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Základní údaje 
 
 
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 
  
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 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 jídelny  kapacita 1 150   

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

  Starosta: Miroslav Schönbaum 
www.staremesto.uh.cz       
e-mail: sekretariat@staremesto.uh.cz 
telefon: 572 541 598 

 
Školská rada:  1. jednání dne 21. 6. 2005 
    předseda Josef Bazala, bazala@staremesto.uh.cz 
       členů 
 
Občanské sdružení   Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město 
    předseda ing. Stanislav Trňák, trnak@mujbox.cz 
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Základní údaje za školní rok 2004/2005 (stav k začátku šk. roku) 

 Počet tříd 
/skupin Počet žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet 

ped.prac. 
 

Počet žáků 
na 

ped.úvazek 

1. stupeň 15 318 21,2 16,9 18,8 
2. stupeň 19 489 25,7 30,7 15,9 
Školní družina 4 116 29 3,6 32,2 
Školní klub* 23 301 13,1 1,1 273,6 

 
  počet strávníků počet zaměstnanců 
Školní jídelny 2 591 9,8 

 
*Počet žáků na skupinu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je započítán pouze jednou, i 
když spousta žáků navštěvuje kroužků více.  
 
 

Vzdělávací program školy  
 
Vzdělávací program: 1. - 9. ročník: Základní škola, č.j. 16847/96-2, 807 žáků 

v 6. - 9. ročníku vždy jedna třída s rozšířenou výukou  matematiky 
a přírodovědných předmětů (celkem 107 žáků) 
 

Nové metody:  v 1. ročníku tři třídy používaly při nácviku čtení genetickou metodu 
 

Volitelné předměty:  
7. ročník:   
Informatika (10 skupin) 
     
8. a 9. ročník  
Cvičení z matematiky  (3 skupiny)    
Informatika (všeobecné zaměření, tvorba www – 5 skupin) 
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal – 5 skupin) 
Psaní na klávesnici (4 skupiny)  
Cvičení z jazyka českého (6 skupin) 
Základy ekologie (1 skupina) 
Výtvarné činnosti (1 skupina) 
Dramatická výchova (1 skupina) 
Konverzace v jazyce anglickém (1 skupina) 
Domácnost (1 skupina) 
Seminář z matematiky (2 skupiny) 
Literární seminář (1 skupina) 
Kondiční hry (2 skupiny) 

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

žáci vybírali z dvaceti sedmi různých předmětů. Na základě zájmu pak vznikají různé počty skupin, 
často i meziročníkové. V 7. ročníku mají žáci jednu hodinu volitelného předmětu týdně, 
v 8. ročníku tři hodiny, v 9. ročníku čtyři hodiny.  
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Nepovinné předměty: 
    I. stupeň: Dyslexie 
      Náboženství (5 skupin) 

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

 
 

Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 (včetně ŠD): 
 
 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 54 51,2 
Externí pracovníci  9 0,5 

 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005 : 
   

Ped. 
pracovníci 
- poř.číslo 

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

I. stupeň 
1. učitel 1  VŠ učitelství 1.-5. r. + Hv  
2. učitelka 0,51  VŠ učitelství Rj + Hv 
3. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 
4. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st  
5. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st + Aj 
6. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st + Rj 
7. zástupce ředitele 1  VŠ učitelství 1. st. +  uč. MŠ 
8. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st + Nj 
9. učitelka 1  VŠ učitelství 1.-5. r. + Frj 

10. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
11. učitelka  0,54  SŠ vychovatelství  
12. učitelka  1  VŠ učitelství 1.-5. r. + Vv 
13. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + Hv 
14. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + Tv 
15. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Pč 
16. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  
17. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  
18. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 

II. stupeň 
1. učitelka 1 VŠ, učitelství M – Tv 
2. učitel 1 VŠ, učitelství Jč- Dě – Hv 
3. učitelka 1 VŠ, učitelství Jč – Ov 
4. učitelka 1 VŠ, učitelství D – Nj 
5. učitelka 1 VŠ, učitelství Jč – Vv 
6. učitelka 1 VŠ, učitelství Dě – Nj 
7. učitelka 0,773 VŠ, učitelství Jč – Dě 
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8. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Ov 
9. ředitel 1 VŠ, učitelství  Jč – Dě 

10. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Ch 
11. učitelka 1 VŠ, učitelství  Nj 
12. učitelka 1 VŠ, učitelství  Z – Tv 
13. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 
14. zástupce 1 VŠ, učitelství Z – Tv 
15. zástupce 1 VŠ, učitelství  M – F 
16. učitelka 0,545 SŠ, Vv 
17. výchov. poradkyně 1 VŠ, učitelství  F - Geol. 
18. učitel  1 VŠ, učitelství Tp - Př 
19. učitel 1 VŠ, učitelství  M – Ov 
20. učitel 1 VŠ, učitelství Př – Tv 
21. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Hv 
22. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – F 
23. zástupce 1 VŠ, učitelství Tv – Z 
24. učitelka  0,864 VŠ, zemědělská 
25. učitelka 0,545 VŠ, učitelství  Př - Ch – Rv 
26. učitelka 1 VŠ, učitelství M – Ch - Inf 
27. učitelka 1 VŠ, učitelství  Jč – Rj 
28. učitelka 1 VŠ, učitelství  M – Z 
29. učitelka 1 VOŠ, st. zk. z Aj 
30. učitel  1 VŠ, učitelství  Př – Tv 
31. učitelka 1 VŠ, učitelství M – Aj 
32. učitelka 1 SŠ, st. zk. z Aj 

Školní družina 
1. vedoucí vychovatelka 1  SŠ vychovatelství 
2. vychovatelka 0,98  SŠ vychovatelství 
3. vychovatelka  0,96  SŠ vychovatelství 
4. vychovatelka  0,70  SŠ vychovatelství 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků na 1. stupni je 41,7 let a ve školní družině 36 let. 

Ve sboru pracuje na I. stupni jeden muž.  
Výuku jazyků zde zajišťova1a vyučující plně aprobovaná a dvě  pedagogicky způsobilé. 

Jedna z těchto vyučujících si ve školním roce 2003/2004 doplňovala své vzdělání v jazykově-
metodickém kurzu JAME a druhá dlouhá léta před odchodem do důchodu vyučovala anglický jazyk 
na své kmenové škole.  

V průběhu školního roku odešla jedna vyučující na mateřskou dovolenou a ve třídě ji 
nahradila důchodkyně. Všechny vyučující důchodkyně náš kolektiv s koncem školního roku 
opustily. Další vyučující s novým školním rokem odchází na jinou ZŠ. V současné době máme 
na mateřské dovolené šest učitelek a z tohoto důvodu je stav vyučujících 1. stupně velmi nestabilní. 
Na II. stupni je průměrný věk 43,4 let, pracuje zde 7 mužů. V závěru školního roku ze školy odešly 
čtyři vyučující (důchod, odchod do soukromé sféry, do místa bydliště). Vzhledem ke zrušení 
nadúvazkových hodin na II. stupni nastoupí v příštím školním roce další vyučující. 
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Věkové složení pedagogů 
 
věk 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65 
počet 2 6 6 6 8 6 9 6 1 
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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. 78 70 89,7   6 7,7 2 2,6 
5. 84 58 69,1   18 21,4 8 9,5 

Celkem první stupeň 357 323 90,5   24 6,7 10 2,8 
 
II. stupeň   
Předmět Celkem Pedagogická a odborná způsobilost 
 hodin Ú % O % P % N % 
Český jazyk 85 85 100       
Anglický jazyk 100 52 52 48 48     
Německý jazyk 15 15 100       
Matematika 92 92 100       
Občanská výchova 19 18 94,74   1 5,26   
Tělesná výchova 52 52 100       
Zeměpis 33 33 100       
Dějepis 37 37 100       
Přírodopis 37 37 100       
Hudební výchova 19 19 100       
Výtvarná výchova 30 18 60 12 40     
Fyzika 38 38 100       
Chemie 20 20 100       
Rodinná výchova 19     19 100   
Praktické činnosti 37 37 100       
Informatika 16 16 100       
Dramatická výchova 1 1 100       
Domácnost 1 1 100       
Psaní na klávesnici 4 2 50   2 50   
Základy ekologie 1 1 100       
Celkem druhý stupeň 656 574 87,5 60 9,15 22 3,35   
 
Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005 : 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
 

Interní pracovníci 24 20,84 stav k 1. 9. 2004 
Interní pracovníci 25 22,99 stav k 1. 1. 2005 
 
Protože jsme se od 1. 1. 2005 stali vývařovnou pro MŠ, došlo k nárůstu pracovníků ve školních 
jídelnách. 
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Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: 
 

 Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek stav 
k 1. 9. 2004 

Úvazek stav 
k 1. 1. 2005 

Stupeň vzdělání, obor 

1.  uklizečka  0,78 0,78 vyučena 
2.  hlavní kuchařka  1 1 vyučena - kuchařka  
3.  uklizečka 0,7 0,7 vyučena 
4.  uklizečka  0,7 0,7 SEŠ 
5.  uklizečka  0,59 0,59 základní vzdělání 
6.  školník  1 1 vyučen - prov. elektrikář 
 topič  0,25 0,48 vyučen 

7.  údržbář  1 1 vyučen - zámečník 
8.  uklizečka  0,78 0,78 základní vzdělání 
9.  kuchařka  0,95 1 vyučena, kuchařka-servírka 
10.  uklizečka  0,78 0,78 základní vzdělání  
11.  uklizečka  0,8 0,8 vyučena 
12.  kuchařka  1 1 vyučena - kuchařka 
13.  kuchařka   1 1 základní vzdělání 
14.  uklizečka  0,83 0,83 vyučena 
15.  vedoucí jídelny  1 1 SEŠ 
16.  uklizečka  0,82 0,82 základní vzdělání 
17.  uklizečka  0,79 0,79 vyučena 
18.  kuchařka  1 1 vyučena - kuchařka  
19.  kuchařka 1 1 SEŠ 
20.  vedoucí jídelny  0,7   1 SEŠ 

 kuchařka 0,3 x SEŠ 
21.  hospodářka 1 1 SEŠ 
22.  kuchařka  1 1 základní vzdělání 
23.  uklizečka  0,87 0,87 vyučena 
24.  kuchařka  0,85  1 vyučena 
25.  kuchařka x 1 vyučena 

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

 Název akce počet 
účastní

ků 

1. Seminář debrujárů v Praze 1 
2. Setkání dyslektických asistentů 1 
3. Cestománie (Zlín) 1 
4. Krizový plán Zlínského kraje (Zlín) 1 
5. Základy dramatické výchovy 2 
6. Seminář paní Frouzové 1 
7. Evropský sociální fond (Zlín) 1 
8. Environmentální výchova v pracovních činnostech 1 
9. Rámcový vzdělávací  program (Kroměříž) 3 

