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Základní údaje 
 
 
Název školy: Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště,  
 příspěvková organizace 
 
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  
 
Kontakt:   telefon 572 541 298, 572 541 717 

www.zsstmesto.cz   
e-mail: zsstmesto@zsstmesto.cz 

 
Pracovník pro informace: Jana Trubačíková, hospodářka školy 
    e-mail: trubacikova@zsstmesto.cz 
 
Datum zařazení do sítě: 14. 3. 1996 
 
Poslední aktualizace v síti: 1. 9. 2006 
 
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: Josef Bazala 
www.staremesto.uh.cz       
e-mail: sekretariat@staremesto.uh.cz 
telefon: 572 516 401 

 
Školská rada:  1. jednání dne 21. 6. 2005 
    předseda Radoslav Malina, malina@staremesto.uh.cz   
 
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 2006/2007 (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 12 291 24,25 14,375 19,9 
2. stupeň 18 461 25,61 30,614 15,06 
Školní družina 4 120 30 3,6 33,3 
Školní klub* 28 376 13,43 1,96 191,84 
 
  počet strávníků počet zaměstnanců 
Školní jídelny 2 608 11,94 
 
*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: 2. – 5. a 7. – 9. ročník:  Základní škola, č.j. 16847/96-2, 577 žáků 

1. a 6. ročník: školní vzdělávací program Škola pro život, 175 žáků 
v 6. ročníku třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 
(28 žáků) 
v 7. – 9. ročníku vždy jedna třída s rozšířenou výukou  matematiky 
a přírodovědných předmětů (celkem 75 žáků) 
 

Nové metody:  v 1. ročníku se všichni žáci učili číst genetickou metodou 
vyučující začleňují do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy, 
kritického myšlení, uplatňují projektovou výuku 

Volitelné předměty:  
7. ročník:   
Informatika (8 skupin) 
     
8. a 9. ročník  
Cvičení z matematiky  (3 skupiny)    
Informatika (všeobecné zaměření, tvorba www – 5 skupin) 
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal, softbal – 5 skupin) 
Psaní na klávesnici (2 skupiny)  
Cvičení z jazyka českého (3 skupiny) 
Chemicko-biologická praktika (1 skupina) 
Mediální výchova (3 skupiny) 
Počítačová grafika (2 skupiny) 
Výtvarné činnosti (1 skupina) 
Dramatická výchova (1 skupina) 
Konverzace v jazyce anglickém (2 skupiny) 
Volba povolání (2 skupiny) 
Seminář z matematiky (3 skupiny) 
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 (2 skupiny) 

 
Údaje o pracovnících školy 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 (včetně ŠD a ŠK) 
 
 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 53 48,59 
Externí pracovníci  10 0,8 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007 : 
   

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 1  VŠ učitelství 1. st.  
3. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 
4. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj 
5. zástupce ředitele 1  VŠ učitelství 1. st. +  uč. MŠ 
6. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st  
7. učitelka  1  VŠ učitelství 1.- 5. r. + Vv 
8. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st + Aj 
9. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Hv 

10. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Pč 
11. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  
12. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st.  
13. učitelka  1  VŠ učitelství 1. st. + Vv 
14. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Nj 
15. asistentka pedagoga 0,375  základní + kvalifikační kurzy pro asistenty  

II. stupeň 
1. učitelka 0,5 VŠ učitelství M - Tv 
2. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Ov 
3. učitelka  1 VŠ učitelství D – Nj 
4. učitelka 1 VŠ učitelství Jč - Vv 
5. učitel  1 VŠ učitelství Př – Z 
6. učitelka  0,455 VŠ učitelství Jč - Hv 
7. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Ov 
8. ředitel 1 VŠ učitelství Jč – D 
9. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch 

10. učitelka 1 VŠ učitelství Z – Tv 
11. učitelka  1 VŠ učitelství Z – Tv 
12. učitelka  1 VŠ učitelství M – F 
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13. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství M – F 
14. učitelka  1 VŠ učitelství Js – D – (Aj) 
15. učitel  0,455 VŠ učitelství Hv 
16. učitelka 0,5 SŠ Vv 
17. učitelka 0,955 VŠ, Aj 
18. učitelka  1 VŠ učitelství Geo – F 
19. učitel  1 VŠ učitelství Bi – Tv  
20. učitel 1 VŠ učitelství Tp – Př - Inf 
21. učitel 1 VŠ učitelství Tp – Vv 
22. učitel  1 VŠ učitelství M – Ov  
23. učitelka  1 SŠ, Aj                 
24. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Hv 
25. učitelka 1 VŠ učitelství M – F  
26. učitelka  0,727 VŠ, Pč 
27. učitelka  1 VŠ učitelství M – Ch - Inf 
28. učitelka 0,727 SŠ, Aj 
29. učitelka 0,909 VŠ učitelství D - Ov 
30. učitelka  1 VŠ učitelství Bi – Ch 
31. učitelka  1 VŠ učitelství Jč – Rv 
32. učitelka 1 VŠ učitelství Jč - D 
33. učitelka 0,386 VŠ učitelství M – Z 
34. učitel 1 VŠ učitelství Př - Tv 

Školní družina 
1. vedoucí vychovatelka 1  SŠ vychovatelství 
2. vychovatelka 0,96  SŠ vychovatelství 
3. vychovatelka  0,95  SŠ vychovatelství 
4. vychovatelka  0,70  SŠ vychovatelství 
 
Průměrný věk pedagogických pracovníků na 1. stupni je 41 let a ve školní družině 47 let. 

I v tomto školním roce pracoval ve sboru na I. stupni jeden muž.  
Výuku jazyků na I. stupni zajišťova1y dvě plně aprobované vyučující a jedna, která si svá 

vzdělání rozšiřovala a  studovala jazykově-metodický kurz. 
I v průběhu letošního školního roku odešla jedna vychovatelka školní družiny a nahradila ji 

důchodkyně, která náš kolektiv s koncem školního roku opustila. Jedna vyučující odchází 
do starobního důchodu a jedna vyučující s novým školním rokem odchází na mateřskou dovolenou. 
V současné době máme stále na mateřské dovolené již tři učitelky a z tohoto důvodu je i nadále stav 
vyučujících 1. stupně velmi nestabilní. 

Na II. stupni je průměrný věk 38,9 let, pracuje zde 7 mužů. V závěru školního roku ze školy 
odešlo sedm vyučujících (studium, důchod, odchod do soukromé sféry). Vzhledem k úbytku tříd 
na II. stupni  v příštím školním roce nastoupí méně vyučujících. 

Stále velkým problémem je zajištění výuky jazyka anglického – na škole není žádná 
z vyučujících aprobovaná.  
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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 8 6 5 6 7 2 10 4 0 
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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. 44 44 100             
3. 53 50 94 3 6        
4. 54 50 92 4 8     
5. 78 78 100       

Celkem první stupeň 289 282 97 7 3     
 
II. stupeň   
Předmět Celkem Pedagogická a odborná způsobilost 
 hodin Ú % O % P % N % 
Český jazyk 79,5 79,5 100       
Anglický jazyk 107   59 55,1 48 44,9   
Německý jazyk 9 9 100       
Matematika 85 85 100       
Občanská výchova 14 14 100       
Výchova k občanství 4 4 100       
Tělesná výchova 53 53 100       
Zeměpis 30 30 100       
Dějepis 36 36 100       
Přírodopis 35 35 100       
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Hudební výchova 20 20 100       
Výtvarná výchova 28 17 60,7 11 39,3     
Fyzika 36 36 100       
Chemie 22 22 100       
Rodinná výchova 14 9 64,3   5 35,7   
Výchova ke zdraví 4 4 100       
Praktické činnosti 36 31 86,1   5 13,9   
Informatika 19 19 100       
Dramatická výchova 1 1 100       
Volba povolání 2 2 100       
Psaní na klávesnici 2     2 100   
Mediální výchova 3 3 100       
Chemicko-biologická 1 1 100       
Celkem druhý stupeň 640,5 510,5 79,7 70 10,9 60 79 9,4  
Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007: 
 
 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 25 23,88 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2006/2007: 
 

 Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek  
k 1. 1. 2006 

Stupeň vzdělání, obor 

1.  uklizečka  0,78 vyučena 
2.  hlavní kuchařka  1 vyučena - kuchařka  
3.  uklizečka 1 SEŠ 
4.  kuchařka 1 vyučena 
5.  uklizečka  0,74 vyučena 
6.  školník  1 vyučen - provozní elektrikář 
 topič  0,48 vyučen 

