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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 – do 31. 12. 2002 
Zřizovatel:    Městský úřad Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 
IČO:    75 022 567 
Právní  forma:   od 1. 7. 2001 organizační složka obce 

od 1. 1. 2003 příspěvková organizace 
Ředitel školy:   Josef Jurnykl  

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

Mgr. Iva Klimešová, změna pracovní smlouvy od 3. 9. 2001  
Mgr. Eva Koňaříková, pověřena dne 1. 2. 1990,  
jmenována dne 1. 6. 1990 

Kontakt:   telefon 572 541 298, 572 541 717 
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 
Identif. číslo ředitelství:  IZO 102 743 061 identifikátor zařízení: 600 124 452 
Součásti školy:  základní škola  kapacita  1 110 

školní družina  kapacita    175 
   školní klub  kapacita    600 
   školní jídelna I. kapacita    450  od 1. 1. 2003 

    školní  jídelna II. kapacita    700  od 1. 1. 2003 
 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2002/2003 (začátek 
šk. roku) 

  Počet 
tříd 

/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet 

ped.prac. 
 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 16 384 24,00 18,18 21,12 
2. stupeň 17 443 26,06 27,00 16,41 
Školní družina 
(stav 1. 1. 2003) 

4 94 23,50 3,66 25,68 

Školní klub* 35 391 11,2 2,04 191,67 
Školní jídelna x 650 x 10 x 

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 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.zsstmesto.uhedu.cz
mailto:zsstmesto@zsstmesto.uhedu.cz
mailto:jana.trubacikova@zsstmesto.uhedu.cz
http://www.fineprint.cz


 

 
 

3

Vzdělávací programy školy  
 
Vzdělávací program: 1. - 9. ročník: Základní škola, č.j. 16847/96-2, 827 žáků 
 
Poskytovaný nadstandard:  

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

Nové metody:  v 1. ročníku dvě třídy používaly při nácviku čtení genetickou metodu 
ve 2. ročníku u jedné třídy slovní hodnocení 
 

Nabídka volitelných předmětů: (počty skupin podle zájmu žáků) 
 

7. ročník:   
Cvičení z jazyka českého (3 skupiny) 
Cvičení z matematiky  (3 skupiny) 
     
8. a 9. ročník  
Cvičení z matematiky  (3 skupiny)    
Informatika (všeobecné zaměření, tvorba www – 4 skupiny) 
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal – 3 skupiny) 
Psaní na klávesnici (3 skupiny)  
Cvičení z jazyka českého (3 skupiny) 
Základy ekologie (1 skupina) 
Výtvarné činnosti (1 skupina) 
Technické kreslení (1 skupina) 
Chemicko-biologická praktika (1 skupina) 
 

Nabídka nepovinných předmětů: 
    I. stupeň: Dyslexie 
      Náboženství (5 skupin) 
 

II. stupeň: Zdravotní tělesná výchova (1 skupina) 
      Cvičení z jazyka českého (1 skupina) 
      Cvičení z matematiky (1 skupina) 
      Jazyk francouzský (1 skupina)   
      Náboženství (1 skupina) 
      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 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 2002/2003 (včetně ŠD): 
 

 počet fyzických osob přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 51 48,84 
Externí pracovníci (ŠK) 7 0,61 

 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003 : 
   

Ped. 
pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 
Roků ped. 

praxe 

I. stupeň 
1. učitel 1  VŠ učitelství 1.-5. r. + Hv  23  r 2 m  
2. učitelka 0,54  VŠ učitelství Rj + Hv 14 r 9 m  
3. učitelka 0,64  VŠ učitelství 1. st. + JA 15  r 1 m   
4. vých.por. 1  VŠ učitelství 1. st.   12  r 7 m 
5. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 15  r 
6. zástupce 1  VŠ učitelství 1. st. +  uč. MŠ 20 r 10 m 
7. zástupce 1  VŠ učitelství Tv – Z 27  r 
8. učitelka 1  VŠ učitelství 1.-5. r. + JFr 33 r 
9. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 11 r  9 m 

10. učitelka  1  SŠ nepedagogické, st. zk. JA  0 r 10 m 
11. učitelka  1  VŠ učitelství 1.-5. r. + Hv 18 r 6 m 
12. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  7 r 5 m 
13. učitelka  1  VŠ učitelství 1.-5. r. + Vv 29 r 8 m   
14. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + Hv 11 r 
15. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + SPP, uč. 

 MŠ, vychovatelství 
12 r  10 m 

16. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  4 r 
17. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Pč 17 r 
18. učitelka  1  VŠ učitelství 1.-5. r. 27 r 
19. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + JN  4 r  1 m. 

II. stupeň 
20.  učitelka 1 VŠ, učitelství M – Tv 26 r 
21.  učitelka – A 1 VŠ, učitelství Aj + Ov 2 r 
22. učitel 1 VŠ, učitelství Jč- Dě – Hv 39 r 
23.  učitelka – A 1 VŠ, učitelství Ze  - Př 1 r 6 m 
24. učitelka 1 VŠ, učitelství Jč – Ov 27 r 
25. učitelka 1 VŠ, učitelství Jč – Vv 26 r 11 m 
26. učitelka – A 1 VŠ, učitelství Dě - Nj 0 
27. učitelka 0,727 VŠ, učitelství Jč – Dě 27 r 1 m 
28. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Ov 12 r  
29. ředitel 1 VŠ, učitelství  Jč – Dě 23 r 1 m  
30. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Ch 17 r 11 m 
31. učitelka 1 VŠ, učitelství  Nj 4 r 
32. učitelka 1 VŠ, učitelství  Z – Tv 23 r 1 m  
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33. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 17 r 10 m 
34. zástupce 1 VŠ, učitelství  M – F 16 r  
35. učitelka 0,818 VŠ, učitelství Aj 2 r 9 m 
36. výchov.poradkyně 1 VŠ, učitelství  F - Geol. 21 r 8 m 
37. učitel (od 1. 11. 2002) - A 0,955 VŠ, učitelství Tp - Př 0 
38. učitel 1 VŠ, učitelství  M – Ov 22 r  
39. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Hv 23 r 1 m  
40. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 27 r 6 m 
41.  učitel (do 30. 10.2002) - A 0,955 VŠ, učitelství M - Tp 1 r 
42. učitelka - A 0,545 VŠ, zemědělská 0 r 
43. učitelka 1 VŠ, učitelství  Př - Ch – Rv 33 r 
44. učitelka 1 VŠ, učitelství M – Ch - Inf 12 r 
45. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Rj 34 r 1 m 
46. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Z 33 r 
47. učitelka  0,955 SŠ, st. zk. Aj, zkouška na VŠ Př 2 r 
48. učitel  1 VŠ, učitelství  Př – Tv 5 r  

