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Charakteristika školského zařízení 
 
 
Název školy:   Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště 
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 
    Kostelany nad Moravou 151, 686 01 
Zřizovatel:    Městský úřad Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 
IČO zřizovatele:  00 567 884 
Právní  forma:   od 1. 7. 2001 organizační složka obce 
Ředitel školy:   Josef Jurnykl  

pověřen dne 1. 2. 1990, jmenován dne 1. 6. 1990 
Zástupci školy:  Mgr. Iva Klimešová, změna pracovní smlouvy od 3. 9. 2001  

Mgr. Eva Koňaříková, pověřena dne 1. 2. 1990,  
jmenována dne 1. 6. 1990 
Jaroslava Kučová, jmenována dne 1. 7. 1993 

Kontakt:   telefon 0632/541298, 0632/541717 
www.zsstmesto.uhedu.cz   
e-mail: zsstmesto@zsstmesto.uhedu.cz 

Pracovník pro informace: Jana Trubačíková, hospodářka školy 
    e-mail: jana.trubacikova@zsstmesto.uhedu.cz 
Datum založení školy:  8. 12. 1995 
Datum zařazení do sítě: 22. 2. 1996 
Poslední aktualizace v síti: 1. 9. 2000 
Identifikační 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 
 
 
 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2001/2002 (začátek 
šk. roku) 

  Počet 
tříd 

/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet 

ped.prac. 
 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 18   411  22,83 20  20,55  
2. stupeň 16  425 26,56   25,5 16,67  
Školní družina  5 117  23,4  4,4  26,59  
Školní klub*  33 315  9,5 2,11 149,29  

Počet žáků na skupinu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je započítán pouze jednou, i 
když spousta žáků navštěvuje kroužků více.  
 
Rada školy   zřízena ke dni 1. 3. 2001, 9 členů, v minulém roce celkem 2 jednání 
 
Občanské sdružení  Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město 
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Vzdělávací programy školy  
 
Vzdělávací program: 1. - 9. ročník: Základní škola, č.j. 16847/96-2, 836 žáků 
 
Poskytovaný nadstandard:  

v 6. - 9. ročníku vždy jedna třída s rozšířenou výukou  
matematiky a přírodovědných předmětů 
 

Nové metody:  v 1. ročníku u jedné třídy slovní hodnocení 
 
Nabídka volitelných předmětů: 

7. ročník:  Cvičení z jazyka českého 
8. ročník:  Cvičení z matematiky 

Informatika 
Sportovní hry 
Volba povolání 
Chemicko-biologická praktika 

9. ročník: Informatika 
 Sportovní hry (volejbal, florbal) 
 Psaní na klávesnici 
 Cvičení z jazyka českého 
 Cvičení z matematiky  
  Chemicko-biologická praktika 
  Základy ekologie 

Nabídka nepovinných předmětů: 
    I. stupeň: Dyslexie 
      Náboženství 
 

II. stupeň: Zdravotní tělesná výchova (1 skupina) 
      Cvičení z jazyka českého (1 skupina) 
      Cvičení z matematiky (1 skupina) 
      Jazyk francouzský (1 skupina)   
      Náboženství 
      Informatika (2 skupiny) 
 
Mezinárodní spolupráce 

 Naše spolupráce se zahraničními školami se opírá o dlouholetou spolupráci 
s francouzskou obcí Sées.  

I v letošním roce probíhá také spolupráce s družební obcí Tönisvorst v Německu.  
Některé děti z naší školy si od předloňského školního roku dopisují s německými 

spolužáky. Tuto činnost má na starosti paní učitelka Bc. Kočířová, která také spolupracuje 
s německými učiteli.  
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Údaje o pracovnících školy 
 

  
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2001/2002 : 

  
  počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 47 45,5 
Externí pracovníci 0 0 

  
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2001/2002 : 

   
pedagogičtí  pracovníci Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, aprobace Roků ped. 

praxe 

I. stupeň 
1. učitel 1 VŠ učitelství 1.-5. r. + Hv  22  r 2 m  
2. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + JA 14  r 1 m   
3. vých.por. 1 VŠ učitelství 1. st.   11  r 7 m 
4. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Vv 14  r 
5. učitel 1 VŠ učitelství 1. st. 12  r 8 m 
6. zástupce 1 VŠ učitelství 1. st. +  uč. MŠ 16 r 5 m 
7. zástupce 1 VŠ učitelství Tv – Z 26  r 
8. učitelka 1 VŠ učitelství 1.-5. r. + JFr 32 r. 
9. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. 10 r  9 m 
10. učitelka  0,5 VŠ učitelství 1.-5. r. 39 r 
11. učitelka  1 SŠ nepedagogické, st. zk. JA  0 r 10 m 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 1.-5. r. + Hv 17 r 6 m 
13. učitelka  1 VŠ učitelství SPP + TchV  3 r 3 m 
14. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st.  6 r 5 m 
15. učitelka  0,5 VŠ učitelství 1.-5. r. + Vv 28 r 8 m   
16. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st. + Hv 10 r 
17. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st. + SPP, uč. 

MŠ, vychovatelství 
11 r 10 m 

18. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st.  3 r 
19. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Pč 16 r 
20. učitelka  1 VŠ učitelství 1.-5. r. 26 r 
21. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + JN  3 r  1 m. 

II. stupeň 
22. . učitelka 1 VŠ,učitelství M – Tv 25 r 
23. A učitelka 1 VŠ, učitelství Aj + Ov 1 r 
24. učitel 1 VŠ, učitelství Jč- Dě – Hv 38 r 

25. A učitelka 1 VŠ, učitelství Ze  - Př 6 m 
26. učitelka 1 VŠ, učitelství Jč – Ov 26 r 
27. učitelka 0,82 VŠ, učitelství Jč – Vv 25 r 11 m 
28. učitelka 0,68 VŠ, učitelství Jč – Dě 26 r 1 m 
29. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Ov 11 r  
30. ředitel 1 VŠ, učitelství  Jč – Dě 22 r 1 m  
31. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Ch 16 r 11 m 
32. učitelka 1 VŠ, učitelství  Nj 3 r 
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33. učitelka 1 VŠ, učitelství  Z – Tv 22 r 1 m  
34. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 16 r 10 m 
35. zástupce 1 VŠ, učitelství  M – F 15 r  
36. učitelka 1 VŠ, učitelství  Dě – Rj 31 r 10 m 
37. učitelka 1 VŠ, učitelství Aj 1 r 9 m 
38. vých.por. 1 VŠ, učitelství  F - Geol. 20 r 8 m 
39. učitel 1 VŠ, učitelství  M – Ov 21 r  
40. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Hv 22 r 1 m  
41. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 26 r 6 m 

42. A učitel 1 VŠ, učitelství M - Tp 0 r 
43. učitelka 1 VŠ, učitelství  Př - Ch – Rv 32 r 
44. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Rj 33 r 1 m 
45. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Z 32 r 
46. učitelka 1 VŠ, učitelství Vv – Rj 34 r 
47. učitel  1 VŠ, učitelství  Př – Tv 4 r  

Do důchodu odchází dvě vyučující. 
 

 Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti 
 

Odborná a 
pedagogická 
způsobilost 

Do 35 let Nad 35 
do 45 let 

Nad 45 
do 55 let 

Nad 55 do 
důchod. 

věku 

Důchod. 
věk 

 

 celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen 
Úplná 13/11 13/11 14/12 3/2 1/1 44/37 
Pouze odborná       
Pouze pedagogická 1/1  1/1   2/2 
Nevyhovující 1/1     1/1 
Celkem 15/13 13/11 15/13 3/2 1/1 47/40 

 
 
Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a ped. způsobilosti ve ŠD 
 

Odborná a 
pedagogická 
způsobilost 

Do 35 let Nad 35 
do 45 let 

Nad 45 
do 55 let 

Nad 55 do 
důchod. 

věku 

Důchodový 
věk 

 

 celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen 
Úplná 2/2 2/2  1/1  5/5 
Pouze odborná       
Pouze 
pedagogická 

      

Nevyhovující       
Celkem 2/2 2/2  1/1  5/5 
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
a) I. stupeň 

Třída Celkem 
hodin 

Pedagogická a odborná způsobilost 

  Ú % O % P % N % 
1. 62 62 100       
2. 66 66 100       
3. 92 92 100       
4. 105 86 81,9   9 8,6 10 9,5 
5. 111 53 47,7 12 10,8 33 29,7 13 11,7 

Celkem první stupeň 436 371 85,1   42 9,6 23 5,3 
 
b) II. stupeň 
Předmět Celkem 

hodin 
Pedagogická a odborná způsobilost 

  Ú % O % P % N % 
Český jazyk 74 74 100       
Anglický jazyk 60 45 75   15 25   
Německý jazyk 36 24 66,7   12 33,3   
Matematika 82 82 100       
Občanská výchova 16 16 100       
Tělesná výchova 37 36 97,3   1 2,7   
Zeměpis 27 27 100       
Dějepis 31 31 100       
Přírodopis 32 32 100       
Hudební výchova 16 16 100       
Výtvarná výchova 23 23 100       
Fyzika 32 32 100       
Chemie 18 18 100       
Rodinná výchova 16 2 12,5   14 87,5   
Praktické činnosti 32 16 50   16 50   
Informatika 9 0 0   9 100   
Psaní na stroji 1 0 0   1 100   
Chemicko-biol.prak. 1 1 100       
Volba povolání 1 0 0   1 100   
Francouzština 2 2 100       
Celkem druhý stupeň 546 477 87,4   69 12,6   
 
ZŠ celkem 982 848 86,4   111 11,3 23 2,3 
Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující 
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Údaje o pracovnicích školní družiny 
 

1. ved. vych. 1 SŠ vychovatelství 37 r 
2. vychov. 0,96 SŠ vychovatelství 18 r 5 m 
3. vychov.  0,96 SŠ vychovatelství 20 r 
4. vychov.  0,88 SŠ vychovatelství 12 r 10 m 
5. vychov.  0,6 SŠ vychovatelství, učit.MŠ   6 r 4 m 

 
Nepedagogičtí pracovníci školy 

  
  počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 16 12,26 
Externí pracovníci 0 0 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících  
 

 Pracovní zařazení, funkce Úvazek 
1.  uklizečka 0,83 
2. školník 1 
3.  uklizečka 0,7 
4.  uklizečka 0,79 
5.  uklizečka 0,59 
6.  uklizečka 0,83 
7.  topič 0,48 
8. uklizečka 0,78 
9.  uklizečka 0,83 
10.  uklizečka 0,83 
11. uklizečka 0,82 
12. uklizečka 0,21 
13.  uklizečka 0,7 
14.  hospodářka 1 
15.  údržbář 1 
16.  uklizečka 0,87 

  
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  a ostatních pracovníků školy: 
 
1.   Reálie německy mluvících zemí p. Kočířová 
2.   Reálie anglicky mluvících zemí p. Černíková, p. Chmelařová 
3.   Co v učebnicích dějepisu nebylo p. Drgáč 
4.   Lyžařský instruktorský kurz p. Ilčík, p. Jurnykl, p. Pavela, p. Zábranská 
5.   Magisterské studium angličtiny p. Masaříková 
6.   Kurz angličtiny p. Bříštělová, p. Chmelařová 
7.   Speciální pedagogické minimum p. Dostálková 
8.   Polovodiče v učivu ZŠ p. Kučová, p. Mlčúchová, p. Pitrová 
9.   Co by měl žák umět z fyziky p. Kučová, p. Pitrová 
10. Hospodářství ČR v současnosti p. Velgová 
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11. Uherskobrodské setkání p. Jurnykl 
12. Sociální dovednosti v řídící praxi p. Jurnykl, p. Klimešová, p. Koňaříková, 

p. Kučová 
13. Zvládnutí projevu agrese a šikanování p. Jankových, p. Pavela, p. Příplatová 
14. Nondirektivní diagnostický rozhovor p. Daňhelová, p. Jankových, p. Šimůnková 
15. Vánoční ozdoby p. Bičanová, p. Daňhelová 
16. Nuda při češtině? Ani nápad! p. Buršová, p. Dostálková, p. Drgáč, 

p. Pokorná, p. Potyková, p. Příplatová, 
p. Šimůnková, p. Tomaňová, p. Trnčáková, 
p. Vlasatíková, p. Zábranská 