7.  údržbář  1 vyučen - zámečník 
8.  uklizečka  0,78 základní vzdělání 
9.  kuchařka  1 vyučena, kuchařka-servírka 
10.  uklizečka  0,78 základní vzdělání  
11.  uklizečka  0,8 vyučena 
12.  kuchařka  1 základní vzdělání  
13. uklizečka  0,83 vyučena 
14.  vedoucí jídelny  1 SEŠ 
15.  uklizečka  0,82 základní vzdělání 
16.  uklizečka  1 vyučena 
17. kuchařka 1 vyučena - kuchařka 
18.  kuchařka  1 vyučena - kuchařka  
19.  kuchařka 1 SEŠ 
20.  vedoucí jídelny  1 SEŠ 
21.  hospodářka 1 SEŠ 
22. kuchařka 1 základní vzdělání 
23.  kuchařka  1 základní vzdělání 
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24.  uklizečka  0,87 vyučena 
 25.  kuchařka 1 vyučena 

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

 Název akce počet  

1. MEJA – rozvojový program metodické a jazykové přípravy učitele 1. stupně 3 
2. SIPVZ – modul P1 3 
3. Základy osobnostní a sociální výchovy 10 
4. Emoční a sociální rozvoj osobnosti 8 
5. Tematický zájezd pro logopedické preventisty 1 
6. Zákoník práce 3 
7. Úspěšný ředitel 3 
8. Netradiční zahájení školního roku 2 
9. Etická výchova 3 

10. Slovní hodnocení a sebehodnocení 1 
11. Činnostní pojetí vyučování 1 
12. Projektové vyučování 1 
13. ŠD a její činnosti v souladu s RVP ZV 2 
14. Literární gramotnost a výchova čtenáře 3 
15. Jazyk český na 1. stupni v praxi podle RVP 1 
16. Aj – Getting them to Chit Chat in Englisch 1 
17. Metodický seminář e Twinning I 1 
18. Zdravé zuby 1 
19. Práce s interaktivní tabulí 12 
20. BOZP 2 
21. Spolupráce při integraci dětí 1 
22. Vedení školní matriky 2 
23. Využití průřezových témat 1 
24. ICT ve výuce zeměpisu 1 
25. ICT ve výuce jazyka českého 1 
26. Rozumět médiím 1 
27. Osobnostní a sociální výchova v humanitních a přírodovědných předmětech 27 
28. Microsoft pro školství 1 
29. PAU 3 
30. Pilates 1 
31. ICT v chemii 2 
32. Cesty minulosti 1 
33. ICT v hodinách přírodopisu 5 
34. Konference vyučujících anglického jazyka 1 
35. Český jazyk na II. stupni 2 
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36. ICT – Publikování na internetu 3 
37. Komunikační dovednosti a neverbální komunikace 1 
38. Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP 8 
39. Školení ČEZ 1 
40. TSTT 1 
41. Kurz snowboardingu 1 
42. Svět v obrazech 1 
43. Interaktivní tabule v přírodovědných předmětech 1 
44. Školení digitální fotografie 14 
45. Kritické myšlení 17 
46. Příprava a tvorba projektů 1 
47. Seminář debrujárů 1 
48. Práce se třídou 2 
49. Komunikace a sloh 6 
50. Motivací k metodice 1 
51. Environmentální výchova 1 
52. Hry v hodinách němčiny 1 
53. Příklady dobré praxe 1 
54. Vzdělávací strategie a profesní dovednosti učitele 1 
55. Základní škola EU 1 
56. Jak vyučovat o holocaustu 1 
57. Kudy z nudy 1 
58. Jak uspořádat svůj život tak, abychom ho snadněji zvládali 1 
59. English for... 1 
60. Literární gramotnost 4 
61. Jak učit starou dobrou fyziku 3 
62. Využití počítačových sítí ve výuce 2 
63. Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 

 
Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

  
Na obou stupních naší školy stále zůstává největším problémem otázka aprobovanosti cizích 

jazyků, kdy škola intenzivně hledá především angličtináře, neboť vyučující jazyka anglického 
odcházejí na střední školy nebo do místa bydliště. Na prvním stupni si nyní vyučující rozšiřují 
aprobovanost anglického jazyka prostřednictvím kurzu MEJA. 

V tomto školním roce jsme pokračovali ve vzdělávání souvisejícím s tvorbou školního 
vzdělávacího programu. Pro vyučující I. stupně jsme připravili dvoudenní školení Základy 
osobnostní a sociální výchovy, vyučující II. stupně se díky projektu Škola pro život zúčastnili 
Osobnostní a sociální výchovy v humanitních a v přírodovědných předmětech (byli rozděleni 
podle svého zaměření). Zorganizovali jsme pro ně i dva dvoudenní semináře Kritického myšlení. 

Všichni vyučující matematiky II. stupně se zapojili do dlouhodobého kurzu Podíl učitele 
matematiky na tvorbě ŠVP. 

V budoucnosti chceme pokračovat ve vzdělávání pedagogického sboru „na míru“.  
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Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2006/2007: 
 

Zapsaní do 1. tříd  Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 2007 

88 29 59 
 
   

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2006/2007: 
 

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo 
1. 67 65 1 1 
2. 51 47 4 0 
3. 53 43 10 0 
4. 55 44 11 0 
5. 63 39 23 1 
Celkem 1.stupeň 289 238 49 2 
6. 106 56 50  
7. 104 42 62  
8. 124 51 73  
9. 128 49 79  
Celkem 2.stupeň 462 198 264  
Škola celkem 751 436 313 2 

 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2006/2007:      

Název školy Přihlášeno Přijato 

SOŠ a SOU Bzenec - hotelnictví 3 2 
Gymnázium Uherské Hradiště 15 11 
Gymnázium Kroměříž 0 1 
Gymnázium Staré Město 15 10 
Zemědělská škola – ekonomie 2 7 
Zemědělská škola – agropodnikání 1 2 
Zemědělská škola – ekologie 1 1 
Gymnázium Velehrad 1 3 
Obchodní akademie Uherské Hradiště 11 10 
Zdravotnická škola Uherské Hradiště 5 5 
Tauferova veterinární škola Kroměříž 3 1 
Střední průmyslová škola Uherské Hradiště 16 19 
SŠ Mesit Uherské Hradiště - elektrikář 3 3 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – mechanik NC strojů 1 2 
SŠ Mesit Uherské Hradiště -  mechanik elektronik  3 3 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – obráběč kovů 2 2 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – umělecký kovář 1 1 
SŠ Mesit Uherské Hradiště – květinářské práce, knihař 1 2 
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SOŠ technická Mojmír - truhlář 1 1 
SOŠ technická Mojmír – zámečník 1 1 
SOŠ technická Mojmír – automechanik  3 4 
SOŠ Bzenec – hotelnictví a turismus 3 2 
SOŠ Bzenec – analýza potravin 0 1 
SOŠ Bzenec - zahradnice 0 1 
SOU lesnické Bzenec - rybář 1 1 
SPŠ Zlín – pozemní stavitelství 1 1 
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – hotelnictví a turismus 2 2 
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – kuchař             7 6 
SŠ hotelová a obchodní Uherské Hradiště – cukrář 4 4 
SPŠ Uherský Brod 1 1 
SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště - kosmetika 3 2 
OÚ Zlín – Klečůvka - malíř 1 1 
Policejní škola Holešov 1 0 
SOU dopravní Kyjov - autotronik 2 2 
SOU dopravní Kyjov – silniční doprava 1 1 
SOU dopravní Kyjov - automechanik 1 1 
Soukromá SOŠ pedagogická Zlín 2 1 
Soukromá SOŠ Kunovice 1 1 
Brno – střední škola informatiky 1 1 
SPŠ nábytkářská dřev. výroba 2 2 
Soukromé SOU služeb Uherské Hradiště – peněžní manipulant 3 3 
SOŠ Uherský Brod - puškař 1 1 
Umprum Uherské Hradiště 3 3 
SOU Uherský Brod - automechanik 1 1 
Celkem 131 130 
 
Shrnutí 

Gymnázia SOŠ SOU s maturitou SOU Celkem 
26 61 12 31 130 

 
Odchod žáků z I. stupně 

Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola 
4 1 3 

 
Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 

Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol 
přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

20 15 11 10 
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Hodnocení  výsledků výchovného působení   
  

Problematika výchovného poradenství na škole  
I. stupeň 

Během školního roku pracovalo na I. stupni pět skupin nápravné péče pro integrované děti. 
S jedním žákem, vedeným jako nadaný žák, pracovala třídní učitelka individuálně přímo 
ve vyučování. Pro všechny žáky byl na základě žádosti jejich rodičů vypracován třídním učitelem 
individuální vzdělávací plán. Ten byl vždy schválen rodiči, ředitelem školy i poradnami.  

V pololetí i na konci školního roku bylo každému integrovanému dítěti vypracováno 
dyslektickou asistentkou hodnocení jeho práce. 

Během letošního školního roku bylo do PPP v Uherském Hradišti odesláno 15 žáků. Tři žáci byli 
odesláni do výchovného střediska HELP. Důvodem bylo jejich  nevhodné chování v rámci výuky. 
V současné době navštěvují toto zařízení individuálně, společně s jejich rodiči. 

