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Základní údaje za školní rok 2010/2011 (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 15 329 21,93 18,4 17,89
2. stupeň 15 341 22,73 26,4 12,92
Školní družina 6 164 27,33 4,70 34,89

Školní klub* 37
487 (z toho 

29 MŠ)
13,16* 2,1 231,90

V pedagogických pracovnících není započtena asistentka pedagoga pro žáka s autismem (úvazek 
0,66), asistentka pedagoga pro žáky z nepodnětného prostředí (úvazek 1) a  školní psycholožka 
(úvazek 0,5). 
Stavy na začátku školního roku.
*Počet žáků na skupinu je nízký vzhledem k tomu, že každý žák je započítán pouze jednou, i když 
spousta žáků navštěvuje kroužků více. 

Školní jídelna strávníci ZŠ Strávníci MŠ počet pracovníků
Za Školou 100 286 89 5
Komenského 1720 314 70 5,8
Jídelna  na  ulici  Komenského  je  vývařovnou  pro  MŠ Rastislavova,  jídelna  na  ulici  Za  Školou 
vývařovnou pro MŠ Za Radnicí.

Vzdělávací program školy 

Vzdělávací program: všichni  žáci se vzdělávali  podle školního vzdělávacího programu 
pro základní vzdělávání Škola pro život,
v 6. až 9. ročníku třída s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 
(100 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: 
Cvičení z jazyka českého (2 skupiny)
Programování (2 skupiny)
Kondiční hry (2 skupiny – společně s 9.D)

8. a 9. ročník
Jazyk německý (druhý cizí jazyk - 3 skupiny)
Cvičení z matematiky (5 skupin)
Tvorba www (2 skupiny)
Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal, softbal, aerobic – celkem 
8 skupin)
Psaní na klávesnici (4 skupiny)
Cvičení z jazyka českého (4 skupiny)
Chemicko-biologická praktika (2 skupiny)
Chemické hry a pokusy (4 skupiny)
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Počítačová grafika (3 skupiny)
Výtvarné činnosti (2 skupiny)
Konverzace v jazyce anglickém (2 skupiny)
Domácnost (1 skupina)
Technické kreslení (1 skupina)
Zajímavá matematika (1 skupina)
Seminář z jazyka českého (1 skupina)
Seminář z matematiky (1 skupina)
Matematika na PC (1 skupina)
Dramatická výchova (1 skupina)

Velkou výhodou naší školy je široká nabídka volitelných předmětů. Již počátkem června si žáci 
vybírali z téměř třiceti 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 čtyři 
hodiny (z toho někteří tři hodiny druhý cizí jazyk), v 9. ročníku šest hodin. 
Letošní novinkou bylo pro žáky 8. ročníku zařazení předmětu Finanční gramotnost.

Nepovinné předměty:
I. stupeň: Dyslexie

Náboženství (5 skupin)
II. stupeň: Cvičení z jazyka českého (1 skupina)

Náboženství (2 skupiny)

Údaje o pracovnících školy

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011 (včetně ŠD a ŠK)

počet fyzických osob přepočtené 
úvazky

Interní pracovníci 56 53,9
Externí pracovníci 12 0,86
V tabulce započítána asistentka pedagoga pro žáky z nepodnětného prostředí (úvazek 1), asistentka 
pro žáka s autismem (úvazek 0,66) a školní psycholožka (úvazek 0,5).

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011 

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. + Tv
3. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj
4. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
5. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv
6. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj
7. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj
8. učitelka 0,4  VŠ učitelství 1. st.
9. zástupce ředitele 1  VŠ učitelství 1. st. + uč. MŠ
10. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj
11. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Spec. pedagogika
12. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Hv
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13. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Hv
14. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Spec. pedagogika
15. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Pč
16. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
17. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Aj
18. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. + Vv
19. učitelka 1  VŠ učitelství 1. st. 
20. asistentka pedagoga 1  VŠ spec. pedagogika + M II. st.
21. asistentka pedagoga 0,66  VŠ právo a mezinárodní obchod

II. stupeň (začátek šk. roku)
1. učitelka 1 VŠ učitelství Jč - D
2. učitelka 1 VŠ učitelství Aj, Hv
3. učitelka 1 VŠ učitelství Čj, Vz
4. učitelka 0,5 VŠ učitelství M - Tv
5. učitelka 0,409 VŠ učitelství Čj – Nj - Ze
6. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Ov
7. učitelka 1 VŠ učitelství Aj
8. učitelka 0,5 VŠ učitelství Jč - Vv
9. učitel 1 VŠ učitelství Př – Z
10. ředitel 1 VŠ učitelství Jč – D
11. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch
12. učitelka 1 VŠ učitelství Z – Tv
13. učitelka 1 VŠ učitelství Z – Tv
14. učitel 1 VŠ učitelství Př – Pč - Inf
15. učitelka 1 VŠ učitelství M – F
16. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství M – F
17. učitel 0,523 VŠ učitelství Hv
18. učitelka 0,864 SŠ, Vv
19. učitelka 0,728 VŠ učitelství Jč - Vo
20. učitelka 1 VŠ učitelství Geo – F
21. učitel 1 VŠ učitelství Bi – Tv 
22. učitel 1 VŠ učitelství Tp – Př - Inf
23. učitel 1 VŠ učitelství M – Ov 
24. učitelka 1 VŠ učitelství Jč – Hv
25. učitelka 1 VŠ učitelství M – Ch - Inf
26. učitelka 1 VŠ učitelství Bi – Ch
27. učitelka 0,728 VŠ učitelství D – Ze
28. učitelka 0,591 VŠ učitelství M – Tv
29. učitel 1 VŠ učitelství Př – Tv
30. psycholožka 0,5 VŠ

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
5. vychovatelka 0,625  SŠ vychovatelství
6. vychovatelka 0,464 VŠ právo a mezinárodní obchod

Průměrný  věk  pedagogických  pracovníků  na  1.  stupni  se  snížil  na  40  let  a ve školní  družině 
na 48 let.  Na I. stupni pracoval ve sboru jeden muž, jedna důchodkyně na částečný úvazek, dvě 
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asistentky pedagoga. Jedna pro žáky se sociálním znevýhodněním, druhá pracovala s autistickým 
žákem. 
Výuku jazyků  zajišťova1o  na  I.  stupni  pět  plně  aprobovaných  vyučujících  a jedna  s  jazykově-
metodickým kurzem. Tři učitelky byly i nadále na mateřské dovolené. 
V pátém oddělení  školní družiny pracovala na částečný úvazek důchodkyně. Od září bylo zřízeno i 
šesté oddělení, kde pracovala nová vychovatelka na částečný úvazek.  
Na II. stupni byl průměrný věk 43,5 let, pracovalo zde 8 mužů. V průběhu školního roku odešla 
jedna vyučující, čtyři vyučující jsou na rodičovské dovolené. Na jiné školy odchází dva vyučující.
Částečným problémem je  zajištění  výuky jazyka  anglického  – na II.  stupni  byly  dvě vyučující 
aprobované, dvě mají jazykově metodické kurzy.

Věkové složení pedagogů

věk 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-65

počet 5 10 1 5 7 7 6 6 1

V tabulce jsou započítáni pouze učitelé. 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů

I. stupeň

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

1. 80 80 100       
2. 66 66 100       
3. 72 72 100    
4. 82 82 100
5. 82 82 100

Celkem první stupeň 382 382 100
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II. stupeň

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

Český jazyk 73 73 100
Anglický jazyk 77 77 100
Německý jazyk 9 9 100
Matematika 76,5 76,5 100
Výchova k občanství 14 14 100
Tělesná výchova 46 46 100
Zeměpis 29 29 100
Dějepis 30 30 100
Přírodopis 26 26 100
Hudební výchova 15 15 100
Výtvarná výchova 24 6 25 18 75
Fyzika 27 27 100
Chemie 16 16 100
Výchova ke zdraví 7 7 100
Praktické činnosti 25 21 84 4 16
Informatika 26 26 100
Domácnost 1 1 100
Dramatická výchova 1 1 100
Psaní na klávesnici 4 4 100
Technické kreslení 1 1 100
Finanční gramotnost 4 4 100
Chemicko-biologická 2 2 100
Chemické hry 4 4 100
Celkem druhý stupeň 537,5 515,5 95,91 18 3,35 4 0,74
Vysvětlivky k odborné a pedagogické způsobilosti: Ú - úplná, O - pouze odborná, P - pouze 
pedagogická, N - nevyhovující

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2010/2011

počet fyzických osob přepočtené 
úvazky

Interní pracovníci 24 21,23

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2010/2011

Pracovní zařazení, 
funkce

Úvazek 
k 1. 1. 2010

Stupeň vzdělání, obor

Školní jídelna Za Školou 100
1. vedoucí jídelny 1 SEŠ
2. hlavní kuchařka 1 vyučena (kuchařka – servírka)
3. kuchařka 1 vyučena (kuchařka)
4. kuchařka 1 vyučena
5. kuchařka 0,5 vyučena
6. kuchařka 0,5 vyučena

