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Základní údaje 
 
 
Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště,  
 příspěvková organizace 
 
Sídlo školy:   Základní škola, Komenského 1720, 686 03, Staré Město 
 
Odloučená pracoviště: náměstí Hrdinů 715,  Staré Město, 686 03 
    náměstí Hrdinů 1000, Staré Město, 686 03 
  
IČO:    75 022 567 
 
Právní  forma:   od 1. 1. 2003 příspěvková organizace 
 
Ředitel školy:   Mgr. Josef Jurnykl  

pověřen dne 1. 2. 1990, jmenován dne 1. 6. 1990 
 
Zástupci školy:  Jaroslava Kučová, jmenována dne 1. 7. 1993 (statutární zástupce) 

Mgr. Iva Klimešová, změna pracovní smlouvy od 3. 9. 2001  
 
Kontakt:   telefon 572 541 298, 572 541 717 

www.zsstmesto.cz   
e-mail: zsstmesto@zsstmesto.cz 

 
Pracovník pro informace: Jana Trubačíková, hospodářka školy 
    e-mail: trubacikova@zsstmesto.cz 
 
Datum zařazení do sítě: 14. 3. 1996 
 
Poslední aktualizace v síti: 1. 9. 2006 
 
Identif. číslo ředitelství:  IZO 102 743 061 identifikátor zařízení: 600 124 452 
 
Součásti školy:  základní škola  kapacita  1 110 

školní družina  kapacita    175 
   školní klub  kapacita    600 
   školní jídelny  kapacita 1 150   

 
Zřizovatel:    Městský úřad Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03, IČO: 567 884 

  Starosta: Josef Bazala 
www.staremesto.uh.cz       
e-mail: sekretariat@staremesto.uh.cz 
telefon: 572 516 401 

 
Školská rada:  1. jednání dne 21. 6. 2005 
    předseda Radoslav Malina, malina@staremesto.uh.cz   
 
Občanské sdružení   Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město 
    předseda ing. Stanislav Trňák, trnak@mujbox.cz 
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Základní údaje za školní rok 2007/2008 (stav k začátku šk. roku) 

 Počet tříd 
/skupin Počet žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet 

ped.prac. 
 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 12 281 23,42 13,95 20,14 
2. stupeň 17 428 25,18 29,046 14,74 
Školní družina 5 135 27 3,97 34 
Školní klub* 39 272 6,97 1,7 160 
Stavy na začátku školního roku. 
  počet strávníků počet zaměstnanců 
Školní jídelny 2 629 11,9 
 
*Počet žáků na skupinu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je započítán pouze jednou, i 
když spousta žáků navštěvuje kroužků více.  
 

Vzdělávací program školy  
 
Vzdělávací program: 3. – 5. a 8. – 9. ročník:  Základní škola, č.j. 16847/96-2,  383 žáků 

1., 2., 6.  a 7. ročník: školní vzdělávací program Škola pro život, 
326 žáků 
v 6. a 7. ročníku třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 
(54 žáků) 
v 8. – 9. ročníku jedna třída s rozšířenou výukou  matematiky 
a přírodovědných předmětů (celkem 53 žáků) 
 

Nové metody:  v 1. ročníku se všichni žáci učili číst genetickou metodou 
vyučující začleňují do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy, 
kritického myšlení, uplatňují projektovou výuku 

Volitelné předměty:  
7. ročník:   
Cvičení z matematiky 
Cvičení z jazyka českého 
Programování 
Kondiční hry 
Zajímavá matematika 
     
8. a 9. ročník  
Cvičení z matematiky  (1 skupina)    
Informatika (všeobecné zaměření, tvorba www – 3 skupiny) 
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal, softbal – 7 skupin) 
Psaní na klávesnici (2 skupiny)  
Cvičení z jazyka českého (2 skupiny) 
Chemicko-biologická praktika (1 skupina) 
Chemické hry a pokusy (1 skupina) 
Základy ekologie (1 skupina) 
Mediální výchova (3 skupiny) 
Počítačová grafika (2 skupiny) 
Výtvarné činnosti (1 skupina) 
Dramatická výchova (1 skupina) 
Konverzace v jazyce anglickém (2 skupiny) 
Volba povolání (2 skupiny) 
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Regionální historie (1 skupina) 
Seminář z matematiky (2 skupiny) 
Literární seminář (1 skupina) 
Kondiční hry (3 skupiny) 

 
Velkou výhodou naší školy je široká nabídka volitelných předmětů. Již počátkem června si 

žáci vybírali z téměř třiceti různých předmětů. Na základě zájmu pak vznikají různé počty skupin, 
často i meziročníkové. V 7. ročníku mají žáci jednu hodinu volitelného předmětu týdně, 
v 8. ročníku tři hodiny, v 9. ročníku čtyři hodiny.  
 
Nepovinné předměty: 

I. stupeň: Dyslexie 
      Náboženství (5 skupin) 

II. stupeň: Cvičení z matematiky (1 skupina) 
      Náboženství (2 skupiny) 
      Informatika (1 skupina) 

 
Údaje o pracovnících školy 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 (včetně ŠD a ŠK) 
 
 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 54 48,095 
Externí pracovníci  8 0,6 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008 : 
   

Ped. 
pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace 

I. stupeň 
1. učitel 1  VŠ učitelství 1. - 5. r. + Hv  
2. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Tv 
3. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st.  
4. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 
5. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj 
6. učitelka 0,545  VŠ učitelství 1. st.  
7. zástupce ředitele 1  VŠ učitelství 1. st. + uč. MŠ 
8. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st  
9. učitelka  0,409  VŠ učitelství 1. - 5. r. + Vv 
10. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Hv 
11. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Pč 
12. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  
13. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  
14. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 
15. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Nj 
16. asistentka pedagoga 0,375  základní + kvalifikační kurzy pro asistenty  

II. stupeň 
1. učitelka 1 VŠ, učitelství Hv 
2. učitelka 0,5 VŠ učitelství M - Tv 
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3. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Ov 
4. učitelka  1 VŠ učitelství D – Nj 
5. učitelka 1 VŠ učitelství Jč - Vv 
6. učitel  1 VŠ učitelství Př – Z 
7. učitelka  0,682 VŠ učitelství Jč - Hv 
8. ředitel 1 VŠ učitelství Jč – D 
9. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch 
10. učitelka 1 VŠ učitelství Z – Tv 
11. učitelka  1 VŠ učitelství Z – Tv 
12. učitelka  1 VŠ učitelství M – F 
13. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství M – F 
14. učitel  0,591 VŠ učitelství Hv 
15. učitelka 0,545 SŠ Vv 
16. učitelka 1 VŠ, Aj 
17. učitelka  1 VŠ učitelství Geo – F 
18. učitel  1 VŠ učitelství Bi – Tv  
19. učitel 1 VŠ učitelství Tp – Př - Inf 
20. učitel 1 VŠ učitelství Tp – Vv 
21. učitel  1 VŠ učitelství M – Ov  
22. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Hv 
23. učitelka 1 VŠ učitelství M – F  
24. učitelka  0,773 VŠ, Pč 
25. učitelka 1 VŠ, učitelství Č - Ov 
26. učitelka 0,273 VŠ, učitelství Bi – Che - Rv 
27. učitelka  1 VŠ učitelství M – Ch - Inf 
28. učitelka 0,682 VOŠ, Aj 
29. učitelka 1 VŠ, Aj 
30. učitelka  1 VŠ učitelství Bi – Ch 
31. učitelka 1 VŠ učitelství Jč - D 
32. učitel 1 VŠ učitelství Př - Tv 
33. asistentka pedagoga 0,75 SŠ 

Školní družina 
1. vedoucí vychovatelka 1  SŠ vychovatelství 
2. vychovatelka 0,96  SŠ vychovatelství 
3. vychovatelka  0,95  SŠ vychovatelství 
4. vychovatelka  0,70  SŠ vychovatelství 
5. vychovatelka  0,36  SŠ vychovatelství 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků na 1. stupni je 43 let a ve školní družině 47 let. 

