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1. Základní údaje o škole 

 

1.1. Škola 

Název školy:                                               Základní škola a Mateřská 
škola Janová 

Právní forma školy:                                   Právní subjektivita, 
příspěvková organizace 

Jméno ředitele:                                          Mgr. Jaroslava Proislová 

Adresa školy:                                              Základní škola a Mateřská 
škola Janová 

                                           Janová 58, 755 01 Vsetín 

       Telefon:                                                       571 434 080 



       e-mail:                                                         zsjanova@seznam.cz 

       Datum založení školy:                               1.9.1991 

       Datum zařazení do sítě škol:                    22.3.1996 

       Poslední aktualizace v síti:                        16.10.2007 

       Identifikační číslo ředitelství:                    600 150 127 

 

1.2.  Zřizovatel 

Název zřizovatele:                                        Obec Janová 

Adresa:                                                           Janová č. 200 

Telefon:                                                          571 434 140 

   

1.3.   Součásti školy podle  Rozhodnutí o zařazení do sítě 

Mateřská škola                  kapacita   24 dětí         IZO       107 634 406 

Základní škola                    kapacita   60 žáků        IZO       108 033 465 

Školní družina                    kapacita   30 žáků        IZO       120 400 571 

Školní jídelna                     kapacita   130 jídel       IZO       108 033 236 

Školní jídelna – výdejna   kapacita se neuvádí     IZO       150 072 45 

  

1.4.   Základní údaje o součástech školy 

 Počet tříd/ 
skupin 

Počet žáků 
Počet žáků na 

tř. 
Přep. počet 

prac. 

1. stupeň 1 14 14 2,36 

2.stupeň - - - - 

Školní družina 1 10 10 0,43 

Školní klub - - - - 

Mateřská škola 1 22 22 1,80 



Školní jídelna x 36 x 1,30 

 

Naše škola je malotřídní. Bylo vyučováno ve dvou odděleních. 

I. oddělení            1. a 3. ročník               6  žáků 

II. oddělení            2. a 4. ročník               8  žáků 

 

Zřizovatel školy – obec Janová, udělila škole pro školní rok 2008/2009 
výjimku z počtu žáků podle § 23 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., (školský 
zákon) a zavázala se, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnosti. 
Podílela se na platu učitelky 30%. 

 

1.5.  Rada školy 

Složení školské rady: 

Zástupce rodičů :           Kamila Kopecká 

Zástupce pedagogů :     Mgr. Jana Chvátalová 

Zástupce zřizovatele :   Eva Ščotková 

 

Školská rada se sešla 29.10.2008.  Na programu bylo mimo jiné 
schválení Výroční zprávy za rok 2007/2008 a nového Školního řádu 
MŠ. Výroční zpráva i školní řád byly schváleny v plném rozsahu. 

 

1.6.  Materiálně technické podmínky školy 

 

Učebny           2 

ŠD Nemá samostatnou místnost, odpočinková 
činnost probíhá v učebně I. oddělení. 

Odborné pracovny 

Počítačové 

0 



pracovny Umístěna ve třídě II. oddělení. 

Odpočinkový areál Dětské hřiště, hřiště TJ Tatran Janová. 

Žákovský nábytek Výškově stavitelný nábytek ve II. oddělení, 
v I. odd. dostatek lavic různé velikosti. 

Učební pomůcky  Každý rok obnovovány dle potřeby, škola 
dobře vybavena. 

Učebnice Objednávány schválené učebnice MŠMT, 
postupně obnovovány. 

Vybavení školy 
audiovizuální a 
výpočetní 
technikou 

2 barevné televizory, 1 video, 2 
magnetofony,  

 1 CD přehrávač, 1 diktafon, 1 + 3 
počítače           

Investice 0 

Záměr pro rok 
2009/2010 

Zakoupení kopírky. 

