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1 Charakteristika školy 
Název: Základní škola a mateřská škola Dolní Bečva, okres Vsetín 
Sídlo: Dolní Bečva 578, 756 55 Dolní Bečva 
IČ: 48773981 
Právní forma:  příspěvková organizace 
Zřizovatel:  obec Dolní Bečva 
Statutární orgán:  ředitel  
Jméno ředitele:  Mgr. Ing. Pavel Urbanovský 
Zástupci ředitele:  Mgr. Věra Krhutová pro základní školu 

Marie Divínová pro odloučené pracoviště mateřská škola 
Telefon:  571 751 211 
E-mail:  škola@zsdolnibecva.cz 
Web. stránky www.zsdolnibecva.cz 
Součásti školy: mateřská škola kapacita 77 dětí, odloučené pracoviště č. p. 580, 

předškolní oddělení v budově ZŠ č. p. 578 
 základní škola 240 žáků 

školní družina  40 žáků 
školní jídelna MŠ 60 jídel 
školní jídelna ZŠ 350 jídel  

Spádové území: územní obvod obce Dolní Bečva  
Školská rada: Ing. Eva Borutová - předsedkyně, Petr Vojkůvka, Mgr. Jarmila 

Hyklová – zapisovatelka, Mgr. Zdeňka Tvardková, Alena 
Divínová, Ing. Marie Divínová  

2 Počet dětí, žáků a zaměstnanců 

  
POČET 
TŘÍD / 

ODDĚLENÍ 

POČET 
DĚTÍ 

POČET 
ŽÁKŮ 

PRŮMĚRNÝ POČET 
ŽÁKŮ NA 

TŘÍDU/ODDĚLENÍ 

PŘEPOČTENÝ 
POČET PED. 

PRACOVNÍKŮ 

PŘEPOČTENÝ 
POČET 

PROVOZ. 
PRACOVNÍKŮ 

MATEŘSKÁ 
ŠKOLA 3 74 x 24,67 6 

4,85 

ZŠ I. 
STUPEŇ 5 x 80 16 5,45 

ZŠ II. 
STUPEŇ 4 x 79 19.75 6,99 

ŠKOLNÍ 
DRUŽINA 2 x 40 20,00 1,30 

ŠKOLNÍ 
JÍDELNA MŠ 1 46 x x x 1,96 

ŠKOLNÍ 
JÍDELNA ZŠ 
+ MŠ 

1 
 

28 156 x x 2,29 
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3 Základní škola 
3.1 Vzdělávací programy  
ŠVP ZV Škola pro budoucnost  
ŠVP Školní družina 
ŠVP = školní vzdělávací program; ZV = základní vzdělávání 

3.2 Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí pracovníci ZŠ 
Mgr. Růžena Chrástecká  učitelka na 1. stupni 
Mgr. Martin Chumchal učitel na 2. stupni 
Petra Chromická učitelka na 2. stupni 
Mgr. Libor Fusek učitel na 2. stupni 
Mgr. Jarmila Hyklová učitelka na 1. stupni 
Mgr. Věra Krhutová učitelka na 2. stupni 
Lenka Kubová učitelka na 1. stupni 
Olga Křenková vychovatelka ve školní družině 
Bc. Michaela Jurášková učitelka na 2. stupni od 1. 5. 2013 
Mgr. Alena Mokrošová učitelka na 2. stupni krátkodobý zástup 
Mgr. Františka Páclová  učitelka na 2. stupni krátkodobý zástup 
Mgr. Iva Prokopová vychovatelka ve školní družině, učitelka na 2. st.  
Mgr. Martin Polách učitel na 2. stupni 
Zdeňka Poláchová Šeděnková učitelka náboženství 
Mgr. Ivan Skácel učitel na 1. stupni  
Mgr. Zdeňka Tvardková  učitelka na 1. stupni 
Mgr. Ing. Pavel Urbanovský  učitel na 2. stupni 

Provozní pracovníci ZŠ 
Marie Divínová ekonomka, sekretářka 
Alois Jabůrek  správce budov 
Dana Pařenicová  vedoucí ŠJ  
Dana Zejdová vedoucí kuchařka  
Petra Vojkůvková uklízečka 
Andrea Jabůrková  uklízečka 
Ludmila Kramolišová kuchařka 
Božena Vojkůvková pomocnice ŠJ, uklízečka 
Markéta Zejdová kuchařka 
Markéta Zejdová kuchařka 

3.3 Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo podle plánu dalšího vzdělávání, podle 
kterého si pedagogičtí pracovníci obnovují, upevňují, doplňují a zvyšují kvalifikaci. 
Kromě samostudia absolvovali pedagogičtí pracovníci následující vzdělávací akce: 
Semináře k projektu Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod 
Radhoštěm:  