Školní družina 
49. vedoucí vychovatelka 1  SŠ vychovatelství 38 r 
50. vychovatelka 0,91  SŠ vychovatelství 19 r 5 m 
51. vychovatelka  0,91  SŠ vychovatelství 21 r 
52. vychovatelka  0,84  SŠ vychovatelství 13 r 10 m 
53. vychovatelka (do 31.12.2002) 0,56  SŠ 7 r 9 m 

 
 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 12/10 11/11 15/12 4/3 0/0 42/36 
Pouze odborná 1/1     1/1 
Pouze pedagogická  1/1 1/1   2/2 
Nevyhovující 2/2     2/2 
Celkem 15/13 12/12 16/13 4/3 0/0 47/41 

 
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 

Důchod. 
věk 

 celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen celkem/žen 

celkem/žen 

Úplná 1/1 2/2  1/1  4/4 
Pouze odborná       
Pouze pedagogická       
Nevyhovující do 31.12. 1/1     1/1 
Celkem 2/2 2/2  1/1  5/5 

 Průměrný věk pedagogických pracovníků na I. stupni a ve školní družině je 40 let, 
na II. stupni 41 let. Na mateřskou dovolenou odchází do konce srpna 2003 tři vyučující z 1. stupně. 
Do starobního důchodu po 38 letech praxe odchází vedoucí vychovatelka.  
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Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 
I. stupeň 
 

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

1. 60 60 100       
2. 66 66 100       
3. 69 69 100       
4. 81 59 72,8 2 2,5 6 7,4 14 17,8 
5. 112 88 78,6 4 3,6 10 8,9 10 8,9 

Celkem I.stupeň 388 342 88,1 6 1,5 16 4,1 24 6,2 
 
II. stupeň 
 

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

Český jazyk 79 79 100       
Anglický jazyk 75 39 52 12 16 24 32   
Německý jazyk 27 27 100       
Matematika 83 83 100       
Občanská výchova 17 17 100       
Tělesná výchova 42 40 95,2   2 4,8   
Zeměpis 30 30 100       
Dějepis 31 31 100       
Přírodopis 33 33 100       
Hudební výchova 17 17 100       
Výtvarná výchova 27 18 66,7     9 33,3 
Fyzika 34 34 100       
Chemie 18 18 100       
Rodinná výchova 17 1 5,9   16 94,1   
Praktické činnosti 33 16 48,5 12 36,4 5 15,1   
Informatika 5 5 100       
Psaní na klávesnici 3 3 100       
Chemicko-biol. prak. 1 1 100       
Technické kreslení 1 1 100       
Základy ekologie 1 1 100       
Francouzština 2 2 100       
Celkem II. stupeň 576 496 86,1 24 4,2 47 8,2 9 1,6 

 
ZŠ celkem 964 838 86,9 30 3,1 63 6,5 33 3,4 

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

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 
 

7

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2002/2003 (od 1. 1. 2003) 
 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 26 22,09 
Externí pracovníci 0 0 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2002/2003 : 
 

Ostatní 
pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

1. uklizečka 0,78 
2. uklizečka  0,59 
3. hlavní kuchařka 1 
4. uklizečka 0,7 
5. uklizečka 0,79 
6. hlavní kuchařka 1 
7. školník  1 
8. údržbář 0,92 
9. pomocná kuchařka (do 30.4.2003) 1 

10. uklizečka 0,78 
11. topič 0,48 
12. kuchařka 1 
13. uklizečka 0,78 
14. uklizečka 0,8 
15. kuchařka (od 5. 5. 2003) 1 
16. pomocná kuchařka 1 
17. uklizečka 0,83 
18. vedoucí jídelny 1 
19. uklizečka 0,82 
20. uklizečka 0,7 
21. uklizečka 0,25 
22. pomocná kuchařka 1 
23. vedoucí jídelny 1 
24. hospodářka 1 
25. pomocná kuchařka 1 
26. uklizečka 0,87 
27. pomocná kuchařka 1 