V tomto školním roce se někteří žáci I. stupně hlásili ke studiu na jiný typ škol. Potřebné 
informace o možnostech studia obdrželi od výchovné poradkyně v průběhu školního roku, stejně 
jako jejich rodiče, kteří byli seznamováni na třídních schůzkách s podmínkami pro přijetí.  

Spolupráce třídních učitelů, učitelů i dyslektických asistentů s výchovnou poradkyní byla velmi 
dobrá. Práci s žáky z nepodnětného prostřední usnadňovala vyučujícím asistentka pedagoga, která 
na naší škole pracuje na částečný úvazek. 

 
II. stupeň 

Od září do února byli žáci pravidelně informováni o možnostech studia výchovnou poradkyní. 
Nabídky studijních oborů měli na nástěnkách a mohli si vyhledat také informace na internetu. 

V říjnu navštívili žáci 9.ročníků UP v Uherském 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. 

V lednu byla provedena instruktáž žáků k vyplňování přihlášek, které jim byly rozdány v den 
vydávání vysvědčení spolu s výstupním hodnocením. 

Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny. 
Výchovná poradkyně se zúčastňovala pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů žáků 

naší školy.Také se pravidelně účastnila akcí pořádaných PPP Uherské Hradiště. 
Spolupracujeme také s SPC Zlín, jehož pracovnice jezdí k nám 4 krát ročně na konzultace 

s výchovnou poradkyní a sleduje žáky při práci v hodinách. Na tyto konzultace jsou pozváni i 
rodiče žáků. 

S vycházejícími žáky byla konzultována možnost dalšího studia a projednána s rodiči na SPC 
Zlín.  

 
Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

Prevence probíhala průběžně v hodinách s třídními učiteli. 
V září jsme uspořádali pro 3., 4. a 5.třídy ve spolupráci s druhým stupněm naší školy v 

nedalekém Kunovském lese Olympijský den. Žáci 9.tříd se svým třídním učitelem připravili 
poznávací trasu s úkoly z prvouky a prvky zdravovědy pro mladší kamarády ze 3. ročníku. Starší 
děti ze 4. a 5.tříd zdolávaly nerovný terén lesem v orientačním běhu. Na stanovištích hlídek stáli 
žáci devátých tříd. Všichni mladším kamarádům pomáhali a povzbuzovali je. Po skončení závodu si 
děti sdělovaly společné dojmy. Nejstarší žáci závod a soutěž vyhodnotili a předali vítězům diplomy 
a sladké odměny. Na závěr nechyběl společný fotbal. 

Již tradicí se stala společná příprava 1. a 2. stupně na oslavu Dne dětí. 1. června si kamarádi 
z 8. tříd společně se svou třídní učitelkou Inkou Kubíkovou připravili pro své spolužáky ze třetích a 
čtvrtých tříd sportovní zábavné odpoledne. Mladší kamarádi plnili různé disciplíny v tělocvičně, 
na hřišti a na zahradě. Osmáci připravili úkoly a vybaveni náležitými pokyny stáli na stanovištích, 

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory Pro www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


  

 
 

 13 

povzbuzovali a hodnotili své mladší svěřence. Mezi dětmi panovala kamarádská a soutěživá nálada.  
Těmito společnými sportovními akcemi jsme alespoň částečně naplnili cíl našeho projektu 

“Mosty“. Spoluprací, pomáháním si, komunikací a společným sportováním se starší žáci učili 
překonat nezájem a opovržení k mladším dětem a navázali první přátelské vztahy. 

V měsíci listopadu jsme s dětmi 4. a 5. tříd vyplňovali anonymní dotazníky, kterými jsme 
zjišťovali, v jaké míře se objevuje šikana mezi žáky. Došli jsme k závěru, že šikana se nejčastěji 
projevuje ubližováním (nadávky, braním věcí....), zastrašováním a zesměšňováním spolužáků 
ve třídě. Rodiče byli seznámeni s výsledky na třídních schůzkách. Zákonní zástupci agresorů byli 
pozváni na schůzku s výchovným poradcem, zástupkyní školy a ředitelem. Těmto problémovým 
dětem bylo doporučeno zapojit se do individuálního programu práce s problémovými dětmi 
na středisku výchovné péče HELP v Uherském Hradišti. V novém školním roce 2007/2008 se 
v měsíci září zúčastní kolektiv žáků, kde se objevila šikana, společného programu týkajícího se 
projevů šikany ve třídě. 

Na závěr roku jsme s dětmi udělali anketu, jaké mají zkušenosti s alkoholem, drogami a 
gamblerstvím. Důrazně jsme je upozornili na tato nebezpečí. Mluvili jsme se všemi také 
o záškoláctví, vulgárních výrazech a projevech rasismu.  

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 se uskutečnilo proškolení peer aktivistek  v PPP Uherské 
Hradiště. Vybrané aktivistky se zúčastnily víkendového programu na Smraďavce.  

Již tradičně proběhl na naší škole 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 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 s vedením školy, školním metodikem prevence a 
třídními učiteli. Nejvýraznější případy šikany byly kázeňsky potrestány a řešeny ve spolupráci 
zákonných zástupců a SVP Help. 

Další z depistážních dotazníků, který byl na naší škole realizován, byl průzkum mezi žáky a 
rodiči žáků 6. a 9. ročníků, který měl za úkol determinovat míru spokojenosti rodičů a žáků 
s výukou na naší škole, se školním klimatem, popř. s materiálním vybavením školy.  

 
Výchovná opatření udělená v průběhu školního roku 
 

 Pochvaly Napomenutí Důtka tř. učitele Důtka ředitele 
I. stupeň 76 2 1 4 
II. stupeň 116 57 47 37 
Celkem 192 59 48 41 
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 I. stupeň II. stupeň 
2 – uspokojivé 1 10 
3 – neuspokojivé 0 3 
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2006/2007 
 
 I. stupeň II. stupeň 
1. pololetí 34 14 
2. pololetí 11 177 
za školní rok 45 191 
Neomluvené hodiny jsme okamžitě řešili s rodiči a s příslušnými orgány. 
 
Údaje o integrovaných žácích:  
 
Druh postižení : Počet žáků 
Zrakové postižení 1  
Tělesné postižení 2 
S kombinací postižení 1  
S vývojovými poruchami učení 20 
Nadaný žák 1 
 

Ve spolupráci s SPC Zlín byly na 1. stupni vypracovány individuální plány pro žákyni se 
zrakovým postižením. Žákyni se během výuky individuálně věnovali nejen třídní učitelka, ale i 
ostatní vyučující, kteří ve třídě vyučovali. Jedenkrát týdně pracovala třídní učitelka s žákyní i 
po vyučování.  

V září výchovná poradkyně vypracovala seznam integrovaných žáků na základě vyšetření  PPP 
Uherské Hradiště. Ve školním roce 2006/2007 jsme měli 10 integrovaných žáků a z toho 3 žáky 
integrované SPC Zlín. Všichni žáci byli rozděleni do 2 pracovních skupin, které se scházely každý 
týden 1 vyučovací hodinu. Ostatní žáci, kteří byli vyřazeni z integrace, byli při vyučování 
zohledňováni dle metodického pokynu. 

Během školního roku byli posláni 3 žáci na vyšetření na PPP Uherské Hradiště a 2 žáci 
na HELP. 

Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů, které vypracovali v září třídní 
učitelé ve spolupráci s ostatními učiteli. 
 
