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Charakteristika školského zařízení 
  
• Základní škola Vsetín, Trávníky 1217, Matouše Václavka 1217, 755 01 VSETÍN 

Školní družina ZŠ Vsetín, Trávníky 1217, Dělnická 1221, 755 01 VSETÍN  
• Městský úřad Vsetín, Svárov 1080, 755 01 VSETÍN 
• Právní subjekt od 1. 1. 1995, příspěvková organizace 
• Mgr. Libor Slováček  
• Tel.: 571 415 462 (ředitelna), 571 415 461 (kancelář ZŠ) 

Fax: 571 415 461 
E-mail: skola@zs-travniky.cz 
Web: www.zs-travniky.cz  
Pracovník pro informace: Dagmar Lucbauerová 

• Datum zřízení (založení) školy: 1. 9. 1953,  
Datum zařazení do sítě: 9. 1. 1996,  
Poslední aktualizace v síti: 1. 9. 1999,  
Identifikační číslo ředitelství v síti škol: 600 149 781  

• Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 
Základní škola – kapacita: 740 žáků 
Školní družina a školní klub – kapacita: 220 žáků 
Školní jídelna ZŠ – kapacita: 740 jídel 

 
• Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2002/2003 :  

Areál školy tvoří komplex budov, který sestává z hlavní budovy, v níž jsou umístěny učebny, 
3 tělocvičny a školní jídelna. V další budově je umístěna školní družina. Mezi oběma  
budovami se rozkládá sportovní a dopravní hřiště. 

 
 Počet tříd

/skupin 
Počet 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 14 324 23,14 16,55 19,58 
2. stupeň 11 288 26,18 17,55 16,41 
Školní družina 4 105 26,25 3,2 31,88 
Školní klub 1 40 40 0,8 50 
Mateřská škola x x x x x 
Školní jídelna x 542 x 8,3 x 
Jiné x x x x x 
 
• Rada školy zřízena ano - ne                                 
• Seznam občanských sdružení při škole : Rodičovské sdružení při ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 
 
 
 
Vzdělávací programy školy 
 

školní rok 2002/2003 vzdělávací program č.j.MŠMT 
v ročnících počet žáků 

Národní škola x x x 
Obecná škola x x x 
Základní škola  *         16 847/96-2 9 610 
Jiné  x x x 
 
* Se zaměřením na rozšířenou výuku HV a VV 
• Inovace vzdělávacích programů, zavádění nových metod výuky a vzdělávání:  

Zavádění alternativních metod do výuky a vzdělávání, zařazení výukových programů na PC 
• Nabídka volitelných  a  nepovinných předmětů: 
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Volitelné předměty – hudební výchova, výtvarná výchova, domácnost, zdravotní výchova, 
environmentální výchova,  ruský jazyk,  volba povolání,  základy administrativy, praktika z chemie 
Nepovinné předměty – výtvarná výchova, sborový zpěv, hra na hudební nástroj, zájmová TV, zdravotní 
TV, dopravní výchova 

• Kurzy k doplnění základního vzdělání – nepořádali jsme 
• Mezinárodní spolupráce a programy  

- ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 je od r. 1991 začleněna do hnutí Na vlastních nohou známého pod názvem 
Stonožka, v němž děti svými výtvarnými pracemi, které se prodávají renomovaným světovým firmám, 
pomáhají vybavovat přístroji dětská oddělení našich nemocnic, podporují rozvoj škol v Bosně a Kosovu 
a v době povodňových katastrof napomáhají při renovaci škol v ČR. Poslední akcí bylo zaslání školních 
potřeb a hraček dětem z vojenské nemocnice v irácké Basře. 