 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 
 

Název akce počet 
účastníků 

1.   Činnostní učení 1 
2.   Setkání logopedických asistentek 1 
3.   Co slabika, to muzika  4 
4.   Nuda při češtině  1 
5.   Hlasová hygiena 3 
6.   Školení počítačové gramotnosti  35 
7.   Miniprojekty v jazyce českém 5 
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8.   Hospitační činnosti 2 
9.   Inovační prvky ve výuce 3. ročníku 1 
10. Jazykově-metodický kurz  v JN - pokročilí 2 
11. Pedagogický den – Zlín 1 
12. Otevřená zahrada 1 
13. Zdravá výživa 1 
14. Inspekce ve škole 4 
15. HV – improvizace, hudební nástroje 1 
16. Cesty minulostí 2 
17. Partnerarbeit  (jazyk německý) 3 
18. Rozhovory, kterých se bojíme 3 
19. Hygienické minimum 1 
20. Komunikační dovednosti 26 
21. Jak řešit šikanu 2 
22. Bezpečnost práce a PO 1 
23. Hodnocení a klasifikace  v hodinách matematiky na I. stupni 1 
24. Kompenzační cvičení 1 
25. Manažerské dovednosti 1 
26. Vyučování cizím jazykům u žáků se SPUCH 1 
27. Netradiční výtvarné techniky 17 
28. Bilder im Deutsch 3 
29. Asistentský program pro učitele 1 
30. Dyslektičtí asistenti 1 
31. Hudební výchova 1 
32. Dramatická výchova – Zvířata II 1 
33. Inovační prvky ve výuce 4. a 5. ročníku 1 
34. Protistresový program pro učitele 4 
35. Škola - místo k životu 2 
36. Manažerské dovednosti 2 
37. Možnosti získání finančních prostředků a grantů z Evropské unie a další zdroje 2 
38. Nebojte se právní subjektivity 1 
39. Právní subjektivita I. – IV. 2 
40. Tradice a zvyky v USA 1 
41. Jazykově metodický kurz – jazyk anglický 2 
42. Tvůrčí psaní 1 
43. Country dance 1 
44. Proměny v zeměpise 2 
45. Co v učebnicích dějepisu nebylo 3 
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46. Konference učitelů jazyka anglického a německého 1 
47. Historie chemie 3 
48. Ekologická výchova 1 
49. Krajská konference – Trvale udržitelná škola 1 
50. Non – senz. literatura 1 
51. Jak vést rozhovor 2 
52. Návštěva speciální školy a pedagogicko-psychologické poradny 1 
53. Rizikové chování dospívajících 1 
54. Rámcový vzdělávací program 1 
55. Keltové na našem území 2 
56. Obtížné rozhovory 2 
57. Astronomie 4 
58. Seminář vedoucích Klubu malých debrujárů 1 
59. Poruchy učení v matematice 4 
60. Cizí jazyk  a dyslexie 2 
61. Práce s poezií 2 
62. Populární hudba v hodinách hudební výchovy 1 
63. Gramatika v jazyce anglickém 1 
64. Zeměpisná exkurze 2 
65. Vzdělávání učitelů chemie 2 
66. Didakticko-metodický seminář (jazyk německý) 2 
67. Nadané děti a práce s nimi 2 
68. Algebraické výrazy 6 
69. Rizikové chování dospívajících 1 
70. Školský managment 1 
71. Vedení třídních schůzek 1 
72. Zvyky a svátky v anglicky mluvících zemích 1 
73. Informatika ve škole 1 
74. Seminář k Rámcovému vzdělávacímu programu 1 
75. Seminář pro začínající metodiky prevence 1 
76. Soudní řízení s nezletilým 1 
77. Konference školního stravování 2003 1 
78. Hygienické minimum 1 
79. Vyhláška FKSP 1 

 
Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 

- DVPP        48 961,- Kč 
- v rámci PI       42 000,- Kč 
- nepedagogičtí          2 837,- Kč  
   celkem     93 798,- Kč 
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Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 
  
V průběhu školního roku došlo v rámci projektu PI ke zvýšení počítačové gramotnosti učitelů, 

v budoucnosti předpokládáme další rozšíření jejich znalostí, mimo jiné i s programem Bakalář.  
Největším problémem je otázka aprobovanosti cizích jazyků, kdy škola intenzivně hledá 

především angličtináře. V příštím školním roce se někteří učitelé naší školy zúčastní kurzu jazykové 
a metodické přípravy učitelů garantované MŠMT. 

V oblasti psychohygieny učitele jsme se zaměřili na získávání dovedností v oblastech 
komunikace se žáky, rodiči, zvětšování míry empatie. Na škole jsme zorganizovali seminář 
Komunikační dovednosti, kterého se zúčastnilo 26 vyučujících. Této problematice se budeme i 
nadále věnovat.  
Opakovaně byl podán projekt Respektovat a být respektován, jehož cílem je zvládnutí 
komunikačních dovedností vedoucích ke zlepšení komunikace, vztahů, a k rozvoji sebeúcty jak 
dětí, tak dospělých. Zaměříme se také na rozvoj partnerských, na vzájemné úctě a respektu 
založených vztahů dospělých mezi sebou stejně jako dospělých a dětí. 

I nadále budeme věnovat velkou pozornost vzdělávání vyučujících v oblast specifických 
poruch učení a chování. 
 
 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2002/2003 : 
 
Zapsaní do 1. tříd 

2002 
Počet žádostí  

o odklad 
Nastoupili do  
1. třídy 2002 

Zapsaní do 1. tříd 
2003 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 2003 

96 27 69 88 27 61 
 
  
  

Výsledky výchovy a vzdělávání 
  
 

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

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 67 0 67 0 0 
2. 63 0 61 2 19 
3. 73 0 73 0 0 
4. 87 0 87 0 0 
5. 94 54 40 0 0 
Celkem 1.stupeň 384 54 328 2 19 
6. 122 69 52 0 3 (JČ, JA) 
7. 110 47 63 0 2 (JČ, JA) 
8. 106 44 58 3 0 
9. 104 35 69 0 2 (JČ, JN) 
Celkem 2.stupeň 442 195 242 3 7 
Škola celkem 826 249  5 26 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2002/2003 : 
        

Gymnázium 
8 leté 6 leté 4 leté 

SOŠ 
vč.konzervatoří SOU, U OU, PrŠ 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 
24 6 0 0 20 19 52 51 30 32 4 4 

 
Údaj o přihlášených se týká školy uvedené v přihlášce žáka ke studiu na prvním místě. 
 
Odchod žáků z I. stupně 
 

Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola Matematická třída ZŠ 
6 4 5 16 

 
Hodnocení  výsledků výchovného působení   

  
Problematika výchovného poradenství na škole  

Převážná část práce výchovného poradce na I. stupni je věnována integrovaným žákům. Spolu 
s třídními učiteli navrhuje vyšetření při poruchách chování a učení, seznamuje všechny vyučující 
s výsledky vyšetření PPP a kontroluje platnost dokumentů. Spolupracuje s vyučujícím 
při vypracování IVP, jehož plnění průběžně kontroluje 

Během celého školního roku na I. stupni pracovalo 9 skupin nápravné péče, kde 
s integrovanými dětmi pracovalo 5 proškolených vyučujících. Při nápravné péči měly k dispozici 
čtyři PC se speciálními programy. V polovině i na konci školního roku tyto vyučující vypracovávají 
hodnocení nápravné péče. 

Při škole pracuje také kroužek logopedické péče, ve kterém proškolená vyučující procvičuje 
s žáky správnou výslovnost. 

