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I. Základní údaje o škole - charakteristika školského zařízení. 
 

 Název školy, sídlo, odloučená pracoviště.  

Základní škola Pozlovice, okres Zlín, příspěvková organizace 

Hlavní 59, Luhačovice 763 26  

 

Zřizovatel, adresa zřizovatele. 

Městys Pozlovice, Hlavní 51, Luhačovice 763 26 

 

Právní forma školy : 

příspěvková organizace, IČO: 70 99 81 67 

 

 Vedení školy:  

Mgr. Přemysl Janeček, ředitel školy, datum jmenování 1. 8. 2013,  

 

Kontakt na zařízení (tel., fax, web, e-mail), jméno pracovníka pro informace 

tel. 577 132 014,  web: www.zspozlovice.cz , e-mail: zspozlovice@zlinedu.cz, 

informace: ředitel: Mgr. Přemysl Janeček 

 

Datum zřízení (založení) školy, datum zařazení do sítě, poslední aktualizace v síti, identifikační  

číslo ředitelství v síti škol. 

Založení školy: 15. 12. 1986 datum zařazení do sítě: 22. 1. 1996, č. j. 1204/29,  

IZO ředitelství  600 113 957 

 

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení a jejich 

kapacity. 

Celková kapacita školy:                  140 žáků    IZO 102 313 006 

Celková kapacita školní družiny:    50 žáků      IZO 118 500 210 

Celková kapacita školní jídelny:   200 jídel       IZO 103 107 126  

 

Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2015 /2016 :  

  

  Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený počet 

ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

1. stupeň 5 69 13,8 5,91 

Školní družina  2  50  25 1,35 

Školní jídelna X 69 X 2,2 

  

  

Školská rada. 

            Zřízena 1. 9. 2005, počet členů 6, počet jednání: 5 

 

 Charakteristika školy:  
Škola se nachází v centru obce v přímé blízkosti hlavní silnice. Jedná se o školu prvostupňovou s jednu 

třídou v každém ročníku. Na začátku školního roku 2015/2016 školu navštěvovalo 69 žáků, kteří jsou 

převážně z Pozlovic, ale i z Řetechova, Podhradí a Luhačovic. Po skončení pátého ročníku žáci 

přecházejí na 2. stupeň ZŠ Luhačovice nebo na víceleté gymnázium do Slavičína, Zlína nebo Uherského 

Brodu. Budova školy je tvořena ředitelnou, sborovnou a pěti třídami, z nichž ve dvou jsou umístěny 

interaktivní tabule. Od roku 2011 funguje ve škole zmodernizovaná počítačová učebna, která je 

vybavena novým nábytkem, 15 žákovskými počítači a jedním učitelským počítačem. Ve škole je dále 

jídelna, kuchyně, šatny a sociální zařízení. V areálu školy se nachází také venkovní altán, který slouží 

jako učebna v přírodě. Školní družina se nenachází přímo v prostorách budovy školy, ale v prostorách 

Úřadu městyse Pozlovice. Školní družina je rozdělena do dvou oddělení a vybavena třemi učebnami. 

Pro své potřeby dále využívá tělocvičnu, víceúčelové hřiště, zahradu u mateřské školy v Pozlovicích. V 

budově Městyse se nachází také tělocvična, kterou škola využívá.  

mailto:zspozlovice@zlinedu.cz


Ve škole probíhá výuka náboženství a škola nabízí ve spolupráci s DDM Luhačovice zájmové kroužky 

a spolupracuje se ZUŠ Luhačovice.  

 

II. Obory vzdělávání - vzdělávací programy školy. 
  

vzdělávací program 
č. j. 

MŠMT 

školní rok 2015/2016 

V ročnících počet žáků 

ŠVP pro ZV  4. - 5. roč. 25 

Školní vzdělávací program Základní 

škola Pozlovice 

  1.-3. roč. 44 

  

Nepovinné předměty 

 
Náboženství: I. st. 4 sk. 36 žáků 

Vyučující - externě: ThDr. Hubert Wójcik 

       Mgr. Stanislav Trčka 

                                 Mgr. Karel Adámek 

 

 

III. Přehled pracovníků školy. 
  

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 : 

 

 Počet fyzických osob 

Přepočtené 

úvazky  

Ped. prac. ZŠ 6 5,91 

Ped. prac. ŠD 2 1,35 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2014/2015 

  

Ped. pracovníci - 

poř. číslo Pracovní zařazení, funkce, jméno Úvazek 

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 

aprobace 

1 Ředitel   1 VŠ Z, OV, 1.st. 