 

2. Vzdělávací programy 

 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT v ročnících počet žáků 

Národní škola - - - 

Obecná škola - - - 

Základní škola 1684/96-2 3., 4. 8 

ŠVP pro základní 
vzdělávání 

- 1., 2. 6 

 

Kroužky :                            hra na flétnu        1 hod. týdně    

                                             počítače                1 hod. týdně 

                                             tvořivá dílnička   příležitostně 



 

3. Údaje o pracovnících školy  

 

3.1 Pedagogičtí pracovníci 

 

Ped. pracovníci 
– poř. číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

 

Úvazek Kvalifikace, stupeň 
vzdělání 

Roků 
ped. 
praxe 

1. Ř ředitelka, učitelka 1,00 VŠ, PdF pro 1. stup. 24 

2. U 1 učitelka 1,00 VŠ, PdF pro 1. stup. 26 

3. V 

U 2 

4. U 3 

5. U 4 

 

 

vychovatelka 

učitelka 

vedoucí učitelka MŠ 

učitelka MŠ 

0,43 

0,36 

1,00 

0,80 

SŠ, nástavba vych. 

SŠ, nástavba vych. 

SPgŠ 

SPgŠ 

28 

28 

26 

33 

 

 

 

Ředitelka školy vyučovala 13 hodin týdně 

Učitelka – 22 hodin týdně 

Vychovatelka – 8 hodin týdně ( úvazek 0,36) – TV ( 2), VV (2), HV, PČ, 
M (2) 

 

V předmětech výchovného zaměření ( VV, HV, PČ) byli žáci 1. – 4. 
ročníku spojeni do jednoho oddělení. 

 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 53 let. 

 

Přesčasové hodiny :   0 



 

3.2.  Nepedagogičtí pracovníci 

 

 Počet fyzických 
osob 

Přepočtené 
úvazky 

Interní pracovníci 5 2,80 

Externí pracovníci - - 

 

 

Pořadové č. Pracovní 
zařazení,funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání 

1. AV školnice 0,50 ZŠ 

2. JM vedoucí kuchařka 0,90 vyučena 

3. AD vedoucí stravování 0,20 SŠ 

4. AD účetní 0,20 SŠ 

5. HS pomocnice ŠJ 0,10 ZŠ 

6. MO 

7. HS 

kuchařka pro DČ 

uklizečka 

0,90 

0,50 

vyučena, platí 
obec 

ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

  



4. Zápis k povinné školní docházce 

 

Zapsaní 
do 1. tříd 
2008 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupili 
do 1. třídy 
2008 

Zapsaní 
do 1. tříd 
2009 

Počet 
žádostí o 
odklad 

Nastoupili 
do 1. třídy 
2009 

3 0 3 6 0 5 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání     

 

Na naší škole se ve 3. a 4. ročníku vyučuje podle vzdělávacího 
programu Základní škola, který si klade za cíl působit na celkovou 
osobnost žáka. 

Požadavky na vědomosti žáků jsou stanoveny v základním učivu, které 
by měl podle svých možností zvládnout každý žák. 

   V 1. a 2. ročníku probíhá výuka podle našeho školního vzdělávacího 
programu.   Jeho hlavním zaměřením je činnostní učení. Žáky vedeme 
k tvořivému myšlení ve vzájemných souvislostech.                                                                                             

Pro nadané i zaostávající žáky využíváme ve škole počítačové výukové 
programy a snažíme se těmto žákům v hodinách individuálně věnovat. 

 

 

5.1. Přehled o výsledcích vzdělávání 

 

Hodnocení žáků na vysvědčení 

 

Ročník Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 2 2 0 0 0 

2. 4 4 0 0 0 



3. 3 3 0 0 0 

4. 4 1 3 0 0 

Celkem 
1.stupeň 

13 10 3 0 0 

 

       

 

 

     Dosažené výsledky v jednotlivých předmětech a ročnících  :   

  

ročník ČJ AJ PRV VL PŘ M HV VV PČ TV průměr 

1. 1,00 1,00 1,00 - - 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

2. 1,25 1,25 1,00 - - 1,50 1,00 1,00 1,00 1,00 1,12 

3. 1,30 1,00 1,00 - - 1,30 1,00 1,30 1,30 1,00 1,15 

4. 2,70 2,75 - 1,70 2,20 2,20 1,00 1,50 1,00 1,50 1,86 

         

5.2. Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Na škole je zpracován program pro řešení sociálně patologických jevů. 
Preventivní program je zařazen do plánu školy a tematických plánů 
vyučujících. 

Prozatím jsme neřešili žádný závažný výchovný přestupek. Drobné odchylky 
od správného chování řešíme domluvou. 

 

Udělené pochvaly:                 4 

Napomenutí tř. učitele:        0 

Snížený stupeň z chování nebyl udělen. 



