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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 01.01.2003 příspěvková organizace 

 

Ředitel školy:   Mgr. Josef Jurnykl  

pověřen dne 01.02.1990, jmenován dne 01.06.1990 

 

Zástupci školy:  Jaroslava Kučová, jmenována dne 01.07.1993 (statutární zástupce) 

Mgr. Iva Klimešová, změna pracovní smlouvy od 03.09.2001  

 

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: 14.03.1996 

 

Poslední aktualizace v síti: 01.09.2006 

 

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

  Starosta: Josef Bazala 

www.staremesto.uh.cz       

e-mail: sekretariat@staremesto.uh.cz 

telefon: 572 516 402 

 

Školská rada:  1. jednání dne 21.06.2005 

    předseda Radoslav Malina, malina@staremesto.uh.cz   

 

Občanské sdružení   Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město 

    předseda Josef Maňák, strytet@quick.cz 
 

 

mailto:strytet@quick.cz
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Základní údaje za školní rok 2011/2012 (stav k začátku školního roku) 
 

 
Počet tříd 

/skupin 
Počet žáků 

Počet žáků 

na třídu 

/skupinu 

Přepočtený 

počet 

ped.prac. 

 

Počet žáků 

na ped.úvazek 

1. stupeň 16 327 20,43 18,3 17,86 

2. stupeň 15 345 23,00 25,5 13,53 

Školní družina 5 148 29,60 4,2 35,23 

Školní klub* 39 
299 (z toho 

33 MŠ) 
7,60* 2,4 124,58 

V pedagogických pracovnících nejsou započteny asistentka pedagoga pro žáka s autismem (úvazek 

0,74), asistentka pedagoga pro žáky z nepodnětného prostředí (úvazek 0,38), dvě asistentky 

pro žáky se SPUCH (úvazky 0,66 a 0,36) a  školní psycholožka (úvazek 0,75).  

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 100 287 95 5,2 

Komenského 1720 320 73 5,6 

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 

(96 žáků) 

 

Nové metody: v 1. ročníku se žáci jedné třídy učili číst genetickou metodou, ve dvou 

třídách analyticko-syntetickou 

vyučující začleňují do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy, 

kritického myšlení, uplatňují projektovou výuku, pracují 

s interaktivními tabulemi 

Volitelné předměty:  

7. ročník:   

Cvičení z jazyka českého (2 skupiny) 

Programování (2 skupiny) 

Cvičení z matematiky (2 skupiny) 

     

8. a 9. ročník  
Jazyk německý (druhý cizí jazyk - 2 skupiny) 

Cvičení z matematiky  (4 skupiny)    

Tvorba www (1 skupina) 

Finanční gramotnost (1 skupina) 

Sportovní hry (zaměření na florbal, volejbal, softbal, aerobic – celkem 

6 skupin) 

Psaní na klávesnici (1 skupina)  

Cvičení z jazyka českého (3 skupiny) 
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Chemicko-biologická praktika (2 skupiny) 

Chemické hry a pokusy (5 skupin) 

Počítačová grafika (5 skupin) 

Výtvarné činnosti (1 skupina) 

Konverzace v jazyce anglickém (1 skupina) 

Programování (1 skupina) 

Technické kreslení (1 skupina) 

Volba povolání (1 skupina) 

Zajímavá fyzika (1 skupina) 

Zajímavá matematika (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. i 

v 9. ročníku čtyři hodiny (z toho někteří tři hodiny druhý cizí jazyk). Všichni žáci 8. ročníku mají 

zařazen předmět 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 2011/2012 (včetně ŠD a ŠK) 
 

 počet fyzických osob přepočtené  

úvazky 

Interní pracovníci 60 50,99 

Externí pracovníci  11 0,86 

V tabulce jsou započteny asistentka pedagoga pro žáka s autismem (úvazek 0,74), asistentka 

pedagoga pro žáky z nepodnětného prostředí (úvazek 0,38), dvě asistentky pro žáky se SPUCH 

(úvazky 0,66 a 0,36) a školní psycholožka (úvazek 0,75). 
 

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012  
   

Poř. číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikovanost 

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.  

8. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 1. st. + uč. MŠ 

9. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Spec. pedagogika 

10. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Hv 

11. učitelka 0,32 VŠ spec. pedagogika + M II. st. 

12. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st. + Aj 
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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. + Nj 

18. učitelka  1 VŠ učitelství 1. st. + Vv 

19. učitelka 1 VŠ učitelství 1. st.  

20. asistentka pedagoga 0,38 VŠ spec. pedagogika + M II. st. 

21. asistentka pedagoga 0,74 VŠ právo a mezinárodní obchod 

22. asistentka pedagoga 0,363 SEŠ 

23. asistentka pedagoga 0,66 VŠ spec. pedagogika 

II. stupeň (začátek šk. roku) 

1. učitel           0,318 SŠ, Hv 

2. učitelka 1 VŠ učitelství Č, D 

3. učitelka 1 VŠ učitelství Aj, Hv 

4. učitelka 1 VŠ učitelství Č, Vz 

5. učitelka 0,546 VŠ učitelství M, Tv 

6. učitelka 0,546 VŠ učitelství Z, Př 

7. učitelka 1 VŠ učitelství Č, Vo 

8. učitelka 0,5 VŠ učitelství Č, Vv 

9. ředitel           1 VŠ učitelství Č, D 

10. učitelka 1 VŠ učitelství Aj 

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. učitelka 0,818 SŠ, Vv 

18. učitelka 0,728 VŠ učitelství Č, Vo   

19. učitelka 1 VŠ učitelství Geo,F 

20. učitel 1 VŠ učitelství Př, Tv  

21. učitel 1 VŠ učitelství Tp, Př, Inf  

22. učitelka 0,954 VŠ učitelství Tv, spec. ped. 

23. učitel 1 VŠ učitelství M, Vo 

24. učitelka 0,273 VŠ učitelství Hv, Nj 

25. učitelka 1 VŠ učitelství Č, Hv           

26. učitelka 1 VŠ učitelství M, Ch, Inf 

27. učitelka 1 VŠ učitelství Př, Ch 

28. učitelka 0,818 VŠ učitelství Z, D   

29. učitel 1 VŠ učitelství Př, Tv 

30. psycholožka 0,75 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 0,55 VŠ právo a mezinárodní obchod 
 

Průměrný věk pedagogických pracovníků na 1. stupni se snížil na 42 (41,5 s asistentkami) let 
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a ve školní družině na 45,5 roku. Na I. stupni pracoval ve sboru jeden muž, jedna důchodkyně, která 

v lednu vystřídala odcházející paní učitelku, čtyři asistentky pedagoga. Jedna pro žáky se sociálním 

znevýhodněním, druhá pracovala s autistickým žákem a dvě se žáky se SPUCH.  

Výuku jazyků zajišťova1y na I. stupni tři plně aprobované vyučující a jedna s jazykově-

metodickým kurzem. Dvě učitelky byly i nadále na mateřské dovolené.  

S koncem školního roku z I. stupně odchází dvě učitelky a dvě asistentky pedagoga. 

Na II. stupni byl průměrný věk 40,9 let, pracovalo zde 8 mužů. V průběhu školního roku odešla 

jedna vyučující, čtyři vyučující jsou na mateřské a rodičovské dovolené. Na jiné školy díky návratu 

pracovnic z rodičovské dovolené odchází dvě vyučující. 

 

Věkové složení pedagogů 
 

věk 20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-66 

I.stupeň 2 4 1 1 6 7 2 2 1 

II.stupeň 1 8 2 4 0 3 5 7 0 

celkem 3 12 3 5 6 10 7 9 1 

 

V tabulce jsou započítáni učitelé, asistenti pedagoga a psycholožka.  

 
 

 

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 
 

I. stupeň 

 

Třída Celkem Kvalifikovanost 

 hodin Ú % O % P % N % 

1. 60 60 100             

2. 88 88 100             

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 72,5 72,5 100       

Anglický jazyk 79 79 100       

Německý jazyk 6 6 100       

Matematika 76 76 100       

Výchova k občanství 14 14 100       

Tělesná výchova 40 40 100       

Zeměpis 27,5 27,5 100       

Dějepis 30 30 100       

Přírodopis 27,5 27,5 100       

Hudební výchova 15 8 53,3 7 46,7     

Výtvarná výchova 24 6 25 18 75     

Fyzika 29 29 100       

Chemie 14 14 100       

Výchova ke zdraví 8 8 100       

Praktické činnosti 27 27 100       

Informatika 24 24 100       

Volba povolání 1 1 100       

Psaní na klávesnici 1     1 100   

Technické kreslení 1 1 100       

Finanční gramotnost 4 4 100       

Chemicko-biologická 2 2 100       

Chemické hry 7 7 100       

Celkem druhý stupeň 529,5 503,5 95,1 25 4,7 1 0,2   

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

pedagogická, N - nevyhovující 
 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2011/2012 
 

 počet fyzických osob přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 24 21,23 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2011/2012 
 

 Pracovní zařazení Úvazek 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) 

9.  kuchařka 1 SO ekonomické 

10.  kuchařka 0,95 maturita + vyučena (kuchařka) 

11.  kuchařka 0,95 vyučena (kuchařka) 
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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. Třídnické hodiny jinak 25 