2 Učitelka  1 VŠ 1. st. 

3 Učitelka  1 VŠ Spec. ped. 

4 Učitel 1 VŠ Spec. ped. 

5 Učitelka  1 VŠ 1. st. 

6 Učitelka  0,91 VŠ 1. st. 

7 Vychovatelka  0,5 ÚSO Gymn. - studium VŠ 

8 Vychovatelka  0,85 ÚSO Spgš. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Věková struktura pedagogických pracovníků 

     

  ZŠ ŠD   

Do 30 let 0 1   

30-39 let  4 1   

40-49 let  1 0   

50-59 let  1 0   

Nad 60 let  0 0   

 

Údaje o vzdělání pedagogických zaměstnanců 

 v % 

VŠ vzdělání: 0,75 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 : 

  

  Počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 4 3,40 

Externí pracovníci 0 0 

  

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2015/2016 : 

  

Ostatní pracovníci 

Osobní čísla  

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, 

obor 

1 Školnice - uklízečka 1,0 vyučena 

3 vedoucí ŠJ 0,5 středoškolské 

4 kuchařka 0,9 vyučena 

5 kuchařka  1 vyučena  

 

 

 

 

 



IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy. 

  

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2015/2016 : 

  

Zapsaní do 1. třídy 

2016 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupí do 1. třídy 

2016 

22 ¹ 0 21 

 

V. Výsledky vzdělávání a výchovy žáků. 

     Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2015/2016:  

 

Ročník 
Počet žáků 

Celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním Prospělo Neprospělo 
Hodnoceno 

slovně 

1. 13 13 0 0 0 

2. 14 14 0 0 0 

3. 17 17 0 0 0 

4. 14 14 1 0 0 

5. 11 8 3 0 0 

Celkem 1. stupeň 69 65 4 0 0 

Škola celkem 69 65 4 0 0 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2015/2016: 

        

Gymnázium 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

         4              4         0               0         0     0  

 

 

 

 

 

¹ Z 22 zapsaných žáků byli 2 žáci u dodatečného zápis a 1 žák byl přijat do ZŠ Luhačovice, kde nastoupí k plnění školní docházky. 
 



Pochvaly a výchovná opatření za uplynulý školní rok 2015/2016:  

Pochvala ředitele školy - 0 

Pochvala třídního učitele - 33 

Napomenutí třídního učitele - 2 

Důtka třídního učitele - 0 

Důtka ředitele školy – 0 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2015/2016 

  Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2015/2016 

   Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 

  

Údaje o integrovaných žácích:  Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2015/2016 

 Druh postižení: Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení     

Zrakové postižení     

S vadami řeči   

Autisté                         

S vývojovými poruchami chování   

S vývojovými poruchami učení IV. + V. 2 + 2 

Mentální postižení   

 

 

 

 

 

 