Na I. stupni pracoval ve sboru jeden muž a dvě důchodkyně na částečný úvazek.  
Výuku jazyků zajišťova1a na I. stupni jedna plně aprobovaná vyučující a dvě s jazykově-

metodickým kurzem. Na mateřské dovolené máme i nadále tři učitelky. 
Od začátku školního roku pracovala na naší škole nová vychovatelka na úvazek 0,70. 

Pro velký počet dětí zapsaných na přání rodičů do školní družiny jsme v průběhu měsíce září 
otevřeli další oddělení, ve kterém pracovala na částečný úvazek důchodkyně.  

Na II. stupni je průměrný věk 41 let, pracovalo zde 8 mužů a jedna důchodkyně na částečný 
úvazek. Vzhledem k úbytku tříd v příští školním roce ze školy odešli na konci školního roku čtyři 
vyučující na jiné školy. Na rodičovské dovolené jsou dvě vyučující, jedna v září nastoupí zpět 
do zaměstnání. 

Stále velkým problémem je zajištění výuky jazyka anglického – na škole není žádná 
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z vyučujících aprobovaná, všechny studují jazykově metodické kurzy, případně mají státní zkoušku. 
 

Věkové složení pedagogů 
 
věk 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 

počet 1 8 6 7 6 3 11 3 2 
 

 
 
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 
 
I. stupeň 
 

Třída Celkem Pedagogická a odborná způsobilost 
 hodin Ú % O % P % N % 

1. 60 60 100             
2. 66 66 100             
3. 51 51 100          
4. 53 53 100       
5. 59 59 100       

Celkem první stupeň 289 289 100       
 
II. stupeň   
Předmět Celkem Pedagogická a odborná způsobilost 
 hodin Ú % O % P % N % 
Český jazyk 77,5 77,5 100       
Anglický jazyk 97 38 39,2 37 38,1 22 22,7   
Německý jazyk 7 7 100       
Matematika 85 85 100       
Občanská výchova 9 9 100       
Výchova k občanství 8 8 100       
Tělesná výchova 49 49 100       
Zeměpis 28 28 100       
Dějepis 35 35 100       
Přírodopis 34 34 100       
Hudební výchova 19 19 100       
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Výtvarná výchova 28 24 85,7 4 14,3     
Fyzika 34 34 100       
Chemie 20 20 100       
Rodinná výchova 9 4 45,5   5 55,5   
Výchova ke zdraví 8 3 37,5   5 62,5   
Praktické činnosti 34 28 82,4     6 17,6 
Informatika 17 17 100       
Dramatická výchova 1 1 100       
Volba povolání 2 2 100       
Psaní na klávesnici 2     2 100   
Mediální výchova 3 3 100       
Chemicko-biologická 2 2 100       
Celkem druhý stupeň 608,5 527,5 86,7 41 6,7 34 5,6 6 1 
Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008: 
 
 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 25 23,88 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2007/2008: 
 

 Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek  
k 1. 9. 2007 

Stupeň vzdělání, obor 

1.  uklizečka  0,78 vyučena 
2.  hlavní kuchařka  1 vyučena - kuchařka  
3.  uklizečka 1 SEŠ 
4.  kuchařka 1 vyučena 
5.  uklizečka  0,74 vyučena 
6.  školník  1 vyučen - provozní elektrikář 
 topič  0,48 vyučen 

7.  údržbář  1 vyučen - zámečník 
8.  uklizečka  0,78 základní vzdělání 
9.  kuchařka  1 vyučena, kuchařka-servírka 
10.  uklizečka  0,78 základní vzdělání  
11.  uklizečka  0,8 vyučena 
12.  kuchařka  1 základní vzdělání  
13. uklizečka  0,83 vyučena 
14.  vedoucí jídelny  1 SEŠ 
15.  uklizečka  0,82 základní vzdělání 
16.  uklizečka  1 vyučena 
17. kuchařka 1 vyučena - kuchařka 
18.  kuchařka  1 vyučena - kuchařka  
19.  kuchařka 1 SEŠ 
20.  vedoucí jídelny  1 SEŠ 
21.  hospodářka 1 SEŠ 
22. kuchařka 1 základní vzdělání 
23.  kuchařka  1 základní vzdělání 
24.  uklizečka  0,87 vyučena 
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 25.  kuchařka 1 vyučena 
 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 
 

 Název akce počet  

1. MEJA – rozvojový program metodické a jazykové přípravy učitele 1. stupně 3 
2. Kompenzační a regenerační cvičení 1 
3. Náprava dysortografických obtíží 2 
4. Bezpečná škola 2 
5. Tematický zájezd pro logopedické preventisty 1 
6. Škola hrou 1 
7. Aj – Songs cend Chants for Childer 1 
8. Řízení kvality a její hodnocení 2 
9. Microsoft Office 2007 2 
10. Novela Zákoníku práce 2 
11. Úspěšný ředitel – FS I 2 
12. ŠVP pro školní družiny 1 
13. Bakaláři - matrika 2 
14. Od dvojic ke kooperaci 1 
15. Kompenzační a regenerační cvičení 1 
16. Konference učitelů cizích jazyků (jazyk anglický) 1 
17. Brána jazyků otevřená 3 
18. Matematika převážně vážně I. 3 
19. Matematika převážně vážně II. 3 
20. Wortschatz einmal anders 1 
21. Alternativní metody v literární výchově 2 
22. Školení první pomoci  16 
23. Volné a tvůrčí psaní v literární výchově 1 
24. Podpora změn 2 
25. Finanční kontrola 1 
26. EU a my – seminář 1 
27. Hodnocení ve vzdělávání 1 
28. Dějiny Uherskohradišťska 1 
29. Jak poznat kvalitu školy 1 
30. EU a my – vícedenní výjezd do Bruselu 1 
31. Funkční studium FS II. 1 
32. Evropské dotace 2 
33. Zákoník práce 1 
34. Prevence stresu a pracovního vyhoření učitele 1 
35. Geoinformační technologie 3 
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36. Projektová výuka fyziky 1 
37. Seminář debrujárů 1 
38. Aktivní práce se žáky 1 
39. Jak na volitelné předměty 1 
40. Jak úspěšně čerpat finanční zdroje EU 1 
41. Ochrana osobních údajů ve školství 1 
42. Koordinátor ŠVP 2 
43. Motivací k metodice 2 
44. Dva dny s didaktikou matematiky 2 
45. Řízení kvality a její hodnocení 1 
46. Projekty ESF 1 
47. Výchova ke zdraví 1 
48. E-twinning 1 
49. Genderová perspektiva výchovného poradenství 1 
50. Krajská konference EVVO 1 
51. Geomorfologická stavba ČR a vztah geol. procesů k životnímu prostředí 1 
52. Agresivita mezi dětmi 1 
53. Cesty k inovativní škole 2 
54. Ochrana reproduk. zdraví 1 
55. Využití SmartBoard 1 
56. Digitální učební materiály 1 
57. Výuka cizích jazyků na základních a středních školách z pohledu platné legislativy 1 
58. Motivační setkání vyučujících angličtiny 1 
59. Cesty minulosti – Napoleon 1 

 
Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

 V letošním školním roce tři vyučující I. stupně pokračovaly ve studiu angličtiny v jazykově-
metodickém kurzu (MEJA), tři vyučující II. stupně absolvovaly kurz Brána jazyků otevřená. Tímto 
způsobem se snažíme vyřešit aprobovanost výuky cizího jazyka. V současné době máme dvě 
aprobované vyučující anglického jazyka I. stupně na mateřské dovolené. 

V tomto školním roce jsme pokračovali ve vzdělávání souvisejícím s tvorbou školního 
vzdělávacího programu a se zaváděním informačních technologií do výuky, využívali jsme nabídek 
vzdělávacích agentur. 