Agrese ve třídě a její řešení  14 pracovníků 
Konflikt a jeho řešení v pedagogické praxi 14 pracovníků 
Aspekty sociální a emoční zralosti pro pedagogy MŠ a ZŠ 14 pracovníků 
Kreativita a rozvojové úkoly v rámci školy 1 pracovník 
Kurz týmové spolupráce 14 pracovníků 
Koučovací přístupy ve škole 1 pracovník 
Jak realizovat změny v rámci škol 1 pracovník 
Motivace a motivátory ve školním prostředí 1 pracovník 
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Prezentační dovednosti ve školním prostředí 1 pracovník 
Vyjednávání v problematických situacích 1 pracovník 
Time management a stres management  1 pracovník 
Tým a týmová spolupráce 2 pracovníci 
Efektivní vyhledávání v prostředí internetu 2 pracovníci 
Microsoft Word pro pedagogy 2 pracovníci 
Microsoft Excel pro pedagogy 2 pracovníci 
Tvorba výukové prezentace 2 pracovníci 

Školení InspIS SET – Inspekční systém elektronického testování 3 pracovníci 
Cyklus seminářů k projektu „Tablety do škol“:  

Formáty elektronického textu ve výuce 14 pracovníků 
Cloudové služby pro učitele 14 pracovníků 
Zapojení žáků v počítačové učebně 14 pracovníků 
Autorský zákon při tvorbě učebních materiálů 14 pracovníků 
Tablet ve výuce 14 pracovníků 
Převrácená třída 12 pracovníků 
Budujeme vlastní komunitu 13 pracovníků 
Projektová výuka s tablety 13 pracovníků 
Posílení čtenářských dovedností s využitím tabletu 10 pracovníků 
Tablet jako nástroj pro speciální školství 13 pracovníků 
Tablet ve výuce na 1. stupni ZŠ 5 pracovníků 
Tablet ve výuce na 2. stupni ZŠ 7 pracovníků 
Tablet jako experimentální nástroj ve výuce tech. předmětů 5 pracovníků 
Tablet ve výuce cizích jazyků 5 pracovníků 
Veřejné zakázky pro ředitele 1 pracovník 
Cloudové služby pro ředitele 1 pracovník 

Cyklus školení v programu Bakaláři 13 pracovníků 
Vzdělávací semináře k plnění funkce zdravotníka 1 pracovník 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků: 

Jazykové dvoutýdenní kurzy v zahraničí 3 pracovníci 
Cyklus vzdělávacích seminářů pro ped. v oblasti ciz. jazyků 2 pracovníci 
Metodika výuky ciz. jazyků pro žáky se spec. vzděl. potřebami 2 pracovníci 
Seminář profesionální komunikace 1 pracovník 

3.4 Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
Zapsaní žáci do 1. ročníku: 21 
Celkem žáků 159 
Celkem chlapců 81 
Celkem děvčat 78 

3.5 Dojíždějící žáci 
Celkem 16 žáků dojíždí z jiných obcí. Z toho 11 žáků z Prostřední Bečvy, 5 žáků z 
Rožnova pod Radhoštěm. 

3.6 Údaje o přijetí žáků do středních škol, volba povolání  
Ve školním roce 2014/ 2015 ukončilo povinnou školní docházku celkem 22 žáků.  
Žáci a žákyně podali celkem 44 přihlášek ke studiu na středních školách, z nichž 38 
oborů je ukončeno maturitní zkouškou a 6 výučním listem. 
Všichni žáci, kteří si zvolili obory vzdělání zakončené maturitní zkouškou, úspěšně 
vykonali přijímací zkoušky a byli přijati (19 žáků). Taktéž žáci, kteří si zvolili obory 
vzdělání zakončené výučním listem, byli všichni přijati (3 žáci). 
V tomto školním roce se nehlásili žádní žáci na víceletá gymnázia. 
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3.7 Učební plán  
PŘEDMĚTY 

TŘÍDA 
SUM 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

POVINNÉ 

JČ 9 10 9 8 7 5 5 5 5 63 
M 4 5 5 5 5 5 5 5 5 44 
AJ   3 3 3 3 3 3 3 21 
D      2 2 2 2 8 
Z      2 1 1 2 6 
F      2 2 2 2 8 

PŘV    2 2     4 
EPŘ      2 1 2 2 7 
ZRV       1 1 0 2 
PČ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
OV      1 1 1 1 4 
HV 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 
VV 1 1 1 2 2 2 2 1 1 13 
TV 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 
CH        2 2 4 

PRV 2 2 2       6 
VL    2 2     4 
INF     1 1    2 
ZA         1 1 

NJ/KAJ       2 3 2 7 
SUMA 20 22 24 26 26 29 29 32 32 240 

 
 
 
legenda:    

ČJ český jazyk a literatura VV výtvarná výchova 
M matematika TV tělesná výchova 
AJ anglický jazyk CH chemie 
D dějepis PRV prvouka 
Z zeměpis VL vlastivěda 
F fyzika INF informatika 