Soutěže a přehlídky, prezentace školy, další akce ve školním roce 2015/2016 

 Akce Třída Datum Místo 

1 Branný den  I.-V. 4.9. Pozlovice 

2 Zahájení projektu OLYMPIJSKÝ VÍCEBOJ I.-V. 7.9. ZŠ 

3 Týden mobility I.-V. 17.9. Luhačovice 

4 Dopravní hřiště IV. 23.9. ZŠ 

5 Atletický trojboj IV.-V. 1.10. Luhačovice 

6 Divadelní představení I.-V. 9.10. Zlín 

7 Zdravá pětka I.+II. 20.10. ZŠ 

8 Barevný den I.-V. 16.11. ZŠ 

9 Rozsvěcování vánočního stromu I.-V. 27.11. Pozlovice 

10 Vánoční vystoupení v penzionu I.-V. 1.12. Pozlovice 

11 Vítání občánků I.-V. 2.12. ÚM 

12 Mikulášská nadílka V. 3.12. ZŠ 

13 Turnaj ve vybíjené III.-V. 5.12. Luhačovice 

14 Varhanní koncert I.-V. 8.12. Pozlovice 

15 Vánoční dílničky I.-V. 10.12. ZŠ 

16 Ukázková hodina pro MŠ I. 11.1. ZŠ 

17 Zápis do I. tř.   19.1. ZŠ 

18 Vzdělávací program Svět kolem nás IV.-V. 28.1. Luhačovice 

19 Preventivní program PČR II.+V. 9.2. ZŠ 

20 Školní ples   12.2. Pozlovice 

21 Zdravá pětka III.+V. 17.2. ZŠ 

22 Recitační soutěž - školní kolo I.-V. 18.2. ZŠ 

23 Centrum pro rodinu Uh. Brod - preventivní pr. IV.+V. 19.2. ZŠ 

24 Recitační soutěž - okrskové kolo III.-V. 22.2. Luhačovice 

25 Přednáška -gynekolog V. 8.3. ZŠ 

26 eTwinning - Easter postcards exchange II.-V. 8.3. ZŠ 

27 Recitační soutěž - okresní kolo II. 14.3. Napajedla 

28 Planetárium IV.+V. 16.3. Brno 

29 Velikonoční dílničky I.-V. 17.3. ZŠ 

30 Matematický klokan, cvrček I.-V. 18.3. ZŠ 

31 Centrum pro rodinu Uh. Brod - preventivní pr.   22.3. ZŠ 

32 Výchovný koncert  I.+V. 1.4. Pozlovice 

33 Dopravní hřiště IV. 14.4. Luhačovice 

34 Čisté Pozlovice - Den s myslivci I.-V. 15.4. Zlín 

35 Zahájení výuky plavání II.+III. 20.4. Luhačovice 

36 Den Země I.-V. 22.4. ZŠ 

37 Pěvecká soutěž - školní kolo I.-V. 10.4. ZŠ 

38 Pěvecká soutěž - okrskové kolo II.-V. 25.4. Luhačovice 

39 Den matek I.-V. 6.5. Pozlovice 

40 Sférické kino I.-V. 20.5. Pozlovice 

41 Helfíkův kotár - přednáška V. 31.5. ZŠ 

42 120 let školy I.-V. 5.6. Pozlovice 

43 Školní výlet - Smajlíkov I.-IV. 14.6. 
Uh. 
Hradiště 

44 Školní výlet  V. 14.6. Praha 

45 Exkurze do provozu Vincentky  II.+V. 20.6. Luhačovice 



46 Orientační závod II. 20.6. Pozlovice 

47 S mapou po památkách a pramenech II. 22.6. Luhačovice 

48 Rozloučení se školou I.-V. 29.6. Pozlovice 

 

Plavání 

Výuka plavání probíhala v Městské plovárně Luhačovice prostřednictvím Plavecké školy Uherské 

Hradiště. 

Plavání se účastnilo 31 žáků 2. a 3. ročníku  

Výsledky výchovné práce školní družiny: 

Ve školním roce 2015/2016 ve škole fungovaly 2 oddělení ŠD s celkovým počtem žáků 50. Ve ŠD byly 

vytvořeny podmínky pro regeneraci sil žáků po vyučování, byla rozvíjena tvořivost, spolupráce, dále 

byl rozvíjen vztah k přírodě a okolí. Činnost výchovného působení vychovatelek vycházela z požadavků 

pedagogiky volného času. Při všech činnostech byl uplatňován požadavek dobrovolnosti, aktivity, 

seberealizace zajímavosti a zájmovosti, pestrosti a přitažlivosti. ŠD se zapojila do výtvarného projektu 

„Fíha dýha“, dále do výtvarné soutěže „Karel IV.“, dále byla zapojena do celorepublikového projektu 

„Celé Česko čte dětem“. 

Činnost družiny probíhala jak v prostorách ŠD, tak i v tělocvičně, na sportovním hřišti u MŠ i v blízkém 

okolí školy. 

 Soutěže, přehlídky, další akce, prezentace školy - ve školním roce 2015/2016 

 Školní družina   

    

