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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 
Zřizovatel:    Městský úřad Staré Město, nám. Hrdinů 100, 686 03 
IČO:    75 022 567 
Právní  forma:   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. 1. 2003 
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   

    školní  jídelna II. kapacita    700   
 
Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok 2003/2004 (začátek 
šk. roku) 

  Počet 
tříd 

/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet 

ped.prac. 
 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 15 341 23 17,18 19,85 
2. stupeň 18 467 25,94 29,23 15,98 
Školní družina 4 117 29 3,64 32 
Školní klub* 32 442 13,81 1,8 245,56 
Školní jídelna 2 572 x  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 
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Vzdělávací programy školy  
 
Vzdělávací program: 1. - 9. ročník: Základní škola, č.j. 16847/96-2, 808 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 
 

Nabídka volitelných předmětů: (počty skupin podle zájmu žáků) 
 

7. ročník:   
Cvičení z jazyka českého (2 skupiny) 
Cvičení z matematiky  (4 skupiny) 
     
8. a 9. ročník  
Cvičení z matematiky  (3 skupiny)    
Informatika (všeobecné zaměření, tvorba www – 2 skupiny) 
Vektorová grafika (1 skupina) 
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal – 3 skupiny) 
Psaní na klávesnici (2 skupiny)  
Cvičení z jazyka českého (3 skupiny) 
Základy ekologie (1 skupina) 
Výtvarné činnosti (1 skupina) 
Dramatická výchova (1 skupina) 
Technické kreslení (1 skupina) 
Zeměpisný seminář  (1 skupina) 
Konverzace v jazyce anglickém (2 skupiny) 
Konverzace v jazyce německém (2 skupiny) 
Zajímavá fyzika (1 skupina) 
Volba povolání (1 skupina) 
Seminář z matematiky (2 skupiny) 
Literární seminář (1 skupina) 
Kondiční cvičení (2 skupiny) 

 
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) 
      Náboženství (1 skupina) 
      Informatika (2 skupiny) 

 
Mezinárodní spolupráce 

Spolupráce s francouzskou obcí Sées i s německým městem Tönisvorst se v současné době 
ne naší vinou příliš nerozvíjí. Proto se snažíme navázat družbu s nedalekou školou v Rakousku. 
Za přínosné vidíme i znovuobnovení spolupráce se školou na Slovensku. 
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Údaje o pracovnících školy 
 

  
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2003/2004 (včetně ŠD): 
 
 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 53 50,05 
Externí pracovníci (ŠK) 6  

 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2003/2004 : 
   

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  25 r 
2. učitelka 0,54  VŠ učitelství Rj + Hv 15 r 9 m  
3. učitelka 0,64  VŠ učitelství 1. st. + JA + Pč 16 r  9 m  
4. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 16 r 10 m 
5. zástupce ředitele 1  VŠ učitelství 1. st. +  uč. MŠ 21 r 10 m 
6. učitelka 1  VŠ učitelství 1.-5. r. + JFr 34 r 10 m 
7. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 14 r  6 m 
8. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 40 r 1 m 
9. učitelka  1  SŠ nepedagogické, st. zk. JA 2 r 10 m 

10. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + JA 1 r  8 m 
11. učitelka  1  VŠ učitelství 1.-5. r. + Vv 31 r  6 m   
12. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + Hv 12 r 10 m 
13. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + Tv 5 r 10 m 
14. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Pč 18 r 10 m 
15. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + JN  10 m 
16. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.   8 r  7 m 
17. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  28 r 10 m 
18. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 12 r  9 m 

II. stupeň 
19. učitelka 1 VŠ, učitelství M – Tv 27 r 
20.  učitelka  1 VŠ, učitelství Aj + Ov 3 r 
21.  učitel 1 VŠ, učitelství Jč- Dě – Hv 40 r 
22. učitelka - A 1 VŠ, učitelství Ze  - Př 0 r 
23.  učitelka 1 VŠ, učitelství Jč – Ov 28 r 
24. učitelka 1 VŠ, učitelství Jč – Vv 27 r 11 m 
25. učitelka – A 1 VŠ, učitelství Dě - Nj 1 r 
26. učitelka 0,773 VŠ, učitelství Jč – Dě 28 r 1 m 
27. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Ov 13 r  
28. ředitel 1 VŠ, učitelství  Jč – Dě 24 r 1 m  
29. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Ch 18 r 11 m 
30. učitelka 1 VŠ, učitelství  Nj 5 r 
31. učitelka 1 VŠ, učitelství  Z – Tv 24 r 1 m  
32. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 18 r 10 m 
33. zástupce 1 VŠ, učitelství  M – F 17 r  
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34. učitelka 0,091 VŠ, učitelství Př - Tv 13 r 
35. výchov.poradkyně 1 VŠ, učitelství  F - Geol. 22 r 8 m 
36. učitel - A 1 VŠ, učitelství Tp - Př 1 r 
37. učitel 1 VŠ, učitelství  M – Ov 23 r  
38. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Hv 24 r 1 m  
39. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 28 r 6 m 
40. zástupce 1 VŠ, učitelství Tv - Z 28 r 6 m 
41.  učitelka - A 0,773 VŠ, zemědělská 1 r 
42. učitelka 1 VŠ, učitelství  Př - Ch – Rv 34 r 
43. učitelka 1 VŠ, učitelství M – Ch - Inf 13 r 
44. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Rj 35 r 1 m 
45. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Z 34 r 
46. učitelka 0,591 SŠ 10 r 
47. učitel  1 VŠ, učitelství  Př – Tv 6 r  
48. učitelka 1 VŠ, učitelství M - Aj 4 r 7 m 
49. učitelka 1 VŠ, st. zk. z Aj 1 r 1 m 

Školní družina 
49. vedoucí vychovatelka 1  SŠ vychovatelství 23 r   6 m 
50. vychovatelka 0,98  SŠ vychovatelství 21 r  
51. vychovatelka  0,96  SŠ vychovatelství 15 r   6 m 
52. vychovatelka  0,70  SŠ vychovatelství 10 m 

 
 Věková skladba pedagogických pracovníků podle odborné a pedagogické způsobilosti 

 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 13/11 12/12 16/13 2/1 3/3 46/40 
Pouze odborná 1/1  1/1   2/2 
Pouze pedagog.  1/1    1/1 
Nevyhovující       
Celkem 14/12 13/13 17/14 2/1 3/3 49/43 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků na I. stupni je 40 let a ve školní družině 35 let. 

Ve sboru pracuje na I. stupni jeden muž. Výuku jazyků  zde zajišťova1y tři vyučující plně 
aprobované, jedna pedagogicky způsobilá a jedna středoškolsky vzdělaná vyučující se státní 
zkouškou z anglického jazyka. Tyto dvě vyučující si v uplynulém školní roce doplňovaly své 
vzdělání v jazykově-metodickém kurzu JAME  

Jedna vyučující v průběhu školního roku odešla na jinou základní školu a ve třídě ji nahradila 
důchodkyně. Ta náš kolektiv s koncem školního roku opustila. Další vyučující s novým školním 
rokem odchází na ZŠ, která je blíž jejímu současnému bydlišti, proto nás v dalším školním roce 
čeká obměna pedagogického sboru.    