2. Osobnostní a sociální výchova - základy 10 

3. Osobnostní a sociální výchova v humanitních předmětech 13 

4. Osobnostní a sociální výchova v přírodovědných předmětech 12 

5. Šikana ve školním prostředí 50 

6. Finanční gramotnost na 1. stupni 1 

7. Vzdělávání žáků s autismem 3 

8. Rozvoj grafomotoriky u dětí předškolního a mladšího školního věku 1 

9. Řízení lidských zdrojů – Leadrem uvnitř 3 

10. Zdravý životní styl ve školách z pohledu bezpečnosti  2 

11. Etiketa oblékání – Leadrem uvnitř 4 

12. Řízení kvality škol a školských zařízení 2 

13. Autista ve škole – ověřování metod práce v praxi 1 

14. ICT na míru 9 

15. Drogová problematika 1 

16. Asertivita v rodině a ve škole 25 

17. Motivační setkání učitelů anglického jazyka 1 

18. Oxford – Homework + Listening 1 

19. Oslavy, svátky v hodinách anglického jazyka 1 

20. Reading skills 1 

21. Hraj o Zemi 1 

22. Jak učím fyziku 1 

23. Vedení KMD 1 

24. Energetická efektivita a úspory 1 
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25. Personalistika 1 

26. Změny právních předpisů 3 

27. Konference Smart Board 2 

28. Aktuální informace o změnách v regionálním školství 2 

29. Seminář ke standardům 2 

30. Seminář k monitorovacím zprávám OP VK 2 

31. Odměňování pracovníků ve školství 1 

32. NIQES 1 

33. Seminář pro žadatele o dotace 1 

34. Sebeuvědomění – Leadrem uvnitř 4 

35. Řízení projektů – Leadrem uvnitř 4 

36. Rozumět dějinám – Běsy o 2. světové válce 1 

37. Rozumět dějinám 1 

38. Specializační studium ICT koordinátora 1 

39. Práce s talenty 1 

40. Šetrná jízda 1 

41. Lyžařský instruktorský kurz 1 

42. Kurz snowboardingu 1 

43. Nebezpečná internetová komunikace 1 

44. Alergie a astma ve škole 1 

 

 

Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků 

  
I v letošním školním roce probíhalo další vzdělávání našich vyučujících převážně v rámci projektu 

Aktivně ke vzdělávání. Vyučující absolvovali kurzy Třídnické hodiny jinak, Šikana ve školním 

prostředí, Základy osobnostní a sociální výchovy, Osobnostní a sociální výchova v přírodovědných 

a v humanitních předmětech, Asertivita v rodině a ve škole, ICT na míru. 

Čtyři vyučující se zapojily do cyklu víkendových seminářů Leadrem uvnitř. 

Kromě toho jsme pokračovali ve vzdělávání souvisejícím s tvorbou školního vzdělávacího 

programu a se zaváděním informačních technologií do výuky, využívali jsme nabídek vzdělávacích 

agentur. 
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Údaje o zařazování dětí a žáků 
  

 Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2011/2012 
 

Zapsaní do 1. třídy Počet žádostí o odklad Nastoupí do 1. třídy 2012 

99 40 59 
 

 

Výsledky výchovy a vzdělávání 
 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2011/2012 
 

Ročník celkem vyznamenání prospělo neprospělo 

1. 60 60 0 0 

2. 86 84 1 1 

3. 60 52 7 0 

4. 61 52 9 0 

5. 59 45 12 2 

Celkem 1.stupeň 326 293 29 3 

6. 95 46 46 3 

7. 88 42 45 1 

8. 74 36 38 0 

9. 88 36 52 0 

Celkem 2.stupeň 345 160 181 4 

Škola celkem 671 453 210 7 

Jedna dívka z I. stupně ze zdravotních důvodů bude opakovat ročník, nebyla hodnocena ze dvou 

předmětů. 

Údaje odpovídají počtu žáků na závěr školního roku. 
 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2011/2012   
 

Název školy Přijato 

Gymnázium Uherské Hradiště 9 

Gymnázium Velehrad 1 

SOŠ Gymnázium Staré Město 10 

SOŠ a Gymnázium Staré Město – ekonomie 2 

SOŠ a Gymnázium Staré Město – agropodnikání 1 

UMPRUM Uherské Hradiště 4 

Gymnázium Zlín 1 

Obchodní akademie Uherské Hradiště – obchodní akademie 9 

Obchodní akademie Uherské Hradiště – informatika 1 

SŠ průmyslová, hotelová  a zdravotnická Uherské Hradiště  

                                                                 – zdravotní asistent 5 

                                                                 – PC grafika 2 

                                                                 – strojírenství 4 

                                                                 – hotelnictví a turismus 2 

SPŠ dopravní Břeclav                                                                             1 

SPŠ Otrokovice  – aplikovaná chemie                                                           1 
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Střední vojenská škola MO Moravská Třebová                                                                 1 

SOŠ Mesit Uherské Hradiště – mechanik elektronik 1 

–  umělecký kovář 1 

COPT  Uh. Brod                   –  puškař                                             2 

SPŠ  Hranice na Moravě       –  hasič                                             1 

SPŠ  Uherský Brod                – sociální činnosti 1 

SOŠ technická Mojmír          –  automechanik 2 

–  truhlář 1 

–  mechanik seřizovač 4 

–  strojní mechanik 1 

–  pozemní stavitelství 2 

SŠ pedagogická a sociální Zlín 3 

SOŠ Bzenec –  kuchař 1 

SPŠ Zlín – pozemní stavitelství 6 

SPŠ Hodonín – pozemní stavitelství 1 

SOŠ, SOU služeb Uherské Hradiště – kadeřnice          1 

Střední pedagogická škola Kroměříž                    1 

SOU Otrokovice –  zedník 1 

SOU lesnické Šternberk 1 

SOU Uherský Brod        

–  automechanik 1 

–  pekařka 1 

–  instalatér 1 

Neumístěn 1 

Celkem  89 

 

Shrnutí 

 

Gymnázia SOŠ SOU 

s maturitou 

SOU Umělecké Neumístěno Celkem 

21 44 9  10 4 1 89 
 

Odchod z I. stupně 

 

Gymnázium Sportovní škola Jazyková škola 

5 0 0 

 
Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky 

 

Žáci ZŠ Staré Město Žáci ostatních škol 

přihlášení přijatí přihlášení přijatí 

24 11 22 14 
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Hodnocení  výsledků výchovného působení   
  

Problematika výchovného poradenství na škole  

 

I. stupeň 

V průběhu školního roku pracovalo ve škole osm skupin nápravné péče pod vedením dvou 

speciálních pedagožek. Dvacet pět dětí bylo integrováno na základě vyšetření KPPP Zlín 

s pobočkou v Uherském Hradišti. Ve třech případech jsou děti integrovány v SPC. Dvě ve Zlíně a 

jeden žák v Kroměříži. Tento žák má po celou dobu vyučování svou asistentku.  

Pro všechny tyto děti byl třídními učiteli vypracován individuální plán, který byl vždy schválen 

rodiči, ředitelem školy a poradenskými pracovišti. 

V pololetí i na konci školního roku bylo každému integrovanému žákovi vypracováno speciálním 

pedagogem hodnocení jeho práce v nápravném kroužku. 

Ve školním roce 2011/2012 bylo do KPPP v Uherském Hradišti odesláno na vyšetření 49 žáků. 

Ve dvou případech jim byla přidělena asistentka pedagoga. 

I v tomto školním roce se romským dětem věnovala asistentka pedagoga pro žáky ze socio-kulturně 

znevýhodněného prostředí, která působí na naší škole. Letos individuálně pracovala se sedmi dětmi. 

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. 

Stejně jako vloni 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. Rodiče byli 

seznamováni na třídních schůzkách s podmínkami pro přijetí. 

V průběhu školního roku probíhaly v několika třídách programy připravené a realizované školní 

psycholožkou. Převážně pracovala se žáky čtvrtého ročníku, kde se projevovalo agresivní chování 

mezi žáky. Nutná zde byla úzká spolupráce všech vyučujících a zaměstnanců školy. 

 

II. stupeň 

Při řešení problémů spolupracuje výchovná poradkyně se školní psycholožkou, preventistou 

a vedením školy.  

Problémoví žáci jsou konzultováni se školní psycholožkou. Měla několik sezení se třídou VI. A a 

individuální konzultace s rodiči a jednotlivými žáky. Výchovná poradkyně řešila spolu s třídními 

učiteli a rodiči kázeňské přestupky žáků. 

V květnu a červnu výchovná poradkyně spolu s třídními učiteli provedla testy  programu 

SOCIOKLIMA, které budou konzultovány v září školního roku 2012/2013. Jednalo se o  třídy 

VI. A, VI. B, VI. C, VI. D a VIII. B. 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. 

V říjnu navštívili žáci 9. ročníku Informační centrum Úřadu práce v Uherském Hradišti. 

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 vzhledem 

k možnosti podávání dvou přihlášek. 

V říjnu žáci obdrželi příručky k volbě povolání a Atlas školství s přehledem škol. Žáci se zúčastnili 

exkurzí do podniků našeho regionu, které pořádala hospodářská komora. 

Do konce listopadu byly odeslány 4 přihlášky na umělecké školy. 

V lednu byla provedena instruktáž žáků k vyplňování přihlášek, které jim byly rozdány v den 

vydávání vysvědčení spolu se zápisovým lístkem. 

Rodiče i žáci během školního roku využívali konzultační hodiny a žáci měli možnost konzultovat 
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výsledky testu k volbě povolání  Z-kariéra. 