EPŘ ekologický přírodopis ZA základy administrativy 
PŘV přírodověda NJ německý jazyk 
ZRV zdravotní a rodinná výchova KAJ konverzace v anglickém jazyce 
PČ pracovní činnosti   
OV občanská výchova   
HV hudební výchova   

 

3.8 Nepovinné předměty 
Náboženství ročníky 1. – 9. 
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3.9 Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
Celkový prospěch žáků 

ROČNÍK 
POČET 
ŽÁKŮ 

PROSPĚLO S 
VYZNAMENÁNÍM 

PROSPĚLO NEPROSPĚLO 

1. 21 21 0 0 

2. 19 18 1 0 

3. 11 10 1 0 

4. 13 6 7 0 

5. 16 11 5 0 

6. 20 9 11 0 

7. 17 10 7 0 

8. 20 5 15 0 

9. 22 4 18 0 

1. STUPEŇ 
CELKEM 80 66 14 0 

2. STUPEŇ 
CELKEM 79 28 51 0 

ŠKOLA CELKEM 159 94 65 0 

Pochvaly a opatření k posílení kázně 

ROČNÍK 
POČET 
ŽÁKŮ 

POCHVALA 
TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

POCHVALA 
ŘEDITELE 

NAPOMENUTÍ 
TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

DŮTKA 
TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

DŮTKA 
ŘEDITELE 

1. 21 21 0 0 0 0 

2. 19 17 0 0 0 0 

3. 11 12 0 0 0 0 

4. 13 26 0 0 0 0 

5. 16 8 0 0 0 0 

6. 20 0 0 0 0 0 

7. 17 20 0 0 0 0 

8. 20 6 3 1 0 0 

9. 22 0 6 3 0 0 

1. STUPEŇ 
CELKEM 80 84 0 0 0 0 

2. STUPEŇ 
CELKEM 79 26 9 4 0 0 

ŠKOLA CELKEM 159 110 9 4 0 0 
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Zameškané hodiny 

ROČNÍK POČET ŽÁKŮ 
počet zameškaných 

hodin 
průměr na žáka 

počet neomluvených 
hodin 

1. 21 1408 67,05 0 

2. 19 1695 89,21 0 

3. 11 690 62,73 0 

4. 13 970 74,62 0 

5. 16 925 57,81 0 

6. 20 1457 72,85 0 

7. 17 1456 85,65 0 

8. 20 1385 69,25 0 

9. 22 3567 162,14 8 

1. STUPEŇ 
CELKEM 80 5688 71,1 0 

2. STUPEŇ 
CELKEM 79 7865 99,56 8 

ŠKOLA CELKEM 159 13553 85,24 8 

3.10 Logopedická péče 
V logopedické péči ZŠ byl jeden žák. Ukončeno. Napravované hlásky: E, A, L, C, S, Z, 
Č, Š, Ž, R, Ř.  
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3.11 Účast na soutěžích a sportovních akcích 

  POČTY ZÚČASTNĚNÝCH 

PŘEDMĚT - NÁZEV SOUTĚŽE ŠKOLNÍ 
ÚROVEŇ 

OKRESNÍ / 
OKRSKOVÁ ÚROVEŇ 

OBLASTNÍ / KRAJSKÁ 
ÚROVEŇ 

Plavecký výcvik (3. a 4. třída) 24 - - 

Běh za zdravím - 24 - 

Cvičení v přírodě- celá škola 159 - - 

Florbal Coca Cola (6.-9. třída), dívky - 10 - 

Malá kopaná (6. + 7. třída) - 9 - 

Malá kopaná (8. + 9. třída) - 10 - 

Florbal (8. a 9. třída), chlapci - 9 - 

Florbal (8. a 9. třída) děvčata - 9 - 

Florbal (6. a 7. třída) chlapci - 9 - 

Florbal (6. a 7. třída) děvčata - 9 - 

Florbal (6. a 7. třída) chlapci - - 9 

Výtvarná soutěž „Zvířata v ZOO“ 38 - - 

Basketbal (8. a 9. třída) chlapci - 7 - 

Basketbal (8. a 9. třída) děvčata - 7 - 

Plavecký výcvik (1, 2. a 5. třída)  56 - - 

Soutěž dětských zpěváčků valašských písní 14 - - 

Fotografická soutěž „Valašské tradice, 
kultura, příroda“ 

22 - - 

Street hokej (6. a 7. třída) - 10 - 

Divadelní představení baletu ZUŠ – 
Louskáček 

1. stupeň - - 

Lyžařský výcvik (7. třída) 17 - - 

Volejbal (8. a 9. třída) 10 - - 

Volejbal (8. a 9. třída) - 10 - 

Volejbal (8. a 9. třída) - - 10 

Street hokej (6. a 7. třída) - - 10 

Malá kopaná (8. a 9. třída) 9 - - 

Malá kopaná (6. a 7. třída) 8 - - 

Výtvarná soutěž „Dopravní prostředky na 
poštovních známkách“ 

2. stupeň - - 

Běh osvobození – celá škola celá škola - - 

Pohár rozhlasu (6. a 7. třída) dívky - 8 - 

Odznak zdatnosti (6. a 7. třída) dívky - 8 - 

Atletický čtyřboj (6. a 7. třída) dívky - 4 - 

Závod všestrannosti (7. třída) - 8 - 

Olympijský víceboj celá škola - - 

Cvičení v přírodě celá škola - - 

Olympijský běh celá škola - - 
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Přírodovědný klokan 42 - - 