V budoucnosti se chceme zaměřit ve vzdělávání pedagogického sboru „na míru“.  
 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2007/2008: 
 

Zapsaní do 1. tříd  Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2008 
105 42 63 
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Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2007/2008 (konec školního roku): 
 

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo 
1. 58 57 1 0 
2. 63 60 3 0 
3. 48 43 5 0 
4. 52 35 17 0 
5. 55 43 12 0 
Celkem 1.stupeň 276 238 38 0 
6. 90 47 41 2 
7. 111 51 57 1 
8. 104 43 61 2 
9. 124 43 81 0 
Celkem 2.stupeň 429 184 240 5 
Škola celkem 705 422 278 5 

 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008:      

Název školy Přihlášeno Přijato 

SOŠ a SOU Bzenec - hotelnictví 2 1 
Gymnázium Uherské Hradiště 14 9 
Gymnázium Zlín 1 1 
Gymnázium Staré Město 10 8 
Zemědělská škola – ekonomie 8 10 
Zemědělská škola – agropodnikání 0 1 
Zemědělská škola – ekologie 4 6 
Gymnázium Velehrad 5 5 
Obchodní akademie Uherské Hradiště 15 16 
Zdravotnická škola Uherské Hradiště 1 1 
Tauferova veterinární škola Kroměříž 3 3 
Střední průmyslová škola Uherské Hradiště 15 16 
SŠ Mesit Uherské Hradiště - elektrikář 1 1 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – mechanik NC strojů 1 1 
SŠ Mesit Uherské Hradiště -  mechanik elektronik  2 2 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – obráběč kovů 1 3 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – mechanik seřizovač 1 1 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – květinářské práce, knihař 1 2 
SOŠ technická Mojmír – mechanik seřizovač 1 1 
SOŠ technická Mojmír – zámečník 1 1 
SOŠ technická Mojmír – automechanik  3 3 
SOŠ technická Mojmír – pozemní stavitelství 3 2 
SOU Uherský Brod  - autotronik, klempíř, tesař 3 3 
SPŠ Uherský Brod - elektronik 3 3 
SZŠ Kroměříž 1 1 
SPŠ Zlín – pozemní stavitelství 1 1 
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – hotelnictví a turismus 7 4 
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SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – kuchař             1 1 
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – obchodník 0 2 
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – prodavač 2 2 
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – servírka  1 1 
SPŠ Uherský Brod 1 1 
SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště - kosmetika 2 3 
SOU Otrokovice – instalatér, zedník 2 2 
Střední pedagogická škola Kroměříž 1 1 
SŠ oděvní a služeb Vizovice - kadeřnice 1 1 
SŠ oděvní a služeb Vizovice - fotografka 1 1 
Soukromá SOŠ Kunovice 1 2 
Střední škola služeb Uherské Hradiště – kuchař 2 0 
Střední škola služeb Uherské Hradiště – kadeřnice 2 1 
SOŠ, SOU letecké Kunovice 0 1 
Celkem  125 125 
 
Shrnutí 

Gymnázia SOŠ SOU s maturitou SOU Celkem 
23 66 13 23 125 

 
Odchod žáků z I. stupně 

Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola 
3 8 1 

 
Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 

Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol 
přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

24 16 13 7 
 
Hodnocení  výsledků výchovného působení   

  
Problematika výchovného poradenství na škole  
I. stupeň 

Ve školním roce 2007/2008 bylo nutné řešit více výchovných problémů. K největším patřilo 
záškoláctví, nevhodné a nepřiměřené chování žáků. Problémy byly vždy řešeny na základě 
pohovoru s rodiči, kde se hledalo nejoptimálnější řešení, které by vedlo k nápravě. 

Do střediska výchovné péče Help v Uherském Hradišti byly v průběhu roku odeslány dvě 
děti a jeden třídní kolektiv. Bylo také nutné několikrát kontaktovat Městský úřad Staré Město – 
sociální oddělení a jednou byl dán podnět na přestupkovou komisi v Uherském Hradišti. V jednom 
případě byl žák odeslán k ambulantní péči do výchovného zařízení Domek ve Zlíně. 

Spolupráce třídních učitelů, učitelů i dyslektických asistentů s výchovnou poradkyní byla 
velmi dobrá. Práci se žáky z nepodnětného prostředí usnadňovala vyučujícím asistentka pedagoga, 
která na naší škole pracovala na částečný úvazek. 

 
II. stupeň 

Od září do února byli žáci pravidelně informováni o možnostech studia výchovnou 
poradkyní. Nabídky studijních oborů měli na nástěnkách a mohli si vyhledat také informace 
na internetu. 

V říjnu navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Uherském Hradišti a  Burzu středních škol, 
obdrželi příručky k volbě povolání. 
Rodiče byli na prvních třídních schůzkách informováni o akcích souvisejících s volbou povolání 
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na naší škole. Při listopadových třídních schůzkách se uskutečnila beseda se zástupci středních škol, 
kteří informovali rodiče o studijních oborech a podmínkách přijetí žáků na jejich školy. 
V lednu byla provedena instruktáž žáků k vyplňování přihlášek, které jim byly rozdány v den 
vydávání vysvědčení spolu s výstupním hodnocením. 
Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny. 

Výchovná poradkyně se zúčastňovala pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů  
žáků naší školy. Také se pravidelně účastnila akcí pořádaných PPP Uherské Hradiště. 
Spolupracujeme také s SPC Zlín a paní Kalitová jezdí 4 krát ročně na konzultace s výchovnou 
poradkyní a sleduje žáky při práci v hodinách. Na tyto konzultace jsou pozváni i rodiče žáků. 
S vycházejícími žáky byla konzultována možnost dalšího studia a projednána s rodiči na SPC Zlín. 
Od letošního roku spolupracujeme ještě s paní Balůnovou ze SPC Zlín pro slabozraké. 
 
Výsledky prevence sociálně patologických jevů 
Ve všech třídách probíhala prevence průběžně v hodinách s třídními učiteli. 

V září proběhl ve spolupráci  I. a II. stupně  Olympijský den třetích, čtvrtých a pátých tříd. 
Se žáky jsme se vydali do nedalekého Kunovského lesa. Zde probíhalo velké soutěžení. Kromě 
tradičního běhu čtvrtých a pátých tříd řešili třeťáci vědomostní otázky z prvouky a plnili sportovní 
úkoly. Na celé akci se podíleli žáci 9.E, kteří byli skvělými organizátory. 

V listopadu jsme s dětmi  4. a 5. tříd vyplňovali anonymní dotazníky, kterými jsme zjišťovali 
míru šikany mezi dětmi. V menší míře se objevila šikana, která se projevuje ubližováním, 
zastrašováním a zesměšňováním spolužáků ve třídě. Rodiče byli seznámeni s výsledky na třídních 
schůzkách. Rodiče dětí - agresorů byli pozváni na schůzku s výchovnou poradkyní, zástupkyní 
ředitele a ředitelem naší školy. Vzhledem k tomu, že ve třídě 5.B se objevila ve školním roce 
2006/07 šikana ve větší míře, zúčastnil se celý kolektiv v letošním školním roce společného 
programu týkajícího se projevů šikany na středisku výchovné péče HELP v Uherském Hradišti. 

 Na Den dětí kamarádi z 9. C připravili pro své spolužáky ze třetích, čtvrtých a pátých tříd 
sportovní zábavné odpoledne. Mladší děti plnily různé disciplíny v tělocvičně, na hřišti 
a na zahradě. Deváťáci připravili úkoly a vybaveni náležitými pokyny stáli na stanovištích, 
povzbuzovali a hodnotili své mladší svěřence. Mezi dětmi panovala kamarádská a soutěživá nálada. 

V rámci preventivního programu proti šikaně a drogám viděli žáci 1. - 5. ročníku veselou 
a poučnou pohádku Obr Strach. Tuto pohádku pro děti základní školy připravili studenti Obchodní 
akademie v Uherském Hradišti pod vedením profesorky Vladimíry Juráňové. Pohádka děti velmi 
zaujala, pobavila a nenásilnou formou jim poradila, jak se zachovat, mají-li z něčeho strach.  

