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1.Charakteristika školského zařízení-základní údaje o škole
Název a sídlo školy: Základní škola Valašská Bystřice č. 360, okres Vsetín, PSČ 756 27
Zřizovatel:

Obec Valašská Bystřice, 756 27 Valašská Bystřice 316

Právní forma školy: Právní subjekt od 1. 1. 1994. Příspěvková organizace.
Jméno ředitele školy: Mgr. Radek Halačka
Kontakt na zařízení: tel. 571751881 – Dana Drdová, ekonomický zástupce školy – pracovník
pro informace
tel. 571751882 – ředitel školy Radek Halačka
mobilní telefon – 777 240 339
e-mail:zsvalbystrice@zsvb.cz
www.zsvb.cz
Zřízení školy:

Škola založena 1.9.1779. Nová budova ZŠ 28.10.1934, zařazení do sítě
20. 3. 1996 – poslední aktualizace 1. 4. 2006, IČO 48773689

Součástí školy:

Základní škola – 350 žáků
Školní družina – 30 žáků
Školní jídelna – 400 jídel
Školní klub - 58

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2016/2017 (zahajovací
výkaz – podle stavu k 30. 9. 2016)
Počet tříd
/skupin/
1. stupeň
2. stupeň
Školní družina
Školní klub
Školní jídelna

6
4
1
1
x

Počet
žáků
128
87
30
58
228

Počet žáků
na třídu
/skupinu/
21,3
21,8
30
58
x

Přepočtený
Počet žáků
počet ped.prac. na ped.úvazek
/prac.ŠJ/
7,8_______
16,4______
6,0________
14,5______
1,0
30,0
1,0
58
.
4,6
x
.

Školská rada: Byla ustavena dne 15. 11. 2005, má 6 členů (1/3 tvoří pedagogičtí pracovníci,
1/3 zákonní zástupci žáků a 1/3 jmenoval zřizovatel).
Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole:
- Spolek rodičů a přátel školy při ZŠ Valašská Bystřice – zapsaná u Krajského soudu
v Ostravě v oddílu L, vložce číslo 14863
- Asociace škol. sportovních klubů při ZŠ Val. Bystřice – zaregistrována
pod číslem SEM/755/22 – 44 členů (2 učitelé, 42 žáků)
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2.Vzdělávací programy školy

Vzdělávací program

školní rok 2016/2017

ŠVP ZŠ Valašská Bystřice

________

v ročnících
počet žáků________
1.,2.,3.,4. 5., 6. ,7.,8.,9.
215_____

Ani ve školním roce 2016/2017 škola nenabízela žádné volitelné předměty, součástí ŠVP pro
základní vzdělávání ZŠ Valašská Bystřice zůstala povinná výuka německého jazyka
(2 hod./týden, v 7., 8., a 9. třídě).
Vzhledem k omezeným mzdovým prostředkům byly na škole vyučovány pouze dva
nepovinné předměty – náboženství římsko-katolické a evangelické.
3. Údaje o pracovnících školy (Personální zabezpečení činnosti školy)
Školní rok 2016/2017
interní pracovníci
externí pracovníci

počet fyzických
osob
20
3

přepočtené
úvazky
19,33
0,23

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017
Ped.pracovníci
- poř.číslo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Prac.zařazení,funkce Úvazek Kvalifikace,stupeň vzdělání, roků ped.
obor, aprobace
praxe
učitelka
1
UP Olomouc, uč.1.st.
30
učitelka
1
PF Ostrava, 1.-5
35
asistentka ped.
0,96 PF Ostrava
42
učitelka
1
PF Ostrava,uč.1.st.+Vv
24
asistentka ped.
0,76 VŠZ Praha
1
asistentka ped.
0,83 PF Ostrava,R-TV-N
41
učitelka
1
PF UJEP Brno, Jč-Hv
36
učitelka
1
PF Ostrava, Př-Tv
36
učitelka
1
PF Ostrava, M-ZT
30
učitelka
1
PF Olomouc, Ma-Ze
17
učitelka
1
UP Olomouc Nj
17
ZŘ
1
UP Olomouc PF, uč.1.st.+Hv
23
ŘŠ
1
UP Olomouic, 1.stup.+TV
22
katecheta
0,09 UP Olomouc,fak.Cyril.-teol.
4
vychovatelka
1
SPŠ
33
učitelka
0,76 PF Olomouc, Čj-Ov,Rv
___ 17
učitelka
1
PF Ostrava, Fy-Che
30
učitelka
1
PF Ostrava, 1.stupeň
6
pedag. volného času
1
SŠ Pedeg. a soc. služ.
10
evang.farář
0,05 teologie
15
učitel
1
UTB Zlín
2
spec. pedagog
0,09 UJAK Praha, spec.pedagogika
6
asistentka pedag.
0,57 FF Ostrava
10
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věkové složení pedagogů (bez externistů):
25 – 30 let
31 – 35
36 – 40
41 – 45
46 – 50
51 – 55
56 - 60
nad 60 let