17. Tvořivá práce v literatuře p. Jankových 
18. Jak vyzrát na gramatiku NJ p. Jankových, p. Kočířová, p. Zábranská 
19. Metodika angličtiny na 1. stupni p. Daňhelová, p. Palčíková 
20. Hörvestehen p. Kočířová, p. Zábranská 
21. Teorie čísel ve výuce p. Kardosová, p. Kučová, p. Velgová 
22. Chemické látky a přípravky p. Kardosová, p. Skádalová 
23. Velká Morava p. Trnčáková, p. Vlasatíková 
24. Práce se zpěváky, hlasová výchova p. Šichová 
25. Pohybové hry I. p. Tomaňová 
26. Začínáme s volejbalem II p. Klimešová 
27. Keramika II p. Fialová, p. Lašáková 
28. Netradiční metody v JČ p. Slavíková 
29. Arteterapie p. Slavíková 
30. Cesty k efektivnější výuce p. Klimešová, Šimůnková 
31. Mosty – romská problematika p. Daňhelová 
32. Zdravotník zotavovacích akcí p. Lašáková, p. Mlčúchová 
33. Jednání s podřízenými p. Jurnykl, p. Klimešová, p. Koňaříková 
34. Archivace dokumentů p. Koňaříková, p. Kučová 
35. Ředitel a vyjednávání p. Jurnykl 
36. Výklad zákona o odpadech p. Koňaříková 
37. Umění prezentace, image školy p. Jurnykl 
38. Zvládnutí funkce končetin p. Ilčík 
39. Hudební výchova na 1. stupni ZŠ p. Buršová, p. Palčíková, p. Pokorná, 

p. Šichová, p. Šimůnková 
40. Velikonoční nápady s přírodninami p. Bičanová, p. Daňhelová, p. Lašáková, 

p. Šichová 
41. Inovační prvky ve výuce p. Daňhelová, p. Matyášová, p. Pitrová, 

p. Příplatová 
42. Motivační prvky v hod. přírod. předmětů p. Hájková,  p. Kučová 
43. Komunikace a tvořivé psaní p. Jankových 
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44. Psychická zátěž u dětí p. Mlčúchová, p. Vlasatíková 
45. Statut učitele v sociálním okolí p. Dostálková, p. Mlčúchová 
46. Akustika p. Kubíková, p. Kučová 
47. Problematika specifických poruch učení p. Mlčúchová, p. Pelková 
48. Materiál, fantazie a prac. výchova p. Dostálková, p. Lašáková, p. Matoušková 
49. Kriminalita mládeže p. Hájková 
50. Botanicko-geologická exkurze p. Zábranský 
51. Dramatická výchova p. Matyášová, p. Trnčáková 
52. Netradiční výtvarné techniky p. Daňhelová, p. Fialová, p. Lašáková, 

p. Matoušková 
53. Arteterapie p. Slavíková 
54. Matematické hry a komunikace p. Bříštělová, p. Kubíková, p. Sedláček, 

p. Velgová 
55. Seminář k Rámcovému vzděl. programu p. Kučová 
56. Jak naučit matematice  p. Kučová 
57. Invex p. Kučová 
58.  Jak psát projekty p. Kočířová, p. Kučová 
59. Metodický seminář pro práci se 
začínajícími učiteli 

p. Kučová 

60. Tvorba www  p. Sedláček 
61. Sociální dovednosti tříd. učitele p. Kučová 
62. Škola v právní subjektivitě p. Jurnykl, p. Klimešová, p. Koňaříková, 

p. Kučová 
63. Mládí a vědění p. Sedláček 
64. Internet ve výuce p.Mlčúchová 
65. Počítačové sítě p. Zábranský 
66. Dva dny s didaktikou matematiky p. Kučová    
67. První pomoc 50 zaměstnanců 
68. Funkční a dysfunkční rodina p. Mlčúchová 
69. Textový editor Word - začátečníci p. Bříštělová 
70. Rétorika v práci učitele p. Chmelařová 
71. Kurz jazyka německého p. Jankových 
72. Trvale udržitelná škola p. Mlčúchová 
73. Týrané a zneužívané dítě p. Mlčúchová 

 
Náklady na DVPP      62 000,- Kč 
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Vzniklá potřeba DVPP 
 
V současnosti cítíme potřebu vzdělávat učitele v oblasti práce s výpočetní technikou, 

ale věříme, že program PI v rámci informační gramotnosti učitelů tuto problematiku vyřeší.  
Větším problémem je otázka aprobovanosti učitelů cizích jazyků, kdy škola 

intenzivně hledá především angličtináře. Zároveň umožňuje i magisterské studium 
angličtiny, jedna vyučující se také připravuje na státní závěrečnou zkoušku z angličtiny.  

V oblasti psychohygieny učitele se chceme zaměřit na získávání dovedností 
v oblastech komunikace se žáky, rodiči, zvětšování míry empatie, osvojování technik pro 
navozování skupinové dynamiky třídy, techniky prevence negativních jevů. 

Zároveň je nutné se zaměřit na takové trendy ve výuce, jako je projektové vyučování, 
cesty a metody vedoucí k efektivnější výuce. Naši pozornost budeme i nadále věnovat 
vzdělávání vyučujících v oblasti speciálních poruch učení a chování. 

V souvislosti s přechodem na právní subjektivitu bude nutné se zaměřovat na  změny 
v dokumentaci školy, legislativu, ekonomiku a mzdy. 

Byl podán projekt Respektovat a být respektován, jehož cílem je zvládnutí 
komunikačních  dovedností vedoucích ke zlepšení komunikace a vztahů a k rozvoji sebeúcty 
jak dětí, tak dospělých. 

 
   

Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

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

tříd 2001 
Počet žádostí  

o odklad 
Nastoupili do  
1. třídy 2001 

Zapsaní do 1. 
tříd 2002 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 2002 

105 38 67 96 27 69 
  
  

Výsledky výchovy a vzdělávání 
  

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2001/2002 (konec šk. roku): 
  

Ročník Počet 
žáků 

celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 64 0 61 3 20 
2. 71 0 71 0 0 
3. 88 0 85 3 1(JČ) 
4. 96 0 96 0 0 
5. 88 52 36 0 0 
Celkem 1.st. 407 52  349 6 21 
6. 112 54 56 2 2 (JČ, JA) 
7. 105 42 63 0 0 
8. 104 35 66 3 2 (JČ, JN) 
9. 103 41 62 0 0 
Celkem 2. st. 424 172 247 5 4 
Škola celkem 831 224 596 11 25 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2001/2002 : 
        

Gymnázium 
8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 
20 1 0 0 20 17 

  

SOŠ vč.konzervatoří SOU, U OU, PrŠ 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí přihlášení přijatí 
65 60 19 27 0 0 

 
Údaj o přihlášených se týká školy uvedené v přihlášce žáka ke studiu na prvním místě. 