Na závěr školního roku se děti z dramatického kroužku představily v divadelním představení 
Kamarádi v nebezpečí. Herci i diváci prožívali úžasná dobrodružství, setkání s nebezpečnými 
tabákovými bandity, alkoholikem a podlými tanečnicemi drogerami, které omámily každého, kdo 
se jim připletl do cesty. Proti těmto nástrahám jim pomáhal doktor, který vše sledoval a všechny 
včas varoval, jak se ubránit. Mezitím se diváci aktivně zapojovali do programu a získané znalosti si 
ověřovali ve skupinách při vyplňování pracovních listů nebo odpovídali na otázky týkající se 
zkušeností s kouřením a alkoholem. Protože se blíží prázdniny, nechyběla hádka kamarádů, různá 
nebezpečí léta s návodem, jak prožít prázdniny bez úrazů a neshod mezi dětmi. 

Žáci 5. tříd se zúčastnili besedy na téma Kouření a jeho škodlivost na zdraví. Přednášel 
MUDr. Arnošt Sobol z Nemocnice v Uherském Hradišti. 

 
I na II. stupni patří k základním kamenům prevence sociálně patologických jevů peer 

program, který probíhal za aktivní účasti deseti peer aktivistů, kteří byli předem proškoleni jak 
školním metodikem prevence, tak prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP v Uherském 
Hradišti. V peer programu pracovali již druhým rokem. 

Peer program probíhal v hodinách výchov v 6. – 9. ročnících v měsících květnu a červnu 
v souladu s tematickými plány daných předmětů (jedná se o výchovu ke zdraví, výchovu 
k občanství, občanskou a rodinnou výchovu). 

Nově vybraní peer aktivisté, jeden žák a žákyně 7. A třídy, kteří budou v peer programu 
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aktivně pracovat v příštích letech, se účastnili preventivního programu PPP Uherské Hradiště, který 
se uskutečnil v květnu na Smraďavce. 

Pro žáky 7. ročníku jsme připravili besedu s MUDr. Arnoštem Sobolem na téma kouření. 
Již tradičně proběhl na naší škole dotazníkový průzkum výskytu šikany. Spolupracovali 

při něm metodik prevence, výchovná poradkyně a vedení školy. Byly použity již vyzkoušené druhy 
dotazníků. Za nejvhodnější a nejefektivnější jsme považovali dotazníky rozdané třídními učiteli 
na třídnických hodinách, v nichž žáci anonymně a při dodržení soukromí odpovídali na otázky 
související se šikanou na naší škole. Tyto dotazníky byly komplexně vyhodnoceny a zjištěné 
případy, většinou mírnějších forem šikany, byly v konkrétních případech řešeny ve spolupráci 
s vedením školy, školním metodikem prevence a třídními učiteli. Nejvýraznější případy šikany byly 
kázeňsky potrestány a řešeny ve spolupráci zákonných zástupců a SVP Help. 

Problémem tohoto školního roku je velké množství neomluvených hodin. Zjištěné případy 
byly neprodleně řešeny s rodiči, pokud se jednalo o větší počet neomluvených hodin, podávali jsme 
zprávu na Městský úřad ve Starém Městě, v případech, kdy rodiče nespolupracovali, jsme 
kontaktovali přestupkovou komisi Městského úřadu v Uherském Hradišti.  

 
Výchovná opatření udělená v průběhu školního roku 
 

 Pochvaly Napomenutí Důtka tř. učitele Důtka ředitele 
I. stupeň 96 1 4 3 
II. stupeň 134 96 71 52 
Celkem 230 97 75 55 
 
Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 I. stupeň II. stupeň 
2 – uspokojivé 1 10 
3 – neuspokojivé 2 11 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 
 
 I. stupeň II. stupeň 
1. pololetí 38 281 
2. pololetí 50 592 
za školní rok 85 873 
 
Údaje o integrovaných žácích:  
 
Druh postižení  Počet žáků 
Zrakové postižení 1 
Tělesné postižení 2 
S kombinací postižení 1 
S vývojovými poruchami učení 9 
Nadaný žák 1 

 
V tomto školním roce bylo na I. stupni integrováno 5 žáků. Ve čtyřech případech šlo o žáky 

s vývojovými poruchami učení a jeden byl integrován jako nadané dítě. Tento žák pracoval 
individuálně v rámci hodin matematiky. Ostatní navštěvovali mimo vyučování kroužek dyslexie 
a ve výuce pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu. Během celého školního roku bylo 
do PPP v Uherském Hradišti odesláno celkem 26 dětí. 

Na II. stupni bylo 9 integrovaných žáků, z toho 4 žáci byli integrováni SPC Zlín.  Žáci 
6. a 7. ročníku byli rozděleni do 2 pracovních skupin, které se scházely každý týden 1 vyučovací 
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hodinu. Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů, které vypracovali v září 
třídní učitelé ve spolupráci s ostatními učiteli. 

Ostatní žáci, kteří byli vyřazeni z integrace, byli při vyučování zohledňováni dle pokynů 
Ministerstva školství. Během školního roku bylo posláno 5 žáků na vyšetření na PPP Uherské 
Hradiště a 9 žáků  posláno na HELP. 
 
Soutěže a přehlídky, kterých se naši žáci zúčastnili: 
 
Vybíjená  
Švihadlový král  
Zazpívej, slavíčku 
Recitační soutěž 
Mc Donald’s Cup 
Dopravní soutěž 
Kinderiáda 
Atletika 
Atletický čtyřboj  
Výtvarná soutěž ŠD 
Dopravní soutěž ŠD 
Plavecká soutěž ŠD 
Matematický klokan 
Přírodovědná soutěž MěÚ 
Požární ochrana očima dětí 
Olympijský den  
Drakiáda 
Plavecké závody 
Atletické olympiády 
Recyklace odpadů – Kovosteel 
Moje oblíbená kniha 
Děti, pozor červená 
Šplhoun roku 
Malá kopaná 
Matematická olympiáda 5. – 9. ročník 

Archimediáda 
Fyzikální olympiáda 8. – 9. ročník 
Chemická olympiáda 
Biologická olympiáda 6. - 9. ročník 
Olympiáda z jazyka českého 
Zeměpisná olympiáda 6. – 9. ročník 
Olympiáda v jazyce anglickém 6. - 9. ročník 
Olympiáda v jazyce německém – 7. ročník 
Dějepisná olympiáda 
Pythagoriáda 6. – 7. ročník 
Soutěž v textovém editoru Word 
Grafický editor 
Florbalová liga 
O pohár starosty Uherského Hradiště 
Školní kolo ve stolním tenisu 
Běh Uherským Ostrohem 
Coca-cola cup - kopaná 
Atletický čtyřboj  
Přebor škol v šachu 
Turnaj v malé kopané 
Slovácká softbalová liga 
Sportovní dny Uherskohradišťska 
Přírodovědný klokan 
Zelená stezka 
Mladí tvůrci pro Dunaj 

 
Významná umístění a výsledky, kterých děti dosáhly 
 
- Jakub Čumíček, IX.C, 1. místo v krajském kole a 3. místo v okresním kole literární soutěže Kde 

končí svět, próza 
- Petra Křenová, VIII.D, vyhodnocena mezi deseti nejlepšími v celostátním kole soutěže 

o nejlepší plakát Eurozmanitost 
- Lucie Šmídová, VII.D, 1. místo v okresním kole Malování na PC 
- Jakub Balga a Viktor Pavlík, III.B, 1. – 35. místo v okresním kole Matematického klokana, 

kategorie Cvrček 
- Veronika Šáchová, IX.D, 2. – 3. místo v okresním kole Matematického klokana, kategorie 