Na II. stupni je průměrný věk 43,8 let, pracuje zde 5 mužů. V průběhu školního roku 
nastoupily na mateřskou dovolenou dvě vyučující. Ze školy odešly dvě vyučující (důchod, odchod 
na SŠ). Vzhledem k navýšení počtu tříd na II. stupni nastoupí v příštím školním roce další 
vyučující. 
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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 3/3    4/4 
Pouze odborná       
Pouze pedagogická       
Celkem 1/1 3/3    4/4 

  
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. 69 69 100       
4. 81 68 83,95 3 3,70 7 8,64 3 3,70 
5. 86 67 77,91 6 6,98 3 3,49 10 11,63 

Celkem první stupeň 362 330 91,16 9 2,49 10 2,76 13 3,59 
 
II. stupeň   
Předmět Celkem Pedagogická a odborná způsobilost 
 hodin Ú % O % P % N % 
Český jazyk 79 79 100       
Anglický jazyk 92 66 71,74   26 28,26   
Německý jazyk 20 20 100       
Matematika 90 90 100       
Občanská výchova 18 18 100       
Tělesná výchova 48 48 100       
Zeměpis 32 32 100       
Dějepis 35 35 100       
Přírodopis 36 36 100       
Hudební výchova 18 18 100       
Výtvarná výchova 30 17 56,67 13 43,33     
Fyzika 37 37 100       
Chemie 18 18 100       
Rodinná výchova 18 2 11,11   16 88,89   
Praktické činnosti 35 35 100       
Informatika 5 5 100       
Dramatická výchova 1 1 100       
Volba povolání 1 1 100       
Psaní na klávesnici 2 2 100       
Technické kreslení 1 1 100       
Celkem druhý stupeň 616 561 91,07 13 2,11 42 6,82   
 
ZŠ celkem 978 891 91,1 22 2,25 52 5,32 13 1,33 
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Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2003/2004  
 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 25 22,09 
Externí pracovníci 0 0 

 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2003/2004 : 
 

Ostatní 
pracovníci 
- poř.číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek 

1. uklizečka  0,78 
2. hlavní kuchařka  1 
3. uklizečka  0,7 
4. uklizečka  0,79 
5. uklizečka  0,59 
6. školník  1 
7. topič  0,48 
8. údržbář  0,92 
9. uklizečka  0,78 

10. kuchařka  1 
11. uklizečka  0,78 
12. uklizečka  0,8 
13. kuchařka  1 
14. pomocná kuchařka   1 
15. uklizečka  0,83 
16. vedoucí jídelny  1 
17. uklizečka  0,82 
18. uklizečka  0,7 
19. uklizečka  0,25 
20. hlavní kuchařka  1 
21. pomocná kuchařka 1 
22. vedoucí jídelny  1 
23. hospodářka 1 
24. pomocná kuchařka  1 
25. uklizečka  0,87 
26. pomocná kuchařka  1 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) a ostatních pracovníků školy: 
 

Název akce počet 
účastníků 

1.   Jazykově metodický kurz (jazyk anglický) 5 
2.   Netradiční výtvarné techniky – drátkování 6 
3.   Miniprojekty v jazyce českém 2 
4.   Cirkus P. Jurkoviče a J. Vodňanského 2 
5.   Škola hrou aneb do školy se těšíme 3 
6.   Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově 3 
7.   Pohybové hry v obměnách 1 
8.   Lehká mozková dysfunkce v praxi 5 
9.   Funkční a dysfunkční rodina jako systém 2 
10. Alternativní metody v literární výchově 5 
11. Vánoční čas 5 
12. Aspergerův syndrom 1 
13. Uherskobrodské dny 4 
14. Jazyk anglický 3 
15. Lyžařský instruktorský kurz 2 
16. Trvale udržitelná škola 1 
17. Nové trendy ve výuce v ZŠ 4 
18. Netradiční výtvarné techniky – mozaika 5 
19. Rétorika – umění mluvit a jednat s lidmi I. 2 
20. Rétorika – umění mluvit a jednat s lidmi II. 2 
21. Speciální pedagogika pro učitele – dyspraxie 1 
22. Herní činnosti v prvouce a přírodovědě 2 
23. Barevná prevence a korekce ve výuce jazyka českého 7 
24. Výuka geometrie na 1. stupni ZŠ 4 
25. Netradiční pomůcky v tělesné výchově a relaxační techniky 1 
26. Třídní management na 1. stupni ZŠ 3 
27. Slovní hodnocení a sebehodnocení 1 
28. Význam relaxace pro duševní zdraví uč.a dětí 6 
29. Angličtina pro nejmenší I.+ II. 1 
30. SIPVZ – úroveň Z 14 
31. SIPVZ – úroveň S 13 
32. SIPVZ – úroveň P 14 
33. Respektovat a být respektován 29 
34. Individuální vzdělávací program 1 
35. Semináře debrujárů 1 
36. Zaměstnávání osob se ZPS 1 
37. Jednání s problémovými typy jedinců 2 
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38. Mimořádná situace 1 
39. Zoner Callisto 1 
40. Informační portál Zlínského kraje 1 
41. Matematika v 6. – 9. ročníku 2 
42. Evropské portfolio 1 
43. Co v učebnicích dějepisu nebylo 3 
44. Vazby a souvislosti odměňování 1 
45. Astronomie 1 
46. Konference cizích jazyků 1 
47. Hodnocení v matematice 6 
48. Ekonomika školy 2 
49. Cesty minulosti 2 
50. Týká se to také tebe 2 
51. Odměňování 1 
52. Alternativní metody výuky na ZŠ 1 
53. Změny platových poměrů 2 
54. Beseda se začínajícími učiteli 2 
55. BOZP 1 
56. Ochrana člověka za mimořádných situací 1 
57. Managment 1 
58. Morava v mladším pravěku 1 
59. Staňme se Komenským 2 
60. Seminář paní Frouzové 1 
61. Schola Nova 2 
62. Protidrogová prevence 1 
63. Košíková 1 
64. Jak obstát při kontrole 1 
65. Tvořivá a experimentální činnost v geometrii 1 
66. Netradiční pomůcky v TV 2 
67. Podpora kurikulární reformy 2 
68. Self managment 1 
69. Seminář o postižených 1 
70. Jazykově metodický kurz (jazyk německý) 1 
71. Softbal 1 
72. Anglický jazykový kurz 1 
73. §1155 – školení k soutěži 1 
74. Class Server 1 
75. Veletrh Salima 1 
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76. Veletrh nápadů 1 

 
Finanční náklady na DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků: 

- DVPP       51 884,-   Kč 
- v rámci PI      82 000,-   Kč 
- v rámci projektu Respektovat a být respektován 60 893,50 Kč 
 
   celkem            194 777,50 Kč 

 
Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

  
V průběhu školního roku došlo v rámci projektu PI ke zvýšení počítačové gramotnosti učitelů. 
Celkem pět vyučujících se zúčastnilo kurzu jazykové a metodické přípravy učitelů 

garantované MŠMT. Největším problémem stále zůstává otázka aprobovanosti cizích jazyků, kdy 
škola intenzivně hledá především angličtináře, neboť vyučující jazyka anglického odcházejí 
převážně na střední školy. 