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 klokan 

Přírodovědná soutěž MěÚ 
Požární ochrana očima dětí 
Olympijský den  
Drakiáda 
Plavecké závody 
Atletická olympiáda v hale 
Atletická olympiáda venku 
Recyklace odpadů – Kovosteel 
Moje oblíbená kniha 
Děti, pozor červená 
Požární ochrana očima dětí 
Šplhoun roku 
Dopravní soutěž 
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Plavecké závody 
Malá kopaná 
Malý detektiv – soutěž Policie ČR 
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 
Přírodovědný klokan 
Zelená stezka 
Mladí tvůrci pro Dunaj 
Z Hané přes Slovácko na Valašsko – můj 
rodný kraj

 
Významná umístění a výsledky, kterých děti dosáhly 
- Jan Kocáb, VII.D, 1. místo v okresním i krajském kole Zeměpisné olympiády, 8. místo 

v celostátním kole 
- Jakub Hudák, VII. A, 2. místo v okresním kole Olympiády v jazyce anglickém 
- Lucie Šmídová, VI.D, 1. – 2. místo v okresním kole soutěže v Malování na PC 
- Kamila Ulrichová, IX.D, 1. – 2. místo v okresním kole Matematické olympiády, účast v kole 

krajském 
- Jiří Šmíd, IX.D, 3. místo v okresním kole Matematické olympiády, účast v kole krajském 
- Petra Křenová, VII.D, 3. místo v okresním kole Archimediády, 3. – 4. místo v okresním kole 

Pythagoriády 
- Tomáš Vranka, VII.D, 3. – 4. místo v okresním kole Pythagoriády 
- Veronika Janíková, IX.D, 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, 5. místo v krajském 

kole 
- Cena české delegace Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje – Kultura Slovácka (Helena 

Korvasová, Hana Fryštáková, Petra Facalková, Petra Kotková, Petr Žilínek, Alžběta 
Michalcová) 

- Pavel Kouřil, IX. D, 1. – 2. místo v okresním kole soutěže v informatice 
- Jan Matyáš, IX.D, 3. místo v okresním kole Chemické olympiády, 5. místo v krajském kole 
- Klára Kovalčíková, IX.E, Kateřina Andrýsková, VIII.D  - postup z okrskového kola recitační 

soutěže 
- Tomáš Holešovský, 6.C, zvláštní cena v soutěži z Hané přes Slovácko  
- 3. místo v halové kopané v okrese 
- 2. místo v šachovém turnaji škol, 4. místo v krajském kole 
- 1. a 2. místo v malé kopané v okrese 
- 2. místo v softbalu v okrese 
- 3. místo v košíkové v okrsku 
- 3. místo v přespolním běhu (starší žákyně, starší žáci) 
- Tomáš Otradovec, II.A, 1. místo v okresním kole výtvarné soutěže Malý detektiv 
- Vendula Tylová, II.A, 2. místo v okresním kole výtvarné soutěže Malý detektiv 
- Barbora Tylová, II.A, 3. místo v okresním kole výtvarné soutěže Malý detektiv 
- Markéta Stránská, II.B, 1. místo v okresním kole matematického Klokana – Cvrček 
- Tereza Turečková, V.B, 1. místo v regionálním kole plaveckých závodů 
- Barbora Tylová, II.A, 2. místo v regionálním kole plaveckých závodů 
- Štěpán Stodůlka, IV.B, 2. místo v regionálním kole plaveckých závodů 
- 2. místo v regionálním kole plaveckých závodů štafeta 5. ročníku 
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- 2. místo ve vybíjené dívek 1. stupně v okrsku 
- 3. místo v malé kopané chlapců 1. stupně v okrsku 
 
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 
- zavedení školního vzdělávacího programu Škola pro život v 1. a 6. ročníku 
- testy Cermat, Scio 
- adopce dítěte v Africe, beseda o adopci se zástupcem nadace 
- matematické soustředění 6.D a 7.D na Radějově 
- vydání informační brožury pro rodiče 
- vznik školní folklorní skupiny a její vystoupení při akcích školy 
- poznávací pobyty 6. tříd 
- Olympijský den, branný den, seznamovací hry, MDD (v rámci realizace projektu Mosty) 
- předplatné do Slováckého divadla, do Městského divadla Zlín 
- sběry papíru 
- návštěva divadelních a filmových představení, burzy středních škol, návštěva úřadu práce, 

Městského úřadu ve Starém Městě 
- přednášky na téma Šikana, přednášky mluvčí policie, přednášky policie 
- exkurze žáků 9. ročníku do Dukovan a Dalešic, do Osvětimi 
- exkurze na školní statek, do Colorlaku, do pivovaru v Uherském Brodě, Dlouhé Stráně, 

Kovosteel, Dobrý den s kurýrem, do redakce Slováckého deníku 
- návštěvy Památníku Velké Moravy, archeoskanzenu Modrá, Slováckého muzea, galerie, 

knihoven, výstavy Židé 
- exkurze do muzea v Hodoníně, na severní Moravu, do Slavkova a na Špilberk, Hranice 

na Moravě 
- spolupráce s Ústavem sociální péče ve Starém Městě  
- vánoční dílničky 
- spolupráce s NDKS – vánoční, velikonoční jarmarky 
- přijímací zkoušky nanečisto 
- v rámci SIPVZ realizace projektu Škola v centru dění aneb II. 
- realizace projektu ESF Škola pro život (Oborové dny 9. ročníku, Alternativní zdroje energie 

8. ročníku, Poznáváme země EU 7. ročníku, prezentace žáků 6. tříd, vernisáž výstavy Slovácko 
mýma očima, zřízení přírodovědného koutku,...) 

- školení pedagogů OSV B, Kritické myšlení, Digitální fotografie 
- organizace okresních kol soutěží: 6 kategorií Matematického klokana, 2 kategorie 

Přírodovědného klokana, 2 kategorie Pythagoriády, 2 kategorie Matematické olympiády, soutěž 
v textovém editoru, v malování na počítači, na škole proběhlo okresní kolo Biologické 
olympiády, pomáhali jsme při zajišťování okresního kola Zeměpisné olympiády 

- na škole probíhaly semináře Podíl učitele matematiky na tvorbě ŠVP, ICT ve výuce biologie, 
projekt ESRO 

- lyžařské výcvikové kurzy 
- pořady Řecko napříč bájemi, Jak válčili husité, Kunovské léto, koncerty Jumping Drums a 

Dolinečky 
- zdravotnické přednášky pro žáky 9. ročníku, Čas proměn pro 7. ročník 
- ve spolupráci sbírka nadace Fidus  
- zapojení celé školy do soutěže Matematický klokan 
- hodina multikultury 
- beseda se včelařem, myslivcem, rybářem 
- zapojení debrujárů na Bambiriádě v Uherském Hradišti a na Dnu muzeí v Praze 
- v rámci Dne Země sběr víček a skládání loga v Uherském Hradišti 
- výstava ovoce a zeleniny 
- exkurze 5. ročníků do Prahy, 4. a 5. ročníků do Brna 
- přírodovědné a vlastivědné vycházky 
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- ozdravný pobyt 4.A a 4.B ve Velkých Karlovicích, 5.B a 5.C na Horní Bečvě 
- návštěva 4. ročníku na dopravním hřišti v Uh. Hradišti 
- absolvování preventivního programu Zdravé zuby 
- školní výstava Jak lidé žili dříve 
- Vánoční dílničky, jarmark 
- pasování na čtenáře žáků 1. ročníku 
- pohádkový zápis dětí do 1. tříd 
- návštěvy dětí z mateřských škol 
- karnevaly 
- třídní a ročníkové projekty např. Velikonoce, Jak lidé žili dříve, Ten dělá to a ten zas tohle, Můj 

domácí mazlíček, Zdravá výživa, Moje první přečtená knížka apod. 
- Den jazyků 
- rozloučení se žáky 9. ročníku 
 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách 
   

Mimořádné pedagogické aktivity  
Škola měla statut informačního centra se zaměřením na implementaci výukového softwaru 

do hodin informatiky a přírodovědných předmětů. Zároveň jsme byli i střediskem SIPVZ. Měli 
jsme certifikáty pro školení modulu Z a Z0 i školení úvodního modulu P. Z volitelných modulů jsme 
nabízeli ICT ve výuce chemie, ICT ve výuce přírodopisu a biologie, ICT ve výuce zeměpisu a 
Využití počítačových sítí ve výuce. Na škole proběhlo ověření znalostí Z a jeden kurz ICT ve výuce 
přírodopisu a biologie. Koncem roku 2006 byla Státní informační politika ve vzdělávání ukončena.  

Díky aktivitě vyučujících matematiky proběhlo na naší škole okresní kolo dvou kategorií 
Pythagoriády – soutěžilo celkem 149 žáků 6. a 7. ročníků uherskohradišťských a uherskobrodských 
škol a odpovídajících ročníků gymnázií. 

Na škole proběhla i okresní kola všech kategorií Matematických olympiád, organizačně jsme 
zaštiťovali kategorii Z5, Z6 a Z9. Významná byla i naše pomoc při organizaci krajského kola 
Matematické olympiády, kategorie Z9. 

Neméně důležité je zpracování okresních výsledků všech kategorií nejrozšířenější 
mezinárodní soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 6 640 soutěžících, což je 
o téměř 650 více než v předcházejícím školním roce.  

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou 
fakultou UP v Olomouci a Jednotou českých matematiků a fyziků vyhlásila soutěž Přírodovědný 
klokan, jejímž cílem je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Naše škola soutěž 
organizačně v rámci okresu zaštítila – v kategoriích Kadet a Junior soutěžilo 947 žáků. 

