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Výroční zpráva o činnosti Základní školy 

Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace   

 
 

Výroční zpráva je vypracována v souladu s ustanovením §10 zákona 561/2004 Sb., §7 vyhlášky č.15/2005 Sb. a zahrnuje 

období školního roku 2010/2011 
 

Charakteristika školy 
 

1. Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace 

        IZO 600 11 3957 (102 319 006), IČO: 70998167se sídlem: Hlavní 59, Pozlovice, 

            76326 Luhačovice 

            ředitel školy: Mgr. Jaroslav Hořák nar. 25. 1. 1959, bytem Okruţní 594, 

            763 21 Slavičín 

 

2. Zřizovatel: Městys Pozlovice 

        Právní forma: Obec, IČO: 00568708 se sídlem čp. 51/51 

        763 26 Pozlovice 

        Jeho statutární zástupce 

        Ing. Olga Tkáčová nar. 19. 7. 1959, bytem Nivy I/259, 763 26 Pozlovice 

 

3. Datum zaloţení školy: 15. 12. 1995 /budova stará od r. 1886/ 

 

4. Škola zařazena do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností od 22. 01. 1996  

            čj. 1204/29. Změna zařazení do sítě škol, předškolních a školských zařízení s účinností  

            od 1.1. 2003.  

 

5. Mgr. Jaroslav Hořák, nar.25.1.1959, bytem Okruţní 594, Slavičín 

- jmenován do funkce ředitele ZŠ Pozlovice od 1. 7. 2007 

v souladu se zákonem č.561/2004 Sb., školský zákon v platném znění 

a zákonem č.128/2000 Sb. o obcích v platném znění 

 

6. Celková kapacita školy a jejích součástí: 

- ZŠ - 140 ţáků /IZO - 600 11 3957/ 

- Školní jídelna - 200 jídel /IZO - 103 107 126/ 

- Školní druţina - 50 ţáků /IZO - 118 500 210/ 
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7. Kontakt na školu:  tel.:577 132 014 /ředitel/ , 577 131 980 /kuchyň/  

                                          mob.:731 062 937, 

                                            e-mail :zspozlovice@zlinedu.cz     

          webové stránky: www.zspozlovice.cz 

 

 

 

Základní  údaje o škole a součástech, které sdružuje 
 

Údaje k 30.9.2010 – viz.zahajovací výkaz ZŠ 

 

 

Součásti 

ZŠ 

Počet tříd 

(oddělení) 
Počet ţáků 

Počet 

ţáků/třída 

Přepočtený 

počet 

pracovníků 

Počet 

ţáků/úvazek 

Šk. rok 10/11 10/11 10/11 10/11 10 /11 

1. st. 5 92 18,4 5,681 16,02 

ŠD/ŠK 2 50 25 1,299 38 

MŠ _ _ _ _ _ 

ŠJ X 90 X 2,4 37,5 

 

 

8. Školská rada zřízena ke dni 1.9.2005 

9. Kapacitou i personálním obsazením školy by měla být škola i do budoucna dostačující. 

 

 

 

Vzdělávací programy školy 
 

 

 

Vzdělávací 

program 

 

Č. j. 

MŠMT 

 

Školní rok 2010/2011 

V ročnících Počet ţáků 

Základní škola 16 847/96-2  5. 17 

ŠVP pro ZŠ od 1.9.2007 1. – 4. 75 

http://www.zspozlovice.cz/
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Nabídka nepovinných předmětů a zájmových útvarů 
 

 

Nepovinné předměty   -  náboţenství  / 5 skupin / 

 

Ročník Počet ţáků Vyučující 

1. 9 Mgr. Ondřej Horáček 

2. 7 Mgr. Hubert Wojcik 

3. 18 Mgr. Hubert Wojcik 

4. 12 Mgr. Ondřej Horáček 

5. 9 Mgr. Karel Adámek 

    

 

Zájmové útvary  

 

Název zájmového útvaru Vyučující 

Angličtina Mgr. Gabriela Vojtěšková 

Dyslektický Mgr. Marta Bílová 

Florbal Mgr. Jaroslav Hořák 

Počítačový Mgr. Pavlína Hanáčková 

Taneční Ivana Dědková 

Výtvarný Mgr. Hana Skovajsová 

        

 

 

