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Mgr. Iva Klimešová, změna pracovní smlouvy od 3. 9. 2001 
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Pracovník pro informace: Jana Trubačíková, hospodářka školy
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Součásti školy: základní škola kapacita 1 110
školní družina kapacita    175
školní klub kapacita    600
školní jídelny kapacita 1 150

Zřizovatel: Město Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03, IČO: 567 884
Starosta: Josef Bazala
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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 2009/2010 (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 14 294 21 16,4 17,93
2. stupeň 15 359 23,93 26,069 13,77
Školní družina 5 140 28 4,01 34,91
Školní klub* 27 375 13,89 2,5 150
V  pedagogických  pracovnících  není  započtena  asistentka  pedagoga  (úvazek  1)  a   školní 
psycholožka (úvazek 0,5). 
Stavy na začátku školního roku.
*Počet žáků na skupinu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je započítán pouze jednou, i když 
spousta žáků navštěvuje kroužků více. 

Školní jídelna strávníci ZŠ Strávníci MŠ počet pracovníků
Za Školou 100 263 89 5,4
Komenského 1720 324 71 5,7
Stavy  ve  školní  jídelně  jsou  uvedeny  k 1.1.2010,  protože  od  tohoto  data  je  jídelna  na  ulici 
Komenského vývařovnou pro MŠ Rastislavova,  jídelna na ulici  Za Školou vývařovnou pro MŠ 
křesťanská (dříve pro obě MŠ vařila jídelna v ulici Za Školou).

Vzdělávací program školy 

Vzdělávací program: 5. ročník: Základní škola, č.j. 16847/96-2, 54 žáci
1.  -  4.,  6.  -  9.  ročník:  školní  vzdělávací  program  pro  základní 
vzdělávání Škola pro život, 599 žáků
v 6. až 9. ročníku třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 
(102 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 (2 skupiny)
Programování (2 skupiny)
Kondiční hry (2 skupiny – společně s 9.D)

8. a 9. ročník
Jazyk německý (druhý cizí jazyk - 5 skupin)
Jazyk anglický (druhý cizí jazyk - 1 skupina)
Cvičení z matematiky (5 skupin)
Tvorba www (2 skupiny)
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal, softbal, aerobic – celkem 
7 skupin)
Psaní na klávesnici (3 skupiny)
Cvičení z jazyka českého (4 skupiny)
Chemicko-biologická praktika (3 skupiny)
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Chemické hry a pokusy (2 skupiny)
Mediální výchova (1 skupina)
Počítačová grafika (3 skupiny)
Výtvarné činnosti (1 skupina)
Konverzace v jazyce anglickém (1 skupina)
Volba povolání (2 skupiny)
Regionální historie (1 skupina)
Domácnost (1 skupina)
Technické kreslení (1 skupina)
Zajímavá matematika (1 skupina)
Seminář z jazyka českého (1 skupina)
Programování (1 skupina)
Finanční matematika (2 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 čtyři 
hodiny (z toho někteří tři hodiny druhý cizí jazyk), v 9. ročníku šest hodin. 

Nepovinné předměty:
I. stupeň: Dyslexie

Náboženství (5 skupin)
II. stupeň: Cvičení z jazyka českého (1 skupina)

Náboženství (2 skupiny)

Údaje o pracovnících školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010 (včetně ŠD a ŠK)

počet fyzických osob přepočtené 
úvazky

Interní pracovníci 52 48,0
Externí pracovníci 9 0,64
V tabulce započítána asistentka pedagoga (úvazek 1) a školní psycholožka (úvazek 0,5).

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010 

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. + Aj
4. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
5. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv
6. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj
7. učitelka 0,4  VŠ učitelství 1. st.
8. zástupce ředitele 1  VŠ učitelství 1. st. + uč. MŠ
9. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Hv
10. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
11. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Hv
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12. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Spec. pedagogika
13. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Pč
14. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
15. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj
16. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
17. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv
18. asistentka pedagoga 1  VŠ spec. pedagogika + M II. st.

II. stupeň (začátek šk. roku)
1. učitelka 1 VŠ učitelství Jč - D
2. učitel 0,41 VŠ učitelství Jč – bez státní zk. 
3. učitelka 1 VŠ učitelství Hv
4. učitelka 0,5 VŠ učitelství M - Tv
5. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Ov
6. učitel 1 VŠ učitelství Př – Z
7. učitelka 0,955 VŠ učitelství Jč - Hv
8. ředitel 1 VŠ učitelství Jč – D
9. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch
10. učitelka 1 VŠ učitelství D – Nj
11. učitelka 1 VŠ učitelství Z – Tv
12. učitelka 1 VŠ učitelství Z – Tv
13. učitelka 1 VŠ učitelství M – F
14. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství M – F
15. učitel 0,568 VŠ učitelství Hv
16. učitelka 1 SŠ, Vv
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 M – Ov 
21. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Hv
22. učitelka 1 VŠ učitelství Č – Ov
23. učitelka 0,636 VŠ, Pč
24. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch - Inf
25. učitelka 1 VŠ, Aj
26. učitelka 1 VŠ učitelství Bi – Ch
27. učitelka 1 SŠ, Aj, Nj
28. učitel 1 VŠ učitelství Př - Tv
29. psycholožka 0,5 VŠ

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 0,40  SŠ vychovatelství

Průměrný  věk  pedagogických  pracovníků  na  1.  stupni  je  43  let  a ve školní  družině  51  let. 
Na I. stupni  pracoval  ve  sboru  jeden  muž,  jedna  důchodkyně  na  částečný  úvazek  a  asistentka 
pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním. 
Výuku  jazyků  zajišťova1y  na  I.  stupni  tři  plně  aprobované  vyučující  a jedna  s  jazykově-
metodickým kurzem. Na mateřské dovolené máme i nadále tři učitelky. Jedna vyučující odchází 
do důchodu.

5



Od  září  pracovala  na  naší  škole  nová  vychovatelka  školní  družiny  na úvazek  0,70.  V  pátém 
oddělení pracovala na částečný úvazek důchodkyně. 
Na II. stupni je průměrný věk 39,4 let,  pracovalo zde 8 mužů. V průběhu školního roku odešly 
na mateřskou dovolenou tři vyučující,  jedna vyučující  je na rodičovské dovolené. Na jiné školy 
odchází tři vyučující.
Stále  je  velkým  problémem  zajištění  výuky  jazyka  anglického  –  na  II.  stupni  není  žádná 
z vyučujících aprobovaná, některé studují jazykově metodické kurzy, dvě vysokou školu.

Věkové složení pedagogů

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

počet 1 9 6 5 9 4 7 3 1

V tabulce je započítána školní psycholožka i asistentka pedagoga. 

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. 72 72 100    
4. 82 82 100
5. 62 62 100

Celkem první stupeň 342 342 100
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II. stupeň

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

Český jazyk 72 72 100
Anglický jazyk 79 42 53,2 37 46,8
Německý jazyk 18 18 100
Matematika 76,5 76,5 100
Výchova k občanství 14 14 100
Tělesná výchova 42 42 100
Zeměpis 29 29 100
Dějepis 31 31 100
Přírodopis 26 26 100
Hudební výchova 14,5 14,5 100
Výtvarná výchova 23 23 100
Fyzika 27 27 100
Chemie 16 16 100
Výchova ke zdraví 8 8 100
Praktické činnosti 29 29 100
Informatika 23 23 100
Domácnost 1 1 100
Volba povolání 2 2 100
Psaní na klávesnici 3 3 100
Technické kreslení 1 1 100
Mediální výchova 2 2 100
Chemicko-biologická 5 5 100
Chemické hry 2 2 100
Celkem druhý stupeň 544

Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2009/2010

počet fyzických osob přepočtené 
úvazky

Interní pracovníci 24 22,22

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2009/2010

Pracovní zařazení, 
funkce

Úvazek 
k 1. 1. 2010

Stupeň vzdělání, obor

Školní jídelna Za Školou
1. vedoucí jídelny 1 SEŠ
2. hlavní kuchařka 1 vyučena (kuchařka – servírka)
3. kuchařka 1 vyučena (kuchařka)
4. kuchařka 1 vyučena
5. kuchařka 1 vyučena
6. kuchařka 0,5 vyučena

Školní jídelna Komenského 1720
7. vedoucí jídelny 1 ÚSO s maturitou
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8. hlavní kuchařka 1 vyučena (kuchařka – servírka)
9. kuchařka 1 SO ekonomické
10. kuchařka 0,9 maturita + vyučena (kuchařka)
11. kuchařka 0,9 vyučena (kuchařka)
12. kuchařka 1 základní
Správní zaměstnanci ZŠ
13. školník 1 vyučen – provozní elektrikář

topič 0,48 vyučen
14. údržbář 1 vyučen
15. uklizečka 0,82 vyučena
16. uklizečka 1 vyučena
17. uklizečka 0,7 vyučena
18. uklizečka 1 SEŠ
19. uklizečka 0,87 vyučena
20. uklizečka 0,74 vyučena
21. uklizečka 0,74 základní vzdělání
22. uklizečka 0,74 vyučena
23. uklizečka 0,83 vyučena
24. hospodářka 1 SEŠ

