 1 

Školní družina 1 

Třída MŠ 1 



Zprávu vypracovala: Mgr. Ludmila Skanderová 

 

 

Výroční zprávu schválila Pedagogická rada dne: 27. 8. 2015 

 

 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne:  10. 9. 2015 

 

 

 

Výroční zpráva byla odevzdána zřizovateli školy dne: 14.  9. 2015 

 

 

 