  
 
Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 : 
 

 
 
 
 
 

 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003 : 
(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 Ředitel školy 1 V, TV-Z 10 
2 Statutární zástupce ŘŠ 1 V, JČ-VV 10 
3 Zástupce pro I. stupeň 1 V, 1.st-JR 36 
4 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st-HV 33 
5 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st-Z 38 
6 Učitelka I. stupně 1 V, vychovatelství 12 
7 Učitelka I. stupně 1 V, uč. pro ml. vyž. zvl. péči 18 
8 Učitelka I. stupně 1 V, vychovatelství 4 
9 Učitelka I. stupně  * 0,409 S, učitelství pro MŠ 10 

10 Učitelka I. stupně 1 V, mimoškol. výchova-HV 31 
11 Učitelka I. stupně 0,455 S, stř. ped. škola 37 
12 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st 17 
13 Učitelka I. stupně  * 1 S, vychovatelství 3 
14 Učitelka I. stupně   1 V, 1.st 3 
15 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st 20 
16 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st 7 
17 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st 15 
18 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st 27 
19 Učitelka I. stupně 1 V, 1.st-spec. pedagogika 16 
20 Učitelka II. stupně 0,273 V, TV-Př 34 
21 Učitelka II. stupně 1 V, JC-VV 1 
22 Učitelka II. stupně 1 V, JR-D 21 
23 Učitelka II. stupně 0,409 V, M-VV-JČ 42 
24 Učitelka II. stupně 0,409 V, JČ-D 37 
25 Učitelka II. stupně 1 V, TV-BV 30 
26 Učitelka II. stupně 0,455 V, JR-HV 36 
27 Učitelka II. stupně 0,455 V, JČ-D 36 
28 Učitelka II. stupně 1 V, JČ-JN 29 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci              45           38,1 
Externí pracovníci               2            0,36 
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29 Učitelka II. stupně 1 V, JČ-OV 22 
30 Učitelka II. stupně 1 V, F-ZPV 36 
31 Učitelka II. stupně 0,682 S, Stř. ped. škola 31 
32 Učitelka II. stupně 1 V, M-Z 8 
33 Učitelka II. stupně 1 S, Stř. ped. škola Kroměříž 3 
34 Učitelka II. stupně 1 V, Filozof. fakulta St. Peterburg 11 
35 Učitelka II. stupně 1 V, trenérství 14 
36 Učitelka II. stupně 0,545 V, Ch-Př 32 
37 Učitelka II. stupně 0,59 V, M-F 7 
38 Učitelka II. stupně 1 V, Př-ZZV 30 
39 Učitelka II. stupně 0,273 V, Ch-Př 7 
40 Učitelka II. stupně 0,45 V, Z-Př 37 
41 Vychovatelka 0,8 S, vychovatelství 25 
42 Vychovatelka 0,8 S, vychovatelství 32 
43 Vychovatelka 0,8 S, vychovatelství 19 
44 Vychovatelka 0,8 S, vychovatelství 19 
45 Vychovatelka 0,8 S, vychovatelství 5 

 
* Vysokoškolské pedagogické studium - probíhá 
 
 
Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje :   
Věkový průměr pedagogických pracovníků činil 44,9 let. Každým rokem odcházejí pedagogičtí pracovníci 
především na Gymnázium Vsetín, popř. další střední školy (lepší finanční ohodnocení) a ztrácíme tak 
kvalifikované síly, které s velkými obtížemi nahrazujeme mnohdy nekvalifikovanými silami nebo důchodci, 
kteří učí pouze na snížené úvazky. Pracovníci odcházejí i mimo profesi, důvodem je opět finanční 
ohodnocení.  
Nezbývá než doufat, že od 1.1.2004, kdy dojde k zavedení 16-ti stupňové platové tabulky, se srovnají 
platové třídy učitelů ZŠ a SŠ a výše vyplácených mezd stoupne. 
 
 
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 
 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání :         88,0 
Aprobovanost výuky :         81,6 
 
Komentář k dané problematice: 
Situace v přijímání nových pracovníků se rok od roku zhoršuje, chybí kvalifikovaní učitelé. Absolventi 
pedagogických fakult velmi často ani nezahájí praxi na školách a hledají uplatnění jinde. Nezanedbatelným 
rizikovým faktorem ve školství, který zhoršuje postavení učitele, je vztah společnosti k jeho práci, zhoršující 
se vztahy mezi dětmi, narůstající agresivita, úpadek určitých morálních aspektů při výchově. 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 : 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci             20           16,39 
Externí pracovníci              x              x 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003 : 
 

