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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           93 stravovaných  IZO 120 400 235 

 

Počty tříd a žáků: 

1. stupeň:  3 třídy, 37 žáků 

Školní družina:   1 oddělení, 26 žáků 

Mateřská škola: 2 třídy, 35 dětí 

 

Školská rada: 

Ve školním roce 2015/16 měla 3 členy: 

Za zřizovatele: Oldřich 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 

učitelka ZŠ VŠ Učitelství pro I. st. ZŠ 1 

vychovatelka ŠD/učitelka ZŠ SŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

0,450/0,1818 

vedoucí učitelka MŠ VŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika,  

Učitelství pro 2.st. 

(HV,VV) 

Učitelství pro 1. St. 

0,94 

učitelkaMŠ SŠ Předškolní a 

mimoškolní 

pedagogika 

0,80 

učitelka MŠ SPgŠ Učitelství pro MŠ 1 

asistentka pedagoga VŠ Specializace v 

pedagogice 

1 

asistentka pedagoga SŠ Obchodní akademie 

Valašské Meziříčí 

0,5000 

 

Nepedagogičtí pracovníci 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

Účetní/ved. stravování 0,4/0,4 SEŠ 

Kuchařka 0,8 SOU spol. strav. 

Kuchařka 0,62 SŠ 

Kuchařka/Uklízečka 0,33/0,67 SOU 

Uklízečka 0,8 SOU 

 

 

 

 



 

4. ÚDAJE O ZÁPISU DO MŠ 

Počet žádostí na školní rok 2017/2018 Přijato - školní rok 2017/2018 

14 8 

 

 

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

    DO ŠKOLY 

 

Nastoupili do 

 1.roč. – 2016/17 

Zapsaní do 

1. roč. – 2017/18 

Počet žádostí 

o odklad  

Nastoupí do 

1.roč.– 2016/17 

9 9 2 7 

 

 

6. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2016/2017 

 

Ročník 

Počet žáků  

celkem 

Prospělo s 

vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo 

1. 9 9 0 0 

2. 11 10 1 0 

3. 6 6 0 0 

4. 7 5 2 0 

5. 4 2 2 0 

Celkem 1.st. 37 32 5 0 

 

Výchovná opatření za uplynulý školní rok 2016/2017 

 

Ročník 

Pochvala 

třídního 

učitele 

Pochvala 

ředitele školy 

Napomenutí 

třídního učitele 

Důtka 

třídního 

učitele 

Důtka 

ředitele 

školy 

1. 9 0 0 0 0 

2. 9 0 2 2 0 

3. 6 0 0 0 0 

4. 7 0 0 0 0 

5. 4 0 0 0 0 

Celkem 1.st. 35 0 2 2 0 

 

 



 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2016/2017 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 -  neuspokojivé 0 0 

 

 

Absence žáků za školní rok  2016/2017 

 Zameškané 

hod. 

Průměr na 

žáka 

Neomluvené 

hod. 

% ze všech 

zam. hod. 

1. pololetí 740 20 0 0 

2. pololetí 1601 43,3 0 0 

Celkem za šk. rok 2341 63,27 0 0 

 

 

Údaje o integrovaných žácích pro školní rok 2016/2017 

Druh postižení: Ročník Počet žáků 

S vývojovými poruchami 

učení: 

2. 

3. 

4. 

5. 

1 

2 

2 

1 

S vývojovými poruchami 

chování: 
2. 1 

S vadami řeči: 2. 1 

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 tomto školním roce probíhalo výběrové zjišťování výsledků žáků 5. tříd. Průměrná 

úspěšnost z ČJ  –  69%, z AJ – 92% a z kombinovaných výchov – 69%. 

 

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

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

 

V letošním roce ukončili vzdělávání v naší škole 4 žáci 5. Ročníku. Jeden žák 2. třídy 

přestoupí ve školním roce 2017/2018 do ZŠ Valašská Polanka.  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ  

 

Datum Místo konání Název kurzu Účastníci 

leden 2017 Zlín 
Práce s dítětem se speciálními 

vzdělávacími potřebami v MŠ. 

asistentka 

MŠ 

březen 2017 Vsetín 
Dítě s poruchou autistického spektra 

v MŠ. 
učitelka MŠ 

leden - květen Vsetín Kurz primární logopedické prevence Učitelka MŠ 

leden - květen Vsetín Kurz primární logopedické prevence Učitelka MŠ 

červen 2017 Vsetín Šablony 2017  Ředitelka ZŠ 

 

V lednu 2017 se škola přihlásila do projektu Šablony pro MŠ a ZŠ I“ v rámci Operačního 

programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, který financuje Evropská unie společně 

s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Název projektu je „Zlepšení kvality 

vzdělávání v ZŠ a MŠ Pozděchov“. Prostřednictvím tohoto projektu budou ve školním roce 

2017/2018  pracovat dvě osobní asistentky, učitelky se zúčastní kurzů z oblastí čtenářské 

pregramotnosti a gramotnosti, angličtiny a matematické gramotnosti. Do jedné učebny bude 

pořízena interaktivní tabule. 