Údaje o dalším vzdělávání 

Název akce počet 

1. Efektivní metody výuky na 1. st. ZŠ 1

2. Český jazyk a literatura na ZŠ 1

3. Učíme se číst a psát genetickou metodou 17

4. Metodický seminář jazyka anglického 1

5. Angličtina pro školáky - cyklus 2 části 1

6. Činností učení ve výuce angličtiny ve 3. ročníku 1

7. EU - peníze školám 4

8. Nadaný žák - konference 1

9. Učitel a první pomoc 4

10. Interaktivní tabule 17

11. Fraus - programy IT 12

12. Velká Morava - Památník - přednáška 2

13. Jak komunikovat s rodiči 1

14. Infoa - seminář o učebnicích Aj 1

15. E-TWINNING - národní konference 2

16. Tvořivá škola 1

17. Tematický zájezd pro logopedické asistenty 1

18. Angličtina pro děti efektivně 1

19. Angličtina pro školáky - cyklus 2 části 1

20. Písnička v hudební výchově III. - pro mladší žáky 1

21. Čtení a psaní nás baví 1

22. Batoh plný nápadů (matematika) 1
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23. Komunikační dovednosti 1

24. Pohybové hry 2

25. Školení první pomoci 1

26. Jak pomoci autistickým dětem 1

27. Náslech - autista (ZŠ Uherské Hradiště, Kroměříž, Zlín a MŠ Rastislavova) 1

28. Leaderem uvnitř 2
29. Bakaláři – matrika 1

30. Rozumět dějinám 2

31. Malý labyrint češtiny 1

32. Sloh na II. stupni 1

33. Agrese a agresivní chování dětí a mládeže 7

34. Řízení kooperativní školy 1

35. Vzdělávání managementu 1

36. Ergonomie 1

37. Výchova k bezpečí 37

38. Motivace ve výuce chemie 1

39. Finanční gramotnost na školách 1

40. Finanční gramotnost KFP 1

41. Ústní projev – efektivní aktivita v jazyce anglickém 1

42. Jak učím fyziku 1

43. Moderní vyučování s Googlem 1

44. Rozvojový den 1

45. Pedagogický pracovník ve víru paragrafů 1

46. Řízení pracovního kolektivu 2

47. Konference VUP 3

48. Seminář pro žadatele ESF 1

49. Efektivní písemná komunikace 2

50. Aktuální stav školské legislativy 1

51. Školní řád 1

52. Konference učitelů jazyka anglického 1

53. Metoda CLIL 1

54. Motivační experimenty pro žáky 1

55. Setkání metodiků prevence 2
56. Aktivizační metody při výuce jazyka anglického 1

57. Počítačová grafika 1

58. Političtí vězňové – 50. léta 1

59. Methodology day 1
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Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků

V návaznosti na výuku čtení jsme pro vyučující I. stupně uspořádali dvoudenní seminář Učíme se 
číst  a  psát  genetickou  metodou  a  v příštím  školním  roce  se  chceme  věnovat  i 
možnostem  nápravy  nesprávných  čtecích  návyků.  V srpnu  proběhl  na  naší  ZŠ 
školení Dr. M. Navrátilové – Splývavé čtení,  jako jedna z metod nápravy čtení. 
Školení bylo pro vyučující prvního stupně nejen z naší školy, ale i ostatní zájemce. 
Proběhlo i proškolení pedagogů pro práci s interaktivní tabulí.

Celý pedagogický sbor absolvoval seminář Výchova k bezpečí,  vedoucí předmětových komisí  a 
metodických  sdružení  se  seznámili  s interaktivní  nabídkou  nakladatelství  Fraus, 
jehož jsme partnerskou školou. 

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.

Údaje o zařazování dětí a žáků
 

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2009/2010

Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2010
108 23 85

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2009/2010

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo
1. 59 59 0 0
2. 65 61 4 0
3. 59 54 3 2
4. 57 49 8 0
5. 54 43 11 0
Celkem 1.stupeň 294 266 26 2
6. 79 42 37 0
7. 88 41 46 1
8. 87 36 48 3
9. 102 28 74 0
Celkem 2.stupeň 356 147 205 4
Škola celkem 650 413 231 6

Údaje odpovídají počtu žáků na závěr školního roku.

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2009/2010  

Název školy Přijato

SOŠ a SOU Bzenec - zahradnice 1
Gymnázium Uherské Hradiště 12
Gymnázium Kyjov 1
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SOŠ Gymnázium Staré Město 7
SOŠ a Gymnázium Staré Město – ekonomie 7
SOŠ a Gymnázium Staré Město – ekologie 1
Střední zdravotnická škola Brno 1
Střední odborná škola zdravotnická a sociální Kyjov 1
Obchodní akademie Uherské Hradiště – obchodní akademie 1
Obchodní akademie Uherské Hradiště – lyceum 3
Obchodní akademie Uherské Hradiště – informatika 3
Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště – lyceum 3
Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště – zdravotní asistent 3
SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště – technické lyceum 2
SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště – strojírenství 1
SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště – elektrotechnika 2
Střední zdravotnická škola a VOŠ zdravotnická Zlín 1
SŠ Mesit Uherské Hradiště – mechanik NC strojů 2
SŠ Mesit Uherské Hradiště –  obráběč kovů 1
SŠ Mesit Uherské Hradiště –  mechanik elektronik 1
SŠ Mesit Uherské Hradiště –  zámečník 2
SŠ Mesit Uherské Hradiště –  elektrikář 3
SŠ Mesit Uherské Hradiště –  pečovatelka 1
SOU Uherský Brod  –  zedník 1
Střední vojenská škola Moravská Třebová 1
SŠ policejní Holešov                     1
SOŠ technická Mojmír – truhlář 4
SOŠ technická Mojmír – pozemní stavitelství 2
SOŠ technická Mojmír – zámečník 2
SOŠ technická Mojmír – automechanik 2
SOU Uherský Brod  – mechanik seřizovač, operátor 6
SPŠ Zlín – pozemní stavitelství 5
SŠ  průmyslová a hotelová Uherské Hradiště – hotelnictví a turismus 4
SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště – kuchař, číšník            2
SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště – obchodník 1
SŠ průmyslová a hotelová Uherské Hradiště – prodavač 2
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 2
SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště – kadeřnice 3
SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště – aranžérka 1
SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště – kosmetička 1
Střední pedagogická škola Kroměříž 1
Soukromá SOŠ Kunovice 1
SOŠ a SOU letecké Kunovice 1
SŠ oděvní a služeb Vizovice - kadeřnice 1
Neumístěno (žákyně se nikam nehlásily) 2
Celkem 106

Shrnutí

Gymnázia SOŠ SOU 
s maturitou

SOU Umělecké Neumístěno Celkem
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20 52 14 16 2 2 106
Odchod žáků z I. stupně

Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola
2 2 0

Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol
přihlášení přijatí přihlášení přijatí

29 20 8 5

Hodnocení  výsledků výchovného působení  
 

Problematika výchovného poradenství na škole 

I. stupeň
Během školního roku pracovalo na škole pět skupin nápravné péče. Patnáct dětí bylo integrováno 
na  základě  vyšetření  KPPP  Zlín  pracoviště   Uherské  Hradiště.  V jednom  případě  šlo  o žáka 
mimořádně nadaného, který byl vyšetřen v PPP Kroměříž. S tímto chlapcem se pracovalo pouze 
v rámci hodin matematiky. S integrovanými dětmi pracovaly tři vyučující – dyslektické asistentky.
Pro všechny tyto děti byl třídními učiteli vypracován individuální plán, který byl vždy schválen 
rodiči, ředitelem školy a poradnami.
V pololetí i na konci školního roku bylo každému integrovanému dítěti vypracováno dyslektickou 
asistentkou hodnocení jeho práce.
I  v tomto  školním  roce  pracovala  se žáky  z méně  podnětného  prostředí  asistentka  pedagoga. 
Věnovala se jim nejen ve vyučování, ale také po vyučování při přípravě na další školní den. Velmi 
se  osvědčila  při  docvičení  probraného  učiva  po  nemoci  žáků.  Novinkou  bylo  přijetí  školní 
psycholožky, která spolupracovala s třídními učiteli, rodiči i žáky.
Spolupráce  třídních  učitelů,  učitelů,  dyslektických  asistentů  i  školní  psycholožky  s výchovnou 
poradkyní byla velmi dobrá. 
Ve školním roce 2009/2010 nebyly řešeny závažnější výchovné přestupky.

II. stupeň
Od září  působí  na  naší  škole  školní  psycholožka,  která  řeší  případné  problémy se  žáky.  Měla 
několik sezení se třídou 7.D a individuální konzultace s rodiči a jednotlivými žáky.
V červnu výchovná poradkyně spolu s třídními učiteli provedla testy  programu SOCIOKLIMA, 
které budou konzultovány v září školního roku 2010/2011. Jednalo se o  třídy 6.A, 7.A, 7.B, 8.A a 
8.C. Testování dalších tříd se uskuteční v novém školním roce.
Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů, které vypracovali v září třídní učitelé 
ve spolupráci s ostatními učiteli.
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. ročníků ÚP v Uherském Hradišti a  Burzu středních škol v Uherském 
Hradišti.
Rodiče  byli  na  prvních  třídních  schůzkách informováni  o  akcích  souvisejících  s  volbou polání 
na naší škole. Při listopadových třídních schůzkách se uskutečnila beseda se zástupci středních škol, 
kteří informovali rodiče o studijních oborech a o podmínkách přijetí žáků na jejich školy vzhledem 
k možnosti podávání 3 přihlášek.
V říjnu žáci obdrželi příručky k volbě povolání a Atlas školství s přehledem škol.
Do konce listopadu odeslala výchovná poradkyně 3 přihlášky na umělecké školy.
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V lednu byla provedena instruktáž žáků k  vyplňování přihlášek,  které jim byly rozdány v den 
vydávání vysvědčení spolu s výstupním hodnocením a zápisovým lístkem.
Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny.
Přijímací zkoušky proběhly od 22. - 26. dubna 2010 a 2. kolo přijímacích zkoušek na některých 
školách se uskutečnilo nejdříve od 17. května 2010.
V tomto školním roce odchází z naší školy 106 žáků,  z  9. ročníku 102 žáků,  3 žáci z 8. ročníku 
a jedna žákyně ze 7. ročníku.
Výchovná poradkyně se účastnila pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů  žáků naší 
školy. Také se pravidelně účastnila akcí pořádaných PPP Uherské Hradiště.
Spolupracujeme s SPC Zlín a jejich pracovnice jezdí čtyřikrát ročně na konzultace s výchovnou 
poradkyní  a  sledují  žáka  při  práci  v  hodinách.  Na tyto  konzultace  jsou pozváni  i  rodiče  žáka. 
S tímto vycházejícím žákem evidovaným na SPC Zlín byla konzultována možnost dalšího studia 
a zároveň byla tato možnost projednána i s rodiči na SPC Zlín.

