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1. Základní údaje o škole
Název školy:
Sídlo:
Okres:

Základní škola Jasenná, okres Zlín, příspěvková organizace
Jasenná 15, 763 12 Vizovice
Zlín

Datum zřízení (založení) školy:
Datum zařazení do sítě:
Poslední aktualizace v síti:

15. 12. 1995
14. 03. 1996
24. 07. 2013

Právní forma školy:
IČ:
IZO:

Právní subj. 1.1.2003/č.j:506/2002/, příspěvková organizace
70 981 248
600 114 091

Zřizovatel školy:
Sídlo:
Okres:

Obec Jasenná
Jasenná 190, 763 12 Vizovice
Zlín

Školní vzdělávací program:
Obor:

Škola hravě - Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
79-01-C/01

Ředitelka školy:

Mgr. Andrea Čalová

Kontakt na školu:
Tel.:
e-mail:
web:

Jasenná 15, 763 12
603 288 091
zs.jasenna@seznam.cz
zsjasenna-zlin@seznam.cz

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity:
Základní škola
Školní družina
Školní jídelna

100 žáků
30 žáků
97 stravovaných

Počty tříd a žáků:
1. stupeň:
Školní družina:

3 třídy, 52 žáků
1 oddělení, 30 žáků

IZO 102 307 911

Školská rada:
Ve školním roce 2020/21 měla 3 členy:
Za zřizovatele:
Hana Bělíčková
Za rodiče:
Petra Zichová
Za pedagogické pracovníky:
Martina Večerková

2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY
Školní vzdělávací program:

Škola hravě - Školní vzdělávací program pro základní
vzdělávání
79-01-C/01

Obor:

3. ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY
a) Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2019/2020

Počet tříd
/skupin

Počet žáků

Počet žáků na
třídu

1. stupeň

3

50

16,6

Školní družina

1

28

28

Školní jídelna

x

50

x

Přepočtený
počet pedag.
prac.
3,706

Počet žáků
na ped.úvazek
13,49

1
Přepočtený
počet prac.
jídelny
1,25

1

x

b) Pedagogičtí pracovníci
Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

Interní pracovníci

6

3, 681

Externí pracovníci

1

0, 025

Pedagogičtí pracovníci

Vzdělání

ředitelka

VŠ

Obor, Aprobace,
kvalifikace
Učitelství pro I. st. ZŠ

učitelka

VŠ

Učitelství pro I. st. ZŠ

1,00

učitelka
učitelka
vychovatelka
ŠD/učitelka
Asistent pedagoga

VŠ
VŠ
SPedŠ

1,00
0,50
1/0,181

Asistent pedagoga

SEŠ

učitelka

VŠ

Učitelství pro I. st. ZŠ
Učitelství pro I. st. ZŠ
Učitelství pro MŠ
Vychovatelství
Ekonomika + studium pro
asistenty pedagoga
Ekonomika + studiu pro
asistenty pedagoga
Učitelství
pro
střední
stupeň, HV pro ZŠ, SŠ, ZUŠ

SŠ

Úvazek
1,00

0,88
0,50
Dohoda 1h/ týdně

b) Nepedagogičtí pracovníci

Interní pracovníci
Externí pracovníci

Počet fyzických osob

Přepočtené úvazky

5
1

2, 7
0, 625

Pracovní zařazení, funkce

Úvazek

Stupeň vzdělání, obor

Kuchařka

0, 875

Odborné, kuchař-číšník

Vedoucí školní jídelny

0, 125

Odborné, kuchař - číšník

Školník/prac. obchod. provozu /topič

1/0,25/0,17

ZŠ

Uklízečka

0,28

SZŠ

Účetní

Dohoda 25h/ týdně

VŠ, ekonomická

c) Organizační struktura
Ředitelka školy
1. stupeň řízení

Učitelé
1.stupně

Vychovatelka

ŠD

Asistent
pedagoga

Ekonomka

Školnice, topič,
uklízečky

Vedoucí školní
jídelny

topiš
Pracovník obchodního
provvozu – pomocná
kuchařka

Organizační schéma ukazuje základní řídící vazby v naší škole. Pedagogický proces řídí ŘŠ včetně
mimoškolní činnosti. Ve správním úseku jsou školnice, uklízečka a kuchařka přímo podřízeni ŘŠ.
Ředitel školy přímo řídí ekonomický úsek. Informace ve škole směřují od ředitele školy směrem k
zaměstnancům. Všichni pracovníci školy mají podrobnou náplň práce včetně toho, komu jsou
podřízeni, za co odpovídají a které činnosti vykonávají samostatně.