0
2
3
2
4
3
3
3

celkem

20 – průměrný věk 49,1 let

Odchody pedagogických pracovníků do důchodu (důchodový věk)
Za 1 rok
1
Za 2 roky
0
Za 3 roky
0
Za 4 roky
1
Za 5 let
0
Rodičovská dovolená – 1 asistentka pedagoga
- 1 učitelka

Celkové hodnocení kvalifikovanosti
K 1. 9. 2016 všichni učitelé na 1. i 2. stupni ZŠ mohli doložit zákonem požadovaný stupeň
vzdělání, nezbytný k výkonu tohoto zaměstnání.
V průběhu školního roku 2017/2018 dosáhne důchodového věku jedna z vyučujících na 1.
stupni a za 4 let dosáhne důchodového věku učitelka na 2. stupni (ČJ, Hv).

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů :
Aprobovanost výuky:

83,3 %______
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017

Interní pracovníci
Externí pracovníci

počet fyzických
osob
10
-

přepočtené
úvazky
10,11__
_

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017
Ostatní pracovníci
- poř.číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Pracovní zařazení, funkce
Ekonomický zástupce
Vedoucí ŠJ
Školník – údržbář
Vedoucí kuchařka
Samostatná kuchařka
Kuchařka
Pomocná kuchařka
Uklizečka
Pomocné práce
Uklizečka

Úvazek Stupeň vzdělání, obor
1
1
1
1
1
1
0,6
1
1
1

SO, ekonomický
VŠ
vyučen, elektromechanik
vyučena, kuchař-číšník
vyučena, kuchařka
SEŠ
vyučena, švadlena
Rodinná škola, maturita
vyučena, kuchařka
SŠ mlékárenská s mat.

4.Údaje o zařazování dětí a žáků(zápis k povinné školní docházce)
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017:

Účast na zápisu
2017
28

Počet žádostí
o odklad
4

Nastoupí do
1.třídy 2017
24____

Komentář:
Předpokládaný počet žáků, kteří nastoupí do 1. třídy ve školním roce 2017/2018 je tedy 24.
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5.Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017 (k 30.6.2017)
Ročník

Počet žáků
Celkem
1.
23
2.
29
3.
32
4.
20
5.
23
Celkem 1.st.
127
6.
7.
8.
9.
Celkem 2.st.
Škola celkem

27
19
23
17
86
213

Prospělo
Prospělo
Neprospělo Hodnoceno
s vyznamen.
Slovně______
22
1
0
0_____
27
2
0
0_____
26
6
0
0
11
9
0
0
13
10
0
______0_____
99
28____________ 0___________0_____
15
12
6
5
38
137

12 ___
7
17___
12
48
76

______ 0___________0_____
0
_______ 0_____
_____0____ ______ 0_____
0
___0_____
0
_____0_____
____0____ _____ 0_____

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/2017
V letošním školním roce se na maturitní obory z deváté třídy hlásilo 76 % žáků, na učební
obory pak 24 %. Z páté třídy se tři žáci zúčastnili přijímacího řízení na osmileté gymnázium,
dva neúspěšně, jeden úspěšně, přesto ke studiu nenastoupil. Ze třídy sedmé třídy se pak PŘ
nezúčastni žádný žák.