Výsledky prevence sociálně patologických jevů

Ve všech třídách probíhala prevence průběžně v hodinách s třídními učiteli.
V září  již  tradičně  proběhl  olympijský  den  čtvrtých  a  pátých  tříd.  Se  žáky  jsme  se  vydali 
do nedalekého Kunovského lesa. Zde probíhalo velké soutěžení. Kromě tradičního běhu čtvrtých 
a pátých tříd si žáci vyzkoušeli hod granátem, přenos raněného, Kimovu hru, pavučinu a hledání 
pokladu. Žáci získali nové kamarády a obohatili se novými zkušenostmi.
V listopadu jsme s dětmi 4. a 5.tříd vyplňovali anonymní dotazníky, kterými jsme zjišťovali, v jaké 
míře  se  objeví  šikana  mezi  dětmi.  V  menším  měřítku  se  objevuje.  Projevuje  se  ubližováním, 
zastrašováním a zesměšňováním spolužáků ve třídě. Rodiče byli seznámeni s výsledky na třídních 
schůzkách.  Vzhledem k  ojedinělým případům projevů  šikany  není  nutné  navštěvovat  středisko 
výchovné péče, ale je nutné s dětmi často hovořit a přistupovat k problémovým dětem individuálně
ve spolupráci s rodiči a školní psycholožkou.
Naše  škola  se  zúčastnila  preventivního  programu  Hasičského  záchranného  sboru  v Uherském 
Hradišti pod názvem „Výuka dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva.“
Koncem  dubna  k nám  zavítali  do  2.  tříd  speciálně  vyškolení  instruktoři  z řad  profesionálních 
a dobrovolných hasičů s programem Hasík. Děti získaly přiměřené množství informací, jak předejít 
bolestným  tragédiím.  Odpovídaly  věku  a  schopnostem.  Jedná  s o  cílený  dlouhodobý  program, 
kterého se budeme pravidelně každý rok zúčastňovat.
Velmi  dobrou spolupráci  máme také  s Policií  ČR,  která  pro  naše  žáky  připravila  bezpečnostní 
programy. Pro druháčky s názvem Bezpečný domov a pro čtvrtý ročník Bezpečný internet.  Zde 
policisté seznámili žáky s nebezpečím, které na ně může na internetu číhat. 
V měsíci květnu a červnu  probíhal ve  2., 3., 4. a 5. ročníku  peer program, který si pro naše žáky 
nachystali peer aktivisti z II. stupně naší školy.
Ve 2. třídách proběhl program na téma ,,Zdraví a zdravý životní styl “. Kamarádi z II. stupně si 
s dětmi  povídali  o  zdravém životním stylu  formou otázek  a  odpovědí.  Pracovali  ve  skupinách, 
ve kterých   zapřemýšleli  o  záporných  a  kladných  jevech  životního  stylu.  Sedmáci  se  dotkli 
tématu ,,Drogy a jejich užívání“. Ukázali dětem obrázky bylin, ze kterých se vaří léčivé čaje. 
Ve 3.  třídách peer  aktivisté  děti  seznamovali  s dlouhodobými a  krátkodobými účinky kouření. 
Předvedli názornou ukázku pomocí láhve a cigarety, jak vypadají kuřákovy plíce. Děti si zahrály 
scénky s různými způsoby odmítnutí.
Ve  4.třídách proběhl  program  formou  otázek  a  odpovědí,  jaké  mají  zkušenosti  s  alkoholem 
a kouřením.  Následovala  přednáška  o  drogách  a  jejich  účincích  na  člověka.  Peeristé  předvedli 
modelové  ukázky odmítání  alkoholu.  V druhé části  programu se věnovali  zdravému životnímu 
stylu. Byli rozděleni do skupin a plnili zadané úkoly. Děti byly za aktivní práci odměněny.
V 5.  třídách probíhal  peer  program formou  besedy.  Žáci  diskutovali  s  kamarády  z  II.  stupně 
na téma ,,Drogy, alkohol, kouření a měkké drogy“. Byli poučeni o látkách obsažených v drogách 
a o jejich vlivu na zdraví člověka. Na závěr školního roku se zúčastnili besedy, kterou vedla školní 
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psycholožka. Dětem byly demonstrovány negativní účinky kouření, jeho návykovost a škodlivost 
jak pro vlastní zdraví, tak i pro široké okolí. Děti si také samy vytvořily vlastní reklamu v boji proti 
kouření.

II.stupeň
Peer program, jako nejdůležitější  část  preventivních aktivit  naší  školy, letos   probíhal za účasti 
nových  peer  aktivistů,  kteří  byli  vybráni  a  v  průběhu  celého  školního  roku  systematicky 
proškolováni prostřednictvím školního metodika prevence a školní psycholožky.
Letos se jednalo o šest žáků sedmého a osmého ročníku a tři žákyně devátého ročníku, byli předem 
připraveni a zaškoleni také prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP Uherské Hradiště. 
Peer  program  probíhal  v  hodinách  výchovy  ke  zdraví  a  výchovy  k  občanství  v  6.  ročníku, 
v hodinách výchovy ke zdraví v 7. ročníku, v 8. ročníku v hodinách výchovy k občanství, hudební 
a výtvarné výchově a v 9. ročníku v hodinách výchovy k občanství v měsících květnu a červnu 
v souladu s tematickými plány těchto předmětů. 
Jako každým rokem proběhl na naší škole průběžný dotazníkový průzkum, který má za úkol odhalit 
výskyt  šikany  na  naší  škole.  Na  jeho  realizaci  spolupracovali  metodik  prevence,  školní 
psycholožka, výchovný poradce a vedení školy. Byly použity již vyzkoušené druhy dotazníků. 
Usoudili jsme, že nejvhodnější a nejefektivnější bude, pokud tyto dotazníky rozdají třídní učitelé 
na třídnických  hodinách,  ve  kterých  budou  žáci  anonymně  a  při  dodržení  soukromí  odpovídat 
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  vedení  školy,  školního  metodika  prevence 
a třídních učitelů.
Na úvod školního roku 2009/2010 jsme v rámci minimálního preventivního programu vypracovali 
projekt s názvem Školní poradenské centrum, který byl schválen MŠMT a celková výše dotace 
bude činit 80 000,- Kč. Hlavním cílem projektu je připravit a realizovat školní poradenské centrum, 
ve kterém budou spolupracovat školní psycholog, výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň a školní 
metodici prevence pro 1. a 2. stupeň. Nejdůležitější osobou je školní psycholožka, pro jejíž práci 
musíme vytvořit podmínky. Bude nutné zlepšit vybavení jejích dvou  pracoven (pro každou budovu 
zvlášť) a zakoupit potřebný materiál.
V závěru letošního školního roku proběhlo pilotní on-line mapování vztahů ve třídách programem 
Socioklima.  Zkoumali  jsme  socioklima  v pěti  třídách.  On-line  odpovídání  prostřednictvím 
jednoduchého  a  přehledného  obrázkového  dotazníku  se  líbilo  žákům  i  pedagogům,  a  proto 
předpokládáme,  že  budeme  tímto  způsobem  od  příštího  školního  roku  testovat  celou  školu 
a výstupy tohoto mapování vztahů ve třídách by mohly nahradit stávající dotazníky, které zkoumají 
míru výskytu šikany v jednotlivých třídách. 
Problémem tohoto školního roku jsou neomluvené hodiny. Zjištěné případy byly neprodleně řešeny 
s rodič.  Pokud  se  jednalo  o  větší  počet  neomluvených  hodin,  kontaktovali  jsme  přestupkovou 
komisi Městského úřadu v Uherském Hradišti (ve třech případech). Důslednou kontrolou docházky 
jsme zabránili zvyšování neomluvených hodin, oproti školnímu roku 2008/2009 došlo k výraznému 
snížení.

Výchovná opatření udělená v     průběhu školního roku  

Pochvaly Napomenutí Důtka tř. učitele Důtka ředitele
I. stupeň 104 4 5 4
II. stupeň 100 44 63 37
Celkem 204 48 68 41

Snížené stupně z     chování na konci školního roku  

I. stupeň II. stupeň
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2 – uspokojivé 0 6
3 – neuspokojivé 0 3
Neomluvené hodiny za školní rok 2009/2010

I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 16 62
2. pololetí 14 122
za školní rok 30 184

Údaje o integrovaných žácích (začátek šk. roku): 

Druh postižení Počet žáků
Zrakové postižení 0
Tělesné postižení 0
S kombinací postižení 0
S vývojovými poruchami učení 19
Nadaný žák 1

V tomto  školním  roce  bylo  na  I.  stupni  integrováno  16  žáků.  Ve  všech  případech  šlo  o žáky 
s vývojovými  poruchami  učení  a jeden  byl  integrován  jako  nadané  dítě.  Tento  žák  pracoval 
individuálně  v  rámci  hodin  matematiky  podle  individuálního  vzdělávacího  plánu.  Ostatní 
navštěvovali  mimo  vyučování  kroužek  dyslexie.  Ve výuce  pracovali  všichni  tito  žáci  podle 
individuálního vzdělávacího plánu. 
Ve školním roce 2009/2010 bylo do KPPP Zlín pobočka Uherské Hradiště odesláno na vyšetření 
30 dětí.  Ve  dvou  případech   byl  dětem  pedagogicko-psychologickou  poradnou  doporučen 
dyslektický pobyt bez integrace. 