10. Školení 1. pomoci 29 
11. Využívání mezipředmětových vztahů v jazyce anglickém 2 
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12. Rámcový vzdělávací program (Zlín) 2 
13. Výklad zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech 1 
14. Angličtina pro školáky (Zlín) 2 
15. Krizové řízení v podmínkách školství (Zlín) 1 
16. Alternativní metody v literární výchově 1 
17. Cesty minulosti – holocaust 1 
18. PAU – RVP (Chrudim) 2 
19. Neukázněný a neprospívající žák 4 
20. Aktivity, které nezklamou (Brno) 1 
21. Internet a jeho využití ve školní praxi (Zlín) 2 
22. Konference učitelů cizích jazyků (jazyk anglický) 1 
23. ESF – psaní projektů (Zlín) 1 
24. Populární hudba v hodinách hudební výchovy 1 
25. Matematika v 6. – 9. ročníku – slovní úlohy 3 
26. Změny ve školské legislativě (Kroměříž) 2 
27. TSTT 2 
28. Gramatika snadno a rychle (Olomouc) 1 
29. Mluvit bez potíží (Olomouc) 1 
30. SIPVZ – informační schůzka (Veselí nad Moravou) 1 
31. Absence a záškoláctví 1 
32. Řešení šikany ve škole 1 
33. Zdravotník zotavovacích akcí 1 
34. Umět a znát, abychom si v životě věděli rady – návštěva ZŠ Chrudim 39 
35. ESF – seminář v Ostravě  1 
36. Seminář SIVPZ v Otrokovicích 3 
37. Cesty minulosti 1 
38. Class server 2 
39. Spolupráce a týmová práce 1 
40. Matematika pro II. stupeň – funkce 1 
41. Jak na dětskou agresivitu 1 
42. Zážitkový seminář – protidrogový preventista 1 
43. Školení v jazyce anglickém (Uničov) 1 
44. Výuka chemie v základním vzdělávání 1 
45. Dysortografie 1 
46. Zeměpis hrou 1 
47. Trvalá obnova školy 3 
48. Slunce ve školách (Zlín) 1 
49. PAU – RVP – setkání ve Strážnici 2 
50. Současná literatura pro děti 1 
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51. S češtinou do světa 3 
52. Soustředěnost, zájem, motivace 1 
53. Školský zákon a prováděcí normy (Zlín) 1 
54. Psaní projektů a řízení projektového cyklu (Zlín) 2 
55. Mediální výchova – seminář 2 
56. Zásady tvorby a vedení FKSP 1 
57. Vyhláška č. 50 (elektro) 1 
58. Školení pro pracovníky v potravinářství 2 
59. Novinky školské legislativy (školní stravování) 1 
60. Aktuální informace z oblasti školního stravování 2 
61. Jazykově-metodický kurz jazyka anglického 2 
62. Krizový plán 1 
63. Vzdělávání učitelů cizích jazyků 1 
64. Nebojte se vyjmenovaných slov 1 
65. Práce s literárním textem na 1. stupni ZŠ 1 
66. Matematika na 1. stupni ZŠ 2 
67. Netradiční pojetí přírodovědy a vlastivědy 1 
68. Materiál, fantazie a pracovní výchova (batika) 1 
69. Netradiční výtvarné techniky – twist art 2 
70. Jak na to? Netradiční způsob vyučování. 4 
71. Projektové vyučování I. – Město 1 
72. Šamani a kouzelníci aneb nač se děti ptají 1 
73. Specifické poruchy učení a chování  1 
74. Nadané dítě 1 
75. Vzdělávání učitelů cizích jazyků – Nj gramatika 2x 1 
76. Materiál, fantazie a pracovní výchova (savování a decoupage) 2 
77. Matematika na I. stupni – slovní úlohy 2 
78. Speciální pedagogika pro učitele (jak na i a y od lesa) 1 
79. Herní činnosti v matematice 3 
80. Jak učit žáky pracovat s textem 1 
81. Materiál, fantazie a pracovní výchova (lití svíček) 2 
82. Práce s literárním textem na I. stupni ZŠ 1 
83.  Jak na to? Netradiční způsob vyučování. 3 
84. Kouzlo osobnosti aneb kam padá jablko 2 
85. Tvořivá škola 1 
86. Výklad právních předpisů 1 
87. Lyžařský výcvikový kurz pro instruktory 1 
88. Školení SIPVZ – úvodní modul P0 8 
89. SIVPZ – modul Publikování na internetu 1 
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90. E-learning (Praha) 2 
91. Odborný modul chemie (SIPVZ) – Hradec Králové 1 
92. Prázdninová škola učitelů informatiky 1 
93. Excel (školení  v rámci SIPVZ) 3 
94. SIPVZ – modul Z 3 
95. Textový editor Word (školení v rámci SIPVZ) – modul S 15 
96. ICT ve výuce I. stupně 3 

 
Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

  
Největším problémem stále zůstává otázka aprobovanosti cizích jazyků, kdy škola intenzivně 

hledá především angličtináře, neboť vyučující jazyka anglického odcházejí na střední školy nebo 
do místa bydliště. 

Již v tomto školním roce jsme se zaměřili na vzdělávání učitelů v souvislosti s tvorbou 
školního vzdělávacího programu. Proto jsme zorganizovali dvoudenní výjezd na Základní školu 
dr. Malíka v Chrudimi, která již pracuje podle vlastního programu Umět a znát, abychom si v životě 
věděli rady. V budoucnosti chceme ve vzdělávacích akcích „na míru“ pokračovat. 
 

Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2004/2005: 
 

Zapsaní do 1. tříd 2005 Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 2005 

89 37 53 
 
   

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2004/2005: 
 

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo  
1. 61 58 3 0 0 
2. 59 58 0 1 1 slovně 
3. 65 62 3 0 0 
4. 62 46 14 2 1 slovně 
5. 74 50 24 0 0 
Celkem 1.stupeň 321 274 44 3 0 
6. 123 62 61 0 0 
7. 130 61 67 1 1 neklasif. 
8. 123 55 66 2 0 
9. 113 37 76 0 0 
Celkem 2.stupeň 489 215 270 3 1 neklasif. 
Škola celkem 810 489 314 6 1 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2004/2005:      

Název školy Přihlášeno Přijato 

Gymnázium Uherské Hradiště 18 13 
SZeŠ a Gymnázium Staré Město – gymnázium 7 7 
SZeŠ a Gymnázium Staré Město – agropodnikání, ekologie 3 3 
Gymnázium Velehrad 2 2 
Gymnázium Otrokovice 0 3 
Gymnázium Uherský Brod 0 1 
Obchodní akademie Uherské Hradiště 9 10 
Střední průmyslová škola Uherské Hradiště 10 10 
Střední průmyslová škola Otrokovice 3 3 
Střední průmyslová škola Zlín 3 3 
SOŠ  Kunovice 3 3 
Střední zdravotní škola Uherské Hradiště 1 1 
VOŠ pedagogická Kroměříž 1 1 
SOŠ, SOU Mojmír Uherské Hradiště – operátor dřevařské výroby  3  3  
SOŠ, SOU Mojmír Uherské Hradiště - pozemní stavitelství 3 3 
SOŠ, SOU Mojmír Uherské Hradiště - automechanik             2 3 
Speciální škola MESIT – elektrikář 3 3 
Speciální škola MESIT - mechanik NC strojů 2 3 
Speciální škola MESIT -  mechanik elektronik 1 1 
SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad Uherské Hradiště – servírka, kuchař, číšník  12 12  
SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad Uherské Hradiště - hotelnictví a turismus 3 3 
SOŠ a SOU Jiřího z Poděbrad Uherské Hradiště - obchodník 3 3 
Vojenská škola Moravská Třebová 2 0 
Soukromá škola cestovního ruchu Rožnov 1 1 
SOU obchodu a služeb Zlín 1 1 
COP technické Uherský Brod – rytec kovů  1 1  
COP technické Uherský Brod – mechanik seřizovač 1 1 
Integrovaná SŠ technická Zlín 2 1 
COP Kyjov - automechanik 1 1 
SOU Uherský Brod  - zedník 1 1 
SOU služeb Uherské Hradiště, Štěpnice - kadeřnice 2 2 
SOU služeb Uherské Hradiště, Štěpnice - aranžérka 1 2 
SOŠ Vizovice - kadeřnice 2 2 
SOŠ spojů Brno 2 2 
SOŠ, SOU Bzenec – kuchař, číšník 3 3  
SOŠ, SOU Bzenec – prodavač lahůdek 1 1 
 
Shrnutí 

Gymnázia SOŠ SOU s maturitou SOU Celkem 
26 39 16 32 113 

 
Odchod žáků z I. stupně 

Gymnázium Sportovní škola Volejbalová škola  
10 6 1 

Přestože se někteří naši žáci hlásili na jiný typ školy a v přijímacím řízení uspěli, rozhodli se i 
v následujícím školním roce zůstat na naší základní škole. 
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Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných 
předmětů 

Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol 
přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

20 11 20 17 
 
Hodnocení  výsledků výchovného působení   

  
Problematika výchovného poradenství na škole  
I. stupeň 

Od začátku školního roku pracovalo na I. stupni pět skupin nápravné péče, od ledna se 
po dalším vyšetření v PPP v Uherském Hradišti a integraci žáků utvořila šestá skupina. Celkem 
s 22 integrovanými žáky pracovaly čtyři vyučující. 

V rámci SPC Zlín integrujeme 3 žáky, se kterými pracovalo ve výuce šest vyučujících. 
 Pro všechny tyto děti třídní učitelé vypracovali 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 2004/2005 bylo do PPP v Uherském Hradišti odesláno na vyšetření 24 dětí, 
jedno dítě bylo odesláno na výchovné středisko HELP v Uherském Hradišti.  

 Na doporučení PPP a se souhlasem rodičů byl v průběhu prvního pololetí přeřazen jeden žák 
na méně náročný typ školy.  

Spolupráce třídních učitelů a výchovného poradce byla na dobré úrovni.  
Ve školním roce 2004/2005 nebyly řešeny závažnější výchovné přestupky.  

 
II. stupeň 

Letos poprvé jsme ve spolupráci s PPP v Uherském Hradišti uskutečnili seznamovací 
pobyty žáků 6. tříd. V září došlo při třídenním pobytu ke stmelení kolektivu, spolu s třídními učiteli 
si žáci vytvořili pravidla, která budou v průběhu školní docházky dodržovat. 

Během školního roku byli posláni 2 žáci na vyšetření Pedagogicko-psychologickou 
poradnou v Uherském Hradišti, 5 žáků bylo posláno na HELP v Uherském Hradišti. 

Vzhledem k vážnějším kázeňským přestupkům pobývali 2 žáci v diagnostickém zařízení 
Domek ve Zlíně. 

Se dvěma třídami z důvodu problematického chování některých žáků pracovala pracovnice 
SVP Help. 

Od září do února byli žáci pravidelně informováni o možnostech studia. 
Nabídky studijních oborů měli na nástěnkách a mohli si vyhledat také informace na internetu. 
V listopadu navštívili žáci 9.ročníků UP v UH.Hradišti a  Burzu středních škol. 
Rodiče byli na třídních schůzkách informováni o změnách při vyplňování přihlášek, protože 
od ledna 2005 bylo možno podávat na 1.termín jen jednu přihlášku. Při listopadových třídních 
schůzkách se uskutečnila beseda se zástupci středních škol, kteří informovali rodiče o studijních 
oborech a podmínkách přijetí žáků na jejich školy 
Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny výchovné poradkyně. 
Výchovná poradkyně se zúčastňovala pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů  žáků naší 
školy, pravidelně se účastnila akcí pořádaných PPP Uherské Hradiště. 
 
Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

V 1 .- 5.třídách probíhala prevence sociálních a patologických jevů průběžně v hodinách 
s třídními učiteli. V měsíci květnu proběhl peer program pro všechny třídy formou netradiční 
pohádky, kterou zdramatizovaly děti z dramatického kroužku. V pohádce „Sněhurka trochu jinak 
aneb kouření a drogy nás zničí“ vystupovali trpaslíci, kteří představovali zdravou výživu a 
seznamovali děti s jejími blahodárnými účinky. V království žila královna, která trpěla závislostí na 
nikotinu. Její život skončil smrtí. Sněhurka byla také závislá, ale na heroinu, který nabízela královna 
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v jablkách, na heroin mohla Sněhurka také zemřít, ale včas přijel princ a Sněhurku zachránil. 
Pohádkou provázela moderátorka, která děj nenásilně přerušovala a kladla dětem otázky z oblasti 
kouření, zdravé výživy a drog. Děti  aktivně odpovídaly.  