Přijímací zkoušky proběhly v dubnu a 2. kolo přijímacích zkoušek na některých školách se 

uskutečnilo začátkem  května 2012. 

V tomto školním roce odchází z naší školy 89 žáků, z  9. ročníku 88 žáků a 1 žák ze  7. ročníku, 

který ve vzdělávání nepokračuje. 

Výchovná poradkyně se účastnila pohovorů s rodiči při řešení výchovných problémů žáků naší 

školy. Také se pravidelně účastnila akcí pořádaných KPPP Zlín – pobočka Uherské Hradiště. 
. 

Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

 

Jako každý rok jsme se věnovali největšímu problému rizikového chování - šikaně. Již tradičně 

proběhl na naší škole průběžný dotazníkový průzkum na výskyt šikany. Spolupracují na něm školní 

metodik prevence a třídní učitelé. Dotazníky zadávají třídní učitelé na třídnických hodinách, žáci 

anonymně odpovídají na otázky související se šikanou na škole. Dotazníky jsme komplexně 

vyhodnotili a zjištěné případy většinou mírnějších forem šikany jsme v konkrétních případech řešili 

se žáky a rodiči, a to ve spolupráci s vedením školy, školního metodika prevence, školní 

psycholožky, výchovného poradce a třídních učitelů. Nejvýraznější případy šikany byly 

konzultovány s rodiči. 

V jedné čtvrté třídě je situace s šikanou stále napjatá. Objevily se zde mezi šesti žáky prvky šikany 

a kyberšikany. Tato třída s paní učitelkou úzce spolupracuje s psycholožkou školy.  

Ve čtvrtých a pátých třídách se objevují případy vulgárního vyjadřování. V páté třídě jedna šikana 

s podezřením na rasismus. 

S rodiči, vedením školy a třídními učiteli proběhly konzultace. 

Žáci pátých tříd budou rozděleni a vytvoří nové kolektivy žáků v 6.třídách. Není tedy potřeba 

navštěvovat středisko výchovné péče, ale je nutné pokračovat v diskuzi se žáky a přistupovat 

individuálně k problémovým dětem.  

Žáci naší školy mají také možnost svěřovat se se svými problémy prostřednictvím schránky důvěry. 

Tradicí se na naší škole stal preventivně výchovný program Hasičského záchranného sboru 

Zlínského kraje Hasík. V listopadu a v prosinci navštívili ve třídách žáky druhého ročníku 

vyškolení instruktoři HZS ZLK s preventivně výchovným programem v oblasti požární ochrany a 

ochrany obyvatelstva. Děti se pod jejich vedením učily správnému chování v krizových situacích. 

V červnu se žáci vydali na prohlídku hasičské stanice do Uherského Hradiště. 

Ve druhé části školního roku probíhaly průběžně ve 2., 3., 4. a 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 peer aktivistů, kteří byli vybráni a v průběhu celého školního roku 

systematicky proškolováni prostřednictvím školního metodika prevence a školní psycholožky. 

Letos se jednalo o 11 žáků osmého a osm žáků devátého ročníku, kteří byli předem připraveni a 

zaškoleni také prostřednictvím výcvikových aktivit na PPP Uherské Hradiště.  

Peer program probíhal v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství a výtvarné výchovy 

v měsících květnu a červnu v souladu s časovými plány těchto předmětů.  

Už v minulém školním roce jsme zavedli vyhodnocení každé hodiny peer programu 

prostřednictvím krátkého dotazníku, kteří vyplňují učitelé přítomní v hodinách a předávají žákům, 
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popř. škol. metodikovi prevence. 

Školní psycholožka se mj. věnovala proškolování nových peer aktivistů ze sedmého ročníku, kteří 

ale prozatím realizovali peer program pouze na 1. stupni. Jejich školení probíhalo ve dvou rovinách, 

a to teoretické informace a jejich aplikace u žáků a sebepoznání a osobnostní rozvoj peer aktivisty. 

Mezi hlavní akce, které na naší škole ve školním roce 2011/2012 proběhly a které byly na prevenci 

konkrétně zaměřené, patřily: 

Zdravotnická přednáška pro žáky 6. ročníku – téma: Dospívání 

Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži – 8.ročník – přednáška policie ČR 

Preventivně výchovný program HZS Uherské Hradiště – Hasík – 6.roč. 

Šikana ve školním prostředí a její řešení – školení pro pedagogy 

Základy právního vědomí, trestně právní odpovědnost mladistvých – beseda pro 9. ročník 

Sociálně právní ochrana dětí – beseda žáků 6. ročníku s pracovnicemi OSPOD 

Zdravotnická přednáška pro dívky 9. ročníku – lékařky uherskohradišťské nemocnice 

Na základě již realizovaného projektu funguje na naší škole Školní poradenské centrum, ve kterém 

spolupracují školní psycholog, výchovné poradkyně a školní metodici prevence obou stupňů. 

Ve školním roce 2011/2012 jsme také odhalili a posléze museli řešit několik případů mírnějších 

forem kyberšikany a také sebepoškozování našich žáků. Je smutné konstatovat, že v posledních 

letech přibývá úzkostných a depresivních dětí a dospívajících, kteří svá trápení řeší tím, že jsou 

sami k sobě agresivní.  

Problémem tohoto školního roku byly také 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 (v pěti 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 107 23 9 5 

II. stupeň 113 77 48 21 

Celkem 220 100 57 26 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 

 I. stupeň II. stupeň 

2 – uspokojivé 2 9 

3 – neuspokojivé 0 4 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2011/2012 
 

 I. stupeň II. stupeň 

1. pololetí 19 123 

2. pololetí 20 195 

za školní rok 39 318 
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Údaje o integrovaných žácích (konec školního roku): 

 

Druh postižení  Počet žáků 

Sluchové postižení 1 

Zrakové postižení 1 

Tělesné postižení 0 

S kombinací postižení 2 

S vývojovými poruchami učení 26 

S vývojovými poruchami chování 2 

Autismus 1 

Nadaný žák 1 

 

V tomto školním roce bylo na I. stupni integrováno 29 žáků. Ve dvaceti třech případech šlo o žáky 

s vývojovými poruchami učení, o jedno dítě s poruchami chování, u dvou žáků se jednalo současně 

o vývojové poruchy učení i chování. Tito žáci ve vyučování spolupracovali s asistentkou pedagoga. 

Jedna žákyně měla zrakové a jedna sluchové postižení. Všichni integrovaní žáci ve výuce pracovali 

podle individuálního vzdělávacího plánu a navštěvovali kroužek dyslexie. 

Jeden žák je autista. Ten pracoval během celého vyučování s asistentkou pedagoga. 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 a v lednu 

získal integraci ještě 1 žák.  Vzhledem k malému počtu žáků byla vytvořena jedna pracovní 

skupina, která se scházela každý týden 1 vyučovací hodinu. Ostatní žáci, kteří byli vyřazeni 

z integrace, byli při vyučování zohledňováni dle pokynů MŠMT. 

Během školního roku bylo posláno 7 žáků na vyšetření na KPPP a 2 žáci na Help.  

 

Soutěže a přehlídky  
 

V uplynulém školním roce se žáci zapojili do těchto soutěží: 

 

Pythagoriáda  

Matematická olympiáda  

Matematický klokan  

Přírodovědný klokan 

Sudoku 

Archimediáda 

Fyzikální olympiáda 

Chemická olympiáda 

Zeměpisná olympiáda 

Biologická olympiáda 

Dějepisná olympiáda 

Olympiáda z jazyka anglického 

Olympiáda z jazyka českého 

Recitační soutěž 

Bobřík informatiky 

Soutěž v textovém editoru 

Malování na PC 

Přírodovědná soutěž MěÚ 

Zazpívej, Slavíčku  

Mc Donald´s Cup 

Dopravní soutěž 

Plavecké závody 

Halová olympiáda 1. stupeň ZŠ  

Výtvarné soutěže 

Sportovní hry pro 5. ročník 

Atletický čtyřboj 

Přespolní běh 

Orion florbal cup 

Pohár rozhlasu 

Softbalová liga 

Volejbal 

Žaliflo 

Coca cola školský pohár 

Píšu povídky, píšu básně 

O pohár starosty 

Finanční gramotnost 

Bobřík informatiky 

Sapere – vědět, jak žít 

Holešovská Regata 
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Významná umístění a výsledky v soutěžích 
 

Finanční gramotnost 

- Marek Náplava, IX.D, Ondřej Zálešák, IX.B, Tomáš Šácha, IX. B - 2. místo v celostátním kole, 

1. místo v krajském i okresním kole 

Sudoku 

- Karolína Gebrtová, IX.D, 1. místo v krajském kole 

Matematický klokan 

- Viktorie Všetulová, II.B, 1. místo v celostátním kole, kategorie Cvrček 

- Jana Magdalena Jara, III.C, 1. místo v celostátním kole, kategorie Cvrček 

- Jakub Balga, VII.D, 1. místo v okresním kole, kategorie Benjamín 

Olympiáda v jazyce anglickém 

- Karolína Bartošíková, VII.D, 3. místo v okresním kole 

Zeměpisná olympiáda  

- Milan Koželuha, IX.D, 3. místo v okresním kole  

Matematická olympiáda 

- Patrik Bundzel, VIII.C, 3. – 5. místo v okresním kole 

Píšu povídky, píšu básně 

- Lucie Korvasová, VII.D, 2. místo v kategorii poezie 6. – 7. ročník 

- Tereza Mořická, IX.D, 1. místo v kategorii poezie 8. – 9. ročník 

- Iveta Opluštilová, IX.B, 2. místo v kategorii ex-libris 

- Tereza Belantová, IX.B, čestné uznání v kategorii ex-libris 

Testování Scio 

- Václav Malina, IX.D, nejlepší výsledek v testování matematiky ve Zlínském kraji 