  Akce Datum Místo 

1 Fotbalová liga celoročně tělocvična 

2 Florbalová Liga celoročně tělocvična 

3 Včelařská výstava 15. - 16.9.     galerie Elektra 

4 Muzikoterapie 22.9. školní družina 

5 
Projekt Fíha-Dýha-narozeninová soutěž-
dort září-říjen školní družina 

6 Malování na chodník 1.10. plácek za školou 

7 Halloweenský týden 19. - 23.10. školní družina 

8 Projekt Celé Česko čte dětem -VV soutěž Listopad - prosinec školní družina 

9 Projekt Celé Česko čte dětem celoročně tělocvična školní družina 

10 Lego týden 16.11. - 20.11. školní družina 

11 Čtení s babičkou 24.11. školní družina 

12 Pexesiáda 25.11. školní družina 

13 Návštěva Městské knihovny Luhačovice 1.12. a 7.12. Luhačovice 

14 Čtení s maminkou 30.11 a 8.12 školní družina 

15 Vánoční dílničky 10.12. ZŠ Pozlovice 

16 Vánoční besídka 16.12. školní družina 

17 Bobování, hrátky ve sněhu 4.1. - 8.1. Junácká chata 

18 Beseda s vozíčkářem 13.1. školní družina 

19 Výtvarná soutěž Karel IV. únor-březen školní družina 

20 Exkurze do hotelu Vega 11.2. 
Hotel Vega-
Pozlovice 

21 Návštěva hasičské zbrojnice v Pozlovicích 24.2. 
Zbrojnice v 
Pozlovicích 

22 Canisterapie 9.3. školní družina 



23 Velikonoční dílničky 17.3. ZŠ Pozlovice 

24 Pletení tatarů 21. - 22.3. školní družina 

25 Muzikoterapie 7.4. školní družina 

26 Plavání na hotelu Vega 12.4. 
Hotel Vega-
Pozlovice 

27 
Výlet do Luhačovic -výstava vv prací Karel 
IV. 10.5. galerie Elektra 

28 Turnaj ve vybíjené 11.5. tělocvična 

29 Návštěva knihovny v Pozlovicích 24.5. a 26.5. knihovna Pozlovice 

30 Hravé odpoledne v DDM 31.5. DDM Luhačovice 

31 Výlet autovláčkem 7.6. okolí Pozlovic 

32 Návštěva dětí z MŠ -SPOLEČNÉ HRY 13.6. školní družina 

33 Koloběžkové závody 20.6. plácek za školou 

34 
Orientační závod v přírodě + hledání 
pokladu 23.6. místní les 

 

Spolupráce s rodiči: 

Pravidelné třídní schůzky nebo konzultační odpoledne se konaly v termínech 1. září 2015 - první třída, 

7. září 2015, 10. listopadu 2015, 12. dubna 2016. Během školního roku se uskutečnily vánoční a 

velikonoční dílny, vystoupení dětí v místním penzionu, vystoupení při rozsvěcování vánočního stromu 

a vystoupení k Svátku matek a při vítání občánků. Důležitou akcí školy, při spolupráci s rodiči a pro 

samotnou prezentaci školy bylo vystoupení žáků k 120. výročí otevření základní školy v Pozlovicích. 

V rámci oslav k tomuto významnému výročí byl uspořádán den otevřených dveří a otevřena výstava 

prací žáků naší školy. Ve spolupráci s rodiči byl uspořádán XIV. Školní ples a na závěr školního roku 

bylo zorganizováno Rozloučení se školou. Dále proběhly ukázkové hodiny pro rodiče prvňáčků. Rodiče 

mohli využívat konzultační hodiny vyučujících. Pro rodiče budoucích prvňáčků byly uskutečněny 2 

informační schůzky, jedna ohledně zápisu do školy a druhá o organizaci a chodu školy. 

Spolupráce s MŠ Pozlovice 

Pro děti z MŠ byla uspořádána ukázková hodina v I. třídě. 

Spolupráce se ZUŠ Luhačovice 

Ve školním roce 2015/2016 pokračovala výuka ZUŠ Luhačovice v prostorách školy. Probíhala zde 

výuka hry na klavír a výuka zpěvu. 

Spolupráce s DDM Luhačovice 

I ve školním roce 2015/2016 škola spolupracovala s DDM Luhačovice, nabídka kroužků byla opět 

široká a žáci si mohli vybírat z celkem 10 kroužků, z nichž byly otevřeny kroužky: aerobic, výtvarný – 

kreativní dílna, flétna, florbal, míčové hry, počítačový, tanečně - pohybový, kroužek anglického jazyka. 

Ostatní nabízené kroužky nebyly pro nízký zájem otevřeny. 

Spolupráce s dalšími subjekty 

Ve spolupráci s Městysem Pozlovice proběhlo na konci listopadu 2015 rozsvěcování vánočního stromu, 

v prosinci 2015 vítání občánků. Spolupráce proběhla i s Mysliveckým sdružením Komonec při společné 

akci „Čisté Pozlovice“. Při vystoupeních ke Dni matek a k 120. výročí založení školy se dále 

spolupracovalo se ZUŠ Luhačovice, souborem Leluja a DDM Luhačovice.  

 

 

 



Environmentální výchova a vzdělávání 

Ve školním roce 2015/2016. Učitelé zařazovali do výuky učivo s ekologickou tématikou. K mezinárodní 

Dni Země byl uspořádán ve škole barevný den, kdy všichni žáci měli přijít do školy oblečeni v zeleném, 

a do výuky bylo tento den vloženo téma týkající se ochrany životního prostředí.  Škola pokračovala v 

recyklačním programu Recyklohraní, mimo jiné se žáci aktivně zapojili do každoročního sběru starého 

papíru. Žáci 2. a 3. ročníku se aktivně zapojili do projektu Les ve škole organizovaný Sdružením Tereza. 