 

    STUDIUM ODBORNÉ KVALIFIKACE PEDAG. ZAMĚSTNANCŮ 

Datum Místo konání Název studia Účastníci 

Září 2016 – červen 2017 

Ostravská 

univerzita 

Ostrava 

Rozšiřující studium 

speciální pedagogiky pro 

absolventy vysokých 

škol učitelského směru 

učitelka ZŠ 

duben 2017 – červen 2017 

Střední 

zdravotnická 

škola Zlín 

Asistent pedagoga 
asistentka 

pedagoga MŠ 

 

 

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 

 

SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY 

 

1 únor Recitační soutěž – školní kolo – 35 žáků 

2 březen Matematická soutěž Klokan – 28 žáků 



 

 

 

 

 

Většina dětí (32) navštěvovala v rámci předplatného pro nejmenšího diváka Městské divadlo  

ve Zlíně. 

První třída navštěvovala divadelní představení organizované v MŠ a předplaveckou výchovu. 

 

 

 

 

 

 

 

AKCE, KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY, BESEDY - ZŠ 

 

1 září Čím krmíme domácí mazlíčky – projektový den 

2 říjen Ve škole bez elektriky – projektový den 

3 říjen Zdravá svačina – projektový den 

4 listopad Po stopách naší školy – projektový den 

5 prosinec Školní akademie k 50. výročí školy + výstava fotografií 

6 prosinec Příchod Mikuláše 

7 leden Zdravá 5 – projektový den 

8 leden Den s pohádkou – projektový den 

9 březen Etické dílny – Buďme kamarádi 

10 březen Etické dílny – Jak se stát dobrým kamarádem 

11 březen Já jsem autista – projektový den  

12 duben Vynášení Mařeny – projektový den 

13 duben Návštěva výstavy + tvoření – Velikonoční výstava kraslic 

14 květen Dopravní kurz 

15 květen Besídka k Svátku matek 

16 květen „Škola nanečisto“ 

17 červen Dětský den – rodiče dětí MŠ 

18 červen Otevírání studánek – Myslivecká sdružení Pozděchova a Prlova 

19 červen Odvaha a statečnost za 2. světové války 

20 červen Zdroje energie – projektový den 

21 červen Moje kamarádka příroda – projektový den 

 

VÝLET 

 

Třída Datum Místo 

1 - 5. 26. 06. 2017 Štramberk 



 

 

 

 

 

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

divadlo ve Zlíně a předplaveckou výchovu. 

Téměř každý měsíc pak děti zhlédly představení zájezdních divadélek. 

V každém oddělení pracovala asistentka pedagoga. 

 

10. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Preventivní program je realizován především prostřednictvím výukových předmětů a 

výchovným působením na žáky při školních i mimoškolních akcích. 

 

AKCE, KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ, BESEDY, PROJEKTY - MŠ 

 

1 říjen Soutěž o nejkrásnějšího skřítka Podzimníčka – vyhodnocení 

2 listopad Vycházka do kostela 

3 listopad Podzimní tvoření rodičů s dětmi 

4 prosinec Vánoční besídka a výročí školy 

6 prosinec Příchod Mikuláše 

7 prosinec Přišel k nám Ježíšek 

8 prosinec Vánoce pro zvířátka (návštěva krmelce) 

9 únor Karneval v MŠ 

10 březen Jarní tvoření rodičů s dětmi 

11 březen Návštěva knihovny v Prlově 

12 duben Přijela pouť (vozíme se na kolotoči) 

13 duben Ekomaškarní v MŠ 

14 duben Stavění máje 

15 květen Den matek 

16 červen Den dětí (akce rodičů pro děti) 

17 červen Projektový den – předškoláci + 1. třída 

18 červen Rozloučení se školkou, Rozloučení s předškoláky 

 

VÝLET 

 

Datum Místo 

 

15. 06. 2017 
Zábavný park – „Džungle“ Vsetín 



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

„Buďme kamarádi“ a „Jak se stát dobrým kamarádem“.  

Během školního roku navštěvovalo 42 dětí divadelní předplatné v Městském divadle Zlín. 

Významnou podporou prevence sociálně patologických jevů je podpora jejich volnočasových 

aktivit. Ve školním roce 2016/2017 byly pro děti připraveny tyto kroužky: florbalový, 

angličtiny, sportovní, pohybově taneční,  římskokatolického a evangelického náboženství. 