 

5.3. Údaje o zameškaných hodinách 

 

2008/2009 Počet 
omluvených 
hodin 

Počet 
omluvených 
hodin na 
žáka 

Počet 
neomluvených 
hodin 

Počet 
neomluvených 
hodin na žáka 

1. stupeň 792 56,57 0 0 

 

 

Všechny zameškané hodiny byly rodiči řádně omluveny. 

 

5.4. Údaje o integrovaných žácích 

 

Druh postižení Ročník Počet žáků 

Sluchově postižení - - 

Zrakově postižení - - 

S vadami řeči - - 

Tělesně postižení - - 

S kombinací postižení - - 

S vývojovými poruchami 
učení 

- - 

 

 

Ve školním roce 2008/2009 byla podána jedna žádost o vyšetření žáka 
v pedagogicko-psychologické poradně. Jednalo se o žáka 1. třídy, jehož 
rodiče žádali o dodatečný odklad školní docházky. Této žádosti bylo 
vyhověno. 



 

6.  Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

 

Konkrétní aktivity podporující primární prevenci jsou popsány v dokumentu 
Školní preventivní strategie. 

 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Evaluace v MŠ                                         550,-                              J. Kaňůrková 

Zpíváme jaru a mamince                      400,-                               E. Podešvová 

Čtvero ročních období                           390,-                              L. Orságová 

Angličtina pro MŠ                                       0,-                               J. Kaňůrková 

Projekt Labyrint                                       200,-                              J. Chvátalová 

Školní program environmentální výchovy  390,-   E. Podešvová 

Terénní exkurze Bílé Karpaty                  390,-                             E. Podešvová   

 

 

8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

8.1. Soutěže 

V zimě  jsme se cílevědomě připravovali na závody v běhu na lyžích 
„Karlovský pohár“- krajské kolo. Závodili dva chlapci -  Štěpán Pospíšil zvítězil 
ve své kategorii 2. a 3. tříd na 500 metrů. 

Školní družina vytvořila společnou práci do výtvarné soutěže „Letí, letí na 
koštěti“ a obsadila 3. místo. 

Dva žáci školy se úspěšně zúčastnili soutěže ve zpěvu „ Vsetínský slavíček“. 

 



8.2. Výchovně vzdělávací aktivity  

Kromě základního učiva jsme se zaměřili na několik oblastí, ve kterých jsme 
dětem chtěli nabídnout hlubší znalosti podané jinou formou než klasickým 
vyučováním. Za cíl jsme si dali poznání Země jako součásti Vesmíru. 

 

Poznávací akce:   

• Kadějov, Babínek  ( přírodovědná vycházka)) 

• Hvězdárna Vsetín, pořad o Vesmíru v kině Vatra 

• Beseda s policií 

• Ukázka práce zdravotní záchranné služby 

• Ukázka práce hasičů, nácvik evakuace 

Kultura: 

• Divadelní představení na Hovězí v rámci přehlídky div. souborů 

• Loutkové divadlo Hodonín 

• Časopis Janováček 

Tradice a zvyky: 

• Halloween ( v rámci výuky angličtiny) 

• Vánoční prodejní výstavka 

• Vánoční besídka  

• Den matek 

• Velikonoční výstava  

• Beseda s kronikářkou obce 

Sport: 

• Sportovní dny ( cvičení v přírodě) 

• Atletika ( soutěž jednotlivců) 

• Plavecký výcvik žáků celé školy 

• Bruslení, bobování, běh na lyžích 



Estetická výchova: 

• Výstavka prací  

• Výstavka před obecním úřadem 

• Výzdoba školy 

Výlet: 

• Ostrava – ZOO, Planetárium ( pořad Pojďte s námi za hvězdami, 
pozorování Slunce) 

Dopravní výchova: 

• Výuka dopravní výchovy pracovníkem BESIPU p. Česnekem 

• Návštěva dopravního hřiště ( podzi, jaro) 

• Průkaz cyklisty pro žáky 4. ročníku 

Kroužky: 

• Hra na zobcovou flétnu 

• Počítače 

• Tvořivá dílnička ( příležitostně) 

 

8.3. Údaje o mimoškolních aktivitách 

 

• Drakiáda  

• Malování na sklo pro rodiče s dětmi 

• Vánoční jarmark  

• Karneval 

• Vítání občánků 

• Den Země 

• Velikonoční kutírna pro rodiče s dětmi 

• Sběr starého papíru 



• Den dětí 

• Návštěva předškoláků s rodiči ve škole 

• Rozloučení se čtvrťáky 

 

9. Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

Ve školním roce 2008/2009 neproběhla inspekce provedená ČŠI. 