V září výchovná poradkyně II. stupně vypracovala seznam integrovaných žáků na základě vyšetření 
PPP Uherské Hradiště a SPC Zlín. Na začátku školního roku jsme měli 4 integrované žáky, z toho 
1 žáka integrovaného SPC Zlín. Vzhledem k malému počtu žáků byla vytvořena jedna pracovní 
skupina,  která  se  scházela  každý  týden  1  vyučovací  hodinu.  V lednu  byla  2  žákům ukončena 
integrace. Žáci, kteří jsou vyřazeni z integrace, jsou zohledňováni dle pokynů MŠMT.
Během školního roku bylo posláno 8 žáků na vyšetření  na PPP Uherské Hradiště,  žádný nebyl 
integrovaný. 

Soutěže a přehlídky

V uplynulém školním roce se žáci zapojili do těchto soutěží:

Vybíjená 
Švihadlový král 
Zazpívej, slavíčku
Recitační soutěž
Mc Donald’s Cup
Dopravní soutěž
Kinderiáda
Atletika
Atletický čtyřboj 
Matematický klokan
Přírodovědná soutěž MěÚ
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
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Olympiáda z jazyka českého
Zeměpisná olympiáda 6. – 9. ročník
Olympiáda v jazyce anglickém 6. - 9. 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
Sudoku
Finanční gramotnost
Logická olympiáda
Píšu povídky, píšu básně
Filmařská soutěž Multikina Palace cinemas

Významná umístění a výsledky v soutěžích

Za největší úspěchy žáků považujeme:

Jan Buřil, 8.D, Jakub Ketman, 9.B, Petr Plevák, 8.D,  1. místo v krajském kole v celostátní soutěži 
Finanční gramotnost, reprezentace v kole republikovém
1.místo starší žáci, softbalová školní liga – vítěz krajského kola, 4. místo v ČR
Karolína Gebrtová, 7.D,  1. místo v okresním kole Pythagoriády, kategorie 7. ročník
Jan Nekarda, 3.A, 1. – 5. místo v okresním kole Matematického klokana, kategorie Cvrček
Jakub  Balga,  Viktor  Pavlík,  Markéta  Stránská  –  3.  –  5.  místo  v  okresním  kole  Matematické 
olympiády, kategorie Z5
Diana Jurásková, 8.D, 1. – 3. místo v okresním kole Matematické olympiády, kategorie Z8
Karolína Gebrtová, 7.D, 1. místo v turnaji v Sudoku
Magda Habartíková, 8.C, 2. místo v turnaji v Sudoku
Lukáš Tománek, 9.D, 1. místo v okresním kole soutěže v informatice
Lenka Borowská, 8.D, 2. – 3. místo v okresním kole soutěže v informatice
Monika Švrčinová, 6.A, 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády
Michal Staufčík, 9.D, 3. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, reprezentace v krajském kole
Karolína Gebrtová, 7.D, 3. místo v okresním kole Archimediády
Divácká cena v celorepublikové filmařské soutěži Multikina Palace cinemas – třída 7.D
Jakub Ketman, 9.B – reprezentace v krajském kole Dějepisné olympiády
Jakub Balga, V.B, 2. místo v krajském kole Logické olympiády
Květoslav Hönig, 9.B, čestné uznání v literární soutěži Píšu povídky, píšu básně – poezie
Kateřina Rathouská, 4. B, David Soško, 7.D, čestné uznání ve výtvarné soutěži Ex-libris 2010
M. Staufčíková, V.A, 1. místo ve skoku z místa na halové olympiádě
T. Sobek, V.B, 1. místo ve skoku z místa na halové olympiádě 
J. Vaďurová, V.B, 1. místo v hodu míčkem na halové olympiádě
M. Skřivan, III.A, 2. místo ve vytrvalostním běhu na halové olympiádě
A. Šatavová, V.B, 2. místo v SUDOKU (Zlínsko)
T. Slováček, IV.A, 3. místo ve vytrvalostním běhu na halové olympiádě
T. Jelínek, III.C, 3. místo ve skoku z místa na halové olympiádě
1. místo ve výtvarné soutěži Honzíkova cesta vánoční Evropou – žáci III.B
1. místo v okresním přeboru škol v šachu – kategorie 1. – 5. ročník
2. místo v okresním kole McDonad’s Cup – mladší žáci
2. místo ve vybíjené na sportovních hrách v Uherském Hradišti
2. místo v malé kopané na sportovních hrách v Uherském Hradišti
3. místo v krajském přeboru škol v šachu – kategorie 1. – 5. ročník
3. místo v halové olympiádě mladšího žactva
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3. místo v okresním kole McDonad’s Cup – starší žáci
1. místo ve fotbalu na sportovních hrách v Uherském Hradišti
1. místo v beach volejbale na sportovních hrách v Uherském Hradišti
2. místo starší žákovská liga florbalu  Žaliflo
Robin Feldvabel,. 1. místo v oblastním kole Zazpívej, slavíčku 2010
Lukáš Balajka, Cena diváka v oblastním kole Zazpívej, slavíčku 2010         
Jan Mikuš, 1.místo v soutěžní přehlídce nejlepších dětských verbířů z regionu Uherskohradišťsko a 
Uherskobrodsko
Michal  Fryšták,  3.  místo  v  soutěžní  přehlídce  nejlepších  dětských  verbířů  z  regionu 
Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko
Lukáš  Balajka,  1.  místo  v  soutěžní  přehlídce  nejlepších  dětských  verbířů  z  regionu 
Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko
Robin  Feldvabel,  2.  místo  v  soutěžní  přehlídce  nejlepších  dětských  verbířů  z  regionu 
Uherskohradišťsko a Uherskobrodsko
Jan Mikuš, 3.místo v národní soutěžní přehlídce „O nejlepšího dětského verbíře Slovácka“
Lukáš Balajka, 1. místo v národní soutěžní přehlídce „O nejlepšího dětského verbíře Slovácka“
Robin Feldvabel, 2. místo v národní soutěžní přehlídce „O nejlepšího dětského verbíře Slovácka“

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy

- školní vzdělávací program Škola pro život ve všech ročnících kromě pátého
- vydání informační brožury pro rodiče
- seminář Chemie trošku jinak
- seminář Otevřená školní zahrada
- týdenní pobyt v Trenčíně (reprezentanti školy v soutěžích a olympiádách)
- poznávací pobyty 6. tříd
- Olympijský den
- předplatné do Městského divadla Zlín
- sběry papíru
- návštěva divadelních a filmových představení, burzy středních škol, návštěva úřadu práce, 

Městského úřadu ve Starém Městě
- exkurze žáků 9. ročníku do Dukovan a Dalešic, do Osvětimi
- exkurze 8. ročníku do ZOO Lešná
- exkurze na školní statek, Kovosteel, do redakce Slováckého deníku, do cestovní kanceláře 
- návštěvy Slováckého muzea a archívu, galerie, knihoven
- exkurze do Brna (Hry a klamy), exkurze Strání - Květná
- lyžování v Alpách, wellnes
- vánoční jarmarky, Mikulášská škola
- vystupování folklorní skupiny při akcích školy
- spolupráce s NDKS 
- přijímací zkoušky nanečisto z jazyka českého a matematiky
- organizace  okresních  kol  soutěží  (6  kategorií  Matematického  klokana,  2  kategorie  Pří-

rodovědného klokana, 2 kategorie Pythagoriády, 5 kategorií Matematické olympiády, soutěž 
v textovém editoru, soutěž v malování na počítači)

- Den jazyků
- lyžařské výcvikové kurzy
- pořady Dolinečky
- Matematický klokan (2. – 9. ročník)
- testy Scio ( 8., 9. ročník)
- adopce dítěte v Africe
- výstava ovoce a zeleniny
- matematické soustředění 6.D a 8.D na Kopánkách
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- rozloučení se žáky 9. ročníku
- exkurze 5. ročníku do Prahy
- přírodovědné a vlastivědné vycházky, přednášky
- zdravotnické přednášky pro žáky 6. tříd
- návštěva dopravního hřiště v Uherském Hradišti – 4. ročník
- pasování na čtenáře žáků 1. ročníku
- exkurze Moravský kras, Macocha  – 4. ročník
- pohádkový zápis dětí do 1. tříd
- návštěvy dětí z mateřských škol
- karnevaly
- šesťáci průvodci
- exkurze 4. ročníku Brno - Anthropos, hvězdárna
- třídní a ročníkové projekty např. Alternativní zdroje energie, Poznáváme země EU, Oborové 

dny
- realizace projektů Školní poradenské centrum a Zahrada v proměnách času
- přírodovědná soutěž MěÚ
- recitační soutěž – SVČ Klubko – ročníkové, školní, okrskové a okresní kolo
- Zazpívej, Slavíčku – ročníkové, školní, oblastní kolo
- Mc Donald´s Cup – školní, okrskové kolo
- besídky ke Dni matek
- halová olympiáda 1. stupeň ZŠ v Uherském Hradišti
- Kinderiáda v Uherském Hradišti
- dopravní soutěž – SVČ Klubko
- Hasík
- plavecké závody – region UH
- sportovní hry pro 5. ročník ZŠ Uherské Hradiště
- výtvarná soutěž pořádaná Českým svazem zahrádkářů
- turnaj v Sudoku – školní kolo, skvělá reprezentace ve Zlínské oblasti
- exkurze v Kovosteellu –  6. ročník
- účast při natáčení seriálu Znamení koně
- projektové dny 1. stupně: Naše město, Sousední státy ČR, Kniha o mně, Jak lidé žili dříve, 