Projekty, programy v rámci EVVO 

22. 4. 2014 Den Země 

2. 5. 2014 Čisté Pozlovice - Den s myslivci 

celoročně – Les ve škole – 2. a 3. ročník 

celoročně – Recykohraní 

20.5. - Sférické kino – Tajemství stromů 

Spolupráce s ostatními subjekty 

Škola spolupracovala v rámci EVVO s Mysliveckým sdružením Komonec.  

Výsledky prevence sociálně patologických jevů  

V školním roce 2015/2016 jsme se v rámci prevence sociálně patologických jevů zaměřili na zapojení 

žáků do mimoškolních aktivit. Žáci měli možnost navštěvovat výuku hry na klavír a zpěvu organizované 

ZUŠ Luhačovice, účastnili se různých sportovních soutěží (florbal, vybíjená, atletika,…). Žáci 4. 

ročníku získali v rámci dopravní výchovy průkaz cyklisty na dopravním hřišti v Luhačovicích. Žáci se 

dále mohli přihlásit do kroužků, které byly organizovány DDM Luhačovice na půdě naší školy. 

S kulturním programem žáci vystoupili při rozsvěcování vánočního stromu, oslavě Dni matek, vítání 

občánků, v domově důchodců, 120. výročí založení školy. Žáci navštěvovali různé kulturní akce, 

navštívili též regionální divadlo ve Zlíně a v prostorech školní tělocvičny byl zorganizován výchovný 

koncert. Škola spolupracovala s PPP Uherský Brod a Zlín, Centrem pro rodinu Uherský Brod, DDM 

Luhačovice. 

 

V rámci prevence proběhly různé programy, přednášky a další aktivity: 

1. Přednášky pracovníků Centra pro rodinu: 

- Já, moji kamarádi a moje rodina, 1. ročník 

- Mluvíme a nasloucháme, a přitom se rádi máme, 2. ročník 

- Zdravé myšlenky - zdravé vztahy, 3. ročník 

 - Můžu se stát hrdinou? 4. ročník 

- Dítě na cestě k dospělosti, 5. ročník 

2. Plavecký výcvik, 2. – 3. ročník 

3. Dopravní výchova, 4. ročník 

4. Týden mobility Luhačovice, 1. - 5., ročník 

5. Přednáška o sexuální výchově od MUDr. Havelky – 5. ročník 



8. Programy Policie ČR – Já cyklista – 2. ročník 

   - Bezpečně na internetu – 5. ročník 

 

 

VI. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2015/2016 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 2015/2016   

     

Zaměstnanec Akce místo konání termín 

Antošová 
Jana Školení eTwinning Zlín 23. 10. 2015 zdarma 

Urban, 
Antošová, 
Dědková, 
Bartošová, 
Hanáčková, 
Janeček Školení eTwinning na míru ZŠ Pozlovice 12. 2. 2016 zdarma 

Dědková + 
Bartošová 

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro 
všechny děti Vsetín 20. 2. 2016 900,-x2 

Dědková + 
Bartošová 

Sfumato® (Splývavé čtení®) aneb Čtení pro 
všechny děti Vsetín 9. 4. 2016 900,-x2 

Janeček 
Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při 
aktualizaci Zlín 14. 6. 2016 zdarma 

 

VII. Údaje o inspekční činnosti a kontrolní činnosti 

1. Ve školním roce 2015/2016 neproběhla inspekční a kontrolní činnost pedagogického 

charakteru.  

 

2. Ve školním roce 2015/2016 proběhla kontrolní činnost Okresní správou sociálního zabezpečení 

Zlín. Kontrolováno bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, důchodovém pojištění a 

při odvodu pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 

stanovených zákonem č. 187/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 582/1991 S., 

ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 589/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. V žádné 

kontrolované oblasti nebyly zjištěny nedostatky. 

 

3. Ve školním roce 2015/2016 proběhla kontrola Krajskou veterinární správou. Předmětem 

provedené kontroly byla kontrola provozovny veřejného stravování, kde byl kontrolován 

provoz, dokumentace, data použitelnosti a minimální trvanlivosti, původ potravin, deratizace – 

vše bez závad, dále bylo kontrolováno nakládání s odpady – zde došlo k upozornění na 

povinnost nakládat s kuchyňskými odpady v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. 

A nařízením č. 1069/2009. Současně došlo k seznámení se zákazem zkrmování kuchyňských 

odpadů zvířatům. 

 

4. Ve školním roce 2015/2016 proběhla kontrolní činnost Krajské hygienické stanice Zlínského 

kraje. Předmětem kontroly byla kontrola zaměřena na plnění povinností stanovených § 7 odst. 