V měsíci červnu proběhl v 5.třídách peer program na téma: Zlost, hněv, agresivita a šikana. 
Vedly ho aktivistky z 8.tříd. Děti se aktivně zapojovaly do diskusí a prakticky řešily problémové 
situace. 

I na II. stupni patří k základním kamenům prevence sociálně patologických jevů peer 
program, který probíhal za aktivní účasti nových peer aktivistů, kteří byli předem proškoleni jak 
školním metodikem prevence, tak prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP v Uherském 
Hradišti. V předešlém školním roce absolvovali řadu pozorovacích hodin u svých starších a 
zkušenějších spolužáků. 

Peer program probíhal v hodinách občanské a rodinné výchovy v 6. – 9. ročnících 
v měsících květnu a červnu v souladu s tematickými plány těchto předmětů.  

V průběhu letošního školního roku také proběhlo proškolení peer aktivistek  v PPP Uherské 
Hradiště. Vybrané aktivistky se zúčastnily víkendového programu, který se uskutečnil 13. a 
14. května na Smraďavce. Byly proškoleny na téma „Partnerské vztahy a sexualita“.  

Již tradičně proběhl na naší škole pravidelně se opakující dotazníkový průzkum výskytu 
šikany. Spolupracovali při něm metodik prevence, výchovný poradce a vedení školy. Byly použity 
již vyzkoušené druhy dotazníků. Za nejvhodnější a nejefektivnější jsme považovali bude dotazníky 
rozdané třídními učiteli na třídnických hodinách, v nichž žáci anonymně a při dodržení soukromí 
odpovídali na otázky související se šikanou na naší škole. 

Tyto dotazníky byly komplexně vyhodnoceny a zjištěné případy většinou mírnějších forem 
šikany byly v konkrétních případech řešeny ve spolupráci vedení školy, školního metodika 
prevence a třídních učitelů. Nejvýraznější případy šikany byly kázeňsky potrestány a řešeny 
ve spolupráci s SVP Help. 
 
Výchovná opatření udělená v průběhu školního roku 
 

 Pochvaly Napomenutí Důtka tř. učitele Důtka ředitele 
I. stupeň 119 19 4 1 
II. stupeň 114 75 61 44 
Celkem 233 94 65 45 
 
Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 I. stupeň II. stupeň 
2 – uspokojivé 0 8 
3 – neuspokojivé 0 2 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2004/2005 
 
 I. stupeň II. stupeň 
1. pololetí 0 107 
2. pololetí 0 377 
za školní rok 0 484 
Neomluvené hodiny jsme okamžitě řešili s rodiči a s příslušnými orgány. 
 
Údaje o integrovaných žácích :  
 
Druh postižení : Počet žáků 
Zrakové postižení 1 
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Tělesné postižení 4 
S kombinací postižení 1 
S vývojovými poruchami učení 35 
 

V letošním školním roce na I. stupni byly opět ve spolupráci s SPC Zlín vypracovány 
individuální plány pro žáky s tělesným postižením a pro žáka s kombinovanými vadami. Z důvodu 
zhoršení zdravotního stavu jedna žákyně s tělesným postižením byla osvobozena od povinnosti 
pravidelně docházet do školy. Školní docházka byla upravena na 2 hodiny týdně s uvolněním 
z výchov. Domácí výuku zajišťovala třídní učitelka s asistentkou. I v letošním školním roce jsme 
naše vozíčkáře po schodišti dopravovali schodolezem zapůjčeným ze SPC Zlín.. 

Žákovi s kombinovanými vadami se individuálně během výuky věnovala třídní učitelka a 
převážně v matematice asistentka. Jedenkrát týdně pracovala třídní učitelka se žákem i po 
vyučování. Matka v těchto hodinách byla informována o metodách práce ve škole, které používala 
při domácí přípravě. Dle potřeby probíhaly  po výuce konzultace mezi matkou a třídní učitelkou. 

Ve školním roce 2004/2005 bylo na II. stupni 24 integrovaných žáků, z toho 3 žáci byli 
integrováni SPC Zlín Pracovali podle individuálních plánů, které vypracovali v září třídní učitelé. 
Všichni žáci byli rozděleni do 6 pracovních skupin, které se scházely 1 x za 14 dnů. Žáci, kteří byli 
z integrace vyřazeni, byli při vyučování zohledňováni. 
 
Soutěže a přehlídky, kterých se naši žáci zúčastnili: 
 
Vybíjená  
Švihadlový král  
Zazpívej, slavíčku 
Recitační soutěž 
Mc Donald’s Cup 
Dopravní soutěž 
Kinderiáda 
Atletika 
Atletický čtyřboj  
Výtvarná soutěž ŠD 
Dopravní soutěž ŠD 
Plavecká soutěž ŠD 
Matematický cvrček 
Matematický klokan 
Přírodovědná soutěž MěÚ 
Požární ochrana očima dětí 
Olympijský den – 1.stupeň 
Drakiáda 
Plavecké závody 
Yamaha – pěvecká soutěž 
Atletická olympiáda v hale 
Atletická olympiáda venku 
Olympijský den 
Moje oblíbená kniha 
Děti, pozor červená 
Branný den 
Píšu pohádky, píšu básně – literární soutěž 
Šplhoun roku 

Matematická olympiáda 6. – 9. ročník 
Archimediáda 
Fyzikální olympiáda 8. – 9. ročník 
Chemická olympiáda 
Biologická olympiáda 6. - 9. ročník 
Olympiáda z jazyka českého 
Zeměpisná olympiáda 6. – 9. ročník 
Olympiáda v jazyce anglickém 6. - 9. ročník 
Olympiáda v jaz. německém – 6. - 9. ročník 
Dějepisná olympiáda 
Pythagoriáda 6. – 7. ročník 
Soutěž v textovém editoru Word 
Grafický editor 
Pohár rozhlasu – 4 kategorie 
Florbalová liga 
O pohár starosty Uherského Hradiště 
Školní kolo ve stolním tenisu 
Běh Uherským Ostrohem 
Coca-cola cup - kopaná 
Atletický čtyřboj  
Přebor škol v šachu 
Turnaj v malé kopané 
Slovácká softbalová liga 
Sportovní dny Uherskohradišťska 
Vítězové LOH – soutěžní nástěnky 
Ideální školní výlet – soutěžní nástěnky 
Kniha a já – výtvarná soutěž 
Požární ochrana očima dětí  
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Významná umístění a výsledky, kterých děti dosáhly 
 
Matematický klokan, kategorie Kadet - 1. místo v okresním kole 
Pythagoriáda, 7. ročník – 1. – 5. místo v okresním kole 
Pythagoriáda, 6. ročník – 2. – 8. místo v okresním kole 
Malování na počítači – 1. místo v okresním kole 
Archimediáda – 4 .místo v okresním kole 
Recitační soutěž -  1. místo v okresním kole v recitační soutěži, reprezentace v kole krajském 
Požární ochrana očima dětí  – 3.místo v okresním kole  
Píšu povídky, píšu básně – 1. místo 
Atletický čtyřboj – 3. místo mladších dívek, 2. místo starších hochů 
Pohár rozhlasu – 3. místo starších hochů, 4. místo v krajském kole 
Okresní kolo v přespolním běhu – 3. místo družstva mladších žáků i žákyň a starších žáků 
Přebor škol v šachu – 2. místo v okrese, 2. místo v kraji, 6. místo v republice  
Sportovní dny Uherskohradišťska – 1. místo v běhu na 1000 m, 2. místo ve sprintu na 60 m, 
3. místo v běhu na 800 m, 3. místo ve skoku dalekém, 2. místo v turnaji ve streetballu 
Regionální kolo v plavání – 3. místo družstev v 1. kategorii žáků 2. – 5. tříd, dvě 1. místa v plavání 
50 m prsa chlapci (2. a 3. ročník),  2. místo v plavání  50 m prsa dívky 
Mc Donald’s Cup – 2. místo v okrskovém kole 
Výtvarná soutěž Strašáci – 1. a 3.místo 
Turnaj ve vybíjené – 1. místo dívek v okrskovém kole 
Halová olympiáda 1. stupně   - 2. místo hod tenisákem, skok z místa dívky 
 - 2. místo skok z místa, sprint na 30 m chlapci 
 
  
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 
 
1. stupeň 
- Olympijský den + evakuace školy (I. stupeň) 
- projektový den Kdo nám pomůže (1. ročník)  
- Den jazyků (3. – 5. ročník) 
- ozdravný pobyt (3.B a 4.A) 
- ozdravný pobyt na Dolní Bečvě (4.B a C) 
- ekologický program – Co ví kapička Jára (1. ročník) 
- ekologický program – Mravenčí království (1. ročník) 
- ekologický program  - Jaké je to zvíře (2. ročník) 
- ekologický program – Podzim (2. ročník) 
- ekologický program – Advent (2. ročník) 
- ekologický program – Co skrývá popelnice (3. a 5. ročník) 
- ekologický program – Bohatství neživé přírody (4. ročník) 
- ekologický program – Lesy v ohrožení (4. ročník) 
- ekologický program – Nebojte se přírody (5. ročník) 
- návštěva galerie (2.ročník) 
- návštěva Slováckého muzea v Uherském  Hradišti (3. ročník, 5.B) 
- Drakiáda (1. a 3. ročník, 2.B) 
- podzimní a jarní sběr papíru  (žáci I. stupně) 
- projektový den Stravování (1. a 2. ročník) 
- představení Tetiny (1. – 3. ročník) 
- návštěva keramické dílny, výroba dárečků z hlíny (2. ročník, 4.C) 
- projektový den Jak dříve lidé žili (3. ročník) 
- Čertovský den (4.ročník) 
- Čertovská škola (1. a 2. ročník) 
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- Vánoční jarmark (5. ročník) 
- Vánoční koncert ZUŠ (1. – 4. ročník) 
- dílničky (2. a 3. ročník) 
- projektový den Kniha (2. ročník) 
- zpívání u stromečku a vánoční besídky (I. stupeň) 
- projektový den Hračka (1. ročník) 
- výchovný koncert cimbálové muziky Réva (I. stupeň) 
- dopravní hřiště v Uherském Hradišti (4. ročník) 
- návštěva  knihovny 2x ročně (I. stupeň) 
- výstava Cesta mráčkového dráčka (I. stupeň) 
- netradiční zápis do 1. tříd 
- karneval, tombola se soutěží (1. a 2. ročník) 
- exkurze do tiskárny (5.B) 
- divadlo Pohádka do dlaně (I. stupeň) 
- loutkové představení (1. ročník) 
- exkurze do Prahy (5. ročník) 
- projektový den Domácí zvířata (2. ročník) 
- beseda o myslivosti (5. ročník) 
- beseda s lékařkou – Kouření s drogy (4. ročník) 
- beseda s ženskou lékařkou (dívky 5. ročníku) 
- projektový den Rýmování (1. ročník) 
- beseda o USA (4.a 5. ročník) 
- dravci  (I. stupeň) 
- filmové představení Příběh žraloka (I. stupeň) 
- peer program + dramatizace (I. stupeň) 
- Mikulášská obchůzka (5.B) 
- sáňkování a bruslení v hodinách tělesné výchovy (žáci 1. stupně) 
- 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) 
- exkurze do památníku Velké Moravy (2.B, 4.B) 
- školní výlety 
- exkurze do hvězdárny v Brně (5. ročník) 
- fotografování tříd se závěrem školního roku (celý 1. stupeň) 
- exkurze do památníku Velké Moravy (5.A a B) 
- oslava MDD 
- akademie školy 
- rozloučení s I. stupněm – táborák (5.C) 
 