Zazpívej, slavíčku 

- Lukáš Balajka, VI.B, Barbora Tymrová – postup do oblastního kola 

- Lukáš Balajka, VI.B, absolutní vítěz a postup do celorepublikového kola ve Velkých Losinách 

Regionální přehlídka dětských verbářů 

- Lukáš Balajka, VI.B, 1. místo ve střední kategorii 

- Robin Feldvabel, 2. místo ve střední kategorii 

- Tomáš Horníček, VII.C,  2. místo v nejstarší kategorii 

- Jakub Zemek, 3. místo v nejstarší kategorii 

Žákovská liga florbalu - Žaliflo 

- 2. místo v okresním kole 

Volejbal 

- 5. místo v krajském přeboru žáků 

Softbal 

- 1. místo v okresní Slovácké lize 

- 5. místo v celorepublikovém finále základních škol 

Halová kopaná 

- 2. místo v okresním kole 

Coca cola školský pohár v kopané 

- 2. místo v okresním kole 
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Pohár rozhlasu 

- 1. místo v okresním kole družstva mladších žáků, 3. místo v krajském kole 

- 3. místo družstvo starších žáků v okresním kole 

Atletický čtyřboj 

- Tomáš Jelínek, V.C, 1. místo ve skoku dalekém  

- Marek Skřivan, V.A, 1. místo v běhu na 600 m 

- 1. místo družstvo mladších žáků v okresním kole, 1. místo v krajském kole 

Orion florbal cup  

- 3. místo družstvo starších žáků v okresním kole 

Přespolní běh v Uherském Ostrohu 

- 3. místo družstvo mladších žáků v okresním kole 

- 3. místo družstvo starších žáků v okresním kole 

Mc Donald’s Cup 

- 1. místo družstvo 2. – 3. tříd v okrskovém kole 

- 1. místo družstvo 4. – 5. tříd v okrskovém kole, 3 místo v okresním kole 

Plavecké závody 

- Rudolf Stindl, II.C – 1. místo 

- Klára Tomiková, II.C a Dalibor Kalina, IV.C – 3. místo 

- 2. místo štafeta žáků 2. ročníku 

- 3. místo pro ZŠ Staré Město v soutěži o Putovní pohár plavecké školy  

 

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy 

- vydání informační brožury pro rodiče 

- setkání učitelů matematiky 

- zájezd Květná (reprezentanti školy v soutěžích) 

- spolupráce se školou na Slovensku (výměna záložek, ...) 

- poznávací pobyty 6. tříd 

- polonéza žáků 9. tříd (3 skupiny) 

- Olympijské dny 

- předplatné do Městského divadla Zlín 

- sběry papíru a víček 

- 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 do Zbrojovky, do Letu Kunovice  

- návštěva SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické 

- návštěvy Slováckého muzea a archívu, galerie, knihoven 

- wellnes 

- vánoční jarmarky, Mikulášská škola 

- vystupování folklorní skupiny při akcích školy 

- pořad Tajemství energie 
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- 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) 

- Den jazyků 

- lyžařské výcvikové kurzy 

- pořady Dolinečky 

- testy Scio ( 8., 9. ročník) 

- adopce dítěte v Africe, beseda o adopci  

- výstava ovoce a zeleniny 

- výstava Hana Brady 

- matematické soustředění 6.D a 8.C na Kopánkách 

- rozloučení se žáky 9. ročníku 

- exkurze 5. ročníku do Prahy 

- přírodovědné a vlastivědné vycházky, přednášky 

- Čas proměn - zdravotnické přednášky pro dívky 6. ročníku 

- duševní zdraví – besedy pro žáky 6. ročníku 

- návštěva 4. ročníku dopravního hřiště v Uherském Hradišti 

- pasování na čtenáře žáků 1. ročníku 

- exkurze Moravský kras, Macocha 4. ročník 

- pohádkový zápis dětí do 1. tříd 

- návštěvy dětí z mateřských škol 

- karnevaly 

- šesťáci průvodci 

- exkurze 4. ročníku Brno - Antropos, hvězdárna 

- třídní a ročníkové projekty např. Alternativní zdroje energie, Poznáváme země EU, Oborové dny 

- realizace projektu EU peníze školám 

- realizace projektu Aktivně ke vzdělávání 

- e-twinning  - spolupráce s francouzskou, tureckou, polskou, řeckou, rumunskou a finskou školou 

- besídky ke Dni matek, zábavná odpoledne pro rodiče 

- Hasík 

- exkurze v Kovosteellu – 5. 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 

- beseda s M. Bittnerovou 

- Den otevřených dveří 

- besedy v knihovně ve Starém Městě a v knihovně B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti 

- noční výlet do světa fantazie (spaní ve škole) 

- šachy 
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- besedy s policií: Bezpečný domov, Bezpečná cesta do školy, Rizika internetu 

- návštěva Charáče 

- Záhady T. Wizarda – natáčení ČT 

- Trestní a rodinné právo (přednáška pro žáky 9. ročníku) 

- Právní ochrana dětí – beseda pro žáky 6. ročníku 

- prevence kouření – beseda s psycholožkou 

- vánoční a velikonoční dílničky 

- Den Země, Den dětí 

- návštěva jarmarku vědy a techniky 

- koloběžkiáda 

- Rodiče čtou dětem (Buchtováno) - posezení nad knihou 

- zájezd do Vídně 

- zájezd do Francie 

- Holešovská Regata 

- ozdravný pobyt dětí 3. tříd 

- dopravní akce žáků 3.C s Policií ČR  

- Koloběžkiáda, jízda zručnosti na kole 

- srovnávací testy žáků 5. a 9. tříd 

- srovnávací testy žáků 3. tříd (Jalubí, Nedakonice, Staré Město, Zlechov) 

 

 

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 217 žáků 5. až 8. ročníku uherskohradišťských a 

uherskobrodských škol a odpovídajících ročníků gymnázií. 

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 214 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 5 873 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 1 323. 

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. 

V letošním roce jsme zorganizovali setkání učitelů matematiky. Na něm se diskutovalo 

o matematických soutěžích, o standardech a o požadavcích středních škol na znalosti žáků. 

Tvůrcům standardů, organizátorům soutěží i vyučujícím matematiky středních škol jsme zaslali 

závěry z tohoto setkání.  

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 
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- 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 absolvovala kurz ICT na míru jedna skupina našich zaměstnanců. 

 

 

Realizace projektů  
 

Od ledna 2012 je škola zapojena do projektu Rozvoj a metodická podpora poradenských služeb – 

VIP III. Projekt je zaměřen na zvýšení kvality poskytovaných služeb ve školách a školských 

poradenských zařízeních, které jsou poskytovány školními psychology. Díky němu se zvýšil úvazek 

školní psycholožky a veškeré náklady jsou hrazeny z projektu. Psycholožce je poskytována 

metodická podpora a je pro ni zajištěno několikastupňové odborné vzdělávání. Dochází k vytvoření 

sítě metodické podpory, propojení sítí školních a školských poradenských služeb v oblasti 

metodického vedení, vytvoření základu integrované metodické podpory poradenského systému 

v ČR a tím potažmo k podpoře žáků a pracovníků škol a školských zařízení. 

 

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, oblasti 

podpory Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, jsme podali projekt Škola 

pro život II, který od 1. září 2010 realizujeme. Výstupy jsme k 30. červnu 2012 splnili, v září bude 

odeslána monitorovací zpráva. Cílem projektu bylo prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit 

zlepšení stavu vzdělávání na ZŠ Staré Město. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bylo dosaženo 

metodickým vzděláváním a podpůrnými kurzy pedagogických pracovníků, tvorbou a následným 

používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Zvýšení efektivity práce 

se žáky probíhalo individualizací výuky prostřednictvím dělení hodin – cizího jazyka, informatiky a 

volitelných předmětů přírodovědného zaměření. V rámci projektu bylo odučeno celkem 936 hodin 

(jazyk anglický, informatika, volitelné předměty – chemické hry a pokusy, chemicko-biologická 

praktika). Vzniklo 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 jsme realizovali projekty Florbalové mantinely v celkové 

hodnotě 20 000,- Kč a Poznej život za sklem II. v hodnotě 15 000,- Kč. 

V případě prvního projektu jsme zakoupili florbalové vybavení a florbalové mantinely, ve druhém 

došlo ke zlepšení podmínek činnosti přírodovědného kroužku.  

 

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 probíhal dvouletý projekt 

Aktivně ke vzdělávání v celkové hodnotě  877 778,- Kč. 

Partnerskými školami projektu byly ZŠ Uherské Hradiště – Větrná, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a 

MŠ Jalubí, ZŠ Nedakonice a ZŠ a MŠ Zlechov. Realizací projektu jsme inovovali školní vzdělávací 

programy zapojených škol, vzniklo šest výukových materiálů. Vyučující díky získaným 

zkušenostem ze seminářů využívají ve své práci moderní pedagogické výukové metody a nové 

formy práce. Na seminářích získali nástroje pro výchovu a vzdělávání, aby mohli zvyšovat 

kompetence žáků. Zlepšilo se využití ICT a uplatňování moderních technologií, důraz byl kladen i 

na environmentální vzdělávání. Aktivity byly připraveny „na míru" zapojeným školám tak, aby 

jejich efektivita byla co největší.  