V budoucnosti se chceme zaměřit především na vzdělávání učitelů v souvislosti s přechodem 
na rámcový vzdělávací program.  
 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2003/2004: 
 

Zapsaní do 1. 
tříd 2003 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupili do  
1. třídy 2003 

Zapsaní do 1. 
tříd 2004 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 2004 

88 27 61 80 22 58 
 
   

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2003/2004: 
 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 57 0 55 2 0 
2. 67 0 65 2 0 
3. 58 0 57 1 1 
4. 74 0 72 2 0 
5. 87 65 22 0 0 
Celkem 1.stupeň 343 65 271 7 1 
6. 127 69 58 0 0 
7. 124 67 56 1 3 (JČ, JA) 
8. 116 53 63  2 (JČ, JA) 
9. 100 42 58  0 
Celkem 2.stupeň 467 231 235 1 5 
Škola celkem 810 296 506 8 6 
 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2003/2004: 
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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 5 2 2 22 22 58 55 24 27 0 0 

 
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 
5 3 2 17 

 
Hodnocení  výsledků výchovného působení   

  
Problematika výchovného poradenství na škole  
I. stupeň 

V průběhu celého školního roku pracovalo na škole šest skupin nápravné péče a od dubna se 
po dalším vyšetření v PPP v Uherském Hradišti a integraci žáků utvořila sedmá skupina. Celkem 
s 22 integrovanými dětmi pracovaly čtyři vyučující. 

V rámci SPC Zlín škola integruje  4 žáky, se kterými pracovalo ve výuce šest vyučujících.  
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. 
Ve školním roce 2003/2004 bylo do PPP v Uherském Hradišti odesláno na vyšetření 25 dětí, 

jedno dítě bylo odesláno na výchovné středisko HELP v Uherském Hradišti a jedno dítě bylo 
odesláno na kontrolní vyšetření do SPC Zlín. 

Spolupráce třídních učitelů a výchovné poradkyně byla velmi dobrá. 
Ve školním roce 2003/2004 nebyly řešeny závažnější výchovné přestupky. 
 

II. stupeň 
Od září do února byli žáci 9. ročníku pravidelně výchovnou poradkyní informováni o 

možnostech studia. Nabídky studijních oborů měli na nástěnkách a informace si mohli také vyhledat 
na internetu. 

V říjnu navštívili žáci 9.ročníků Úřad práce v Uherském Hradišti a v listopadu pak Burzu 
středních škol. 
Rodiče byli na třídních schůzkách informováni o příručkách s adresami SOU, SOŠ ve Zlínském 
kraji. 

V listopadu byly odeslány přihlášky žáků na umělecké školy. V lednu byla provedena 
instruktáž žáků k  vyplňování přihlášek, které jim byly rozdány. 

V lednu žáci 6.-9.ročníku vyplnili dotazník ke zjištění šikany na škole. 
Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny. 

V červnu pracovnice Úřadu práce v Uherském Hradišti zadala v 9.ročnících dotazník 
k volbě povolání, s jehož výsledky budeme v budoucnosti pracovat. 

Výchovná poradkyně se zúčastňovala pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů 
našich žáků. 
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Výsledky prevence sociálně patologických jevů 
V 1., 2., a 5.třídách jsme zařadili protidrogové programy a programy proti šikaně žáků, tzv. peer 

programy. Tyto programy nacvičují děti – peer aktivisté s paní učitelkou v dramatickém kroužku. 
Vrstevníci působí na děti dramatizovanými hranými scénkami konkrétních životních situací, 
přirozeně je vtahují do děje a děti aktivně reagují.  

V měsíci listopadu proběhl peer program na téma „Kouření“. Peer aktivisté si připravili 
dramatizaci školního výletu a setkání s kuřákem. Na výlet se vydali „autobusem“ společně s dětmi 
ve třídě. Vysvětlovali dětem vliv kouření na zdraví člověka a učili děti odmítat cigaretu. 
V programu byla zařazena i pohybová aktivita, která měla přímou souvislost s tématem. 

V měsíci únoru proběhl peer program „Zdravá výživa“. Děti zhlédly maňáskové divadlo. 
Prostřednictvím maňásků se dozvěděly o tom, které potraviny jsou zdravé a čeho se mají vyvarovat. 
S maňásky společně luštily křížovku a ve skupinách kreslily ovoce a zeleninu. 

V měsíci dubnu se děti zúčastnily dramatizace na téma „Alkohol“, kde se seznámily se 
škodlivostí alkoholu na zdraví člověka. Děti se zapojily do soutěží na stanovištích. Zjistily, 
že člověk, který pije alkohol, ztrácí rovnováhu, nedokáže se soustředit a nedaří se mu plnit zadané 
úkoly.  

Stejně jako minulý rok i letos v květnu jsme měli možnost uskutečnit peer program v 5.třídách. 
Peer aktivistky ze 7.D si připravily, po konzultaci s bývalými peer aktivistkami, program na téma 
„Zlost, hněv, agresivita“. Musely vynaložit hodně úsilí, aby mladší žáky přiměly ke spolupráci, ale 
po společné snaze a pomoci učitelek navázaly přátelský vztah. Rozebíraly a vedly rozhovory 
s prvky obrany proti šikaně tzv. asertivní chování. Děti samy zkoušely podobné rozhovory.  

Do těchto programů se děti zapojovaly velmi vážně, zodpovědně a především radostně.  
      
Mezi základní kameny prevence sociálně patologických jevů také na II. stupni patří peer 

program, který probíhal za aktivní účasti peer aktivistů s poměrně slušnou praxí a zkušenostmi.  
Peer aktivisté byli předem připraveni a zaškoleni na jednotlivá témata primární prevence, a 

to jak školním metodikem prevence, tak také prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP Uherské 
Hradiště. Peer program probíhal v hodinách občanské a rodinné výchovy v 6. – 9. ročnících. 
Aktivisté působili na své vrstevníky podle připravených plánů a metodik v časovém rozmezí březen 
až červen 2004. 

Celý školní rok také probíhal výběr a zaškolování nových peer aktivistů – žáků 7. a 8.  tříd. 
Bylo vybráno a zaškoleno kolem 15 žáků, z nichž budou vybráni nejschopnější v celkovém 
počtu 12, kteří budou působit ve funkci peer aktivistů v následujících školních letech (2004-2006). 

V průběhu letošního školního roku také proběhlo proškolení peer aktivistek  v PPP Uherské 
Hradiště. 