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

uskutečnili masopustní průvod obcí, zakončený na obecním úřadě. 

Rodiče dětí MŠ pak připravili nádherný program ke Dni dětí. 

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: Ve škole bez elektriky, Zdravá 

svačina, Zdravá 5, zdroje energie, Moje kamarádka příroda.. 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 dvakrát 

ročně byl pro žáky pedagogickým sborem připraven projektový den zaměřený na zdravou 

stravu. 

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

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

poznávání, ochranu a udržování.  

Samozřejmostí je třídění odpadu ve škole. 

 

12. ICT  

Ve školním roce 2016/2017 byl zakoupen do 2. třídy nový počítač.  

V současnosti je škola vybavena: 17 ks PC –  pro výuku, 1 ks PC – kancelář školní jídelny, 1 

ks PC – ředitelna, 1 ks PC – kabinet 1. třídy, 1 ks notebook –MŠ, 1 ks PC – 1. + 2. třída, 1 ks 

PC – 3. + 4. třída. V obou učebnách jsou nainstalovány interaktivní tabule. 

Průběžně byly aktualizovány webové stránky školy. 

 

13. ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2016/2017 26 žáků 1. - 3.  ročníku.  Provoz ŠD 

byl ovlivněn postupným docházením žáků do družiny po konci vyučování a docházkou do 

zájmových kroužků, proto v plánovaných činnostech převládala skupinová a individuální 

forma. Žáci využívali při hrách nejen učebnu školní družiny, ale také přilehlou chodbu a 

školní jídelnu. Pobyty venku byly realizovány v okolí školy, na školním hřišti a školní 

zahradě.  



Žáci docházející do školní družiny se podíleli na realizaci několika školních akcí, připravovali 

především rukodělné výrobky k výzdobě sálu kulturního domu, kde probíhaly akce k 50. 

Výročí školy a Den matek. Několikrát si mohli žáci v rámci ŠD také připravit zdravou 

odpolední svačinku v rámci projektu Ovoce a zelenina do škol. V rámci rekreačních a 

zájmových činností se věnovali výtvarným, pracovním, hudebně-pohybovým, sportovním a 

dramatickým činnostem.  

Materiální vybavení školní družiny je zastaralé a do budoucnosti bude potřeba jej obnovit. 

 

 

14. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY 

 

 

 

 

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 jedna byla tripartitní, 1x konzultace pro 

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

psychologické poradny na téma školní zralosti. 

 

 

16. PROJEKTY REALIZOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ 

 

Obecní úřad Prlov poskytl dotaci ve výši 100 000 Kč na nákup konvektomatu do školní 

jídelny. 

MŠMT schválilo žádost o dotaci na zabezpečení škol 1. stupně s počtem tříd do 5. Tato 

dotace činí 40 000 a bude z ní pořízeno zabezpečení v části základní školy. 

Obci Pozděchov se podařilo získat dotaci 400 000 na výstavbu dětského hřiště v areálu školní 

zahrady. 

 

17. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI 

 

V letošním školním roce neproběhla žádná inspekční kontrola.  

Dle hodnocení ČŠI bylo dokončeno oplocení areálu MŠ. 

 

18. ZÁVĚRY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK 

 

a) Materiálně – technické vybavení:  

Počet záznamů v knize úrazů 9 

Počet odeslaných záznamů o úrazu  0 

Místo úrazu Počet úrazů 

Školní zahrada 4 

Školní družina 2 

Tělocvična 3 



-   získání dotace na stavbu dalších prvků na školním hřišti 

-   získání dotace na vybudování bezbariérového přístupu do školy a ve škole 

-   zajištění pomůcek a metodických materiálů souvislosti se začleněním dětí  

    se speciálními vzdělávacími potřebami – „Zlepšení kvality vzdělávání v ZŠ a MŠ“  

-   získání dotace na přírodní a počítačovou učebnu  

 

b) Výchovně – vzdělávací cíle:  

-   rozvoj žáků v čtenářské a matematické gramotnosti 

-   rozvoj dětí ve čtenářské pregramotnosti 

-   uplatňování individuálního přístupu k žákům 

-   zajištění volnočasových aktivit 

-   pokračování v návštěvách divadel. představení ve Zlíně 

-   pokračování v předplavecké výuce 

-   pokračování ve spolupráci s malotřídními školami v okolí 

 

 

 

 

 

Zprávu vypracovala: Mgr. Ludmila Skanderová 

 

 

Výroční zprávu schválila Pedagogická rada dne: 31. 8. 2017 

 

 

 

Výroční zprávu schválila Školská rada dne:  6. 9. 2017 

 

 

 

Výroční zpráva byla odevzdána zřizovateli školy dne: 13. 9. 2017 

 

 

 

 

 

 