II. stupeň 

- seznamovací pobyty (6. ročník) 
- Olympijský den  
- návštěva divadelních představení v rámci předplatného ve Slováckém divadle 
- Evropský den jazyků (ankety žáků, přednáška o Novém Zélandu ..) 
- zájezd do Vídně (vítězové soutěže Unie pro řeku Moravu) 
- sběry papíru 
- přednáška SVP Help na téma Šikana (6. ročník) 
- přednáška o práci policie (7., 8. , 9. ročník) 
- divadelní představení Šakalí léta 
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- exkurze do Technického muzea Brno (8. ročník) 
- exkurze do Slezanu (9.A) 
- přednáška Základy hygieny (dívky 6. ročník) 
- exkurze do Hodonína a do Mikulčic (9. ročníky) 
- exkurze na školní statek ve Starém Městě (8. ročník) 
- návštěvy Městského divadla ve Zlíně (v rámci předplatného) 
- návštěva divadelního představení Sen noci svatojánské (4 třídy) 
- exkurze do pivovaru  v Uherském Brodě (9.BD) 
- návštěva Památníku Velké Moravy (7. ročník) 
- burza středních škol (9. ročník) 
- návštěva Úřadu práce v Uherském Hradišti (9. ročník) 
- výstava TSTT (žáci navštěvující Základy ekologie) 
- návštěvy výtvarných výstav v městské knihovně (8.D) 
- akce debrujárů v Brně, Dny muzeí v Praze 
- přijímací zkoušky nanečisto (2 krát z matematiky, jedenkrát z jazyka českého) 
- vánoční jarmark 
- návštěvy Ústavu sociální péče ve Starém Městě 
- předvánoční sportovní turnaje 
- vánoční besídky 
- IX. Staroměstský ples s polonézou žáků 9. tříd 
- Oborové dny 
- lyžařské výcvikové kurzy na Martiňáku (7. ročník) 
- návštěva Slováckého muzea (6.E) 
- vzdělávací pořad Láska ano, děti ještě ne (9. ročník) 
- testy Scio – příprava na přijímací zkoušky (zájemci z řad žáků 9. ročníku) 
- pořad Zpátky do Evropy (6., 7. ročník) 
- filmové představení Škola ro(c)ku 
- pořad o Africe (6. ročník) 
- vystoupení Seiferos – pořad o dravcích (6. a 7. ročník) 
- fotografování 
- výstavka učebnic Ansa 
- Dny muzeí v Praze (debrujáři) 
- exkurze do Dukovan (9. ročník) 
- přednáška o kouření (6.A, 6.E) 
- výlety 
- zájezd do Francie (ve spolupráci se ZŠ Unesco) 
- návštěvy místní knihovny 
- exkurze do Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodě (8. ročník) 
- Bambiriáda (debrujáři, kroužek moderních tanců) 
- sbírka nadace Krtek na podporu dětské onkologie 
- branný den v rámci Dne dětí 
- zájezd do Osvětimi (9. ročník) 
- divadelní představení pro děti z MŠ a v Ústavu sociální péče ve Starém Městě  
- návštěva Kunovského léta (6., 7. ročník) 
- akademie školy 
- exkurze do Colorlaku (9. ročník) 
- prezentace výsledků statistického šetření (8. ročník) 
- prezentace prací z astronomie (9. ročník) 
- slavnostní rozloučení se žáky 9. tříd 
- zdravotnická přednáška pro žáky 9. tříd (samostatně chlapci, dívky) 
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Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
   

Mimořádné pedagogické aktivity  
 
V červnu minulého školního roku škola získala statut informačního centra se zaměřením 

na implementaci výukového softwaru do hodin informatiky a přírodovědných předmětů. Proto jsme 
na škole uspořádali pro vyučující ostatních škol tři semináře. Proběhl seminář Náměty do hodin 
informatiky, Projektové dny ve výuce základní školy a seminář Přírodopis trošku jinak. Na všech 
seminářích vyučující předávali své zkušenosti se zaváděním výpočetní techniky do jednotlivých 
předmětů  a seznamovali kolegy s realizací i s podáváním projektů, vyučující z jiných škol obdrželi 
také metodické materiály.  
V tomto roce jsme udělali další krok k rozšíření činnosti centra – stali jsme se e-learningovým 
centrem. Zatím se na další činnost připravujeme proškolováním našich vyučujících, v budoucnosti 
oslovíme ostatní školy.  
Protože chceme navázat na úspěšné semináře a chceme je více školám zpřístupnit, zažádali jsme 
o jejich akreditaci v rámci DVPP na MŠMT (vyučující budou moci využít účelově vázaných 
prostředků). Tuto akreditaci jsme získali. 

Díky aktivitě vyučujících matematiky proběhlo na naší škole okresní kolo dvou kategorií 
Pythagoriády – soutěžilo celkem 147 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).  

Neméně významné je zpracování okresních výsledků všech kategorií nejrozšířenější 
mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 4 284 soutěžících.  

Přímo na škole jsme zorganizovali okresní kolo soutěže v textovém editoru Word, zajistili 
jsme i okresní kola 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. 

Na začátku školního roku jsme vydali informační brožuru pro rodiče, v průběhu školního 
roku sborníček O mamince.  
 Za velmi významné vidíme i uspořádání školní akademie, která se líbila. 
 
V tomto školním roce jsme realizovali několik projektů:  

V rámci rozvojových programů byl přijat náš projekt Škola v centru dění aneb...., na který 
jsme získali dotaci 155 000,- Kč. Jeho realizací došlo ke zlepšení vybavení školy výpočetní 
technikou, především odborných přírodovědných učeben. Zakoupili jsme i dataprojektor a 
notebook. Projekt jsme prezentovali před ostatními školami na semináři SIPVZ v Otrokovicích. 
Proběhly i oborové dny (žáci zpracovávali obor, který je zaujal). 

Ve spolupráci s KÚ a MěÚ byl zrealizován projekt I. etapa rekonstrukce sportovního 
areálu u školy II. stupně. Na jeho realizaci přispěl KÚ Zlín celkem 400 000,- Kč, částkou 
456 000,- Kč se podílel MěÚ Staré Město. Na zabezpečení areálu se podílely Obecní úřady 
Kostelan, Nedakonic a Jalubí, část jsme získali sponzorsky. 

V rámci Nadace děti, kultura a sport jsme byli úspěšní u dvou projektů. Mohu pomoci, 
i když jsem malý, a Bylo, nebylo... Celková získaná částka je 13 000,- Kč. 

V průběhu roku podaly vyučující I. stupně v rámci Podprogramu pro rozvoj 
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách Zlínského kraje projekt  Příroda 
kolem nás, na který jsme získali dotaci 51 000,- Kč. Stejně úspěšné byly vyučující i 
při vypracování projektu Svět kolem nás. Celková dotace 136 000,- Kč. Pomůže zlepšit vybavení 
I. stupně výpočetní technikou. Oba projekty budeme realizovat v příštím školním roce.   
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Byli jsme úspěšní i při podání projektu na realizaci Minihřiště. Ukázalo se však, že náklady 
na jeho realizaci se pro zřizovatele v průběhu soutěže nepředpokládaně  výrazně zvýšily, proto 
jsme od projektu museli odstoupit. 

V rámci projektu Socrates – Comenius Učení v Evropě nás baví vycestovala jedna naše 
vyučující na přípravnou návštěvu do Rakouska, kde navázala potřebné kontakty a domluvila se 
na další spolupráci. Bohužel v další fázi tohoto projektu jsme již nezískali finanční podporu. 
Ve spolupráci budeme alespoň v omezené míře pokračovat. 

V rámci nadace Děti, kultura a sport jsme podali projekty Grafikou k obohacení a Škola 
bez bariér. Bohužel jsme nebyli vybráni. 

 V rámci ESF jsme podali projekt Škola pro život v celkové hodnotě 1 736 000,- Kč, který 
budeme realizovat v příštích dvou školních letech. Ve spolupráci s partnerskými školami 
zorganizujeme vzdělávání učitelů, budou probíhat společné akce našich žáků.  

 
Významné mimoškolní aktivity žáků 
 

I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti.  
Na I. stupni jsme vybrali částku 2000,- Kč na pomoc vichřicím postiženým Tatrám a 

prostřednictvím MěÚ Staré Město jsme ji zaslali na Slovensko. 
Na II. stupni proběhla sbírka na pomoc obětem tsunami s celkovým výtěžkem 12 346,- Kč. 

Peníze byly zaslány na konta nadace Adra a Český výbor Unicef. 
Důležitá byla i naše tradiční účast na jarmarcích v Uherském Hradišti, kde jsme spolu 

s vybranými školami prodávali své výrobky. Finanční příspěvek byl určen na Den dětí pro místní 
organizaci Svazu tělesně postižených v Uherském Hradišti. 

V letošním školním roce jsme rozšířili spolupráci s Ústavem sociální péče ve Starém Městě. 
Jeho klienti navštívili náš vánoční jarmark, prošli si také celou školu. Největším zážitkem pro ně 
byla návštěva skutečné vyučovací hodiny. Také naši žáci na ně nezapomněli. V prosinci je 
navštívili a předali jim drobné dárky. V červnu sehráli žáci z volitelného předmětu dramatická 
výchova v ústavu divadelní představení o Robinsonovi. 

Žáci se zapojili do projektu Magnetky dětem nadace Krtek. Za prodej magnetek žáci 9.D 
vybrali celkem 7 100,- Kč, kterými přispějí na zřízení nové transplantační jednotky. Tím se výrazně 
zlepší podmínky při léčbě onkologicky nemocných dětí.  

 Významnou akcí byly sběry papíru na obou stupních školy. Jejich výtěžek jsme použili 
mimo jiné i k zakoupení papíru na kopírování. Celkem jsme posbírali více než 35 tun papíru. 

 
V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky: 

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

- debrujáři (2 skupiny) 
- digitální fotografie (1 skupina) 
- moderní tance (1 skupina) 
- košíková (1 skupina) 
- taekwondo (1 skupina) 
- turistický (1 skupina) 
- anglická konverzace (1 skupina) 
- němčina (2 skupiny) 
- aranžování (2 skupiny) 
- francouzština (1 skupina) 

 
Členové Klubu malých debrujárů předváděli pokusy, zajímavé hry a hlavolamy 

na Bambiriádě 2005 ve Smetanových sadech v Uherském  Hradišti, zúčastnili se prezentací v Brně i 
na Dnu muzeí v Praze. 

Kroužek moderních tanců vystoupil na Bambiriádě i při školní akademii.  
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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. 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 Zlínského kraje a s Národním institutem dalšího vzdělávání 

Praha (dříve Pedagogické centrum). 
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. Sdružení se také finančně podílelo na realizaci 
projektu Škola v centru dění aneb... 
 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 a s jeho odbory. 

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. Této spolupráce jsme 
využili jsme 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. 
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, letos obzvlášť intenzivně. 

 
 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
  

Dne 2. února 2005 proběhla kontrola ČŠI se zaměřením na dodržení všeobecných podmínek 
pro vyúčtování poskytnuté dotace na rozvojový program v rámci I. etapy realizaci Státní informační 
politiky ve vzdělávání – rozvojový projekt 227R2004 „Škola v centru dění aneb...“. 