 
Vybraní budoucí peer aktivisté  se zúčastnili víkendového programu na Kudlovské Dolině, 

pořádané PPP Uherské Hradiště. Byli proškoleni na téma „Chování v kolektivu“. Toto téma 
hodláme uplatnit v příštím školním roce pro nové kolektivy žáků 6. tříd. 

 
Ve spolupráci s SVP Help byly pro žáky uspořádány přednášky na téma Šikana, Gambling, 

Extrémismus. 
Jako každým rokem proběhl na naší škole průběžný dotazníkový průzkum výskytu šikany. 

Po dohodě s výchovnou poradkyní byly použity nové formy dotazníků, které se ale příliš 
neosvědčily, a proto budeme hledat jiné typy dotazníků zjišťujících tuto problematiku. 

Dotazníky rozdali třídní učitelé na třídnických hodinách, žáci anonymně odpovídali na 
otázky související se šikanou na naší škole. Tyto dotazníky byly komplexně vyhodnoceny a zjištěné 
případy většinou mírnějších forem šikany byly v konkrétních případech řešeny v kooperaci vedení 
školy, školního metodika prevence a třídních učitelů.  
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Pochvaly a ocenění  
Na I. stupni bylo 64 žáků odměněno třídními učiteli pochvalným listem za vzorné chování, 

pomoc spolužákům a za vynikající výsledky po dobu školní docházky na I. stupni ZŠ. Převážně 
za reprezentaci školy v literárních, hudebních a sportovních soutěžích bylo 10 žáků odměněno 
knihou. 
 

V průběhu školního roku bylo žákům II. stupně uděleno celkem 129 pochval. Za práci 
pro třídu obdrželo 18 žáků knižní odměnu, knižní odměnou byli oceněni i vítězové školních kol 
soutěží.  
 
Napomenutí a důtky  
 
Za nevhodné chování ke spolužákům a učitelům byla udělena na I. stupni 4 napomenutí třídního 
učitele a 1 důtka ředitele školy za porušení školního řádu. 
 

V průběhu školního roku bylo na II. stupni za porušování školního řádu uděleno celkem                                                                           
57 napomenutí třídního učitele a 51 důtek třídního učitele. Ředitel školy udělil 35 důtek, především 
za nevhodné chování. 
 
Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 11 1,36 
3 – neuspokojivé 6 0,74 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2003/2004 
 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 16 0,006 
2. pololetí 159 0,004 
za školní rok 175 0,002 
 
 
Údaje o integrovaných žácích :  
 
Druh postižení : Ročník Počet žáků 
Sluchové postižení  0 
Zrakové postižení 7. 1 
S vadami řeči   
Tělesné postižení 2.,4., 5. a 6. 4 
S kombinací postižení 3. 1 
S vývojovými poruchami učení 1. – 9. 56 
 

V letošním školním roce byly opět ve spolupráci s SPC Zlín vypracovány individuální plány 
pro žáky s tělesným postižením a stejně tak pro žáka s kombinovanými vadami. Z důvodu zhoršení 
zdravotního stavu dvou žáku s tělesným postižením byla pro ně na doporučení SZP upravena školní 
docházka na 2 hodiny týdně s uvolněním z výchov. Byla pro ně zakoupena speciální polohovací 
lavice a k překonávání schodiště z SPC Zlín zapůjčen schodolez. 

Žákovi s kombinovanými vadami se individuálně během výuky věnovala třídní učitelka a 
asistentka. 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. 
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Na II. stupni jsme měli 29 integrovaných žáků, z toho 2 žáky integrované SPC Zlín.Všichni 
žáci byli rozděleni do 6 pracovních skupin, které se scházely 1 x za 14 dnů. Pracovali 
podle individuálních plánů, které vypracovali v září třídní učitelé. 

Ostatní žáci, kteří byli vyřazeni z integrace, byli při vyučování zohledňováni 
dle metodických pokynů. 

Během školního roku byli posláni 2 žáci na vyšetření na PPP v Uherském Hradišti a 7 žáků 
na HELP. 
 
Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2003/2004 :          
 

Počty účastníků kola Název soutěže, přehlídky 
 Školní kolo Okresní 

kolo 
Oblastní 

kolo 
Ústřední 

kolo 
Vybíjená  132    
Slovácký běh 4    
Švihadlový král  198    
Zazpívej, slavíčku 109 6 1  
Recitační soutěž 97 9 okrsek   
Mc Donald’s Cup  24   
Dopravní soutěž 8 3   
Kinderiáda  8   
Atletika  16   
Atletický čtyřboj   15 2 2 
Výtvarná soutěž ŠD  6   
Dopravní soutěž ŠD  6   
Plavecká soutěž ŠD  6   
Matematický klokan 558    
Přírodovědná soutěž MěÚ 87    
Požární ochrana očima dětí 72 10 2  
Olympijský den – 1.stupeň 344    
Drakiáda 87    
Plavecké závody  8   
Yamaha – pěvecká soutěž 19okrsek 8   
Atletická olympiáda v hale  12   
Atletická olympiáda venku  12   
Olympijský den zdraví  12   
Házená  24   
Literární soutěž Slaný   29  
Moje oblíbená kniha 87    
Literární soutěž –básně Zima 87    
Tančíme Novambu    87 
Ponožkový Datel 87    
Přehlídka zemí EU 87    
Hledáme oblíbenou knihu    46 
Zima – výtvarná soutěž 87    
Soutěž znalostí o EU    87 
Uklízíme s Elektoluxem – literární soutěž   87  
Dobrodružství s hvězdou Orionu – výtv. soutěž 29 16   
Děti, pozor červená 29 21   
Literární soutěž Šumná   58 1 
Olympiáda ke Dni dětí 161    
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Píšu pohádky, píšu básně – literární soutěž   46  
Hula hop 25    
Okno do světa – výtvarná soutěž 47 6 2  
Barevná louka – výtvarná soutěž 22 4   
Výtvarná  soutěž zrakově postižených  1   
Šplhoun roku 219    
Matematická olympiáda 6. ročník 15 3   
Matematická olympiáda 7. ročník 21 3   
Matematická olympiáda 8. ročník 9 3   
Matematická olympiáda 9. ročník 9 3 2  
Archimediáda 8 3   
Fyzikální olympiáda 8. ročník 21 2   
Fyzikální olympiáda 9. ročník 1 1   
Chemická olympiáda 11 4   
Biologická olympiáda 6. a 7. ročník 43 5   
Biologická olympiáda 8. a 9. ročník 8 3   
Olympiáda z jazyka českého 18 2   
Zeměpisná olympiáda 6. ročník 10 1   
Zeměpisná olympiáda 7. ročník 9 1   
Zeměpisná olympiáda 8. a 9. ročník 13 1   
Olympiáda v jazyce anglickém 6. a  7. ročník 24    
Olympiáda v jazyce anglickém – 8. a 9. ročník 6 1   
Olympiáda v jazyce německém – 6. a 7. ročník 4 1   
Olympiáda v jazyce německém – 8. a 9. ročník 8 2   
Dějepisná olympiáda 37 2   
Pythagoriáda 6. ročník 67 3   
Pythagoriáda 7. ročník 48 4   
Soutěž v textovém editoru Word 8 2   
Grafický editor 14 2   
Recitační soutěž 11 1   
Pohár rozhlasu – mladší žákyně  9   
Pohár rozhlasu – mladší žáci  10 10  
Pohár rozhlasu – starší žákyně  9 8  
Pohár rozhlasu – starší žáci  11 11  
Školní kolo ve florbalu 150 10 12  
O pohár starosty Uherského Hradiště  24   
Školní kolo ve stolním tenisu 40    
Psaní na klávesnici  5   
Běh Uherským Ostrohem   20  
Paragraf 11/55 25 5   
Halová kopaná 12 okrsek    
Košíková 14 okrsek    
Florbal 12 okrsek    
Coca-cola cup - kopaná   16  
Atletický čtyřboj – starší chlapci  5   
Atletický čtyřboj – mladší chlapci  5 5  
Atletický čtyřboj – mladší dívky  5   
Atletický čtyřboj – starší dívky  4   
Barevný svět – výtvarná soutěž 100  4  
Krásná jako kvítka ... – výtvarná soutěž 120  3  
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Letní filmová škola   60  
Týká se to také tebe – výtvarná soutěž 120   5 
Přebor škol v šachu 4 4 4 4 
Mladí tvůrci pro Dunaj    9 
Naše hobby a koníčky – nejlepší výzdoba třídy 450    
 