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

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.  
Důležitá je i aktivita vyučujících v oblasti dalšího vzdělávání. Nejenom že se vzdělávacích 

akcí zúčastňují, ale také je sami organizují. Pro příští období jsme akreditovali Přírodopis trošku 
jinak, Chemie trošku jinak, Digitální fotografie, Matematika převážně vážně, Náměty do hodin 
informatiky. Tyto akce nabídneme vyučujícím ostatních škol. 
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V tomto školním roce jsme realizovali několik projektů:  
Společným projektem obou stupňů byl projekt Mosty. Díky němu proběhl v prvních 

ročnících Den plný her. Cílem tohoto dne bylo utváření pozitivních postojů k sobě samému a 
odstranění bariér mezi žáky prvních tříd. Děti se navzájem lépe poznávaly, učily se vstřícnosti, 
ohleduplnosti a toleranci. Pod vedením zkušených pedagogů žáci  v průběhu dopoledne hráli hry 
zaměřené na seznámení a stmelení kolektivu - např. Pohybové pexeso, Místo po mé pravici je 
volné, Pohyb dvojic, Dej mi svou ruku.... V závěru dopoledne si děti otiskly na společný papír svou 
dlaň a tím vytvořily strom kamarádství své třídy. 

Pro 3., 4. a 5. třídy proběhl v nedalekém Kunovském lese Olympijský den. Žáci 9. A se svým 
třídním učitelem připravili poznávací trasu s úkoly z prvouky a prvky zdravovědy pro mladší 
kamarády ze 3. ročníku. Starší děti ze 4. a 5. tříd zdolávaly nerovný terén lesem při orientačním 
běhu. Na stanovištích hlídek stáli žáci devátých tříd. Všichni mladším kamarádům pomáhali a 
povzbuzovali je. Po skončení závodu si děti sdělovaly společné dojmy. Nejstarší žáci závod a 
soutěž vyhodnotili a předali vítězům diplomy a sladké odměny. Na závěr nechyběl společný 
fotbalový zápas.  

Spoluprací, pomáháním si, komunikací a společným radostným sportováním se starší žáci 
učili překonat nezájem, opovržení k mladším dětem a navázali s nimi první přátelské vztahy. 

 Pro nově vznikající kolektivy je důležité, aby se vzájemně poznávaly při společenských 
hrách, sportovních aktivitách i při procházkách v přírodě. Proto jsme ve druhé polovině září využili 
nedalekého rekreačního zařízení a připravili pro děti čtyř 6. tříd dvoudenní poznávací pobyty 
na Smraďavce. Při nich si děti vytvářely erb třídy či erb svůj, společně si stanovily pravidla chování 
a jednání. Probíhaly sociální hry na utvoření nového kolektivu. Opírali jsme se o osobnostní a 
sociální výchovu, která se zaměřuje na osobnost žáka, jeho individuální potřeby a zvláštnosti. 

 
V rámci Nadace děti, kultura a sport jsme byli úspěšní v projektech Škola bez bariér 

(pořízen schodolez) a  Basa. 
 
V závěru minulého školního roku byl přijat v rámci činnosti informačního centra projekt 

Škola v centru dění aneb II... Jednalo se o dvouletý projekt. Díky němu jsme zakoupili interaktivní 
tabuli, vyučující se s ní naučili pracovat a vytvářet výukové objekty. Tyto výukové objekty jsme 
zveřejnili i na stránkách školy. Ministerstvo rozvojový program ve vzdělávání "Projekty škol" 
zrušilo, což vedlo k ukončení projektu.  

 
Nejvýznamnější projekt, který jsme realizovali v tomto školním roce, je projekt Škola 

pro život. Je spolufinancovaný ESF a státním rozpočtem ČR v celkové hodnotě 1 736 000,- Kč. 
Při jeho realizaci proběhly jak aktivity pro žáky, tak aktivity pro učitele. Tento školní rok byl 
druhým a zároveň posledním rokem projektu. Ve školním roce 2006/2007 proběhla spousta aktivit.  

Díky jeho realizaci pracovali tři skupiny Mediální výchovy a dvě skupiny Počítačové 
grafiky. V Mediální výchově se žáci seznámili s vlivem médií na život jedince a společnosti, 
s reklamou i reklamními slogany, zabývali se novinářskou etikou. Součástí výuky byly i exkurze 
do tiskáren a redakcí místních novin, žáci navštívili trojrozměrné kino, budovu Českého rozhlasu 
v Praze. V květnu se zúčastnili i filmového festivalu ve Zlíně. 

V Počítačové grafice se žáci učili pracovat s programy Malování, Irfan View, Zoner 
Callisto, Zoner Gif Animator, Zoner Photo Studio, pracovali s fotoaparátem a učili se fotografie 
upravovat. Své práce prezentovali i v rámci Oborových dnů (Staré Město v proměnách času, Hrátky 
s fotografií).  

Žáci 6. tříd připravili prezentace pro páťáky, které čeká vždy v září příchod na novou 
budovu II. stupně školy. Přišli nejen žáci z I. stupně naší školy, ale také žáci ze škol v Jalubí a 
v Nedakonicích. Nejprve se sešli ve třídách, kde se šesťáci pochválili tím, co se už naučili. 
Pro páťáky připravili kvizy a písničky, ukázali jim projekty, které vypracovali. Pak následovala 
prohlídka školy s profesionálními průvodci z řad žáků (třídy se vždy rozdělily na dvě skupiny). 
V odborných učebnách si žáci připravili další výklad, v učebně fyziky nachystali zajímavé pokusy. 
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Budoucí šesťáci dostali na cestu mapu školy a malý dárek, který pro ně děti připravily v hodinách 
výtvarné výchovy.  

Žáci 7. ročníku pracovali na projektech Poznáváme země EU. Dívali se na ně jiným 
pohledem – zpracovávali témata Vynálezy zemí EU, Země EU – kolébky lyžařských disciplin, 
Lochneská příšera – pravda nebo mýtus?, Tradice, zvyky, život v zemích EU, Cestování v zemích 
EU, Historická mapa zemí EU, Jak se mluví v EU. Vystoupení, která vždy probíhala ve školní 
jídelně, měla spád a líbila se. Projekty žáků jsme umístili na výstavní panely a postupně je 
představili občanům obcí, ze kterých chodí do naší základní školy nejvíce dětí. U žáků bylo patrné, 
že k této aktivitě přistoupili s velkým zaujetím. Každá prezentace byla osobitá, přínosná. Žáci 
získali spoustu nových znalostí, dovedností a učili se pracovat s technikou a především vystupovat 
na veřejnosti.  

V rámci tohoto projektu proběhla i aktivita pro žáky 8. tříd Alternativní zdroje energie. 
Navštívili přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně, papírny ve Velkých Losinách a Vlastivědné 
muzeum v Olomouci. Později se žáci 8. B a 8. D jeli podívat na zpracování plastů do Puruplastu 
v Kostelanech  a v Nedakonicích se seznámili s prací tepelného čerpadla. Žáci 8.C a 8.E navštívili 
firmu Kovosteel ve Starém Městě, ve které se třídí a zpracovává kovový odpad. Získané poznatky 
prezentovali různými způsoby. Někteří zpracovali projekt na počítači, jiní svoje fotky a zajímavosti 
předvedli na velkém formátu výkresu. Jedna skupina dokonce vyrobila model ekologicky 
vytápěného domu. V jídelně školy své projekty o alternativních zdrojích energie prezentovali. 
Současně se žáky z naší školy se podílely na projektu i osmé třídy partnerských škol: ZŠ Uherské 
Hradiště-Větrná a ZŠ Tupesy. Jejich žáci se také zúčastnili exkurzí a dodali své projekty na putovní 
výstavu. 

Společně s partnerskými školami jsme uspořádali Oborové dny žáků 9. ročníku. Žáci 
pod vedením učitelů zpracovali témata Mýdlo, Pivo, Kouření – volný čas, Energie, Holocaust, 
Hrátky s fotografií, Služby obyvatelstvu ve Starém Městě, Od jedničky do devítky.  Žáci 9.E a 9.D 
jeli do pivovaru v Uherském Brodě,  navštívili také židovský hřbitov. Na této exkurzi získali další 
informace ke zpracování svého projektu. 
Hlavním tématem na ZŠ Tupesy byla Minulost a současnost – žáci zpracovávali témata Podniky, 
Zemědělství, Hrnčířství, Hasiči, Skaut. Na ZŠ Uherské Hradiště - Větrná žáci pracovali na tématech 
Dějiny Uherského Hradiště v obrazech a zajímavostech, Pomáháme sobě a ostatním.  

Proběhla také výstava Slovácko mýma očima, která byla zaměřena především na folklór 
typický pro zdejší region. Práce vznikaly v hodinách výtvarné výchovy a volitelného předmětu 
výtvarné činnosti v průběhu celého školního roku. Zapojili se všichni žáci II. stupně. Využívali 
různé techniky (malbu na hedvábí, kresbu, ...), vytvořili i keramické exponáty. Kromě trvalé 
výzdoby části školy byla část prací umístěna na výstavní panely.  