Ve školním roce 2002-2003 bylo na vyšetření do PPP v Uherském Hradišti odesláno celkem 
43 dětí z I. stupně.  

Byly řešeny tři závažnější výchovné přestupky. Na základě jednání vedení školy a rodičů bylo 
žákům ve dvou případech uděleno kázeňské opatření a všem třem byla doporučena návštěva a další 
spolupráce s výchovným střediskem HELP v Uherském Hradišti. Výchovné středisko navštívila 
také jedna první třída z důvodu stmelení kolektivu a začlenění žáků, kteří do kolektivu nastoupili 
v průběhu školního roku. 

Spolupráce třídních učitelů a výchovného poradce byla velmi dobrá. 
 
Výchovná poradkyně na II.stupni se zaměřuje nejenom na práci s integrovanými žáky, ale 

pomáhá žákům při volbě povolání. Od září do února žáky pravidelně informovala o možnostech 
studia. Nabídky studijních oborů měli na nástěnkách ve svých třídách a mohli si je vyhledávat také 
na internetu. 
V říjnu na třídních schůzkách byli rodiče informováni o příručce se seznamem SOU, OU a SŠ 
Zlínského kraje. Žáci 9. ročníku navštívili také Burzu středních škol v Uherském Hradišti, kde 
dostali další informace pro své studium, žákům 8. ročníku byla doporučena. Úřad práce v Uherském 
Hradišti navštíví žáci na začátku školního roku 2003/2004. 
V lednu byla provedena instruktáž k vyplňování přihlášek. Rodiče i žáci mohli během školního 
roku využívat konzultační hodiny, této možnosti využili hlavně žáci před vypsáním přihlášek. 
Pěti žákům, kteří v 8. ročníku splnili 9 let povinné školní docházky, bylo umožněno dokončit 
9. ročník ZŠ. 

Žáci 9.A navštívili středisko výchovné péče HELP v Uherském Hradišti (řešení šikany). 
Na vyšetření do střediska HELP byli posláni 3 žáci, na další vyšetření v PPP bylo zasláno 6 žáků. 
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Výsledky prevence sociálně patologických jevů 
 
Prvořadým úkolem na I. stupni bylo odhalování patologických jevů u dětí. Preventivní 

programy jsme obohatili o bezpečnost v silničním provozu pro nejmenší žáky.  
Mimo alkohol, kouření a drogy sem patří i šikana, na kterou bylo nutné se zaměřit. Prvním 

krokem bylo zavedení schránky důvěry. Děti tak mají možnost své problémy se spolužáky a školou 
řešit přímo s učitelem nebo svěřit schránce. Okamžitá reakce a řešení problému ze strany učitelů 
pomáhá dětem ze stresových situací. 

Na I. stupni se peer aktivisté připravují v dramatickém kroužku, kde nacvičují scénky, 
ve kterých spolužákům ukazují, jak se zachovat při šikaně a jak se jí bránit. Využívají 
komunikačního kruhu k rozhovoru se spolužáky. Závěrečný dotazník pak ukáže obrázek o tom, jaké 
vztahy mezi dětmi panují, kde se ukazují signály ponižování, zesměšňování a ubližování. Výsledky 
dotazníků vedou všechny učitele k řešení těchto zjištění. Pro první třídy si připravili kamarádi 
ze 2.B maňáskové divadlo na téma „Zdravý život bez drog“ a „Zdravá výživa“. 

Na konci školního roku zhlédli žáci  pohádku „Medvěd Míša“. Každý zúčastněný dětský 
divák se na chvíli stal zraněným medvědem. Žáci se učili ošetřovat, přenášet raněné. Závěrem 
pohádky bylo poučení o bezpečnosti na silnicích v době prázdnin. 

Prevence na škole není formální záležitost, provádí se hravou formou a je součástí zdravého 
životního stylu školy pro zachování radostného života našich dětí. 

Na II. stupni probíhá každoročně peer program za účasti  peer aktivistů – žáků 8. a 9. tříd. Ti 
jsou předem připraveni a zaškoleni na jednotlivá témata primárně patologické prevence. Tento 
program probíhá v hodinách občanské výchovy a rodinné výchovy. Zároveň uskutečňujeme 
zaškolování nových aktivistů – žáků 7. tříd. 
Opět jsme využili služeb a zkušeností I. oddělení kriminální policie OŘ PČR v Uherském Hradišti, 
se kterými jsme již navázali kontakty v minulém školním roce. Žáky 9. tříd policisté informovali 
o kriminalitě související se zneužíváním návykových látek a žáky 6. tříd navštívili policisté 
z dopravního oddělení. 
K dalším aktivitám patří: 
- proškolení peer aktivistek PPP v Uh. Hradišti na téma „Konflikt“ a  „Rodinné vztahy“ 
- vybraní peer aktivisté se zúčastnili víkendového pobytu na Radějově pořádaném PPP 

v Uherském Hradišti. Byli proškoleni na téma „Drogy a návykové látky“ 
- zdravotní přednáška na téma „Duševní a tělesná hygiena dospívajících“ 
- přednáška a beseda na téma „Šikana“ (6. a 7. ročník) 
- přednáška a beseda na téma „Extremismus“ (8. a 9. ročník) 
- přednáška na téma „Ochrana městské zeleně“ (9. ročník) 
- přednáška p. Radima Uzla o sexuální výchově (pro 9. ročník) 
- žáci naší školy se také zúčastnili soutěže PARAGRAF 11/55, který se týká sociálně 

patologických jevů a jejich prevencí. Žáci postoupili z okresního do oblastního kola a družstvo 
z naší školy navštívilo i parlament ČR a Praze. 

- beseda se specialisty – psychologem a lékařem na téma „Drogy – problém všech“ 
I letos žáci obou stupňů odpovídali anonymně na otázky související se šikanou na naší škole. 