Ve školním roce 2011/2012 proběhly tyto aktivity: ICT na míru, Šikana ve školním prostředí a její 

řešení, Asertivita v rodině a ve škole, Třídnické hodiny jinak, Týmová spolupráce v praxi, Základy 
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osobnostní a sociální výchovy, Osobnostní a sociální výchova v humanitních předmětech, 

Osobnostní a sociální výchova v přírodovědných předmětech.  

Stěžejním cílem projektu bylo partnerství, výměna zkušeností i příkladů dobré praxe, zlepšení 

dostupnosti, kvality a atraktivity dalšího vzdělávání. 

Projekt byl 30.06.2012 ukončen a byla vypracována závěrečná monitorovací zpráva. 

 
V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osy programu 

Počáteční vzdělávání, oblast podpory Zvyšování kvality ve vzdělávání podala ve 2. výzvě škola dva 

projekty - Život je život a bez angličtiny to nepůjde a Poznáním k vědění.  

Projekt Život je život a bez angličtiny to nepůjde má za cíl zvýšit kvalitu výuky angličtiny 

v zapojených školách. 

Skládá se ze tří hlavních aktivit, do kterých se zapojí pět škol (ZŠ Staré Město, ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ 

Nedakonice, ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ a MŠ Uherské Hradiště-Větrná). Dojde k rozvoji 

partnerství mezi zapojenými školami, k neformálnímu předávání zkušeností mezi učiteli, 

k vzájemnému poznávání žáků. V rámci projektu dojde k vyrovnání jazykové úrovně mezi 

partnerskými školami, zlepšení konverzačních dovedností žáků i učitelů.  

Těžištěm projektu jsou aktivity pro žáky - konverzační pobyty, využívání jazykových učeben. 

Za hlavní výstupy lze považovat soubory pracovních listů s videoukázkami, vznik anglického 

kalendáře a pexesa. Podstatné je i proškolení pedagogů a včlenění angličtiny do výuky "běžných" 

předmětů (metoda CLIL). 

Požadovaná výše podpory je 5 919 145,- Kč. 

Projekt Poznáním k vědění má za cíl zvýšení kvality vzdělávání v zapojených školách.  

Skládá se ze tří hlavních aktivit, do kterých se zapojí šest škol (ZŠ Staré Město, ZŠ a MŠ Jalubí, ZŠ 

Nedakonice, ZŠ Ostrožská Nová Ves, ZŠ a MŠ Uherské Hradiště-Větrná, ZŠ a MŠ Zlechov). 

V rámci projektu vznikne multifunkční zahrada a dvě učebny v přírodě, žáci absolvují pobyty 

s ekologickou tématikou. Těžištěm projektu jsou aktivity pro žáky, důležité je i zlepšování 

podmínek pro výuku přírodovědných oborů včetně aktivního využívání ICT. Za hlavní výstupy lze 

považovat soubory pracovních listů, vznik her Minimax a Chemiku, zvládni to. Ve spolupráci 

s Městským úřadem Staré Město vzniknou informační materiály pro občany o invazivních 

rostlinách. 

Požadovaná výše podpory je 5 717 153 Kč. 

Ani jeden z projektů nebyl přijat. 

Protože je současná školní zahrada I. stupně v nevyhovujícím stavu, podali jsme v rámci výzvy 

pro předkládání projektů z Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí - Přírodní školy 

- projekt Zahrada v proměnách času. Chceme vybudovat školní arboretum u budov I. stupně. 

Na základě podnětů žáků i rodičů součástí arboreta bude výukový koutek. Posezení budou využívat 

vyučující napříč všemi předměty i při výuce „v přírodě“. 

V rámci projektu chceme realizovat botanickou část rekonstrukce školní zahrady. V následující 

zoologické fázi chceme ve školní zahradě vybudovat ještěrkoviště, hmyzí hotel, jezírko, vybavit 

zahradu odpadkovými koši, pro volnočasové aktivity ohništěm.  

Požadovaná výše podpory je 70 000,- Kč, čekáme na vyhodnocení.  

 

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.  

Zapojili jsme se i do prodeje květinek Ligy proti rakovině, podpořili jsme veřejně-prospěšnou 

sbírku fondu Sidus. 

Jako každoročně jsme podpořili i akci Vánoční hvězda – její výtěžek je věnován na léčbu 
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onkologicky nemocných dětí. 

Významná je adopce dívky z Afriky. Žáci naší školy před sedmi 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 opět Anne zaplatili i zdravotní pojištění. 

I letos pokračovala spolupráce s Ústavem sociální péče ve Starém Městě. Jeho klienti navštívili 

školní jarmark, naše děti navštívily ústav v rámci dne otevřených dveří.  

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 (4 skupiny) 

- angličtina pro nejmenší (2 skupiny) 

- pohybové hry (2 skupiny) 

- logopedie (3 skupiny) 

- výpočetní technika (1 skupina) 

- malý novinář (1 skupina) 

- dovedné ruce (1 skupina) 

- florbal (2 skupiny) 

- softbal (1 skupina) 

- volejbal (4 skupiny) 

- keramický kroužek (3 skupiny)  

- debrujáři (1 skupina) 

- košíková (1 skupina) 

- turistický (1 skupina) 

- Nebojme se matematiky (2 skupiny) 

- teraristika (1 skupina) 

- šachy (2 skupiny) 

- divadelní (1 skupina) 

- folklorní (1 skupina) 

- školní časopis (1 skupina) 

- jazyk anglický (1 skupina) 

- figurková školička (2 skupiny) 

- origami (1 skupina) 

 

 

Postupně se nám daří zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou. Škola má ve třech 

počítačových učebnách instalováno 87 nových počítačů, 3 tiskárny, 3 skenery.  Oba stupně jsou 

připojeny pevným připojením k internetu. Žáci a vyučující mají k dispozici celkem deset 

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 
 

Úzce spolupracujeme s Městskou knihovnou ve Starém Městě. Knihovnice nachystaly pro naše 

žáky besedy o literatuře, spisovatelích a besedy se spisovateli. Ve spolupráci s vyučujícími prvních 

tříd připravuje knihovna  každoročně pasování na čtenáře, které probíhalo na dvě etapy. Čtenářská 

část v prostorách knihovny a ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě slavnostní pasování 

na čtenáře. Dále spolupracujeme s Městskou knihovnou BBB v Uherském Hradišti. 

Spolupráce prvního stupně se staroměstskými mateřskými školami a MŠ v Kostelanech 

nad Moravou je velmi vstřícná. 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 podívat na pohádku O dvanácti měsíčkách, kterou jim zahráli kamarádi 

z II.A. 

Výchovná poradkyně z I. stupně připravuje společně se školní psycholožkou před zápisem dětí 
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do 1. třídy pro rodiče dětí z MŠ besedu o školní zralosti.  

Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá formou rodičovských schůzek a konzultačních 

odpolední. Žáci si se svými vyučujícími připravili pro rodiče také 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. 

V letošním roce vyšlo i jedno prémiové číslo. 

Spolupráce s romskou komunitou v letošním školním roce probíhala ve spolupráci asistentky 

pedagoga, která se romským dětem věnovala především ve vyučování a bezprostředně po něm. 

Úzce  jsme spolupracovali v této problematice také se sociální pracovnicí MěÚ.  

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 

(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. 

Spolupracujeme také se základními školami Jalubí, Nedakonice a Zlechov. Společně jsme 

vypracovali a realizovali srovnávací testy žáků 3. ročníku na konci 1. období z českého jazyka, 

matematiky a prvouky. Páťáci se setkali s kamarády ze ZŠ Jalubí na přírodovědné soutěži, které se 

konala v naší ZŠ. 

Spolupracujeme s hradišťskými školami a se ZŠ Ostrožská Nová Ves. 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 12., 16. – 18. ledna 2012 proběhla na škole kontrola ČŠI. Kontrola byla zaměřena 

na zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání podle školního vzdělávacího 

programu a zjišťování a hodnocení naplnění školního vzdělávacího programu a jeho souladu s 

právními předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání podle 174 odst. 2 

písm. b) a c) školského zákona. Hodnocení vycházelo z kontextu tříletého vývoje školy.  
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Závěry, celkové hodnocení školy 

- Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení – 

škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského zákona. 

- Škola umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání, u integrovaných žáků byly zohledňovány 

jejich vzdělávací potřeby.  

- Škola je příkladem dobré praxe při získávání dalších mimorozpočtových zdrojů především 

projektovou činností. 

- Ekonomické podmínky školy umožňovaly modernizaci vybavení školy a pořízení potřebných 

učebních a didaktických pomůcek k realizaci školního vzdělávacího programu. Byly vytvořeny 

nadstandardní podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

- Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu v souladu se stanovenými závaznými 

ukazateli.  

- Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání dětí a žáků. Vyhodnocovala zdravotní a 

bezpečnostní rizika a přijímala opatření k jejich minimalizaci, včetně účinné strategie prevence 

rizikového chování, měla zpracován plán preventivní strategie. 

- Škola uskutečňovala vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, který je v souladu s požadavky školského zákona a RVP ZV.      