4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A NÁSLEDNÉM
PŘIJETÍ DO ŠKOLY
a) počty přijatých k základnímu vzdělávání do ZŠ Jasenná:
Nastoupili do
1. ročníku 2019/20
12

Zapsaní do
1. roč. 2020/21
15

Počet žádostí
o odklad
3

Nastoupí do
1. roč. 2020/21
11

b) Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020 :

Gymnázium
Přihlášení 0

-

8 leté

Přijatí 0

5. VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ
a) Celkový prospěch žáků ve škole za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Ročník

Počet žáků

Prospělo s

Prospělo

Neprospělo

Hodnoceno
slovně

celkem

vyznamenáním

1.

12

12

0

0

0

2.

7

7

0

0

0

3.

12

12

0

0

0

4.

11

8

3

0

0

5.

8

5

3

0

0

Celkem 1. st.

50

44

6

0

0

b)
Výchovná

opatření za

Pololetí

Pochvala TU

Pochvala ŘŠ

Důtka TU

Důtka ŘŠ

1.

0

0

0

0

2.

0

0

0

0

3.

0

0

0

0

4.

0

0

0

0

5.

0

0

1

0

Celkem 1. st.

50

0

1

0

uplynulý

školní

rok:

c) Snížené stupně z chování na konci školního roku 2019/2020 :
počet

% ze všech žáků školy

2 – uspokojivé

0

0

3 – neuspokojivé

0

0

d) Omluvené hodiny za školní rok 2019/2020 :
Počet

Omluvená na žáka

1. pololetí

1 281

25,62

2. pololetí

284

5,68

1 565

31,3

za školní rok

e) Neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020:
Počet

% ze všech zameškaných hodin

1. pololetí

0

0

2. pololetí

0

0

za školní rok

0

0

f) Údaje o integrovaných žácích v roce 2019/2020:
Druh postižení:

Počet žáků

Sluchové postižení

1

Zrakové postižení

0

S vadami řeči

0

Tělesné postižení

0

S kombinací postižení

0

S vývojovými poruchami učení a chování

0

Péče o integrované žáky a spolupráce s PPP je na velmi dobré úrovni. V průběhu celého roku
probíhá vyhledávání žáků se SPU.

6. ÚDAJE O PŘESTUPECH ŽÁKŮ NA 2. STUPEŇ ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Přehled vycházejících žáků z naší školy (na 2. stupeň):
V letošním roce ukončilo vzdělávání v naší škole 8 žáků 5. ročníku.

7. ÚDAJE O PŘESTUPECH ŽÁKŮ
Jeden žák 3. třídy přestoupil v pololetí do ZŠ Vizovice.

8. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH A OSTATNÍCH PRACOVNÍKŮ
Název DVPP

Počet účastníků

BOZP + PO
Celá sborovna, 2 hodiny
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
ŘŠ,
Školní metodik prevence
1 učitel
Školení ved. zam. o požární bezpečnosti
ŘŠ, 8 hodin
Logické hry
Vychovatelka, 8 hodin
Podpora přirozeného rozvije řečí dětí
ŘŠ, asistent pedagoga, 60 hodin
Magformers v geometrii
ŘŠ, 1. učitel, 8 hodin
Metodický průvodce 1. třídou
ŘŠ, 8 hodin
Seminář pro kuchařky, vedoucí školních jídelen
Kuchařka, 8 hodin
a pracovnice výdejen Zlín
Další školení nebylo z důvodu uzavření škol možné.

9. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI
SOUTĚŽE, OLYMPIÁDY
Z důvodu epidemiologické situace COVID-19 jsme se nezúčastnili
žádných soutěží
AKCE, KULTURNÍ PŘEDSTAVENÍ, KONCERTY, BESEDY – ZŠ
1
ZÁŘÍ
Projekt „Edison“
2
Projekt „Fond SIDUS“
ŘÍJEN
Vítání občánků
Pochod broučků
Knižní bleší trh
Divadlo Hradec
Sběr starého papíru
3
LISTOPAD
18. Žákovský ples
4

PROSINEC

Rozsvěcován vánočního stromečku
Divadlo Vizovice
Návštěva Mikuláše a Mikulášský jarmark
Živý betlém
Zpívání u stromečku
Vánoční besídka