Kadet 
- Petra Malovaná, VI.D, 3. – 4. místo v okresním kole Matematické olympiády, kategorie Z6 
- Lucie Patková, V.A, 3. – 4. místo v okresním kole Matematické olympiády, kategorie Z5 
- Klára Nováková, VI.C, 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kategorie A 
- Jan Kocáb, VIII.D, 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, kategorie C 
- Ondřej Orálek, IX.C, 3. místo v okresním kole Přírodovědného klokana, kategorie Kadet 
- Lukáš Pavlica, IX.D, 1. místo v literární soutěži TSTT „Zelená planeta“ 
- Lukáš Pavlica, IX.D, 1. místo v okresním kole literární soutěže Kde končí svět, poezie 
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- Milan Koželuha,  V.A, čestné uznání v okresním kole literární soutěže Kde končí svět, próza 
- Michal Janeček, 3. místo ve výtvarné soutěži Kouzla paní Zimy 
- Petra Křenová, VIII.D, 1. místo ve výtvarné soutěži Kouzla paní Zimy 
- Alžběta Húsková, VI.B, 3. místo ve výtvarné soutěži Kouzla paní Zimy 
- Veronika Sládková, III.B, 1. místo ve výtvarné soutěži ČSZ 
- Markéta Staufčíková, III.A, 1. místo ve skoku z místa na Halové olympiádě 
- Petr Fojta, III.A, 1. místo v hodu míčkem na Halové olympiádě 
- Martina Dufková, V.A, 2. místo v hodu míčkem na Halové olympiádě 
- Sabina Phamová, IV.B, 3. místo ve skoku z místa na Halové olympiádě 
- Kateřina Malinová, IV.A, 3. místo ve vytrvalostním běhu na Halové olympiádě 
- Petr Fojta, III.A, 1. místo v hodu míčkem na Atletické olympiádě 
- Adam Kaňovská, V.B, 1. místo ve skoku z místa na Atletické olympiádě 
- Kateřina Malinová, IV.A, 2. místo ve vytrvalostním běhu na Atletické olympiádě 
- Martina Dufková, V.A, 3. místo v hodu míčkem na Atletické olympiádě 
- David Pantlík, III.B, 3. místo ve sprintu z místa na Atletické olympiádě 
- Žaneta Chrástková, I.B, 1. místo na regionálních plaveckých závodech 
- Vendula Tylová, III.A, 2. místo na regionálních plaveckých závodech 
- Barbora Tylová, III.A, 3. místo na regionálních plaveckých závodech 
- 1. místo ve štafetě mladších žákyň na Atletické olympiádě 
- 1. místo družstva v softbalové lize 
- 2. místo v okresním přeboru žáků ve volejbale 
- 3. místo starších žáků v Žaliflu 
- 3. místo v okresním kole Coca cola cupu 
- 3. místo družstva v beachvolejbale na Sportovních hrách žáků základních škol 
- 1. místo družstva ve fotbale na Sportovních hrách žáků základních škol 
- 3. místo družstva v basketbale na Sportovních hrách žáků základních škol 
- 2. místo družstva starších žáků v atletickém víceboji O pohár starosty Uherského Hradiště 
- 2. místo družstva mladších šachistů na turnaji v Ostrožské Lhotě 
- 2. místo družstva v oblastním kole dopravní soutěže 
- úspěchy souboru Dolinečka 
 
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 
 
- zavedení školního vzdělávacího programu Škola pro život v 1., 2., 6. a 7. ročníku 
- školní akademie 
- vydání informační brožury pro rodiče 
- poznávací pobyty 6. tříd 
- Olympijský den, branný den, lanování, seznamovací hry, MDD  
- předplatné do Městského divadla Zlín 
- sběry papíru, sběr plastových uzávěrů, třídění odpadu 
- návštěva divadelních a filmových představení, burzy středních škol, návštěva úřadu práce, 

Městského úřadu ve Starém Městě 
- přednášky na téma Kouření, sex, přednášky mluvčí policie, přednášky policie 
- exkurze žáků 9. ročníku do Dukovan a Dalešic, do Osvětimi 
- exkurze na školní statek, do Colorlaku, Kovosteelu, do redakce Slováckého deníku 
- návštěvy Památníku Velké Moravy (výstava šperků), Slováckého muzea, galerie, knihoven 
- exkurze do Brna, Dlouhé Stráně, Velké Losiny, Strání - Květná 
- zájezd do Francie, lyžování v Alpách 
- vánoční dílničky 
- vystupování folklorní skupiny při akcích školy 
- spolupráce s NDKS – vánoční, velikonoční jarmarky 
- přijímací zkoušky nanečisto 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


  

 
 

 16 

- organizace okresních kol soutěží (6 kategorií Matematického klokana, 2 kategorie 
Přírodovědného klokana, 2 kategorie Pythagoriády, 3 kategorie Matematické olympiády, soutěž 
v textovém editoru, v malování na počítači), na škole proběhlo okresní kolo Biologické 
olympiády 

- škola uspořádala semináře pro učitele Matematika převážně vážně, Chemie trošku jinak 
- návštěva učitelů ze ZŠ Otrokovice 
- lyžařské výcvikové kurzy 
- pořady Dolinečky, výchovné koncerty Ondráše, festivalu Žebřiňák 
- pořad Austrálie, Holocaust 
- zdravotnické přednášky pro žáky 9. ročníku  
- ve spolupráci sbírka nadace Sidus  
- Matematický klokan 
- zapojení debrujárů na Bambiriádě v Uherském Hradišti, vystoupení dvou skupin žákyň 
- v rámci Dne Země sběr ruliček od toaletního papíru a stavba města v Uherském Hradišti 
- testy Cermat, Scio 
- adopce dítěte v Africe 
- výstava ovoce a zeleniny 
- matematické soustředění 6.D a 8.D na Kopánkách 
- rozloučení se žáky 9. ročníku 
- exkurze 5. ročníků do Prahy 
- přírodovědné a vlastivědné vycházky 
- besedy s panem Jilíkem, s panem Valčuhou o čs. policejní misi v Íráku 
- návštěva 4. ročníku dopravního hřiště v Uh. Hradišti 
- absolvování preventivního programu Zdravé zuby 
- pasování na čtenáře žáků 1. ročníku 
- pohádkový zápis dětí do 1. tříd 
- návštěvy dětí z mateřských škol 
- karnevaly 
- šesťáci průvodci pro přicházející žáky 
- návštěva věznice v Jiřicích 
- třídní a ročníkové projekty např. Alternativní zdroje energie, Domácí mazlíček, Byliny, 

Co skrývá popelnice, Poznáváme země EU, Oborové dny 
- realizace projektu Ekologie v našem srdci (vystoupení Seiferos, návštěva ZOO Olomouc, 

přírodovědná soutěž MěÚ..) 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
   

Mimořádné pedagogické aktivity  
Důležitá je aktivita vyučujících v oblasti dalšího vzdělávání. Nejenom že se vzdělávacích 

akcí zúčastňují, ale také je sami organizují. Máme akreditované semináře Přírodopis trošku jinak, 
Chemie trošku jinak, Digitální fotografie, Matematika převážně vážně, Náměty do hodin 
informatiky. V uplynulém školním roce proběhly dva semináře Matematika převážně vážně 
a Chemie trošku jinak. Zúčastnili se jich vyučující Zlínského kraje. Všechny se setkaly 
s pozitivním ohlasem. 

Díky aktivitě vyučujících matematiky proběhlo na naší škole okresní kolo dvou kategorií 
Pythagoriády – soutěžilo celkem 151 žáků 6. a 7. ročníků uherskohradišťských a uherskobrodských 
škol a odpovídajících ročníků gymnázií. 

Na škole proběhla i okresní kola všech kategorií Matematických olympiád, organizačně jsme 
zaštiťovali kategorii Z5, Z6 a Z9. Významná byla i naše pomoc při organizaci krajského kola 
Matematické olympiády, kategorie Z9. 