Školní jídelna Komenského 1720
7. vedoucí jídelny 1 ÚSO s maturitou
8. hlavní kuchařka 1 vyučena (kuchařka – servírka)
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9. kuchařka 1 SO ekonomické
10. kuchařka 0,95 maturita + vyučena (kuchařka)
11. kuchařka 0,95 vyučena (kuchařka)
12. kuchařka 0,95 základní
Správní zaměstnanci ZŠ
13. školník 1 vyučen – provozní elektrikář

topič 0,44 vyučen
14. údržbář 0,5 vyučen
15. uklizečka 0,82 vyučena
16. uklizečka 1 vyučena
17. uklizečka 0,7 vyučena
18. uklizečka 1 SEŠ
19. uklizečka 0,87 vyučena
20. uklizečka 0,74 vyučena
21. uklizečka 0,74 základní vzdělání
22. uklizečka 0,74 vyučena
23. uklizečka 0,83 vyučena
24. hospodářka 1 SEŠ

Údaje o dalším vzdělávání 

Název akce počet 

1. Náslech v MŠ pro děti s poruchami sluchu 1

2. Kompetence výchovných poradců 2

3. Výtvarné inspirace 1

4. Školení první pomoci 5

5. Aktivní učení v matematice 1

6. Efektivní metody výuky na 1. stupni ZŠ 1

7. Hlasová hygiena pro pedagogy 1

8. Evaluace 2

9. Moderní vzdělávaní s Googlem 2

10. Udržitelný rozvoj a životní prostředí 2

11. ICT na míru 20

12. Výchova k bezpečí – bezpečná škola 3

13. Odměňování ve školách a školských zařízeních 2

14. Setkání výchovných poradců 2

15. Jak pomoci romským dětem ve škole 1

16. Cesta ke kritickému myšlení 31

17. Konference – Autista ve škole 2

18. Hravá matematika 1

19. EU peníze školám 2

20. Figurková školička 20

21. Klíč k výuce českého jazyka 1

22. SPUCH 48

23. Setkání školských metodiků prevence 1
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24. Minimalizace šikany 2

25. Autismus 20

26. Ekologický projekt 9

27. E-twinning 1

28. Oxford Proffessional Development 1
29. Adobe Illustrator 1

30. Univerzita začíná na ZŠ 1

31. Zdravě sedět 1

32. Hry s psychologickým obsahem 1

33. Krajská konference k primární prevenci 1

34. Rozumět dějinám 2

35. Komunitní školství, efektivní management 1

36. CLIL 1

37. Třída je můj tým 1

38. Práce s interaktivní tabulí 2

39. Seminář pro příjemce z OP VK 2

40. Seminář výchovných poradců 1

41. Kudy z nudy 1

42. Kariérové poradenství 1

43. Hygiena 1

44. Dva dny s didaktikou matematiky 1

45. Novely právních předpisů 2

46. Učební styly 2

47. Každodenní život v matematických úlohách 1

48. Neznámé pomůcky v matematice 2

49. Seminář debrujárů 1

50. Interaktivní seminář 1

51. Zdokonalování manažerských dovedností 1

52. Finanční gramotnost 2

53. Ekopolis 1

54. Ve zdravém těle zdravý duch 1

55. Preventivní programy pro žáky ZŠ 1
56. Čeština s humorem 1

57. Týmová spolupráce v praxi 52
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Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků

V letošním školním roce probíhalo další vzdělávání našich vyučujících převážně v rámci projektu 
Aktivně ke vzdělávání. Vyučující absolvovali kurzy Cesta ke kritickému myšlení, 
Finanční gramotnost, Specifické poruchy učení a chování, Ekologický projekt, ICT 
na míru a Týmová spolupráce v praxi.

Kromě  toho  jsme  pokračovali  ve  vzdělávání  souvisejícím  s tvorbou  školního  vzdělávacího 
programu  a  se  zaváděním  informačních  technologií  do  výuky,  využívali  jsme 
nabídek vzdělávacích agentur.

Údaje o zařazování dětí a žáků
 

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2010/2011

Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2011
94 35 59

Výsledky výchovy a vzdělávání

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2010/2011

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo
1. 85 83 1 1
2. 62 60 1 1
3. 63 56 7 0
4. 60 54 4 2
5. 57 49 8 0
Celkem 1.stupeň 327 302 21 4
6. 90 42 44 4
7. 78 34 43 1
8. 88 37 51 0
9. 82 30 51 1
Celkem 2.stupeň 338 143 189 6
Škola celkem 665 445 210 10

Údaje odpovídají počtu žáků na závěr školního roku.

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2010/2011  

Název školy Přijato

Gymnázium Uherské Hradiště 12
Gymnázium Velehrad 1
SOŠ Gymnázium Staré Město 11
SOŠ a Gymnázium Staré Město – ekonomie 1
SOŠ a Gymnázium Staré Město – agropodnikání 1
UMPRUM Uherské Hradiště 2
Střední pedagogická škola Přerov 1
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Obchodní akademie Uherské Hradiště – obchodní akademie 7
SŠ průmyslová, hotelová  a zdravotnická Uherské Hradiště
                                                                 – zdravotní asistent 2
                                                                 – elektrotechnika 4
                                                                 – strojírenství 3
                                                                 – hotelnictví a turismus 4
                                                                 – kuchař, číšník            5
                                                                 – cukrářka 1
                                                                 – barmanka 1
SOŠ Mesit Uherské Hradiště – obráběč kovů 1
                                               – elektrikář 1
                                               – knihařské práce 1
                                               –  pečovatelka 1
SPŠ  Uherský Brod                – elektrikář 1
SOŠ technická Mojmír          – automechanik                1
                                               – truhlář 1
                                               – mechanik seřizovač 3
SŠ pedagogická a sociální Zlín 1
SŠ oděvní a služeb Vizovice –  fotografka 1
SPŠ Zlín – pozemní stavitelství 4
SOŠ Krnov – doprava a cestovní ruch 1
SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště – kadeřnice         2
Tauferova veterinární škola Kroměříž                   1
Celkem 84

Shrnutí

Gymnázia SOŠ SOU 
s maturitou

SOU Umělecké Celkem

24 38 3  17 2 84

Odchod z I. stupně

Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola
2 0 0

Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky

Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol
přihlášení přijatí přihlášení přijatí

28 17 11 8

Hodnocení  výsledků výchovného působení  
 

Problematika výchovného poradenství na škole 

I. stupeň
Od září pracovalo na škole pět skupin nápravné péče, ve druhém pololetí  přibyla šestá skupina. 
Z devatenácti integrovaných dětí bylo jedno v péči SPC F. Vančury v Kroměříži.  Tento žák má 
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po celou  dobu  vyučování  svou  asistentku.  Další  dvě  dívky  ze  socio-kulturně  znevýhodněného 
prostředí  pracovaly  s  romskou  asistentkou  a  jeden  žák  pracoval  individuálně  se  školní 
psycholožkou. Ostatní děti  byly rozděleny do čtyř skupin. Během vyučování pracovaly všechny 
integrované  děti  podle  individuálního  vzdělávacího  plánu,  který  byl  vypracován  příslušnými 
třídními učiteli a vždy schválen rodiči, ředitelem školy a školskými poradenskými zařízeními.
Každému integrovanému žákovi bylo dyslektickou asistentkou v pololetí i na konci školního roku 
vypracováno hodnocení jeho práce.
V průběhu tohoto školního roku probíhaly v několika třídách programy připravené a realizované 
školní  psycholožkou.  Vzhledem  k její  vysoké  nemocnosti  nebyly  některé  dokončeny  a  budou 
pokračovat v příštím školním roce. 
Letos  jsme v pátém ročníku řešili  problém agresivního a nevhodného chování,  které  neslo rysy 
šikany.
Asistentka pedagoga pro děti ze znevýhodněného prostředí pracovala celkem s osmi žáky prvního 
a třemi žáky druhého stupně.
Spolupráce  třídních  učitelů,  učitelů,  dyslektických  asistentů,  asistentů  pedagoga  i  školní 
psycholožky s výchovnou poradkyní byla velmi dobrá. 
Pro všechny mateřské školy ve Starém Městě a v Kostelanech nad Moravou připravila na měsíc 
leden výchovná poradkyně se školní psycholožkou přednášky o školní zralosti.