5

LEDEN

Divadlo v MŠ
VZPoura úrazům
Beseda BESIP

6

ÚNOR

Lyžařský výcvik

7

BŘEZEN

8

DUBEN

Malá technická univerzita
Beseda s knihou
Návštěva knihovny
Uzavření školy

9
10

KVĚTEN
ČERVEN

11

SRPEN

Uzavření školy
Dopravní hřiště Vsetín
Exkurze Ranč pod Vartovnů
Školní výlet Milotice – Šablony II
Vycházka do Vizovic + kino
Malá technická univerzita
Vzdělávací dny

10. PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ
Preventivní program je realizován především prostřednictvím výukových předmětů a výchovným
působením na žáky při školních i mimoškolních akcích. Ve spolupráci s knihovnou Vizovice se
uskutečnily čtenářské dílny.
Významnou podporou prevence sociálně patologických jevů je podpora jejich volnočasových
aktivit. Ve školním roce 2019/2020 byly pro děti připraveny tyto kroužky: florbalový, angličtiny,
sportovní, keramiky, valašský, evangelického náboženství, čtenářský klub a klub logických a
deskových her, výtvarný. Škole stále spolupracuje se ZUŠ Morava Zlín, kam docházelo 10 dětí do
hudebního oboru.

11. PROGRAM ENVIROMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A
OSVĚTY
Tento program je realizován prostřednictvím výukových předmětů s přírodovědným zaměřením.
Do této výuky pak byly začleněny projektové dny s tématy: přírodovědná vycházka za krásami
Jasenné a školní výlet do Milotic, exkurze na filmových ateliérů Zlín. Ke splnění cíle „vést žáky ke
zdravému životnímu stylu“ byl pro žáky připraven program Ovoce a zelenina do škol, v rámci
kterého žáci dostali každých 14 dní čerstvé ovoce nebo zeleninu. Škola spolupracuje s místním
spolkem ochránců přírody Jasenná, který každoročně organizuje pro žáky vycházku „Putujeme po
okolí“, akci zaměřenou na přírodu, její poznávání, ochranu a udržování. Samozřejmostí je třídění
odpadu ve škole, sběr starého papíru, PET víček, tetrapakových obalů a baterií.

12. ICT
Ve školním roce 2019/2020 se nekupovalo nové ICT. V současnosti je škola vybavena: 16 ks
notebooku – pro výuku, 1 ks PC – kancelář školní jídelny, 1 ks PC – sborovna, 1 ks notebook –
ředitelna, 1 ks notebook – 1. třída, 1 ks notebook – 2. + 3. třída. Vzhledem k tomu, že počítačové
buňky, sloužící k výuce ITC jsou velmi poruchové, postupně jsou dokupovány notebooky pro
učitelé a k dataprojektorům. Průběžně byly aktualizovány webové stránky školy.

13. ŠKOLNÍ DRUŽINA
a) Hodnocení školní družiny
Výchovně vzdělávací činnost se řídí školním vzdělávacím programem pro ŠD a z něj pak vycházející
měsíční plány a plán příležitostných činností, který je tematicky zaměřen podle ročních období. Školní
družinu navštěvují děti prvních až čtvrtých tříd. Do ŠD se v letošním školním roce přihlásilo 30 dětí.
Družina má k dispozici samostatnou místnost, která je vybavena stolními hrami, stavebnicemi,
hračkami, dětskými časopisy, vše je přizpůsobeno věku dětí. Ke své činnosti využívá školní družina
pohybovou místnost, školní hřiště. Školní družina spolupracovala s vedením školy, třídními učitelkami
a vychovatelka byla v pravidelném kontaktu s rodiči. Probíhaly i pravidelné provozní porady. Provoz
školní družiny je rozšířen od 6.30 do 7. 45 a po ukončení vyučování od 11.40 do 16.00 hodin. Poplatek
v letošním školním roce byl 150,- Kč měsíčně. Ve školní družině si žáci mimo obvyklých her a
sportovního vyžití, taky vyráběli mnoho drobností, při kterých se seznamovali s různými materiály a
technikami, rozvíjeli své dovednosti, znalosti a kreativitu. Velmi úspěšná byla i drakiáda na protějším
kopci. V prosinci žáci vyráběli na vánoční jarmark dárky v podobě přáníček pro sponzory, bývalé
zaměstnance školy a dalších výtvorů na Živý Betlém – trh. Naše ŠD jako každý rok pořádala karneval a
pečení, zdobení perníků. V průběhu celého školního roku probíhal projet „Cestujeme po světě“. Děti
se seznámily s jednotlivými kontinent, zajímavostmi, lidmi, faunou a florou. K tomuto projektu jsme
zařadili i výtvarnou soutěž „ Cestujeme s pastelkou“, pořádanou firmou Koh-i-nor.Využívali jsme
každého příznivého počasí ke hrám a sportovním aktivitám na školní zahradě.
Všechny činnosti ve školní družině zajišťuje vychovatelka Martina Večerková, která má odbornou
kvalifikaci a nadále se vzdělávají v rámci samostudia a DVPP. Během činností prováděných ve školní
družině dbáme na dodržování hygienických předpisů, zásad bezpečnosti a ochrany zdraví dětí. Při všech
činnostech se snažíme vytvořit žákům příjemné prostředí, nabídnout výběr různých činností, aktivit a
ukázat jim tak různé možnosti, jak plnohodnotně trávit svůj volný čas. Vychovatelka u žáků rozvíjí
důležité kompetence, například samostatnost, ohleduplnost, schopnost spolupracovat a řešit
problémy, práci ve skupinách, respektovat ostatní a být respektován. Vedeme žáky ke smysluplnému
využívání volného času a k rozvoji sociálních dovedností.
Od února 2019 se i ŠD zapojila do projektu Šablony II., které bude znamenat další zlepšení materiálního
vybavení a možnosti realizovat projektové dny v rámci ŠD.