Důležitou součástí projektu bylo i vzdělávání pedagogů druhého stupně (díky podmínkám 
projektu se prvostupňoví nemohli zúčastnit). Spolu s nimi se zapojili i vyučující ZŠ Tupesy a ZŠ 
Uherské Hradiště – Větrná.  

O podzimních prázdninách absolvovali Osobnostní a sociální výchovu v humanitních a 
přírodovědných předmětech v hotelu Fontána v Luhačovicích. Vyučující byli rozděleni do dvou 
skupin podle svého zaměření – na přírodovědné a humanitní. Skupina přírodovědných vyučujících 
byla početnější. Zkoušeli jsme si různé metody pro použití v konkrétních předmětech. Lektoři 
v případě potřeby velmi vstřícně reagovali na naše požadavky, takže jsme si ujasnili i některé pojmy 
související s rámcovým vzdělávacím programem. Důležitou podmínkou pro udělení certifikátu bylo 
vypracování domácího úkolu – praktické využití prvků osobnostní a sociální výchovy. Své domácí 
úkoly jsme prezentovali na kurzu v Luhačovicích, jsou k dispozici všem vyučujícím. 

Dalším školením bylo Zpracování digitální fotografie pro možnosti výuky. Vyučující se 
seznámili se základními pojmy klasické i digitální fotografie (fotografické vidění, hloubka ostrosti, 
clona, režimy fotografování...), učili se fotografie stahovat do počítače i dále zpracovávat. 

Kurz Kritického myšlení probíhal ve dvou dvoudenních modulech v prostorách naší školy. 
Po dohodě se zapojili především vyučující humanitních předmětů, z přírodovědných byli vybráni 
zástupci jednotlivých aprobací tak, aby všechny aprobace byly zastoupeny a mohlo dojít 
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k předávání poznatků. Vyzkoušeli jsme si různé metody vhodné pro použití v konkrétních 
předmětech. Důležitou podmínkou pro udělení certifikátu bylo vypracování domácího úkolu – 
praktické využití prvků kritického myšlení v daných předmětech.  

Ve středu 22. května proběhl závěrečný seminář k projektu. Na něm jsme předali své 
zkušenosti s realizací projektu vyučujícím ze základních škol Zlínského kraje. Každý z účastníků 
obdržel informační brožuru i CD, na němž byly prezentace i práce žáků, které vznikly v průběhu 
projektu. Součástí byla i fotodokumentace projektu. 

Celý projekt byl náročný, ale přínosný. Díky němu se zlepšilo i materiální vybavení školy – 
zakoupili jsme fotoaparáty, počítače s multifunkčními zařízeními, velké množství encyklopedií, 
došlo k rozšíření žákovské knihovny. 

 
Významné mimoškolní aktivity žáků 

I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti. V průběhu roku jsme uspořádali 
prodej pohlednic koní, jejich výtěžek je věnován na Centrum přípravy koní pro hiporehabilitaci 
Chrpa. 

Na škole proběhl i prodej magnetek, klíčenek a náramků fondu Sidus, který pomáhá 
onkologicky nemocným dětem.  

Významná je adopce dívky z Afriky. Žáci naší školy adoptovali Anne Adhiambo, která se 
narodila 11.10.2001 a v současné době navštěvuje školku. Má dva starší sourozence. Děti jsou 
sirotci a stará se o ně babička. Pochází z Rusinga Island - malý ostrov na Viktoria Lake.  Koncem 
června proběhla i beseda, při které se žáci seznámili se životem dětí v Africe. Výhodou je, že 
babička o Anne žákům píše, takže si žáci umí představit, jak její život vypadá. 

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

I v letošním školním roce pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče ve Starém Městě. 
Jeho klienti navštívili naše vánoční dílničky. V prosinci ústav naše děti navštívily a předaly jim 
drobné dárky. V červnu sehráli žáci z volitelného předmětu dramatická výchova v ústavu divadelní 
představení. 

Významnou akcí byly sběry papíru na obou stupních školy. Jejich výtěžek jsme použili 
mimo jiné i k zaplacení poplatku na adopci a zakoupení papíru na kopírování pro samotné žáky.  

Nezanedbatelné bylo i zapojení školy do sběru víček. Na 1. stupni se podařilo nasbírat 
33 044 víčka a na 2. stupni  71 140 víček. Třicet šest žáků skládalo logo na náměstí v Uherském 
Hradišti. Naši žáci se počtem nasbíraných víček umístili na 2. místě v okrese. Nejdříve se z těchto 
víček poskládalo logo, poté byla víčka prodána do sběrných surovin a výtěžek byl poukázán 
Záchranné stanici dravců v Buchlovicích.  

 
V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky:

- Dolinečka (3 skupiny) 
- angličtina pro nejmenší (6 skupiny) 
- pohybové hry (2 skupiny) 
- logopedie (3 skupiny) 
- vybíjená (1 skupina) 
- výpočetní technika (1 skupiny) 
- florbal (2 skupiny) 
- softbal (1 skupina) 
- volejbal (3 skupiny) 

- keramický kroužek (1 skupina)  
- digitální fotografie (1 skupina) 
- debrujáři (2 skupiny) 
- moderní tance (1 skupina) 
- košíková (1 skupina) 
- turistický (1 skupina) 
- Nebojme se češtiny (4 skupiny) 
- Nebojme se matematiky (1 skupina) 
- digitální fotografie (1 skupina) 

 
Postupně se nám daří zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou. Oba stupně jsou 

připojeny pevným připojením k internetu. 
 Další mimoškolní činnost je pro žáky zajišťována širokou nabídkou DDM ve Starém Městě, 
hodně žáků také navštěvuje ZUŠ v Uherském Hradišti a její pobočku ve Starém Městě. 
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Spolupráce školy s dalšími subjekty 
První stupeň dlouhodobě spolupracuje se staroměstskými mateřskými školami. Budoucí 

školáčci se seznamují s prostředím základní školy. Navštíví své kamarády, kteří jsou již školáci 
a podívají se, co se zatím naučili. Mohou si vyzkoušet, jaké to je být školákem a zasednout 
do školní lavice. Jdou se podívat do školní tělocvičny a společně se žáky školy si zacvičí. 
Prohlédnou si  také jídelnu.  

Před zápisem dětí do 1. třídy pořádáme pro rodiče besedu o školní zralosti.  
Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá především formou rodičovských schůzek a 

konzultačních odpolední (čtyřikrát až pětkrát ročně). Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv 
po vzájemné dohodě s vyučujícími, dále i v době akcí (např. jarmarky, dílničky, vernisáže, ...) 
Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně (většinou bezprostředně po akcích) informováni 
na webových stránkách školy. Na začátku roku obdrží každý z rodičů informační brožuru se 
základními informacemi k danému školnímu roku. Na stránkách školy je i elektronická podoba 
školního časopisu Rumor, který mapuje život školy. 

Dlouhodobě pracujeme s romskou komunitou. Spolupráce probíhá na několika úrovních. 
Jsme v častém styku s romskými rodiči. Velkou pomocí při této komunikaci je romská asistentka, 
kterou zaměstnává jak škola, tak MŠ na sídlišti Komenského, kam většina romských dětí dochází. 
Tím se prohlubuje spolupráce ZŠ a MŠ. Asistentka pomáhá také při výuce romských dětí převážně 
prváčků. Doplňuje špatnou českou slovní zásobu těchto dětí, překládá některá slova a pokouší se 
řešit školní problémy romských dětí přímo v rodinách. Na spolupráci s romskou komunitou se 
budeme společně s mateřskou školkou snažit pokračovat i v následujícím školním roce. 

Škola spolupracuje s DDM ve Starém Městě, který má bohatý výběr kroužků a zájmových 
činností.  

Škola je členem AŠSK. 
Spolupracujeme také se SSŠ Zlínského kraje a s Národním institutem dalšího vzdělávání 

Praha.  
Při škole pracuje aktivně Sdružení rodičů a přátel školy. Každoročně pořádá ples rodičů a 

zisk věnuje škole. Z těchto peněz a z peněz získaných výběrem příspěvků přispívá žákům např. 
na dopravu na LVVZ nebo do divadel, nakupuje sportovní vybavení či knihy sloužící jako odměny 
pro žáky. Sdružení se také finančně podílí na realizaci projektů, zakoupilo i kopírky pro oba stupně. 

Dále úzce spolupracujeme se spádovou školou v Jalubí, se školou v Nedako-
nicích, hradišťskými školami a taktéž s mateřskou školou ve Starém Městě a v Kostelanech. Velmi 
úzká je naše spolupráce s Obecními úřady v Kostelanech, Nedakonicích a Jalubí. O spolupráci se 
ZŠ Tupesy a ZŠ Uherské Hradišti viz výše.  

Na velmi dobré úrovni probíhá spolupráce s MěÚ ve Starém Městě. Vedení školy 
spolupracuje úzce s vedením městského úřadu a s jeho odbory. Ve spolupráci s MěÚ každoročně 
organizujeme rozloučení se žáky 9. tříd. 