  
 
Hodnocení  výsledků výchovného působení   

  
Problematika výchovného poradenství na škole 

Na 1. stupni se zabývá problematikou výchovného poradenství Mgr. Jana Daňhelová. 
Převážná část práce je věnována integrovaným žákům. Kontroluje platnost dokumentů a 
spolu s třídními učiteli navrhuje vyšetření žáků při poruchách chování a učení, seznamuje 
všechny vyučující s výsledky vyšetření PPP. Společně s vyučujícími se podílí na vypracování 
IVP, jehož plnění pravidelně kontroluje. Připravuje rozdělení žáků do pracovních skupin pro 
nápravnou péči při ZŠ. V deseti pracovních skupinách pracovalo s žáky pět proškolených 
vyučujících a dvě vyučující s aprobací speciální pedagogika, které pracovaly i se dvěma žáky 
se zrakovým a kombinovaným postižením. K nápravné péči měly k dispozici čtyři PC se 
speciálními programy.  

Výchovná poradkyně informuje prostřednictvím třídních učitelů rodiče žáků druhých 
tříd o studiu na škole s rozšířenou výukou jazyků, rodiče žáků čtvrtých a pátých tříd o studiu 
na ZŠ s rozšířenou výukou tělesné výchovy a rodiče žáků pátých tříd o studiu na osmiletém 
gymnáziu a o možnosti zařazení žáků do třídy s rozšířenou výukou matematiky na naší ZŠ. 

Na 2. stupni pracuje jako výchovná poradkyně Mgr. Věra Mlčúchová, která se zaměřuje 
nejenom na práci s integrovanými žáky (31 žáků pracovalo v šesti skupinách dvakrát 
měsíčně), ale pomáhá žákům při volbě povolání. Seznamuje žáky  nejenom se seznamy SŠ a 
učilišť, ale i s jinými prameny (internet).  Rodičům byla nabídnuta možnost konzultací, které 
ale nikdo nevyužil. Žáci 9. tříd navštívili Burzu SŠ a SOU v Uherském Hradišti, žákům 8. 
ročníků byla doporučena. V každé třídě byly aktualizovány nabídky jednotlivých škol.  

Žáci 8. ročníků navštívili  IPS v Uherském Hradišti. Každá skupina byla pracovnicí IPS 
seznámena s problematikou volby povolání a s organizační strukturou SŠ a SOU. Každý 
z žáků si na počítači udělal test na vhodné zaměstnání. Jinak se žáci věnovali práci 
s propagačními materiály jednotlivých škol.      

Žáci 6.C navštívili středisko výchovné péče HELP v Uherském Hradišti, aby si 
připomněli pravidla slušného chování. 

Při řešení výchovných problémů žáků s rodiči a vedením školy výchovné poradkyně 
zajišťují konzultace rodičů a dětí na  HELPu. 
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Výsledky prevence sociálně patologických jevů 
 
Na 1. stupni v rámci prevence sociálně patologických jevů se pod vedením peer 

aktivistek R. Bělohradové a L. Friedlové z 8. tříd uskutečnil v prosinci – lednu Peer program 
v 5. třídách na téma: „Zlost, hněv, agresivita a šikana“. Děti se aktivně zapojovaly do diskuse 
a prakticky řešily problémové situace. 

V měsících leden, únor a červen proběhl Peer program v 1. třídách na téma: „Zdravý 
život, Volný čas a Zdravá výživa“. Děti se zapojily do diskuse, her a s nadšením své 
poznatky vyjadřovaly kresbou. 

Peer program na II. stupni probíhá za aktivní účasti peer aktivistů, žáků 8. a 9. tříd, kteří 
jsou předem připraveni a zaškoleni na jednotlivá témata primární protidrogové prevence. 
Peer program probíhal v hodinách občanské a rodinné výchovy, aktivisté působili na své 
vrstevníky podle připravených plánů a metodik. Zároveň proběhlo proškolování nových 
aktivistů – žáků 7. tříd.  

Každoročně obohacujeme peer program o nová témata. Letos jsme využili služeb 
I. oddělení kriminální policie OŘ PCŘ v Uherském Hradišti. Policisté seznámili žáky 
9. ročníku s problematikou kriminality mládeže. 

Další aktivity primární protidrogové prevence: 
- proškolení peer aktivistek PPP v Uherském Hradišti na téma Problémy spojené se 

sexuálním chováním 
- vybraní aktivisté se zúčastnili víkendového pobytu na Kudlovské dolině 

pořádaném PPP v Uherském Hradišti, byli proškoleni na téma Chování 
v kolektivu 

V rámci třídnických hodin žáci obou stupňů odpovídali anonymně na otázky související 
se šikanou na naší škole. Po vyhodnocení dotazníku nebyly zjištěny žádné závažné 
skutečnosti signalizující šikanu na naší škole. Menší náznaky byly prokonzultovány 
s třídními učiteli a vyřešeny s rodiči jednotlivců. 

 
Pochvaly a ocenění  

Pochvalný list dostalo na 1. stupni 86 žáků. Pochvaly byly uděleny třídním učitelem 
za reprezentaci školy ve sportu, za aktivní účast na oslavách 100. výročí školy. 

Knižní odměnu obdrželo od svých třídních učitelů 9 žáků za výborné studijní 
výsledky a práci pro třídu. 

Na 2. stupni v průběhu roku bylo uděleno třídními učiteli celkem  120 pochval. 
Jednalo se o reprezentaci školy v soutěžích a olympiádách, za práci pro třídu, za organizaci a 
pomoc při sběru papíru, za aktivní účast na oslavách 100. výročí školy. 
Ředitel školy udělil čtyři pochvaly žákům za reprezentaci školy v celorepublikovém kole 
v šachu.  
 