Ostatní pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Ekonomický zástupce 1 S, ekonomická škola 
2 Školník 1 USO, elektromontér 
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3 Uklízečka 0,35 S, zdravotní škola 
4 Uklízečka 0,83 S, SPŠCH 
5 Uklízečka 1 Z 
6 Uklízečka 1 Z 
7 Uklízečka 0,83 Z 
8 Uklízečka 0,83 S, ekonomická škola 
9 Uklízečka 1 Z 

10 Domovnice 1 SO, praktické zaměření 
11 Topič 0,25 SO 
12 Vedoucí škol. jídelny 1 V, hotel. škola společ. stravování 
13 Skladnice 0,4 S, ekonomická škola 
14 Vedoucí kuchařka 1 SO, kuchařka 
15 Kuchařka 1 SO, kuchařka 
16 Kuchařka 1 SO, kuchařka 
17 Kuchařka 1 SO, zaučená kuchařka 
18 Kuchařka 1 S, SPŠS 
19 Pomocná kuchařka 0,8 Z 
20 Pomocná kuchařka 0,82 Z 

 
 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se  pracovníci zúčastnili, počet účastníků: 
 
Prevence soc. patologických jevů   1 
Tvořivá dramatika     2 
Netradiční výtvarné techniky    2 
Složitější případy české interpunkce   2 
IT pro učitele (Inženýrská informatika) – 1. semestr 1 
Miniprojekty v ČJ     4 
Učitel v kritických situacích    2 
Dlouhodobý kurz AJ pro začátečníky   3 
Základní norma zdravotních znalostí   1 
Relaxační techniky     1 
Matematiky na 1. stupni ZŠ    2 
Dlouhodobý kurz NJ     1 (vše v roce 2002) 
 
Video im Deutchunterricht…    1 
IT pro učitele (Inženýrská informatika) – 2. semestr 1 
Keramika      3 
Netradiční výtvarné techniky – ruční papír  1  
Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 1 
Hudební výchova     1 
Vzdělávání učitelů cizích jazyků   1 
Netradiční výtvarné techniky - ubrousky  1 
Fyzika je když… anrb praktická témata ve výuce F 1 
Netradiční výtvarné techniky – grafika   1 
Populární hudba v hodinách HV   1 (vše v roce 2003) 
 (vše v roce 2002) 
 
 
Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků za rok 2002 
byly plně vyčerpány. Kurzů se zúčastňujeme v rozsahu přidělených finančních částek.  
Řada pedagogů jeví velký zájem o další vzdělávání, zvláště pak v oblasti jazykové výuky. 
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Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 
Nadále trvá potřeba finančních prostředků na jazykové vzdělávání pedagogických pracovníků a soustavný 
nedostatek jazykářů. 
 
 
 
Údaje o zařazování dětí a žáků 

 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2001/2002 : 
 
Zapsaní do 1. tříd 

2002 
Počet žádostí  

o odklad 
Nastoupili do  
1. třídy 2002 

Zapsaní do 1. tříd 
2003 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 2003 

76 7 72 53 9 50 
 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2002/2003 : 

 
Ročník Počet žáků 

celkem 
Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 
1. 67 42 24 1 X 
2. 53 31 22 X X 
3. 64 28 36 X X 
4. 63 25 38 X X 
5. 75 26 49 X X 
Celkem 1.stupeň 324 152 169 1 X 
6. 64 30 34 X X 
7. 59 19 40 X X 
8. 82 30 52 X X 
9. 83 49 34 X X 
Celkem 2. stupeň 288 128 160 X X 
Škola celkem 610 280 329 1 X 
 
 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2002/2003 : 
        

Gymnázium 
8 leté 6 leté 4 leté 

SOŠ 
vč.konzervatoří SOU, U OU, PrŠ 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 
24           12 x              x 21 11 38 46 23 25 x x 
 
Údaj o přihlášených se týká školy uvedené v přihlášce žáka ke studiu na prvním místě. 
 