Významná umístění a výsledky 
 
Okresní kolo 
1. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí – I. kategorie 
1. místo ve skoku z místa mladších žákyň 
1. místo v hodu kriketovým míčkem – mladší žáci 
1. místo na Olympijském dnu zdraví – mladší žáci 
2. místo ve výtvarné soutěži Požární ochrana očima dětí – II. kategorie 
2. místo v pěvecké soutěži Yamaha 
2. místo ve štafetě mladších žáků 
2. místo v atletickém čtyřboji  - mladší žáci 
2. – 3. místo ve vytrvalostním běhu mladších žáků 
3. místo ve štafetě mladších žákyň 
3. místo v atletické olympiádě 1. stupně – štafeta 
3. místo ve sprintu mladších žákyň 
3. místo ve sprint mladších žáků 
3. místo na Olympijském dnu zdraví – mladší žákyně 
3. místo v atletickém čtyřboji – mladší žákyně 
2. místo v okresním kole soutěže v malování na PC 
2. místo družstva v krajském kole v šachu 
3. místo v atletických závodech Přebory žactva v běhu na 150 m 
2. a 3. místo v atletických závodech Přebory žactva v běhu na 300 m 
1. místo v atletickém závodech Přebory žactva ve štafetě 4 x 60 m 
1. místo v atletickém závodech Přebory žactva ve skoku dalekém 
3. místo družstva mladších žáků v atletických závodech Pohár rozhlasu 
2. místo družstva starších žáků v atletických závodech Pohár rozhlasu 
1. místo družstva mladších žáků v Atletickém čtyřboji 
2. místo družstva starších žáků v Atletickém čtyřboji 
2. místo družstva v  šachu 
 
Oblastní kolo 
1. místo ve výtvarné soutěži Okno do Světa – Zlín 
1. místo v atletickém čtyřboji – mladší žáci 
2. místo ve výtvarné soutěži Okno do světa – Zlín 
3. místo v atletickém čtyřboji – mladší žákyně 
ocenění ve výtvarné soutěži zrakově postižených dětí 
1. – 16. místo v oblastním kole Matematické olympiády, kategorie Z9, další žák úspěšný řešitel 
1. místo v Coca-cola cupu 
2. místo družstva v šachu 
 
Ústřední kolo 
1. místo v atletickém čtyřboji mladší žáci – jednotlivci 
1. místo v mezinárodní výtvarné soutěži Týká se to také tebe 
1. místo ve výtvarné soutěži Mladí tvůrci pro Dunaj 
3. místo v atletickém čtyřboji mladší žákyně – jednotlivci 
10. místo družstva v celostátním kole v šachu 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 

 
 

17

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 
 
1. stupeň 
- vyjížďka lodí po Baťově kanálu a řece Moravě, pozorování práce zdymadla (2., 3. a 4. ročník) 
- Ajaxův zápisník (2. ročník) 
- Světlušky – jak se žije zrakově postiženým spoluobčanům (žáci I. stupně) 
- filmové představení Doba ledová (žáci 1. stupně) 
- sběr papíru  (žáci I. stupně) 
- dopravní hřiště v Uherském Hradišti (4. ročník) 
- Drakiáda (5. ročník) 
- návštěva  knihovny (2. ročník) 
- peer program – kouření (2. ročník) 
- ekologický program Co ukrývá popelnice (1. a 3. ročník) 
- návštěva Muzea v Uherském Hradišti – Egypt (3.A, 4.B, 5.B) 
- návštěva knihovny BBB v Uherském Hradišti – vyprávění o J. Žáčkovi (3.A) 
- prodejní výstava knih v prostorách školy (I. stupeň) 
- Mikulášská obchůzka  (dramatický kroužek) 
- vánoční jarmark (5. ročník) 
- divadelní představení v prostorách Galerie v Uherském Hradišti Betlémská hvězda (žáci 

I. stupně) 
- Den otevřených dveří spojený s vánoční besídkou a zpíváním u stromečku (žáci I. stupně) 
- dílničky Čertovská škola (3. ročník) a Vizovické pečivo (4.B) 
- projektový den Cestovní kanceláře (5. ročník) 
- ekologický program Ekologického centra Moravský Písek – Od adventu do Vánoc (3. ročník) 
- sáňkování a bruslení v hodinách tělesné výchovy (žáci I. stupně) 
- ekologický program Papírování – výroba ručního papíru (3. – 5. ročník) 
- návštěva Galerie v Uherském Hradišti (1. ročník) 
- peer program Zdravá výživa (1. ročník) 
- ekologický program Freony (2. ročník)  
- ekologický program Mravenečci (1. ročník) 
- ekologický program Kouzelné rostliny (4. ročník) 
- beseda se včelařem (5. ročník) 
- karneval (1. ročník) 
- beseda v knihovně – Kniha přítel a pomocník (3. ročník) 
- hledání nejoblíbenější knihy (5. ročník) 
- beseda v knihovně – Z pohádky do pohádky; seznámení s knihovnou (1. ročník) 
- divadelní představení ve Slováckém divadle v Uherském Hradišti Kocour Holmes a kocour 