 Napomenutí a důtky  

Na 1. stupni bylo 14 žákům uděleno za časté zapomínáni školních pomůcek 
napomenutí třídního učitele, za opakované zapomínání pomůcek a vyrušování ve vyučování 
byla 11 žákům udělena důtka třídního učitele. 

Důtka ředitele školy byla za neomluvené hodiny a nevhodné chování vůči 
spolužákům udělena 7 žákům.  

Na 2. stupni bylo uděleno v průběhu školního roku celkem 62 napomenutí třídního 
učitele za porušování vnitřního řádu, za opakované porušování 64 důtek třídního učitele.  

Ředitel školy udělil 17 důtek za neomluvené hodiny, za hrubé porušování školního 
řádu. 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 

  
  Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 6 0,7 
3 – neuspokojivé 0 0 
  

Neomluvené hodiny za školní rok 2001/2002 
  
  Počet % ze všech zameškaných 

hodin 
1. pololetí 87 0,26 
2. pololetí 59 0,18 
za školní rok 146 0,22 
  

Údaje o integrovaných žácích :  
  
Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení     
Zrakové postižení 5. 1 
S vadami řeči   
Tělesné postižení 8. 1 
S kombinací postižení 1. 1 
S vývojovými poruchami učení 1.-9. 76 
  

 Ve spolupráci s SPC Zlín byly vypracovány individuální plány práce pro žáka 
s kombinovanými vadami a pro žáka s oční vadou. S těmito žáky pracovaly třídní učitelky 
s aprobací speciální pedagogika. 
 Žákovi s kombinovanými vadami se individuálně během výuky věnovala třídní 
učitelka a asistentka. Jedenkrát týdně pracovala s žákem po vyučování. Za přítomnosti matky 
prováděla s žákem cviky pro posílení jemné motoriky. Matka v těchto hodinách byla 
informována o metodách práce ve škole, které využívala při domácí přípravě. Denně po výuce 
probíhaly konzultace mezi matkou a třídní učitelkou. 
 U žáka s oční vadou bylo nutné zvětšovat vybrané učební texty. Třídní učitelka 
předem nachystala potřebné materiály, které byly asistentkou zvětšovány. Pro výuku jazyka 
anglického byla barevně zvětšena celá učebnice. V této třídě byl snížen počet žáků, aby bylo 
docíleno dostatečného individuálního přístupu. I s tímto žákem třídní učitelka pracovala 
jedenkrát týdně po vyučování. Konzultace s matkou probíhaly podle potřeby. 
 Oběma žákům byly zakoupeny speciální polohovací lavice se zvedací deskou, židle a 
další potřebné pomůcky pro usnadnění výuky. 
 S třídními učitelkami pravidelně spolupracovaly jedenkrát za dva měsíce přidělené 
pracovnice SPC Zlín.  
  V průběhu školního roku došlo k tělesnému postižení žáka 8. ročníku. Od konce roku 
2001 byl umístěn v nemocnici, následně v rehabilitačním ústavu. Vyučující s rehabilitačním 
ústavem spolupracovali, zadávali úkoly tak, aby splnil požadavky základní školy. 
V současnosti je na vozíku, od září 2002 bude docházet do školy, takže bude nutné zajistit 
schodolez a zařídit některé drobné úpravy ve školní budově. Naštěstí škola má k dispozici 
vojáka na civilní službě, takže obsluha schodolezu a veškeré provozní problémy budou řešeny 
s jeho pomocí.  
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Soutěže a přehlídky ve školním roce 2001/2002 
Počty účastníků kola Název soutěže, přehlídky 

školní okresní oblastní ústřední 
Matematický klokan 530    
Matematická olympiáda Z6 6 2   
Matematická olympiáda Z7 3 2   
Matematická olympiáda Z8 17 3   
Matematická olympiáda Z9 5 4 3  
Pythagoriáda 6. ročník 36 4   
Pythagoriáda 7. ročník 69 3   
Archimediáda 5 3   
Fyzikální olympiáda 8. ročník 13 3   
Fyzikální olympiáda 9. ročník 4 1   
Chemická olympiáda 8 3 1  
Biologická olympiáda 6. – 7. ročník 14 4   
Biologická olympiáda 8. – 9. ročník 13 2   
Zeměpisná olympiáda 6. ročník 25 1   
Zeměpisná olympiáda 7. ročník 15 1   
Zeměpisná olympiáda 8. ročník 20    
Zeměpisná olympiáda 9. ročník 16 1   
Olympiáda z jazyka českého 32 2   
Olympiáda v jazyce anglickém 6. roč. 8    
Olympiáda v jazyce anglickém 7. roč. 14    
Olympiáda v jazyce anglickém 8. - 9. roč. 11 1   
Olympiáda v jazyce německém 6. – 7. roč. 6    
Olympiáda v jazyce německém 8. – 9. roč. 4 1   
Dějepisná olympiáda 49 2   
Soutěž v informatice 9 2   
Grafický editor 10 1   
Comlogo 3 2   
O nejlepší www 3   2 
Mládí a vědění 5   5 
Březen – měsíc internetu 122    
Psaní na klávesnici  5   
Znalosti biologie a ekologie – 5. ročník 70    
Recitační soutěž  14 3   
Dopravní soutěž 16 4   
Dopravní soutěž ŠD 6 3   
Evropa ve škole – výtvarná část 100  3 1 
O nejlepší vánoční atmosféru třídy  400    
Krásné je žít     2 
Svět filmu v dětské kresbě  60  5  
Reklamou proti kouření 160 2   
Radost tvořit 1   1 

(mezinár.) 
Škola, základ života  400    
Mluvíme k Vám beze slov  7   
Požární ochrana očima dětí 151 10   
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Děti, pozor, červená 120 4   
Soutěž Centropen 42 5   
Naši čápi 36 7   
Výtvarná soutěž ŠD 6    
Zazpívej Slavíčku 24 1   
Mc Donald´s Cup  180 20 11  
Olympijský den – přespolní běh 400    
Turnaj ve streetbasketu 28    
Turnaj ve vybíjené 45    
Švihadlová královna 9    
Švihadlový král 9    
Šplhoun roku 108    
Pohár rozhlasu  - mladší žáci a žákyně 24    
Pohár rozhlasu – starší žáci a žákyně 24    
Školní  kolo ve florbalu 160    
Školní kolo ve stolním tenisu 40    
Běh Uherským Ostrohem 30    
Atletická soutěž ASPV 0 7   
Olympijský den v Uh. Brodě 0 12   
Olympijský den 1. stupeň 396    
Pohár v šachu 0 12 4 4 
Slovácký pohár v šachu 0 4   
Chceme se líbit  0 6   
 