Gymnázium, soukromá SŠ
SOŠ
8 leté
6 leté
4 leté
vč.konzervat.
přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí
3
1
0
0
3
3
10
10

SOU, U__
___________
přihláš. přijatí
4______4___

I nadále pokračuje trend v převaze preference maturitních oborů tak, jak tomu bylo i v letech
minulých. Žáci i jejich rodiče využívali možností i nabídek k návštěvě dnů otevřených dveří,
taktéž aktivně spolupracovali s VP školy i třídním učitelem, kteří hodnotili zájem rodičů i dětí
jako efektivně fungující prostředek k chystané volbě budoucího povolání.
Možnost navštěvovat cvičení z jazyka českého a matematiky přispěla jistě k prakticky
bezproblémovému průběhu přijímacího řízení našich žáků.
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Hodnocení výsledků výchovného působení
Ani v letošním školním roce nebylo v oblasti výchovného poradenství zaznamenáno
výrazných změn. Nadále ve své funkci pokračuje stávající výchovný poradce, který se
rozhodl ve své pozici na této škole setrvat a to se svým dvouhodinovým úvazkem.
Velký prostor byl věnován žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, v tomto roce se
jednalo o 12 žáků, jedno dítě s kombinací postižení. Na naší škole se dále vzdělávaly 3 děti se
zdravotním znevýhodněním.
V tomto školním roce pomáhali s výukou 3 asistenti pedagogů. K dětem, těžký poúrazový
stav a dva žáci s poruchou chování, se podařilo nalézt kvalitní pedagogy, kteří jim svým
pracovním nasazením a osobní morálkou usnadnili zvládnout požadované.
I v roce letošním škola umožnila jednomu žáku výuku matematiky ve vyšším ročníku a to na
základě IVP pro mimořádné nadání.
Výchovný poradce má i nadále k dispozici svůj kabinet výchovného poradenství, pro
anonymní sdělení žáků je dlouhodobě zřízena schránka důvěry. K dalším poznatkům slouží
řediteli školy žákovský parlament, se kterým vedení školy řeší aktuální, konkrétní nedostatky
a žádosti ze strany žáků.
VP je operativně k dispozici jak žákům, tak i jejím zákonným zástupcům, své služby nabízí
taktéž v rámci třídnických hodin i individuálních konzultací.
Ve školním roce 2016/2017 byly žákům a jejich rodičům představeny vhodné a požadované
studijní obory společně s nabídkou dnů otevřených dveří jednotlivých škol, prezentací škol
přímo v prostředí naší školy a technický jarmark s burzou škol pro žáky 8.a 9. třídy.

Pochvaly a ocenění (2016/2017)
V průběhu školního roku 2016/2017 bylo uděleno přesně 100 pochval či pochvalných listů
TU za vzorné chování a pomoc TU, za pomoc spolužákům, vzorné vykonávání třídní
samosprávy, svědomitý přístup k pracovním povinnostem, za reprezentaci školy na soutěžích,
vzornou domácí přípravu, dlouhodobé studijní výsledky. Na konci školního roku byla udělena
i jedna pochvala ředitele školy za reprezentaci školy a výborné studijní výsledky.

Napomenutí a důtky ve školním roce 2016/2017:
NTU – 27x za zapomínání pomůcek a DÚ, neplnění povinností, nevhodné chování ve
vyučování a o přestávkách, pasivní přístup k práci
DTU – 11 x za zapomínání pomůcek, neplnění povinností, nevhodné chování,
špatný vztah k práci
DŘŠ– 1 x za zapomínání a neplnění školních povinností, nevhodné chování
Snížené stupně z chování

3 - neuspokojivé
2 - uspokojivé

Počet % ze všech žáků školy
0
0
0
0 ______________ _
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Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017:

1.pololetí
2.pololetí
za školní rok

Počet % ze všech zameškaných hodin
0
0
0
0
0
0

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
(Podle dobíhajícího systému)
Podpůrná opatření:
ročník
S kombinací postižení
6
S vývojovými poruchami učení
5 _
Závažný poúrazový stav____________7

počet žáků
1_
___
2
_
___ 1__________

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:
(Podle nové klasifikace)
Stupeň podpůrných opatření
1.
2.
3._________
4.
5.____________