II. stupeň
Při  řešení  problémů  spolupracuje  výchovná  poradkyně  se  školní  psycholožkou,  preventistou 
a vedením školy. 
Školní  psycholožka  měla  několik  sezení  se třídou  7.A  a  individuální  konzultace  s rodiči 
a jednotlivými žáky, žáci také třikrát absolvovali návštěvy v HELPu.
V říjnu výchovná poradkyně spolu s třídními učiteli dokončila testy   programu Socioklima, které 
konzultovala s třídními učiteli a školní psycholožkou. Jednalo se o  třídy 7.A, 8.A, 8.B, 9.A a 9.C. 
Testování dalších tříd se uskuteční v novém školním roce.
Všichni integrovaní žáci pracovali podle individuálních plánů, které vypracovali v září třídní učitelé 
ve spolupráci s ostatními učiteli.
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 
na nových  portálech,  především  na   www.kamnaskolu.cz,  www.škola.cz a  www.burzaskol.cz. 
Burza škol v tomto školním roce neproběhla.
V říjnu navštívili žáci 9. ročníku Úřad práce v Uherském Hradišti, SPŠ v Uherském Brodě, SPŠH 
v Uherském Hradišti  a  SOŠ chemicko-potravinářskou ve  Bzenci.  Na všech  těchto  školách  byli 
seznámeni s vyučovanými obory a prohlédli si i praktickou výuku.
Rodiče byli na prvních třídních schůzkách informováni o akcích souvisejících s volbou povolání 
na naší škole. Při listopadových třídních schůzkách se uskutečnila beseda se zástupci středních škol, 
kteří informovali rodiče o studijních oborech a o podmínkách přijetí žáků na jejich školy. 
V říjnu  žáci  obdrželi  příručky  k volbě  povolání  a  Atlas  školství  s přehledem  škol.  Do  konce 
listopadu odeslala výchovná poradkyně 3 přihlášky na umělecké školy.
V lednu byla  provedena  instruktáž  žáků k vyplňování  přihlášek,  které  jim byly rozdány v den 
vydávání  vysvědčení  spolu  s výstupním hodnocením a  zápisovým lístkem.  Výstupní  hodnocení 
konzultovali třídní učitelé s výchovnou poradkyní.  Na základě školení výchovné poradkyně byla 
žákům poskytnuta  možnost  konzultovat  výsledky bezplatných testů  k   volbě  povolání  pomocí 
www.zkariera.cz. Tuto možnost využilo 20 žáků devátých ročníků.
Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny.
Přijímací zkoušky proběhly od 26. - 28. dubna 2011, 2. kolo přijímacích zkoušek na některých 
školách se uskutečnilo nejdříve od 17. května 2011.
V tomto  školním  roce  odchází  z naší  školy  84  žáků,   z  9.  ročníku  83  žáci  a  jedna  žákyně 
z 8. ročníku.
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Výchovná poradkyně se účastnila pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů  žáků naší 
školy. Také se pravidelně účastnila akcí pořádaných PPP Uherské Hradiště.

Výsledky prevence sociálně patologických jevů

V listopadu žáci 4. a 5.tříd vyplňovali anonymní dotazníky, kterými jsme zjišťovali, v jaké míře 
se objeví  šikana  mezi  dětmi.  Jen  v menší  míře  se  prokázaly  projevy  ubližování,  zastrašování 
a zesměšňování spolužáků. Rodiče byli seznámeni s výsledky na třídních schůzkách. Později byl 
v 5. ročníku  řešen  případ  šikany,  agresor  byl  potrestán  sníženou  známkou  z  chování.  Je  třeba 
pokračovat v diskusi se žáky a individuálně k problémovým dětem přistupovat. Žáci naší školy mají 
také  možnost  svěřovat  se  vedení  školy  se  svými  problémy  prostřednictvím  schránky  důvěry 
umístěné  v suterénu  budovy  1000  nebo  prostřednictvím  školních  internetových  stránek  přímo 
řediteli školy. Velkou výhodou je také spolupráce se školní psycholožkou.
Tradicí  se  stal  preventivně  výchovný  program  Hasičského  záchranného  sboru  Zlínského  kraje 
Hasík. V listopadu a v prosinci navštívili ve třídách žáky druhého ročníku vyškolení instruktoři 
HZS Zlínského kraje s preventivně výchovným programem v oblasti požární ochrany a ochrany 
obyvatelstva. Děti se pod jejich vedením učily správnému chování v krizových situacích. V dubnu 
se naopak žáci vydali na prohlídku hasičské stanice do Uherského Hradiště.
Do konce školního roku probíhaly ve 2. - 5. ročnících peer programy, které si pod vedením školní 
psycholožky naší školy připravili peer aktivisté ze 2. stupně.
Témata:
2. roč.: Léky jsou drogy a pomáhají nám. Zdraví versus nemoc. Zdraví jako hodnota.
3. roč.: Negativní vliv kouření na lidské zdraví. Zdravý způsob života. Způsoby odmítání.
4. roč.: Negativní vliv alkoholu na lidské zdraví. Zdravý způsob života. Způsoby odmítání.
5. roč.: Vstupní drogy, organická rozpouštědla, marihuana. Zdravý způsob života. Způsoby 
odmítání.

II.stupeň
Peer program na 2. stupni naší školy, jako nejdůležitější část preventivních aktivit, letos probíhal 
za účasti  stávajících  i  nově  proškolených  peer  aktivistů,  kteří  byli  vybráni  a  v  průběhu celého 
školního  roku  systematicky  proškolováni  prostřednictvím  školního  metodika  prevence  a  školní 
psycholožky.
Letos se jednalo o pět žáků sedmého, pět žáků osmého a devět žáků devátého ročníku, kteří byli 
předem připraveni a zaškoleni i prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP Uherské Hradiště. 
Peer program probíhal v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a ve výtvarné výchově 
v měsících květnu a červnu v souladu s tematickými plány těchto předmětů. 
Školení pro nové peer aktivisty ze sedmého ročníku, které realizovala školní psycholožka, probíhalo 
ve dvou rovinách, a to teoretické informace a jejich aplikace u žáků a sebepoznání a osobnostní 
rozvoj peer aktivisty.
Mezi hlavní témata pro teoretické bloky patřily legální drogy a jejich vliv na lidské tělo, nelegální 
drogy  (zejména  marihuana),  způsoby  odmítání  a  šikanování.  Mezi  témata  pro  sebepoznání 
a osobnostní  rozvoj  byly  zařazeny  např.  „Hodnoty  -  mé  poklady“,  „Jak  se  zbavit  stresu  a  jak 
relaxovat“ a „Komunikační dovednosti“.
Na školení pro žáky 8. a 9. ročníku byli přítomni zaměstnanci kontaktního centra Charáč, kteří 
informovali o své ambulantní i terénní práci s lidmi závislými na nelegálních drogách.
Jako každým rokem proběhl na naší škole průběžný dotazníkový průzkum, který má za úkol odhalit 
výskyt šikany na naší škole. Na jeho realizaci spolupracovali metodik prevence, výchovný poradce, 
školní psycholožka a vedení školy. Byly použity již vyzkoušené druhy dotazníků. Usoudili jsme, že 
nejvhodnější  a  nejefektivnější  bude,  pokud  tyto  dotazníky  rozdají  třídní  učitelé  na  třídnických 
hodinách, ve kterých budou žáci anonymně a při dodržení soukromí odpovídat na otázky související 
se šikanou na naší škole. Tyto dotazníky byly komplexně vyhodnoceny a zjištěné případy většinou 
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mírnějších forem šikany byly v konkrétních případech řešeny ve spolupráci vedení školy, školního 
metodika prevence a třídních učitelů.
Mezi  hlavní  přednáškové  a  preventivní  akce,  které  na  naší  škole  ve  školním  roce  2010/2011 
proběhly a které byly konkrétně zaměřené, patří:

- zdravotnická přednáška pro dívky
- ochrana osobnosti, prevence před zneužíváním
- trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži
- Kouření ne
- rady a bezpečí pro dospívající dívky, antikoncepce
- Hasík  -  preventivní  akce  IZS  pro  žáky  6.  ročníku  (včetně  návštěvy  hasičské  zbrojnice 

v Uherském Hradišti).

V kalendářním  roce  2010  byl  dokončen  projekt  s názvem Školní  poradenské  centrum,  který  je 
součástí  minimálního  preventivního  programu a  jehož  celková  výše  dotace  činila  80 000,-  Kč. 
Hlavním  cílem  projektu  bylo  připravit  a  realizovat  školní  poradenské  centrum,  ve  kterém  by 
spolupracovali školní psycholog, výchovné poradkyně pro 1. a 2. stupeň a školní metodici prevence 
pro 1. a 2. stupeň. Nejdůležitější osobou je školní psycholožka, pro jejíž práci jsme museli vytvořit 
podmínky,  bylo  nutné  zlepšit  vybavení  jejích  dvou   pracoven  (pro  každou  budovu  zvlášť) 
a zakoupit potřebný materiál.

V  letošním  školním  roce  proběhlo  již  osvědčené  on-line  mapování  vztahů  ve  třídách, 
prostřednictvím  programu  Socioklima.  On-line  odpovídání  prostřednictvím  jednoduchého 
a přehledného obrázkového dotazníku se líbilo  žákům i pedagogům, a proto předpokládáme,  že 
budeme tímto způsobem dále testovat celou školu a výstupy tohoto mapování by mohly výhledově 
nahradit stávající dotazníky, které zkoumají míru výskytu šikany v jednotlivých třídách. 

Problémem tohoto školního roku byly neomluvené hodiny. Zjištěné případy byly neprodleně řešeny 
s rodiči.  Pokud se  jednalo  o  větší  počet  neomluvených  hodin,  kontaktovali  jsme  přestupkovou 
komisi Městského úřadu v Uherském Hradišti (ve dvou případech). Důslednou kontrolou docházky 
jsme zabránili dalšímu zvyšování neomluvených hodin.