Neméně důležité je zpracování okresních výsledků všech kategorií nejrozšířenější 
mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 5 400 soutěžících. 
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Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou 
UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků vyhlásila soutěž Přírodovědný klokan, 
jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. I tuto soutěž naše škola 
organizačně v rámci okresu zaštítila – v kategoriích Kadet a Junior soutěžilo 1 157 žáků, což je 
o 210 více než v předcházejícím roce. 

Přímo na škole jsme zorganizovali okresní kolo soutěže v textovém editoru Word, 
ve spolupráci s Gymnáziem Uherské Hradiště jsme zajistili i okresní kolo soutěže v grafickém 
editoru. 

Vyučující přírodopisu pomáhali při organizaci okresního kola Biologické olympiády, které 
opět pro kategorii 6. – 7. ročníků probíhalo na naší škole. 

Za významnou lze považovat i návštěvu pracovníků ZŠ Otrokovice – Trávníky. Kromě 
prohlídky prostor školy se seznámili s prací na interaktivní tabuli Smart Board. 

V rámci funkčního studia ředitelů FS I. absolvovaly na škole stáž dvě účastnice tohoto 
školení. 

U příležitosti Dne učitelů byla za dlouholetou práci oceněna Mgr. Milada Pitrová přijetím 
u starosty města pana Josefa Bazaly. 

Na začátku školního roku jsme vydali informační brožuru pro rodiče.  
 
V tomto školním roce jsme realizovali několik projektů:  

 
V rámci Nadace děti, kultura a sport jsme byli úspěšní ve čtyřech projektech. Z projektu 

Krtečkova zahrádka jsme zakoupili nábytek na zahradu školní družiny, který budou děti využívat 
i při volnočasových aktivitách.  Díky přijetí projektu Sportovní vybavení pro žáky I. stupně  jsme 
zakoupili sady dresů a sportovní vybavení. V současnosti budujeme Nahrávací ministudio, které 
budeme využívat především v hodinách hudební výchovy na II. stupni. Aby děti tančící v Dolinečce 
měly jednotný kroj, vypracovali jsme projekt Děti ve staroměstském kroji. Díky tomuto projektu 
bude možné, aby soubor řádně reprezentoval celý region a ČR při jednotlivých vystoupeních 
a uchovával tak kulturní dědictví pro další generace. 

V závěru školního roku byl přijat projekt Ekologie v našem srdci, jeho hlavní myšlenkou je 
zkvalitnění výuky žáků v rámci environmentální výchovy a přiblížení fungování přírody v užších 
souvislostech. 

Do rozvojového programu MŠMT Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy 
a osvěty ve školách v roce 2008 se zapojilo přes 880 základních a středních škol, prošli jsme 
hustým sítem a získali 100 000 Kč dotaci na nákup materiálu pro výuku. Žáci se mohou těšit 
na terénní práce v rámci hodin přírodopisu a volitelného předmětu Chemicko-biologická praktika. 
K tomuto účelu zakoupíme sady pro analýzu vod a půdy. Z finančních prostředků pořídíme lis 
na rostliny, který poslouží při tvorbě školního herbáře, studijní literaturu pro žáky i učitele, 
meteorologickou stanici pro dlouhodobé zaznamenávání dat a sledování vývoje počasí, trvalé 
mikroskopické preparáty pro mikroskopování při laboratorních pracích, výuková DVD a CD-ROM 
a další pomůcky využívané při praktickém studiu přírody. 

V rámci projektu proběhla beseda se sokolníky firmy Seiferos, někteří žáci 7. ročníku 
navštívili Zoologickou zahradu na Svatém Kopečku v Olomouci, kde zprostředkovaně poznali život 
zvířat. Žáci 6. ročníků se vydali do firmy Kovosteel. Tam se seznámili s efektivním tříděním 
odpadů.  

V závěru školního roku jsme podali v rámci ESF projekt Škola pro život anebo aktivně 
i interaktivně v celkové hodnotě 6 823 723,45 Kč. Partnerskými školami projektu byly ZŠ Uherské 
Hradiště – Větrná, ZŠ Tupesy, ZŠ Jalubí a ZŠ Nedakonice. Bohužel projekt nebyl úspěšný. 

 
Významné mimoškolní aktivity žáků 

I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti. V průběhu roku jsme uspořádali 
prodej pohlednic koní, jejich výtěžek je věnován na Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci 
Chrpa. 
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Významná je adopce dívky z Afriky. Žáci naší školy před třemi roky adoptovali Anne 
Adhiambo, která se narodila 11.10.2001 a v současné době navštěvuje školku. Má dva starší 
sourozence. Děti jsou sirotci a stará se o ně babička. Pochází z Rusinga Island - malý ostrov 
na Viktoria Lake.  V průběhu školního roku byla ve škole výstava fotografií ze života dětí z ostrova. 
Výhodou je, že babička o Anne žákům píše, takže si žáci umí představit, jak její život vypadá. 

Důležitá byla i naše tradiční účast na vánočním i velikonočním jarmarku v Uherském 
Hradišti, kde jsme spolu s vybranými školami prodávali své výrobky. Finanční příspěvek je vždy 
určen na charitativní účely. 

 I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče ve Starém Městě. 
Jeho klienti navštívili školní vánoční dílničky. V prosinci navštívily naše děti ústav a předaly jim 
drobné dárky.  

Významnou akcí byly sběry papíru na obou stupních školy. Jejich výtěžek jsme použili 
mimo jiné i k zaplacení poplatku na adopci a zakoupení papíru na kopírování pro samotné žáky.  

Nezanedbatelné bylo i zapojení školy do sběru papírových ruliček. Tuto akci vyhlásilo 
Ekocentrum Žabka. V hodinách výtvarné výchovy žáci z ruliček vytvořili maketu budovy  2. stupně 
naší školy, kterou pak vítězové soutěže umístili na náměstí jako součást papírového města. Žáci se 
zapojili také do soutěží v rámci hlavního programu oslav Dne Země. Výtěžek ze sběru papírových 
ruliček bude věnován Stanici pro ochranu dravců v Buchlovicích.  

 
V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky:

- Dolinečka (3 skupiny) 
- angličtina pro nejmenší (4 skupiny) 
- pohybové hry (2 skupiny) 
- logopedie (3 skupiny) 
- dramatický kroužek (1 skupina) 
- výpočetní technika (2 skupiny) 
- hudebně-pohybový (1 skupina) 
- florbal (2 skupiny) 
- softbal (1 skupina) 
- volejbal (1 skupina) 
- keramický kroužek (2 skupiny)  
- digitální fotografie (1 skupina) 

- debrujáři (1 skupina) 
- košíková (1 skupina) 
- turistický (1 skupina) 
- Nebojme se češtiny (2 skupiny) 
- Nebojme se matematiky (3 skupiny) 
- Nebojme se angličtiny (1 skupina) 
- teraristika (1 skupina) 
- atletika (1 skupina) 
- šachy (2 skupiny) 
- divadelní (1 skupina) 
- folklorní (1 skupina) 
 

 
Postupně se nám daří zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou. Oba stupně jsou 

připojeny pevným připojením k internetu, žáci a vyučující II. stupně mají k dispozici interaktivní 
tabuli Smart Board. 
 Další mimoškolní činnost je pro žáky zajišťována širokou nabídkou SVČ Klubko ve Starém 
Městě, hodně žáků také navštěvuje ZUŠ v Uherském Hradišti a její pobočku ve Starém Městě. 
 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 

Již tradicí se stala spolupráce I. stupně se staroměstskými mateřskými školami. Budoucí 
školáčci se seznamují s prostředím základní školy. Navštíví své kamarády, kteří již jsou školáci 
a podívají se, co se již naučili. Mohou si vyzkoušet, jaké to je být školákem a zasednout do školní 
lavice. Jdou se podívat do tělocvičny a společně se žáky školy si zacvičí. Prohlédnou si také jídelnu. 
K této spolupráci se připojila i mateřská škola v Kostelanech nad Moravou. Její děti patří spádově 
do naší základní školy. 