9.1. Údaje o ostatních kontrolách 

Jiné kontroly neproběhly. 

 

10.   Základní údaje o hospodaření školy 

Viz. příloha . 

 

11.   Údaje o zapojení školy do rozvojových a 
mezinárodních programů 

Škola se zapojila do rozvojového operačního programu – Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost, jedná se o DVPP – angličtina. 

 

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

Naše škola se do dalšího vzdělávání nezapojila. 

 

13.   Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

Tyto projekty jsme nepředložili. 

 



14.  Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, 
organizacemi zaměstnavatelů a dalšími partnery při plnění 
úkolů ve vzdělávání 

Spolupráce se zřizovatelem OÚ Janová ( viz. závěr), rodiči ( třídní schůzky, 
společné akce, příspěvky do Janovských listů, na nástěnku) kronikářkou obce, 
ZZS Zlínského kraje, ZŠ Hovězí ( poskytnutí tělocvičny). 

 

 

15.  Závěr výroční zprávy 

Ve školním roce 2008/2009 probíhala výuka v jedné třídě se dvěma 
odděleními. Zřizovatel se podílel na platu učitelky 30 % jejího platu. Finanční 
prostředky ze státního rozpočtu pokryly náklady na platy y odvody 
pedagogických a nepedagogických pracovníků mateřské školy, 
nepedagogických pracovníků základní školy, náklady na plat ředitelky školy, 
vychovatelky a částečně na plat učitelky ZŠ. Dále byly škole přiděleny 
finanční prostředky na nákup pomůcek a plavecký výcvik (pronájem bazénu 
hradil zřizovatel).  

V rámci šetření finančních prostředků jsme na naší malotřídní škole nuceni 
spojovat žáky prvního až čtvrtého ročníku v předmětech výtvarná výchova, 
pracovní činnosti, hudební výchova, tělesná výchova a hledat co 
nejschůdnější cesty tak, aby nebyla narušena kvalita výuky a obec nemusela 
doplácet na školu velké finanční částky. 

Velkým problémem na naší škole je výuka tělesné výchovy. Škola nemá 
k dispozici žádnou tělocvičnu. Ředitelka školy zajistila pro školní rok 2008/2009 
výuku na Základní škole Hovězí. Za příznivého počasí probíhá výuka na 
dětském hřišti nebo ve sportovním areálu.  Dětské hřiště slouží také pro 
odpočinkovou a sportovní činnost školní družiny a mateřské školy, 
v odpoledních hodinách je přístupné rodičům s dětmi.  

V tomto školním roce byla postupně ve dvou etapách vymalována celá 
škola. Došlo také k rekonstrukci osvětlení v obou třídách a v kuchyni. Tím se ve 
velké míře zlepšilo pracovní prostředí jak pro žáky, tak i pro zaměstnance 
školy. 

Při plánování organizace následujícího školního roku 2009/2010 nám bylo 
vzhledem k úbytku žáků odborem školství Zlínského kraje doporučeno snížit 
počet odučených hodin. Z toho vyplývalo, že dojde ke snížení úvazků. 



Vzhledem k neuspokojivým výsledkům práce paní učitelky J. Chvátalové 
snížila ředitelka školy její úvazek. Paní učitelka dohodu o změně pracovní 
smlouvy nepřijala, nepřistoupila ani na dohodu o ukončení pracovního 
poměru dohodou, proto dostala k 31.8.2009 výpověď z organizačních 
důvodů dle ZP § 52, odst. c). 

Na snížený úvazek bude od 24.8.2009 přijata paní učitelka Ludmila Spitzerová, 
která je ochotná kromě výuky vést kroužky pro žáky i rodiče s dětmi z MŠ 
v odpoledních hodinách. 

Ve školním roce 2009/2010 se chceme zaměřit na : 

• Vylepšování školského vzdělávacího programu 

 

  

Výroční zpráva byla projednána na pedagogické radě dne 
………………………. 

 

Výroční zprávu v plném rozsahu schválila školská rada dne 
…………………………. 

 

Zástupci školské rady: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


