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A) Základní údaje o škole
Název školy:

Základní škola Bojkovice, Štefánikova 957
Adresa :
Štefánikova 957, Bojkovice, PSČ 687 71, tel. 572 641 223, e-mail zvsbojkovice@uhedu.cz
www.zspb.cz
datová schránka: ID schránky: d27xcsb
Zřizovatel:
Krajský úřad Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín
Ředitel školy:
Statutární orgán
Mgr. Lubomír Bienert
Zástupce statutárního orgánu:
Mgr. Dagmar Špalková
Kontakt na zařízení:
Štefánikova 957, Bojkovice, PSČ 687 71, tel. 572 641 223, e-mail zvsbojkovice@uhedu.cz
www.zspb.cz
Datum zřízení:

25.6. 1964

Datum zařazení do sítě:

24.5.1996

Poslední aktualizace v síti:
30.3. 2010, čj. 8 196/2010-21
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
Součástí školy je základní škola praktická s třídou speciální školy s celkovou kapacitou 44 žáci
Školská rada
zřízena k 1. 1. 2015. Předsedkyně ŠR paní Ivana Hradská, zvolena za rodiče, členka PharmDr. Helena
Hřebačková, zvolena za zřizovatele (Zlínský kraj), členka Mgr. Dagmar Špalková , zvolena za
pedagogický sbor školy.

B)

Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem do
školského rejstříku
1. 79-01-B
Základní škola
2. 79-01-B/01 Základní škola speciální
Součásti
školy
školní rok
Základní
škola
praktická a
speciální
třída

Počet tříd

Počet žáků

Počet žáků
na třídu

Přepočtený
počet ped.prac.

Počet žáků
na ped. prac.
(přepočtený)

15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17 15/16 16/17
3
22
3
22
7,33 7,33 5,755 5,966 3,72 3,68

Navýšení pedagogických pracovníků je způsobenou potřebou asistentů pedagoga. Výše jejich úvazku
činila 1,466. Ale čistý přepočtený úvazek učitelů činil 4,5. To znamená 4,88 žáků na učitele.

Vzdělávací programy školy
vzdělávací program
Školní vzdělávací program pro
LMP„Škola pro život
Školní vzdělávací program „Škola pro
život pro spec. školy
Školní vzdělávací program „Škola pro
život pro spec. školy II
ŠVP pro ZV

školní rok 2015/2016
v ročnících
počet žáků
16
1.,2.,3.4,.6.,,7.,8.,9.
1.2,3.4,.,9.10.,

6

0

0

0

0

2. Rozpis jednotlivých typů škol a zařízení v subjektech.
Ve školním roce 2016/2017 byli žáci vyučováni ve třech třídách. Ve dvou třídách
byli vzděláváni žáci podle Školního vzdělávacího programu pro LMP, popř. upraveného
vzdělávacího programu ZV pro LMP. V jedné třídě probíhalo vzdělávání podle Školního
vzdělávacího programu „Škola pro život pro spec. Školy.

c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy
Pedagogičtí pracovníci:

Interní pracovníci
pedagogové
Asistenti
pedagoga
Externí
pracovníci
celkem

Školní rok 2016/2017
počet fyzických osob
přepočtení
5
4,5
2

1,466

0

0

7

5,966

Zastupující pedagogický pracovník s úvazkem 0,5 ( později 0,1) současně vykonával i funkci
asistenta pedagoga s úvazkem 0,633. Souběh činnosti neprobíhal po celý školní rok.
Zastupovaná pedagogická pracovnice měla před dlouhodobou nemocí úvazek 0,818, který
není započítán do celkového stavu.

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2016/2017:
Ped.
pracovníci
- poř.číslo
1
2
3

Pracovní zařazení,
funkce

4
5
6
7.
8.