Výchovná poradkyně z I. stupně před zápisem dětí do 1. třídy připravuje pro rodiče dětí 
z MŠ besedu o školní zralosti.  

Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá především formou rodičovských schůzek 
a konzultačních odpolední (čtyřikrát až pětkrát ročně). Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv 
po vzájemné dohodě s vyučujícími, dále i v době akcí (např. jarmarky, dílničky, vernisáže, ...) 
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Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně (většinou bezprostředně po akcích) informováni 
na webových stránkách školy. Na začátku roku obdrží každý z rodičů informační brožuru se 
základními informacemi k danému školnímu roku. Na stránkách školy je i elektronická podoba 
školního časopisu Rumor, který mapuje život školy. 

I nadále pokračuje spolupráce s romskou komunitou, která probíhá na několika úrovních. 
Jsme v častém styku s romskými rodiči. Nápomocna při této komunikaci je romská asistentka, 
kterou zaměstnává jak škola, tak MŠ na sídlišti Komenského, kam většina romských dětí dochází. 
Tím se prohlubuje spolupráce ZŠ a MŠ. Asistentka pomáhá také při výuce romských dětí v 1. -
3. ročníku. Pokouší se řešit školní problémy romských dětí přímo v rodinách. Spolupráce s romskou 
komunitou bude v příštím školním roce složitější, protože asistentka odešla do důchodu a proto 
ukončila spolupráci se ZŠ. Ředitel školy se snaží najít nového pracovníka pro tuto funkci. 

Škola spolupracuje se SVČ Klubko ve Starém Městě, který má bohatý výběr kroužků 
a zájmových činností. Velmi významná je spolupráce především s I. stupněm školy při organizaci 
zábavných akcí pro nejmenší, jako je maškarní a MDD, výroba keramických dárečků ke Dni matek. 
Již druhý rok spolupracujeme při akcích ke Dni Země. Tradičně pořádá SVČ Klubko pro naše žáky 
jízdu zručnosti na koloběžkách a na kolech.  

Škola je členem AŠSK. 
Spolupracujeme také se SSŠ Zlínského kraje a s Národním institutem dalšího vzdělávání 

Praha.  
Při škole pracuje aktivně Sdružení rodičů a přátel školy. Každoročně pořádá ples rodičů 

a zisk věnuje škole. Z těchto peněz a z peněz získaných výběrem příspěvků přispívá žákům např. 
na dopravu na LVVZ nebo do divadel, nakupuje sportovní vybavení či knihy sloužící jako odměny 
pro žáky. Sdružení se také finančně podílí na realizaci projektů. 

Úzce spolupracujeme se spádovou školou v Jalubí, se školou v Nedakonicích, hradišťskými 
školami a taktéž s mateřskými školami ve Starém Městě a v Kostelanech. Velmi úzká je naše 
spolupráce s Obecními úřady v Kostelanech, Nedakonicích a Jalubí.  

Díky projektu Škola pro život, který jsme v minulosti realizovali z ESF, se rozvinula 
spolupráce se ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradiště - Větrná. Kromě setkávání pedagogů pravidelně 
probíhají výměnné Oborové dny žáků 9. tříd. 

Na velmi dobré úrovni je i spolupráce s MěÚ ve Starém Městě. Vedení školy spolupracuje 
úzce s vedením městského úřadu a s jeho odbory. Ve spolupráci s MěÚ každoročně organizujeme 
rozloučení se žáky 9. tříd a spolu s městskou knihovnou všichni tři i Pasování na čtenáře. 

Využíváme i spolupráce s SVP Help a pravidelně po dobu celého školního roku 
spolupracujeme s PPP v Uherském Hradišti.  

V oblasti přednáškové činnosti spolupracujeme s referátem životního prostředí Uherské 
Hradiště, se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, s ekologickým centrem 
Moravský Písek, s lékaři Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti i s Policií ČR. 
Spolupracujeme se Speciální základní školou pro žáky s více vadami v Uherském Hradišti, s SPC 
Brno a s SPC Zlín.  

Problematické žáky řešíme společně s referátem sociálních věcí ve Starém Městě 
i se stejnou institucí v Uherském Hradišti. 

Dlouholetá je i naše spolupráce s Nadací děti, kultura a sport – každoročně se podílíme 
na organizaci velikonočních a vánočních jarmarků, jejichž výtěžek jde na charitu. Spolupracujeme 
i s ústavem sociální péče ve Starém Městě, který sídlí nedaleko budovy II. stupně. 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 

  
V tomto školním roce žádná inspekce neproběhla. 
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 Údaje o výsledcích kontrol 
  

Dne 27. května 2008 proběhla kontrola státní inspektorky bezpečnosti Mgr. Libuše Černé. 
V agendě nezjistila žádné závady, při fyzické kontrole budovy č. 1720 bylo zapsáno celkem deset 
závad (např. havarijní stav elektroinstalace, osvětlení ve třídách, stav odpadů II. školní jídelny, 
poškozené podlahy, nevyhovující sociální zařízení u tělocvičny,...). Závady je nutné opětovně 
projednat se zřizovatelem a dle finančních prostředků zvolit postup pro odstranění závad. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2007 
 
Celková finanční závěrka roku 2007 

 hlavní činnost doplňková činnost 
Příjmy celkem 33 839 803,20 Kč 8 403,00 Kč 
Výdaje celkem 33 712 285,48 Kč 4 267,00 Kč 
Hospodářský výsledek 127 517,72 Kč 4 136,00 Kč 

 
Příjmy - výnosy v roce 2007 
 
Neinvestiční 
 

1 provozní dotace 4 394 000,00 Kč 
2 dotace na přímé vzdělávací výdaje a projekty  26 004 311,00 Kč 
3 ESF 475 729,00 Kč 
4 stravné 2 367 242,00 Kč 
5 školné ŠD 76 430,00 Kč 
6 pronájmy 71 875,00 Kč 
7 dohadné položky 2006 57 819,00 Kč 
8 dary 121 677,50 Kč 
9 doprava a režijní náklady stravy MŠ 110 216,50 Kč 

10 stravovací karty 13 330,00 Kč 
11 úroky a jiné výnosy 19 008,40 Kč 
12 zájezdy, LVK 128 164,80 Kč 
13 doplňková činnost 8 403,00 Kč 

      
  celkem 33 848 206,20 Kč 

 
K bodu 1     
Příspěvek je určen ke krytí provozních nákladů - elektřina, voda, topení, údržba,  čistící prostředky, 
telefony, služby pošt a peněžních ústavů, revize, DDHM, materiál na opravy, kancelářský a ostatní 
materiál, cestovné, revize, odvoz odpadu, střežení objektů ...  - viz rozpis v nákladech.  
       
K bodu 2     
Dotace je určená ke krytí platů zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV = učebnice, potřeby 
pro 1.třídy, knihy, pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, SIPVZ, integrovaní žáci.   
  
K bodu 3     
V roce 2007 jsme ukončili tříletý projekt Škola pro život.    
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K bodu 4     
Tržby jsou ke krytí spotřeby potravin ve školních jídelnách.     
     
K bodu 5     
Školné ve ŠD činí 60,- Kč na žáka za měsíc.     
     
K bodu 6     
Pronajímáme tělocvičnu, automat Coca-coly a prostory pro bufet.     
     
K bodu 8     
Nadace Děti – kultura - sport poskytla škole peněžní dary ve výši 62.000,- Kč na nákup schodolezu, 
kontrabasu, sportovních potřeb a na výrobu předmětů pro jarmark, SRPŠ při ZŠ Staré Město 
poskytlo dar ve výši 6.348,- Kč k nákupu knihy o Africe a k nákupu her pro I.stupeň ZŠ.  
Pedagogové ZŠ Staré Město poskytli peněžní dar na pokrytí části cestovních nákladů zahraničního 
zájezdu ve výši 30.951,- Kč.     
Sponzoři poskytli 22.378,50 Kč na nákup nové vývěvy a hracího stolu.     
     
