
Výroční zpráva o činnosti Základní školy Trnava, okr. Zlín 

  
Osnova vychází z § 17e odst. 2 písm. a) - g) zákona 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě  ve 

školství,  v platném znění.  

  

Charakteristika školského zařízení 
  

• Základní škola Trnava, okr. Zlín  

• Obecní úřad Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava 

• Příspěvková organizace, od. 1.8.2000 

• Mgr. Helena Vývodová, 14.8.2006 jmenování do funkce ředitelky školy 

• Tel. 577 988 326 zstrn@zlinedu.cz Mgr.Helena Vývodová  

• Založení školy – 1.5.1953, zařazení do sítě – 24.1.1996 (č.j.1204/35) 

•   IZO 102 319 367 

•   IČO: 70849161 

• Zřizovatel: Obec Trnava, Trnava 156, 763 18 Trnava, kontakt: 577 988 223,outrnava@avonet.cz 

  

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity. 

- základní škola – kapacita 150 žáků 

- školní družina -  kapacita   35 žáků, od 1.1.2012 změna na 60 žáků 

- školní jídelna  -  kapacita  200 jídel 

   

  

• Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2016/2017:  

  

  

  Počet tříd 

/skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený 

počet ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 4 81 20,25 4 18,5 

2. stupeň 4 50 12,5 5 10 

Školní družina 2 60 30   

Školní klub 0 0 0 0 0 

Mateřská škola 0 0 0 0 0 

Školní jídelna x  x 2,12 x 

jiné 0 0 0 0 0 

  

  

 Materiálně technické podmínky školy 

  

 

Učebny i chodby na I. stupni letos nevymalovány a  olejové nátěry nebyly obnoveny,  stejně tak  i 

zárubně a dveře. Malby a nátěry jsme letos v prvním poschodí  neobnovovali, došlo k natření tabulí . 

Třídy jsou vybaveny nastavitelným nábytkem, další  třídy nebyly  vybaveny novými skříněmi, na 

chodbě jsou   hrací koberce a stůl na stolní tenis, doplněny nové stavebnice a odpočinkový sedací 

nábytek – polystyrenové kostky. V tělocvičně proběhlo zateplení tělocvičny, oprava fasády a chodníku 

u hřiště. Byly opraveny obklady a podlahy ve sprchách . Učebny II. stupně letos vymalovány  nebyly.    

Prostor školní družiny je vybaven sedacím nábytkem, hracím kobercem a zařízena je i vstupní chodba 

ke družině – lavice a odpočinkový koberec. Druhé oddělení družiny  je stále v původní sborovně, byly 

dokoupeny hračky. Tato místnost byla opatřena novými nátěry, vybavení bylo použito z jiných 

učeben,  hrací koberec z minulého roku. Na chodbě ve druhém poschodí je  odpočinkové posezení pro 

žáky, které tvoří  koberec, sedací souprava a  sedací vaky. Stejně tak i na tomto poschodí je  stůl na 

stolní tenis. Proběhla úprava prostoru u dveří z přízemí ke schodům na odpočinkovou zónu. 

mailto:zstrn@zlinedu.cz


 Hřiště u školy je pokryto  umělým trávníkem. Je zde vyučována tělesná výchova a slouží 

v odpoledních hodinách potřebám školní družiny. Ředitelna školy slouží jako zasedací místnost. 

Školní zahrada je zatravněna a žáci v hodinách pracovních činností se podílejí na její údržbě. Je 

potřeba vyměnit nevyhovující oplocení a opravit zestárlé odvodňovací kanálky. 

Vybavení žáků učebnicemi a učebními pomůckami probíhá na základě finančních možností. 

Učebnicové řady jsou průběžně nahrazovány novějšími vydáními dle platné legislativy. 

  

   

• Rada školy (Školská rada)  zřízena    1.1.2005 – 3 členové     

- kontakt: Mgr. Hana Bartíková tel. 723 090 006 

  

  

• Klub rodičů – 1.9.1992 

Je tvořen zástupci jednotlivých tříd – kontakt: Karel Havlíček tel. 725785947 

  

  

• Školní sportovní klub – 20.9.2005 – kontakt: Mgr. Lubomír Vývoda tel. 731554202 

  

  

  

Vzdělávací programy školy 
  

  

vzdělávací program č.j.MŠMT školní rok 2016/2017 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací 

program pro základní 

vzdělávání , platný od 

1.9.2016 

  1.-9.ročník 131 

  

  

 

• Volitelné předměty: Anglická konverzace (6.,7..ročník), Fyzikální praktika (6.,7.ročník), 

Domácnost (7.ročník), Výpočetní technika (7.ročník) 

• Další cizí jazyk – Jazyk ruský v 8. a 9.ročníku 

• Nepovinné předměty – Náboženství (1.-9.ročník) 

• Mezinárodní spolupráce a programy – spolupráce s družební školou v Trnavě na Slovensku – ZŠ 

Jána Bottu – pasivně, příležitostná výměna blahopřání a dopisů. 