Významná umístění a úspěchy: 
 

Ústřední kolo: 
reprezentace čtyřčlenného družstva v poháru škol  v šachu 

 
Oblastní kolo: 
1. místo čtyřčlenného družstva v poháru škol  v šachu 
2. místo v jednotlivcích v atletické soutěži ASPV v Třebíči  
Evropa ve škole – postupová práce 
reprezentace v Matematické olympiádě, reprezentace v Chemické olympiádě 
 
Okresní kola: 
1. místo v soutěži  v informatice 
2. místo v soutěži v informatice 
3. – 6. místo v Matematické olympiádě Z9 
3. místo ve Fyzikální olympiádě 8. ročník 
3. místo v Chemické olympiádě  
1. místo – Olympijský den zdraví v Uherském Brodě 
1. místo družstva 2. a 3. tříd v Mc Donald ´s Cup 
2. místo družstva 4. a 5. tříd v Mc Donald ´s Cup 
1. místo čtyřčlenného družstva v poháru škol  v šachu 
ocenění dvou prací v soutěži Reklamou proti kouření 
 
Soutěže s celostátní působností: 
Dvakrát vyhodnocena jako nejlepší www  na daná témata 
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Mezinárodní výtvarná soutěž Radost tvořit   
Vyhodnocena práce zrakově postiženého žáka 

  
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 

  
1. stupeň  

- návštěva Slováckého divadla – představení Jak se bubnuje na princezny (žáci 
1. stupně) 

- návštěva Slováckého muzea -  výstava Pravěké osídlení Hradišťska (4. ročníky) 
- kulturní program v rámci Michalských hodů 
- v rámci prvouky návštěva pošty a radnice (žáci 3.CD) 
- Olympijský den – soutěže v Kunovském lese, na Širůchu, návštěva Lapidária na 

Velehradě, Kunovského letiště ((žáci 1. stupně) 
- výchovný koncert zaměřený na lidovou a country hudbu 
- návštěvy městské knihovny (žáci 1.stupně) 
- po stopách památek ve Starém Městě – v rámci výročí vzniku ČSR (žáci 2.B) 
- návštěva keramické dílny při DDM, výroba ozdob a dárků na Vánoce 
- Den otevřených dveří v prvních třídách, v 1.A za účasti městského informačního 

televizního kanálu 
- návštěva dobrovolných hasičů ve Starém Městě (žáci 1.A, 2., 3. ročník) 
- návštěva dopravního hřiště  - dvakrát (žáci 4. ročníků) 
- návštěva stanice hasičského záchranného sboru v Uherském Hradišti (žáci 2.B) 
- v hodinách prvouky výukový program Mraveneček VIS Bílé Karpaty (žáci 

3. ročníků) 
- výukový program Na silnici nejsi sám ( 10 tříd 1. stupně) 
- Mikulášské pásmo pro žáky 1. – 5. tříd (žáci dramatického kroužku) 
- výchovné koncerty ve spolupráci s pobočkou ZUŠ ve Staré Městě (žáci 1. stupně) 
- Malý vánoční jarmark (žáci 5.B) 
- zpívání u vánočního stromku (žáci 1. stupně) 
- návštěva koncertu Pavla Nováka Zvěřinec (žáci 1. stupně) 
- návštěva dětí z mateřských škol v 1.C 
- představení Divadélka K. Čapka z Hradce Králové "Jak šel Honza na červenou"  

(žáci 1. – 4. ročníků) 
- v rámci prvouky beseda s pracovnicí MěÚ ve Starém Městě o ekologii (žáci 

2. ročníků) 
- přednáška o problematice dospívání (dívky 5. ročníků) 
- návštěva Slováckého muzea – ukázky velikonočních zvyků na Slovácku, výstava 

Boty, boty, botičky (žáci 4.C, 4.D) 
- návštěva keramické dílny při DDM, výroba dárku k svátku maminkám (žáci 

3. ročníků) 
- návštěva filmového představení Mach a Šebestová (žáci 1. stupně) 
- beseda se členy dopravní policie o bezpečnosti silničního provozu (žáci 2. a 

3. ročníků) 
- ekovycházka v rámci Dne Země (žáci 5.A, 5.C) 
- exkurze do Punkevních a Sloupsko-Šošůvských jeskyní (žáci 4. ročníků) 
- týdenní ozdravný pobyt ve Velkých Karlovicích  (žáci 4.D a 5.A) 
- týdenní ozdravný pobyt v Rozsypalově lední osadě (žáci 1.A a 2.A) 
- návštěva Planetária v Brně (žáci 5. ročníku) 
- vystoupení folklorního souboru Dolinečka (žáci 1. stupně) 
- návštěva filmového představení Harry Potter (žáci 1. stupně) 
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- v rámci přírodovědy a vlastivědy vycházka do Kunovského lesa (žáci 4.A) 
- beseda s Dr. Galuškou o osídlování naší oblasti od období pravěku (žáci 5.A, 5.B) 
- školní výlety 

 
II. stupeň 

- Německá hodinka – vystoupení němčinářů pro žáky 2. stupně v rámci 
Evropského dne jazyků (žáci 2. stupně) 

- Olympijský den spojený s evakuací školy (žáci 2. stupně) 
- návštěva filmového představení Tmavomodrý svět (žáci 8. a 9. ročníků) 
- návštěva divadelního představení Nikola Šuhaj loupežník (žáci 2. stupně) 
- návštěva divadelního představení Zimní pohádka (40 žáků II. stupně) 
- reprezentace na festivalu cizích jazyků v Uherském Hradišti (33 žáků) 
- tradiční vánoční jarmark (žáci 2. stupně) 
- Mikulášská nadílka  
- v rámci výuky výtvarné výchovy návštěva akce Vánoce ve Slováckém muzeu 