Učitel
Učitel
Učitel
Asistent pedagoga
Asistent pedagoga

Ředitel
Učitel
Učitel

Úvazek

Kvalifikace, obor,
aprobace

1
1,000
0,818

Spec.ped.-psychopedie
Spec.ped.-psychopedie
Spec.ped.-psychopedie

1,000
1,000
0,5
0,633
0,833

Spec.ped.-psychopedie
Spec.ped.-psychopedie
Magisterské vzdělání
Magisterské vzdělání
Asistent pedagoga

poznámka

Dlouhodobá
nemoc

zástup

Všichni pedagogičtí pracovníci měli vysokoškolské vzdělání.
Asistenti pedagoga byli určeni pro speciální třídu. Úvazky stačily na pokrytí potřebných hodin
společné výuky stanovené rozvrhem školy. Jeden pedagogický pracovník ukončil pracovní poměr
dohodou k 31.7.2017.

Požadovaná kvalifikace a stupeň vzdělání učitelů:

Školní rok

2016/2017
Požadované vzdělání v %

100

Stupeň vzdělání :
Pracovní tým učitelů dosahuje na škole minimálně magisterského vzdělání, z toho
5 pedagogických pracovníků v oblasti psychopedie při nezapočtení zastupující pedagog.
pracovnice
Nepedagogičtí pracovníci:

Školní rok 2016/2017
počet fyzických
přepočtené
osob
úvazky
Interní pracovníci
3
1,22
Externí
1
pracovníci,
zpracování mezd
- dohoda
Stav nepedagogických pracovníků zůstává beze změn.

d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy
pro školní rok 2017/2018
Zápis se konal 26. dubna 2017
K zápisu se nikdo nedostavil.

e) Údaje o a výsledcích vzdělávání žáků
1) Počet zařazených žáků pro školní rok 2016/2017:
Příprav.st.
zařazení do 1.roč.
zařazení do jiného
Přeřazení do Školní

ZŠ

0
0

2
0

Zš
praktická
0
1

Spec.
třída
1
0
1

celkem
3
1
1

vzdělávacího
programu „Škola pro
život pro spec. školy

Počet žáků v září

2016 :

22

v červnu 2017 :
22
V průběhu školního roku nebyli přijati žádní žáci, nikdo se také ze školy neodhlásil.

2)Absolventi přijatí ke studiu ve středních školách ve školním roce 2016/2017:
OU a PrŠ
přihlášeno
přijato
2
2

dívky
přihlášena
1

přijata
1

Absolventi byli přijati do učebního oboru opravářské práce a pekařské práce v Uherském
Brodě

Výsledky vzdělávání

I.

Stupeň základní školy

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno
7
1
0

II.

Stupeň základní školy ( vzdělávání podle přílohy LMP)

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno
8
0
0

III.

Speciální t ř í d a

P r o s p ě l o N e p r o s p ě l o Neklasifikováno
1
0
5

f) Údaje o prevenci rizikového chování
V tomto školním roce jsme se zaměřovali zejména na nespecifickou prevenci, tzn. zejména
na akce , které formují volný čas našich žáků jako prevenci rizikového chování.
Akce naplánované v minimálním preventivním programu byly z velké části splněny a navíc
v průběhu roku ještě aktualizovány a obohaceny o akce nové.
Zaměřili jsme školní rok výtvarně – pracovním směrem . Jednak jsme tvořili, kreslili a
malovali a naše celoroční úsilí vyvrcholilo výstavou prací našich žáků v prostorách Muzea
v Bojkovicích.
Tato výstava je již tradičně zahájena vernisáží a je to velmi pozitivní příklad posílení
sebevědomí našich žáků a jejich prezentace jak před rodinou, tak i před širokou veřejností.
Výstava se těší velké návštěvnosti a velmi kladným ohlasům z řad veřejnosti.
Nabízíme žákům v průběhu roku nespočet akcí , které vycházejí zejména z nabídky našeho
regionu a vedeme je k poznávání okolí, ke kultuře, k zachování dědictví např. folkloru,
k objevování krás přírody a následně její ochraně , ale také k turistice a ke sportu.
Spolupracujeme s místními organizacemi a institucemi Dětský domov, Dům dětí a mládeže ,
Základní umělecká škola, Policie, Hasiči, Střední církevní škola , Myslivecké sdružení
Bojkovice a jiné.
Nově jsme letos navázali spolupráci s Muzeem města Uherský Brod , kdy jsme se zajeli
podívat na expozici „Kašpárci celého světa“ a interaktivní výstavu „Zvuky zvířat.“
Rozšířili jsme i spolupráci s městem, kdy jsme navštívili opakovaně sběrný dvůr a na vlastní
oči mohli žáci vidět jak probíhá třídění a lisování odpadů.
V letošním roce jsme se snažili do dění školy zapojit co nejvíce rodiče a posílit tak vzájemnou
interakci a komunikaci, ale také obohatit a pěstovat klima školy.
Mezi tradiční akce pro rodiče a přátele našich žáků bývá Vánoční jarmark, který se i letos
velmi vydařil a zájem ze strany rodičů byl opravdu velký.
Nově nabízíme rodičům účast na společných vycházkách školy, kdy právě i rodičům a
zákonným zástupcům ukazujeme možnosti aktivně tráveného volného času s jejich dětmi.
V tomto školním roce nedošlo ani jednou k porušení a následnému řešení nějakého
rizikového chování. Nejvíce ohrožujícím faktorem mezi našimi žáky je kouření . Vedeme