  

  

  

  

Údaje o pracovnících školy 

  

  

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017: 

  počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci               14           10,6 

Externí pracovníci               0            0 

  

  

  



Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017: 

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D , u absolventů A) 

  
   

Ped. pracovníci 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1 učitelka,ředitelka školy 1 VŠ ped.f. + HV 32 

2 učitelka                          1 VŠ 1.-5. 19 

3 učitelka 1 VŠ 1.-5. 21 

4  učitelka –rod.dov. RD VŠ ped. 5.-12. 8 

5 učitelka 1 VŠ přír.př.6.-9. M -VV 36 

6 učitelka 1 VŠ fil.f. – JČ-Dě 19 

7 

8 

9 

Učitelka 

Učitelka 

učitelka 

1 

RD 

 1 

VŠZ – přírodopis 

VŠ 1.-5. 

VŠped.f-2.st.CHE-PŘ 

16 

12 

5 

 10 učitelka                    ** RD VŠ ped.f. –2.st.M-TV 9 

11 Vychovatelka ŠD 0,80 SŠ 28 

12 Vychovatelka ŠD 0,71 SŠ pedagogická důchod. 

13 Učitelka 1,00 VŠ přír. fak.ekologie 3 

14 Učitel 1,00 VŠ ped. 5-12 33 

15 Učitelka 0,18 VŠ hud.umění 9 

  

 

Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby: 

  

 

Do 35 let           35-45 let             45-55 let             nad 55 let             do důch. věku         v důchod.věku 

    3                         4 5                      2                             0                                   1 

  

 

Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje:   
V tomto školním roce byly na rodičovské dovolené tři  učitelky a jedna nastoupila na MD(**).Jedna 

vychovatelka je ve starobním důchodu.Všichni mají požadované vzdělání nebo si vzdělávání 

dodělávají. Pedagogickými pracovníky jsou samé ženy a jeden muž. Věkový průměr je 45,2 let. 

  

 

 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

  

  v % 

Požadovaný stupeň vzdělání:        100,0 

Aprobovanost výuky:         90,0 

  

  
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017: 

  

  počet fyzických 

osob 

přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 6 5,85 

Externí pracovníci 0 0 

  



  
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017: 

  

Ostatní pracovníci 

- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 hospodářka 0,75 gymnázium 

2 školník - topič 1,0 vyučen 

3 uklizečka 1,0 vyučena 

4 uklizečka 1,0 vyučena 

5 vedoucí školní jídelny 0,5 gymnázium 

6 kuchařka 1,0 vyučena s maturitou 

7 kuchařka 0,6 vyučena 

  

Údaje o zařazování dětí a žáků 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2016/2017: 

  

 

Zapsaní do 1. tříd 

2016 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupili do  

1. třídy 2016 

Zapsaní do 1. tříd 

2017 

Počet žádostí  

o odklad 

Nastoupí do  

1. třídy 2017 

16 3         12            15            4          11   

                                                                                           1 žák nastoupil do praktické školy 

  

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2016/17: 

        

Gymnázium SOŠ 

vč.konzervatoří 
SOU, U OU, PrŠ 

8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 

0              0 0            0 4 4 11 11 0 0 0 0 

  

 Z devátého ročníku vychází 15 žáků. 

  

Základní vzdělání ukončilo 15 žáků, kteří odešli ze školy v devátém ročníku. 

   

Výsledky výchovy a vzdělávání 
   

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2016/2017: 

   

Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 

1. 12 12 0 0 0 

2. 18 15 3 0 0 

3. 15 12 3 0 0 

4. 21 11 10 0 0 

5. 15 12 3 0 1 

Celkem 1.stupeň 81 62 19 0 0 

6. 15 6 9 0 0 

7. 11 3 8 0 0 

8. 9 4 5 0 0 

9. 15 6 9 0 0 

Celkem 2. stupeň 50 19 31 0 0 

Škola celkem 131 81 50 0 1 



 

Hodnocení  výsledků výchovného působení   

  

Vyznamenání získalo 59,5  % žáků. Nepropadl nikdo. Slovní hodnocení nebylo použito. 

Snížený stupeň z chování o dva stupně byl udělen v pololetí i na konci školního roku jednomu žákovi. 

Snížený stupeň z chování o jeden stupeň byl udělen na konci školního roku dvěma žákům. 