V zájmovém útvaru angličtina navazovali ţáci na znalosti z mateřské školy. Dyslektický krouţek je 

určen pro ţáky s poruchami učení a vadami řeči. Mohli jej navštěvovat i ţáci s problémy ve čtení a 

zároveň ţáci z jiných států, kteří začali navštěvovat naši školu. Práce dětí na PC byla ovlivněna 

nedostatečnou technickou vybaveností počítačové učebny. K vyřešení tohoto problému došlo 

v průběhu druhého pololetí školního roku, kdy byla vybudována nová počítačová učebna rekonstrukcí 

jedné třídy s celkovým počtem 15 ţákovských počítačů. Finanční prostředky na rekonstrukci poskytl 

Městys Pozlovice. Vybavení bylo zakoupeno v rámci Projektu EU peníze školám, do kterého je 

zapojena naše škola od února 2011. 
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Údaje o pedagogických pracovnících školy 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Školní rok 2010/2011 

 

Pedagogičtí pracovníci  Funkce úv. 
pedagogická 

praxe (let) 

Stupeň 

vzdělání 
Aprobace 

Mgr. Marta Bílová učitelka  1 37 VŠ 1. st. A 

Mgr. Pavlína Hanáčková učitelka 1 2 VŠ 1. st. A 

Mgr. Hana Skovajsová učitelka 1 35 VŠ 1. st. A 

Mgr. Gabriela Vojtěšková učitelka 1 12 VŠ 1. st. A 

Mgr. Jaroslav Hořák ředitel 1 28 VŠ 1. st. A 

Ivana Dědková vychovatelka 0,79 28 SŠ vych. A 

Ivana Dědková učitelka 0,454 18 SŠ N 

Marie Valčíková vychovatelka 0,5 12 SŠ vych. A 

 

 

Personální podmínky pro výchovně vzdělávací činnost se vedení školy snaţí dlouhodobě stabilizovat a 

optimalizovat se zřetelem na společenské trendy a poptávku /práce s počítačem, jazyky, aj./ 

Kvalifikovanost pedagogů dosahuje vysokého procenta. Organizací práce usilujeme o co nejvyšší 

aprobovanost výuky, nepodceňujeme činnostní učení a výchovu dovedností /odborné učebny, nové 

moderní pomůcky, rozmanité pracovní činnosti, sportovní aktivity, výtvarné a umělecké činnosti atd./ 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 

 v % 

poţadovaný stupeň vzdělání 87 

aprobovanost výuky 77 

Počet 
Školní rok 

ZŠ ŠD 

fyzické osoby 7 2 

Přepočteno úvazků 5,681 1,299 
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Údaje o nepedagogických pracovnících školy 
 

 

Počet 
Školní rok 

2010/11 

 fyzických osob 6 

 přepočteno úvazků 4,1 

  

 

 

Školní rok 2010/11 

 

Ostatní pracovníci Funkce úvazek Stupeň vzdělání 

Lenka Štěpáníková  školnice, uklízečka  1  vyučena 

Hana Kalíková  uklízečka 0,7  vyučena 

Jana  Nakládalová  kuchařka 0,9  vyučena 

Dana Baláţová  pomocná kuchařka 0,85  vyučena 

Alena Kubáčková  vedoucí stravování 0,4  SŠ 

Lenka Stěpáníková  topič 0,2  vyučena 

 

 

  Vzhledem ke kaţdoročnímu úbytku ţáků a nedostatku financí se provádí opatření k úspoře nákladů 

na platy správních zaměstnanců. 
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Údaje o dalším vzdělávání pracovníků 
 

 

Mgr. Pavlína Hanáčková - Agrese a agresivita u dětí a mládeţe, šikana jako narušení vztahů ve    

         skupině 

- Školení k projektu Ekopolis „Přemýšlíme o městě“ 

- Školení k tvoření „DUM“ (Boxed, s.r.o. – tvoření digitálních učebních 

materiálů k projektu EU peníze školám) 

- NIDV – informativní školení k projektu EU peníze školám 

Mgr. Gabriela Vojtěšková – NIDV – informativní školení k projektu EU peníze školám 