Výchovná opatření udělená v     průběhu školního roku  

Pochvaly Napomenutí Důtka tř. učitele Důtka ředitele
I. stupeň 35 1 4 0
II. stupeň 117 70 49 27
Celkem 152 71 53 27

Snížené stupně z     chování na konci školního roku  

I. stupeň II. stupeň
2 – uspokojivé 1 10
3 – neuspokojivé 0 1

Neomluvené hodiny za školní rok 2010/2011

I. stupeň II. stupeň

1. pololetí 0 179
2. pololetí 2 192
za školní rok 2 371
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Údaje o integrovaných žácích (začátek šk. roku): 

Druh postižení Počet žáků
Zrakové postižení 0
Tělesné postižení 0
S kombinací postižení 0
S vývojovými poruchami učení 18
S vývojovými poruchami chování 2
Autismus 1
Nadaný žák 1

V tomto školním roce bylo na I. stupni integrováno 19 žáků. V sedmnácti  případech šlo o žáky 
s vývojovými  poruchami  učení,  o  jedno dítě  s poruchami  chování  a jednoho  autistu.  Tento  žák 
pracoval  během  celého  vyučování  s asistentkou  pedagoga,  která  s ním  přešla  do  první  třídy 
z mateřské školy. Ostatní navštěvovali kroužek dyslexie, ve výuce pracovali podle individuálního 
vzdělávacího plánu. 

Na  II.  stupni  vypracovala  v září  výchovná  poradkyně  seznam  integrovaných  žáků  na  základě 
vyšetření  KPPP a SPC Zlín. Na začátku školního roku jsme měli 4 integrované žáky, z toho 1 žáka 
nadaného na matematiku.
Vzhledem k malému počtu žáků byla vytvořena jedna pracovní skupina, která se scházela každý 
týden  1  vyučovací  hodinu.  V lednu  byla  2  žákům ukončena  integrace.  Ostatní  žáci,  kteří  byli 
vyřazeni z integrace, byli při vyučování zohledňováni dle pokynů MŠMT.
Během školního roku byli posláni 4 žáci na vyšetření na KPPP a 2 žáci na Help.

Soutěže a přehlídky

V uplynulém školním roce se žáci zapojili do těchto soutěží:
Vybíjená 
Švihadlový král 
Zazpívej, slavíčku
Recitační soutěž
Mc Donald’s Cup
Dopravní soutěže
Kinderiáda
Atletika
Atletický čtyřboj 
Matematický klokan
Přírodovědná soutěž MěÚ
Olympijský den 
Drakiáda
Plavecké závody
Atletické olympiády
Recyklace odpadů – Kovosteel
Moje oblíbená kniha
Děti, pozor červená
Šplhoun roku
Malá kopaná
Matematická olympiáda 5. – 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
Dějepisná olympiáda
Pythagoriáda 5. – 8. ročník
Soutěž v textovém editoru Word
Grafický editor
Florbalová liga
O pohár starosty Uherského Hradiště
Školní kolo ve stolním tenisu
Běh Uherským Ostrohem
Coca-cola cup - kopaná
Přebor škol v šachu
Turnaj v malé kopané
Slovácká softbalová liga
Sportovní dny Uherskohradišťska
Přírodovědný klokan
Sudoku
Finanční gramotnost
Logická olympiáda
Píšu povídky, píšu básně
O nejlépe anglicky mluvícího žáka
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Významná umístění a výsledky v soutěžích

Jakub Balga, 6.D – 1. místo v krajském kole Matematického klokana, kategorie Benjamín
Jakub Balga, 6.D – 1. místo v krajském kole Pythagoriády (6. ročník)
Jakub Balga, 6.D -  1. – 2. místo v krajském kole Pythagoriády (7. ročník)
Jan Ulrich, 8.D – 3. místo v krajském kole Matematického klokana, kategorie Kadet
Václav  Malina,  8.D,  Libor  Hromada,  8.C,  Vendula  Chlumová,  8.A  –  2.  místo  v rámci  kraje, 
1. místo v okresním kole ve finanční gramotnosti 
Jakub Balga, 6.D – 1. místo v okresním kole Pythagoriády, kategorie 6. ročník
Jakub Balga, 6.D – 1. místo v okresním kole Pythagoriády, kategorie 7. ročník
Jakub Balga, 6.D – 1. místo v okresním kole Matematického klokana, kategorie Benjamín
Jakub Balga, 6.D – 1. místo v okresním kole Matematické olympiády, kategorie Z7
Jakub Balga, 6.D – 1. místo v okresním kole Archimediády
Petr Plevák, 9.D – 1. místo v okresním kole Přírodovědného klokana, kategorie Kadet
Karolína Gebrtová, 8.D – 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády
Karolína Gebrtová, 8.D, Václav Malina – 2. – 7. místo v okresním kole Matematické olympiády, 
kategorie Z8
Sabina Phamová, 7.C – 1. místo v soutěži Zvíře není věc
Václav Malina, 8.D – 2. místo v okresním kole Pythagoriády, kategorie 8. ročník
Jan Ulrich, 8.D – 2. místo v okresním kole Matematického klokana, kategorie Kadet
Štěpánka Andrýsová, 7.C – 2. místo v okresním kole v Biologické olympiádě
Nikola Cigošová, 9.D – 3. místo v okresním kole Olympiády z jazyka anglického
Václav Malina, 8.D – 3. – 4. místo v okresním kole Matematického klokana, kategorie Kadet
Lucie Korvasová, 6.D –  3. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole v soutěži Píšu povídku, 
píšu básně.. – podkategorie poezie
Jaromír Talák, 7. A –  1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole v soutěži Píšu povídku, 
píšu básně.. – podkategorie próza
Lenka  Borowská,  9.D  –   2.  místo  v okresním  kole  v soutěži  Píšu  povídku,  píšu  básně..  – 
podkategorie poezie
Martina  Tománková,  8.B  –   3.  místo  v okresním  kole  v soutěži  Píšu  povídku,  píšu  básně..  – 
podkategorie poezie
Michaela  Machová,  9.B  –   2.  místo  v okresním  kole  v soutěži  Píšu  povídku,  píšu  básně..  – 
podkategorie próza 
Jakub  Balga,  6.D  –  1.  místo  v kraji  v testech  Scio  z jazyka  českého,  z matematiky,  z obecně 
studijních předpokladů
Michaela Machová, 9.B – 2. místo v kraji v testech Scio z jazyka českého
Klára Nováková, 9.C – 2. místo v kraji v testech Scio z matematiky
Marek Šimoník, 9.D – nejlepší výsledek v kraji v testu čtenářských dovedností
Vendula Tylová, 6.D – 6.místo v celostátní výtvarné soutěži Zahrádka v květech očima dětí
1. místo v přeboru škol v šachu – Petr Janska, 9.D, Marek Kopecký, 8.D, Adam Suchánek, 9.D
2.  místo  družstva  v krajském kole  v přespolním  běhu  –  Tomáš  Verbík,  Michael  Cigoš,  Lukáš 
Belant, Petr Vybíral, Štěpán Stodůlka, Miroslav Velcr
2. místo družstva v atletickém víceboji O pohár starosty města Uherského Hradiště
2. místo v okresním kole v halové kopané
Tomáš Verbík, 9.A – 2. místo v krajském kole v přespolním běhu
Michael Cigoš, 9.C –  3. místo v krajském kole v přespolním běhu
Tereza Zelinková, 9.C – 2. místo v atletickém víceboji O pohár starosty města Uherského Hradiště
Lukáš Balajka, 5.C –  1. místo v oblastním kole soutěže Zazpívej, Slavíčku
Lukáš Balajka, 5.C –  účast v nejužším výběru národního kola soutěže Zazpívej, Slavíčku
Lukáš Balajka, 5.C –  1. místo v regionálním kole Přehlídky dětského verbuňku
Lukáš Balajka, 5.C –  3. místo v národním kole Přehlídky dětského verbuňku
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Robin Feldvabel, 4.A –  2. místo v regionálním kole Přehlídky dětského verbuňku
Robin Feldvabel, 4.A – 2. místo v národním kole Přehlídky dětského verbuňku
Dolinečka III – ocenění za výrazné dívčí zpěvy v choreografii Pod májů…, ocenění za působivou 
stylizaci námětu a příkladné propojení s hudební složkou.
Marek Pavlica, 2.A –  1. místo v oblastním kole Zazpívej slavíčku
Adriana Kovářová, 3.B –  1. místo ve sprintu (Halová olympiáda)
Jakub Kunt, 3.C –  1. místo ve skoku z místa (Halová olympiáda)
Ludmila Gieslová, 3.B –  2. místo ve skoku z místa (Halová olympiáda)
Magdalena Pořízková, 5.A –  2. místo ve sprintu (Halová olympiáda)
Karolína Bachanová, 5.C – 2. místo v hodu míčkem (Halová olympiáda)
2. místo štafeta chlapci ml. (Halová olympiáda) – Michael Cmajdálka 3.A, Jakub Kunt 3.C, Jan 
Mančík 3.B, Pavel Náplava 3.C  
Jan Mančík, 3.B – 3. místo v hodu míčkem (Halová olympiáda)
Pavel Náplava, 3.C – 3. místo ve vytrvalostním běhu (Halová olympiáda)
Adriana Kovářová, 3.B – 3. místo v běhu na 60 m Kinderiáda
Magdalena Pořízková, 5.A – 3. místo v běhu na 60 m Kinderiáda
Zuzana Jelínková, 2.A –  3. místo ve skoku z místa Kinderiáda
Adriana Kovářová, 3.B – 1. místo ve skoku dalekém Olympiáda 1. stupně ZŠ
Jakub Kunt, 3.C – 3. místo ve skoku dalekém Olympiáda 1. stupně ZŠ
Klára Tomiková, 1.C – 1. místo v plavání 25 m prsa
Pavel Petrucha, 1.A – 2. místo v plavání 25 m prsa
2. místo ve štafetě 3 x 25 m prsa – Adéla Burdová 1.A, Pavel Petrucha 1.A, Klára Tomiková 1.C
3. místo ve skupině mladší žáci okresní kolo Mc Donald´s Cup
2. místo ve vybíjené Sportovní hry žáků ZŠ UH
3. místo v malé kopané Sportovní hry žáků ZŠ UH