Watson (žáci I. stupně) 
- vypracování testů SCIO (5. ročník) 
- ekologický program Lesy v ohrožení (5. ročník) 
- ekologický program Krtkova domácnost (2. ročník) 
- ekologický program Život na louce (3. ročník) 
- vycházka do školního statku (1. ročník) 
- peer program Alkohol (2. ročník) 
- projektový den Příroda (5.ročník) 
- ve spolupráci s DDM ve Starém Městě Koloběžkiáda (1., 2. a 3. ročník) a jízda zručnosti 

na jízdním kole (4. a 5. ročník) 
- Koloběžkiáda (4. ročník) 
- Hoffmannovo divadlo Jak se budí princezny (1. a 2. ročník) 
- besídka pro maminky Pódiové skladby (5. ročník) 
- ozdravný pobyt v Rozsypalově lesní osadě na Kudlovské dolině (4.A a 5.B) 
- dopravně bezpečnostní akce Jablko nebo citron (vybraní žáci I. stupně) 
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- exkurze do památníku Velké Moravy (2.B,4.B) 
- beseda v knihovně (2. ročník) 
- školní výlety: 

- 1. ročník ZOO Lešná 
- 2. ročník Lednice 
- 3. ročník Ranč Kostelany 
- 4. B Osvětimany - Cimburk 
- 4. C poznáváme Chřiby 
- 5. A lázeňské město Luhačovice 
- 5. C Javořické jeskyně a ZOO Olomouc 

- Galerie v Uherském Hradišti Co je to krajina? (1. ročník) 
- návštěva výstavy výtvarných prací v Městské knihovně ve Starém Městě (3.C, 4.B) 
- exkurze do hvězdárny v Brně (5. ročník) 
- rozloučení se školním rokem Spaní ve škole (4.B, 5.A) 
- MDD 

- 1. – 3. ročník ve spolupráci s DDM pouť plná soutěží 
- 4. – 5. ročník olympijský den 

- výchovný koncert cimbálové muziky Réva (žáci I. stupně) 
- filmové představení Hledá se Nemo (žáci I. stupně) 
- fotografování tříd se závěrem školního roku (celý I. stupeň) 
- výchovný koncert národopisného souboru Dolinečka (žáci I. stupně) 
 
II. stupeň 
- Olympijský den spojený s evakuací školy (celý II. stupeň) 
- přednášky pracovnic Helpu na téma šikana (6. ročník) 
- návštěva divadelního představení Slaměný klobouk aneb Helenka se vdává (žáci v rámci 

předplatného) 
- přednášky Co nepatří do popelnice? (celý II. stupeň) 
- jazykové dílničky u příležitosti Evropského dne jazyků (žáci  učící se němčinu) 
- výstava anglických knih k Evropskému dni jazyků  
- dvakrát sběr papíru (celý II. stupeň) 
- akce Světluška v rámci Dne zrakově postižených dětí (celý II. stupeň) 
- návštěva knihovny ve Starém Městě (celý II. stupeň) 
- přednáška v kině Hvězda o Skandinávii (celý II. stupeň) 
- exkurze do Muzea výroby papíru ve Velkých Losinách, do přečerpávací vodní elektrárny 

Dlouhé  Stráně (8. ročníky)  
- Srdíčkový den – výtěžek z prodeje plastových klipů ve tvaru srdíčka byl zaslán na vybavení 

transplantační jednotky kostní dřeně 
- realizace Projektových dnů – 6. ročníky na téma Mé oblíbené zvířátko, 7. ročníky na téma 

Cestujeme do země X, 8. ročníky Cesta za hrady a zámky, 9. ročníky Co očekáváme od vstupu 
do Evropské unie 

- petice Za záchranu a uznání stromem roku sekvojovce obrovského na Chabaních (celý 
II. stupeň) 

- návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti (žáci 9. ročníku) 
- sbírka deseti a dvacetihaléřů (celý II. stupeň) 
- začali jsme třídit odpad (celý II. stupeň) 
- návštěva Burzy středních škol (žáci 9. ročníku) 
- návštěva Památníku Velké Moravy (7. ročník) 
- pilotáž testů Scio (žáci 9. ročníku) 
- návštěva filmového představení Smrt krásných srnců (celý II. stupeň) 
- v hodinách výtvarné výchovy proběhly přednášky o adventu (celý II. stupeň) 
- Nakouknutí pod pokličku – akce debrujárů pro žáky i učitele z okolních škol 
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- zhlédnutí dokumentárních filmů Týká se to také tebe (žáci navštěvující volit. předmět základy 
ekologie) 

- přijímací zkoušky z jazyka českého a z matematiky nanečisto (žáci 9. ročníku) 
- tradiční vánoční jarmark s mikulášskou nadílkou (celý II. stupeň) 
- mikulášská nadílka pro děti z MŠ (žáci z volit. předmětu dramatická výchova) 
- zdravotnické přednášky (žákyně 6. ročníku) 
- návštěva brněnského planetária, výstavy akvarijních rybiček a výstavy Fauna Moravy (žáci 

6. ročníku) 
- jarmark v Uherském Hradišti – ve spolupráci s nadací Děti – kultura – sport (výtěžek věnován 

novému dětského oddělení v nemocnici v Uherském Hradišti) 
- návštěva představení Komedie o narození vizovického Ježíška (v rámci předplatného) 
- přednáška pracovnic Helpu o záludnostech i nebezpečí gamblerství (pro žáky 7. ročníku) 
- přednáška pracovnic Helpu na téma rasismus a extremismus (pro žáky 8. ročníku) 
- návštěva divadelního představení O žárlivém Othellovi a krásné Desdemóně (v rámci 

předplatného) 
- vystoupení cimbálové muziky Réva (celý II. stupeň) 
- polonéza žáků 9. ročníku na VIII. Staroměstském plesu  
- přednáška ve Slováckém muzeu o starém Egyptě (žáci 6. ročníku) 
- lyžařský výcvikový kurz na Martiňáku  (žáci  7. ročníku) 
- návštěva amerického muzikálu Divotvorný hrnce (v rámci předplatného) 
- testy Scio  (žáci 9. ročníku) 
- návštěva filmového představení Kam doskáče ranní ptáče (celý II. stupeň) 
- návštěva divadelního představení  Lumpacivagabundus (v rámci předplatného) 
- přednášky na téma velikonoční tradice spojené se zdobením kraslic (třídy II. stupně) 
- prodej výrobků na velikonočních trzích v Uherském Hradišti, výtěžek věnován na pořízení 

svislé schodišťové plošiny pro Diakonii v Uherském Hradišti 
- exkurze do města Karolínka, do místních skláren Crystalex Nový Bor, návštěva muzea 