- Klima školy vytváří vhodné podmínky pro rozvoj osobnosti dětí a žáků, kteří byli vedeni 

ke kompetencím a vlastnímu hodnocení.  

- Ředitel školy plnil své povinnosti při kontrolní a řídící práci.   

 

 

 Údaje o výsledcích kontrol 
  

Dne 03.10.2011 proběhla kontrola pojistného OSSZ na sociální zabezpečení a příspěvku na státní 

politiku zaměstnanosti, provádění nemocenského pojištění a plnění povinnosti v důchodovém 

pojištění za období od 01.01.2009 do 30.09.2011. 

Bylo kontrolováno: 

- plnění ohlašovacích a oznamovacích povinností 

- plnění povinnosti v nemocenském pojištění 

- plnění povinnosti při odvodu pojistného 

- plnění povinnosti v důchodovém pojištění 

- vedení a předkládání ELDP a údajů o důchodovém pojištění 

Nebyly zjištěny nedostatky. 

 

Dne 18.10.2011 byla ve školní jídelně v ulici Za Školou 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: 

Jediný nedostatek (výměna pákových vodovodních baterií za baterie na loketní ovládání) byl 



 

 

 25 

odstraněn do 15.11.2011. Všechny ostatní sledované oblasti byly bez závad. 

 

Dne 01.11.2011 proběhla kontrola města Staré Město se zaměřením na kontrolu účelnosti, 

hospodárnosti a efektivnosti hospodaření organizace. Byla kontrolována pokladna, běžný účet, 

FKSP účet, projektový účet Aktivně ke vzdělávání, projekt Moderní učebny – Moderní škola, 

kontrola přijatých faktur. 

Zjištění:  

- nedoplatky ve školní jídelně v letech 2005 a 2007 v celkové výši 3 418,- Kč 

Návrh: 

- odepsání dluhu 

Vše ostatní bylo po stránce obsahové i účetní v pořádku.  

Následným důsledným vymáháním byla dlužná částka výrazně snížena. 

 

Dne 14.02.2012 proběhla veřejnoprávní kontrola MŠMT, odboru 46 – CERA, projektu Škola 

pro život II. 

Předmět kontroly: procedurální, obsahová a finanční stránka projektu reg. č. 

CZ.1.07/1.4.00/21.0191. 

Zjištění: 

V rámci uskutečněné kontroly na místě nebyla žádná kontrolní zjištění. 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2011 
 

Celková finanční závěrka roku 2011 
 

 hlavní činnost doplňková činnost 

Příjmy celkem 39 252 002,47 Kč  

Výdaje celkem 39 217 744,74 Kč  

Hospodářský výsledek 34 257,73 Kč  

 

Příjmy - výnosy v roce 2011 
 

Neinvestiční 

 

1 provozní dotace 5 242 642,00 Kč 

2 dotace na přímé vzdělávací výdaje a projekty  26 895 848,00 Kč 

3 projekty:  

4 ROP 383 257,69 Kč 

5 Aktivně ke vzdělávání 695 553,63 Kč 

6 EU peníze školám 1 525 046,43 Kč 

7 materiál pro žáky 26 100,00 Kč 

8 stravné 2 858 312,14 Kč 

9 školné ŠD 156 100,00 Kč 

10 pronájmy 95 450,00 Kč 

11 zúčtování fondů - dary 762 088,00 Kč 

12 doprava a režijní náklady stravy MŠ 158 293,10 Kč 

13 stravovací karty 10 470,00 Kč 

14 úroky a jiné výnosy 26 661,48 Kč 

15 ozdravný pobyt, LVK 416 180,00 Kč 

celkem  39 252 002,47 Kč 
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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.třídy, knihy, pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, pojištění, náklady na plavání, náhrady 

za nemoc, integrovaní žáci    

Škola je organizátorem okresních kol matematických soutěží, ke krytí nákladů získala dotaci 

34.680,- Kč   

Pro asistenta pro děti z méněpodnětného prostředí škola získala dotaci 180.792,- Kč   

   

K bodu 4   

   

K bodu 5   

Od prosince 2010 realizujeme v rámci OPVPK projekt Aktivně ke vzdělávání. V roce 2011 bylo 

v projektu vyčerpáno  695.553,63 Kč   

   

K bodu 6   

Škola podala projekt Škola pro život II.  v rámci výzvy EU peníze školám - v roce 2011  jsme 

vyčerpali 1.525.046,43 Kč   

   

K bodu 7   

Žáci si platí materiál pro výtvarnou výchovu a keramický kroužek   

   

K bodu 8   

Tržby jsou ke krytí spotřeby potravin ve školních jídelnách   

   

K bodu 9   

Školné ve ŠD činí 100,- Kč na žáka za měsíc   

   

K bodu 10   

Pronajímáme tělocvičnu,  prostory pro bufety   

   

K bodu 11   

Nadace Děti-kultura-sport poskytla škole peněžní dary ve výši 335.188,- Kč a to na podporu 

zdravého životného stylu žáků 158.000,- Kč, na zimní soustředění 80.110,- Kč, soustředění 

Dolinečky 60.078,- Kč, na florbalové mantinely 20.000,- Kč, na vánoční dárky 2.000,- Kč, 

příslušenství k teráriím 15.000,- Kč,    

SRPŠ při ZŠ St. Město poskytlo dar ve výši 400.000,- Kč  jako příspěvek na provoz a projekt ROP.

   

Sponzoři poskytli 5.900,-  Kč  na kuchyňské potřeby pro ŠJ, 1.000,- Kč na provoz školy   

   

K bodu 12   

Tržby kryjí náklady na mzdu řidiče a provoz auta při rozvozu obědů a režijní náklady na obědy 

zaměstnanců mateřských školek   

   

K bodu 13   

Žáci si kupují stravovací karty   
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K bodu 14   

Úroky z běžného účtu a  účtu FKSP, tržba za likvidovaný majetek, správní poplatky, vratka 

interaktivní tabule  

   

K bodu 15   

Žáci se zúčastnili  lyžařského výcviku a školy v přírodě   

Výdaje - náklady roku 2011 
 

Neinvestiční výdaje hrazené z dotace MŠMT, ESF a KÚ Zlín 

 

1 mzdové náklady - zaměstnanci 18 701 599,00 Kč 

2 mzdové náklady - dohody 690 000,00 Kč 

3 zákonné sociální pojištění 6 402 695,00 Kč 

4 příděl do FKSP 187 016,19 Kč 

5 zákonné pojištění Kooperativa 80 780,00 Kč 

6 knihy, metodiky 13 793,90 Kč 

7 učebnice 5 467,00 Kč 

8 předplatné tisku 11 971,81 Kč 

9 pomůcky  136 168,10 Kč 

10 OOPP 33 972,00 Kč 

11 cestovné 61 217,00 Kč 

12 DVPP 22 562,00 Kč 

13 plavání  163 550,00 Kč 

14 potřeby pro 1. tř. 55 000,00 Kč 

15 školení + ostatní 6 840,00 Kč 

16 náhrada za nemoc 94 382,00 Kč 

17 asistent 180 792,00 Kč 

18 EU peníze školám 1 525 046,43 Kč 

19 Aktivně ke vzdělávání 695 568,40 Kč 

20 soutěže 44 042,00 Kč 

   

celkem 29 112 462,83 Kč 

 

K bodu 9    

Z učebních pomůcek byly zakoupeny např.  DVD, pomůcky pro TV, výukové programy 

pro interaktivní tabule, multilicence AVG.   

   

K bodu 18   

Finanční prostředky z projektu EU peníze školám slouží k pokrytí potřeb výukového procesu, které 

nejsou kryty rozpočtovým přídělem ONIV. Kromě vyplacených mezd byly zakoupeny učebnice, 

knihy, předplatné tisku, materiál na výrobu výukových pomůcek, dataprojektor, počítače, obrazy, 

karaoke, výukové sady pro fyziku,  kryty náklady na cestovné a školení DVPP pedagogů a další.

   

K bodu 19   

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:  
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2 čistící prostředky 77 026,32 Kč 

3 kancelářské potřeby 119 485,60 Kč 

4 materiál na opravy a údržbu 53 445,00 Kč 

5 všeobecný 164 344,10 Kč 

6 pohonné hmoty 17 464,00 Kč 

7 učební pomůcky 9 361,69 Kč 

8 knihy, tisk 299,00 Kč 

9 DDHM do 3tis.Kč 50 374,70 Kč 

10 DDHM 221 475,00 Kč 

11 voda 308 386,20 Kč 

12 elektrická energie 540 397,00 Kč 

13 teplo 1 342 468,00 Kč 

14 opravy a udržování 366 987,30 Kč 

15 cestovné 3 729,00 Kč 

16 fond reprezentace 2 888,00 Kč 

17 služby pošt 7 018,00 Kč 

18 služby telekomunikací 112 119,90 Kč 

19 služby:  

20 plavání, DAT, OTR, hala  

21 účetnictví, střežení, revize 477 620,22 Kč 

22   

23 ostatní služby 697 899,30 Kč 

24 DDNM 19 350,00 Kč 

25 mzdové náklady - OON 133 209,10 Kč 

26 služby peněžních ústavů 55 977,66 Kč 

27 pojištění auta 6 304,00 Kč 

28 pojištění žáků 58 465,00 Kč 

29   

30 odpisy DHM a DNM 1 170 964,00 Kč 

31 ostatní náklady 4 043,68 Kč 

32   

33 potraviny 2 858 312,14 Kč 

34 stravovací karty 10 470,00 Kč 

35 zájezdy, LVK 456 170,00 Kč 

Celkem 9 346 053,91 Kč 

 

K bodu 9   

Z  DDHM do 3.000,- byly zakoupeny např.: školní židle, skříňky, mulčovač k traktoru.   