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy
- probíhal školní vzdělávací program Škola pro život ve všech ročnících 
- vydání informační brožury pro rodiče
- zájezd Zlín (odměna pro reprezentanty školy za účast v soutěžích)
- poznávací pobyty 6. tříd
- Olympijský den
- předplatné do Městského divadla Zlín
- sběry papíru
- návštěva divadelních a filmových představení, burzy středních škol, návštěva úřadu práce, 

Městského úřadu ve Starém Městě
- exkurze žáků 9. ročníku do Dukovan a Dalešic, do Osvětimi
- exkurze 8. ročníku do ZOO Lešná
- exkurze na školní statek, do Kovosteelu, do Alucastu
- návštěvy Slováckého muzea a archívu, galerie, knihoven, výstavy Hry a klamy, galaxie
- lyžování v Alpách, wellnes
- vánoční jarmarky, Mikulášská škola
- vystupování folklorní skupiny při akcích školy
- spolupráce s NDKS 
- přijímací zkoušky nanečisto z jazyka českého a matematiky
- organizace  okresních  kol  soutěží  (6  kategorií  Matematického  klokana,  2  kategorie 

Přírodovědného  klokana,  4  kategorie  Pythagoriády,  5  kategorií  Matematické  olympiády, 
soutěž v textovém editoru, v malování na počítači)

- organizace krajského kola Pythagoriády
- Den jazyků
- lyžařské výcvikové kurzy
- pořady Dolinečky
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- Matematický klokan (2. – 9. ročník)
- testy Scio (6., 8., 9. ročník)
- adopce dítěte v Africe
- výstava ovoce a zeleniny
- matematické soustředění 6.D a 8.D na Kopánkách
- rozloučení se žáky 9. ročníku
- exkurze 5. ročníku do Prahy
- přírodovědné a vlastivědné vycházky, přednášky
- zdravotnické přednášky pro dívky 6. a 9. tříd
- návštěva 4. ročníku na dopravním hřišti v Uherském Hradišti
- pasování na čtenáře žáků 1. ročníku
- exkurze Moravský kras, Macocha –  4. ročník
- exkurze Slavkov – 8. ročník
- pohádkový zápis dětí do 1. tříd
- návštěvy dětí z mateřských škol
- karnevaly
- šesťáci –  průvodci pro žáky přicházející na II. stupeň
- exkurze 4. ročníku Brno - Antropos, hvězdárna
- třídní a ročníkové projekty např. Alternativní zdroje energie, Poznáváme země EU, Oborové 

dny
- realizace projektu Školní poradenské centrum 
- realizace projektu EU peníze školám
- realizace projektu Aktivně ke vzdělávání
- e-twinning  - spolupráce s francouzskou školou
- besídky ke Dni matek, zábavná odpoledne pro rodiče
- Hasík
- výtvarné soutěže např. Zahrádka v květech očima dětí, Požární ochrana očima dětí, Jak si 

hraju aneb bájený svět her a hraček
- turnaj v Sudoku – školní kolo + Zlínsko
- exkurze v Kovosteellu – 5. a 6. ročník
- projektové dny 1. stupně: Naše město, Sousední státy ČR, Kniha o mně, Jak lidé žili dříve, 

Brno, Praha
- exkurze žáků 4. ročníku do památníku Velké Moravy
- Den otevřených dveří
- besedy v knihovně ve Starém Městě a v knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti
- noc s Andersenem
- dravci – agentura Seiferos
- besedy s policií: Bezpečný domov, Bezpečná cesta do školy, Rizika internetu
- Trestní a rodinné právo (přednáška pro žáky 9. ročníku)
- Právní ochrana dětí – beseda pro žáky 6. ročníku
- prevence kouření – beseda s psycholožkou
- beseda se spisovatelkou P. Braunovou
- vánoční a velikonoční dílničky
- fašank 2. ročníky
- Den Země, Den dětí
- návštěva jarmarku vědy a techniky v Uherském Hradišti
- koloběžkiáda
- Rodiče čtou dětem (Buchtování) - posezení nad knihou
- pořady  Vítejte  v naší  staré  nové  velké  Evropě,  ČR  –  země  známá,  neznámá,  Nicholas 

Winton – Síla lidskosti
- beseda holocaust
- zájezd do Vídně, Anglie

18



Údaje o významných mimoškolních aktivitách a projektech
  

Mimořádné pedagogické aktivity 

Díky  aktivitě  vyučujících  matematiky  proběhla  na  naší  škole  okresní  kola  čtyř  kategorií  
Pythagoriády –  soutěžilo  celkem  244  žáků  5.  až  8.  ročníku  uherskohradišťských  a 
uherskobrodských škol a odpovídajících ročníků gymnázií. Letos jsme také zorganizovali krajská 
kola této soutěže.
Na škole proběhla i  okresní kola všech kategorií    Matematických olympiád  , která jsme kompletně 
organizačně zajišťovali.  Jednalo se o kategorie Z5, Z6, Z7, Z8 a Z9 – celkem 223 soutěžících. 
Významná byla i naše pomoc při organizaci krajského kola Matematické olympiády, kategorie Z9.
Neméně  důležitá  byla  organizace  okresního  kola  všech  kategorií  nejrozšířenější  mezinárodní  
soutěže Matematický klokan, ve které letos v okrese soutěžilo 5 858 soutěžících. 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. I tuto soutěž naše škola organizačně v rámci 
okresu zaštítila. V kategoriích Kadet a Junior soutěžilo 1 193.
Přímo na škole jsme zorganizovali  okresní kolo soutěže v     textovém editoru Word  ,  ve spolupráci 
s Gymnáziem Uherské Hradiště jsme zajistili i okresní kolo soutěže v     grafickém editoru.  
Na začátku školního roku jsme vydali informační brožuru pro rodiče. 
Důležitá  je  aktivita  vyučujících  v oblasti  dalšího vzdělávání.  Nejenom že se vzdělávacích  akcí 
zúčastňují, ale také je sami organizují. Znovu jsme akreditovali semináře Přírodopis trošku jinak 1 
- 4, Chemie trošku jinak, Matematika převážně vážně 1 - 2, Náměty do hodin informatiky 1 – 5, 
Přírodopis trošku jinak – aneb jak využít ICT ve výuce, ICT na míru.V uplynulém školním roce 
jsme školám Zlínského kraje semináře nabídly, ale pro nízký zájem neproběhly. V rámci projektu 
Aktivně ke vzdělávání absolvovaly kurz ICT na míru dvě skupiny našich zaměstnanců.

Realizace projektů 

Projekt Školní poradenské centrum
V rámci  Oblasti  protidrogové politiky  -  prevence  kriminality  jsme v kalendářním roce  2010 
dokončili projekt Školní poradenské centrum.
Jeho hlavním cílem bylo připravit  a realizovat  školní poradenské centrum, ve kterém budou 
spolupracovat školní psycholog, výchovné poradkyně pro I. a II. stupeň a metodici prevence 
pro I. a II. stupeň. Vypracovali jsme Strategii prevence rizikových projevů chování na období 
2009 - 2012, kterou jsme realizací projektu naplnili.
Popis jednotlivých částí projektu
1) realizace Strategie prevence rizikových projevů chování na období 2009 – 2012:
- vedení bloků školení pro výcvik peer aktivistů
- diagnostika sociálního klimatu tříd
- realizace screeningů, anket a dotazníků
- depistážní činnosti zaměřené na vyhledávání žáků se specifickými poruchami učení, žáků 

nadaných a žáků s potenciálně rizikovým chováním
- individuální psychodiagnostické, psychoterapeutické, psychokorektivní, reedukační činnosti 

se žáky s výukovými a výchovnými problémy apod.
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2) ustanovení pracovní skupiny pro prevenci rizikových projevů chování:
- bude koordinovat práci všech vyučujících v oblastech přijímacího řízení na střední školy, 

problematiky drog, psychologických vyšetření žáků
- bude poskytovat a propojovat poradenské služby poskytované školou se službami specia-

lizovaných poradenských zařízení (PPP, SPC, IPS úřadů práce,...)
- bude poskytovat metodickou pomoc pedagogům

3) realizace poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pro peda-
gogy:
- příprava besed a osvěty pro zákonné zástupce žáků, prezentační a informační činnost
- příprava koncepce kariérového poradenství

Projekt Moderní učebny – Moderní škola
V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Střední Morava, výzvy č.16/2009 - 2.2.3 
Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, prioritní osy Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblast 
podpory Rozvoj měst, podoblast podpory Infrastruktura pro rozvoj vzdělávání, jsme realizovali 
projekt Moderní učebny – Moderní škola, v celkové hodnotě  4 287 575 Kč. 
Projekt byl zaměřen na zlepšení současné neuspokojivé situace v oblasti infrastruktury pro roz-
voj  vzdělávání  prostřednictvím  modernizace  a  stavebních  úprav  šesti  učeben.  V budově  II. 
stupně byly modernizovány čtyři učebny, dvě učebny pak v budově I.stupně na náměstí Hrdinů 
1000. Základním cílem projektu bylo zlepšení kvality výuky žáků ZŠ, a to výuky informatiky a 
cizích jazyků. Projekt napomůže žákům a pedagogům ke snadnějšímu přístupu k informacím, 
pomocí informačních a komunikačních technologií podstatně vylepší jejich znalosti ve zmíně-
ných předmětech. Zkvalitněné zázemí umožní efektivnější způsoby výuky, přinese do vyučova-
cích hodin více názornosti,  která podporuje uchování informací a rozvíjí tvořivost,  přibližuje 
žákům leckdy abstraktní pojmy. Z pohledu techniky nejvíce inovací do školského zařízení přine-
sou instalace nového IT vybavení, interaktivních tabulí, ozvučení, dataprojektorů.
Hlavní realizace projektu proběhla v červenci a srpnu 2011. Na projektu se finančně podílí zři-
zovatel i SRPŠ.