1 a 2 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou MZČR č. 410/2005 Sb., o 

hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých, ve znění pozdějších předpisů. Státní zdravotní dozor byl 



proveden ve školní družině, kontrola byla zaměřena na kontrolu provozního řádu školní družiny, 

na kontrolu prostor pro pobyt žáků ve školní družině a na kontrolu vybavení hygienických 

zařízení, které užívají žáci v ŠD. Kontrolou byly zjištěny závady: v šatně 3 praskliny na PVC 

materiálu, keramický obklad kryt pouze do výše 1,23 metru a část obkladu je poškozena, 

chybějící úklidová komora s výlevkou s přívodem teplé a studené pitné vody. Všechny tyto 

nedostatky byly odstraněny v průběhu letních měsíc, kdy byl celý prostor školní družiny včetně 

WC a šatny zrekonstruován. Dále bylo, že prostory pro školní družiny odpovídají počtu 47 žáků. 

Dále byl kontrolován řád, konkrétně Organizační řád školy část 4. Provozní řád školy, účinný 

od 1. 9. 2013 v návaznosti na skutečný provoz školy. Zjištěno: žáci mají v učebnách k dispozici 

u umyvadla textilní ručníky, které se dotýkají, čímž představují potencionální riziko přenosu 

patogenů. 

 

5. Ve školním roce 2015/2016 proběhla ve škole také kontrolní činnost zřizovatele školy, která 

byla nepedagogického charakteru.  

 

 

VIII. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Škola se ve školním roce 2015/2016 zapojila do mezinárodního projektu eTwinnig. V rámci projektu 

žáci 2. – 5. ročníku navázali kontakt s žáky z řady evropských zemí, když si navzájem vyměnili 

vlastnoručně vyrobená velikonoční přání. Dále žáci 2. a 3. ročníku úspěšně splnili úkoly v programu 

Les ve škole a získali ocenění Lesní třída. 

 

IX. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 

Škola nebyla ve školním 2015/2016 roce zapojena do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení. 

 

X. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 

V rámci výzvy MŠMT č. 57 byl realizován projekt: Podpora výuky anglického jazyku v ZŠ Pozlovice. 

Cílem projektu byla podpora rozvoje individuálních ústních komunikačních dovedností učitelů a žáků 

v oblasti Anglického jazyka formou řízené, kombinované a individualizované výuky (blended learning) 

na základě posloupnosti jednotlivých fází osvojování cizího jazyka, tj. poslech – mluvení – čtení – psaní. 

K tomu přispívá tato aktivita využitím kombinovaného výukového systému (blended learningu), který 

umožňuje individualizované vzdělávání osoby – učitele a žáka – zohledňující jeho aktuální úroveň 

jazykových znalostí a dovedností, individuální potřeby a možnosti rozvoje. 

XI. Přehled o hospodaření za rok 2015 

1. Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o účelové 

prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením MŠMT. Na rok 2015 byly 

schváleny celkem přímé NIV ve výši 3.658.627,-Kč 

2. Městys Pozlovice ( zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen k úhradě nákladů 

souvisejících s její  hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a údržbu majetku 

obce ve správě organizace. Na rok 2015 byl schválen příspěvek na provoz ve výši 875.000,-Kč. 

3.Čerpání provozního příspěvku  



Na rok 2015 byl schválen provozní příspěvek ve výši 875.000,-Kč. Tato částku byla proúčtována do 

výnosů. Provozní příspěvek na rok 2015 byl k 31.12.2015 čerpán na 100%. Organizace dosáhla 

kladného hospodářského výsledku ve výši 285.165,-Kč z ostatních výnosů. 

4. Čerpání státního rozpočtu 

Na rok 2015 byla schválena dotace ze státního rozpočtu na platy, zákonné odvody, základní příděl do 

FKSP ( 1% z mezd) a ostatní neinvestiční náklady ( učebnice, učební pomůcky, ochranné pracovní 

pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP-další vzdělávání pedag. pracovníků) ve výši 3.658.627,-Kč. 

Rovněž tato částka byla proúčtována do výnosů. Státní dotace byla k 31.12.2015 čerpána ve výši 100%. 

5. Celkový hospodářský výsledek- viz příloha č.1 a příloha č.2 

6. Hospodaření ve fondech 

účet -401- Jmění účetní jednotky :  Zůstatek k 31.12.2015 je 15.610,15 Kč. 

účet-411- Fond odměn: Zůstatek k 31.12.2015 je 0,-Kč. 