   

Z daru NDKS bylo zakoupeno vybavení pro školní družinu, skříňové stojany pro terária, terária a 

vybavení pro florbal.   

   

K bodu 10   

Z DDHM byly zakoupeny např.: robot pro školní jídelnu, rozvaděče, stoly do kabinetů, lavice, 

záložní zdroj   

Z daru NDKS byly zakoupeny mantinely pro florbal.   

   

K bodu 14   

Kromě běžných oprav strojů a přístrojů, jsme provedli renovaci oken  na části budovy č.1000 a 

opravy omítek.   
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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 

  

příspěvek do investičního fondu 3 912 030,00 Kč 

z toho hrazeno 

 ROP 3 106 470,56 Kč 

obec 805 559,44 Kč 
 

    

Investiční výdaje hrazené z příspěvku města a z projektu ROP      

   

rekonstrukce sociálního zařízení  104 096,40 Kč 

server  131 676,00 Kč 

projekt ROP  3 676 257,90 Kč 

    

 

   

Hodnocení školy 
 

V rámci hodnocení školy zpracovali pedagogičtí pracovníci školy analýzu SWOT, která bude 

sloužit k dalšímu rozvoji školy.  

Žáci I. stupně, rodiče i pedagogové vyplňovali dotazníky.  

 

Vyhodnocení dotazníků žáků I. stupně 
 

Dotazník na I. stupni vyplňovali žáci 4. a 5. ročníku. Použité hodnocení: 

1 souhlasím 

3 souhlasím částečně 

5 nesouhlasím 

N nemohu se vyjádřit 

 
 

1 3 5 N 

1. Naši školu považují za zajímavou. 38 54 13 3 

2. Škola a její okolí se mi líbí, protože poskytují dostatek prostoru pro vzdělání i mimoškolní 

činnost. 
72 29 4 3 

3. Škola je dostatečně vybavená (učebna, nábytek, pomůcky). 74 25 9 0 

4. Při hodinách by se měly více využívat počítače, video, zpětné projektory. 58 27 20 2 

5. Je pěkné jít po prázdninách opět do naší školy.  24 55 25 4 

6. Rád bych pracoval ve školním parlamentu. 22 16 43 27 

7. Jsem ve škole spokojená(ý). 60 43 4 0 

8. Ve škole se cítím bezpečně. 77 24 5 2 

9. Učitelé naší školy mají pochopení pro naše osobní problémy. 59 35 8 6 

10. Nebojím se učitelům sdělit svůj názor. 61 31 12 4 

11. Jestliže má být něco důležitého ve třídě rozhodnuto, třídní učitelé se nás ptají na naše 

názory. 
71 28 4 5 

12. Žáci a učitelé se vzájemně stýkají také po vyučování. 38 39 21 10 
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13. Spolužáci si mezi sebou rozumí. 49 51 5 3 

14. Spolužáci si vzájemně neubližují. 46 37 17 8 

15. Mezi spolužáky mám přátele. 93 15 0 0 

16. Každý žák může počítat s podporou spolužáků. 53 42 9 4 

17. Ve škole se řídíme podle domluvených pravidel. 50 51 4 3 

18. Jestliže žák udělá něco nevhodného, učitelé s ním vzniklou situaci nejprve prodiskutují, 

místo aby jej hned potrestali. 
78 18 9 3 

19. Když se proviníme, potrestají nás učitelé přiměřeně. 60 31 8 9 

20. Úkoly musíme plnit přesně a spolehlivě. 89 16 2 1 

21. Naši učitelé v nás pěstují smysl pro poctivost a odpovědnost. 72 29 2 5 

22. Úkoly, které na nás učitelé kladou, nás nevysilují. 50 50 5 3 

23. Domácí příprava na vyučování mi nezabere mnoho času. 60 35 12 1 

24. Ve škole máme možnost uplatnit své schopnosti, zájmy a záliby. 65 29 11 3 

25. Když máme dobré nápady, můžeme je ve škole uplatnit. 38 51 13 6 

26. Při školní práci můžeme pracovat vlastním tempem. 51 40 11 6 

28. Učitelům záleží na tom, zda všichni žáci spolupracují. 83 20 4 1 

29. Naši učitelé vyučují zajímavě. 51 42 13 3 

30. Vážím si našich učitelů.  71 34 2 1 

31. Při vyučování jsou žáci aktivní. 43 57 6 2 

32. Často pracujeme ve skupinách, společně řešíme problémy. 44 47 16 1 

33. Jsem rád, když mohu při řešení úkolů nové poznatky sám vyhledat v učebnici.  45 46 14 3 

34. Učitelé naší školy nám ukazují, jak využívat získané vědomosti v životě. 77 23 4 4 

35. Když nerozumíme učivu, naši učitelé nám ho opět vysvětlí. 76 23 6 3 

36. Učitelé naší školy využívají ve vyučování hodně názorných pomůcek a příkladů. 62 42 3 1 

37. Nemám strach před zjišťováním vědomostí (zkoušením a školními písemnými pracemi). 47 42 4 6 

38. Při zjišťování vědomostí učitelé tolerují, když uděláme malou chybu. 72 24 8 4 

39. Při zkoušení či písemné práci berou učitelé ohled na to, zda máme tentýž den ještě jinou 

zkoušku. 
58 33 11 6 

40. Na naší škole učitelé chválí všechny žáky, kteří si to zaslouží. 74 23 9 2 

41. Učitel se věnuje všem žákům ve třídě, nikoho nevynechá. 71 26 8 3 

42. Nebojím se zeptat učitele, když něčemu nerozumím. 70 30 6 2 

43. Každý má u nás možnost zlepšit si špatné hodnocení. 75 25 5 3 

 

Vyhodnocení dotazníků pro rodiče  
 

Použité hodnocení: 

1 tvrzení souhlasí 

2 tvrzení až na malé výjimky souhlasí 

3 tvrzení souhlasí s výjimkami 

4 tvrzení až na malé výjimky nesouhlasí 

5 tvrzení nesouhlasí 

N   nemohu se vyjádřit          

  

Dotazník pro rodiče 1 2 3 4 5 N 

1. 
Škola, kterou navštěvuje naše dítě, je prostorná budova s odpovídajícími učebnami, 

kabinety a laboratořemi. 
417 112 24 1 1 4 

2. Škola má adekvátní vybavení (nábytek, pomůcky). 314 158 50 4 4 23 

3. Život ve škole se řídí podle dohodnutých pravidel. 382 129 24 2 2 21 

4. Chtěli bychom se zúčastňovat společně s dětmi mimoškolních akcí. 172 104 99 47 62 63 

5. 
Pomáháme škole organizovat různé akce: akademie, výlety, exkurze, taneční 

zábavy atd. 
123 66 59 47 150 101 
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6. Hovoříme s dětmi o jejich prožitcích ve škole. 459 68 23 5 3 3 

7. Informujeme se o učební látce, kterou učitelé ve škole probírají. 355 137 30 15 11 5 

8. Když nesouhlasíme s určitými praktikami školy, můžeme o tom s učiteli hovořit. 350 113 40 13 9 31 

9. 
V případě, že se u našeho dítěte objeví problémy, jsou učitelé ochotni je s námi 

řešit. 
367 108 28 10 4 43 

10. 
Usilujeme o kontakt s druhými rodiči, abychom mohli společně řešit školní 

problémy. 
166 114 97 34 58 90 

11. Když naše dítě přijde za učiteli s problémem, ti se mu snaží pomoci.  307 137 50 9 8 48 

13. V této škole má naše dítě svoje kamarády. 501 42 9 5 0 2 

14. Spolužáci našemu dítěti neubližují. 366 126 33 4 13 13 

15. Učitelé nevyžadují od dítěte „slepou“ poslušnost. 307 123 35 9 5 76 

16. Konflikty řeší učitelé diskusí. 288 131 48 7 4 82 

17. Učitelé nekladou na dítě neúměrné požadavky. 281 189 57 7 3 16 

18. 
Učitelé se nezaměřují jen na intelektový výkon, ale na celkový rozvoj osobnosti 

žáků (např. citový, charakterový, tělesný atd.) 
273 165 47 13 6 54 

19. Vědomosti, které dítě ve škole získává, jsou důležité pro život. 361 120 62 5 2 6 

20. 
Učitelé nezatěžují dítě ve volném čase učením a doháněním látky, kterou nestačili 

ve škole probrat. 
280 176 58 12 14 19 

21. Jsem spokojen s kvalitou vyučování ve škole. 306 188 48 5 2 11 

22. Vážíme si učitelů z naší školy. 402 114 25 6 1 10 

23. Mám dobrý pocit z jednání s pracovníky školy. 362 135 27 6 4 20 

24. Ve škole, kterou navštěvuje naše dítě, se dbá na uspokojování zájmů a potřeb dětí. 348 148 39 6 0 16 

25. Vyučování je pro děti zajímavé. 242 191 65 12 0 47 

26. Dítě nechodí ze školy unavené a vyčerpané. 265 204 59 19 9 3 

27. Dítěti nemusíme doma znovu vysvětlovat učivo. 205 242 67 23 16 6 

28. Naše dítě nemá strach z ústního zkoušení, písemných prací a prověrek znalostí. 241 212 62 15 15 15 

29. Učitelé spravedlivě hodnotí jednotlivé výchovné situace. 227 188 55 4 8 75 

30. Dítě se těší do školy. 190 227 67 28 31 15 

31. Se školou, kterou navštěvuje naše dítě, jsme spokojeni.  403 123 21 5 2 3 

32. Škola poskytuje mému dítěti dobrou úroveň vzdělání. 402 122 23 3 0 12 

33. Škola poskytuje mému dítěti dostatek příležitostí vzdělávat se podle jeho zájmu. 349 129 39 6 3 29 