Poznej a chraň! - 6 - 

Biologická olympiáda 11 - - 

Chemická olympiáda 8 - - 

Fyzikální olympiáda 5 - - 

Konverzační soutěž v AJ - 1 - 

Matematická olympiáda 7 - - 

Olympiáda v českém jazyce 42 - - 

Dějepisná olympiáda 28 - - 

Logická olympiáda 2. stupeň - - 

Soutěž ve finanční gramotnosti 2. stupeň - - 

Matematika - Pythagoriada 5. – 8. třída - - 

Matematika - Klokan 2. – 9. třída - - 

Bible a my (6. a 7. třída) 6 - - 

3.12 Výukové, výchovné, kulturní a ostatní akce 

3.12.1 Projekty 
Naše škola se ve školním roce 2014/2015 zapojila do projektů s finanční podporou z Evropské unie 
a státního rozpočtu: 
Projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod Radhoštěm- Žáci 
ohroženi školním neúspěchem 
V červenci 2015 byl ukončen projekt „Zvyšování kvality základního vzdělávání v ORP Rožnov pod 
Radhoštěm - Žáci ohroženi školním neúspěchem. Tento projekt probíhal po celý školní rok 
2014/2015. Cílem projektu bylo podpořit žáky, kteří by mohli být ohroženi školním neúspěchem. 
Do projektu bylo zapojeno 18 žáků 1. i 2. stupně a 13 pedagogických pracovníků. V rámci projektu 
byla poskytnuta přímá podpora žákům a pedagogičtí pracovníci byli proškoleni v  dovednostech 
vztahujících se k tématu projektu. Všichni zainteresovaní vyučující zhodnotili projekt jako velmi 
přínosný pro žáky. Projekt se setkal s příznivou odezvou rodičů zapojených žáků.  
Projekt „Tablety do škol  
V červenci 2015 byl ukončen projekt „Tablety do škol“. Tento projekt probíhal po celý školní rok 
2014/2015. Cílem projektu bylo seznámit učitele s používáním tabletu jako učební pomůcky. Do 
tohoto projektu bylo zapojeno 15 pedagogických pracovníků. V rámci projektu bylo pořízeno 14 
tabletů a pedagogičtí pracovníci absolvovali sérii školení a seminářů k jejich ovládání a využití ve 
výuce. Projekt se stkal s kladnou odezvou zúčastněných pedagogů a podpořil zavedení nové 
technologie – tabletů - do výuky. 
Projekt „Jazykové vzdělávání žáků a učitelů 2015“ 
Projekt je zaměřen na jazykové vzdělávání žáků a učitelů formou absolvování zahraničních 
vzdělávacích pobytů. Tento projekt pokračuje do dalšího školního roku a bude ukončen v prosinci 
2015. V rámci projektu byly ve školním roce 2014/2015 uskutečněny tři dvoutýdenní jazykové 
kurzy učitelů cizích jazyků v zahraničí. Z toho jeden pobyt v Anglii a dva pobyty v Německu. Projekt 
přispěl ke zvýšení kvalifikovanosti učitelů v oboru výuky cizích jazyků. 
Projekt „Podpora výuky pracovních činností a jazyků 2015“ 
Ve školním roce 2014/2015 byla vypracována a podána žádost o podporu  v projektu „Podpora 
výuky pracovních činností a jazyků 2015“. Žádost byla úspěšná a projekt pokračuje v následujícím 
školním roce 2015/2016. 
Projekt ERASMUS+  
Projekt je zaměřen na cizojazyčné vzdělávání pedagogických pracovníků. Celkem se jedná o 6 
zahraničních vzdělávacích pobytů. Projekt byl zahájen v červnu 2014 a bude ukončen v srpnu 2016.  