Hodnocení  výsledků výchovného působení   
 
• Problematika výchovného poradenství na škole: 

Na škole pracují dvě výchovné poradkyně. První má na starost oblast volby povolání, druhá 
problematiku dětí se specifickými vývojovými poruchami učení, obě pomáhají při řešení výchovných 
problémů. Zapojují se do dalšího vzdělávání v oblasti výchovného poradenství. Informují rodiče o 
problematice v dané oblasti, pomáhají jim hledat řešení, napomáhají v oblasti volby povolání. Rodiče 
mají možnost pravidelně dvakrát týdně (1 h dopoledne, 1 h odpoledne) ve stanovené době navštívit 
výchovnou poradkyni. Žáci se zúčastňují besed na ÚP Vsetín a mají zde možnost projít testy, které jim 
pomohou při výběru vhodné oblasti volby povolání. Výchovné poradkyně spolupracují s PPP Vsetín, 
ÚP Vsetín, učilišti a středními školami okresu. Při řešení výchovné problematiky s kurátory sociálního 
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oddělení MěÚ Vsetín, oddělením pro matku a dítě MěÚ Vsetín, příslušnými dětskými lékaři a Policií 
ČR Vsetín.  

• Výsledky prevence sociálně patologických jevů: 
Témata prevence byla zapracována do programu školy dle metodických pokynů MŠMT. Na I. stupni 
prolínala hlavně prvoukou, přírodovědou a vlastivědou, důraz byl kladen na výchovu ke zdravému 
životnímu stylu. Na II. stupni byla zařazena téměř do všech předmětů, nejvýrazněji do občanské a 
rodinné výchovy. V průběhu školního roku se scházela skupina asi 16 peerů ze 7. až 9. tříd, kteří potom 
organizovali a vedli peer – programy určené jednotlivým ročníkům. Vyškolili tak kolem 200 žáků. Žáci 
tříd 1.A a 9.A absolvovali úspěšný a oblíbený projekt „Spolu“, který začal na podzim dvoudenním 
výjezdovým programem a pokračoval řadou dalších aktivit ve škole i mimo ni (mikulášská besídka, 
společný výlet do ZOO, rozloučení s deváťáky…). Na podzim byl regulérní volbou zvolen školní 
parlament. Žáci se pravidelně scházeli a snažili se upozorňovat na různé problémy ve škole a navrhovat 
jejich řešení. Některé třídy se zúčastnily vícedenních výletů s Alcedem zaměřených na kooperaci, 
toleranci a utužení vztahů v třídním kolektivu. V jarních měsících se řada žáků zúčastnila nové naučně 
poznávací hry „S paragrafem do senátu“. V červnu byli proškoleni další peeři pro školní rok 2003/2004 
pod vedením okresního metodika prevence a vedoucího Linky důvěry a Krizového centra. Žáci školy se 
zúčastnili i jednorázových akcí: pořad Negativní vliv drog (8. ročník), soutěže Policie očima dětí, 
Zdravíčko, na slovíčko, exkurze, besedy, návštěvy výstav apod. Preventista mapoval situaci v některých 
problémových třídách a ve spolupráci s třídním učitelem, výchovnými poradci a vedením školy byly 
vzniklé problémy okamžitě řešeny (výchovné problémy, záškoláctví, šikana, …). 
Ve srovnání s minulým školním rokem došlo k mírnému nárůstu počtu kázeňských opatření a postihů, 
což může být způsobeno změnou vedení školy a jeho přísnějším postojem vůči přestupkům. Neřešili 
jsme žádný problém spojený s užíváním návykových látek, kromě kouření. Řešeno bylo několik případů 
šikany nižšího stupně. 