ročník
4
3,4,5 _
_1,2,3,7
0 _
0

počet žáků
2_
___
5
_
4__________
0
_
___ 0__________

Ve školním roce 2016/2017 bylo na základě vyšetření SPC a KPPP Zlín vyučováno 10 žáků
podle IVP, 1 žák s mimořádným nadáním pak dle ŠVP pro vyšší ročník v předmětu
matematika. Žákům se SVP pak pomáhali s výukou tři asistenti pedagogů. Díky této pomoci
došlo ke zlepšení sledovaných výukových jevů, projevil se větší zájem o školu jako takovou a
výrazně se taktéž podařilo zlepšit spolupráci se zákonnými zástupci těchto žáků, kteří vnímali
vyšší úspěšnost svých dětí při plnění zadaných a požadovaných úkolů. Jistým posunem je také
lepší a pozitivnější přístup a vztah spolužáků ke svým kamarádům se speciálně vzdělávacími
potřebami.
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Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2016/2017
Počty účastníků
Název soutěže, přehlídky
šk.kolo
okrsek
okres
kraj
oblast, ČR.,EU
Přírodovědný klokan
16
Biologická olympiáda
5
____
__
Košíková dívky
31
Halová kopaná
11
Grant Prix šachy
4
Okrskové kolo ve florbalu
12
Vánoční plavecké závody
1
Školní turnaj ve florbalu
35
Vybíjená
39
Recitační soutěž
41
3
Minikopaná
33
Matematická olympiáda
5
Závod všestrannosti MP PpR
4
Bruslení
189
Atletická všestrannost
9
Šachový turnaj
5
______
Matematický klokan
33_____________________________________ ___
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků
-

Den dětí pro 1.stupeň (120)
Charitativní akce „Život dětem“
Pasování prvňáčků (23)
Mikuláš pro 1.stupeň (127)
Bruslení (189)
Divadelní představení (183)
Sběr žaludů a kaštanů (15)
Akce žáků 9. třídy pro prvňáčky (40)
Šachový turnaj mládeže (5)
Sběr starých elektrospotřebičů
Den Země
Den matek
Lyžařský výcvik pro 5. a 7. třídu (33)
Zimní pobyt v přírodě (203)
Drakiáda (127)
dopravní hřiště Valašské Meziříčí (22)
návštěva obecního úřadu (23)
Muzeum regionu Valašsko – 4. Třída (18)
Dopravní hřiště – 4. třída - 4x za rok, děti získají průkaz cyklisty
Program Zdravé zuby pro 1. stupeň ZŠ – pokračoval i v tomto roce
Koncert vánoční – pro všechny děti 1. stupně připravila ZUŠ
Výchovný koncert ZUŠ – (101)
Zpívání dětí u vánočního stromečku – děti 1. stupně
Exkurze – pošta, zdravotní středisko, obchody (23)
Jízda na kole – zkouška jízdy zručnosti – 4. a 5. třída
Beseda s policií ČR
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Kateřinský jarmark – lidová tvorba s ukázkami práce – účast dětí 1. Stupně
Hortikomplex – Val. Muzeum v přírodě (27)
Červená stužka – pomoc lidem s AIDS
Příroda Valašské Bystřice – beseda s pracovníkem CHKO Beskydy (29)
Netopýři a CHKO – beseda (32)
Muzeum regionu Valašsko – zámek Kinských – lektorské programy na téma Svět ptáků,
Svět velkých šelem, Herbář – 4. třída (20)
Exkurze na naučnou stezku Hradisko s pracovníkem CHKO Beskydy – tůňky na
Hradisku, výskyt čolků – 1. třída (23)
Exkurze do Městské knihovny v Rožnově – 2. třída (29)
Beseda s koordinátorem dopravní výchovy p. Patíkem – Bezpečně při cestě do školy,
chování v dopravních prostředcích – 1. a 2. Třída (52)
Výstava Hry a klamy v Rožnově - 3.A, 4., 5. třídy (59)
Adventní jarmark – lidová tvorba s ukázkami práce – účast dětí 1. Stupně (110)
Dopravní soutěž mladých cyklistů – účast dětí – starší žáci skončili na 3.místě v
okresním kole.
Přírodovědné soutěže: Naši opeřenci – soutěž proběhla na zámku ve Vsetíně, děti z
přírodovědného kroužku z 2. a 3. třídy skončily na 1. místě
Zelená stezka – Zlatý list, která proběhla v domečku ekologické výchovy ve Val.
Meziříčí, děti opět skončily ve své kategorii na 1. Místě
Divadelní představení v Ostravě –Broučci – akce pro 1.a 2. Třídu (50)
- Divadelní představení divadla Hradec Králové – Africká pohádka – účast dětí 1. – 4.
třídy (104)
- Výchovný koncert skupiny Marbo –účast dětí 1. – 5. třídy (127)
- O Bedřišce a Kajetánoví – školní divadlo připravily děti naší školy (127)
- Filmové představení – Děda – pro všechny děti 1. stupně – kino Panorama Rožnov (127)
- Divadelní představení - pantomima - 1 .– 5. Třída (127)
- Karneval – maškarní ples pro děti 1. Stupně (127)
-