- Společné vyučování nemusí být vţdy chaos 

- Aktivity a metody pro rozvoj jazykových dovedností 

Mgr. Jaroslav Hořák – školení vedoucích zaměstnanců z oborů bezpečnosti a ochrany zdraví při   

         práci 

- Odměňování pracovníků školství v roce 2011 

- NIDV – informativní školení k projektu EU peníze školám – přípravná fáze 

projektu  

 

   Školení všech pedagogických pracovníků – Boxed, s.r.o. – školení k praktickému uţívání 

interaktivní tabule 

 

Vedení školy stanovilo priority v oblasti DVPP: 

- jazykové vzdělávání 

- počítačová gramotnost 

- matematické dovednosti 

- nové metody ve výuce 

- RVP ZV a tvorba ŠVP 

- školská legislativa, řízení 

- děti se speciálními potřebami 
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Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

 

1. Zapsaní a zařazení ţáci a děti 

 

Zapsaných 

do 1. třídy 

leden 2010 

Ţádostí o 

odklad 

Nastoupili 

do 1. třídy 

2010 

Zapsaných 

do 1. třídy 

leden 2011 

Ţádosti o 

odklad 

leden 2011 

12 0 12 13 0 

 

 

 

2. Ţáci přijatí ke studiu do středních škol 

 

Školní rok Gymnázium 8leté 

2010/2011 přihlášeno přijato 

 3 3 

 

 

 

3. Ţáci, kteří byli přijati do jiné školy  

 

Školní Typ základní školy s rozšířenou výukou předmětů 

rok RVCj RVMPřP RVHV RVVV RVTV 

2010/2011 0 0 0 0 0 

 

 

 

Ve školním roce 2010/2011 byli na naší škole dva integrovaní ţáci, kteří pracovali dle IVP 

(Individuální vzdělávací plán).  
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Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

 

Celkový prospěch ţáků ve škole na konci škol. roku  / údaje k 30.6.2011 / 

 

 Počet ţáků 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Hodnoceno 

slovně 

Ročník 10/11 10/11 10/11 10/11 10/11 

1. 12 12 0 0 0 

2. 15 15 0 0 0 

3. 25 23 2 0 0 

4. 23 23 0 0 0 

5. 17 10 7 0 0 

Celkem 92 83 9 0 0 

 

 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Ve škole pracuje pověřená pedagoţka s problémovými ţáky. Vede veškerou dokumentaci a vyřizuje 

tuto problematiku společně s ředitelem školy, s pracovnicemi SPC a PPP. Koordinuje práci 

pedagogického sboru, spolupráci s rodiči a poradenskými institucemi. Školu navštěvuje psycholoţka 

z PPP Zlín, která poskytuje poradenské sluţby pedagogům, ţákům i rodičům. Taktéţ školu pravidelně 

navštěvují pracovnice SPC Zlín, které mapují chování a učební výkony ţáků na naší škole, 

spolupracují s pedagogy i rodiči. / SPC – speciální pedagogické centrum, PPP – pedagogicko 

psychologická poradna/ 
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Hodnocení chování 

 

a) Napomenutí a důtky:  nebyly uděleny 

 

     b)  Sníţené stupně chování  

 

Stupeň Školní rok 2009/2010  

chování Počet %* Počet %* 

 2 - uspokojivé 0 0 0 0 

 3 - neuspokojivé 0 0 0 0 

*…% ze všech ţáků 

 

 

Neomluvené hodiny 

 

 Školní rok 2009/10  

 Počet %* Počet %* 

 1. pololetí 0 0 0 0 

 2. pololetí 0 0 0 0 

 Za školní rok 0 0 0 0 

   * ...% ze všech zameškaných hodin 

 

 

Údaje o ţácích se zdravotním postiţením 

 

Druh zdravotního Školní rok 2010/11  

postiţení Ročník Počet ţáků   

 Sluchové postiţení  0   

 Zrakové postiţení  0   

 S vadami řeči  1   

 Tělesné postiţení  0   

 Aspergerův syndrom  0   

 S vývojovými poruchami učení  1   

  

* Údaje platné ke konci školního roku. 
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Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 V tomto školním roce neproběhla ţádná kontrola ČŠI. 

 

 

 

 

 

 

Mimoškolní aktivity žáků 
 

Junák, fotbalový oddíl, atletický oddíl, saxofonový soubor, sportovní hry, hasičský krouţek, hra na 

hudební nástroj – klavír – ZUŠ Luhačovice / odloučené pracoviště/. 