• Pochvaly a ocenění (Uvede se počet žáků, kdo udělil, důvod.). 
I. pololetí: 186 žáků – TU – za příkladné chování, aktivitu, vzornou přípravu, svědomité plnění 

povinností, za výrazné zlepšení prospěchu, práci pro třídní kolektiv, reprezentaci ve 
sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích 

II. pololetí: 274 žáků – TU - za příkladné chování, aktivitu, vzornou přípravu, svědomité plnění 
povinností, za výrazné zlepšení prospěchu, práci pro třídní kolektiv, reprezentaci ve 
sportovních, výtvarných a pěveckých soutěžích 

2 žákyně – ŘŠ – za výrazný podíl při práci na přípravách oslav 50. výročí školy 
• Napomenutí a důtky ( Uvede se  počet žáků, typ opatření, kdo udělil, důvod) 
I. pololetí: 
12 žáků – NTU - drobná nekázeň, neplnění základních žákovských povinností, drobné kázeňské přestupky 
13 žáků – DTU - opakovaná nekázeň, nepořádnost… 
10 žáků – DŘŠ - nerespektování školního řádu a nevhodné chování v hodinách, neomluvená absence 
II. pololetí:  
14 žáků – NTU – drobná nekázeň, neplnění základních žákovských povinností, drobné kázeňské přestupky 
13 žáků – DTU – opakovaná nekázeň, nepořádnost… 
12 žáků – DŘŠ – nerespektování školního řádu a nevhodné chování v hodinách, neomluvená absence 
  
Snížené stupně z chování na konci školního roku - 4 
        
 Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 4 0,66 
3 – neuspokojivé x x 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2002/2003 : 
 
 Počet % ze všech zameškaných hodin
1. pololetí 22 0,101 
2. pololetí 15 0,046 
za školní rok 58 0,147 
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Údaje o integrovaných žácích :  
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2002/2003 – pod tabulkou uvést případný komentář 
k problematice integrace a výchovně vzdělávací práce s handicapovanými žáky. 
 
Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení X X 
Zrakové postižení X X 
S vadami řeči X X 
Tělesné postižení X X 
S kombinací postižení X X 
S vývojovými poruchami učení 2. – 7. 25 
 
Komentář: S uvedenými žáky pracují vyškolení pedagogové nad rámec běžné výuky. Všichni učitelé mají 
přehled o těchto žácích (každý učitel obdržel jejich seznam) a v hodinách jim věnují speciální péči. Uvedené 
žáky vykazuje PPP Vsetín a škola na jejich výuku dostává příspěvek. 
 
 
Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2002/2003 :          
 
Pod tabulku uveďte významná umístění a úspěchy (žáky neuvádějte jmenovitě). 
 
 Počty účastníků:  
Název soutěže, přehlídky 
 

Školní 
kolo 

Okrskové 
kolo  

Okresní 
kolo 

Oblastní 
kolo 

Ústřední 
kolo 

Halová kopaná  10    
Přespolní běh   4   
Vybíjená (H)   12   
Vybíjená (D)   12   
Florbal (H)  9                       
Florbal (D)  9 10   
Gymnastika (H)   8 8  
Gamnastika (D)   8   
Basketbal  10    
Volejbal (H)  10 10   
Volejbal (D)  10 10   
Malá kopaná  10    
Pohár rozhlasu  20 10   
Coca Cola Cup  14 14 14  
McDonald´s Cup   14   
Hokejbal   16 16  
Vybíjená (I.st.)  20    
Atletický čtyřboj  10    
Centropen - VV       8                
Harry Potter - VV     22 
Pohádkové postavy-VV     24 
Auto roku – VV     20 
Orion - VV   30   
Barevný svět - VV     10 
Zdravíčko, na slovíčko-VV   36   
Soutěž pěveckých sborů    30  
Recitační soutěž (I.st.) 26 6 1   
Recitační soutěž (II.st.) 24 4    
Olympiáda - ČJ 16 1   9 
Paragraf „11/55“ - OV 30 30                       
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Soutěž v NJ   7   
Olympiáda - D 26  2   
Mladý historik - D 20  2   
Olympiáda - Př 30  2   
Olympiáda - Ch 8  1   
Olympiáda - Z 24  2   
Soutěž v AJ   6   
Matematický klokan 300                        
Olympiáda - M 25  4   
Pythagoriáda 38  4   
Olympiáda - F 28  1   
Dopravní soutěž   8   
Soutěž v programování   4   
 
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy, počet účastníků. 
Žáci II. stupně se měli možnost v rámci ŠK zúčastňovat různých soutěží, především s jinými ŠK ve městě. 
Jednalo se o: 