Projekt Škola pro     život II  .
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy Žádost o finanční 
podporu z OP VK - IP oblasti podpory 1.4 - unit costs, prioritní osy Počáteční vzdělávání, ob-
lasti  podpory  Zlepšení podmínek pro vzdělávání  na základních školách jsme podali  projekt 
Škola pro     život II  , který od 1. září 2010 realizujeme. Výstupy je třeba naplnit do 28. února 2013. 
Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu vzdělávání na 
ZŠ Staré Město. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním a 
podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových meto-
dických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce se žáky bude probíhat 
individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin – cizího jazyka, informatiky a volitelných 
předmětů přírodovědného zaměření. V rámci projektu již bylo odučeno celkem 936 hodin (jazyk 
anglický, informatika, volitelné předměty – chemické hry a pokusy, chemicko-biologická prak-
tika). Vznikne celkem 1 704 vzdělávacích materiálů. Celková hodnota projektu je 3 098 724,- 
Kč.

Projekty ve spolupráci s NDKS
V rámci  Nadace  děti,  kultura  a  sport  realizujeme  projekty  Sportujeme  bezpečně v celkové 
hodnotě 35 000,- Kč a Poznej život za sklem – poznáš život terarijních zvířat v hodnotě 15 000,- 
Kč.
V případě prvního projektu zakoupíme florbalové vybavení a florbalové mantinely, ve druhém 
dojde ke zlepšení podmínek činnosti přírodovědného kroužku. 
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Na vybavení školní družiny poskytla nadace celkem 20 000,- Kč. 
Nadace nám poskytla i peněžní dary ve výši 194 000,- Kč na podporu zdravého životního stylu 
žáků. Žáci I. i II. stupně zdarma navštěvovali zařízení Wellness ve Starém Městě. 
Nadace podpořila poznávací pobyty žáků 6. tříd v hodnotě 215 606,- Kč a zimní soustředění 
pro žáky v hodnotě 80 110,- Kč. 

Projekt Aktivně ke vzdělávání
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, výzvy Zlínský kraj - výzva 
č. 3  pro  GP  -  oblast  podpory  1.3,  prioritní  osy  Počáteční  vzdělávání,  oblast  podpory  Další 
vzdělávání  pracovníků škol  a  školských zařízení  od 1.  prosince  2010 probíhá  dvouletý  projekt 
Aktivně ke vzdělávání v celkové hodnotě  877 778,- Kč.
Partnerskými školami projektu jsou ZŠ Uherské Hradiště – Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a 
MŠ  Jalubí,  ZŠ  Nedakonice  a  ZŠ  a  MŠ  Zlechov.  Realizací  projektu  chceme  inovovat  školní 
vzdělávací programy zapojených škol. Vyučující díky získaným zkušenostem ze seminářů využijí 
ve své práci  moderní  pedagogické  výukové metody a nové formy práce.  Na seminářích  získají 
nástroje pro výchovu a vzdělávání, aby mohli zvyšovat kompetence žáků. Zlepší se využití ICT 
a uplatňování  moderních  technologií,  důraz je  kladen i  na environmentální  vzdělávání.  Aktivity 
jsou připraveny „na míru" zapojeným školám tak, aby jejich efektivita byla co největší. 
Ve  školním  roce  2010/2011  proběhly  aktivity  tyto  Ekologický  projekt,  Cesta  ke  kritickému 
myšlení, Specifické poruchy učení a chování, Finanční gramotnost, ICT na míru. V závěru prázdnin 
proběhla aktivita  Týmová spolupráce v praxi,  která  je potřebná pro úspěšnou realizaci  školních 
vzdělávacích programů.
Stěžejním  cílem  projektu  je  partnerství,  výměna  zkušeností  i  příkladů  dobré  praxe,  zlepšení 
dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání.

Významné mimoškolní aktivity žáků

I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti. V průběhu roku jsme uspořádali prodej 
drobných předmětů občanského sdružení Život dětem. 
Významná je adopce dívky z Afriky. Žáci naší školy před šesti roky adoptovali Anne Adhiambo, 
která se narodila 11. 10. 2001. Má dva starší sourozence. Děti jsou sirotci a stará se o ně babička. 
Pochází z Rusinga Island - malý ostrov na Viktoria Lake.  Výhodou je, že babička o Anne žákům 
píše, takže si žáci umí představit, jak její život vypadá. Ve škole jsou vystaveny dopisy i fotografie, 
které nám posílá. V letošním roce jsme Anne zaplatili i zdravotní pojištění.
I letos pokračovala spolupráce s  Ústavem sociální péče ve Starém Městě.  Jeho klienti  navštívili 
školní vánoční dílničky. V prosinci navštívily naše děti ústav a předaly chovancům drobné dárky. 
Významnou akcí byly sběry papíru na obou stupních školy. Jejich výtěžek jsme použili mimo jiné 
i k zaplacení poplatku na adopci a k zakoupení papíru na kopírování pro samotné žáky. 

Školní klub

V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky:
- Dolinečka (3 skupiny)
- angličtina pro nejmenší (5 skupin)
- pohybové hry (1 skupina)
- logopedie (3 skupiny)
- výpočetní technika (1 skupina)
- malý novinář (1 skupina)
- dovedné ruce (1 skupina)
- florbal (2 skupiny)
- softbal (1 skupina)
- volejbal (2 skupiny)

- volejbal pro nejmenší (2 skupiny)
- keramický kroužek (5 skupin) 
- debrujáři (1 skupina)
- košíková (1 skupina)
- turistický (1 skupina)
- Nebojme se matematiky (1 skupina)
- teraristika (1 skupina)
- šachy (2 skupiny)
- divadelní (1 skupina)
- folklorní (1 skupina)
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- školní časopis (1 skupina)
- Šikula (1 skupina)

- jazyk anglický (1 skupina)
- výtvarný kroužek (2 skupiny)

Postupně se nám daří zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou. Přes prázdniny bylo ve třech 
počítačových učebnách instalováno 87 nových počítačů, 3 tiskárny, 3 skenery.  Oba stupně jsou 
připojeny pevným připojením k internetu, v průběhu prázdnin jsme připojení modernizovali. Žáci a 
vyučující mají k dispozici celkem sedm interaktivních tabulí (Smart Board a ENO).
Další mimoškolní činnost je pro žáky zajišťována širokou nabídkou SVČ Klubko ve Starém Městě, 
hodně žáků také navštěvuje ZUŠ v Uherském Hradišti a její pobočku ve Starém Městě.

Spolupráce školy s dalšími subjekty

Tradičně spolupracujeme s Městskou knihovnou ve Starém Městě. Knihovnice i letos chystaly 
pro naše žáky besedy o literatuře, spisovatelích a besedy se spisovateli. Velmi úspěšnou byla be-
seda se spisovatelkou Petrou Braunovou. Ve spolupráci s vyučujícími prvních tříd připravuje 
knihovna  každoročně pasování na čtenáře, které probíhá ve společensko-kulturním centru ve 
Starém Městě. Dále spolupracujeme Městskou knihovnou BBB v Uherském Hradišti.