 

Spolupráce s dalšími subjekty 
 

Městys Pozlovice, Klub rodičů a přátel školy, Myslivecké sdruţení Komonec, TJ Sokol Pozlovice, 

spolupráce s PPP a SPC ve Zlíně. Účast pracovníků v občanských aktivitách ve prospěch městyse. 
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Akce naší školy 
 

 

téma ročník lektor plán proběhlo hodnocení 

Slavnostní zahájení 

ŠR 2010/2011 – 

„První zvonění“ 

5. 

třídní učitel 

(Mgr.Pavlína 

Hanáčková) 

září 1.9.2010 
Kulturní program ţáků 5.tř. pro 

nové prvňáčky 

Týden mobility 1.-5. IZS září 22.9.2010 Ukázka IZS 

Včelařská výstava, 

výstava zahrádkářů – 

„Dary přírody“ 

1.-5. 
Spolek včelařů 

a zahrádkářů 
září 22.9.2010 

Ochutnávka medu, přednáška o 

včelách, ukázka ovoce, 

květinových vazeb…  

Sběr papíru (výkup) 1.-5. 
P. Hanáčková 

G. Vojtěšková 
říjen 5.10.2010 

Pomoc ţáků 4. a 5. třídy, 

odměny pro pomáhající (KRPŠ) 

Výtvarná soutěţ „Náš 

kraj, naše město“ 
3.-5. vyučující Vv  2.11.2010 

Výhra Anety Elblové (4.tř.), 

uveřejněno ve Zlatých 

stránkách pro Zlínský kraj 

„Sokolka ţije“ 1.-2. třídní učitelé listopad 11.11.2010 
Filmové představení v rámci 

luhačovického festivalu 

Rozsvěcování 

vánočního stromu 
1.-5. třídní učitelé 26.11. 26.11.2010 

Vystoupení ţáků všech tříd naší 

školy v altánu městyse 

Divadelní 

představení 
1. třídní učitel prosinec 1.12.2010 

Divadelní představení „Slunce a 

Měsíc“, Zlín, doprava byla 

hrazena z KRPŠ 

Mikulášská besídka 

pro MŠ  

a ZŠ 

5. 
Mgr.Pavlína 

Hanáčková 
prosinec 6.12.2010 

Ţáci převlečení za čerty, anděly 

a Mikuláše odměňovali děti 

sladkostmi 

Posezení u vánočního 

stromku s dárky 
1.-5. třídní učitelé prosinec 22.12.2010 

Posezení u stromečku, zpěv 

koled, rozdání dárků, krmení 

zvířátek v lese 

Talentmánie 1.-5. třídní učitelé prosinec 21.12.2010 

Přehlídka talentů naší školy, 

vyhrál  František Petráš se svou 

písní „Vedoucí“  

Výstava betlémů 1.-5. 
Charita 

Luhačovice 
prosinec 3.12.2010 

Ţáci měli moţnost vidět 

betlémy mnoha tváří, příspěvek 

ZŠ 200 Kč 

Vítání občánků 2.3.5. třídní učitelé prosinec 3.12.2010 
Krátký program pro nové 

občánky Pozlovic 

Kino Elektra 

Luhačovice 
1.5. Třídní učitelé prosinec 3.12.2010 Spolupráce s okolními ZŠ 

Školní ples  
taneční 

krouţek 

Ivana 

Dědková 
leden 28.1.2011 Vystoupení ţáků – country 

Školní ples 3.-5. vyučující Vv leden 28.1.2011 
Výstava výtvarných prací 

v egyptském stylu 

Dětský karneval 
Taneční 

krouţek 

Ivana 

Dědková 
leden 30.1.2011 

Vystoupení ţáků tanečního 

krouţku – maţoretky, country 

Bruslení na hřišti 1.-5. Vyučující Tv leden leden, únor Bruslení v hod.Tv 
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Dětský karneval 
taneční 

krouţek 

Ivana 

Dědková 
leden 30.1.2011 Vystoupení Světlušek, country 

Přednáška – prevence 

zubního kazu 
1.-5. Studentky VŠ únor 10.února 

Budoucí zubní lékařky 

přednesly a názorně předvedly, 

jak správně pečovat o svůj 

chrup 

Policie ČR 2.,5. Policisté únor 24.února 

Přednáška „Policista je náš 

kamarád“ a „Bezpečné 

chování“ se zaměřením  na 

internet 

Stavby ze sněhu 1.-5. Třídní učitelé únor 
průběţně 

v rámci Tv 
Pobyt venku v hodinách Tv 

Recitační soutěţ – 

školní kolo 
1.-5. Třídní učitelé březen 1.března 

Porota sloţená z vyučujících 

vybírala nejlepší recitátory, 

rozdělení do 2 kategorií 

Vybráni byli (2.3.tř.): S. 