ve Velkých Karlovicích (žáci 8. ročníku) 
- přednášky Život v řece Moravě (pro žáky 6. ročníku) 
- přednášky Význam léčivých bylin (pro žáky 7. ročníku) 
- přednášky Třídění odpadu (pro žáky 8. ročníku) 
- návštěva jaderné elektrárny v Dukovanech a vodní elektrárny v Dalešicích (9. ročník) 
- návštěva divadelního představení Sen noci svatojánské (většina žáků II. stupně) 
- návštěva Ústavu sociální péče ve Starém Městě (žáci 8. a 9. tříd) 
- fotografování tříd se závěrem školního roku (celý II. stupeň) 
- reprezentace děvčat z kroužku moderních tanců na Bambiriádě v Uherském Hradišti 
- reprezentace debrujárů na Bambiriádě v Uherském Hradišti 
- soutěž Škola hledá superstar  
- návštěva muzikálu Šakalí léta (3 třídy) 
- návštěva výstavy Ateliér papír a kniha v galerii v Uherském Hradišti (žáci 9.D) 
- sportovní dopoledne v rámci Dne dětí (celý II. stupeň) 
- týdenní poznávací zájezd do Francie (40 žáků II. stupně) 
- zdravotnické přednášky pro děvčata 9. tříd 
- exkurze na školní statek ve Starém Městě (žáci 8. tříd) 
- návštěva festivalu Kunovské léto (žáci 6. a 7. ročníku) 
- exkurze do Colorlaku (žáci 9. tříd) 
- přednáška pracovnice úřadu práce o výběru povolání (žáci 9. tříd) 
- prezentace statistického šetření (žáci 8. BCD) 
- slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd 
- branný den (celý II. stupeň) 
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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 a Z9 (tyto soutěže proběhly v Uherském Hradišti). Na škole proběhla i část 
oblastního kola Matematické olympiády kategorie Z9. 

Neméně významné je zpracování okresních výsledků všech kategorií nejrozšířenější 
mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 4 664 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 textovém editoru Word, zajistili jsme i okresní kolo soutěží 
v grafickém editoru a v programování.  

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. 
V tomto školním roce jsme realizovali tři projekty.  

V rámci dalšího vzdělávání projekt Respektovat a být respektován, jehož cílem bylo 
zvládnutí komunikačních dovedností vedoucích ke zlepšení komunikace, vztahů, a k rozvoji 
sebeúcty jak dětí, tak dospělých.  

Hlavním cílem Projektových dnů ve výuce základní školy, dalšího úspěšného projektu,  bylo 
naučit žáky i učitele ovládat výpočetní techniku a moderní informační technologie tak, aby byli 
schopni se orientovat ve světě informací, aby se s nimi naučili pracovat a využívat je při dalším 
vzdělávání i v praktickém životě. Postupně od 6. do 9. ročníku byla zadána témata Poznávám své 
oblíbené zvířátko, Cestujeme do země X, Cesta za hrady a zámky, Co očekáváme od vstupu 
do Evropské unie. Doma i v jednotlivých předmětech žáci připravovali podklady z jednotlivých 
oblastí. Jako zdroj informací využívali internet i různé encyklopedie. Realizací projektu jsme chtěli 
z učiva jednotlivých předmětů vytvářet funkční integrované celky, využívat individuální 
potenciality žáka, vést žáky k přesnosti v myšlení a v práci, vést žáky k argumentování i k nalézání 
vlastních stanovisek. Autorka projektu také s výsledky naší práce seznámila účastníky konference 
Schola Nova v Praze. 

Poslední úspěšný projekt – Třídění komunálního odpadu, jsme mohli realizovat díky 
finanční podpoře KÚ Zlín. Žáci se nejprve seznámili, jakým způsobem se odpad třídí. Pak jsme 
ve škole rozmístili odpadkové koše na plasty, organický odpad a ostatní, škola sbírá i použité 
baterie. Zakoupili jsme i bedny na papír. Žáci poznatky využijí při volbě povolání i ve svém 
budoucím životě. Odpad chceme třídit i v dalších letech, takže se do něj zapojí i žáci, kteří do naší 
školy teprve přijdou. 

Na dotacích jsme celkem  získali 137 000,- Kč. 
V červnu škola získala statut informačního centra se zaměřením na implementaci 

výukového softwaru do hodin informatiky a přírodovědných předmětů. V rámci rozvojových 
programů byl přijat projekt Škola v centru dění aneb...., na který škola získá dotaci 155 000,- Kč. 
Budeme jej realizovat v příštím školním roce. 

V průběhu roku podaly vyučující v rámci Podprogramu pro rozvoj environmentálního 
vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách Zlínského kraje projekty Zkrášlujeme svou školu a 
poznáváme přírodní rezervace Uherskohradišťska a Využití školní zahrady. Bohužel nebyly přijaty. 
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Ve spolupráci s městským úřadem byl vypracován projekt pro I etapu rekonstrukce 
sportovního areálu u školy II. stupně. 

Na začátku školního roku jsme vydali informační brožuru pro rodiče, v průběhu školního 
roku sborníčky Slunce, Pohádky hebkých obláčků, Jeďte s námi na prázdniny, Kouzlo zimy. 

Na II. stupni proběhla v červnu vernisáž výstavy Cesty do minulosti. 
V listopadu vedoucí debrujárů uspořádala pro žáky i učitele Nakouknutí pod pokličku – naši 

debrujáři předváděli zajímavé pokusy, v optice využili i 100 %  zatemnění učebny. 
Za významné ocenění práce pedagogických pracovníků naší školy považujeme přijetí 

a ocenění tří vyučujících u příležitosti Dne učitelů na Městském úřadě ve Starém Městě. 
 

 
Významné mimoškolní aktivity žáků 
 

I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti.  
Na II. stupni proběhl Srdíčkový den – výtěžek z prodeje plastových klipů ve tvaru srdíčka 

byl zaslán na vybavení transplantační jednotky kostní dřeně.  
 Všichni žáci školy si v rámci akce Světluška vyzkoušeli, jak se žije nevidomým. Mnoho dětí 
si zakoupilo barevné klipy, výtěžek z prodeje byl věnován ve prospěch nevidomých. 

Důležitá byla i naše účast na vánočním jarmarku v Uherském Hradišti, kde jsme spolu 
s vybranými školami prodávali své výrobky. Finanční příspěvek byl určen pro dovybavení dětského 
oddělení v uherskohradišťské nemocnici. 

Pro uherskohradišťskou nemocnici jsme využili i výtěžek ze sbírky desetníků a dvacetníků, 
který proběhl na II. stupni. 

Prodejem výrobků na velikonočních trzích v Uherském Hradišti jsme napomohli pořízení 
svislé schodišťové plošiny pro Diakonii v Uherském Hradišti.  

Několik tříd žáků 8. a 9. ročníku navštívilo Ústav sociální péče ve Starém Městě. Prohlédli 
si prostředí, popovídali s pacienty. Někteří se těší na další návštěvy. 

Proběhla i podpisová akce Za záchranu a uznání stromem roku sekvojovce obrovského 
na Chabaních. 

Významnou akcí byly sběry papíru žáků II. stupně, jejichž výtěžek jsme použili mimo jiné i 
k zakoupení papíru na kopírování. Celkem jsme posbírali více než 20 tun papíru. 

Za významnou považujeme i soutěž Paragraf 11/55. I když jsme letos do oblastního kola 
nepostoupili, školní kolo sledovali žáci 8. i 9. tříd. Soutěž byla pojata velmi profesionálně a 
pro žáky byla určitě přínosem.  