Pokračuje  také  úzká  spolupráce  prvního  stupně  se  staroměstskými  mateřskými  školami  a  MŠ 
v Kostelanech nad Moravou. Předškoláci se seznamují s prostředím základní školy. Podívají se, co 
se již naučili jejich starší kamarádi, kteří navštěvují školu prvním rokem. Mohou si vyzkoušet, jaké 
to je být školákem a zasednout do školní lavice, společně si zacvičí v tělocvičně. Letos se děti z MŠ 
Rastislavova přišly při loučení s MŠ podívat do ZŠ poprvé s aktovkou.
Výchovná poradkyně z I.  stupně  připravuje  společně  se  školní  psycholožkou před zápisem dětí 
do 1. třídy pro rodiče dětí z MŠ besedu o školní zralosti. 
Rozjíždíme také spolupráci s ZŠ Jalubí. Letos poprvé se páťáci obou škol setkali při přírodovědné 
soutěži.
Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá nejen formou rodičovských schůzek a konzultačních 
odpolední.  Žáci  si  se svými vyučujícími připravili  pro rodiče besídky ke Dni matek a  zábavná 
odpoledne. Rodiče jsme pozvali i na projektové dny Poznáváme země EU.
Pokračuje i možnost konzultace se školní psycholožkou. 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  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 Všeználek,  který 
mapuje život školy. Na prvním stupni žáci vydávají školní časopis Smajlík. Vychází čtyřikrát ročně. 
Spolupráce  s romskou  komunitou  pokračovala  v letošním  školním  roce  při  práci  asistentky 
pedagoga, která se romským dětem věnovala především ve vyučování a bezprostředně po něm. 
Škola spolupracuje se SVČ Klubko ve Starém Městě, které má bohatý výběr kroužků a zájmových 
činností. Významná je spolupráce s I. stupněm školy při organizaci zábavných akcí pro nejmenší 
(maškarní  karneval,  dílničky  nebo  MDD, výroba  dárečků  ke  Dni  matek,  spolupráce  při akcích 
ke Dni  Země).  Tradičně  pořádá  SVČ  Klubko  pro  naše  žáky  jízdu  zručnosti:  1.  –  3.  ročník 
na koloběžkách, 4. – 9. na kolech. 
Škola je členem AŠSK.
Spolupracujeme 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 do divadel, nakupuje sportovní vybavení či knihy sloužící jako odměny pro žáky. 
Sdružení se také významně podílí na finanční realizaci projektů.
Úzce  spolupracujeme  se  spádovou  školou  v Jalubí,  se  školami  v Nedakonicích 
a ve Zlechově, v Ostrožské  Nové  Vsi,  hradišťskými  školami  a  taktéž  s mateřskými  školami 
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ve Starém Městě a v Kostelanech. Velmi úzká je naše spolupráce s Obecními úřady v Kostelanech, 
Nedakonicích a Jalubí. 
Na velmi dobré úrovni je i 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 Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou.
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, s SPC Zlín 
a s SPC F. Vančury v Kroměříži. 
Problematické  žáky  řešíme  společně  s odborem  sociálních  věcí  a  zdravotnictví  v  Uherském 
Hradišti.
Spolupracujeme i s Ústavem sociální péče ve Starém Městě, který sídlí nedaleko budovy II. stupně.
S odborovou organizací a s organizacemi zaměstnavatelů nespolupracujeme. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
 

Ve dnech 1. – 2. června 2011 proběhla na škole kontrola ČŠI. Jednalo se o veřejnosprávní kontrolu 
využívání finančních prostředků státního rozpočtu poskytnutých škole podle ustanovení §160 odst. 
1 písm. c) a § 163 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění účinném v kontrolovaném období, vykonávaná podle 
ustanovení § 174 odst. 2 písm. e) školského zákona. 
Kontrolované období: od 1. ledna 2010 k datu kontroly. 
Kontrolní zjištění:
- v kontrolovaných případech nebylo zjištěno porušené rozpočtové kázně ve smyslu ustanovení 
§ 22  odst.  2  zákona  č.  250/2000  Sb.,  o  rozpočtových  pravidlech  územních  rozpočtů,  ve  znění 
pozdějších předpisů.
- přidělené finanční prostředky byly použity k zabezpečení cílů základního vzdělávání žáků dle 
ustanovení § 44 školského zákona, školní družiny a školního klubu podle ustanovení § 111 odst. 1 
a školního stravování dle ustanovení § 119 školského zákona.
- kontrolovaná osoba postupovala při vedení účetnictví e smyslu § 7 odst. 6, § 4 odst. 8 písm. c) 
a f) zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.
- škola postupovala v souladu s ustanovení § 144 odst. 1 písm. e) zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů.
- kontrolovaná osoba postupovala v souladu s ustanovením § 23 odst. 3 školského zákona, § 4 
odst.  1  a  7  vyhlášky č.  48/2005 Sb.,  o  základním vzdělávání  a  některých  náležitostech  plnění 
povinné  školní  docházky,  ve  znění  pozdějších  předpisů,  a  ustanovením §  10  odst.  2  vyhlášky 
č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání.
- zaměstnanci  byli  zařazeni  do platových  tříd  dle  ustanovení  odst.  1-3 § 123 zákoníku práce, 
ustanovení odst. 1-2 § 3 a přílohy č. 1 nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců.
- příplatky za vedení byly přiznány a vyplaceny v souladu s § 124 zákoníku práce.
- kontrolovaná osoba postupovala v souladu s ustanovením § 129 zákoníku práce a § 8 nařízení 
vlády o platových poměrech zaměstnanců.
- osobní příplatky byly vyplaceny zaměstnancům v souladu s ustanovení § 131 odst. 1 a § 136 
odst. 2 zákoníku práce. Odměny byly vyplaceny v souladu s ustanovením § 134 zákoníku práce.
- příplatek  za  přímou  pedagogickou  činnost  nad  stanovený  rozsah  byl  vyplacen  v souladu 
s ustanovením  §  132  zákoníku  práce,  ustanovením  §  2  a  §  23  zákona  č.  563/2004  Sb., 
o pedagogických  pracovnících  a  nařízením  vlády  č.  75/2005  Sb.,  o  stanovení  rozsahu  přímé 
vyučovací,  přímé  výchovné,  přímé  speciálně  pedagogické  a  přímé  pedagogicko-psychologické 
činnosti pedagogických pracovníků.
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- kontrolované údaje vzniklé agregací individuálních údajů v rozsahu stanoveném v příloze č. 2 
vyhlášky  č.  364/2005  S.,  o  vedení  dokumentace  škol  a  školských  zařízení  a  školní  matriky 
a o předávání  údajů  z dokumentace  škol  a  školských  zařízení  a  ze  školní  matriky  (vyhláška 
o dokumentaci škol a školských zařízení) ve znění pozdějších předpisů, souhlasily se skutečností.
- při vykazování sledovaných údajů bylo dodrženo ustanovení § 10 odst. 3 zákona č. 879/1995 
Sb.,  o  státní  statistické  službě,  ve znění  pozdějších  předpisů.  Povinnost  předávat  správně údaje 
stanovená škole ustanovením § 28 odst. 5 školského zákona byla splněna.
- kontrolovaná osoba postupovala v souladu s ustanovení § 24 odst.  3, 4 písm. a), b) a odst. 7 
zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
- finanční vypořádání bylo provedeno ve smyslu § 7 vyhlášky č. 56/2008 Sb., kterou se stanoví 
zásady a termíny finančního vypořádání vztahů se státním rozpočtem, státními finančními aktivy 
nebo Národním fondem. 
- při  kontrolách  zaměřených  na  rok  2010 nebyly  zjištěny  nedostatky  a  z toho  důvodu nebylo 
požadováno přijetí opatření dle ustanovení § 18 zákona o finanční kontrole.
- kontrolovaná osoba zavedla  a udržuje vnitřní  kontrolní systém v souladu s ustanovením § 25 
zákona o finanční kontrole.

Shrnutí výsledků kontroly:
V oblasti využívání finančních prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu v roce 2010 nebylo 
veřejnosprávní kontrolou zjištěno porušení výše uvedených právních předpisů.

 Údaje o výsledcích kontrol

V tomto školním roce kontrola města Staré Město neproběhla. 

Dne 24. listopadu 2010 proběhla kontrola VZP plateb pojistného na všeobecné zdravotní pojištění 
a dodržování ostatních povinností plátce pojistného za období 10/2008 – 10/2010.
Zjištění: 
Ke dni  22.11.2010 byly  zjištěny  nedostatky  v dodržování  termínů  splatnosti  pojistného.  Penále 
z prodlení činilo 3,- Kč – po obdržení zprávy o výsledku kontroly bylo uhrazeno.