účet -412- Fond FKSP: Zůstatek k 31.12.2015 činí 82.348,78 Kč. Příjem do fondu byl tvořen základním 

přídělem. Výdaje se skládaly z příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní akce, příspěvky na stravování 

a vitamíny pro zaměstnance. 

účet -416- Fond investiční: Zůstatek k 31.12.2015 činí 74.564,58 Kč. 

 

I. Náklady a výnosy celkem k 31.12.2015 účet 
hlavní 
činnost 

hospodářská 
činnost 

  

drobný dlouhodobý majetek   26788 0 

drobný dlouhodobý majetek-dotace EU   181789   

učební pomůcky   46382 0 

potraviny   330793 178575 

ostatní materiál   136451 0 

spotřeba materiálu celkem 501,558 722203 178575 

elektrická energie   71523 8479 

voda   17380 2512 

plyn   164659 20412 

spotřeba energií celkem 502 253562 31403 

opravy udržování 511 31279 0 

cestovné 512 1704 0 

telefonní hovory   2533 0 

monitoring objektu   3873 0 

ostatní služby   240824 0 

ostatní služby-EU   90302 0 

služby celkem 518 337532 0 

mzdové náklady   2709240 136381 

mzdové náklady EU   33481   

mzdové náklady  celkem 521 2742721   

Sociální a zdravotní pojištění 524 896321 46000 

Ostatní sociální náklady 525-528 11300 0 

Ostatní náklady 
ostatní 
účty 41047 1347 

Odpisy majetku 551 8545 0 

celkem   5046214 393706 



NÁKLADY   celkem   5439920 

  

stravné   328994 392480 

školné   25000 0 

ostatní tržby za služby   0 0 

Tržby z vlastní činnosti celkem 602 353994 392480 

Úroky 662 568 0 

Zúčtování fondů 648 85999 12000 

Dotace z EU   346417 0 

Dotace z rozpočtu obce   875000 0 

Ostaní výnosy z činnosti 649 0 0 

Provozní dotace celkem 672 3658627 0 

celkem   5320605 404480 

VÝNOSY       celkem 5725085 

  

Hospodářský výsledek hospodářská činnost za rok 2015     10774 

Hospodářský výsledek za rok 2015 285165 

        

II. Rozvaha k 31.12.2015-vybrané ukazatele     

  

Dlouhodobý nehmotný majetek 155 

Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku 155 

hmotný majetek:  movité věci 379 

                          drobný hmotný majetek 1908 

Dlouhodobý hmotný majetek 2287 

Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku 2187 

Zásoby 57 

pohledávky: odběratelé 7 

                  zaměstnanci 33 

                  ostatní 0 

Pohledávka celkem 40 

pokladna 14 

běžný účet 621 

FKSP 46 

Finanční prostředky celkem 681 

Přechodné účty aktivní 400 

AKTIVA celkem 1278 

  

Majetkové fondy 16 

peněžní fondy: fond odměn 0 

                      FKSP 82 

                     fond rezervní 391 

fond investiční (reprodukce majetku) 75 

Peněžní fondy celkem 548 

Hospodářský výsledek  285 

závazky: dodavatelé 0 

              zaměstnanci 237 

             soc.a zdrav.pojištění, daně 159 

Závazky celkem 396 

Dohadné účty pasivní 33 

    



    

PASIVA celkem 1278 

        

III. Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2015   

  

Výnosy 2015 celkem Kč 5725085 

Náklady 2015 celkem Kč 5439920 

Hospodářský výsledek za rok 2015 celkem Kč 285165 

                    z toho: z doplňkové činnosti 10774 

  274391 

Rozdělení zisku:  fond odměn 10000 

                          fond reprodukce majetku 275165 

 

Čerpání státní dotace na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční náklady - Zlínský kraj 

      

      

účet název roční rozpočet skutečnost čerpání  % plnění  
521 mzdy   2 380 840,00 Kč       2 380 840,00 Kč  100,00%  
521 mzdy-OON (dohody)        33 153,00 Kč            33 153,00 Kč  100,00%  
524 zák. odvody (zdr.a soc.poj.)      810 828,00 Kč          810 828,00 Kč  100,00%  

527 základní příděl do FKSP        24 416,00 Kč            24 416,00 Kč  100,00%  

501-
518,525 ostatní neinv. Náklady      110 920,00 Kč          110 920,00 Kč  100,00%  

CELKEM     3 360 157,00 Kč       3 360 157,00 Kč  100,00%  

Zůstatek                          -   Kč     
 

Hlavní činnost    

    