Na základě upozornění rodičů jednoho žáka byla zjištěna šikana v 9. třídě. Problém byl  vyšetřován 
třídní učitelkou a řešen na pedagogické radě. Žákyně navštěvovala PPP v Uherském Hradišti a 
na základě pohovoru a vyšetření jí byl zajištěn pobyt v psychoterapeutickém zařízení. Agresoři byli 
potrestáni 2. stupněm z chování. Žáci, kteří byli svědky šikany, ale nezabránili jí, byli také kázeňsky 
potrestáni důtkou ředitele školy.  

Jiné závažné náznaky šikany zjištěné z vyhodnocení anonymních dotazníků nebyly 
výchovnou poradkyní zjištěny. 
 

V souladu s akčním plánem prevence sociálně patologických jevů dětí a mládeže Zlínského 
kraje jsme byli zařazeni mezi 12 oceněných nejkvalitnějších minimálních preventivních programů 
za školní rok 2001/2002 ze všech škol Zlínského kraje. 
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Pochvaly a ocenění  
Na I. stupni dostalo 55 žáků pochvalný list. Pochvaly byly uděleny třídními učiteli 

za reprezentaci školy v různých soutěžích a  za vzorné chování a přípravu na vyučování. Knižní 
odměnu obdrželo 7 žáků za výborné studijní výsledky a práci pro třídu.  

V průběhu školního roku bylo žákům II. stupně uděleno celkem 116 pochval. Za práci 
pro třídu obdrželo 17 žáků knižní odměnu, knižní odměnou byli oceněni i vítězové školních kol 
soutěží.  
 
Napomenutí a důtky  

Na I. stupni za časté zapomínání školních pomůcek a drobné prohřešky proti školnímu řádu 
bylo v letošním školním roce 5 žákům uděleno napomenutí třídního učitele, 7 žákům byla udělena 
důtka třídního učitele za opakované zapomínání školních pomůcek a nevhodné chování 
na ozdravném pobytu. 

Důtka ředitele školy byla za neomluvené hodin, krádež peněz ve školní družině a nevhodné 
chování vůči spolužákům udělena 4 žákům. 

V průběhu školního roku bylo na II. stupni za porušování školního řádu uděleno celkem 
52 napomenutí třídního učitele a  47 důtek třídního učitele. Ředitel školy udělil 33 důtek.  
  
Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 2 0,24 
3 – neuspokojivé 0 0 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2002/2003 
 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 1 0,003 
2. pololetí 21 0,044 
za školní rok 22 0,026 
 
 
Údaje o integrovaných žácích :  
 
Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení  0 
Zrakové postižení 6. 1 
S vadami řeči  0 
Tělesné postižení 1.,3.,4., 9. 4 
S kombinací postižení 2. 1 
S vývojovými poruchami učení 1. – 9. 79 
 

I v letošním školním roce byly ve spolupráci s SPC Zlín vypracovány individuální plány 
práce pro žáky s tělesným postižením a pro žáka s kombinovanými vadami. Žákovi 
s kombinovanými vadami se individuálně během výuky věnovala třídní učitelka s aprobací 
speciální pedagogika. K dispozici měla i asistentku. Jedenkrát týdně pracovala se žákem i po 
vyučování. Matka v těchto hodinách byla informována o metodách práce ve škole, které používala 
při domácí přípravě. Dle potřeby po výuce probíhaly  konzultace mezi matkou a třídní učitelkou. 

Pro žákyni s tělesným postižením byla k překonávání schodiště využívána plošina, pro jejího 
bratra byl ze stejných důvodů zapůjčen z SPC Zlín schodolez. Žák s tělesným postižením 
ve čtvrtém ročníku v průběhu  školního roku dostal speciální polohovací lavici se zvedací deskou a 
židli. 
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Na II. stupni 36 žáků s vývojovými poruchami učení a chování pracovalo v 6 skupinách 
dvakrát měsíčně. Celkem 17 žáků bylo vyřazeno z evidence a v hodinách byli zohledňováni dle 
pokynů PPP Uherské Hradiště. Šestý ročník díky individuálnímu přístupu úspěšně absolvoval žák 
se zrakovým postižením, devátý ročník tělesně postižený. Všichni integrovaní žáci pracovali podle 
individuálních plánů. 

 
 

Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2002/2003 :          
 

Počty účastníků kola Název soutěže, přehlídky 
 Školní kolo Okresní 

kolo 
Oblastní 

kolo 
Ústřední 

kolo 
Vybíjená  68 24 12  
Zlínský Vorvaň  6   
Slovácký běh 4    
Švihadlový král  72    
Zazpívej, slavíčku 109 6   
Recitační soutěž 97 9 okrsek   
Mc Donald’s Cup 156 24   
Dopravní soutěž 8    
Kinderiáda  8   
Atletika  16   
Běh Terryho Foxe  4   
Atletický čtyřboj   15   
Výtvarná soutěž ŠD   6  
Dopravní soutěž ŠD   6  
Matematický klokan (mezinár. soutěž) 475    
Přírodovědná soutěž MěÚ 94    
Požární ochrana očima dětí 65 6   
Olympijský den – 1.stupeň 384    
Výtvarná soutěž ČSZ  21 4  
Drakiáda 8    
Plavecké závody  12   
Yamaha – pěvecká soutěž 11okrsek 2   
Atletická olympiáda v hale  12   
Olympijský den zdraví  12   
Házená  24   
Matematická olympiáda 6. ročník 22 4   
Matematická olympiáda 7. ročník 9 4   
Matematická olympiáda 8. ročník 5 3   
Matematická olympiáda 9. ročník 20 4 3  
Archimediáda 18 3   
Fyzikální olympiáda 8. ročník 2 2   
Fyzikální olympiáda 9. ročník 9 3 1  
Chemická olympiáda 25 3   
Biologická olympiáda 6. a 7. ročník 23 3   
Biologická olympiáda 8. a 9. ročník 6 3   
Olympiáda z jazyka českého 10 1 1  
Zeměpisná olympiáda 6. ročník 23 1   
Zeměpisná olympiáda 7. ročník 22 1   
Zeměpisná olympiáda 8. a 9. ročník 28 1   
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Olympiáda v jazyce anglickém - 6. ročník 21    
Olympiáda v jazyce anglickém – 7. ročník 12 1   
Olympiáda v jazyce anglickém – 8. a 9. ročník 10 1   
Olympiáda v jazyce německém – 6. a 7. ročník 6 1   
Olympiáda v jazyce německém – 8. a 9. ročník 4 1   
Dějepisná olympiáda 28 2   
Pythagoriáda 6. ročník 43 4   
Pythagoriáda 7. ročník 43 6   
Soutěž v textovém editoru Word 14 2   
Grafický editor 16 2   
Recitační soutěž 19 2   
O nejlepší velikonoční výzdobu třídy 400    
O nejlepší vánoční atmosféru třídy 420    
Pohár rozhlasu – mladší žákyně 10 okrsek    
Pohár rozhlasu – mladší žáci 9 okrsek 9   
Pohár rozhlasu – starší žákyně 10 okrsek    
Pohár rozhlasu – starší žáci 16 okrsek 16   
Školní kolo ve florbalu 220    
Školní kolo ve stolním tenisu 80    
Psaní na klávesnici  5   
Chceme se líbit 253    
O pohár starosty Uherského Hradiště  20   
Street basket 42    
Paragraf 11/55 125 5 5  
Soutěž o Evropské unii  50   
Atletický čtyřboj 43 43   
Školní kolo ve volejbale 12    
Turnaj v košíkové 10    
Turnaj ve florbale 14    
Turnaj v halové kopané 14    
Turnaj kopaná Coca-cola cup 16 (3 kola)    
Přespolní běh 200    
Píšu verše.. (soutěž knihovny B.B. Buchlovana)  4   
Plavecká štafeta 400    
Výtvarná soutěž Svět filmu v dětské kresbě 100 5   
Přírodovědná stezka  14   
Přebor škol v šachu  4   
Jak si představuji dovolenou budoucnosti 120 5   
Rodinné příběhy 100 5   
Olympiáda s Orbitem    1 
 