- podzimní turnaj ve florbalu, ve stolním tenisu a ve vybíjené (říjen) 
- liga ŠK ve šprtci (říjen) 
- šachový turnaj se ZŠ Rybníky (listopad) 
- vánoční turnaj ve florbalu, ve stolním tenisu a ve šprtci (prosinec) 
- vánoční soutěž ve střelbě ze vzduchovky (prosinec) 
- novoroční plavecké závody (leden) 
- turnaj ve florbalu, stolním tenisu a šprtci (březen) 
- šachový turnaj (duben) 
- soutěž ve střelbě ze vzduchovky (květen) 
- turnaj mezi ŠK ve florbalu, ve stolním tenisu a ve šprtci (červen) 

Žáci 1. – 4. ročníku se zúčastňovali různých akcí v rámci ŠD. 
Jednalo se o: 

- výtvarná soutěž „Veselý drak“ (říjen) 
- turnaj ve vybíjené, návštěva hvězdárny (listopad) 
- Mikuláš, vánoční besídka, výtvarná soutěž „Vánoce“ (prosinec) 
- novoroční turnaj ve florbalu, sáňkařské závody (leden) 
- dětský karneval, Sněhulerie – stavby ze sněhu (únor) 
- soutěž o perníkového slavíka (březen) 
- dopravní soutěž, turnaj v billiard hokeji, výtvarná soutěž „Jaro, velikonoce“ (duben) 
- turnaj ve fotbalu, výtvarná soutěž „Léto, prázdniny“ (květen) 
- Den dětí, turnaj ve vybíjené, atletické závody (červen) 

 
Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
 

• Mimořádné pedagogické aktivity učitelů (včetně publikační činnosti) 
-     Mgr.Dagmar Hýžová – členka sociální komise při MěÚ Vsetín 
- Mgr.Taťána Nersesjan - členka školské komise při MěÚ Vsetín 

- pracovnice Linky důvěry 
    - pracovnice TV Beskyd 

• Významné mimoškolní aktivity žáků 
 Pěvecký sbor Trávníček 

- vystoupení v Černínském paláci v Praze (11.9.2002) 
- vystoupení u příležitosti výročí vzniku samostatného státu ve Vsetíně (28.10.2002) 
- vystoupení na adventním koncertu ve Vsetíně (1.12.2003) 
- soutěž pěveckých sborů v Uherském Hradišti (9.4.2003) 
- vystoupení na pietním aktu k výročí osvobození Vsetína (4.5.2003) 
- vystoupení ke Dni matek ve Vsetíně (7.5.2003) 
- vystoupení na školní akademii při oslavách 50. výročí založení školy (14.5.2003) 
- vystoupení na „stonožkovém“ setkání s pí Belou Gran Jensen (11.6.2003) 
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• Spolupráce školy a dalších subjektů, včetně mezinárodní spolupráce. 
ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 spolupracovala v rámci svého výchovného a výukového působení se všemi orgány 
činnými na území města Vsetína, které mají co do činění s touto oblastí. Především je nutno jmenovat 
příslušné komise při MěÚ Vsetín, Pedagogicko-psychologickou poradnu, příslušné dětské lékaře, Linku 
důvěry a Policii ČR. 
Protože je škola zaměřena na rozšířenou hudební a výtvarnou výchovu, její úsilí již několik let směřuje  
k rozvoji osobnosti žáka s ohledem na jeho individuální schopnosti, budování vědomí národní identity, 
tolerance k ostatním lidem a národům a respektování lidských práv. Proto se také zapojila do hnutí Na 
vlastních nohou (pracuje v současné době v několika zemích), které učí děti vzájemné pomoci, chápaní 
nutnosti lidské sounáležitosti a významu vzájemného porozumění. 
Práce školy v Hnutí byla několikrát oceněna nejvyššími státními představiteli.  
 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
 
Provedené kontroly ze strany ČŠI za poslední školní rok : 
 
Ve školním roce 2002/2003 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná inspekce. 