Brno, Praha
- exkurze žáků 3. a 4. ročníku do Archeoskanzenu Modrá – týden Velké Moravy
- exkurze žáků 4. ročníku do památníku Velké Moravy
- Den otevřených dveří
- besedy v knihovně ve Starém Městě a B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti
- šachy
- besedy s policií:  Bezpečný domov, Bezpečná cesta do školy, Rizika internetu,  Setkávání 

s cizími lidmi,  bezpečný internet,  šikana,  Základy právního vědomí,  trestně právní odpo-
vědnost mladistvých 

- mezinárodní zeměpisná soutěž „Budoucnost ruku v ruce – budování přeshraniční spoluprá-
ce“ – 6.B

- Hanin kufřík – holocaust
- Trestní a rodinné právo (přednáška pro žáky 9. ročníku)

Údaje o významných mimoškolních aktivitách a projektech
  

Mimořádné pedagogické aktivity 

Důležitá  je  aktivita  vyučujících  v oblasti  dalšího vzdělávání.  Nejenom že se  vzdělávacích  akcí 
zúčastňují,  ale  také  je  sami  organizují.  Do konce roku 2009 jsme měli  akreditované  semináře 
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Přírodopis trošku jinak, Chemie trošku jinak, Digitální  fotografie,  Matematika převážně vážně,  
Náměty do hodin informatiky. V uplynulém školním roce proběhl seminář Chemie trošku jinak. 
Zúčastnilo  se  ho  jedenáct  vyučujících  z celého  Zlínského  kraje  a  setkal  se  s velkým ohlasem. 
Ostatní semináře pro nízký zájem neproběhly. 
Díky  aktivitě  vyučujících  matematiky  proběhlo  na  naší  škole  okresní  kolo  dvou  kategorií  
Pythagoriády – soutěžilo celkem 136 žáků 6. a 7. ročníků uherskohradišťských a uherskobrodských 
škol a odpovídajících ročníků gymnázií.
Na škole proběhla i  okresní kola všech kategorií    Matematických olympiád  , která jsme kompletně 
organizačně zajišťovali. Jednalo se o kategorie Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9. Významná byla i naše pomoc 
při organizaci krajského kola Matematické olympiády, kategorie Z9.
Neméně důležitá je organizace okresního kola všech kategorií nejrozšířenější mezinárodní soutěže 
Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 5 265 soutěžících. 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.
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.  
Na začátku školního roku jsme vydali informační brožuru pro rodiče. 
V červnu proběhlo za účasti 15 pedagogů z celého Zlínského kraje  představení zrekonstruované 
školní zahrady v areálu II. stupně. Bylo v ní vysázeno naučné arboretum, kde je každá rostlina 
označena cedulkou s fotografií a krátkou anotací.  Vysázeli  jsme bylinkové a trvalkové záhony, 
vybudovali pevného kompostiště.  Akce se setkala s velkým ohlasem, věříme, že bude inspirací 
pro zúčastněné školy.

Realizace projektů 

Z projektů vyhlášených MŠMT jsme realizovali projekt „Zahrada v     proměnách času  “ a „Školní  
poradenské centrum“.

Z vyhodnocení projektu Zahrada v     proměnách času   (financován z rozvojového programu Pod-
pora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách v roce 2009):

Hlavní aktivity školy realizují průřezové téma Environmentální výchova, jsou součástí školního 
vzdělávacího programu Škola pro život, podle kterého vyučujeme již čtvrtým rokem. Projektem 
Zahrada v proměnách času jsme je funkčně rozvíjeli.
V rámci projektu došlo k proměně školní zahrady - vysázení naučného arboreta, bylinkových 
záhonů, vybudování pevného kompostiště, vysázení ovocných stromů a části vinohradu.
Proběhla řada aktivit pro žáky:

Přírodovědná soutěž
Dne 26. května se žáci pátých tříd zúčastnili přírodovědné soutěže v jídelně naší školy. Cílem 
bylo zjistit všeobecné znalosti žáků z přírodovědy. Pětičlenná družstva páťáků řešila jednotlivé 
úkoly formou testu a poznáváním rostlin a živočichů.

Za botanickými krásami
V úterý 26. května a 2. června jeli žáci naší školy a ZŠ Ostrožská Nová Ves do CHKO Bílé 
Karpaty (lokality Suchovské louky a Drahy – Horní Němčí), která patří mezi vyhlášená místa s 
nejčetnějším výskytem terestrických orchidejí u nás. Z přibližně sedmdesáti druhů orchidejí za-
znamenaných na území ČR jich v Bílých Karpatech roste cca 45 druhů. 

Exkurze na jižní Moravě
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V červnu se žáci 8.C zúčastnili přírodovědné exkurze v Lednicko - valtickém areálu a Mikulově. 
V prostorách lednického zámku měli možnost zhlédnout výstavu exotických plazů a kvetoucích 
kaktusů, navštívit tropický zámecký skleník a tropická akvária Malawi. V zámeckém parku ur-
čovali a poznávali rostliny. Za zmínku stojí určitě i návštěva jeskyní na Turoldu, které se pyšní 
světovou raritou  -  pisolity  -  zvláštní  krasovou výzdobou,  kterou  lze  spatřit  asi  jen na  třech 
místech na naší planetě.

Hostětín
V úterý  16.  června  se  žáci  7.B  spolu  se  žáky  z  Ostrožské  Nové  Vsi  zúčastnili  exkurze  v 
Hostětíně, kde má sídlo centrum Veronika. Zhlédli ekologické provozy - moštárnu na ekolo-
gicky pěstované ovoce, kotle na biomasu, kořenovou čističku odpadních vod, nízkoenergetický 
dům. Vyslechli přednášku o rekuperaci tepla, ekologickém vytápění, o sluneční energii, poznali 
princip fotovoltaických článků a slunečních kolektorů. 

Exkurze Kovosteel
Žáci pátých ročníků navštívili 24. června Kovosteel ve Starém Městě. Zopakovali si, jak třídit 
odpad (výukový program Poklady z popelnice). 6. října stejný pořad absolvovali druháci.

Exkurze na Rochus
Ve středu 9. září se 8. třída ze ZŠ Ostrožská Nová Ves  zúčastnila exkurze na Rochus. Jedna 
ze zastávek byla u sedimentační nádrže, která byla vybudována z důvodů častých povodní, další 
u památného stromu oskeruše. Během exkurze se žáci seznámili s historií této významné evrop-
ské lokality, zhodnotili vliv člověka a přírody na formování okolní krajiny (vojenské cvičiště, 
erozní činnosti vinohradského potoka, zemědělská velkovýroba a malovýroba,…). Probíhala i 
odpovědní soutěž. 

Jak třídit elektroodpad?
V pondělí 14. září se žáci 7. ročníků účastnili akce pořádané společností Elektrovin. Byla zamě-
řena na informace o třídění elektroodpadu v domácnostech. Seznámili se s možností ukládání 
vysloužilých  elektrospotřebičů  do  sběrného  dvora  nebo  odevzdáním  prodejci  při  zakoupení 
nového.  Znalosti si ověřili v soutěži.

Les a my
Ve středu 16. září absolvovali žáci 7.D výukový program Les a my, který zorganizovalo pří-
rodovědné centrum Trnka Uherské Hradiště. Formou her a různých aktivit se v Kunovském lese 
dozvěděli spoustu nového o životě stromů, o živočiších, kteří mají v lese svůj domov, naučili se 
poznávat stromy.

Lužní lesy
Ve čtvrtek 17. září odjeli čtvrťáci do Veselí nad Moravou, kde v přístavišti nasedli na loď smě-
řující do lužního lesa v okolí Vnorov. I přes nepřízeň počasí si děti zahrály zajímavé hry přímo v 
lese. V připraveném programu se nedalo kvůli dešti  pokračovat,  proto se lodí přesunuli zpět 
do Veselí  a společně s lektory zvolili  suchou variantu přírodovědné exkurze ve Vzdělávacím 
a informačním středisku Bílé Karpaty - přednášku o obojživelnících a rostlinách vyskytujících 
se v lužních lesích. Poté následovala soutěž, která ověřila znalosti a pozornost žáků.
Stejnou akci absolvovali 21. září i čtvrťáci z Ostrožské Nové Vsi.

Exkurze do zlínské ZOO
V říjnu se žáci 8. ročníků zúčastnili přírodovědných exkurzí ve zlínské zoologické zahradě. Žáci 
8.A a 8.D absolvovali program pod názvem "Africké stepi a savany", který probíhal přímo v 
ZOO mezi africkými zvířaty. Měli možnost si přímo "osahat" některé typické přírodniny (vejce 
pštrosa, kopyto zebry, roh nosorožce, kůži slona, ...). Žáky 8.B a 8.C čekal program s názvem 
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"Amazonský deštný prales“.  Během hodiny a půl  se ve vzdělávacím centru ZOO dozvěděli 
mnoho zajímavých informací, poznávali netradiční ovoce a koření a závěrem zjišťovali své nově 
nabité vědomosti. Návštěva ZOO byla spojena s prohlídkou expozic a výběhů jednotlivých zo-
ogeografických oblastí, podle kterých je zlínská ZOO uspořádána. 