Výsledek kontroly: Nebylo zjištěno porušení obecně závazných právních předpisů. 
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 Údaje o výsledcích kontrol 
 
    Dne 27. 1. 2005 proběhla kontrola čerpání přímých NIV za rok 2004 na integrované žáky 
poskytnutá ze státního rozpočtu prostřednictvím rozpočtu Zlínského kraje. Kontrolu provedli 
zaměstnanci Zlínského kraje zařazení do krajského úřadu, odboru školství, mládeže a sportu.  
 Závěr kontroly: 

„Kontrola byla provedena za asistence odborné pracovnice pro speciální školství a integraci 
u oddělení organizačního a správního. Kontrolní skupinou nebylo zjištěno závažných nedostatků.  

Finanční prostředky na integraci žáků přidělené ze státního rozpočtu prostřednictvím 
rozpočtu ZK byly využity hospodárně. Závazný limit celkového objemu finančních prostředků byl 
dodržen. Účetní evidence byla vedena v rámci účetnictví organizace.“ 

 
Dne 2. 3. 2005 proběhla kontrola dodržování povinností stanovených předpisy o požární 

ochraně. Kontrolu provedl zaměstnance Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje. 
Závěr kontroly: 

Na základě §5 odst. 1 písm. a) zákona o PO: 
1. vybavit prostory a zařízení právnické osoby přenosnými hasícími přístroji v souladu s §2 

vyhlášky o požární prevenci 
2. s přihlédnutím k §11 odt. 3 vyhlášky o požární prevenci zřetelně označit příslušnými tabulkami 

únikové východy a směry úniku. 
Dne 18. 5. 2005 proběhla kontrolní dohlídka 
Závěr kontroly: 
Opatření č. 1 je splněno. Ke kontrole byl předložen doklad o dokoupení přenosných hasících 
přístrojů. Fyzickou kontrolou bylo zjištěno, že dokoupené přenosné hasící přístroje jsou instalovány 
ve školních budovách. 
Opatření č. 2 je splněno. V době kontroly byly únikové východy a směry úniku označeny. 
 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2004 
 
Příjmy a výnosy v roce 2004 - neinvestiční 
 

1 státní dotace MŠMT a KÚ Zlín 22 173 000,00 Kč 
2 příspěvek Města Staré Město 4 150 000,00 Kč 
3 tržby z prodeje služeb - stravné 1 649 314,50 Kč 
4 tržby z prodeje služeb - pronájem 32 225,00 Kč 
5 tržby z prodeje služeb - LVK 153 630,00 Kč 
6 tržby z prodeje služeb – prac. sešity a materiál do VV 86 582,50 Kč 
7 tržby za prodané zboží 15 860,00 Kč 
8 úroky z běžného účtu 1 694,65 Kč 
9 peněžní dary 44 656,00 Kč 

10 zúčtování fondů 19 992,00 Kč 
11 program Socrates 3 975,00 Kč 
12 různé 77,16 Kč 

 celkem 28 331 006,81 Kč 
 
K bodu 1  

Původně schválenou dotaci 22.065,.000,- Kč se nám podařilo navýšit podáním projektů, z nichž 
jeden - v celkové výši 108.000,- Kč neinvestičních - byl přijat .  
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Dotace je určená ke krytí platů zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV = učebnice, potřeby 
pro 1.třídy, knihy, pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, SIVP, integrovaní žáci.   
 

K bodu 2  
Příspěvek je určen ke krytí provozních nákladů - elektřina, voda, topení, údržba, čistící prostředky, 
telefony, služby pošt a peněžních ústavů, revize, DDHM, materiál na opravy, kancelářský a ostatní 
materiál … 

 
K bodu 3  

Tržby jsou ke krytí spotřeby potravin ve školních jídelnách. 
 

K bodu 4  
Pronajímáme tělocvičnu a nápojový automat Coca-coly. 

 
K bodu 5  

Tržby kryjí náklady žáků na lyžařský výcvik. 
 

K bodu 6  
Část pracovních sešitů si hradí žáci sami, potřeby pro výtvarnou výchovu se nakupují hromadně. 

 
K bodu 7  

Žáci si kupují stravovací karty. 
 

K bodu 8  
Úroky z běžného účtu a účtu FKSP. 

 
K bodu 9  

Nadace Děti-kultura-sport poskytla škole peněžní dary ve výši 21.000,- Kč na nákup sportovního 
vybavení pro florbal a na nákup materiálu na výrobu dárků. 

SRPŠ při ZŠ St. Město poskytlo dar ve výši 9.802,- Kč ke krytí části projektu Škola v centru dění 
aneb... 

Pedagogové školy poskytli peněžní dar na pokrytí části cestovních nákladů zahraničního zájezdu. 
 

K bodu 10  
K pokrytí části oprav nemovitého majetku bylo použito fondu reprodukce majetku. 
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K bodu 11  

V prosinci se vyučující německého jazyka zúčastnila konference k realizaci mezinárodního projektu 
s názvem "Učení v Evropě nás baví". V rámci projektu Socrates-Comenius 1 bychom chtěli 
v příštím roce opět spolupracovat se školami z Kanárských ostrovů, Estonska a Rakouska. 
  
 
Příjmy do investičního fondu 
 

1 dar SRPŠ 70 198,00 Kč 
2 investiční dotace ze státního rozpočtu 47 000,00 Kč 

 
K bodu 1   
SRPŠ při ZŠ Staré Město poskytlo dar ve výši 70.198,- Kč ke krytí části projektu Škola v centru 
dění aneb...   
 
K bodu 2 
Investiční dotace ke krytí části projektu Škola v centru dění aneb... 
 
Výdaje - náklady roku 2004 
 
Neinvestiční výdaje hrazené z dotace MŠMT a KÚ Zlín  

1 mzdové náklady - zaměstnanci 15 167 000,00 Kč 
2 mzdové náklady - dohody 387 145,00 Kč 
3 služné - civilní služba 5 855,00 Kč 
4 zákonné sociální pojištění 5 357 481,00 Kč 
5 příděl do FKSP 303 340,00 Kč 
6 zákonné pojištění Kooperativa 62 430,00 Kč 
7 knihy, metodiky 32 331,10 Kč 
8 učebnice, potřeby pro 1.třídy 163 726,80 Kč 
9 materiál a pomůcky pro integrované žáky 19 000,00 Kč 

10 pomůcky 238 738,60 Kč 
11 OOPP 15 928,50 Kč 
12 cestovné 22 586,00 Kč 
13 DVPP 46 983,00 Kč 
14 státní informační politika SIPVZ I. 62 000,00 Kč 
15 Škola v centru dění aneb... 108 000,00 Kč 
16 plavání 150 780,00 Kč 
17 7.ročníky – projekt Hodina 27 400,00 Kč 
18 opotřebení lyží 915,00 Kč 
19 školení 1 360,00 Kč 

 celkem 22 173 000,00 Kč 
 
K bodu 9   
Kromě speciálních PS  byla pro integrované žáky zakoupena protiskluzná folie a speciální software.
   
K bodu 10   
Z učebních pomůcek bylo zakoupeno 5 ks PC, videokamera, zpětný projektor, dataprojektor, 
přehrávač MP3, výukové obrazy, mapy.....   
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K bodu 14   
V rámci SIPVZ proběhlo školení pedagogických pracovníků v modulech Z, S a P  a byla zakoupena 
odborná literatura.   
   
K bodu 15   
V rámci projektu Škola v centru dění aneb... byly zakoupeny počítače do odborných 
přírodovědných učeben, na škole proběhly semináře pro ostatní vyučující, s žáky byly realizovány 
oborové dny.   
 
Investiční výdaje 
 

1 notebook 47 000,00 Kč 
 
V rámci projektu Škola v centru dění aneb... byl zakoupen notebook. 
 
Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku Města Staré Město a vlastních zdrojů 

1 spotřeba materiálu 388 333,15 Kč 
2 spotřeba materiálu - potraviny 1 648 617,82 Kč 
3 spotřeba materiálu - PS 55 482,30 Kč 
4 spotřeba energie - voda 183 461,00 Kč 
5 spotřeba energie - elektřina 386 775,20 Kč 
6 spotřeba energie - teplo 984 920,00 Kč 
7 opravy a udržování 420 154,60 Kč 
8 cestovné 16 205,00 Kč 
9 služby pošt 6 484,50 Kč 

10 služby telekomunikací 130 856,34 Kč 
11 ostatní služby 696 592,60 Kč 
12 potraviny na civilní službu 2 304,00 Kč 
13 služby peněžních ústavů 27 897,21 Kč 
14 LVK a stravovací karty 169 490,00 Kč 
15 odpisy 902 510,00 Kč 
16 DDHM 107 195,14 Kč 
17 správce - mzdové náklady 1 675,00 Kč 
18 správce - odvody  516,00 Kč 
19 PHM 3 479,50 Kč 
20 jiné ostatní náklady 275,91 Kč 
21 Socrates 3 975,00 Kč 

 celkem 6 137 200,27 Kč 
 
K bodu 1   
Z položky spotřeba materiálu jsou nakupovány čistící prostředky, kancelářský materiál, předplatné 
tisku, ostatní spotřební materiál, materiál na opravy a údržbu – nakoupili jsme materiál v hodnotě 
50.000,- Kč na opravu osvětlení I.ŠJ a opravu provedli svépomocí.   
 
K bodu 7   
Kromě běžných oprav strojů a přístrojů, malování, jsme provedli i nákladnější opravy - oprava 
ventilů a částečná výměna radiátorů – 50.000,- Kč, opravy po zásahu bleskem – 30.000,- Kč, 
oprava kotle a výměna ohřívače vody v I. ŠJ – 60.000,- Kč.   
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K bodu 11   
Z položky ostatní služby je hrazen odvoz odpadů, praní prádla, poplatek za internet,TV, rozhlas, 
zpracování mezd, zpracování účetnictví, plavání žáků, nájem haly, pojištění žáků, revize, DDNM 
do 7.000,- Kč, střežení objektů, civil   
 
K bodu 15   
Během roku došlo k nárůstu položky odpisů z důvodu rekonstrukce školy a nákupu investic  
  
K bodu 16   
Z položky DDHM jsme pořizovali především věci, které aktuálně vyžadoval provoz školy - 
křovinořez, tiskárna, tabule, lavičky, hodinové zařízení  
 
Investiční výdaje 
 

1 dataprojektor 70 198,00 Kč 
2 zhodnocení budovy 43 612,00 Kč 
 celkem 113 810,00 Kč 

 
K bodu 1  
V rámci projektu Škola v centru dění aneb .... byl zakoupen dataprojektor z daru SRPŠ 
 
K bodu 2 
Na budově č. 1720 bylo vybudováno odvětrání úklidových komor, zábradlí, žaluzie. 
 
Celková finanční závěrka roku 2004 
Příjmy celkem 28 331 006,81 Kč 
Výdaje celkem 28 310 200,27 Kč 
Hospodářský výsledek 20 806,54 Kč 
 
 
 

Hodnocení školy 
 
V prosinci 2004 byly zadány žákům, rodičům a učitelům dotazníky školy. Našim cílem bylo zjistit 
spokojenost se školou a také ukázat nedostatky, které je třeba odstranit. Uvádíme výsledky 
jednotlivých dotazníků. 
 