V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky: 
- národopisný kroužek Dolinečka (2 skupiny) 
- aerobik (1 skupina) 
- Dokážu to (1 skupina) 
- pohybové hry (4 skupiny) 
- logopedie (3 skupiny) 
- country (2 skupiny) 
- angličtina pro nejmenší (2 skupiny) 
- dramatický kroužek (2 skupiny) 
- němčina pro nejmenší (1 skupiny) 
- šikulka (1 skupina) 
- Kouzelná vařečka (1 skupina) 
- volejbal (2 skupiny) 
- florbal (3 skupiny) 
- softbal (2 skupiny) 
- výpočetní technika (2 skupiny) 
- keramický kroužek (1 skupiny) 
- debrujáři (2 skupiny) 
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- moderní tance (2 skupiny) 
- košíková (1 skupina) 
- taekwondo (1 skupina) 
- Nakouknutí do divadla (1 skupina) 
- turistický (1 skupina) 
- anglická konverzace (4 skupiny) 
- němčina (2 skupiny) 
 

Členové Klubu malých debrujárů předváděli pokusy, zajímavé hry a hlavolamy 
na Bambiriádě 2004 ve Smetanových sadech v Uherském  Hradišti, zúčastnili se zájezdu 
do Francie. 

Kroužek moderních tanců vystoupil v rámci oslav Dne matek, na Bambiriádě i při školním 
kole soutěže §1155. 

 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. Letos se alespoň 
částečně zlepšila situace na II. stupni. 
 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  s 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. 
 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. 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.  
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 MěÚ. 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 září příštího školního 
roku využijeme této spolupráce při realizaci poznávacích pobytů nově se tvořících kolektivů žáků 
6. tříd. 

V oblasti přednáškové činnosti jsme spolupracovali 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. Při setkání 
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s dětskými lékaři Uherskohradišťska jsme vysvětlili problémy s uvolňováním žáků v tělesné 
výchově i s organizací zdravotní tělesné výchovy na naší škole. 

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

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

  

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
  

Na škole proběhla ve dnech 16. – 19. března 2004 inspekce. Předmětem inspekční činnosti 
bylo zjištění a zhodnocení: 

- personálních podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v matematice a hudební výchově 
na prvním i druhém stupni základní školy, v českém jazyce, německém jazyce, dějepisu, 
zeměpisu a občanské výchově na druhém stupni základní školy vzhledem ke schváleným 
učebním dokumentům ve školním roce 2003/2004 v době inspekce 

- materiálně technických podmínek vzdělávací a výchovné činnosti v matematice a hudební 
výchově na prvním i druhém stupni základní školy, v českém jazyce, německém jazyce, 
dějepisu, zeměpisu a občanské výchově na druhém stupni základní školy vzhledem 
ke schváleným učebním dokumentům ve školním roce 2003/2004 v době inspekce 

- průběhu a výsledků vzdělávání a výchovy v matematice a hudební výchově na prvním i 
druhém stupni základní školy, v českém jazyce, německém jazyce, dějepisu, zeměpisu a 
občanské výchově na druhém stupni základní školy vzhledem ke schváleným učebním 
dokumentům ve školním roce 2003/2004 v době inspekce 

- tematické zjišťování - Sledování a hodnocení účinnosti prevence sociálně patologických 
jevů 

- tematické zjišťování - Výuka německého jazyka na základních a středních školách 
 
 Ze závěru inspekční zprávy: 

Personální podmínky jsou vynikající, výuka je téměř zcela aprobovaná. Věkové složení 
kolektivu učitelů na prvním stupni se v poslední době výrazně omladilo, ale současně tato pozitivní 
skutečnost přináší vedení školy problémy se zajištěním kvalifikované výuky v souvislosti s častými 
odchody učitelek na mateřskou dovolenou. Složení pedagogického kolektivu na druhém stupni je 
věkově starší, i když v tomto školním roce i zde působí pět začínajících učitelů.  
Pedagogický sbor je výrazně feminizován. Další vzdělávání pedagogických pracovníků se setkává 
s velkým zájmem učitelů, vedení školy musí často tyto aktivity korigovat podle finančních 
možností školy. Vzájemnou komunikaci mezi učiteli obou stupňů základní školy nepříznivě 
ovlivňuje skutečnost dislokovaných pracovišť prvního stupně. Oblast plánování, organizování a 
dalšího vzdělávání je na velmi dobré úrovni, kontrola přímé práce učitelů v hodinách je méně 
účinná. 
  Materiální zabezpečení výuky včetně technického zázemí a didaktické techniky, vybavení 
odbornou literaturou a učebnicemi (s výjimkou starších učebnic v některých sledovaných 
předmětech) vytváří kvalitní podmínky pro vzdělávání žáků. Přesto v některých sledovaných 
hodinách nebyly využity materiální zdroje, jimiž škola disponuje. Interiér tříd, chodeb a dalších 
školních prostor je čistý, vkusný, esteticky podnětný pro žáky i pro zaměstnance školy. 
  Kvalitu průběhu a výsledků vzdělávání ve sledovaných hodinách ovlivnila osobnost 
jednotlivých učitelů, jejich svědomitá a pečlivá příprava na výuku. Vedle klasických frontálních 
metod práce s převažující aktivní rolí učitele byly sledovány i hodiny s pestrými metodami a 
formami práce, které vedly k získávání znalostí a dovedností, k samostatnosti při aplikaci získaných 
poznatků. Výuka sledovaných předmětů probíhala v souladu s osnovami zvoleného vzdělávacího 
programu, jejichž plnění garantují zřízené metodické orgány. 
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 Údaje o výsledcích kontrol 
 
    Dne 24. 11. 2003 proběhla kontrola pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 
politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinností v důchodovém 
pojištění. 
 Kontrolou nebyly zjištěny žádné nedostatky. 
 

Závěr výroční zprávy 
  

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

V příštím školním roce chceme zlepšit spolupráci s rodiči, zaměřit se na nové trendy 
ve výuce, jako jsou oborové dny, poznávací pobyt žáků 6. tříd apod.. Chceme kvalitní prevencí 
předcházet negativním jevům.  

Vyučující budou uplatňovat poznatky z celoročního školení Respektovat a být 
respektován. 

Zaměříme se na úspěšný rozjezd informačního centra a na realizaci projektu Škola 
v centru dění aneb... Pokud získáme finanční podporu KÚ Zlín na projekt Základní škola Staré 
Město – sportovní areál, začneme ve spolupráci s MěÚ budovat sportovní areál. 

V závěru prázdnin byla na škole částečně dokončena rekonstrukce budovy č. 1720 
v hodnotě 13 mil. Kč. Byla vyměněna okna, vstupní dveře, zateplena fasáda. Nadále pokračuje 
rekonstrukce tělocvičny, která bude dokončena v průběhu měsíce září. 

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

Víme i o svých nedostatcích. Podle ohlasů široké veřejnosti však máme důvod domnívat 
se, že ZŠ Staré Město patří mezi kvalitní výchovně-vzdělávací zařízení.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy:       srpen 2004  
  
  
Datum projednání na poradě pracovníků školy:    31. srpen 2004 
 
 
Předložení radě školy:       10. září 2004  
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
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