(žáci 8.D) 
- návštěva divadelní hry Valašské remazúry ve Zlíně(40 žáků) 
- vystoupení Divadélka Karla Čapka – vývoj divadelní tvorby od svého počátku až 

dodnes (žáci 2. stupně) 
- lyžařský výcvikový kurz na Martiňáku (89 žáků 7. ročníku) 
- návštěva Paříže debrujáry (4 žáci) 
- návštěva divadelního představení Obrazy z dějin národa českého (40 žáků) 
- v rámci Dne Země přednášky Co nepatří do popelnice, Les, Řeka Morava 

(všechny třídy 2. stupně) 
- sběr papíru – nasbíráno rekordních 11 382 kg, vítězná třída 7.D získala o den 

delší výlet (žáci 2. stupně) 
- návštěva divadelního představení Radúz a Mahulena  (žáci 6. a 7. ročníků) 
- návštěva divadelního představení  Kdyby tisíc klarinetů (žáci 8. – 9. ročníků) 
- návštěva poradenského střediska Pracovního úřadu v Uherském Hradišti (žáci 

8. ročníků) 
- exkurze do elektráren Dukovany a Dalešice (žáci 9. ročníku) 
- návštěva představení Rok na vsi – o lidových zvycích (žáci 7. ročníku) 
- návštěva divadelního představení Dostavník do Lordsburku (40 žáků) 
- přednáška Kriminalita mládeže a kriminalita na mládeži páchaná (žáci 9. ročníku) 
- reprezentace debrujárů na Bambiriádě 2002 v Uherském Hradišti 
- návštěva hvězdárny v Uherském Brodě (žáci 6.B a 6.D) 
- vystoupení děvčat s tanečním číslem Pátá na zahájení Zahrady Moravy 
- přednáška o problémech dospívání (dívky 9. ročníků) 
- účast na vernisáži výstavy Reklamou proti kouření (žáci 9.A) 
- návštěva i vystoupení v rámci Hradišťského léta (žáci 6.D a 7.C) 
- exkurze do tepelné elektrárny v Hodoníně, návštěva skanzenu ve Strážnici, 

návštěva hvězdárny ve Veselí nad Moravou  (žáci 8. ročníků) 
- vystoupení s programem Pohádkový les pro žáky mateřské školy (žáci 7.C) 
- školní výlety 

 
Největší událostí  letošního školního roku byly oslavy 100. výročí založení budovy 

č. 715. Začaly 26. dubna slavnostní akademií I. stupně. V pátek 31. května v 17 hodin čekala 
rodiče a širokou veřejnost akademie I. a II. stupně v sále sokolovny.  

Vyvrcholením oslav se stal 1. červen. Od 10 do 16 hodin byly otevřeny všechny 
školní budovy včetně družiny, v odborných učebnách předváděli žáci praktické ukázky 
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činností. Od 13 do 16 hodin proběhl na hřištích budovy č. 715 Dětský den, který pořádal 
DDM ve Starém Městě. V 16.15 hodin uložili členové městského zastupitelstva, zástupci 
němec. družebního města Tönisvorstu a další pozvaní hosté za doprovodu pěveckého sboru 
ze staroměstského gymnázia pamětní listy z roku 1901 a 2002 do kopule bývalé dívčí školy. 
V této budově bylo možno již od rána zhlédnout výstavu školních kronik, fotografií a 
školních dokumentů, stejně jako almanach. V 17 hodin usedli v sokolovně bývalí 
zaměstnanci spolu s oficiálními hosty a německými přáteli, aby uviděli to nejlepší z 
žákovských akademií (repertoár pěveckého sboru, divadelní scénky, aerobic, country tance, 
....) 

Oslavenkyni přišli pozdravit i folklorní soubor ZŠ Dolinečka, DDM, žáci ZUŠ, 
pěvecký sbor staroměstského gymnázia aj. Do nočních hodin k poslechu i tanci hrál soubor 
Dolina, který v průběhu večera vystoupil i s krátkých programem. Třešničkou na dortu bylo 
promítnutí videosnímku o činnosti školy za posledních 10 let. 
 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
   

Mimořádné pedagogické aktivity  
 
Díky aktivitě vyučujících matematiky proběhlo na naší škole okresní kolo dvou 

kategorií Pythagoriády – soutěžilo celkem 150 žáků 6. a 7. ročníků uherskohradišťských a 
uherskobrodských škol. Pomáhali jsme při organizaci okresních kol Matematických 
olympiád, organizačně jsme zaštiťovali kategorii Z6 (ta proběhla v prostorách SZŠ 
v Uherském Hradišti). Neméně významné je zpracování výsledků nejrozšířenější matematické 
soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 5 084 soutěžících. V tomto 
školním roce jsme zorganizovali také metodické setkání učitelů matematiky, kterým byly 
předány metodické materiály. 

Vyučující se podílí na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu z matematiky. 
Vyučující přírodopisu pomáhali při organizaci okresního kola Biologické olympiády, 

které opět pro kategorii 6. – 7. ročník probíhalo na naší škole. 
Vyučující zeměpisu se podílela na organizaci okresních i oblastních kol Zeměpisné 

olympiády. 
Sekce informatiky, která pracuje pod hlavičkou SSŠ v Uherském Hradišti, organizuje 

mimo jiné soutěže z oblasti výpočetní techniky. Opět v ní pracuje naše vyučující informatiky. 
 V rámci DVVP vedoucí vychovatelka Karla Bičanová seznamovala pedagogické 
pracovníky našeho okresu s Netradičními výtvarnými technikami. Účastnice této akce si 
mohly pod jejím vedením vyzkoušet převážně batiku. Pro velký zájem bylo nutno uskutečnit 
tuto akci dvakrát, přesto nebyly všechny zájemkyně uspokojeny. 
 Pro vyučující a vedoucí kroužků malých debrujárů ve Vsetíně předváděla 
p. uč. Kubíková spolu s vedoucím celookresního KMD p. uč. Ondruškem debrujárské pokusy.   
 