6.Údaje o prevenci sociálně patologických jevů

V posledních letech procházíme klidnějším obdobím v oblasti prevence sociálně
patologických jevů. Vzhledem k okolnosti, že téměř všichni naši žáci bydlí ve Valašské
Bystřici, považuji za velmi pravděpodobné, že v případě závažnějšího negativního chování
našich žáků, bychom se, ať už oficiálně, či neoficiálně, dříve či později dozvěděli o
skutečnostech, které by ukazovaly na rizikové chování našich žáků. V současné době tedy
nemáme žádné poznatky svědčící o nutnosti mimořádných aktivit z naší strany. Školní
strategií v této oblasti tedy zůstává snaha o vyváženou informovanost o dané problematice,
organizace preventivních akcí, které prohloubí znalosti našich žáků o negativním působení
zejména návykových látek na lidský organismus společně s co možná nejrozsáhlejší nabídkou
mimoškolních aktivit. Samozřejmá je také úzká spolupráce s OSPOD a sociálním odborem
města Rožnov pod Radhoštěm.
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Kouření - reálná zjištění
Alkohol - reálná zjištění
Drogy - reálná zjištění
Šikana - reálná zjištění
Záškoláctví do 10 hodin
Kriminalita - reálná zjištění
Gamblerství - reálná zjištění
Rasismus - reálná zjištění
Vulgarismus - reálná zjištění
Kyberšikana - reálná zjištění
Jiné - reálná zjištění

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

podezření x
podezření x
podezření x
podezření 2
nad 10 hod.x
podezření 1
podezření x
podezření x
podezření x
podezření x
podezření x

Výčet akcí na úseku prevence sociálně-patologických jevů- 2016-2017

1. v oblasti přírodovědné
-

biologie člověka, biologické účinky drog – součást tematických plánů vyučujících
přírodopisu
Dospívání – beseda pro žáky 6.tř.
Prenatální vývoj – 8.třída
Partnerské vztahy – beseda pro 9.třídu
Výchova ke zdraví – skupinové prezentace k problematice návykových látek
Přírodovědný klokan pro žáky 8.a 9.třídy
Jak jsme přišli na svět – beseda pro 2. - 3.třídy

2. v oblasti zdravého životního stylu
- výchova ke zdraví, osobní a duševní hygiena, podmínky správné výživy – součástí
tematických plánů vyučujících
- program Zdravé zuby – 1.stupeň
- školní kolo v košíkové
- školní kolo v malé kopané
- školní kolo ve vybíjené
- bruslení
- zimní pobyt v přírodě
- drakiáda
- výstava ovoce, zeleniny a polních plodin
- Ovoce do škol – beseda pro 2.třídu
+ účast na soutěžích a turnajích pořádaných AŠSK, SVČ v RPR a jinými organizacem
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3. v oblasti rodinné a občanské výchovy
- postavení rodiny ve společnosti, zdravý vývoj a příprava na život, formy komunikace,
subjekty participující v oblasti prevence drog – součást tematických plánů vyučujících
- Etické dílny-Chování v nebezpečných situacích – 1.třída
- Etické dílny-Buďme kamarádi – 2.třída
- Etické dílny-Jak být dobrým kamarádem – 3.třídy
- Etické dílny – Jak zacházet s penězi – 5.třída
- Etické dílny – Jak překonat starosti ve škole – 4.třída
- Etické dílny – Rodina – 6.třída
- Etické dílny – Rodina – 7.třída
- Etické dílny – Kdo jsem – 8.třída
- Etické dílny – Morální bludiště – 9.třída
4. v oblasti sociálně právní – právní aspekty drog, práva dítěte, význam a cíle reklamy,
delikventní chování, kriminalita, xenofobie, šikanování, rasismus
- Policie ČR – beseda pro 5.třídu – na internetu bezpečně
- Policie ČR – beseda pro 8.třídu – trestní odpovědnost
5. peer program
- „deváťáci“ pomáhají prvňákům“ – krátký program žáků IX.třídy pro 1.třídu za účelem
seznámení se a získání důvěry
akce pokračovala – žáci 9.třídy se snažili průběžně pomáhat žákům 1.třídy
- Den dětí – 9. třída program pro prváčky
- Mikulášská nadílka – 9.třída pro 1.stupeň
- Halloween – 9.třída pro své spolužáky

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
(2016/2017):

Vzdělávací akce:

Náklady

Vzdělávání manag.škol – P.Richter
Péče o zahradu spol. s dětmi –P.Kelnarová, M.Fuchsová
Setkání ředitelů škol – R.Halačka
Porada VP – P.Kelnarová
Sem.Lidské tělo v pohybu – K.Šulganová
Šk.uč.chemie – nakládání s chemikáliemi – P.Kelnarová
Vzdělávání manag.škol – P.Richter
Kurz všímavosti pro učitele – P.Kelnarová
Sem.AJ Open Day – K.Jakeš

970
1 654
161
278
653
1 147
2 118
507
552

Celková finanční částka použitá na DVPP

8 040 Kč
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Těchto akcí se zúčastnilo celkem 6 osob, z toho dva vedoucí pracovníci, Jednalo se především
o speciální vzdělávací semináře a seminář pro VP.
Celková finanční částka použitá na DVPP
Celkové náklady

8 040 Kč

Vzdělávání ostatních pracovníků
- pravidelné semináře ekonomů – 1 účastník (čtyři akce)

3480,- Kč

Vzniklá potřeba DVPP a vzděl. ostatních pracovníků
Ve školním roce 2016/2017 byla část školení a seminářů věnována zvýšení odborných
kompetencí jednotlivých pedagogických pracovníků, vedení školy absolvovalo vzdělávání
managementu, výchovný poradce se pak zúčastnil porady VP.

8.Údaje o významných mimoškolních aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Vzdělávací: Mimo běžného vých.-vzdělávacího procesu dle uč.osnov - ŠVP a plánů
navštěvovali naši žáci ve školním roce 2016/2017 výuku hry na hudební nástroje. Výuka
probíhala ve „Společenském domě U Pernických“, tj. kulturní zařízení obce – jako pobočce
Základní umělecké školy Rožnov p/R., hudební nauka probíhala v prostorách základní školy.
Dále škola poskytuje své prostory k vzdělávacím aktivitám soukromých subjektů – např.
keramický kroužek, výtvarný kroužek, oddíly kopané Tj Sokol, činnost kroužků Střediska
volného času Rožnov pod Radhoštěm.
Činnost školy je pravidelně prezentována řadou způsobů. Rodiče jsou s činnosti školy
seznamováni ve zprávách ředitele školy na Plenárních zasedáních Spolku rodičů a přátel
školy při ZŠ Valašská Bystřice a na www stránkách školy. Aktuální informace jsou
poskytovány zřizovateli i veřejnosti ve výročních zprávách a o dění na škole je veřejnost
informována i prostřednictvím školního časopisu „Pod lavicí“, dále pak v místním periodiku
„Bystřický zpravodaj“.
Vztahy s partnerskými školami a organizacemi:
V současné době naše škola nespolupracuje s žádnou konkrétní partnerskou školou.
Vedení školy taktéž v minulém školním roce využívalo příkladů dobré praxe „spřátelených“
škol v ORP Rožnov pod Radhoštěm, jmenovitě pak ZŠ a MŠ Hutisko-Solanec a ZŠ Pod
Skalkou z Rožnova pod Radhoštěm, ředitel školy se zúčastnil výjezdního zasedání, v rámci
kterého navštívil ZŠ v Dřevohosticích, kde taktéž načerpal spoustu inspirativních postřehů.
Z organizací v obci nejlépe spolupracují se školou Valašský soubor Troják, TJ Sokol, Hasiči,
Včelařský svaz, MS Valašská Bystřice. I nadále pokračuje spolupráce s divadelním souborem
- dětský dramatický soubor- Chaos-MINIdrama Valašská Bystřice.

14

Prezentace školy na veřejnosti:
Výsledky práce školy jsou pravidelně prezentovány na setkáních s rodičovskou veřejností a to
2x ročně na Plenárních zasedáních Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ Valašská Bystřice, dále
v místním tisku „Bystřický zpravodaj“ a v případě významnějších úspěchů i v tisku
regionálním „Naše Valašsko“, „Jalovec“. Řadu příspěvků dodává kroužek Mladých novinářů,
který nás o své činnosti pravidelně informuje formou periodického vydávání školního
časopisu.
Na škole je stálá výstava výtvarných prací žáků, vedena je fotokronika.
Velmi úspěšnou a zdařilou byla výstava historických fotografií, kterou organizovala obec
Valašská Bystřice ve spolupráci s UK Praha, fakultou sociálních věd, v rámci projektu
občanské a mediální gramotnosti v mateřské a základní škole s názvem “Analýza historických
a tvorba dokumentárních fotografií života ve Valašské Bystřici“, která měla u veřejnosti
obrovský ohlas.
Neméně zajímavé, ale také záslužné bylo zapojení žáků do projektu, v rámci kterého byla
vybudována zahrada Charitního domova ve Valašské Bystřici. Naši žáci a pedagogové svou
velice aktivní účastí na tomto projektu přispěli ke zdárnému dokončení celé této akce
a navázali velmi úzkou spolupráci právě s Charitním domem pokojného stáří ve Valašské
Bystřici, ve které se chystají pokračovat.

9. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Na škole se dlouhodobě zaměřujeme na oblast dalšího vzdělávání všech našich zaměstnanců.
V kategorii formálního učení je celkový přehled již uveden v kapitole 7. (Údaje o dalším
vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy).

10. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financování z cizích zdrojů
V letošním školním roce jsme nerealizovali žádný projekt, probíhaly ovšem přípravy několika
projektových záměrů. Tím nejzásadnějším bylo zajištění podkladů pro podání žádosti výzvy
č. 47 v rámci operačního programu IROP. Cílem této žádosti je rekonstrukce a modernizace
odborných učeben, jejich dovybavení, zajištění bezbariérovosti školy, rekonstrukce sociálních
zařízení a zbudování venkovní učebny. Celková investice by měla činit více než 16 milionů
Kč. Byla podána žádost o možnost realizace tzv. „Šablon“ v rámci výzvy podpory škol
formou projektů zjednodušeného vykazování, kterou bychom měli začít realizovat od září
2017, v závěru školního roku pak byla podána žádost na možnou rekonstrukci sportovišť –
běžecké dráhy a povrchu tělocvičny ZŠ Valašská Bystřice a to v rámci výzvy Ministerstva pro
místní rozvoj.
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11. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů a
dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání
Odborová organizace existuje na naší škole kontinuálně-po roce 1989 nebyla zrušena a svou
činnost nepřerušila. V současné době má 10 aktivních členů (7 učitelů, 3 provozní a správní
zaměstnanci školy).
Spolupráce mezi OS a vedením školy je dlouhodobě na velmi dobré úrovni. Závažná
rozhodnutí vedení školy jsou dle Kolektivní smlouvy projednávána se ZOOS. Kolektivní
smlouva upravuje individuální a kolektivní vztahy mezi zaměstnavatelem a zaměstnanci,
které se týkají pracovněprávních, platových a sociálních otázek a které je třeba řešit v zájmu
práv, oprávněných potřeb a sociálních jistot zaměstnanců. Dále zajišťuje materiální a
organizační zázemí pro činnost odborové organizace, vzájemnou informovanost a uplatňuje
požadavky vyplývající ze Zákoníku práce. V dosavadní spolupráci mezi ZOOS a vedením
školy nikdy nedošlo k řešení pracovněprávních sporů.
Předseda ZOOS byl a je stálým členem rozšířeného vedení školy.
Velmi dobrá spolupráce je i se zřizovatelem Obcí Valašská Bystřice. Ta dlouhodobě
naplňuje každoročně schválený rozpočet.
Z ostatních organizací v obci máme velmi úzkou spolupráci s včelaři, TJ Sokol a hasiči, kteří
zajišťují vedení kroužků. Pro soubor Troják vychováváme dorost v souboru Valášek.
Dobrá je spolupráce i s ostatními organizacemi-divadelním souborem Chaos, zahrádkáři,
zdravotním střediskem, prodejnou Jednota, COOP a ostatními.
12. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI (2016/2017) a ostatních kontrol
V letošním školním roce neproběhla ze strany ČŠI žádná kontrola, průběžně byly zasílány
průzkumy a hlášení požadované jmenovanou ČŠI.
V tomto období proběhly taktéž dvě veřejně-správní kontroly zřizovatelem - obcí Valašská
Bystřice, jejímž předmětem byla kontrola financí poskytnutých zřizovatelem na činnost školy.
Kontrola nezjistila žádná pochybení.
Kontrola v měsíci listopadu 2016 proběhla ze strany VZP České republiky, v březnu 2017
potom ÚP ČR kontroloval hospodaření s veřejnými prostředky. Obě tyto kontroly taktéž
nezjistily žádná pochybení.