Vyhodnocení dotazníku pro žáky – žáci 4. a 5. ročníku 1 3 5 N 
Naši školu považují za zajímavou. 53 57 5 10 
Škola a její okolí se mi líbí, protože poskytují dostatek prostoru pro 
vzdělání i mimoškolní činnost. 83 29 5 8 

Škola je dostatečně vybavená (učebny, nábytek, pomůcky). 90 29 1 7 
Při hodinách by se měly více využívat počítače, video, zpětné 
projektory. 74 30 12 9 

Je pěkné jít po prázdninách opět do naší školy.  66 36 13 12 
Rád bych pracoval ve školním parlamentu. 64 15 26 15 
Jsem ve škole spokojená(ý). 79 38 3 5 
Ve škole se cítím bezpečně. 76 35 6 10 
Učitelé naší školy mají pochopení pro naše osobní problémy. 75 32 8 9 
Nebojím se učitelům sdělit svůj názor. 53 53 8 10 
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Jestliže má být něco důležitého ve třídě rozhodnuto, třídní učitelé se 
nás ptají na naše názory. 89 20 7 10 

Žáci a učitelé se vzájemně stýkají také po vyučování. 49 40 20 11 
Spolužáci si mezi sebou rozumí. 72 46 6 4 
Spolužáci si vzájemně neubližují. 52 45 18 10 
Mezi spolužáky mám přátele. 114 7 3 3 
Každý žák může počítat s podporou spolužáků. 61 44 12 9 
Ve škole se řídíme podle domluvených pravidel. 81 31 5 6 
Jestliže žák udělá něco nevhodného, učitelé s ním vzniklou situaci 
nejprve prodiskutují, místo aby jej hned potrestali. 86 22 5 7 

Když se proviníme, potrestají nás učitelé přiměřeně. 64 38 7 10 
Úkoly musíme plnit přesně a spolehlivě. 113 10 0 3 
Naši učitelé v nás pěstují smysl pro poctivost a odpovědnost. 93 22 2 6 
Úkoly, které na nás učitelé kladou, nás nevysilují. 61 43 9 10 
Domácí příprava na vyučování mi nezabere mnoho času. 62 44 14 5 
Ve škole máme možnost uplatnit své schopnosti, zájmy a záliby. 76 35 6 9 
Když máme dobré nápady, můžeme je ve škole uplatnit. 67 39 9 4 
Při školní práci můžeme pracovat vlastním tempem. 54 46 16 11 
Učitelům záleží na tom, zda všichni žáci spolupracují. 94 21 3 8 
Naši učitelé vyučují zajímavě. 57 36 10 10 
Vážím si našich učitelů.  92 22 6 3 
Při vyučování jsou žáci aktivní. 53 54 11 5 
Často pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy. 76 33 8 8 
Jsem rád, když mohu při řešení úkolů nové poznatky sám vyhledat v 
učebnici.  69 34 14 8 

Učitelé naší školy nám ukazují, jak využívat získané vědomosti v 
životě. 85 28 4 10 

Když nerozumíme učivu, naši učitelé nám ho opět vysvětlí. 97 17 10 3 
Učitelé naší školy využívají ve vyučování hodně názorných pomůcek 
a příkladů. 75 30 8 8 

Nemám strach před zjišťováním vědomostí (zkoušením a školními 
písemnými pracemi). 48 48 16 12 

Při zjišťování vědomostí učitelé tolerují, když uděláme malou chybu. 68 34 10 10 
Při zkoušení či písemné práci berou učitelé ohled na to, zda máme 
tentýž den ještě jinou zkoušku. 42 35 14 21 

Na naší škole učitelé chválí všechny žáky, kteří si to zaslouží. 91 22 5 7 
Učitel se věnuje všem žákům ve třídě, nikoho nevynechá. 85 30 5 5 
Nebojím se zeptat učitele, když něčemu nerozumím. 93 21 5 5 
Každý má u nás možnost zlepšit si špatné hodnocení. 91 23 6 5 

1 – souhlasím, 3 - souhlasím částečně, 5 – nesouhlasím, N – nemohu se vyjádřit 
 
Vyhodnocení dotazníku pro žáky  - II. stupeň (v %) 1 3 5 N 
Naši školu považují za zajímavou. 42,4 48,7 6,6 2,4 
Škola a její okolí se mi líbí, protože poskytují dostatek prostoru pro 
vzdělání i mimoškolní činnost. 55,1 34,6 7,3 3,1 

Škola je dostatečně vybavená (učebna, nábytek, pomůcky). 56,0 36,2 6,8 0,9 
Při hodinách by se měly více využívat počítače, video, zpětné 82,8 14,8 1,2 1,2 
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projektory. 
Je pěkné jít po prázdninách opět do naší školy.  30,1 43,3 20,2 5,6 
Rád bych pracoval ve školním parlamentu. 23,8 22,1 39,1 14,6 
Jsem ve škole spokojená(ý). 46,4 44,5 6,8 0,9 
Ve škole se cítím bezpečně. 52,7 36,7 7,1 1,9 
Učitelé naší školy mají pochopení pro naše osobní problémy. 30,6 43,5 18,1 7,1 
Žáci a učitelé se vzájemně stýkají také po vyučování. 45,4 36,2 13,9 3,3 
Jestliže má být něco důležitého ve třídě rozhodnuto, třídní učitelé se 
nás ptají na naše názory. 68,5 22,8 5,9 2,6 

Nebojím se učitelům sdělit svůj názor. 28,2 31,3 27,8 12,2 
Spolužáci si mezi sebou rozumí. 53,4 39,8 3,5 1,6 
Spolužáci si vzájemně neubližují. 36,9 44,5 13,4 4,5 
Mezi spolužáky mám přátele. 91,3 5,6 1,4 0,5 
Každý žák může počítat s podporou spolužáků. 35,5 52,7 8,7 2,4 
Ve škole se řídíme podle domluvených pravidel. 41,6 44,7 9,2 3,1 
Jestliže žák udělá něco nevhodného, učitelé s ním vzniklou situaci 
nejprve prodiskutují, místo aby jej hned potrestali. 42,4 30,6 20,0 6,8 

Když se proviníme, potrestají nás učitelé přiměřeně. 38,8 37,6 14,6 7,5 
Úkoly musíme plnit přesně a spolehlivě. 71,5 22,4 3,1 1,6 
Naši učitelé v nás pěstují smysl pro poctivost a odpovědnost. 55,5 34,4 5,9 3,5 
Úkoly, které na nás učitelé kladou, nás nevysilují. 27,1 47,1 20,5 5,2 
Domácí příprava na vyučování mi nezabere mnoho času. 31,8 37,9 28,0 2,4 
Když máme dobré nápady, můžeme je ve škole uplatnit. 59,5 30,4 7,8 2,1 
Ve škole máme možnost uplatnit své schopnosti, zájmy a záliby. 31,1 45,9 17,2 5,4 
Při školní práci můžeme pracovat vlastním tempem. 21,2 36,0 39,1 2,6 
Učitelům záleží na tom, zda všichni žáci spolupracují. 58,1 30,8 7,5 3,3 
Naši učitelé vyučují zajímavě. 24,9 47,5 20,9 5,9 
Vážím si našich učitelů.  47,5 36,5 8,5 6,8 
Při vyučování jsou žáci aktivní. 18,8 65,9 12,0 2,6 
Často pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy. 25,2 41,4 27,5 5,4 
Jsem rád, když mohu při řešení úkolů nové poznatky sám vyhledat v 
učebnici.  41,6 33,6 17,6 6,6 

Učitelé naší školy nám ukazují, jak využívat získané vědomosti v 
životě. 40,9 38,6 16,2 4,0 

Když nerozumíme učivu, naši učitelé nám ho opět vysvětlí. 43,1 41,6 11,8 2,4 
Učitelé naší školy využívají ve vyučování hodně názorných pomůcek 
a příkladů. 46,4 42,4 9,9 0,7 

Nemám strach před zjišťováním vědomostí (zkoušením a školními 
písemnými pracemi). 22,6 48,9 25,4 3,1 

Při zjišťování vědomostí učitelé tolerují, když uděláme malou chybu. 49,2 36,0 10,1 4,7 
Při zkoušení či písemné práci berou učitelé ohled na to, zda máme 
tentýž den ještě jinou zkoušku. 24,0 39,1 33,6 3,1 

Na naší škole učitelé chválí všechny žáky, kteří si to zaslouží. 56,7 28,7 9,6 4,7 
Učitel se věnuje všem žákům ve třídě, nikoho nevynechá. 47,5 34,4 13,2 4,5 
Nebojím se zeptat učitele, když něčemu nerozumím. 57,9 29,2 9,9 2,8 
Každý má u nás možnost zlepšit si špatné hodnocení. 63,1 28,0 5,9 2,8 

1 – souhlasím, 3 - souhlasím částečně, 5 – nesouhlasím, N – nemohu se vyjádřit 
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Vyhodnocení dotazníku pro rodiče - I. stupeň 1 2 3 4 5 N 
Škola, kterou navštěvuje naše dítě, je prostorná budova s 
odpovídajícími učebnami, kabinety a laboratořemi. 135 31 5 4 0 52 

Škola má adekvátní vybavení (nábytek, pomůcky). 127 42 9 3 2 42 
Život ve škole se řídí podle dohodnutých pravidel. 141 27 11 2 0 47 
Chtěli bychom se zúčastňovat společně s dětmi mimoškolních akcí. 88 35 33 18 16 44 
Pomáháme škole organizovat různé akce: akademie, výlety, exkurze, 
taneční zábavy atd. 57 23 25 26 50 57 

Hovoříme s dětmi o jejich prožitcích ve škole. 141 17 1 1 1 52 
Informujeme se o učební látce, kterou učitelé ve škole probírají. 150 25 10 3 3 46 
Když nesouhlasíme s určitými praktikami školy, můžeme o tom s 
učiteli hovořit. 137 24 17 1 1 51 

V případě, že se u našeho dítěte objeví problémy, jsou učitelé ochotni 
je s námi řešit. 129 29 11 3 1 52 

Usilujeme o kontakt s druhými rodiči, abychom mohli společně řešit 
školní problémy. 93 29 26 17 21 51 

Když naše dítě přijde za učiteli s problémem, ti se mu snaží pomoci.  105 33 15 4 0 55 
V této škole má naše dítě svoje kamarády. 158 13 2 2 1 54 
Spolužáci našemu dítěti neubližují. 134 41 16 2 5 51 
Učitelé nevyžadují od dítěte"slepou" poslušnost. 119 30 11 8 2 54 
Konflikty řeší učitelé diskusí. 110 26 13 5 1 63 
Učitelé nekladou na dítě neúměrné požadavky. 124 39 13 1 2 45 
Učitelé se nezaměřují jen na intelektový výkon, ale na celkový rozvoj 
osobnosti žáků (např. citový, charakterový, tělesný atd.) 108 45 7 5 0 47 

Vědomosti, které dítě ve škole získává, jsou důležité pro život. 148 28 10 1 0 47 
Učitelé nezatěžují dítě ve volném čase učením a doháněním látky, 
kterou nestačili ve škole probrat. 139 36 6 3 5 47 

Jsem spokojen s kvalitou vyučování ve škole. 128 42 13 2 2 36 
Vážíme si učitelů z naší školy. 135 43 5 2 0 43 
Mám dobrý pocit z jednání s pracovníky školy. 132 31 10 1 0 48 
Ve škole, kterou navštěvuje naše dítě, se dbá na uspokojování zájmů a 
potřeb dětí. 136 39 5 3 0 45 

Vyučování je pro děti zajímavé. 111 56 7 3 0 36 
Dítě nechodí ze školy unavené a vyčerpané. 132 44 5 5 4 43 
Dítěti nemusíme doma znovu vysvětlovat učivo. 73 58 31 5 9 19 
Naše dítě nemá strach z ústního zkoušení, písemných prací a prověrek 
znalostí. 113 53 14 4 8 31 

Učitelé spravedlivě hodnotí jednotlivé výchovné situace. 91 43 13 7 2 51 
Dítě se těší do školy. 92 65 19 5 3 27 
Se školou, kterou navštěvuje naše dítě, jsme spokojeni.  149 35 3 1 0 43 
Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání. 151 21 4 2 0 56 
Škola poskytuje mému dítěti dostatek příležitostí vzdělávat se podle 
jeho zájmu. 133 35 8 3 1 55 