 
Významná umístění a výsledky 
 
Okresní kolo 
- 1. místo v plavání žáků 4. tříd – volný způsob dívky 
- 1. místo v atletickém čtyřboji mladší žákyně – jednotlivci 
- 1. místo v atletickém čtyřboji mladší žáci – jednotlivci 
- 1. místo v atletickém čtyřboji starší žáci – jednotlivci 
- 2. místo v pěvecké soutěži Yamaha 
- 2. místo v atletickém čtyřboji mladší žáci – jednotlivci 
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- 2. místo v atletickém čtyřboji starší žákyně – jednotlivci 
- 2. místo v atletickém čtyřboji starší žáci – jednotlivci 
- 2. místo ve vybíjené v kategorii žáci 1. st. ZŠ 
- 2. místo v Mc Donad’s Cupu mladší žáci  
- 3. místo v atletické olympiádě I. stupně – štafeta 
- 3. místo v házené – mladší žákyně 
- 3. – 4. místo v Mc Donad’s Cupu starší žáci 
- 1. místo a 3. – 5. místo v soutěži v informatice 
- 1. místo v Olympiádě v jazyce českém 
- 2. místo v Archimediádě 
- 2. místo v Matematickém klokanu v rámci okresu (kategorie Benjamín) 
- 2. místo družstva v  přeboru škol v šachu 
- 3. místo družstva mladších žáků v Poháru rozhlasu 
 
Oblastní kolo 
- 4. – 5. místo v oblastním kole Fyzikální olympiády 
- 1. místo v oblastním kole soutěže Paragraf 11/55 
- úspěšné řešení úloh oblastního kola Matematické olympiády 
- reprezentace v Olympiádě z jazyka českého 
 
Ústřední kolo 
- reprezentace družstva v celostátním kole soutěže Paragraf 11/55 
 
 
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 
 
1. stupeň 

- návštěva Slováckého divadla – představení Dlouhý, Široký a Bystrozraký (1. – 4. ročník), 
představení Radúz a Mahulena (5. ročník) 

- Den jazyků – otázky a odpovědi, hry, soutěže a písně v německém a anglickém jazyce 
(49 žáků z 5.A,B,D) 

- kulturní program v rámci Michalských hodů 
- sběr papíru – výtěžek věnován ZŠ Horní Beřkovice jako povodňový dar (žáci I. stupně 

nasbírali 5187 kg papíru) 
- návštěva kina v Uherském Hradišti – Páni kluci (3. a 4. ročník), výběr animovaných filmů 

H. Týrlové aj. (1 a 2. ročník) 
- ozdravný pobyt – Jeseníky (5.B,C) 
- návštěva městské knihovny (žáci I. stupně) 
- návštěva keramické dílny při DDM, výroba dárků a ozdob na Vánoce (2. ročník) 
- návštěva dopravního hřiště – dvakrát (4. ročník) 
- výukový pořad Čas Vánoc – Žabka (1. a 2. ročník) 
- zvěř v lese – beseda (5. A,D) 
- Mikulášské pásmo pro žáky 1. – 5. ročníku (dramatický kroužek) 
- vánoční jarmark v Uherském Hradišti – prezentace výrobků ZŠ a ŠD, výtěžek věnován 

na zakoupení přístroje pro nemocnici v Uherském Hradišti 
- zpívání u vánočního stromu (žáci I. stupně) 
- exkurze do Moravských skláren Květná (3.A,B) 
- beseda o dravcích – ukázka živých zvířat (žáci I. stupně) 
- přednáška pro MŠ o školní zralosti 
- návštěva dětí z MŠ Rastislavova, Za Radnicí a Komenského 
- koncert Pavla Nováka (I. stupeň) 
- návštěva Slováckého muzea v Uherském Hradišti (5.C) 
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- beseda o Africe (5. ročník) 
- divadelní představení Hoffmannova divadla (1.C, 2.A,B,C, 3.A,B,C ) 
- návštěva městské knihovny – Skřítci a strašidýlka (2. ročník) 
- návštěva hasičské zbrojnice s ukázkou techniky a besedou (žáci I.stupně) 
- třídní kolo Skokana roku (2.A) 
- vycházka na sběrný dvůr (2.A) 
- ukázka lepení kraslic slámou – pí. Rajsinglová (1 třída) 
- návštěva Slováckého muzea – výstava panenek (3.B, 5.B) 
- beseda s historičkou B. Rašticovou  o památkách v Uherském Hradišti (5.B) 
- Den Země – ekovycházky, beseda s pí Pluhařovou (žáci I. stupně) 
- výukový program Vítání jara (2.C) 
- návštěva VSP HELP – vztahy (1.B) 
- koloběžkyáda – jízda zručnosti na koloběžce a dopravní testy (3.A,3.B) 
- návštěva památníku Velké Moravy (4.A) 
- návštěva keramické dílny při DDM – dárek pro maminku (3.A,3.B) 
- program CEV Žabka v Uherském Hradišti – Poznáváme přírodu smysly a hravě (3. ročník) 
- exkurze do  hvězdárny a hradu Špilberku v Brně (5. ročník) 
- výchovný koncert dětského folklorního souboru Dolinečka (žáci I. stupně) 
- přírodovědná soutěž s prvky ekologie pořádaná Městským úřadem ve Starém Městě 