  

Přehled o chování: 

  

  Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 2 1,5 

3 – neuspokojivé 1 0,7 

  
  

Neomluvené hodiny za školní rok 2016/2017: 

  

  Počet % ze všech zameškaných hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 0 0 

za školní rok 0 0 

  

 

  

Omluvené hodiny za školní rok 2016/2017: 

  

  Počet 

1. pololetí 4 054 

2. pololetí     7 021 

za školní rok   11 075 

  

 

Údaje o integrovaných žácích:  

   
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2016/2017 

  

Druh postižení : Ročník Počet žáků 

Sluchové postižení 0 0 

Zrakové postižení 0 0 

S vadami řeči 0 0 

Tělesné postižení 0 0 

S kombinací postižení 0 0 

Lehké mentální postižení 4. 1 

S vývojovými poruchami učení 7.,8. 2 

  

Žákyně s LMP přestoupila k 1.2.2017 do ZŠ Vizovice. 

 

Organizace výchovně vzdělávacího procesu – na I.stupni proběhla výuka ve spojených 

ročnících(1.+5.),v prvním, druhém a třetím  ročníku samostatně , na druhém stupni spojení předmětů 

většinou výchovného charakteru. Žáci se řídí platným školním řádem. 

Informovanost rodičů a veřejnosti – třídní schůzky třikrát ročně( účast rodičů 68 %-80%-77% tedy 

celková účast 71%), aktuální sdělení v žákovských knížkách, školní vývěska, kabelová televize, 

obecní zpravodaj, školní časopis Trnka, webové stránky školy. 



Klima školy je pozitivní, vede žáky k přátelským vztahům, rodinné atmosféře,vzájemná pohoda a 

spolupráce žáků celé školy na škole v přírodě. 

  

Výuka byla v souladu s obecnými cíli a zásadami vzdělávání. Stanovené cíle byly přiměřené 

k aktuálnímu stavu třídy a respektují vzdělávací potřeby žáků, zajištěna návaznost probíraného učiva 

na předcházející témata. 

  

Materiální podpora výuky je přizpůsobena vhodnosti vybavení a uspořádání učeben vzhledem 

k cílům výuky a k činnostem, podnětnost učeben dle finančních možností školy.  

  

Vyučovací formy a metody výuky odpovídají řízení výuky, vnitřnímu členění hodin, sledují a plní 

stanovené cíle, podporují osobnostní a sociální rozvoj dětí, jejich sebedůvěru, sebeúctu, vzájemné 

respektování a toleranci. Role učitele je vyvážena jako organizátora výuky a zdroje informací. 

V motivaci žáka je kladen důraz na aktivitu a zájem žáků o výuku, v činnostech propojuje teorii 

s praxí, využívá zkušeností žáků, akceptování stanovených pravidel komunikace mezi učitelem a žáky 

i mezi žáky navzájem. Vyváženost verbálního projevu učitelů a dětí, příležitosti k samostatným 

řečovým projevům dětí, rozvoj komunikativních dovedností žáků. 

  

   

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních 

pracovníků školy  
  

Mgr. Hana Bartíková-zdárně ukončeno studium výchovného poradenství 

Ing.Jana Divilková – zdárně ukončeno studium Prevence soc. jevů 

Všichni zaměstnanci – školení  PO 

Všichni pedagogové -  Komunikace s problémovým žákem a rodiči 

Mgr.Helena Vývodová – Informační seminář o způsobu vykazování údajů o podpůrných opatřeních 

Mgr.Helena Vývodová – Jak posílit psychickou odolnost pedagoga 

Mgr.Pavelková, Košárková – Práce učitele s nestandartním typem žáků 

Mgr. Marková – motivační setkání učitelů angličtiny 

Mgr.Bartíková, Divilková – Problémový žák – cesty k řešení 

Božena Hanulíková –seminář stravování 

zaměstnanci ŠJ – hygiena školní stravování 

Celkem……………………………………………………………………………… …….14 790,-Kč      

                                                                                                            

    

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
  

• Vedení kroužků, vystoupení dramatického kroužku pro veřejnost 

• Vánoční jarmark, koncert Trnavské jesličky 

• Mikuláš  pro MŠ a ZŠ 

• Školní ples, školní karneval 

• Letní dětský tábor 

• Školní časopis 

• Projekt Adopce na dálku, Adopce ZOO Lešná 

• Projekt Školička pro budoucí prvňáčky 

• Projekt Zdravé zuby 

• Akademie ke Dni matek 

• Slavnostní vyřazování žáků 9.ročníku a zábavné ukončení školního roku 

• Projekt Deváťáci učí  a Páťáci nás baví 

• Projekt Chceme pomáhat  

• Nadace Jana Pivečky 

• Škola v přírodě pro všechny žáky školy 

• Projekt Nadace J.Pivečky 



 

  

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2016/2017.         