1 – souhlasím, 3 - souhlasím částečně, 5 – nesouhlasím, N – nemohu se vyjádřit 
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Vyhodnocení dotazníku pro rodiče - II. stupeň (v %) 1 2 3 4 5 N 
Škola, kterou navštěvuje naše dítě, je prostorná budova s 
odpovídajícími učebnami, kabinety a laboratořemi. 72,3 21,0 3,6 0,9 0,0 1,8 

Škola má adekvátní vybavení (nábytek, pomůcky). 50,0 27,2 12,5 1,8 0,4 7,1 
Život ve škole se řídí podle dohodnutých pravidel. 69,6 20,1 4,5 0,0 0,4 4,5 
Chtěli bychom se zúčastňovat společně s dětmi 
mimoškolních akcí. 30,4 18,3 17,4 5,4 14,3 12,5 

Pomáháme škole organizovat různé akce: akademie, výlety, 
exkurze, taneční zábavy atd. 18,3 10,3 9,8 5,4 34,8 19,2 

Hovoříme s dětmi o jejich prožitcích ve škole. 83,9 10,7 3,1 0,0 0,4 1,3 
Informujeme se o učební látce, kterou učitelé ve škole 
probírají. 59,4 24,6 9,8 1,3 1,3 2,2 

Když nesouhlasíme s určitými praktikami školy, můžeme o 
tom s učiteli hovořit. 60,3 14,7 10,3 3,6 0,9 8,9 

V případě, že se u našeho dítěte objeví problémy, jsou učitelé 
ochotni je s námi řešit. 63,4 17,9 7,1 1,8 1,3 8,5 

Usilujeme o kontakt s druhými rodiči, abychom mohli 
společně řešit školní problémy. 24,1 17,0 18,3 8,9 14,7 16,5 

Když naše dítě přijde za učiteli s problémem, ti se mu snaží 
pomoci.  45,1 26,3 12,9 1,8 1,3 10,7 

V této škole má naše dítě svoje kamarády. 89,3 6,7 0,4 1,8 0,9 0,4 
Spolužáci našemu dítěti neubližují. 74,1 18,3 2,2 0,9 1,8 2,2 
Učitelé nevyžadují od dítěte"slepou" poslušnost. 49,6 21,9 8,0 3,1 2,2 13,4 
Konflikty řeší učitelé diskusí. 48,7 21,9 8,0 2,7 3,1 13,8 
Učitelé nekladou na dítě neúměrné požadavky. 51,3 30,8 7,6 1,8 1,8 5,4 
Učitelé se nezaměřují jen na intelektový výkon, ale na 
celkový rozvoj osobnosti žáků (např. citový, charakterový, 
tělesný atd.) 

40,6 26,8 10,7 4,0 1,8 14,7 

Vědomosti, které dítě ve škole získává, jsou důležité pro 
život. 62,9 23,2 10,3 1,3 0,4 0,9 

Učitelé nezatěžují dítě ve volném čase učením a doháněním 
látky, kterou nestačili ve škole probrat. 44,6 30,8 8,9 3,1 7,6 4,9 

Jsem spokojen s kvalitou vyučování ve škole. 46,4 38,8 8,5 2,7 1,3 2,2 
Vážíme si učitelů z naší školy. 63,4 24,6 5,4 1,3 0,0 4,9 
Mám dobrý pocit z jednání s pracovníky školy. 66,5 18,3 5,4 1,8 0,9 6,7 
Ve škole, kterou navštěvuje naše dítě, se dbá na 
uspokojování zájmů a potřeb dětí. 64,7 23,7 5,8 1,8 0,9 2,7 

Vyučování je pro děti zajímavé. 27,2 37,9 16,5 2,7 1,8 12,5 
Dítě nechodí ze školy unavené a vyčerpané. 49,6 29,0 12,1 2,2 4,5 0,9 
Dítěti nemusíme doma znovu vysvětlovat učivo. 25,9 39,3 23,2 4,5 6,3 0,9 
Naše dítě nemá strach z ústního zkoušení, písemných prací a 
prověrek znalostí. 35,7 41,5 12,9 4,9 2,2 2,2 

Učitelé spravedlivě hodnotí jednotlivé výchovné situace. 31,3 35,3 8,9 4,0 3,6 14,3 
Dítě se těší do školy. 26,3 39,3 16,1 4,0 8,0 5,4 
Se školou, kterou navštěvuje naše dítě, jsme spokojeni.  69,6 22,3 4,5 0,9 0,4 1,3 
Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání. 70,1 22,8 4,0 0,0 0,4 1,8 
Škola poskytuje mému dítěti dostatek příležitostí vzdělávat 68,8 20,5 7,1 0,9 0,4 1,8 
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se podle jeho zájmu. 
1 - tvrzení souhlasí, 2 - tvrzení až na malé výjimky souhlasí, 3 - tvrzení souhlasí s výjimkami, 4 - 
tvrzení až na malé výjimky nesouhlasí, 5 - tvrzení nesouhlasí, N - nemohu se vyjádřit 
 
Vyhodnocení dotazníku pro učitele I. stupně 1 2 3 4 5 N 
Škola, kde jsem zaměstnán, je prostorná budova s odpovídajícími učebnami, 
kabinety a laboratořemi. 4 8 3 0 0 0 

Naše škola má odpovídající vybavení (nábytek, pomůcky). 3 5 6 0 1 0 
Naše škola je podporována nadřízenými orgány (inspekce, MěÚ,..). 3 6 1 0 0 5 
Naše škola spolupracuje s městským zastupitelstvem. 8 4 0 0 0 3 
K výkonu své profese mám odpovídající vzdělání. 14 1 0 0 0 0 
Pedagogická práce mi přináší uspokojení. 7 7 1 0 0 0 
Za pedagogickou činnosti se mi dostává uznání. 3 6 6 0 0 0 
Na naší škole mám čas na pravidelné uspokojování fyziologických potřeb 
(přijímání potravy, tekutin a jejich vylučování). 5 4 3 1 1 1 

Ve škole mohu uplatnit svoje nápady. 8 6 0 0 1 0 
Ve volném čase plánuji a organizují školní akce. 6 5 1 0 0 3 
Zajímám se o otázky vzdělávací politiky. 5 4 4 0 1 1 
V pracovní době i ve volném čase se dále vzdělávám. 5 6 3 0 0 1 
Mám osobní kontakt s učiteli naší školy. 10 1 2 1 0 1 
Mohu počítat s podporou ostatních kolegů.  8 3 4 0 0 0 
Vážím si svých kolegů. 11 3 1 0 0 0 
Učitelé naší školy jsou na svoji práci dobře připraveni. 10 4 0 0 0 1 
Učitelé v naší škole spolupracují. 5 8 1 0 0 0 
Různé pedagogické otázky diskutuji s druhými učiteli.  11 1 3 0 0 0 
Při řešení pedagogických problémů spolupracuje na naší škole ředitel s učiteli. 4 7 2 0 0 2 
Učitelé naší školy jsou přiměřeně kontrolováni ředitelem. 8 2 1 1 0 3 
V naší škole můžeme uplatňovat i jiné pedagogické představy, než má ředitel. 3 6 3 0 0 3 
Ředitel má porozumění pro osobní problémy učitelů. 5 6 1 0 1 2 
Ředitel školy nezatěžuje učitele množstvím úkolů. 2 7 3 1 0 2 
Výchovné otázky jednotlivých žáků diskutuji s jejich rodiči. 11 4 0 0 0 0 
Na naší škole mají rodiče zájem o školní dění. 3 7 2 2 0 1 
Rodiče mají možnost pravidelně získávat informace o dění ve škole. 14 1 0 0 0 0 
K žákům přistupuji taktně a s porozuměním. 13 2 0 0 0 0 
Mám pochopení pro osobní problémy žáků. 13 2 0 0 0 0 
Pečuji o všechny žáky (ne pouze o svoje "oblíbence"). 15 0 0 0 0 0 
Na žáky, kteří nestačí plnit svoje školní povinnosti, beru při vyučování ohled. 11 4 0 0 0 0 
Na naší škole si ředitel vždy najde čas na osobní problémy jednotlivých žáků. 7 3 1 0 0 4 
Naši žáci jsou vzájemně solidární a ochotně si pomáhají. 1 8 5 0 0 1 
Mezi žáky se neobjevuje agrese. 2 3 7 1 0 2 
Ředitel nevyžaduje od žáků a učitelů "slepou poslušnost". 9 2 3 0 0 1 
Ve škole se řídíme podle stanovených pravidel. 13 2 0 0 0 0 
Kázeň u žáků považuji za prostředek ke splnění stanovených cílů. 9 4 1 0 0 1 
Konflikty řeším diskusí. 9 6 0 0 0 0 
Svému vyučovacímu předmětu připisuji stejný význam jako předmětům svých 
kolegů. 13 2 0 0 0 0 
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Při vyučování se snažím žákům předávat vědomosti, rozvíjet jejich citovou a 
charakterovou stránku a formovat jejich sociabilitu, adaptibilitu a samostatnost. 15 0 0 0 0 0 

Podporuji rozvoj kritického myšlení svých žáků. 13 2 0 0 0 0 
Velký význam přikládám přesnosti, poctivosti, spolehlivosti, smyslu pro 
povinnost, odpovědnost a píli žáků.  13 2 0 0 0 0 

Přihlížím k zájmům, potřebám a schopnostem žáků.  13 2 0 0 0 0 
Dbám na uspokojování fyziologických potřeb (přijímání potravy, tekutin a jejich 
vylučování). 9 6 0 0 0 0 

Žáky nepřetěžuji množstvím úkolů. 11 4 0 0 0 0 
S požadavky nabízím také žákům podporu. 13 1 0 0 0 1 
Se žáky diskutuji také o věcech, které se bezprostředně netýkají vyučovacího 
tématu. 10 5 0 0 0 0 

V případě, že nestačím všechno se žáky probrat, nezadávám jim nezvládnuté 
úkoly k samostudiu v domácí přípravě. 11 4 0 0 0 0 

Ukazuji žákům, jak uplatnit získané vědomosti v životě. 11 4 0 0 0 0 
Žáci mají možnost navrhnout nové způsoby vyučování.  7 2 5 0 0 1 
Během vyučování dávám pozor na to, zda všichni žáci chápou výklad učiva. 12 3 0 0 0 0 
Pokud žáci něčemu nerozumí, snažím se jim učivo znovu vysvětlit. 12 3 0 0 0 0 
Při vyučování nepoužívám pouze frontální způsob výuky. 12 3 0 0 0 0 
Ve vyučování se opírám o aktivizační metody (např. rozhovor, hra, skupinová 
činnost, experiment, dramatizace, projekt, exkurze, výlet apod.) 15 0 0 0 0 0 

Ve vyučování využívám názorné pomůcky a příklady a umožňuji dětem, aby si 
na základě emocionálního prožitku vytvořily vlastní zkušenost. 10 4 1 0 0 0 

Usiluji o vzájemnou spolupráci žáků. 14 1 0 0 0 0 
Snažím se o to, aby každý žák mohl uplatnit svoje názory. 12 2 1 0 0 0 
Kromě vyučovací hodiny uplatňuji i jiné formy vyučování (bloky, projektové 
vyučování, slavnosti atd.) 6 8 1 0 0 0 

Rozsáhlejší písemnou práci nebo ústní zkoušení zadávám žákům pouze tehdy, 
když žáci v tento den neabsolvují ještě nějakou jinou zkoušku nebo test. 11 4 0 0 0 0 