b) přehled aktivit v rámci ŠD
PŘEHLED AKTIVIT ŠKOLNÍ DRUŽINY
1
ZÁŘÍ
Podzimní aranžmá, Běh přes překážky - závody
2
ŘÍJEN
Drakiáda
Pochod broučků
Halloweenská party
3
LISTOPAD
Výroba losů na žákovský ples

4

PROSINEC

5

LEDEN

6

ÚNOR

7
8
9
10

BŘEZEN
DUBEN
KVĚTEN
ČERVEN

Výroba ozdob na vánoční trhy a výroba přáníček
Pečení a zdobení perníků
Smyslové poznávání ovoce a zeleniny
Vánoční besídka
Kresba na výtvarnou soutěž „Cirkus“
Návštěva knihovny v Jasenné
Valentýnské tvoření z gumiček
Výtvarná soutěž „Cestujeme s pastelkou“
Uzavřena družina z důvodu Covid- 19
Uzavřena družina z důvodu Covid- 19
Uzavřena družina z důvodu Covid- 19
Uzavřena družina z důvodu Covid- 19

14. PREVENCE RIZIK A ŠKOLNÍ ÚRAZY
Počet záznamů v knize úrazů
Počet odeslaných záznamů o úrazu

1
0

Místo úrazu
Počet úrazu
Školní zahrada
Školní družina
Tělocvična
1
U školy
Třída
Lázně
Děti a jejich rodiče jsou každoročně na začátku školního roku seznamováni s bezpečností ve
škole. Většina úrazů nebyla vážná.

15. SPOLUPRÁCE S RODIČI
V ZŠ se konaly 2x rodičovské schůzky. Spolupracuje se SRPDŠ.

16. PROJEKTY REALIZOVANÉ Z CIZÍCH ZDROJŮ
V únoru 2019 se škola přihlásila do projektu Šablony pro ZŠ II“ v rámci Operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání, který financuje Evropská unie společně s Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy. Název projektu je „Šablony II – ZŠ Jasenná“. Celková výše dotace činila za ZŠ – 368 877 Kč,
ŠD – 149 067 Kč. Stále čerpáme finance, z nichž byla vybudována nová knihovna, pořízeny barevné
polepy na schody, učební pomůcky a školení pro zaměstnance školy. Z obecních peněz byl

zafinancován nábytek do sborovny a ředitelny a pořízeny valašské kroje. Ze sponzorských peněz bylo
zafinancováno i doskočiště pro na školní zahradě. Z peněz ASŠK byl zafinancovány Vzdělávací dny
během letních prázdnin a projekt Erasmus.

17. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI
Provedené kontroly ze strany ČŠI ve školním roce 2018/2019 :
V daném školním roce nebyla provedena inspekce.
Datum poslední inspekce: 20.4. - 22. 4. 2016
Inspekční zpráva čj. ČŠIZ- 462/16-Z

18. ZÁVĚRY PRO DALŠÍ ŠKOLNÍ ROK
a) Materiálně – technické vybavení:
- zajištění nové tabule do třídy
- realizace materiálu a prostoru pro pracovní činnosti
- zajištění pomůcek a metodických materiálů souvislosti se začleněním dětí se speciálními
vzdělávacími potřebami
- realizace zahrádek pro pracovní činnosti
- zapojení do „Šablony III – ZŠ Jasenná“
b) Výchovně – vzdělávací cíle:
- rozvoj žáků v čtenářské, přírodovědné a matematické gramotnosti
- uplatňování individuálního přístupu k žákům - zajištění volnočasových aktivit
- pokračování v před plavecké výuce
- pokračování ve spolupráci s malotřídními školami v okolí

Hlavním cílem naší školy je poskytovat žákům kvalitní vzdělávání a výchovu, vytvářet příznivé
sociální klima k dosažení co nejlepších výsledků ve školní práci. Ve školním roce 2019/20120
jsme pracovali podle celoročního plánu práce, který byl rozpracován do měsíčních a týdenních
plánů práce, které se nám po výchovné i vzdělávací stránce podařilo splnit. Řada dalších aktivit
byla plněna i mimo plán, dle aktuální situace ve škole. Důraz byl kladen především na
zlepšování komunikace mezi učitelem a žákem, cílem bylo rozvíjení verbálního projevu žáka.
Také jsme se zaměřili na spolupráci se zákonnými zástupci. Zákonní zástupci byli informováni
vždy na třídních schůzkách a na webových stránkách školy o organizaci školy, personálním
obsazení, vzdělávacích programech, právech a povinnostech žáků i zákonných zástupců. V
zájmu všech zaměstnanců školy je, aby škola byla pozitivně vnímána na veřejnosti. Naší snahou
je budovat dobré jméno školy na veřejnosti, vytvářet kvalitní sociální klima. Středem zájmu je
dítě a jeho budování vlastního životního stylu. Naší zásadou je realizovat takovou školu, ve
které se cítí všichni dobře. Škola se otevírá nejen dětem pro vzdělávání, ale také aktivitám
mimoškolním, jako jsou například organizování zájmových kroužků nejen školou, ale i
sportovnímu využití dětí i dospělých. Velký důraz je kladen na spolupráci se zákonnými
zástupci žáků. Jde o otevřený partnerský vztah mezi rodinou a školou k hledání společné cesty
rozvoje žáka a vzájemné komunikace ať už formou pravidelných třídních schůzek, konzultací,
ale i plánovanými společnými akcemi. Snahou školy je, aby se zákonní zástupci na dění ve škole
podíleli, aby se vzájemné vztahy upevňovaly. Obě strany, jak zákonní zástupci, tak školu
spojuje společný zájem a cíl – co nejlépe vzdělávat a vychovávat mladou generaci. Ve výuce

jsou zařazována projektová vyučování. Zaváděním projektové výuky využíváme stále více nové
metody a formy práce, které přispívají k lepším výsledkům ve výchovně vzdělávacím procesu.
Snažíme se žáky podporovat k větší samostatnosti při vyhledávání a zpracovávání získaných
informací. K tomu je využívána počítačová učebna a počítačové programy, které se dají
využívat v mnoha předmětech. Všechny počítače jsou zapojeny do sítě a připojeny k internetu,
učebna je využívána nejen ve výuce, ale i mimo vyučování. Při výuce jsou vyučujícími využívány
také interaktivní tabule včetně interaktivních učebnic. Vztahy se zřizovatelem jsou a velmi
dobré úrovni. Spolupráce v oblasti financování je velmi dobrá, odpovídá však možnostem
zřizovatele. Cílem pro příští období v rámci výchovně- vzdělávacího procesu bude zvyšovat u
žáků čtenářskou, matematickou i přírodovědnou gramotnost, účinně působit na žáky v oblasti
mravní výchovy, využívání ICT ve výuce, podporovat rozvoj nových forem vzdělávání a dalšího
vzdělávání u pedagogických pracovníků. V dalším školním roce budeme také pokračovat v
práci na projektech, které se velmi osvědčily, především společné projekty mateřské školy a
základní školy, dále na společných aktivitách mateřské školy a zákonných zástupců. S
aktivitami zaměřenými na společné tvoření dětí a zákonných zástupců se vytváří kladný postoj
zákonných zástupců ke škole a také zákonní zástupci jeví větší zájem o spolupráci se školou.
Zaměstnanci školy tak mohou rychleji reagovat na náměty a připomínky z řad zákonných
zástupců a korigovat aktivity školy