Exkurze do Brna
Ve čtvrtek 8. října se žáci 7. a 8. tříd ZŠ Ostrožská Nová Ves zúčastnili exkurze do Brna. Cílem 
cesty bylo Planetárium Mikuláše Koperníka na Kraví Hoře a botanická zahrada. V planetáriu 
žáci zhlédli výukový program „Geometrická optika“. V botanické zahradě navštívili skleníky, 
viděli řadu tropických a subtropických rostlin. Během výkladu vyplňovali pracovní listy.

Výstava ovoce a zeleniny
V říjnu si žáci, rodiče i široká veřejnost mohli prohlédnout v přízemí budovy I. stupně školy vý-
stavu ovoce a zeleniny, na které členové Českého zahrádkářského svazu Staré Město předvedli 
pěstitelské úspěchy. Součástí byla i výstava výtvarných prací žáků.

1.
Rybník - život ve vodě
Ve dnech 15. a 16. října proběhl ve spolupráci s Centrem ekologické výchovy Žabka program 
Rybník - život ve vodě, kterého se zúčastnili žáci 4. tříd. Program byl zaměřený na poznávání 
života nad i pod hladinou, zavedl žáky k rybníku a seznámil je s nejznámějšími živočichy a rost-
linami, které můžeme potkat u stojatých vod. V průběhu výukového programu žáci pracovali 
ve skupinách. Nejprve rozeznávali a pojmenovávali živočichy a rostliny podle obrázků. Poté ná-
sledovala diskuse, ve které se žáci dostali i k problémům ekologie jako celku. 

Elektrárny
V pondělí  3.  listopadu jeli  žáci  9. tříd na exkurzi do naší  největší  jaderné elektrárny v Du-
kovanech. V informačním středisku zhlédli tři krátké filmy, dozvěděli se, jak se ukládá radioak-
tivní odpad apod. Po dvou hodinách nabitých informacemi všichni přejeli do nedaleké přečerpá-
vací stanice a vodní elektrárny v Dalešicích, kde viděli i samotný provoz plně automatizované 
stanice.

Ekoprogramy
V rámci projektu Zahrada v proměnách času proběhly ekoprogramy Alternativní zdroje energie 
a Živá zahrada prezentované lektory Hnutí Duha z Olomouce. V těchto programech se žáci II. 
stupně dozvěděli nejenom o obnovitelných zdrojích energie, o třídění odpadů, ale i o ochraně 
rostlin proti škůdcům a plevelům pomocí jiných rostlin a živočichů. Během přednášky se žáci 
aktivně zapojovali do připravených aktivit a využili své nové znalosti v závěrečné soutěži.

Závěrečný seminář
Vyvrcholením celoročního projektu byl seminář, který proběhl 10. prosince. Zúčastnili se jej zá-
stupci okolních škol, obce i ČZS. Součástí byla výstava výtvarných prací, aranžovaných vazeb, 
sušených bylinek a nástěnného kalendáře naší školy na rok 2010. Účastníci navštívili arboretum, 
bylinkové a trvalkové záhony, ovocný sad, vinohrad a kompostiště. Žáci 9. ročníků připravili 
pro účastníky semináře v rámci  aktivity  Bylinkové pohlazení:  různé bylinkové pokrmy, po-
mazánky  a  nápoje.  Celý  projekt  jsme  shrnuli  v  prezentaci  jednotlivých  aktivit.  Je  součástí 
stránek školy. Byla rozeslána e-mailem na všechny školy okresu Uherské Hradiště.

V rámci Oblasti protidrogové politiky - prevence kriminality v kalendářním roce 2010 realizuje-
me projekt Školní poradenské centrum, 
Jeho hlavním cílem je připravit a realizovat školní poradenské centrum, ve kterém budou spolu-
pracovat školní psycholog,  výchovné poradkyně pro I.  a II.  stupeň a metodici  prevence pro 
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I. a II. stupeň. Vypracovali jsme Strategii prevence rizikových projevů chování na období 2009 - 
2012, kterou realizací projektu naplníme.
Popis jednotlivých částí projektu
1) realizace Strategie prevence rizikových projevů chování na období 2009 – 2012:
- vedení bloků školení pro výcvik peer aktivistů
- diagnostika sociálního klimatu tříd
- realizace screeningů, anket a dotazníků
- depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení, žáků 

nadaných a žáků s potenciálně rizikovým chováním
- individuální psychodiagnostické, psychoterapeutické, psychokorektivní, reedukační činnosti 

se žáky s výukovými a výchovnými problémy apod.

2) ustanovení pracovní skupiny pro prevenci rizikových projevů chování:
- bude koordinovat práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední školy, 

problematiky drog, psychologických vyšetření žáků
- bude poskytovat a propojovat poradenské služby poskytované školou se službami specia-

lizovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, IPS úřadů práce,...)
- bude poskytovat metodickou pomoc pedagogům

3) realizace poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pro peda-
gogy:
- příprava besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost
- příprava koncepce kariérového poradenství

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzvy č.16/2009 - 2.2.3 
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast 
podpory  Rozvoj  měst,  podoblast  podpory  Infrastruktura  pro  rozvoj  vzdělávání,  jsme  podali 
projekt Moderní učebny – Moderní škola, v celkové hodnotě  4 287 575 Kč. 
Projekt je zaměřen na zlepšení současné neuspokojivé situace v oblasti infrastruktury pro rozvoj 
vzdělávání prostřednictvím modernizace a stavebních úprav šesti učeben. Čtyři učebny budou 
modernizovány v budově II. stupně školy na ulici Komenského 1720, dvě učebny pak v budově 
I.stupně na Náměstí Hrdinů 1000. Základním cílem projektu je zlepšení kvality výuky žáků ZŠ, 
a to výuky informatiky a cizích jazyků. Projekt napomůže žákům a pedagogům ke snadnějšímu 
přístupu k informacím,  pomocí  informačních a komunikačních technologií  podstatně vylepší 
jejich znalosti ve zmíněných předmětech. Zkvalitněné zázemí umožní efektivnější způsoby výu-
ky, přinese do vyučovacích hodin více názornosti, která podporuje uchování informací a rozvíjí 
tvořivost,  přibližuje  žákům  leckdy  abstraktní  pojmy.  Z  pohledu  techniky  nejvíce  inovací 
do školského zařízení přinesou instalace nového IT vybavení, interaktivních tabulí,  ozvučení, 
dataprojektorů.
Projekt byl doporučen k dopracování, hlavní realizace proběhne v roce 2011.

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy Žádost o finanční 
podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs, prioritní osy Počáteční vzdělávání, ob-
lasti  podpory  Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách jsme podali  projekt 
Škola pro     život II.   

Projekt byl schválen a v období od 1. září 2010 do 28. února 2013 jej budeme realizovat. Cílem 
projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na ZŠ Staré 
Město. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a podpůrnými 
kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek 
a  učebních  materiálů  ve výuce.  Zvýšení  efektivity  práce  se  žáky bude probíhat  individualizací 
výuky  prostřednictvím  dělení  hodin  –  cizího  jazyka,  informatiky  a  volitelných  předmětů 
přírodovědného  zaměření.  V  rámci  projektu  bude  odučeno  celkem  936  hodin  (jazyk  anglický, 
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informatika, volitelné předměty – chemické hry a pokusy, chemicko-biologická praktika). Vznikne 
celkem 1 704 vzdělávacích materiálů. Celková hodnota projektu je 3 098 724,- Kč.

V rámci Nadace děti, kultura a sport jsme v I. pololetí školního roku realizovali projekty Flor-
bal - sport, který dnešní děti zajímá a Poznej život za sklem.
V případě prvního projektu došlo k zakoupení florbalového vybavení, ve druhém ke zlepšení 
podmínek činnosti přírodovědného kroužku. Hodnota každého projektu byla 20 000,- Kč. 
Nadace nám poskytla i peněžní dary ve výši 120 300,- Kč na podporu zdravého životního stylu 
žáků. Žáci I. i II. stupně zdarma navštěvovali zařízení Wellness ve Starém Městě. 
Nadace podpořila poznávací pobyty žáků 6. tříd a relaxační pobyt vybraných žáků II. stupně 
v hotelu Trenčín. Celková hodnota  dvou pobytů byla 1 290 185,- Kč. 

V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy Zlínský kraj - výzva 
č. 3  pro  GP  -  oblast  podpory  1.3,  prioritní  osy  Počáteční  vzdělávání,  oblast  podpory  Další 
vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení jsme vypracovali  projekt  Aktivně ke vzdělávání 
v celkové hodnotě  877 778,- Kč.
Partnerskými školami projektu jsou ZŠ Uherské Hradiště – Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ 
Jalubí,  ZŠ  Nedakonice  a  ZŠ  Zlechov.  Realizací  projektu  chceme  inovovat  školní  vzdělávací 
programy zapojených škol.  Vyučující  díky získaným zkušenostem ze seminářů  využijí  moderní 
pedagogické  výukové  metody  a  formy  práce.  Na  seminářích  získají  nástroje  pro  výchovu  a 
vzdělávání, aby mohli zvyšovat kompetence žáků. Zlepší se využití ICT a uplatňování moderních 
technologií, důraz je kladen i na environmentální vzdělávání. Aktivity budou připraveny „na míru" 
zapojeným školám tak, aby jejich efektivita byla co největší. Hlavní je aktivita Týmová spolupráce 
v praxi, která je potřebná pro úspěšnou realizaci školních vzdělávacích programů.
Stěžejním  cílem  projektu  je  partnerství,  výměna  zkušeností  i  příkladů  dobré  praxe,  zlepšení 
dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání.
Projekt byl přijat a budeme jej v příštích létech realizovat.