Využíváme i spolupráce s SVP Help a pravidelně po dobu celého školního roku 
spolupracujeme s PPP v Uherském Hradišti.  

V oblasti přednáškové činnosti spolupracujeme s referátem životního prostředí Uherské 
Hradiště, se vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, s ekologickým centrem 
Moravský Písek, s lékaři Nemocnice s poliklinikou v Uherském Hradišti i s Policií ČR. 
Spolupracujeme se Speciální základní školou pro žáky s více vadami v Uherském Hradišti, s SPC 
Brno a s SPC Zlín.  

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

Dlouholetá je i naše spolupráce s Nadací děti, kultura a sport – každoročně se podílíme 
na organizaci velikonočních a vánočních jarmarků, jejichž výtěžek jde na charitu. Spolupracujeme i 
s ústavem sociální péče ve Starém Městě, který sídlí nedaleko budovy II. stupně. 
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Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI 
  

Dne 22. června 2007 proběhla kontrola ČŠI. Předmět kontroly: 
- formální náležitosti podle vybraných ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, k datu kontroly 
- prověření oprávněnosti a efektivnosti využívání finančních prostředků státního rozpočtu 

poskytnutých škole zřizované obcí podle ustanovení § 160 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to na odměňování asistenta pedagoga v roce 2006 

 
Kontrolní zjištění: 
Soulad povinně zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

Nebyly zjištěny rozdíly mezi údaji uvedenými ve zřizovací listině, rozhodnutí ve věci zápisu 
změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení a skutečností. 
Dodržení nejvyššího povoleného počtu žáků 

Nejvyšší povolený počet žáků v základní škole ke 30. září 2006, ve školní družině, školním 
klubu a nejvyšší povolený počet strávníků ve školní jídelně k 31. říjnu 2006 zapsaný v rejstříku škol 
a školských zařízení byl dodržen 
Předávání údajů z dokumentace školy 

Povinnost předávat údaje stanovené škole ustanovením §28 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., 
ve znění pozdějších předpisů, byla splněna.  
Zápis změny povinně zapisovaných údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

Žádosti o změny údajů zapisovaných v rejstříku škol a školských zařízení byly podány 
v souladu s ustanovením § 149 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
Plnění stanovených závazných ukazatelů oprávněnosti a výše výdajů státního rozpočtu na asistenta 
pedagoga 

Závazné ukazatele prostředků na platy v rámci dotace na odměňování asistenta pedagoga 
byly v roce 2006 dodrženy. Finanční prostředky byly čerpány k danému účelu. Kontrolou 
vyúčtovaných částek se skutečnými úhradami nákladů hrazených z finančních prostředků 
poskytnutých ze státního rozpočtu nebyly zjištěny nedostatky. KÚ ZK udělili souhlas se zřízením 
funkce asistenta. 
Soulad vybraných operací se stanovenými úkoly a cíli, se schválenými rozpočty, programy, 
projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími 

Nebylo v tomto bodě zjištěno porušení právních předpisů a byla dodržena kritéria 
hospodárnosti, efektivnosti a účelnosti při použití finančních prostředků na odměňování asistenta 
pedagoga. 
Vedení účetní evidence finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu na odměňování 
asistenta pedagoga 

Příjem i čerpání finančních prostředků ze státního rozpočtu poskytnutých na odměňování 
asistenta pedagoga bylo v účetnictví školy sledováno odděleně a správně na všech účtech. 
Kontrola správnosti vykazování údajů 
 Nebylo zjištěno v tomto bodě porušení. 
Vypořádání vztahů se státním rozpočtem 

Finanční vypořádání vztahů se státním rozpočtem bylo provedeno v daném termínu dle 
ustanovení § 6 odst. 1 vyhlášky č. 551/2004 Sb., kterou se stanoví zásady a termíny finančního 
vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy nebo Národním fondem 
na základě pokynů obce s rozšířenou působností. 
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 Údaje o výsledcích kontrol 

  
 Dne 10. května 2007 proběhla dle zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, 
veřejnosprávní kontrola MŠMT zaměřená na procedurální, obsahovou a finanční stránku projektu 
Škola pro život. 
Závěry: 
 Dokumentace k projektu byla shledána úplná a provedená správným způsobem. Archivace 
je zajištěna v prostorách školy. 

Veškeré aktivity byly provedeny v době platnosti smlouvy v rámci stanoveného 
harmonogramu. Nepodstatné změny v projektu byly průběžně uváděny v monitorovacích zprávách. 
Podstatná změna, doplnění názvu školy, byla schválena Dodatkem č. 1. 

Ukazatele výstupů a výsledků projektů nebyly dostatečně správně stanoveny, budou proto 
přehodnoceny a upraveny v rámci poslední monitorovací zprávy. 

Byla provedena fyzická kontrola majetku zakoupeného pro projekt. Označení zakoupeného 
majetku je v souladu s pravidly pro publicitu ESF. 

Kontrolou na místě bylo zjištěno, že čerpání dotace je v souladu s Rozhodnutím o poskytnutí 
dotace č.j. 15 788/05-27/0012 a schváleným rozpočtem projektu. Kontrolou účetních dokladů 
na místě nebyly prokázány žádné nesrovnalosti, škola realizuje jeden projekt spolufinancovaný 
za spoluúčasti prostředků EU. 

Systémově bylo zkontrolováno 1 117 tis. Kč. Při kontrole doporučeno požádat změnu 
projektu v oblasti monitorovacích indikátorů, současně bylo dohodnuto důsledné oddělené účtování 
a ukládání účetních dokladů souvisejících s projektem. 

 
Dne 25. června 2007 byla na škole provedena kontrola pojistného, provádění nemocenského 

pojištění a plnění úkolů v důchodovém pojištění.  
Závěry:  

Doklady potřebné pro posouzení správnosti stanovených vyměřovacích základů, výpočtu 
pojistného a vyplacených dávek byly kontrole předloženy v požadovaném rozsahu. Ze strany 
organizace byla poskytnuta náležitá součinnost. 

Nebyla uložena žádná nápravná opatření. 
 
Dne 27. června 2007 proběhla kontrola čerpání účelové dotace poskytnuté z rozpočtu ZK 

v rámci dotačního titulu Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a 
nestátními neziskovými organizacemi v působnosti resortu MŠMT na rok 2006 – Program I. 
na realizaci projektu Mosty. Kontrolu provedly zaměstnankyně Zlínského kraje.  

Závěry: 
Kontrolovanému subjektu byly vráceny všechny vyžádané účetní doklady a písemnosti. 

Součinnost odpovědných pracovníků s kontrolní skupinou byla zajištěna. 
Dotace byla čerpána v souladu se Smlouvou o poskytnutí účelové neinvestiční dotace 

z rozpočtu Zlínského kraje číslo D/0333/2006/ŠK a v souladu s Programy na podporu aktivit 
v oblasti prevence sociálně patologických jevů u dětí a mládeže v působnosti resortu MŠMT na rok 
2006, vydaných pod č. j. 23663/2005-24. 

Kontrolními pracovníky nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky. 
Neefektivní, nehospodárné a neúčelné čerpání nebylo zjištěno. 
Závažná zjištění v smyslu ustanovení § 22 odst. 6 zákona č. 320/2001 Sb. o finanční 

kontrole nebyla zjištěna. 
 
Žádné další kontroly na škole neproběhly. 
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2006 

 
 
Celková finanční závěrka roku 2006 
 hlavní činnost doplňková činnost 
Příjmy celkem 32 505 839,05 Kč 22 750,00 Kč 
Výdaje celkem 32 631 880,09 Kč 8 326,00 Kč 
Hospodářský výsledek -126 041,04 Kč 14 424,00 Kč 

 
Příjmy - výnosy v roce 2006 
 
Neinvestiční 
 

1 státní dotace MŠMT  24 291 660,00 Kč 
2 příspěvek Města St. Město 4 419 000,00 Kč 
3 tržby z prodeje služeb - stravné 2 322 280,10 Kč 
4 tržby z prodeje služeb - pronájem 76 380,00 Kč 
5 tržby z prodeje služeb - LVK, zájezdy 280 562,30 Kč 
6 tržby z prodeje služeb -  materiál do VV 24 950,00 Kč 
7 tržby za prodané zboží 11 140,00 Kč 
8 tržby za dopravu obědů 48 508,60 Kč 
9 úroky z B.Ú. 961,17 Kč 

10 peněžní dary 52 292,00 Kč 
11 zúčtování fondů 43 971,62 Kč 
12 různé 21,26 Kč 
13 prodej majetku 5 000,00 Kč 
14 tržby z prodeje služeb - školné ŠD 65 000,00 Kč 
15 projekt ESF 826 232,00 Kč 
16 dotace KÚ ZK projekty Příroda kolem nás a Mosty 233 000,00 Kč 
17 doplňková činnost 22 750,00 Kč 
18 aktivace vnitro-organizačních služeb 4 880,00 Kč 

  celkem 32 528 589,05 Kč 
 
K bodu 1   
Dotace je určená ke krytí platů zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV = učebnice, potřeby 
pro 1.třídy, knihy, pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, SIPVZ, integrovaní žáci.   
Svět kolem nás, Škola v centru dění - úspěšné projekty v rámci SIPVZ 
 
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, a k pokrytí mezd a provozních nákladů 
na obědy pro zaměstnance MŠ. 
 