pravidelné osvěty a propagujeme u žáků zdravý životní styl a podněcujeme je k sportu a
pohybu.
Všechny akce jsou prezentovány na centrální nástěnce školy, pro mladší žáky slouží jako
komunikační kanál mezi rodiči malý deníček. Žáci mají k dispozici schránku důvěry a také
informativní a propagační letáky.
Letošní rok byl zaměřen na výtvarně – pracovní rozvoj našich žáků a na spolupráci s rodiči a
posílení vnitřního klimatu naší školy.

g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a
ostatních pracovníků školy:
Školení – za 9 -12/2016, 1 - 9/2017:
Školení placené
Kč 6 400,00 Kvalifikační studium pro ředitele škol – nově jmenovaný zástupce statutárního
orgánu
Kč 880,00 Příprava a sestavení účetní závěrky PO – účetní
Školení neplacené: Studium pedagogiky b – asistent pedagoga

h) Další aktivity školy a její prezentaci na veřejnosti
Aktivity žáků v rámci života školy

Ve školním roce 2016/2017 jsme žákům poskytli využití pestré škály činností
zaměřených k jejich osobnostnímu růstu. Žáci se zúčastnili mnoha soutěží přímo na škole a to
v oblasti výtvarné, sportovní, poznávací Cílem bylo zapojit co největší množství žáků do
školního života a podporovat osobní růst a aktivitu každého žáka.
Žáci školy se účastnili také mnoha dalších akcí. Za zmínku stojí akce Světluška. V tomto
školním roce byli žáci právě ve výtvarných soutěžích velmi úspěšní.
V Uherském Brodě se konala soutěž pro žáky základních škol praktických v pracovních
činnostech. Také v této soutěži jsme měli zástupce . Jeden žák získal odměnu za třetí místo
v práci se dřevem . Zaměření školního roku v oblasti výtvarné a rukodělné vyvrcholilo
výstavou prací našich žáků v prostorách Muzea v Bojkovicích. Už čtvrtým rokem díky
kvalitní spolupráci s vedením Muzea Bojkovice prezentujeme celoroční výsledky práce tímto
způsobem. Výstava, které se i letos zúčastnili také představitelé města, je již tradičně
zahájena vernisáží a je to velmi pozitivní příklad posílení sebevědomí našich žáků a jejich
prezentace jak před rodinou, tak i před širokou veřejností.

i) Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve sledovaném období proběhla inspekční činnost pouze formou dotazníků na
internetových stránkách ČŠI.

j ) Základní údaje o hospodaření školy
Celkové náklady roku 2016:
celkové výnosy roku 2016:

Kč 3 336 042,07
Kč 3 336 042,07

platy pedagogických pracovníků roku 2016:
platy provozních pracovníků roku 2016:

Kč 1 951 731,00
Kč 243 547.00

OPPP provozních pracovníků 2016
Příspěvek na provoz od zřizovatele – ONIV roku 2016:

Kč
Kč

16 200.00
266 000.00

Pro rok 2016 činil rozpočet ONIV

Kč

266 000,00

Po celé sledované období bylo naší snahou dodržet rovnoměrné čerpání přidělených
finančních prostředků.

k) Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů
Ve školním roce 2016/2017 jsme nebyli zapojeni do žádného z uvedených programů.

l) Zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Ve školním roce 2016/2017 jsme nebyli zapojeni do dalšího vzdělávání v rámci
celoživotního učení

m) Školou předložené a realizované projekty financované z cizích zdrojů
Ve školním roce 2016/2017 jsme se účastnili dvou projektů financovaných z cizích
zdrojů a to v projektu ve spolupráci se speciální školou v Uherském Hradišti a ve spolupráci
s Domem dětí a mládeže v Uherském Brodě.

n) Spolupráce školy a dalších subjektů při plnění úkolů ve vzdělávání
Škola dlouhodobě udržuje velmi dobrou spolupráci s pracovníky Krajského úřadu Zlín,
odboru školství, mládeže a sportu, s odborníky z SPC Zlín, s KPPP Zlín. Nově bylo
podepsáno Memorandum se Základní školou T.G.M. v Bojkovicích o možnosti využití
specializované výuky přírodovědných předmětů návštěvou našich žáků přímo v odborných
učebnách této školy. Stejně tak udržujeme velmi dobrou spolupráci s Městským úřadem
Bojkovice, který je vlastníkem budovy, ve které se škola nachází. Forma dlouhodobé
spolupráce je založena také s dalšími institucemi jako je Policie ČR- místní oddělení,
s místními a okolními mateřskými a základními školami, s DDM Bojkovice a DD Bojkovice
a s Církevní střední odbornou školou v Bojkovicích. Jedná se o společnou účast na
divadelních představeních, koncertech a pro tyto školy si naši žáci také připravují programy
v rámci vlastní tvořivosti. Pokračovali jsme v nově navázané spolupráci s ředitelstvím Muzea
Bojkovska.
Školu také podporují firmy TES Bojkovice a firma Bizmark se sídlem v Uherském Brodě.

Závěr
V bojkovickém regionu má škola své místo a její kapacita odpovídá současným potřebám. Za
uplynulý školní rok se počet žáků neměnil. To dokládá potřebu naší školy v regionu. Po celé
období školního roku 2016/2017 navštěvovali školu 22 žáci.
Pedagogický sbor, rozšířený o dvě asistentky pedagoga, je plně kvalifikovaný a splňuje
náročné podmínky vzdělávacího procesu. Díky své odbornosti dokáže vzájemně
spolupracovat jak v oblasti vzdělávací, tak i výchovné. Vzájemný respekt současně vytváří
podmínky pro podnětné klima školy. To se projevuje velmi účinným působením výchovně
vzdělávacího procesu na žáka. Pravidelnou konfrontací výsledků vlastní práce s rodičovskou
veřejností a vlastní iniciativou členů pedagogického sboru jsou naše cíle směřovány
k prohloubení účinnosti pedagogického působení na zapojení žáků do širokého spektra
činností prováděných na škole.
Úkoly pro školní rok 2016/2017 považuji za splněné a to i přes velmi mnohdy
protichůdné informace týkající se změn v oblasti vzdělávání dětí se zdravotním postižením.
Škola pokračovala v kvalitním působení jak ve vzdělávací tak i ve výchovné oblasti.
Úspěchem bylo i stále větší zapojení rodičovské veřejnosti do školních aktivit. Mnozí rodiče
se díky znalosti vzdělávacího klimatu naší školy také vyjadřují jako zastánci existence tohoto
typu vzdělávání, protože vidí, že jejich dětem příslušný vzdělávací školní program umožňuje
osobnostní růst. Rodiče a zákonní zástupci potvrdili také v tomto školním roce 2016/2017
vzdělávání svých dětí i nadále na naší škole.
Na závěr je nutné uvést změnu ve vedení školy. V průběhu měsíce srpna požádal Mgr.
Lubomír Bienert, ředitel školy , o uvolnění z funkce ředitele k 1.9. 2017. Této žádosti bylo ze
strany zřizovatele vyhověno. Vedení školy převzala Mgr. Dagmar Špalková , zástupce
statutárního orgánu.
V Bojkovicích 10. 10. 2017
Mgr. Dagmar Špalková
zástupce statut. orgánu