16

13. Závěr výroční zprávy
Výsledky výchovně-vzdělávací činnosti školy ve školním roce 2016/2017 lze hodnotit jako
velmi dobré. Byl splněn hlavní cíl zařízení – připravit žáky na studium na SŠ a SOU. Ze 17
vycházejících žáků se všichni dostali na vybrané studijní obory. Škola se rovněž zařadila mezi
úspěšné v soutěžích a olympiádách. Z dostupných výstupů školy nebyly zjištěny závažnější
nedostatky ve znalostech žáků a výsledky našich žáků odpovídaly při přijímacím řízení na SŠ
jejich školní klasifikaci. Rovněž o zájmovou činnost, umožňující rozšíření obzoru našich žáků
bylo postaráno, o čemž svědčí např. 36 kroužků (viz. příloha č. 2 - přehled o kroužcích –
školní rok 2016/2017) se zapojením asi 60 % žáků, či zhruba 60 větších akcí.
Ani v letošním školním roce 2016/2017 jsme nezaznamenali žádné prohřešky našich žáků
v souvislosti s všeobecným nárůstem konzumace tzv. volných drog. Přikládáme to hlavně k
přetrvávajícímu „dobrému“ složení tříd, ale taktéž dobrou prací pedagogů v komunikaci
s žáky v rámci výuky i třídních hodin. Byly, bohužel, zaznamenány dva případy podezření
šikany. Náznaky problémového chování se snažíme řešit neodkladně v součinnosti se
zákonnými zástupci dětí a dětmi samotnými, o čemž jsou pořizovány zápisy. Významnou roli
sehrává dozajista i preventivní program naší školy.
Úkolem i prioritou pro další období je zachování „úspěšné“ školy v konkurenčním prostředí
našeho regionu, zvýšení aprobovanosti našich pedagogů a snaha dosahovat výborných
výsledků našich žáků nejen v přijímacích řízeních na další stupně škol, ale i nadále navazovat
na jejich úspěchy v oblastech zájmového vzdělávání i mimoškolních aktivit.
Jako škola chceme i nadále udržet velmi dobře nastavenou spolupráci se zřizovatelem školy a
společně hledat cesty dalšího možného využití dotací a grantů k rozvoji celého zařízení.

Datum zpracování zprávy: 31. 8. 2017
Datum projednání ve školské radě nebo na poradě pracovníků školy: 1. 9. 2017
Datum výroční zprávy o poskytování informací 31. 1. 2018
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Příloha č. 1

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ
podle zákona č.106/199 Sb. o svobodném přístupu k informacím, v platném
znění za období 1. 1. 2014-31. 1. 2015

a) Počet podaných žádostí o informace
b) Počet podaných odvolání proti rozhodnutí
c) Opis podstatných částí rozsudku soudu
d) Výsledky řízení o sankcích za nedodržování
tohoto zákona (bez uvádění osobních údajů)
e) Další informace vztahující se k uplatňování
tohoto zákona

0
0
0
0
0

Veškeré písemné dotazy včetně kopií vyřízení za uvedené období jsou k dispozici v archívu
školy.

Ve Valašské Bystřici dne 31. 1. 2018
Mgr. Radek Halačka, ředitel školy
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Příloha č. 2

Přehled o kroužcích – školní rok 2016/2017

KROUŽEK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Psaní všemi deseti
Matematický kroužek
Přírodovědný
Novinářský kroužek
Šachový kroužek
Badminton
Trojáček
Valášek
Florbal
Pohybové hry
Cvičení z matematiky
Cvičení z českého jazyka
Keramika
Výtvarný kroužek
Přípravka
Hudební nauka
Hra na hudební nástroj
Heart 2 beat
Fotbal
Hasičský
Minidrama
Troják
Včelařský
Angličtina
Tenis
Hokej
Balet
Jezdecký
Plavání
Florbal
Zpěv
Atletika
Gymnastika
Výtvarný
Tanec

ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
ZŠ
SVČ na ZŠ
SVČ na ZŠ
ZUŠ na ZŠ
ZUŠ na ZŠ
ZUŠ
SVČ
Valašská Bystřice
Valašská Bystřice
Valašská Bystřice
Valašská Bystřice
Valašská Bystřice
Valašská Bystřice
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
Rožnov p.R.
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Počet
žáků
10
7
19
11
10
9
18
7
14
13
15
15
18
20
13
58
63
2
17
6
18
5
10
10
1
1
5
1
1
3
2
5
3
1
1