Zapletalová, T. Gergela,  

D. Čalová. (4.,5.tř.): Š. Čala, E. 

Stolaříková, E. Bernátková.  

Gymnázium Slavičín 1.-5. Studenti březen 1.března 

Studenti si připravili pro ţáky 

naší školy vědomostní soutěţe a 

kvízy 

Výchovný koncert 

Zlín „Zvířátka 

v ZOO“ 

1.-3. Třídní učitelé 15.3. 15.března Zajímavou podívanou zaţili 

ţáci v nově otevřené 

Filharmonii ve Zlíně, doprava 

hrazena z fondu KRPŠ 

Divadelní 

představení Zlín 

„Tajemný Zlín“ 

4.-5. Třídní učitelé 17.3. 17.března 

Divadelní 

představení Zlín 
1.-5. Třídní učitelé březen 22.března 

Divadelní představení „Velké 

trampoty Kašpárka a 

Kalupínky“, doprava hrazena 

z fondu KRPŠ 

Matematická soutěţ 2.-5. Třídní učitelé březen 25.března 

Naši ţáci se účastnili 

matematické soutěţe Klokánek 

a Cvrček (výherci krajského 

kola – Štěpáníková 2.tř., 

Šůstková 3.tř.) 

Recitační soutěţ 1.-5. Porota soutěţe březen 2.března 

Okrskové kolo soutěţe 

v Luhačovicích, cenu diváků 

získala E. Stolaříková 

Plavání 2.,3. 
Lektoři 

plavání 
březen 31.března 

Zahájení výuky plavání v nově 

otevřeném krytém bazénu 

v Luhačovicích 

Pěvecká soutěţ 1.-5. Třídní učitelé březen 4.dubna 
Školní kolo, rozdělení do dvou 

kategorií 

Pěvecká soutěţ 1.-5. 

Porota soutěţe 

– učitelé 

okolních ZŠ 

březen 14.dubna 

 

Okrskové kolo Luhačovice, 

2.místo získala Helena 

Skovajsová 
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Kurz dopravní 

výchovy 
5. 

DDM 

Luhačovice 
duben 15.dubna 

Jízda zručnosti – soutěţ – testy 

pravidel silničního provozu, 

první pomoc, jízda zručnosti 

Soutěţící: V. Pinďák, J. 

Švadleňák, A. Lipinská, N. 

Bednaříková 

Výchovný koncert 1.-3. 

Ţáci ZUŠ, 

MěDK Elektra 

Luhačovice 

duben 20.dubna 

Ţáci ZUŠ Luhačovice předvedli 

své nadání v podání koncertu, 

který byl zakončen krátkou 

diskotékou 

Nadace Jana Pivečky 

Slavičín 
1.-5. 

Pracovníci 

nadace 
duben 27.dubna 

Vyhlášení soutěţe „Moje 

nejoblíbenější zvíře“. Dosáhli 

jsme 3 umístění (Jiří Mališka, 

Nela Bednaříková, Aneta 

Beníčková)+ 1 čestné uznání 

(Veronika Šůstková) 

„Helpík“ – školní 

kolo 
5. 

Mgr.Pavlína 

Hanáčková 
duben 

8.dubna 

4.května  

Přednáška, test ze zdravovědy 

„Secvičná“ ve Slavičíně 

Slet čarodějnic 
taneční 

krouţek 

Ivana 

Dědková 
duben 30.dubna 

Vystoupení ţáků tanečního 

krouţku „Světlušky“ 

„Helpík“ – krajské 

kolo 
5. 