Dne  28.  dubna  2011  byla  ve  školní  jídelně  Komenského  1720  provedena  kontrola  Krajské 
hygienické stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně.
Předmět a účel kontroly:  
Kontrola zaměřená na kontrolu plnění povinností dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
852/2004, o hygieně potravin, ve znění Komise č. 1019/2008, Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, v platném 
znění,  zákona č.  258/2000 Sb.,  o  ochraně  veřejného  zdraví  a  o  změně některých  souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 110/1997 Sb., v platném znění a vyhlášky MZ ČR 
č. 137/2004 Sb. o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní 
hygieny při činnostech epidemiologicky závažných, v platném znění.
Shrnutí kontrolních zjištění:
nebyly zjištěny nedostatky
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Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2010

Celková finanční závěrka roku 2010

hlavní činnost doplňková činnost
Příjmy celkem 36 446 148,47 Kč
Výdaje celkem 36 320 084,65 Kč
Hospodářský výsledek 126 063,82 Kč

Příjmy - výnosy v roce 2010

Neinvestiční

1 provozní dotace 5 399 720,40 Kč
2 dotace na přímé vzděl. výdaje a projekty 26 526 727,36 Kč
3 materiál pro žáky 39 719,00 Kč
4 stravné 2 745 473,44 Kč
5 školné ŠD 145 800,00 Kč
6 pronájmy 90 005,00 Kč
7 dohadné položky 2009 8 084,00 Kč
8 zúčtování fondů - dary 865 109,00 Kč
9 doprava a režijní náklady stravy MŠ 149 488,60 Kč

10 zúčtování fondů - rezervní 34 500,00 Kč
11 stravovací karty 11 070,00 Kč
12 úroky a jiné výnosy 66 375,67 Kč
13 zájezdy, LVK 364 076,00 Kč

Celkem 36 446 148,47 Kč

K bodu 1
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, cestovné, revize, odvoz odpadu, střežení objektů, odpisy ... 
 - viz rozpis v nákladech

K bodu 2
Dotace je určená ke krytí platů zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV = učebnice, potřeby pro 1.tří-
dy,  knihy,  pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, pojištění,  náklady na plavání,  nemoc,  integrovaní 
žáci. 
Škola  je  organizátorem  okresních  kol  matematických  soutěží,  ke  krytí  nákladů  získala  dotaci 
34.680,- Kč.
Pro asistenta pro děti z nepodnětného prostředí škola získala dotaci 201.559,- Kč.
V rámci programu prevence kriminality jsme na školního psychologa získali dotaci 80.000,- Kč.
Škola podala projekt Škola pro život II.  v rámci výzvy EU peníze školám - v roce 2010  jsme vy-
čerpali 413.155,36 Kč.
Od prosince 2010 realizujeme v rámci OPVPK projekt Aktivně ke vzdělávání. V roce 2010 bylo 
v projektu vyčerpáno  7116,04 Kč.

K bodu 3
Žáci si platí materiál pro výtvarnou výchovu a keramický kroužek.
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K bodu 4
Tržby jsou ke krytí spotřeby potravin ve školních jídelnách.

K bodu 5
Školné ve ŠD činí 100,- Kč na žáka za měsíc.

K bodu 6
Pronajímáme tělocvičnu,  prostory pro bufety.

K bodu 8
Nadace  Děti-kultura-sport  poskytla  škole  peněžní  dary  ve  výši  822.752,-  Kč  a  to  na  podporu 
zdravého životného stylu žáků 148.000,-Kč, na poznávací zájezd 652.752,- Kč, na florbalové vyba-
vení 20.000,- Kč, na vánoční dárky 2.000,- Kč.
SRPŠ při ZŠ St. Město poskytlo dar ve výši 30.327- Kč  jako příspěvek na provoz.
Sponzoři poskytli 5.000,-  Kč na ozdravný pobyt, 4.600,- na kuchyňské potřeby pro ŠJ, 2.430,- Kč 
na provoz školy.

K bodu 9
Tržby kryjí náklady na mzdu řidiče a provoz auta při rozvozu obědů a režijní náklady na obědy za-
městnanců mateřských školek.

K bodu 11
Žáci si kupují stravovací karty.

K bodu 12
Úroky z běžného účtu a  účtu FKSP, tržba za likvidovaný majetek, správní poplatky, vratka interak-
tivní tabule.

K bodu 13
Žáci se zúčastnili ve dvou kurzech lyžařského výcviku a ozdravných pobytů.

Výdaje - náklady roku 2010

Neinvestiční výdaje hrazené z     dotace MŠMT, ESF a KÚ Zlín  

1 mzdové náklady - zaměstnanci 17 950 033,00 Kč
2 mzdové náklady - dohody 680 000,00 Kč
3 zákonné sociální pojištění 6 145 709,00 Kč
4 příděl do FKSP 359 000,76 Kč
5 zákonné pojištění Kooperativa 76 097,00 Kč
6 knihy,metodiky 19 221,00 Kč
7 učebnice 35 330,60 Kč
8 předplatné tisku 11 808,00 Kč
9 pomůcky 186 168,64 Kč
10 OOPP 31 386,00 Kč
11 cestovné 38 273,00 Kč
12 DVPP 37 129,00 Kč
13 plavání 108 200,00 Kč
14 potřeby pro 1. tř. 60 000,00 Kč
15 školení + ostatní 7 600,00 Kč
16 nemoc 44 258,00 Kč
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17 asistent 201 559,00 Kč
18 psycholog 80 000,00 Kč
19 EU peníze školám 413 155,36 Kč
20 Aktivně ke vzdělávání 7 119,00 Kč
21 soutěže 34 680,00 Kč
 Celkem 26 526 727,36 Kč

K bodu 9 
Z učebních pomůcek byly zakoupeny např.  výukové obrazy pro Př, I.st., Ze, Dě, elektrické piáno, 
televizor, výukové programy pro interaktivní tabuli.

K bodu 19
Finanční prostředky z projektu EU peníze školám slouží k pokrytí potřeb výukového procesu, které 
nejsou  kryty  rozpočtovým přídělem  ONIV.  Byly  zakoupeny  učebnice,  knihy,  předplatné  tisku, 
materiál  na  výrobu  výukových  pomůcek,  interaktivní  tabule,  obrazy,  pomůcky  do  TV,  kryty 
náklady na cestovné a školení DVPP pedagogů a další.

K bodu 20
V  rámci  OPVK  -  oblast  podpory  Další  vzdělávání  pracovníků  škol  a  školských  zařízení  - 
realizujeme v letech 2010 - 2012 projekt Aktivně ke vzdělávání.  Pedagogové školy se spolu se 
zástupci partnerských škol zúčastňují školení, připravovaných "na míru".

Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku města Staré Město a vlastních zdrojů

1 materiál:
2 čistící prostředky 63 961,17 Kč
3 kancelářské potřeby 120 166,40 Kč
4 mat. na opravy a údržbu 72 423,30 Kč
5 všeobecný 174 275,04 Kč
6 pohonné hmoty 17 968,00 Kč
7 učební pomůcky 5 657,00 Kč
8 knihy, tisk 10 968,00 Kč
9 DDHM do 3tis.Kč 171 671,67 Kč
10 DDHM 137 219,20 Kč
11 voda 282 146,08 Kč
12 el.energie 564 240,20 Kč
13 teplo 1 490 524,00 Kč
14 opravy a udržování 586 914,60 Kč
15 cestovné 1 491,00 Kč
16 fond reprezentace 4 944,00 Kč
17 služby pošt 5 989,00 Kč
18 služby telekomunikací 101 273,11 Kč
19 služby:
20 plavání, DAT, OTR, hala
21 účetnictví, střežení, revize 413 989,37 Kč
22 praní prádla 7 876,00 Kč
23 ostatní služby 354 038,90 Kč
24 DDNM 27 580,00 Kč
25 mzdové náklady - OON 137 035,64 Kč
26 služby pen. ústavů 56 039,02 Kč
27 pojištění auta 6 246,00 Kč
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28 pojištění žáků 20 842,00 Kč
29 náklady roku 2009 6 377,00 Kč
30 odpisy DHM a DNM 1 155 644,70 Kč
31 ostatní náklady 6 503,51 Kč
32 technické zhodnocení 10 532,40 Kč
33 potraviny 2 745 473,44 Kč
34 stravovací karty 11 070,00 Kč
35 zájezdy, LVK 1 022 277,54 Kč

Celkem 9 793 357,29 Kč

K bodu 9
Z   DDHM  do  3.000,-  bylo  zakoupeno  např.:  rohož,  držák  na  televizor,  věšáky,  kleště,  židle 
pro jednu třídu, židle pro místnost psycholožky.

Z daru SRPŠ byly zakoupeny boty na běžky a koberce pro 1.třídy .
Z daru Nadace DKS bylo zakoupeno florbalové vybavení - hole, dresy, branky.

K bodu 10
Z DDHM bylo zakoupeno např.: čerpadlo, žebř, počítače, vysavač, lavice, pro obě školní jídelny 
byly zakoupeny výdejní vozíky na zeleninové saláty.

K bodu 14
Kromě běžných oprav strojů a přístrojů, jsme provedli renovaci oken na budově č.715 a na části 
budovy č.1000.

K bodu 20 - 24
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, BOZP.

Investiční příjmy

1 příspěvek do investičního fondu 100 279,60 Kč

Investiční výdaje

1 interaktivní tabule 72 875,00 Kč
2 technické zhodnocení - teplá voda na WC 27 404,60 Kč

Hodnocení školy

Hodnocení školy probíhá v daných intervalech samostatně.

Závěr výroční zprávy
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V uplynulém školním roce jsme se snažili  využít poznatky získané na školeních a začlenit  je 
do výuky. 
Opět jako každoročně jsme nabídli žákům širokou škálu volitelných předmětů.  Naši žáci byli 
úspěšní při přijímacím řízení i v řadě soutěží a olympiád. 
Škola organizovala  okresní  kola  soutěží  a  akreditované  vzdělávací  akce pro učitele  ostatních 
škol.
Škola se významně podílí i na charitativní činnosti.
I nadále budeme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou. Od školního roku 2009/2010 jsou 
pouze třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky, protože na II. stupni se již ve všech 
třídách učilo podle vlastního školního vzdělávacího programu. 
Věříme, že budeme úspěšní v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, budeme 
nadále integrovat žáky s tělesným i zrakovým postižením a věnovat se nadaným žákům.
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 2011

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 31. srpen 2011

Předložení radě školy: září 2011

Podpis ředitele a razítko školy:

Obsah
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