Významné mimoškolní aktivity žáků

I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti. V průběhu roku jsme uspořádali prodej 
drobných  předmětů  s motivem  koní,  výtěžek  je  věnován  na  Centrum  přípravy  koní 
pro hiporehabilitaci Chrpa.
Zapojili  jsme  se  i  do  veřejné  sbírky  Fondu  Sidus,  jejíž  výnos  je  určen  na  vybavení  dětských 
zdravotnických  zařízení  přístroji  (tentokrát  určeno  pro  Pediatrickou  kliniku  Univerzity  Karlovy 
2. lékařské fakulty Fakultní nemocnice v Motole a Dětskou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc) 
a vybavení  pro  dětské  pacienty,  aby  lépe  snášeli  pobyt  v nemocnici.  Slouží  také  individuálním 
pacientům při návratu do běžného života. 
Na škole proběhl také Sluníčkový den nadačního fondu Rozum a Cit.  Finanční prostředky vybrané 
pomocí sbírky budou použity na vybavení dětských pokojů, rekonstrukci bezbariérových prostor, 
rekonstrukce a přístavby obydlí, výpomoc pro sociálně slabší rodiny, vzdělávání a doučování dětí, 
volnočasové aktivity  dětí,  očkování  – prevenci,  společné akce pro děti  vyrůstající  v náhradních 
rodinách, na služby pro náhradní rodiny. 
Významná je adopce dívky z Afriky. Žáci naší školy před pěti roky adoptovali Anne Adhiambo, 
která se narodila 11. 10. 2001. Má dva starší sourozence. Děti jsou sirotci a stará se o ně babička. 
Pochází z Rusinga Island - malý ostrov na Viktoria Lake.  Výhodou je, že babička o Anne žákům 
píše, takže si žáci umí představit, jak její život vypadá. Ve škole jsou vystaveny dopisy i fotografie, 
které nám posílají. V letošním roce jsme Anne zaplatili i zdravotní pojištění.
I letos pokračovala spolupráce s  Ústavem sociální péče ve Starém Městě. Jeho klienti  navštívili 
školní vánoční dílničky. V prosinci navštívily naše děti ústav a předaly chovancům drobné dárky. 
Významnou akcí byly sběry papíru na obou stupních školy. Jejich výtěžek jsme použili mimo jiné 
i k zaplacení poplatku na adopci a k zakoupení papíru na kopírování pro samotné žáky. 
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Školní klub

V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky:
- Dolinečka (3 skupiny)
- angličtina pro nejmenší (1 skupina)
- pohybové hry (2 skupiny)
- logopedie (3 skupiny)
- výpočetní technika (1 skupina)
- malý novinář (1 skupina)
- dovedné ruce (1 skupina)
- florbal (2 skupiny)
- softbal (1 skupina)
- volejbal (2 skupiny)
- keramický kroužek (5 skupin) 

- debrujáři (1 skupina)
- košíková (1 skupina)
- turistický (1 skupina)
- Nebojme se matematiky (2 skupiny)
- teraristika (1 skupina)
- šachy (2 skupiny)
- divadelní (1 skupina)
- folklorní (1 skupina)
- školní časopis (1 skupina)
- Šikula (1 skupina)
- jazyk anglický (3 skupiny)

Postupně se nám daří zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou. Oba stupně jsou připojeny 
pevným připojením k internetu, žáci a vyučující mají k dispozici interaktivní tabuli Smart Board 
na I. stupni a ENO na II. stupni.
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

Nadále jsme spolupracovali s Městskou knihovnou ve Starém Městě. Knihovnice chystaly pro 
naše žáky besedy o spisovatelích a různých žánrech dětské literatury. Na podzim připravily pro 
žáky 1. – 3. ročníku besedu s ilustrátorem Adolfem Dufkem. V měsíci dubnu s námi a MěÚ při-
chystaly pro žáky 1. ročníku Pasování na čtenáře. Knihovna B. B. Buchlovana v Uherském Hra-
dišti pro žáky pátého ročníku připravila besedu na téma "Karel Čapek". 

První stupeň tradičně  spolupracuje  se staroměstskými  mateřskými  školami  a  MŠ v Kostelanech 
nad Moravou. Předškoláci se seznamují s prostředím základní školy. Podívají se, co se již naučili 
jejich starší kamarádi, kteří prvním rokem školu navštěvují.  Mohou si vyzkoušet, jaké to je být 
školákem a zasednout do školní lavice, společně si zacvičí v tělocvičně. 
Výchovná poradkyně z I. stupně  se školní psycholožkou 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.  V letošním  školním  roce  se  rozšířila 
o konzultace se školní psycholožkou. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě 
s vyučujícími, dále i v době akcí (např. jarmarky, dílničky, vernisáže, ...) 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 Všeználek, 
který mapuje život školy. Na prvním stupni žáci vydávají školní časopis Smajlík. Vychází čtyřikrát 
ročně. V letošním školním roce vyšel i jeden vánoční speciál.
Spolupráce  s romskou  komunitou  se  v letošním  školním  roce  soustředila  především  na  práci 
asistentky pedagoga, která se romským dětem věnovala především ve vyučování a bezprostředně 
po něm. Chyběla nám romská asistentka, aby zajistila styk školy s romskými rodiči a rodinami. 
Škola spolupracuje se SVČ Klubko ve Starém Městě, které má bohatý výběr kroužků a zájmových 
činností. Významná je spolupráce s I. stupněm školy při organizaci zábavných akcí pro nejmenší 
(maškarní  karneval,  dílničky  nebo  MDD,  výroba  dárečků  ke  Dni  matek,  spolupráce  při akcích 
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ke Dni  Země).  Tradičně  pořádá  SVČ  Klubko  pro  naše  žáky  jízdu  zručnosti:  1.  –  3.  ročník 
na koloběžkách, 4. – 9. na kolech. 
Škola je členem AŠSK.
Spolupracujeme 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 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  školami  v Nedakonicích 
a ve Zlechově, v Ostrožské  Nové  Vsi,  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. 
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 i Pasování na čtenáře.
Využíváme i spolupráce s SVP Help a pravidelně po dobu celého školního roku spolupracujeme 
s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou.
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 odborem  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  v  Uherském 
Hradišti.
Spolupracujeme i s Ústavem sociální péče ve Starém Městě, který sídlí nedaleko budovy II. stupně.
S odborovou organizací a s organizacemi zaměstnavatelů nespolupracujeme. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
 

V závěru školního roku jsme ČŠI předložili náš školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Škola pro život. Výsledky hodnocení dosud neznáme.

 Údaje o výsledcích kontrol

Dne 8. prosince 2009 byla vykonána kontrola Města Staré Město, finančního odboru, s předmětem 
kontroly  účelnosti,  hospodárnosti  a  efektivnosti  hospodaření  organizace  za  období  od  1.1.2009 
do 31.10. 2009.
Závěr kontroly:
Účetní  evidence  je  vedena  v souladu  se  zákonem o  účetnictví,  zásada  účelnosti,  hospodárnosti 
a efektivnosti hospodaření je dodržována. 

Dne 16.  února 2010 byla  provedena  kontrola  Moravským zemským archivem v     Brně   –  Státním 
okresním archivem Uherské Hradiště. Předmětem kontroly bylo ukládání dokumentů ve spisovně 
a jejich evidence. 
Kontrolní zjištění:
Ukládání dokumentů ve spisovně
Vyřízené  a  uzavřené  dokumenty  kontrolovaného  subjektu  jsou  ukládány  v centrální  spisovně 
v budově  školy  na  adrese  Komenského  1720,  Staré  Město,  a  to  včetně  dokumentů  vzniklých 
v pobočných budovách.  Ukládané  dokumenty jsou označovány v souladu s platnými  zákonnými 
normami v oblasti spisové služby spisovým znakem, věcným obsahem, rokem vzniku, skartačním 
znakem a skartační lhůtou.
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Ve spisovně jsou uloženy zejména třídní výkazy od školního roku 1954/1955, dokumentace školy 
od roku 1980, výroční zprávy od roku 1997, finanční archiv atd. Poslední skartace proběhla v roce 
2006.
Evidence dokumentů
Pro evidenci dokumentů předávaných do spisovny je vedena archivní kniha, vytvořená v programu 
Excel. Spisy jsou zapisovány v nepřetržité číselné řadě. Rubriky takto vedené archivní knihy jsou 
řádně  vyplňovány  včetně  záznamu  o  vyřazení  spisu  ve  skartačním  řízení.  Pro  snazší  orientaci 
ve spisovně slouží lokační přehled. 