Významné mimoškolní aktivity žáků 
 
V rámci školního klubu pracují 
 - národopisný kroužek Dolinečka (2 skupiny) 
 - debrujáři (1 skupina) 

- kroužky výpočetní techniky (4 skupiny) 
- aerobik (1 skupina) 

 - Dokážu to (1 skupina) 
 - pohybové hry (2 skupiny) 
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  - Správná dívka (1 skupina) 
  - výtvarná hra (1 skupina) 
  - žurnalistika ( 1 skupina) 
  - psaní na klávesnici (1 skupina) 
  - sportovní hry (6 skupin) 
  - Začínáme s němčinou (1 skupina) 
  - logopedie (2 skupiny) 
  - košíková (2 skupiny)  
  - angličtina pro nejmenší (3 skupiny) 
  - kroužek angličtiny (1 skupina) 
  - němčina hravě (1 skupina) 
  - sborový zpěv (1 skupina) 
  - dramatický (1 skupina) 
  - turistický (1 skupina) 

Členové Klubu malých debrujárů předváděli pokusy, zajímavé hry a hlavolamy na 
Bambiriádě 2002 ve Smetanových sadech v Uherském  Hradišti.  

Za zmínku stojí volný přístup žáků do učebny výpočetní techniky. Provoz v této 
učebně je pro žáky čtyřikrát týdně zajištěn do 17.30 hodin, jednou do 16 hodin.  
 Další mimoškolní činnost pro žáky je zajišťována širokou nabídkou DDM ve Starém 
Městě, hodně žáků také navštěvuje ZUŠ v Uherském Hradišti a její pobočku ve Starém 
Městě. 

 
Spolupráce školy s dalšími subjekty 

 
Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá především formou rodičovských schůzek 

a konzultačních odpolední (čtyřikrát až pětkrát ročně). 
Škola spolupracuje s DDM ve Starém Městě, který svým bohatým výběrem kroužků a 

zájmových činností doplňuje činnost školního klubu.  
Škola je členem AŠSK. 
Spolupracujeme také se SSŠ v Uherském Hradišti a  PC Zlín, pracoviště Uherské 

Hradiště. 
Ve škole pracuje aktivně Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město. 

Každoročně pořádá ples rodičů a zisk věnuje škole. Z těchto peněz a z peněz získaných 
výběrem příspěvků (100,- Kč na nejstaršího sourozence) přispívá žákům např. na dopravu  na 
LVVZ nebo do divadel, nakupuje sportovní vybavení či knihy sloužící jako odměny pro žáky.  
 I nadále spolupracujeme s romskou komunitou. Spolupráce probíhá na několika 
úrovních. Jsme v častém styku s romskými rodiči, spolupracujeme s MŠ na sídlišti 
Komenského, kam většina romských dětí dochází a kde se jim věnuje romská asistentka paní 
Balážová. Ta pomáhá také nám ve škole a pokouší se řešit školní problémy romských dětí 
přímo v rodinách. Osvědčuje se doučování romských dětí prostřednictvím asistentek z úřadu 
práce, které s dětmi psaly domácí úkoly a procvičovaly s nimi učivo podle pokynů třídních 
učitelů.  Ve spolupráci  s romskou komunitou  se budeme společně s mateřskou školkou 
snažit pokračovat i v následujícím školním roce. 

Spolupracujeme také intenzivně se speciální školou v Uherském Hradišti, především v 
oblasti romské problematiky, neboť paní Balážová je současně zaměstnankyní i této školy.   

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

Na velmi dobré úrovni probíhá spolupráce s městem. Vedení školy spolupracuje úzce 
s vedením městského úřadu, s jeho odbory školství, finančním, stavebním a odborem investic. 
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V letošním školním roce jsme také využili spolupráce s SVP Help a pravidelně po 
dobu celého školního roku spolupracujeme s PPP v Uherském Hradišti.  

V oblasti přednáškové činnosti jsme spolupracovali s referátem životního prostředí 
Okresního úřadu Uherské Hradiště, se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty z Veselí nad 
Moravou, s lékaři  Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti i s policií.  

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 v Uherském Hradišti.
  
 

  

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
  

Za poslední školní rok nebyla na škole provedena žádná inspekce.  
  

Závěr výroční zprávy 
  

Vzhledem k zájmu učitelů o žáky, k dobré aprobovanosti učitelů, k solidním 
materiálním podmínkám,  věříme, že se nám cíle a priority za minulé období daří plnit.  

Neznamená to, že nevíme o svých nedostatcích. Podle ohlasů veřejnosti ale máme 
důvod se domnívat, že ZŠ Staré Město patří mezi kvalitní výchovně-vzdělávací zařízení.  

Školní rok 2001/2002 byl náročný především díky organizaci oslav 100 let školy. 
Příští školník rok bude spojen s přechodem  do právní subjektivity. Na ni se také soustředí 
naše pozornost.  

Zároveň chceme zlepšit spolupráci s rodiči, zaměřit se na nové trendy ve výuce, 
jako je projektové vyučování, kvalitní prevencí předcházet negativním jevům.  

Chceme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů i ve slovním hodnocení žáků 2. třídy.  
 
Příprava na přechod do povinné právní subjektivity  
 
Prosinec  

- vedení školy absolvovalo školení Škola v právní subjektivitě 
 

Červen  
- zaměstnanci seznámeni s nutností přechodu do právní subjektivity 
- zaslána na Městský úřad ve  Starém Městě žádost o změnu právní formy 

z organizační složky  na příspěvkovou organizaci   
Červenec 

- zahájena spolupráce s MěÚ na zřizovací listině školy 
- příprava inventarizace 
- žádost SSŠ o zpracovávání mzdové agendy 

 
Srpen 

- jednání s vedoucími jídelen o přípravě přechodu do právní subjektivity 
- prostudování hlavních zákonných předpisů 

 
Září 

- připravit se pro vedení podvojného účetnictví 
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- jednání s referátem školství o převzetí personální agendy 
- zahájení práce na vydání potřebných řádů a směrnic 
- zpracování modelu struktury řízení školy 
 

Po schválení zřizovací listiny: 
- žádost o přidělení IČO 
- ve spolupráci s městem žádost o změnu v zařazení do sítě škol 
- zřízení účtu v bance 
- registrace u finančního úřadu 
- registrace u zdravotní pojišťovny a OSSZ 
- smlouvy se zaměstnanci 
- nové smlouvy s dodavateli energie 
- zajištění zákonného pojištění organizace za škodu při pracovním úrazu 
- uzavření pojištění majetku a žáků 

 
 
  

Datum zpracování zprávy : srpen 2002      
  

Datum projednání v radě školy nebo na poradě pracovníků školy : 
30. srpen 2002  porada pracovníků školy 
5. září 2002  předložena Radě školy 

  
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy : 
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