  

          

Název soutěže, přehlídky 

  

Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Matematický Klokan 100 0     

Pythagoriáda 50 1     

Ve stopě Trn.vrchu nekonalo se       

Přírodovědný klokan 0 0     
MINI FIRST CERTIFIKATE 15 2     

Spelling 4.a5.ročník 32      

Trnavský vrch   8     

Florbal dívky   8     

Ringo-Mikulášský turnaj 8       

Velikonoční florbal   12     

Kašavský běh   22     

Mistrovství ČR - AVZO        

Recitace I.st. 38       

Soutěž ve zpěvu I.st. 33       

  

  

  

  

  

  

• Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce. 

• Oslavy vzniku ČR – lampionový průvod ( obec, KR) 

• Reprezentační ples školy (KR) 

• Dětský karneval(KR) 

• Den matek (OÚ, KR) 

• Vánoční koncert (OÚ, KR) 

• Dětské odpoledne na ukončení školního roku spojené s rozdáváním vysvědčením (KR) 

• Mezinárodní volejbalový turnaj – SR 

• Spolupráce s Policií Fryšták – Trn.vrch, prevence patolog.jevů 

• Spolupráce s Policií Zlín 

• Spolupráce s HZS Zlín 

• Spolupráce se sociálním odborem Vizovice 

• Spolupráce s MŠ Trnava 

• Spolupráce se ZUŠ Zlín – klavír, kytara 

• Spolupráce s Hasiči (Trnava) 

• Spolupráce s Fotbalovým klubem Trnava 

• Spolupráce s Lyžařským klubem Trnava 

• Spolupráce s unií Kompas 

• Spolupráce s Centrem pro rodinu Vizovice 

• Spolupráce s Centrem pro rodinu Zlín 

 

  

  

  

 

 

  



Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 

V tomto školním roce inspekce neproběhla. 

  

Základní údaje o hospodaření školy 

   
Za kalendářní rok 2016 

  

Celkové příjmy ……………………………………………………..….9 333 630,30 Kč 

 - z toho od státu (MŠMT)…………………………………………..…..6 871 765,-    Kč 

 - od obce………………………………………………………………1 424 000,-    Kč 

- na stravné………………………………………………………… … .     400 685,-   Kč 

 - na tábor……………………………………………………………….      248 000,-    Kč 

 - z hospodářské činnosti……………………………………………. …        40 575,-    Kč 

Ostatní – hrazeno žáky, ŠD………………………………………………..  51 000,-    Kč 

- úroky………………………………………...    ….. 590,50    Kč 

- zúčtování fondů…………………………………..  125 460,-,-   Kč 

- jiné ostatní výnosy…………………………………171 555,- 

 

Výdaje:…………………………………………………………….…...9 332 891,73    Kč 

- z toho: na mzdy…………………………..…..5 028 249-        Kč 

-  zdr. a soc. pojištění ……………………….…1  706 844,-       Kč 

- OON……………………………………………. 53 000,-     Kč 

- Zákon.pojišť.nemoc……………………………….36 354,-     Kč 

- FKSP……….…………………………….……...   75 329,-   Kč 

- Spotř. materiál………………………………….   723 927,83  Kč 

- Elektřina a štěpky………………………………. 533 580,-      Kč 

- Opravy…………………………………………..  189 386,60,-     Kč 

- Cestovné…………………………………………  3 067,-    Kč 

- Služby……………………………………………823 540,90   Kč 

- Ostatní náklady……………………………………159 613,40,-      Kč 

   

  

  

Závěr  výroční  zprávy 
  

V letošním školním roce  výuka proběhla stejně tak jako v uplynulém roce ve spojených ročnících na 

prvním stupni a dle možností v některých předmětech i na druhém stupni.  Žáci prvního  ročníku se 

učili  – vzhledem k počtu žáků – spojeně s pátým ročníkem. Spojování ročníků je pro děti z pohledu   

výchovného  procesu přínosné, je zřejmá větší samostatnost dětí, které mají za sebou zkušenost 

z dvojtřídky, je náročné pro vyučující.  Žáci jsou vedeni v menších kolektivech, což umožňuje 

individuální přístup ze strany vyučujících. Náročnou práci v těchto třídách vyučující po pečlivé 

přípravě zvládají velmi dobře. Propojení jednotlivých ročníků v rámci plnění jednotlivých projektů 

přispívá ke zlepšení vztahů mezi žáky různých ročníků, starší lépe spolupracují s mladšími, což vede k 

„rodinné“ atmosféře ve škole. Vyvrcholením této spolupráce mezi ročníky byla Škola v přírodě, 

kterou úspěšně a s velmi příznivým ohlasem absolvovali téměř všichni žáci. 

 Všechny ročníky se řídí vlastním Školním vzdělávacím programem.  

  

Datum zpracování zprávy:  23.8.2017 
Datum projednání  na poradě pracovníků školy:  28.8.2017 
 

  

  

Podpis ředitele a razítko školy: 



 