(5. ročník) 
- celostátní preventivní dopravní akce „Jablko nebo citron“ (23 žáků z 1. a 3. ročníku) 
- ozdravný pobyt – Rozsypalova lesní osada na Kudlovské dolině (4.C, 5.A) 
- návštěva filmového představení Harry Potter (žáci I. stupně) 
- karneval a soutěže (2.B, 2.C) 
- beseda s Policií ČR (žáci I. stupně) 
- školní výlety – na Buchlov (1.ročník), ZOO Lešná (2.ročník), westernové městečko Šiklův 

mlýn (3.A, 3.B,), do Kroměříže (4.A, 4.B), 
- fotografování (žáci a učitelé celé školy) 
 

II. stupeň 
- účast na otevření lehkoatletického areálu v Uherském Hradišti (15 žáků) 
- beseda s australskou lektorkou (angličtináři 8. – 9. ročník) 
- exkurze do tepelné elektrárny v Hodoníně a hvězdárny ve Veselí, prohlídka zámku ve 

Strážnici (žáci 8. ročníku) 
- sběr papíru (II. stupeň) 
- Olympijský den (žáci 6. a 7. ročníku) 
- přednáška v kině Hvězda o Sibiři  (II. stupeň) 
- v rámci mezinárodního dne jazyků Německá hodinka spojená s vernisáží výtvarných prací 

Brána jazyků otevřená (němčináři II. stupně) 
- exkurze na školní statek ve Starém Městě (žáci 8. ročníku) 
- návštěva Památníku Velké Moravy (žáci 7.BCD) 
- Týden o Evropské unii  v Městském informačním centru v Domě služeb v Uherském 

Hradišti (žáci 8. a 9. ročníku) 
- soutěž Zlínský vorvaň spolu s vystoupením taneční skupiny Kopretin (45 žáků školy) 
- divadelní představení Slovácko sa súdí (žáci II. stupně) 
- 4. vánoční jarmark (žáci II. stupně) 
- jarmark na Masarykově náměstí (prodej výrobků dětí pro charitativní účely – nákup 

přístroje pro nemocnici) 
- návštěva filmového představení Romeo a Julie (8. a 9. ročník) 
- filmové představení Cesta na jihozápad (6. a 7. ročník) 
- vánoční besídky (žáci II. stupně) 
- ples základní školy a SRPŠ, letos s polonézou žáků 9. ročníku 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 
 

18

- lyžařský výcvikový kurz na Martiňáku (7. ročník) 
- návštěva Městského divadla ve Zlíně – Dostavník do Lodsburgu (45 žáků) 
- vystoupení Afrika, země neznámá   (6. a 7. ročník) 
- návštěva Městského divadla ve Zlíně – Kalandriáda (45 žáků) 
- návštěva filmového představení Billy Elliot (žáci II. stupně) 
- zdravotnické přednášky (dívky II. stupně) 
- přednášky na téma Živočišstvo a rostlinstvo v lužních lesích (žáci II. stupně) 
- divadelní představení The Bear Theatre (angličtináři 7. – 9. ročníku) 
- návštěva Městské lidové knihovny ve Starém Městě (žáci 6. ročníku) 
- návštěva hvězdárny ve Veselí (žáci 6.B) 
- ukázka dravých ptáků – agentura Seiferos (žáci II. stupně) 
- exkurze do jaderné elektrárny v Dukovanech a planetária v Brně (žáci 9. ročníku) 
- výstava obalové techniky Embax Print (skupina debrujárů) 
- reprezentace na Bambiriádě v Uherském Hradiště (skupina debrujárů) 
- návštěva divadelního představení ve Zlíně – Jak je důležité míti Filipa (45 žáků) 
- branný den včetně plavecké štafety a exkurze do Colorlaku (žáci II. stupně) 
- exkurze do Muzea výroby železa u Adamova (žáci 8.C a 8.D) 
- návštěva Kunovského hudebního léta (6. a 7. ročník) 
- Drogy, problém všech – pořad realizovaný ve spolupráci se VZP v  kině Hvězda (žáci 

II. stupně) 
- školní výlety 
- zájezd do Londýna s ubytováním v rodinách (45 žáků) 
- výchovný koncert (žáci II. stupně) 
- přednáška o ochraně městských rostlin (žáci 9.C, 9.D) 
- Hradišťské sluníčko (6.D) 
- slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku na Městském úřadě ve Starém Městě  (žáci 

9. ročníku) 
 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
   

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

Pythagoriády – soutěžilo celkem 170 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 okresních výsledků všech kategorií nejrozšířenější 
mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 4 507 soutěžících.  

Sekce informatiky, která pracuje pod hlavičkou SSŠ v Uherském Hradišti, organizuje mimo 
jiné soutěže z oblasti výpočetní techniky. Pracují v ní dvě naše vyučující. Přímo na škole jsme 
zorganizovali okresní kolo soutěže v informace, zajistili jsme i okresní kolo soutěží v grafickém 
editoru a v programování.  

Vyučující matematiky a informatiky se podílí na tvorbě Rámcového vzdělávacího programu 
z matematiky a informatiky. 