Dne 16. března 2010 byly v obou školních jídelnách provedeny kontroly Krajské hygienické stanice  
Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Předmět a účel kontroly:  
Státní  zdravotnický  dozor  zaměřený  na  kontrolu  plnění  povinností  dle  Nařízení  Evropského 
parlamentu a Rady č. 852/2004, o hygieně potravin,..
Shrnutí kontrolních zjištění:
nebyly zjištěny vážnější nedostatky

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2009

Celková finanční závěrka roku 2009

hlavní činnost doplňková činnost
Příjmy celkem 36 553 104,38 Kč 17 800,00 Kč
Výdaje celkem 36 544 101,72 Kč 11 257,00 Kč
Hospodářský výsledek 9 002,66 Kč 6 543,00 Kč

Příjmy - výnosy v roce 2009

Neinvestiční

1 provozní dotace 5 281 000,00 Kč
2 dotace na přímé vzdělávací výdaje a projekty 26 694 539,00 Kč
3 materiál pro žáky 41 750,00 Kč
4 stravné 2 612 945,07 Kč
5 školné ŠD 104 960,00 Kč
6 pronájmy 82 100,00 Kč
7 dohadné položky 2008 5 475,46 Kč
8 dary 968 160,50 Kč
9 doprava a režijní náklady stravy MŠ 138 174,60 Kč
10 stravovací karty 10 770,00 Kč
11 úroky a jiné výnosy 12 643,75 Kč
12 zájezdy, LVK 600 586,00 Kč
13 doplňková činnost 17 800,00 Kč 

   
 celkem 36 570 904,38 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, odpisy ...  - viz rozpis v nákladech
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K bodu 2
Dotace je určená ke krytí platů zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV = učebnice, potřeby pro 1.tří-
dy, knihy, pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, integrovaní žáci, pojištění, nemocenská
Získali jsme dotaci na  projekt Zahrada v proměnách času ve výši 150 000,- Kč.

K bodu 3
Žáci si platí materiál pro výtvarnou výchovu.

K bodu 4
Tržby jsou ke krytí spotřeby potravin ve školních jídelnách.

K bodu 5
Školné ve ŠD v I. pololetí 2009 činilo 60,- Kč na žáka za měsíc, od září 2009 činí 100,- Kč na žáka 
za měsíc.

K bodu 6
Pronajímáme tělocvičnu, lyžařské vybavení žákům na LVK, prostory pro bufety a prostory pro ko-
nání okresních kol žákovských soutěží.

K bodu 8
Nadace Děti-kultura-sport poskytla škole peněžní dary ve výši 956 339,- Kč a to na nákup spor-
tovního vybavení pro ZŠ 20 000,-,  dívčích krojů  20 000,-Kč, nahrávacího studia 20 000,-Kč, terá-
rií a materiálu pro přírodovědný kroužek 20 000,- Kč, na podporu zdravého životního stylu žáků 23 
300,- Kč, na poznávací zájezd  853 039,- Kč.
SRPŠ při ZŠ Staré Město poskytlo dar ve výši 9 200,- Kč  na úhradu dopravy do divadla.
Sponzoři poskytli 2 000,-  Kč na ozdravný pobyt 2. tříd a 621,50 Kč na hry.

K bodu 9
Tržby kryjí náklady na mzdu řidiče a provoz auta při rozvozu obědů a režijní náklady na obědy za-
městnanců mateřských školek.

K bodu 10
Žáci si kupují stravovací karty.

K bodu 11
Úroky z běžného účtu a  účtu FKSP, tržba za likvidovaný majetek, správní poplatky.
K bodu 12
Tržby kryjí náklady žáků na lyžařský výcvik.

K bodu 13
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje škola akreditované vzdělávací akce.

Výdaje - náklady roku 2009

Neinvestiční výdaje hrazené z     dotace MŠMT, ESF a KÚ Zlín  

1 mzdové náklady - zaměstnanci 18 409 506,00 Kč
2 mzdové náklady - dohody 645 000,00 Kč
3 zákonné sociální pojištění 6 109 639,00 Kč
4 příděl do FKSP 368 190,12 Kč
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5 zákonné pojištění Kooperativa 77 049,00 Kč
6 knihy, metodiky 35 251,00 Kč
7 učebnice 248 610,50 Kč
8 předplatné tisku 16 235,00 Kč
9 pomůcky 282 948,38 Kč

10 OOPP 27 818,00 Kč
11 cestovné 59 743,00 Kč
12 DVPP 37 885,00 Kč
13 plavání 116 173,00 Kč
14 potřeby pro 1. třídy 52 000,00 Kč
15 školení + ostatní 7 200,00 Kč
16 projekty 150 000,00 Kč
 1
7 náhrady za nemoc 

51 291,00 Kč

 celkem 26 694 539,00 Kč

K bodu 9
Z  učebních  pomůcek  byly  zakoupeno  např.   výukové  obrazy  pro  dějepis,  hudební  výchovu, 
zeměpis, jazyk český, přírodopis, interaktivní tabule, dataprojektor, notebook, sportovní potřeby, aj.

K bodu 16
V rámci projektu byly zakoupeny pomůcky a výukové materiály pro přírodopis,  např. mikroskopy, 
výuková  DVD.

Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku Města Staré Město a vlastních zdrojů

1 materiál  
2 čistící prostředky  58 595,81 Kč 
3 kancelářské potřeby  105 994,70 Kč 
4 mat. na opravy a údržbu  42 436,60 Kč 
5 všeobecný  178 566,21 Kč 
6 pohonné hmoty  14 811,00 Kč 
7 učební pomůcky  14 258,00 Kč 
8 knihy, tisk  2 704,00 Kč 
9 DDHM do 3 tisíc Kč  102 342,02 Kč 

10 DDHM  215 202,00 Kč 
11 voda  266 424,00 Kč 
12 elektrické energie  564 571,00 Kč 
13 teplo  1 423 969,00 Kč 
14 opravy a udržování  496 098,20 Kč 
15 zhodnocení budov
16 cestovné  385,00 Kč 
17 fond reprezentace  4 594,00 Kč 
18 služby pošt  5 298,00 Kč 
19 služby telekomunikací  115 105,80 Kč 

20
služby plavání, DAT, OTR, hala, účetnictví, střežení, 
revize

500 489,00 Kč

21 služby - praní prádla  12 259,20 Kč 
22 ostatní služby  192 554,66 Kč 
23 DDNM (software)  34 340,62 Kč 
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24 mzdové náklady - OON  116 876,00 Kč 
25 služby peněžních ústavů  45 460,45 Kč 
26 pojištění auta  6 171,00 Kč 
27 pojištění žáků  15 865,00 Kč 
28 náklady roku 2008  47 593,00 Kč 
29 odpisy DHM a DNM  1 176 951,00 Kč 
30 ostatní náklady  600,10 Kč 
31 stravné  2 612 945,07 Kč 
32 stravovací karty  10 770,00 Kč 
33 zájezdy, LVK  1 455 639,28 Kč 
34 doplňková činnost  11 257,00 Kč 
35 vlastní podíl žáků na projekty  9 693,00 Kč 

  celkem 9 860 819,72 Kč

K bodu 7, 9, 10
Z daru NDKS byly zakoupeny florbalové dresy a florbalové vybavení v ceně  20 000,- Kč, terária s 
osvětlením pro teraristický kroužek v hodnotě 20 000,- Kč, nahrávací studio pro hudební výchovu 
za  20000,- Kč, dívčí kroje pro Dolinečku za 20 000,- Kč,
Z příspěvku města byla zakoupena např. skříň na servery, počítač, lavičky, 2 ks tabulí, lavice a židle 
pro jednu třídu, aj.
Kostičkovač, mraznička, regály pro I.ŠJ
Výdejní pult s gastronádobami pro II.ŠJ
Z daru SRPŠ byly pořízeny monitory, přehrávače a koberec

K bodu 14
Kromě běžných oprav strojů a  přístrojů jsme provedli  opravu soklů a bazénů na budově 1720, 
vymalovali pavilon C na budově 1720, vyměnili podlahové krytiny v jazykové učebně a opravili 
fasádu.

K bodu 20 - 22
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, BOZP.

K bodu 35
K projektu Zahrada jsme přispěli vlastním neinvestičním podílem.

Investiční příjmy

1 investiční příspěvek Města Staré Město 219 000,00 Kč

Investiční výdaje

1 kompostiště 51 119,00 Kč
2 vybudování ochranné sítě hřiště 19 347,00 Kč
3 vzduchotechnika 148 534,00 Kč

K bodu 1
V rámci projektu Zahrada bylo jako vlastní podíl vybudováno kompostiště
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K bodu 2
Vybudovali jsme ochranné sítě hřišť u budov č.715 a č.1000 .

K bodu 3
V zrekonstruovaném pavilonu C budovy č. 1720 jsme zavedli odvětrání WC.

Rozpis položky dary

NDKS poskytla škole peněžní dary ve výši 956 339,- Kč a to na:
sportovní vybavení pro ZŠ 20 000,- Kč
dívčí kroje  20 000,- Kč,
nahrávací studio 20 000,- Kč
terária a materiál pro přírodovědný kroužek 20 000,- Kč
podporu zdravého životného stylu žáků 23 300,- Kč
poznávací zájezd  853 039,- Kč.

SRPŠ při ZŠ Staré Město poskytlo dar ve výši 9 200,- Kč  na úhradu dopravy do divadla.
Sponzoři poskytli 2 000,-  Kč na ozdravný pobyt 2.tříd a 621,50 Kč na hry.

Rozpis položky zájezdy, LVK

Žáci se zúčastnili v roce 2009:
zájezdu do Anglie – 235 500,- Kč
ve dvou kurzech lyžařského výcviku v Hutisku Solanci – 210 800,- Kč
dvou ozdravných pobytů – 156 300,- Kč
poznávacího zájezdu na Slovensko – 853 039,28 Kč

Hodnocení školy

Hodnocení školy probíhá v daných intervalech samostatně.

Závěr výroční zprávy
 

V uplynulém školním roce jsme se snažili  využít  poznatky získané na školeních a začlenit  je 
do výuky. 
Opět jako každoročně jsme nabídli žákům širokou škálu 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. Od školního roku 2009/2010 jsou 
pouze třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, protože na II. stupni se již ve všech 
třídách učilo podle vlastního školního vzdělávacího programu. 
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. 
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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 2010

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 31. srpen 2010

Předložení radě školy: září 2010

Podpis ředitele a razítko školy:
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