Mgr.Pavlína 

Hanáčková 
květen  14.května 

„Helpíkův pohár“ – naši školu 

reprezentovaly 3 dvojice, 

nejlepší umístění 14.místo 

Den matek 1.-5. třídní učitelé květen 8.května 

Vystoupení ţáků ZŠ, ŠD. 

Výzdoba sálu obrázky „v 

Ladovském stylu“, vytvoření 

přáníček pro maminky 

Sběr papíru (výkup) 1.-5. 
M.Bílová, 

H.Skovajsová 
květen 4.května 

Tradiční sběr papíru, 

spolupráce s firmou EPR 

papír,s.r.o. 

Exkurze ZŠ 

Luhačovice 
5. třídní učitel červen 28.června 

Seznámení s novou školou, kam 

bude většina ţáků docházet na 

2.stupeň 

Sportinum 1.-5. 
třídní učitelé, 

KRPŠ 
červen 3.června 

Víceúčelové hřiště, turnaj ve 

vybíjené, fotbale, zajímavé 

soutěţe o ceny, představení 

kouzelníka, finanční podpora 

z fondu KRPŠ 

Dopoledne s myslivci 1.-5. SM Komonec červen 10.června 

Tradiční setkání s myslivci, 

soutěţe na stanovištích, opékání 

špekáčků 

Plavecké závody 3. plavecká škola  14.června 

2 druţstva ze 3.třídy, získání 

zlaté medaile K.Bednařík, 

stříbrná medaile – 1.druţstvo 

Den kostelů 1.-5. Fara Pozlovice  17.června 
Provedení kostelem, povídání o 

historii 

Školní poznávací 

výlety 
1.-5. třídní učitelé červen 

28.dubna 

25.května 

17.června 

 

Praha – 5.třída 

Olomouc – 3.,4.třída 

ZOO Lešná – 1.,2.třída 
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Slavnostní ukončení 

školního roku – 

„loučení s páťáky“ 

5. 
Mgr.Pavlína 

Hanáčková 
červen 30.června 

Rozloučení krátkým programem 

„páťáků“ s naší školou.  

 

 

 

Celoročně je naše škola zapojena do projektu „Ovoce do škol“. Děti zdarma dostávají balíček 

s ovocem. V průběhu školního roku se naše škola přihlásila do projektu „Ekopolis – přemýšlíme o 

městě.“ 

 

 

 

Akce školní družiny 
 

 

téma ročník lektor plán proběhlo hodnocení 

Jízda autovláčkem 1.-5 vychovatelky září 23.9.2010 výlet po okolí Pozlovic 

Závody na 

koloběţkách 
1.-5. vychovatelky říjen 

7.10.2010 

14.10.2010 

Rozdělení na mladší a 

starší kategorii, soutěţ na 

koloběţkách v zahradě 

MŠ 

Malování na chodník 1.-5. vychovatelky říjen 13.10.2010 

Malování v uličce za 

školou, soutěţ o 

nejvydařenější kresbu 

Ukázka canisterapie 1.-5. p. Masařová říjen 18.10.2010 
Ukázka terapie 

s vycvičeným psem 

Orientační běh v 

přírodě 
1.-5. vychovatelky listopad 8.11.2010 

Junácká chata – plnění 

úkolů u 5 stanovišť 

Turnaj ve vybíjené 1.-5. vychovatelky listopad 11.11.2010 
Vybíjená mezi I. a II. odd. 

ŠD 

Vánoční besídka 1.-5. vychovatelky prosinec 16.12.2010 

vánoční tradice, poslech a 

zpěv koled, scénky, vtipy, 

předání dárků kamarádům 

Turnaj v pexesu 1.-5. vychovatelky prosince 11.1.2011 
rozvoj vnímání, pozornosti 

a soustředění dětí  

Hry a soutěţe ve 

sněhu 
1.-5. vychovatelky leden 20.1.2011 

jízda z kopce u Junácké 

chaty na „ ČEMKOLI „ - 

sjezd na čas  

Výroba masek 1.-5. vychovatelky leden 25.1.2011 

výroba masek na dětský 

karneval - nápaditost, 

rozvoj fantazie 

Závody druţstev v 

tělocvičně 
1.-5. vychovatelky únor 3.2.2011 

Soutěţivost, hra „fair 

play“ 
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Chůze na chůdách 1.-5. vychovatelky březen 17.3.2011 
Soutěţ dětí, rozvoj 

