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Zastupitelstvo města Chropyně 

 
1. Název materiálu Informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, p. o., o činnosti ve škol-

ním roce 2014/2015 a zahájení školního roku 2015/2016. 

2. Pořadové číslo/datum zasedání 8  / 1. října 2015 

3. Předkladatel Mgr. Milan Bajgar, ředitel Základní školy Chropyně, p. o. 

4. Zpracovatel Mgr. Milan Bajgar, ředitel Základní školy Chropyně, p. o.  

5. Obsah - důvodová zpráva  
- návrh usnesení 
- bez příloh 
 

6. Počet listů celkem Počet listů A4:    2   Počet listů A3:           0 

7. Materiál projednán v radě města dne 16. září 2015 
 

8. Soulad s právními předpisy není v rozporu s platnými právními předpisy 
 

9. Soulad s rozpočtem města  

10. Následné rozhodnutí Dále se neprojednává 

 
 

Důvodová zpráva: Ředitel základní Mgr. Milan Bajgar předkládá informace o činnosti Základní školy Chropyně, 
okres Kroměříž, příspěvkové organizace ve školním roce 2014/2015 a zahájení školního 
roku 2015/2016. 

        
Zpráva o činnosti ve školním roce 2014/2015 

 
- Počet žáků celkem: 390 (stav k 31. březnu 2014),  
- Počet žáků: I. stupeň - 11 tříd, 264 žáků,  
                      II. stupeň -   7 tříd, 126 žáků,  
                     školní družina – 3 oddělení, 85 žáků. 
- Pracovníci školy: učitelé 26 (jedna učitelka pracovala na dohodu o provedení práce), asis-

tentky pedagoga  4,  osobní asistent 1, správní zaměstnanci  7, vychovatelky  3. 
 

Základní škola zpracovala a aktualizovala Školní vzdělávací program ZŠ Chropyně v návaz-
nosti na Rámcový vzdělávací program Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, platnost 
dokumentu je od 1. 9. 2015. 

- Výsledky žáků:  I. stupeň - 210 prospělo s vyznamenáním, 4 neprospěli. 
                                                                    II. stupeň - 28 prospělo s vyznamenáním, 7 neprospělo. 

- Chování žáků:   17 napomenutí třídního učitele, 9 důtek třídního učitele, 7 důtek ředitele 
školy, druhý stupeň z chování 3x,  

- Úrazy: bylo zaevidováno 31 drobných úrazů, odškodněny byly 4úrazy. 
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Informace o zahájení školního roku 2015/2016 
 

- Celkem 398 žáků v 18 třídách (stav k 1. září 2015),  
- I. stupeň -   10  tříd 272 žáků, ve 2 prvních třídách celkem 53 žáků, 
- II. stupeň -    8  tříd 126 žáků, 
- školní družina - 3 oddělení s 88 žáky 

                                      - Pracovníci školy: učitelé 25, asistentky pedagoga 3, správní zaměstnanci 7, vychovatelky 3. 
 
Byl vypracován nový Školní řád Základní školy Chropyně, který platí od 1. září 2015. Pedago-

gickou radou byl schválen 28. srpna 2015 a Školskou radou dne 31. srpna 2015. 
    
 
Návrh na usnesení:       Zastupitelstvo města Chropyně 
 

 bere na vědomí   
 
informace Základní školy Chropyně, okres Kroměříž, příspěvkové organizace o činnosti  
ve školním roce 2014/2015 a zahájení školního roku 2015/2016. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
  

 
  

 