3.12.1 Kulturní a ostatní akce 

17. 9. 2014  Beseda v obecní knihovně - Neotesánek 2. ročník 
17. 9. 2014  Beseda v obecní knihovně - Průvodce bahnitým prameništěm vod 
  5. ročník 
7. 10. 2014 Dopravní výchova – Jak se chovat na železnici 8. a 9. ročník 
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15. 10.2014 Beseda v obecní knihovně – V roli detektiva 3. ročník 
15. 10.2014 Beseda v obecní knihovně – Jak na odborný text 8. ročník 
11. 11. 2014 Beseda – Rizika internetu a kyberšikana 3. – 5. ročník 
26. 11. 2014 Beseda v obecní knihovně – Sedm barev duhy 4. ročník 
26. 11. 2014 Beseda v obecní knihovně – Když nám čtení nechutná 6. ročník 
5. 12. 2013 Mikulášská nadílka pro 1. a 2. stupeň a pro MŠ žáci 9. třídy 
9. 12. 2014  Beseda Partnerský vztah 8. a 9. ročník 
17. 12. 2014 Předvánoční zastavení s jarmarkem – kulturní vystoupení pro rodiče a 
veřejnost   
 1. třída – Zajíčkův svátek – literárně dramatické pásmo 
 2. třída – Óda na radost – hudební vystoupení 
 4. třída – Cirkus – divadelní vystoupení 
 5. třída – Akvárium – hudebně-pohybová animace 
 6. třída – Zlatovláska – divadelní představení 
 7. třída – Sčítání lidu – divadelní představení 
 Vystoupení školního pěveckého sboru 
 Vystoupení žáku ZUŠ 
13. 1. 2015 Beseda v obecní knihovně – Když se řekne pohádka 1. ročník 
13. 1. 2015 Beseda v obecní knihovně – Sci-fi a fantasy 7. ročník 
23. 1. 2015 Divadlo Zlín – Cesta do pravěku 4. - 6. ročník 
27. 1. 2015 Beseda v obecní knihovně – Poznáváme sami sebe 8. ročník 
27. 1. 2015 Beseda v obecní knihovně – Zpravodajství a média 9. ročník 
10. 2. 2015 Baletní představení Louskáček 1. – 9. ročník 
25. 2. 2015 Beseda v obecní knihovně – Pohádky a pověsti z okolí Radhoště 
  3. ročník 
25. 2. 2015 Beseda v obecní knihovně – Čtyři kočky – poezie 2. ročník 
25. 2. 2015 Beseda v obecní knihovně – Perseus - syn Diův 6. ročník 
16. 3. 2015 Listování – Straka v říši entropie 2. stupeň 
25. 3. 2015 Beseda v obecní knihovně – Cestování po světě 1. ročník 
25. 3. 2015 Beseda v obecní knihovně – Komiks – bublinkový svět 5. ročník 
3. 4. 2015 Divadlo Zlín – My fair lady 7. – 9. ročník 
7. 4. 2015 Filmový festival „Jeden svět ve školách“ Rožnov p. R. 4. – 9. ročník 
21.4. 2015 Vzdělávací program „Indie – všechny barvy Orientu“ Rožnov p.R. 
  4. – 9. ročník 
24. 4. 2015 Kulturní vystoupení v rámci Dne otevřených dveří v ZŠ Dolní Bečva 
 1. třída – Dvě pohádky ze dvorka – divadelní představení 
 2. třída – Pásmo jarních říkadel 
 3. třída – Co už známe z angličtiny – taneční vystoupení 
 5. třída – O dvou bratřích – divadelní představení 
 7. třída – průvodní slovo 
 8. třída – Škola základ života – divadelní představení 
 8. třída – Brémští muzikanti – divadelní představení v NJ 
 Vystoupení školního pěveckého sboru 
 Vystoupení žáku ZUŠ 
29. 4. 2015 Beseda v obecní knihovně – Jak daleko je Slunce 3. ročník 
29. 4. 2015 Beseda v obecní knihovně – Ušmudlaná planeta 4. ročník 
7. 5. 2015 Divadlo Zlín – Princezna se zlatou hvězdou na čele 1. – 3. ročník 
10. 5. 2015 Den matek – kulturní vystoupení žáků školní družiny na veřejných 
oslavách v obci 
3. 6. 2015 Beseda v obecní knihovně – Pasování prvňáčků na čtenáře 1. ročník 
22. 6. 2015 Ze života prvních Přemyslovců – historická skupina Pernštejni 
  1. – 9. ročník 
19. 6. 2014 Projektový den – Povolání celá škola 
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3.13 Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Den otevřených dveří 
Prezentace na webových stránkách školy 
Informace o škole v regionálním tisku 
Vystoupení školního pěveckého sboru při příležitosti oslav Dne matek  
Divadelní představení žáků pro rodiče a spolužáky a pro děti MŠ 
Účast žáků ve sportovních, dovednostních a vědomostních soutěžích 
Spolupráce se Školskou, kulturní a sportovní komisí rady obce 
Spolupráce se školskou radou  