soustředěnosti 

Velikonoční zvyky  

a tradice 
1.-5. vychovatelky duben 19.4.2011 

ukázka velikonočních 

zvyků a tradic - pletení 

pomlázek… 

Závody na koloběţce 

a na kole 
1.-5. vychovatelky květen 3.5.2011 

Soutěţení dětí ŠD 

v zahradě MŠ 

Stopovaná 1.-5. vychovatelky květen 17.5.2011 

hra v terénu - rozvoj 

vytrvalosti,  houţevnatosti 

a  pozornosti  dětí 

Orientační jarní 

závody 
1.-5. vychovatelky květen  7.6.2011 

Běh přes Pozlovice, plnění 

úkolů u 8 stanovišť 

Malování na 

chodníku 
1.-5. vychovatelky červen 24.6.2011 

Malování dle vlastní 

fantazie 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                     

 

 

 

Údaje o kontrolách provedených v ZŠ Pozlovice v roce 2010/2011 
 

Kontrola hospodaření příspěvkové organizace za II. pololetí 2010, za I. pololetí 2011 

Závěr: V rozsahu provedené kontroly ZŠ Pozlovice nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA POZLOVICE,  

okres Zl ín,   

příspěvková  organizace  
763 26 Luhačovice                   Tel.: 577 132 014 
okres Zlín 

 Výroční zpráva – školní rok 2010/2011 

 

16 

 

 

Závěr výroční zprávy 
 

 

 

 

Škola pracuje podle vzdělávacího programu „Základní škola“ v 5.ročníku. Školní vzdělávací program 

/ŠVP/ byl realizován v 1. aţ 4. ročníku. Osnovy byly splněny ve všech ročnících.  

V letošním školním roce byla výuka obohacena o práci s interaktivní tabulí. K výuce ICT a anglického 

jazyka byla vyuţívána nově vybudovaná počítačová učebna. 

O kvalitě práce vychovatelek svědčí i velký zájem o pobyt v ŠD, pro zájem z řad rodičů byla opět 

otevřena ranní druţina. 

Zásadní změny školské a související legislativy se opět projevily nárůstem administrativy, coţ klade 

zvýšené nároky na práci pověřených učitelů a ředitele školy.  

Ekonomické podmínky v oblasti provozních výdajů jsou i přes neustálé sniţování prostředků na 

hranici provozuschopnosti školy, proto se prováděly pouze nejnutnější investice k zajištění provozu 

školy. Výhledově se jeví jako nutnost investovat do generální opravy sociálního zařízení ve škole i 

školní druţině. 

Platové podmínky jsou odvozeny od počtu ţáků. Pro pedagogické pracovníky jsou dostačující, ale pro 

ostatní pracovníky jsou nedostačující a nepokrývají naše potřeby.  

Nadále škola spolupracuje s Pedagogicko psychologickou poradnou /PPP/ ve Zlíně a Speciálním 

pedagogickým centrem /SPC/ ve Zlíně.  Dobře spolupracuje škola s Městysem Pozlovice, který se stará 

o budovu. Jeho zaměstnanci provádí nutnou údrţbu budovy a okolí k bezproblémovému chodu školy. 

Pravidelně jsou pořádány schůzky s rodiči, kteří mohou kdykoliv školu navštívit a informovat se  

o prospěchu i chování svého dítěte. Rodiče pomáhají s organizací různých akcí např. Sportinum, sběr 

papíru, školní výlety apod. Velmi úspěšnou akcí je pořádání školního plesu. 
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Škola dále spolupracuje s dalšími organizacemi např. Myslivecké sdruţení Komonec, TJ Sokol 

Pozlovice, včelaři a v neposlední řadě s Mateřskou školou Pozlovice při společných akcích pro děti 

obou zařízení, např. mikulášská nadílka, rozsvícení vánočního stromu, divadelní představení apod., ale 

také návštěvy předškoláků ve vyučování v 1. ročníku. 

O akcích naší školy je veřejnost informována prostřednictvím našich webových stránek 

www.zspozlovice.cz. V letošním školním roce si prošly zkušebním provozem.  

 

 

 

 

 

 

V Pozlovicích 15.10.2011                                                 Mgr.Jaroslav Hořák – ředitel školy 

http://www.zspozlovice.cz/