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

Vyučující zeměpisu se podílela na organizaci okresních i oblastních kol Zeměpisné 
olympiády. 

Po úspěšné realizaci projektu Slunce do škol (instalace demonstračního fotovoltaického 
systému v budově II. stupně) předložili vyučující několik dalších projektů. V rámci dalšího 
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vzdělávání projekt Respektovat a být respektován, v oblasti informační gramotnosti Projektové dny 
ve výuce, v enviromentální výchově jsme opakovaně předložili projekt Třídění komunálního 
odpadu. Byl vypracován projekt Příroda ve škole a jejím okolí, děti v přírodě, taktéž v rámci 
rozvoje enviromentální výchovy. První tři jmenované projekty byly přijaty a budou ve školním 
roce 2003/2004 realizovány. Na dotacích celkem  získáme 137 000,- Kč. 

Za významné ocenění práce pedagogických pracovníků naší školy považujeme přijetí a 
ocenění vedoucí vychovatelky, ředitele školy a tří vyučujících u příležitosti Dne učitelů 
na Městském úřadě ve Starém Městě. 

 
Významné mimoškolní aktivity žáků 
 

V letošním roce jsme se se žáky zaměřili na charitativní činnost. Uskutečnili jsme tři 
významné akce. První byla finanční pomoc zaplavené škole v Dolních Beřkovicích ze středních 
Čech. Žáci přispěli částkou 15 000,- Kč získanou ze sběru starého papíru.  
Druhou akcí byla naše účast na vánočních jarmarku v Uherském Hradišti, kde jsme spolu 
s vybranými školami prodávali své výrobky. Finanční příspěvek byl určen pro zakoupení přístroje 
v uherskohradišťské nemocnici. 
Třetí významnou charitativní akcí byl sběr papíru žáků II. stupně, jehož výtěžek jsme použili 
k adopci na dálku. Děti adoptovaly dívku Eglé z Ukrajiny, které ještě v červnu zaslali první dopis.  

Za významnou považujeme i organizaci soutěže Paragraf 11/55. Při této příležitosti naši 
školu navštívili hejtman Zlínského kraje pan František Slavík a další významní hosté. Konala se i 
tisková konference se zástupci nejvýznamnějších médií. Po vítězství v kole v Hluku jsme 
reprezentovali i v kole oblastním ve Vsetíně. Poté se naše družstvo zúčastnilo senátního kola 
v Praze. Soutěž byla pojata velmi profesionálně a pro žáky byla určitě přínosem. 
 
V rámci školního klubu pracují u nás: 

- národopisný kroužek Dolinečka (2 skupiny) 
- aerobik (1 skupina) 
- Dokážu to (1 skupina) 
- pohybové hry (3 skupiny) 
- logopedie (3 skupiny) 
- košíková (1 skupina) 
- angličtina pro nejmenší (2 skupiny) 
- dramatický kroužek (2 skupiny) 
- flétna (2 skupiny) 
- hudební a taneční kroužek (2 skupiny) 
- výtvarný kroužek  (1. pololetí - 1 skupina) 
- Kouzelná vařečka (1 skupina) 
- volejbal (2 skupiny) 
- florbal (2 skupiny) 
- sportovní hry (1 skupina) 
- výpočetní technika (2 skupiny) 
- žurnalistika (1 skupina) 
- softbal (1 skupina) 
- keramický kroužek (2 skupiny) 
- debrujáři (2 skupiny) 
- turistický (1 skupina) 
 

Členové Klubu malých debrujárů předváděli pokusy, zajímavé hry a hlavolamy 
na Bambiriádě 2003 ve Smetanových sadech v Uherském  Hradišti, zúčastnili se zájezdu 
do Londýna, který pořádala AMD Praha, a výstavy Embax Print  v Brně. 
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Za zmínku stojí volný přístup žáků do učebny výpočetní techniky. Provoz v této učebně je 
pro žáky čtyřikrát týdně zajištěn do 17 hodin, jednou do 16 hodin. I když byla škola zařazena 
v projektu Internet do škol do červených čísel, snaží se vedení školy společně s koordinátorkou ITC 
o její postupnou modernizaci, což je vzhledem k nedostatku financí velmi obtížné. 
 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). 
Jak jsme již výše uvedli, 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. 
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 (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, licenční poplatky softwaru..  
 Dlouhodobě pracujeme 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. 

V letošním školním roce jsme také výrazně 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 úřadu 
Uherské Hradiště, se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, s lékaři  
Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti i s Policií ČR.  

Spolupracujeme se Speciální základní školou pro žáky s více vadami v Uherském Hradišti, 
s SPC Brno a s SPC Zlín.  

Problematické žáky řešíme společně s referátem sociálních věcí v Uherském Hradišti.  
 

  

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
  

Za poslední školní rok nebyla na škole provedena žádná inspekce.  
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Závěr výroční zprávy 
  

Školní rok 2002/2003 byl náročný především díky přechodu z organizační složky obce 
na příspěvkovou organizaci. Součástí školy se staly dvě školní jídelny, odloučené pracoviště 
školní družiny v Kostelanech se stalo od 1. 1. 2003 součástí tamní mateřské školy. 

Chceme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů. Věříme, že budeme i nadále úspěšní v integraci žáků se vývojovými poruchami učení 
a chování, daří se nám také integrovat žáky s tělesným i zrakovým postižením. 

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

V příštím školním roce chceme zlepšit spolupráci s rodiči, zaměřit se na nové trendy ve 
výuce, jako je projektové vyučování, kvalitní prevencí předcházet negativním jevům. K tomu 
také přispěje vzdělávací akce Respektovat a být respektován, do které se zapojí většina 
vyučujících. Projekt byl zahájen v srpnu 2003 a potrvá do února 2004. 

Víme i o svých nedostatcích. Podle ohlasů široké veřejnosti však máme důvod domnívat 
se, že ZŠ Staré Město patří mezi kvalitní výchovně-vzdělávací zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy:       srpen 2003  
   
Datum projednání na poradě pracovníků školy:    25. srpen 2003 
 
Předložení radě školy:       10. září 2003  
 
 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
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