K bodu 4 
Pronajímáme tělocvičnu a nápojový automat Coca-coly. 
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K bodu 5 
Tržby kryjí náklady žáků na lyžařský výcvik a zahraniční zájezdy. 
 
K bodu 6 
Potřeby pro VV se nakupují hromadně. 
 
K bodu 7 
Žáci si kupují stravovací karty. 
 
K bodu 8 
Tržby kryjí náklady na mzdu řidiče a provoz auta při rozvozu obědů. 
 
K bodu 9 
Úroky z běžného účtu, účtu FKSP a účtu pro projekt ESF. 
 
K bodu 10 
Nadace Děti-kultura-sport poskytla škole peněžní dary ve výši 42.000,- Kč na nákup sportovního 
vybavení a na nákup materiálu na výrobu dárků. 
SRPŠ při ZŠ St. Město poskytlo dar ve výši 4.433,5,- Kč ke krytí části projektů Příroda kolem nás a 
Mosty. 
Pedagogové ZŠ St.Město poskytli peněžní dar na pokrytí části cestovních nákladů zahraničního 
zájezdu. 
 
K bodu 11 
K pokrytí části oprav nemovitého majetku bylo použito fondu reprodukce majetku. 
 
K bodu 13 
Byly odprodány kruhy a ribstoly vyřazené z tělocvičny na budově 1720. 
 
K bodu 17 
V rámci doplňkové činnosti zajišťuje škola akreditované vzdělávací akce. 

 
Příjmy do investičního fondu 
 

1 příspěvek Města St.Město 1 000,00 Kč 
2 investiční dotace ze státního rozpočtu 158 834,00 Kč 

 
Výdaje - náklady roku 2006 
 
Neinvestiční výdaje hrazené z dotace MŠMT, ESF a KÚ Zlín 
 

1 mzdové náklady - zaměstnanci 16 401 212,00 Kč 
2 mzdové náklady - dohody 422 000,00 Kč 
3 zákonné sociální pojištění 5 798 362,00 Kč 
4 příděl do FKSP 328 025,00 Kč 
5 zákonné pojištění Kooperativa 67 955,00 Kč 
6 knihy, metodiky 26 922,90 Kč 
7 učebnice 156 070,50 Kč 
8 předplatné tisku 17 108,00 Kč 
9 pomůcky  341 456,40 Kč 

10 OOPP 26 425,20 Kč 
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11 cestovné 32 573,50 Kč 
12 DVPP 45 738,50 Kč 
13 státní informační politika SIPVZ I. 418 800,00 Kč 
14 Svět kolem nás 60 000,00 Kč 
15 plavání  94 510,00 Kč 
16 Škola v centru dění 39 000,00 Kč 
17 potřeby pro 1. tř. 13 800,00 Kč 
18 školení + ostatní 1 701,00 Kč 
19 Příroda kolem nás 13 000,00 Kč 
20 Mosty 20 000,00 Kč 
21 Projekt ESF Škola pro život 824 305,25 Kč 

  celkem 25 148 965,25 Kč 
  
K bodu 9   
Z učebních pomůcek byl zakoupeno např. zpětný projektor, koza, lavičky pro TV, mapy, nástěnné 
obrazy aj.   
   
K bodu 13   
Z dotace na SIPVZ bylo zakoupeno plátno, počítače, ozvučení do počítačových učeben, učitelé se 
zúčastnili školení v počítačové gramotnosti.   
   
K bodu 14   
V rámci projektu Svět kolem nás byl zakoupen notebook, dataprojektor, zpětný projektor a výukové 
počítačové programy pro novou počítačovou učebnu na I.st.   
   
K bodu 16   
V rámci projektu Škola v centru dění byly zakoupeny interaktivní tabule a počítač.   
   
K bodu 21   
Z projektu bylo zakoupeno ozvučení tělocvičny s bezdrátovým mikrofonem, pro výuku byly 
zakoupeny zpětné projektory, knihy pro nové metody práce. Učitelé absolvovali školení o nových 
metodách práce.   
 
Investiční výdaje 
 
 notebook, datavideo projektor, interaktivní tabule 158 834,00 Kč 
 
Z dotace na SIPVZ  a z projektu Škola v centru dění byla zakoupena interaktivní tabule, 
dataprojektor a notebook. 

 
 

Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku Města St.Město a vlastních zdrojů 
 

1 spotřeba materiálu 430 646,39 Kč 
2 spotřeba materiálu - potraviny 2 257 666,32 Kč 
3 spotřeba energie - voda 211 083,30 Kč 
4 spotřeba energie - elektřina 403 816,00 Kč 
5 spotřeba energie - teplo 1 288 589,00 Kč 
6 opravy a udržování 396 701,30 Kč 
7 cestovné 6 266,60 Kč 
8 služby pošt 5 195,00 Kč 
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9 služby telekomunikací 121 774,00 Kč 
10 ostatní služby 526 761,60 Kč 
11 služby peněžních ústavů 38 154,50 Kč 
12 LVK a stravovací karty 291 702,30 Kč 
13 odpisy 1 075 199,00 Kč 
14 DDHM 118 786,40 Kč 
15 mzdové náklady 103 144,00 Kč 
16 pojištění 22 267,00 Kč 
17 náklady roku 2005 178 980,70 Kč 
18 jiné ostatní náklady 717,43 Kč 
19 reprefond 1 030,50 Kč 
20 náklady na projekty 4 433,50 Kč 
21 doplňková činnost 8 326,00 Kč 

  celkem 7 491 240,84 Kč 
 
K bodu 1    
Z položky spotřeba materiálu jsou nakupovány čistící prostředky, kancelářský materiál, předplatné 
tisku, ostatní spotřební materiál, materiál na opravy a údržbu, drobný majetek do 3.000,-  
    
K bodu 6   
Kromě běžných oprav strojů a přístrojů, malování, jsme provedli i nákladnější opravy - oprava 
chlazení ve II.ŠJ - 47.000,- Kč, oprava bojleru v I. ŠJ - 90.000,- Kč.   
 
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.   
 
K bodu 13   
Během roku došlo k nárůstu položky odpisů z důvodu nákupu investic (viz Investiční výdaje) 
  
K bodu 14   
Z položky DDHM jsme pořizovali především věci, které aktuálně vyžadoval provoz školy.  
 
Investiční výdaje 
 

1 notebook 504,00 Kč 
 
K bodu 1   
Doplatek k dataprojektorům zakoupených z dotace MŠMT   
 
Kontroly 

Dne 6. 11. 2006 byla provedena kontrola oběhu účetních dokladů a jejich náležitostí 
za období 1. 1. 2006 do 31. 10. 2006.  

Při kontrole bylo zjištěno, že nakládání s doklady a oběh účetních dokladů je v souladu 
s vnitřní směrnicí  č. 8 o oběhu dokladů a se zákonem č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole a 
zákonem č. 563/1991 Sb. o účetnictví. 
 

Hodnocení školy 
Hodnocení školy probíhá samostatně. 
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Závěr výroční zprávy 
  

V uplynulém školním roce jsme se snažili využít poznatky získané na školeních 
osobnostní a sociální výchovy a o jejich implementaci do výuky.  

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

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

Škola se významně podílí i na charitativní činnosti. 
I nadále budeme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou. Postupně přecházíme 

na rozšířenou výuku matematiky a informatiky. 
 Věříme, že budeme úspěšní v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, 

budeme nadále integrovat žáky s tělesným i zrakovým postižením. 
Zaměřujeme se na nové trendy ve výuce, jako jsou oborové dny, projektové vyučování, 

poznávací pobyt žáků 6. tříd apod.. Chceme nadále kvalitní prevencí předcházet společensky 
negativním jevům.  

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

Víme i o svých nedostatcích. Podle ohlasů široké veřejnosti však máme důvod se 
domnívat, že Základní škola, Staré Město, okres Uherské Hradiště patří mezi kvalitní výchovně-
vzdělávací zařízení.  
 
Datum zpracování zprávy:       srpen 2007 
  
Datum projednání na poradě pracovníků školy:    30 . srpen 2007 
 
Předložení radě školy:       3. září 2007 
 
 
 
 
 
Podpis ředitele a razítko školy: 
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