Oblast, která má být předmětem zkoušení, vymezují se mnou společně žáci. 5 7 1 1 0 1 
Napovídání a opisování posuzuji s nadhledem. 5 6 2 1 0 1 
Chybování u žáků považuji za přirozené. 9 4 1 0 0 1 
Dávám žákům možnost zlepšit si špatné hodnocení svého výkonu nebo chování. 14 1 0 0 0 0 
Také žáci hodnotí své výkony a výkony svých spolužáků. 8 7 0 0 0 0 
Chválím všechny žáky, kteří si to zaslouží. 15 0 0 0 0 0 
Přestupky proti školními řádu jsou dostatečně přísně trestány. 7 6 2 0 0 0 
Většina dětí se nebojí zeptat učitele, když jim něco není jasné. 10 5 0 0 0 0 
Rodiče mají dostatek možností informovat se o úspěších i problémech svého 
dítěte. 15 0 0 0 0 0 

Konzultační dny pro poskytování informací považuji za vhodnější než třídní 
schůzky. 7 3 3 1 0 1 

Jsem spokojen s možnostmi vyjadřovat se a zasahovat do zásadních rozhodnutí, 
které se týkají chodu školy a její budoucnosti. 6 1 5 1 0 2 

Vzdělávání je v naší škole dobře organizováno. 4 8 1 0 0 2 
Škola poskytuje dětem dobrou úroveň vzdělání. 11 2 1 0 0 1 
1 - tvrzení souhlasí, 2 - tvrzení až na malé výjimky souhlasí, 3 - tvrzení souhlasí s výjimkami, 4 - 
tvrzení až na malé výjimky nesouhlasí, 5 - tvrzení nesouhlasí, N - nemohu se vyjádřit 
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Vyhodnocení dotazníku pro učitele II. stupně 1 2 3 4 5 N 
Škola, kde jsem zaměstnán, je prostorná budova s odpovídajícími učebnami, 
kabinety a laboratořemi. 14 7 7 1 0 0 

Naše škola má odpovídající vybavení (nábytek, pomůcky). 5 10 11 3 0 0 
Naše škola je podporována nadřízenými orgány (inspekce, MěÚ,..). 6 15 2 0 0 6 
Naše škola spolupracuje s městským zastupitelstvem. 15 9 2 0 0 3 
K výkonu své profese mám odpovídající vzdělání. 26 0 2 0 1 0 
Pedagogická práce mi přináší uspokojení. 9 9 11 0 0 0 
Za pedagogickou činnosti se mi dostává uznání. 3 8 13 2 2 1 
Na naší škole mám čas na pravidelné uspokojování fyziologických potřeb 
(přijímání potravy, tekutin a jejich vylučování). 1 5 13 7 3 0 

Ve škole mohu uplatnit svoje nápady. 11 15 2 1 0 0 
Ve volném čase plánuji a organizují školní akce. 6 10 6 2 1 4 
Zajímám se o otázky vzdělávací politiky. 11 7 9 2 0 0 
V pracovní době i ve volném čase se dále vzdělávám. 15 11 1 2 0 0 
Mám osobní kontakt s učiteli naší školy. 9 11 9 0 0 0 
Mohu počítat s podporou ostatních kolegů.  2 11 13 2 1 0 
Vážím si svých kolegů. 9 12 7 0 0 1 
Učitelé naší školy jsou na svoji práci dobře připraveni. 7 13 8 0 0 1 
Učitelé v naší škole spolupracují. 5 14 7 3 0 0 
Různé pedagogické otázky diskutuji s druhými učiteli.  17 11 1 0 0 0 
Při řešení pedagogických problémů spolupracuje na naší škole ředitel s učiteli. 10 10 7 2 0 0 
Učitelé naší školy jsou přiměřeně kontrolováni ředitelem. 11 8 5 2 1 2 
V naší škole můžeme uplatňovat i jiné pedagogické představy, než má ředitel. 9 13 3 1 1 2 
Ředitel má porozumění pro osobní problémy učitelů. 7 12 5 0 2 3 
Ředitel školy nezatěžuje učitele množstvím úkolů. 1 10 12 4 2 0 
Výchovné otázky jednotlivých žáků diskutuji s jejich rodiči. 16 8 5 0 0 0 
Na naší škole mají rodiče zájem o školní dění. 0 7 14 6 1 1 
Rodiče mají možnost pravidelně získávat informace o dění ve škole. 25 4 0 0 0 0 
K žákům přistupuji taktně a s porozuměním. 17 12 0 0 0 0 
Mám pochopení pro osobní problémy žáků. 22 7 0 0 0 0 
Pečuji o všechny žáky (ne pouze o svoje "oblíbence"). 27 2 0 0 0 0 
Na žáky, kteří nestačí plnit svoje školní povinnosti, beru při vyučování ohled. 12 14 3 0 0 0 
Na naší škole si ředitel vždy najde čas na osobní problémy jednotlivých žáků. 14 6 3 0 0 6 
Naši žáci jsou vzájemně solidární a ochotně si pomáhají. 1 2 20 5 1 0 
Mezi žáky se neobjevuje agrese. 0 2 12 3 11 1 
Ředitel nevyžaduje od žáků a učitelů "slepou poslušnost". 7 9 3 3 3 4 
Ve škole se řídíme podle stanovených pravidel. 22 3 4 0 0 0 
Kázeň u žáků považuji za prostředek ke splnění stanovených cílů. 17 10 1 1 0 0 
Konflikty řeším diskusí. 12 14 3 0 0 0 
Svému vyučovacímu předmětu připisuji stejný význam jako předmětům svých 
kolegů. 19 6 4 0 0 0 

Při vyučování se snažím žákům předávat vědomosti, rozvíjet jejich citovou a 
charakterovou stránku a formovat jejich sociabilitu, adaptibilitu a samostatnost. 22 5 2 0 0 0 

Podporuji rozvoj kritického myšlení svých žáků. 18 9 2 0 0 0 
Velký význam přikládám přesnosti, poctivosti, spolehlivosti, smyslu pro 19 6 4 0 0 0 
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povinnost, odpovědnost a píli žáků.  
Přihlížím k zájmům, potřebám a schopnostem žáků.  16 13 0 0 0 0 
Dbám na uspokojování fyziologických potřeb (přijímání potravy, tekutin a jejich 
vylučování). 18 9 1 0 0 1 

Žáky nepřetěžuji množstvím úkolů. 22 5 2 0 0 0 
S požadavky nabízím také žákům podporu. 19 10 0 0 0 0 
Se žáky diskutuji také o věcech, které se bezprostředně netýkají vyučovacího 
tématu. 17 10 2 0 0 0 

V případě, že nestačím všechno se žáky probrat, nezadávám jim nezvládnuté 
úkoly k samostudiu v domácí přípravě. 17 9 1 0 2 0 

Ukazuji žákům, jak uplatnit získané vědomosti v životě. 19 10 0 0 0 0 
Žáci mají možnost navrhnout nové způsoby vyučování.  11 4 9 1 0 4 
Během vyučování dávám pozor na to, zda všichni žáci chápou výklad učiva. 18 9 1 0 0 1 
Pokud žáci něčemu nerozumí, snažím se jim učivo znovu vysvětlit. 27 2 0 0 0 0 
Při vyučování nepoužívám pouze frontální způsob výuky. 22 3 4 0 0 0 
Ve vyučování se opírám o aktivizační metody (např. rozhovor, hra, skupinová 
činnost, experiment, dramatizace, projekt, exkurze, výlet apod.) 15 11 2 1 0 0 

Ve vyučování využívám názorné pomůcky a příklady a umožňuji dětem, aby si 
na základě emocionálního prožitku vytvořily vlastní zkušenost. 22 6 1 0 0 0 

Usiluji o vzájemnou spolupráci žáků. 17 8 3 0 0 1 
Snažím se o to, aby každý žák mohl uplatnit svoje názory. 17 9 2 0 0 1 
Kromě vyučovací hodiny uplatňuji i jiné formy vyučování (bloky, projektové 
vyučování, slavnosti atd.) 9 11 6 1 2 0 

Rozsáhlejší písemnou práci nebo ústní zkoušení zadávám žákům pouze tehdy, 
když žáci v tento den neabsolvují ještě nějakou jinou zkoušku nebo test. 18 6 3 1 0 1 

Oblast, která má být předmětem zkoušení, vymezují se mnou společně žáci. 3 6 8 6 5 1 
Napovídání a opisování posuzuji s nadhledem. 6 7 8 1 7 0 
Chybování u žáků považuji za přirozené. 19 7 2 0 1 0 
Dávám žákům možnost zlepšit si špatné hodnocení svého výkonu nebo chování. 22 6 0 0 0 1 
Také žáci hodnotí své výkony a výkony svých spolužáků. 8 15 3 3 0 0 
Chválím všechny žáky, kteří si to zaslouží. 27 2 0 0 0 0 
Přestupky proti školními řádu jsou dostatečně přísně trestány. 8 11 9 0 1 0 
Většina dětí se nebojí zeptat učitele, když jim něco není jasné. 13 12 2 2 0 0 
Rodiče mají dostatek možností informovat se o úspěších i problémech svého 
dítěte. 26 2 0 0 0 1 

Konzultační dny pro poskytování informací považuji za vhodnější než třídní 
schůzky. 14 4 5 0 3 3 

Jsem spokojen s možnostmi vyjadřovat se a zasahovat do zásadních rozhodnutí, 
které se týkají chodu školy a její budoucnosti. 10 9 1 2 2 5 

Vzdělávání je v naší škole dobře organizováno. 14 8 4 1 0 2 
Škola poskytuje dětem dobrou úroveň vzdělání. 20 6 1 0 0 2 
1 - tvrzení souhlasí, 2 - tvrzení až na malé výjimky souhlasí, 3 - tvrzení souhlasí s výjimkami, 4 - 
tvrzení až na malé výjimky nesouhlasí, 5 - tvrzení nesouhlasí, N - nemohu se vyjádřit 
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Závěr výroční zprávy 
  

V uplynulém školním roce jsme se snažili o zúročení projektu Respektovat a být 
respektován a zaměřili jsme se na zlepšení vztahů žák-učitel i mezi žáky a učiteli navzájem. 
Zapojili jsme se do projektu Hodina, financovaném z ESF. Využili jsme ji pro volitelný předmět 
informatika. 

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

V rámci přípravy na školní vzdělávací program jsme navštívili ZŠ dr. Malíka v Chrudimi, 
která pracuje podle vlastního vzdělávacího program. Také vyučující se v rámci DVPP zaměřili 
především na tuto problematiku. 

Škola organizovala okresní kola soutěží a v rámci informačního centra vzdělávací akce 
pro učitele ostatních škol. 

Škola se významně podílí i na charitativní činnosti. 
V závěru školního roku jsme uspořádali úspěšnou akademii. 
V průběhu školního roku jsme podali řadu projektů, z nichž úspěšně bylo přijato sedm  

v celkové hodnotě 2 491 000,- Kč. 
I nadále budeme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou matematiky a 

přírodovědných předmětů. Věříme, že budeme 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 společenským negativním jevům.  

Hlavním úkolem pro nastávají školní rok je tvorba školního vzdělávacího programu. 
Myslíme si, že máme dobré „startovní“ podmínky. Navíc můžeme využívat zkušeností pilotních 
škol, především ZŠ Větrná, které jsou ochotny se s námi o poznatky podělit. Vynaložíme 
všechny síly na realizaci projektu Škola pro život. 

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

Víme i o svých nedostatcích. Podle ohlasů široké veřejnosti však máme důvod se 
domnívat se, že Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště, patří mezi kvalitní 
výchovně-vzdělávací zařízení.  
 
 
 
Datum zpracování zprávy:       srpen 2005   
  
Datum projednání na poradě pracovníků školy:    31. srpen 2005 
 
Předložení radě školy:       10. září 2005 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
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