3.14 Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní 
inspekcí 

Ve dnech 1 – 3. října 2014 byla provedena veřejnoprávní kontrola ze strany ČŠI. 
Výsledky jsou uvedeny v inspekční zprávě ČŠI: 
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3.15 Základní údaje o hospodaření školy  
Podrobná zpráva o hospodaření je vypracována za kalendářní rok jako samostatný 
dokument. Zde jsou uvedeny hlavní akce provedené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015: 
- výměna oken a zateplení pláště budovy – pavilony A, B 
- výměna oken v pavilonu C 
- demontáž, oprava a montáž krytů radiátorů v souvislosti s výměnou oken v celé 

budově 
- zhotovení zpevněné plochy na půdě pavilonu C v souvislosti se zateplením budovy 
- oprava střechy  
- kompletní oprava šaten, WC a sprch v tělocvičně 
- vymalování v tělocvičně 
- pořízení videotelefonu pro ŠJ, ŠD  
- pořízení pračky a elektrické váhy pro ŠJ  
- pořízení kopírky 
- pořízení 2 kusů počítačů 
- pořízení lavic a židlí pro žáky a pro učitele, židlí do počítačové učebny  
- zhotovení stupínku v učebně 6. třídy 
- oprava světel a kamery na chodbě tělocvičny 
- rozšíření internetové sítě (WI-FI) 
- Oprava dřevěných obkladů v šatnách MŠ 580 
- pořízení WC v přízemí MŠ 580 
- pořízení altánu na školní zahradu MŠ 
- pořízení podhledů v chodbě technické části MŠ 580 
- pořízení vyhřívání okapů v MŠ 

3.16 Školní knihovna 
3.16.1 Učitelská knihovna 

zakoupeny  24 knihy za 6.268,- Kč 
celkový stav  1.227 knihy v hodnotě 138.786,16 Kč 

3.16.1 Žákovská knihovna 

zakoupeny 37 knihy za 4.670,- Kč 
celkový stav 2.098 knih v hodnotě 130.718,70 Kč 
Vypůjčeno na žáka průměrně 9 knih. 

4 Školní družina 
Do školní družiny bylo zapsáno 40 dětí k pravidelné docházce. V září 2014 se do školní 
družiny přihlásilo více než 30 dětí. Z tohoto důvodu bylo od 1. října otevřeno další 
oddělení školní družiny, které navštěvovalo 10 dětí. Všechny děti byly přihlášeny 
k pravidelné docházce. Byla přijata další vychovatelka na částečný úvazek.  

4.1 Školní sportovní klub 
V září bylo zapsáno 105 žáků (66 % z celkového počtu žáků školy) v celkem 8 
zájmových sportovních kroužcích (Fotbal I, Fotbal II, Fotbal III, Florbal ml., Florbal st., 
Pohybové hry, Požární sport, Stolní tenis). 
Na vedení kroužků se podílelo celkem 7 dobrovolných vedoucích: Pavel Drozd, Michal 
Glamoš, Radek Růčka ml., Olga Křenková, Jiří Koláček, Libor Fusek, Libor Mikuda. 
Účast v soutěžích, sportovní úspěchy: 
14. 10. 2014 Okrskové kolo – malá kopaná, 6.,7. tř. – 1. místo 
15. 10. 2014 Okrskové kolo  - florbal  Cup dívky 6.-9. tř.  – 3. místo  
20. 10. 2014 Okrskové kolo – malá kopaná 8.,9.tř  
7. 11. 2014 Okrskové kolo ve florbal 8.,9. tř. chlapci 
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10. 11. 2014 Okrskové kolo ve florbalu 8.,9. třída děvčata – 3. místo 
11.11.. 2014 Okresní kolo ve florbalu 6.,7. tř. chlapci – 2. místo 
12. 11. 2014 Okresní kolo ve florbalu 6.,7. tř. děvčata – 1. místo 
9. 1. 2015 Krajské kolo ve florbalu 6.,7. tř. děvčata – 4. Místo 
20. 1. 2015 Basketbal, dívky 8.,9. tř. – 5. místo  
21. 1. 2015 Basketbal, chlapci 8.,9. tř. – 8. místo 
5. 3. 2015 Street hockey  6., 7. tř. chlapci – postup 
23. 3. 2015 Volejbal 8.,9. Tt. chlapci – 1. místo 
1. 4. 2015 Volejbal okresní kolo chlapci 8.,9. tř. – 1. místo 
8. 4. 2015 Volejbal krajské kolo chlapci 8.,9. tř. – 3. místo 
16. 4. 2015 Street hockey, velké finále – bez umístění 
17. 4. 2015 Malá kopaná chlapci 8.,9. tř. – bez umístění 
24. 4. 2015 Malá kopaná chlapci 6.,7. tř. - 2. místo 
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5 Mateřská škola 
5.1 Vzdělávací program - koncepce MŠ 
Název vzdělávacího programu je „TOULÁME SE PŘÍRODOU S ÚSMĚVEM A 
POHODOU“. 
Záměrem výchovně vzdělávací práce v naší mateřské škole je vést děti ke kladnému 
vztahu k přírodě jako celku, k ekologické odpovědnosti a ekologické kultuře osobnosti. 