 

 

Vyhodnocení dotazníků všech pedagogických pracovníků 

 

    1 2 3 4 5 N 

1. 
Škola, kde jsem zaměstnán, je prostorná budova s odpovídajícími učebnami, kabinety a 

odbornými učebnami. 
15 26 6 0 0 0 

2. Naše škola má odpovídající vybavení (nábytek, pomůcky). 4 23 16 3 2 0 

3. Naše škola je podporována nadřízenými orgány (inspekce, MěÚ,..). 15 11 9 1 0 12 

4. Naše škola spolupracuje s městským zastupitelstvem. 25 15 4 0 0 4 

5. K výkonu své profese mám odpovídající vzdělání. 46 0 0 1 1 0 

6. Pedagogická práce mi přináší uspokojení. 26 11 7 1 3 0 

7. Za pedagogickou činnost se mi dostává uznání. 7 15 13 9 3 1 

8. Na naší škole mám čas na pravidelné uspokojování fyziologických potřeb. 2 14 15 9 6 1 

9. Ve škole mohu uplatnit svoje nápady. 17 27 3 0 0 1 

10. Ve volném čase plánuji a organizují školní akce. 15 11 11 7 2 0 

11. Zajímám se o otázky vzdělávací politiky. 9 19 14 2 4 0 

12. V pracovní době i ve volném čase se dále vzdělávám. 21 16 5 3 2 1 

13. Mám osobní kontakt s učiteli naší školy. 19 21 5 1 0 2 

14. Mohu počítat s podporou ostatních kolegů.  15 15 14 3 0 1 

15. Vážím si svých kolegů. 21 22 4 1 0 0 

16. Učitelé naší školy jsou na svoji práci dobře připraveni. 19 13 13 0 0 2 

17. Učitelé v naší škole spolupracují. 11 19 14 4 0 0 
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18. Různé pedagogické otázky diskutuji s druhými učiteli.  27 15 5 0 0 0 

19. Při řešení pedagogických problémů spolupracuje na naší škole ředitel s učiteli. 18 16 13 0 1 0 

20. Učitelé naší školy jsou přiměřeně kontrolováni ředitelem. 17 16 12 2 0 1 

21. V naší škole můžeme uplatňovat i jiné pedagogické představy, než má ředitel. 7 25 11 1 2 1 

22. Ředitel má porozumění pro osobní problémy učitelů. 14 18 9 2 2 3 

23. Ředitel školy nezatěžuje učitele množstvím úkolů. 4 18 18 3 3 2 

24. Výchovné otázky jednotlivých žáků diskutuji s jejich rodiči. 27 17 4 0 0 0 

25. Na naší škole mají rodiče zájem o školní dění. 9 11 18 6 1 1 

26. Rodiče mají možnost pravidelně získávat informace o dění ve škole. 41 6 1 0 0 0 

27. K žákům přistupuji taktně a s porozuměním. 38 10 0 0 0 0 

28. Mám pochopení pro osobní problémy žáků. 42 6 0 0 0 0 

29. Pečuji o všechny žáky (ne pouze o svoje "oblíbence"). 41 6 1 0 0 0 

30. Na žáky, kteří nestačí plnit svoje školní povinnosti, beru při vyučování ohled. 23 21 4 0 0 0 

31. Na naší škole si ředitel vždy najde čas na osobní problémy jednotlivých žáků. 22 13 7 2 1 3 

32. Naši žáci jsou vzájemně solidární a ochotně si pomáhají. 1 14 28 4 1 0 

33. Mezi žáky se neobjevuje agrese. 1 4 27 10 6 0 

34. Ředitel nevyžaduje od žáků a učitelů "slepou poslušnost". 13 15 12 3 1 3 

35. Ve škole se řídíme podle stanovených pravidel. 31 10 6 1 0 0 

36. Kázeň u žáků považuji za prostředek ke splnění stanovených cílů. 32 15 1 0 0 0 

37. Konflikty řeším diskusí. 28 16 4 0 0 0 

38. Svému vyučovacímu předmětu připisuji stejný význam jako předmětům svých kolegů. 37 6 1 0 3 1 

39. 
Při vyučování se snažím žákům předávat vědomosti, rozvíjet jejich citovou a 

charakterovou stránku a formovat jejich sociabilitu, adaptibilitu a samostatnost. 
39 7 1 0 0 1 

40. Podporuji rozvoj kritického myšlení svých žáků. 33 15 0 0 0 0 

41. 
Velký význam přikládám přesnosti, poctivosti, spolehlivosti, smyslu pro povinnost, 

odpovědnost a píli žáků.  
33 14 1 0 0 0 

42. Přihlížím k zájmům, potřebám a schopnostem žáků.  36 11 1 0 0 0 

43. 
Dbám na uspokojování fyziologických potřeb (přijímání potravy, tekutin a jejich 

vylučování). 
29 15 2 0 1 1 

44. Žáky nepřetěžuji množstvím úkolů. 34 11 2 0 0 0 

45. S požadavky nabízím také žákům podporu. 42 4 0 0 0 0 

46. Se žáky diskutuji také o věcech, které se bezprostředně netýkají vyučovacího tématu. 33 9 4 1 0 0 

47. 
V případě, že nestačím všechno se žáky probrat, nezadávám jim nezvládnuté úkoly k 

samostudiu v domácí přípravě. 
32 9 2 1 0 4 

48. Ukazuji žákům, jak uplatnit získané vědomosti v životě. 32 13 3 0 0 0 

49. Žáci mají možnost navrhnout nové způsoby vyučování.  14 16 9 4 0 3 

50. Během vyučování dávám pozor na to, zda všichni žáci chápou výklad učiva. 37 10 1 0 0 0 

51. Pokud žáci něčemu nerozumí, snažím se jim učivo znovu vysvětlit. 46 2 0 0 0 0 

52. Při vyučování nepoužívám pouze frontální způsob výuky. 35 8 1 0 0 4 

53. 
Ve vyučování se opírám o aktivizační metody (např. rozhovor, hra, skupinová činnost, 

experiment, dramatizace, projekt, exkurze, výlet apod.) 
35 9 2 1 0 0 

54. 
Ve vyučování využívám názorné pomůcky a příklady a umožňuji dětem, aby si na základě 

emocionálního prožitku vytvořily vlastní zkušenost. 
36 8 4 0 0 0 

55. Usiluji o vzájemnou spolupráci žáků. 40 6 2 0 0 0 

56. Snažím se o to, aby každý žák mohl uplatnit svoje názory. 35 11 1 0 0 0 

57. Kromě vyučovací hodiny uplatňuji i jiné formy vyučování (projektové vyučování atd.) 27 10 4 1 0 6 
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58. 
Rozsáhlejší písemnou práci nebo ústní zkoušení zadávám žákům pouze tehdy, když žáci v 

tento den neabsolvují ještě nějakou jinou zkoušku nebo test. 
37 6 0 0 0 5 

59. Oblast, která má být předmětem zkoušení, vymezují se mnou společně žáci. 6 11 11 7 4 8 

60. Napovídání a opisování posuzuji s nadhledem. 5 14 11 9 4 4 

61. Chybování u žáků považuji za přirozené. 25 17 4 0 1 0 

62. Dávám žákům možnost zlepšit si špatné hodnocení svého výkonu nebo chování. 38 7 1 1 0 1 

63. Také žáci hodnotí své výkony a výkony svých spolužáků. 21 15 11 0 1 0 

64. Chválím všechny žáky, kteří si to zaslouží. 40 5 3 0 0 0 

65. Přestupky proti školnímu řádu jsou dostatečně přísně trestány. 23 15 9 0 0 0 

66. Většina dětí se nebojí zeptat učitele, když jim něco není jasné. 23 17 4 2 0 2 

67. Rodiče mají dostatek možností informovat se o úspěších i problémech svého dítěte. 40 6 2 0 0 0 

68. Konzultační dny pro poskytování informací považuji za vhodnější než třídní schůzky. 21 9 11 0 1 6 

69. 
Jsem spokojen s možnostmi vyjadřovat se a zasahovat do zásadních rozhodnutí, které se 

týkají chodu školy a její budoucnosti. 
7 21 10 5 1 2 

70. Vzdělávání je v naší škole dobře organizováno. 23 17 8 0 0 0 

71. Škola poskytuje dětem dobrou úroveň vzdělání. 32 13 3 0 0 0 

 

 

 

 

 

 

Žáci II.stupně se zapojili do dotazníkového šetření Pohoda. Uvádíme zhodnocení některých jejich 

odpovědí. 
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Závěr výroční zprávy 
  

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 2012 

  

Datum projednání na poradě pracovníků školy:    31. srpen 2012 

 

Předložení radě školy:       srpen 2012 

 

Podpis ředitele a razítko školy: 
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