    

název výnosy náklady 
hospodářský 

výsledek 

provozní 
příspěvek 

     865 000,00 
Kč        865 000,00 Kč                            -   Kč  

státní rozpočet 
  3 360 157,00 
Kč     3 360 157,00 Kč                            -   Kč  

jiné ostatní V/N 
     820 293,00 
Kč        596 319,00 Kč               223 974,00 Kč  

dotace EU                   -   Kč                     -   Kč                            -   Kč  

CELKEM 
  5 045 450,00 
Kč  

   4 821 476,00 
Kč               223 974,00 Kč  

 

7. Závěr 

Základní škola Pozlovice hospodařila s kladným výsledkem hospodaření ve výši 223.974,Kč. 

 

XII. Závěr výroční zprávy 

Činnost školy ve školním roce 2015/2016 vycházela z celoročního plánu. Ve školním roce 2015/2016 

byla činnost školy realizována podle 2 vzdělávacích programů: ŠVP pro ZV v 4. - 5. ročníku a Školní 



vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní škola Pozlovice v 1. a 3. ročníku. Dle školního 

vzdělávacího programu pokračovala výuka.  

V letošním školním roce došlo k větší podpoře výuky anglického jazyka především díky zapojení školy 

do výše zmíněného projektu (viz. bod X.), díky kterému se vzdělávali učitelé a především žáci. Dále 

došlo k zapojení do projektu eTwinning a do IV. a V. třídy docházel jednou měsíčně rodilý mluvčí 

z Austrálie. Dále byla používána metoda CLIL a to především ve vlastivědě v V. třídě, dále v hodinách 

matematiky v I. a II. třídě.  

Škola se opět aktivně zapojovala do života obce a spoluúčastnila se nebo sama pořádala již tradiční akce 

jako rozsvěcování vánočního stromu, vítání občánků, vystoupení pro seniory, Den matek. Velmi 

důležitou akcí byla oslava 120. výročí otevření základní školy v Pozlovicích. V rámci této akce došlo 

k vystoupení našich žáků, ale i dalších spolků a organizací (Leluja, ZUŠ Luhačovice), dále byl 

uspořádán den otevřených dveří a výstava prací žáků školy doplněná o informace z historie naší školy.  

Celá tato akce jistě přispěla k šíření dobrého jména naší školy a byla ukázkou nejen dovedností našich 

žáků, ale i skvělé práce všech zaměstnanců školy, kterým patří velký dík za organizaci této akce. 

I v letošním roce byly organizovány kroužky ve spolupráci s DDM Luhačovice. Tato spolupráce 

přinesla rozšíření nabídky kroužků pro žáky naší školy. 

Velmi pozitivně lze hodnotit spolupráci školy, školské rady a rodičů. Ve vzájemné spolupráci byl 

zorganizován školní ples a společná akce na konci školního roku, nemalou měrou přispěli rodiče i při 

organizaci oslav 120. let školy. Pro rodiče byly uspořádány i vánoční a velikonoční dílny, které mají 

sloužit ke společnému setkání žáků, rodičů a pedagogů ve škole.   

Žáci školy se zapojili do širokého spektra soutěží od sportovních přes výtvarné až k hudebním a 

recitačním. Pěkného úspěchu dosáhl Domink Rajznauer v recitační soutěži, kde dokázal vyhrát 

okrskové kolo a postoupit do kola okresního. Dařilo se i děvčatům v pěvecké soutěži, kde 1. místo 

obsadila Anežka Hanáková a 3. místo Julie Kratina.  

V období hlavních prázdnin došlo k celkové rekonstrukci prostor školní družiny v budově městyse. 

Zrekonstruovány byly jak učeben, tak i šatny a především sociální zařízení. V budově školy byl 

instalován bezpečnostní čipový vstupní systém, který by měl zamezit přístupu cizím osobám do budovy 

školy. 

Z důvodu nižšího počtu žáků musela škola pro školní rok 2015/2016 požádat zřizovatele o udělení 

výjimky z počtu žáků. Tuto žádost zřizovatel schválil. I díky dofinancování rozpočtu školy 

zřizovatelem, nemusely být žádné předměty spojeny v ročnících do jedné třídy.  

Za odvedenou práci během celého školního roku patří velké poděkování všem pedagogickým i 

nepedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a také dalším organizacím a osobám, které s naší 

školou spolupracovaly. 

 

Datum zpracování výroční zprávy: 31. 8. 2016 

Datum projednání pedagogickou radou: 31. 8. 2016 

Datum schválení školskou radou: 29. 9. 2016 

 

 

Razítko a podpis ředitele školy: 