5.2 Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí pracovníci MŠ 
Marie Divínová vedoucí učitelka  
Petra Fojtů učitelka 
Vladislava Hamanová  učitelka 
Markéta Šindlerová (rozená Růčková) učitelka  
Zuzana Růčková učitelka 
Irena Vojkůvková učitelka 
Křenková Olga logopedická asistentka 

Provozní pracovníci 
Vaňková Alena kuchařka 
Šenová Jana uklizečka a pradlena 
Pařenicová Dana vedoucí ŠJ 

5.3 Údaje o přijímacím řízení a zařazování dětí do MŠ 
Ve školním roce 2014 – 2015 bylo nově zapsáno 29 dětí.  
Celkový počet ve všech třech třídách MŠ v tomto školním roce činil 75 dětí. 
Nově zapsaných dětí pro školní rok 2014-15: 29 dětí z toho 16 chlapců, 13 dívek 
Celkem zapsaných dětí:  75 dětí z toho 38 chlapců, 37 dívek 
K 31.8. 2015 ukončilo docházku: 26 dětí z toho 15 chlapců, 11 dívek 

5.4 Údaje o výsledcích vzdělávání  
V předškolním vzdělávání se nejedná o hodnocení dítěte a jeho výkonů ve vztahu 
k dané normě, ani o porovnávání jednotlivých dětí a jejich výkonů mezi sebou. 
Ve školním roce 2014 – 2015, z celkového počtu 75 dětí, bylo 34 dětí před nástupem 
školní docházky (5-6 let) a k 1. září 2015 nastoupilo z mateřské školy v Dolní Bečvě do 
první třídy základní školy 26 žáčků.  
Pedagogové průběžně sledují a vyhodnocují individuální rozvoj každého jednotlivého 
dítěte a na základě těchto pozorování vedou písemné záznamy. U dětí s odkladem školní 
docházky, ve spolupráci s Pedagogicko psychologickou poradnou, sestaví „Individuální 
plán dítěte“ se stanovením specifických úkolů pro dítě. Individuální záznamy o dětech 
jsou přístupné pouze pedagogickým pracovníkům a rodičům daného dítěte. 

5.5 Logopedická péče 
V roce 2014 získala Základní škola a mateřská škola v Dolní Bečvě pro svou mateřskou 
školu dotace na projekt: Primární logopedická prevence. 

 Díky získané dotaci se nám podařilo dovybavit logopedické pracoviště v MŠ novými 
moderními pomůckami, především počítačovou technikou s výukovými programy a 
poskytnout v co nejširší míře kvalitní logopedickou intervenci nejen dětem zařazeným 
do logopedické skupiny (do MŠ dochází dvakrát týdně kvalifikovaná pedagogická 
asistentka) v MŠ, ale i předškolním dětem z běžných tříd.  
Vzdělávací program zaměřený na rozvoj logopedické prevence v MŠ „Než půjdu do 
školy“ je v souladu se Školním vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání 
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„Touláme se přírodou s úsměvem a pohodou“. Vzdělávací nabídka je motivována dle 
integrovaných bloků a jejich podtémat. Vzdělávací cíle jsou stanoveny v Třídním 
vzdělávacím programu.  
Logopedická péče v naší mateřské škole má své místo a systematická pravidelná práce 
logopedické asistentky Olgy Křenkové s předškolními dětmi přináší své ovoce ke 
spokojenosti rodičů i pedagogů.  Velkým přínosem pro děti je možnost pokračovat 
v nápravě řeči i po vstupu dítěte do ZŠ.  
Ve školním roce 2014/2015 byla logopedická péče prováděna logopedickou asistentkou 
pouze ve III. třídě MŠ v budově ZŠ Dolní Bečva, z důvodu velkého počtu dětí 
s logopedickou vadou řeči.  Rodičům mladších dětí byla tato možnost využití 
logopedické asistentky nabídnuta s tím, že budou děti vodit na nápravu do této 
předškolní třídy (třída starších předškolních dětí). Tuto možnost však nikdo z rodičů 
nevyužil. 
Do logopedické péče bylo v roce 2014/2015 v  MŠ zařazeno 21 dětí. Náprava proběhla 
velice úspěšně u 17 dětí,  4 děti budou v logopedické péči pokračovat, z toho 2 v MŠ 
z důvodu odkladu školní docházky pro školní nezralost a 1 dítě v prvním ročníku ZŠ. 

napravované hlásky počet dětí 

CSZ 11 

ČŠŽ 3 

R 10 

Ř 15 

5.6 Další vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ 
V dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2014-2015 jsme se 
zaměřili na primární logopedickou prevenci. Učitelky absolvovaly vzdělávání v rozsahu 
60 hodin (40hodin přednášek a seminární výuky, 20 hodin praxe). Kurzu se účastnily tři 
z celkového počtu šesti učitelek MŠ Dolní Bečva. Vzdělávání probíhalo v časovém 
úseku od listopadu 2014 do února 2015. Cílem projektu je zvýšení kvalifikace učitelek 
mateřské školy a tím i zkvalitnění logopedické prevence v práci předškolního pedagoga 
a následně tak pomoc dětem s narušenou komunikační schopností. Realizace projektu 
bude zaměřena i na spolupráci mateřské školy s rodiči dětí s narušenou komunikační 
schopností. 