K bodu 9     
Tržby kryjí náklady na mzdu řidiče a provoz auta při rozvozu obědů a režijní náklady na obědy 
zaměstnanců mateřských školek.     
     
K bodu 10     
Žáci si kupují stravovací karty.     
     
K bodu 11     
Úroky z běžného účtu, účtu FKSP a účtu pro projekt ESF, tržba za likvidovaný majetek, správní 
poplatky, vyplacení pojistné události.     
     
K bodu 12     
Tržby kryjí náklady žáků na lyžařský výcvik.     
     
K bodu 13     
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje škola akreditované vzdělávací akce. 
    
Příjmy do investičního fondu 
 

1 příspěvek Města St.Město 1 000,00 Kč 
2 investiční dotace ze státního rozpočtu 158 834,00 Kč 

 
Výdaje - náklady roku 2007 
 
Neinvestiční výdaje hrazené z dotace MŠMT, ESF a KÚ Zlín 
 

1 mzdové náklady - zaměstnanci 17 888 907,00 Kč 
2 mzdové náklady - dohody 550 000,00 Kč 
3 zákonné sociální pojištění 6 339 920,00 Kč 
4 příděl do FKSP 357 778,00 Kč 
5 zákonné pojištění Kooperativa 73 624,00 Kč 
6 knihy, metodiky 40 306,09 Kč 
7 učebnice 209 885,30 Kč 
8 předplatné tisku 12 838,00 Kč 
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9 pomůcky  275 002,01 Kč 
10 OOPP 29 501,60 Kč 
11 cestovné 36 043,00 Kč 
12 DVPP 55 585,00 Kč 
13 státní informační politika SIPVZ I. 15 800,00 Kč 
14 plavání  88 641,00 Kč 
15 potřeby pro 1. tř. 11 800,00 Kč 
16 školení + ostatní 19 680,00 Kč 
17 Projekt ESF Škola pro život 470 149,23 Kč 

      
  celkem 26 475 460,23 Kč 

 
K bodu 9   
Z učebních pomůcek byly zakoupeny např. dva dataprojektory, obrazy pro MA, VV, Ze, 
přehrávače, monitor, sportovní vybavení a jiné pomůcky.   
   
K bodu 13   
Dotace  SIPVZ byla poskytnuta na provoz internetu.  
  
Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku Města Staré Město a vlastních zdrojů 

1 materiál   
2 čistící prostředky 97 284,30 Kč 
3 kancelářské potřeby 44 311,42 Kč 
4 materiál na opravy a údržbu 49 356,50 Kč 
5 všeobecný 148 986,92 Kč 
6 pohonné hmoty 12 593,50 Kč 
7 učební pomůcky 4 041,50 Kč 
8 knihy, tisk 5 411,70 Kč 
9 DDHM do 3 tisíc Kč 102 569,00 Kč 

10 DDHM 211 981,59 Kč 
11 voda 222 865,30 Kč 
12 elektrická energie 453 664,00 Kč 
13 teplo 1 022 499,50 Kč 
14 opravy a udržování 229 005,29 Kč 
15 zhodnocení budov 37 575,50 Kč 
16 cestovné 35 615,00 Kč 
17 fond reprezentace 2 479,60 Kč 
18 služby pošt 4 894,80 Kč 
19 služby telekomunikací 114 374,50 Kč 
20 služby   
21 plavání, DAT, OTR, hala   
22 účetnictví, střežení, revize 407 867,70 Kč 
23 praní prádla 13 132,70 Kč 
24 ostatní služby 105 850,70 Kč 
25 DDNM 12 611,40 Kč 
26 mzdové náklady - OON 127 311,00 Kč 
27 služby peněžních ústavů 39 203,50 Kč 
28 ostatní náklady   
29 pojištění auta 6 125,00 Kč 
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30 pojištění žáků 15 865,00 Kč 
31 náklady roku 2005 71 711,40 Kč 
32 odpisy DHM a DNM 1 130 356,40 Kč 
33 ostatní náklady 248,60 Kč 
34 stravné 2 366 537,13 Kč 
35 stravovací karty 13 330,00 Kč 
36 zájezdy, LVK 128 164,80 Kč 
37 doplňková činnost 4 267,00 Kč 

      
  celkem 7 242 092,25 

 
K bodu 9   
Z  DDHM do 3.000,- bylo zakoupeno např.:  vysavač, hliníkové schůdky, žákovské židle, sportovní 
vybavení z daru.   
   
K bodu 10   
Z DDHM bylo zakoupeno např.: klimatizace, tiskárna, schodolez, kontrabas, pračka, vývěva, 
žákovské lavice.   
   
K bodu 14   
Z důvodu nedostatku finančních prostředků jsme kromě běžných oprav strojů a přístrojů, malování 
a nutných nátěrů provedli pouze opravu čalounění židlí v jídelně .  
    
K bodu 15   
Dovybavili jsme další část kabinetů žaluziemi, v obložení TV jsme nechali vyrobit mřížky. 
    
K bodu 21 - 25   
Z položky ostatní služby je hrazen odvoz odpadů, praní prádla, poplatek za internet,TV, rozhlas, 
zpracování mezd, zpracování účetnictví, plavání žáků, nájem haly, pojištění žáků, revize, DDNM 
do 7.000,- Kč, střežení objektů   
   
K bodu 32   
Během roku došlo k nárůstu položky odpisů z důvodu nákupu investic (viz Investiční výdaje) 
   
Investiční výdaje 
 
traktor na sečení trávy 71 250,- Kč 
 
Kontroly 
 
Dne 26. 11. 2007 proběhla kontrola Ing. Ludmily Vendelové, vedoucí finančního odboru Města 
Staré Město. 
Kontrolovány: 
vnitřní směrnice – zpracovány 
účtový rozvrh – zpracován podle potřeb organizace 
účetní doklady (přijaté a vydané faktury, pokladní doklady) 
interní doklady 
Zjištěné nedostatky: 
Neúplná faktura č. 1164, chybí strana č. 1, u faktur č. 1470 – 1640 chybí podpis příkazce a kdo 
zaúčtoval. U pokladního doklady 500066 chybí příloha. 
Uvedené nedostatky byly ve stanoveném termínu odstraněny. 
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Hodnocení školy 

 
Hodnocení školy v tomto školním roce neproběhlo. 
 

Závěr výroční zprávy 
  

V uplynulém školním roce jsme se snažili využít poznatky získané na školeních 
osobnostní a sociální výchovy a jejich implementaci do výuky.  

Opět jako každoročně jsme nabídli žákům širokou nabídku volitelných předmětů. Naši 
žáci byli úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád.  

Škola organizovala okresní kola soutěží a akreditované vzdělávací akce pro učitele 
ostatních škol. 

Škola se významně podílí i na charitativní činnosti. 
I nadále budeme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou. Postupně přecházíme 

na rozšířenou výuku matematiky a informatiky. 
 Věříme, že budeme úspěšní v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, 

budeme nadále integrovat žáky s tělesným i zrakovým postižením. 
Zaměřujeme se na nové trendy ve výuce, jako jsou oborové dny, projektové vyučování, 

poznávací pobyt žáků 6. tříd apod.. Chceme nadále kvalitní prevencí předcházet společensky 
negativním jevům.  

Vzhledem k dobré aprobovanosti učitelů i k solidním materiálním podmínkám věříme, že 
se nám cíle a priority daří plnit.  

Víme i o svých nedostatcích. Podle ohlasů široké veřejnosti však máme důvod se 
domnívat, že Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště patří mezi kvalitní výchovně-
vzdělávací zařízení.  
 
Datum zpracování zprávy:       srpen 2008 
  
Datum projednání na poradě pracovníků školy:    29 . srpen 2008 
 
Předložení radě školy:       3. září 2008 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
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