 
   
Závěr výroční zprávy 
 
ZŠ Vsetín, Trávníky 1217 se dařilo naplňovat stanovené cíle a priority, udržovat si dobré jméno ve vsetínské 
veřejnosti, připravovat žáky úspěšně ke vstupu do středních škol i osmiletého gymnázia. Svědčí o tom i 
zájem vsetínské veřejnosti o přijetí dětí do školy z jiných spádových obvodů. 
 
Předpoklady dalšího vývoje školy: 

1) Práce ve vzdělávacím programu Základní škola s modifikací na další rozvoj hudební a výtvarné 
výchovy ve vybraných třídách, rozvoj osobnosti žáků školy s ohledem na jejich individuální 
schopnosti, budování vědomí národní identity, tolerance k ostatním lidem a národům a respektování 
lidských práv 

2) Stabilizace a omlazení pedagogického sboru, dosažení co nejvyšší odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků, jejich další rozvoj a vzdělávání 

3) Odstranění provozních, bezpečnostních a hygienických nedostatků, které dlouhodobě ztěžují práci a 
provoz školy, rozšiřování vybavení odborných pracoven, vytváření vhodnějších učebních a 
pracovních podmínek jak žákům, tak zaměstnancům školy 

 
Orientace práce pro příští školní rok: 

a) výchovně vzdělávací oblast 
- rozvíjet individuální schopnosti a dovednosti žáků v rámci výuky volitelných a nepovinných 

předmětů 
- vytvořit žákům příjemné a nestresové prostředí, umožnit jim prezentování jejich vlastních 

názorů a postojů 
- postupně integrovat žáky se sníženým intelektem a speciálními poruchami učení 
- snažit se vytipovat mimořádně nadané žáky a umožnit jim individuální rozvoj osobnosti 
- umožnit žákům efektivněji využívat učebnu VT jak v průběhu vyučovacího procesu, tak i po 

vyučování, atd. 
 

b) personální oblast 
- vytvořit základní předpoklady, materiální a psychohygienické podmínky pro zajištění 

kvalifikované výuky 
- umožnit zaměstnancům dále rozvíjet své vědomosti a dovednosti, podporovat jejich účast na 

akcích DVPP, v kurzech, školeních a seminářích 
- vyškolit zaměstnance v práci na počítačích a s internetem v rámci vládního programu 

SIPVZ, atd. 
 

c) materiálně technické a psychohygienické podmínky 
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- pracovat na vylepšení vzhledu a estetizaci vnitřních prostor a okolí školy 
- investovat do oprav a údržby budov, snažit se vylepšit vybavení učeben, kabinetů a kanceláří 
- napojit počítačovou síť tak, aby se dala efektivně využít při výuce jednotlivých předmětů 

formou výukových programů 
- zakoupit a nainstalovat další počítače do učebny VT 
- zlepšit hygienické podmínky pro zaměstnance správního úseku, atd. 

 
d) řízení školy a vzájemná informovanost 
- zlepšit informační toky ve škole 
- obnovit pravidelná setkání širšího vedení školy 
- průběžně spolupracovat se ZOOS 
- zefektivnit kontrolní činnost ve škole 
- stanovit jasná kritéria pro přidělování osobních příplatků a odměn, atd. 

 
e) hospodaření školy 
- efektivně využívat přidělené finanční prostředky jak z MěÚ, tak i z MŠMT (KÚ) 
- určit si priority a vhodně sestavit rozpočet školy na rok 2004 
- zaměřit se na úsporné využívání všech energií, atd. 

 
f) bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
- zajistit pravidelné proškolení BOZP, PO a CO 
- seznámit všechny žáky školy s Řádem školy 
- snažit se o prevenci v úrazovosti žáků, atd. 
 
g) spolupráce školy s veřejností 
- snažit se o propagaci a dobré jméno školy na veřejnosti 
- prohloubit spolupráci školy s rodiči, vyhledávat potencionální sponzory 
- včas, komplexně a objektivně informovat rodiče o prospěchu a chování jejich dětí 
- spolupracovat se všemi institucemi, které navazují na systém základního vzdělávání atd. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy : 30. 9. 2003     Zpracoval: Mgr. Libor Slováček  

 
Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy : 2. 10. 2003 
 
Podpis ředitele a razítko školy : 
 
 
 
 