5.7 Údaje o aktivitách a prezentace školy na veřejnosti ve 
školním roce 2014 - 2015 

Účast dětí a pedagogů na životě obce: 
Vítání občánků  - pod vedením učitelů děti mateřské školy vítaly nové občánky krátkým 
pásmem básní a písní – 13. září 2014 a 18. dubna 2015. 
Den matek – na společenské akci, pořádané místním obecním úřadem, přispěly děti 
mateřské školy svým kulturním vystoupením dne 10. května 2015 
Besídky pro maminky se konaly, za vysoké účasti veřejnosti, postupně v každé  třídě 
mateřské školy ve dnech 13. a 14. května 2015 
Vzdělávací a poznávací akce pro děti mateřské školy: 
Putování za zvířátky – výprava ke krmelci, nadílka pro lesní zvířátka, pozorování a 
poznávání stop zvěře ve sněhu (prosinec, leden) 
Hry s dopravní tématikou, na které navázal výlet na Dětské dopravní hřiště ve 
Valašském Meziříčí 4. června 2015, zde si děti rozšířily povědomí o dopravních 
značkách a pravidlech silničního provozu. 
Cesta za poznáním - vzdělávací program v zámku Kinských pro starší předškoláky na 
téma: „Naši dravci“ 
Divadelní představení pro děti: 
Pohádkové hašteření 10. 11. 2014 
Jak pejsek s kočičkou myli podlahu 15. 1. 2015 
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O kohoutkovi a slepičce 26. 2. 2015 
Kulda Kulíšek 8. 4. 2015 
O chytré princezn 26. 6. 2015 
Dva námořníci 1. 6. 2015 
Kašpárek Pepino Prcek 11. 2. 2015 
Klaun Tů Tů 22. 6. 2015 
Soutěže a sport: 
Plavecký výcvik, deset lekcí s ukázkovou hodinou pro rodiče  (září- listopad) 
Lyžování na Sachově studánce 19. – 26. leden 2015 
Dopravní hřiště 4. 6. 2015 
Běh osvobození 4. 5. 2015 
Honba za pokladem a rozloučení se školním rokem červen 2015 
Spolupráce se ZŠ: 
Předškolní děti MŠ a prvňáčci ZŠ se vzájemně spolu s pedagogy navštěvují a pořádají 
společné aktivity: ranní kruh v MŠ s povídáním na určité téma, výukové dopoledne v 
ZŠ, příprava dětí k zápisu. Zveme žáky 1. a 2. třídy na hudební, divadelní a vzdělávací 
pořady k nám do mateřské školy a naopak žáci základní školy zahráli několikrát za 
školní rok divadelní a maňáskové scény pro děti ze školky.  Žáci 9. třídy navštívili naší 
MŠ v převlecích při akci „Mikuláš ve školce“.  
Děti během školního roku pravidelně navštěvovaly keramickou dílnu. Pod odborným 
vedením výtvarníka pana J. Trlici si domů odnesly pár vlastních výtvorů. 
Spolupráce s rodiči: 
Rodiče dětí navštěvujících mateřskou školu mají možnost účastnit se všech aktivit 
školy. Kdykoliv během dne mohou navštívit své děti, být při výchovně vzdělávací práci 
a činnostech probíhajících v MŠ. 
Spolu s dětmi navštěvovali školní, sportovní, společenské a kulturní akce, kde děti 
vystupovaly. 
Zúčastnili se vánoční akce „ Vánoční věnečky“, v květnu společné besídky všech tří tříd 
mateřské školy, divadel a představení v MŠ, kroužků (keramika, flétna, plavecký 
výcvik), výletů, vystoupení, akcí pro děti (pro důchodce, u Maléřů ke Dni matek, pří 
Vítání občánků). 

5.8 Základní údaje o hospodaření MŠ 
V letních měsících - červenec, srpen 2015 byly provedeny stropní podhledy v šatnách a 
v chodbě školní jídelny v mateřské škole. V přízemí budovy MŠ byla renovována 
toaleta pro učitele. 
Ve znamení příprav na velkou rekonstrukci školní zahrady mateřské školy byly 
provedeny přípravy pro úpravu zeleně na severní straně budovy, kde byly odstraněny 
vzrostlé poškozené břízy. 
 
Marie Divínová, vedoucí učitelka MŠ 
Projednáno v pedagogické radě 27. 8. 2015. 

6 Poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. o 
svobodném přístupu k informacím 

- počet podaných žádostí o informace  0 
- počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti 0 
- počet podaných odvolání proti rozhodnutí 0 
- počet stížností podaných podle § 16a 0 
- další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona 0 
 
Mgr. Ing. Pavel Urbanovský, ředitel .......................................................................... 
 
Projednáno v pedagogické radě 6. 10. 2015, ve školské radě ........................ 2015. 


