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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 (do 31. 07. 2018),
pověřen dne 01. 02. 1990, jmenován dne 01. 06. 1990
Mgr. Jan Zábranský (od 01. 08. 2018),
jmenován dne 15. 06. 2018

Zástupci školy:

Jaroslava Kučová (do 31. 07. 2018),
jmenována dne 01. 07. 1993 (statutární zástupce)
Mgr. Iva Klimešová (do 31. 07. 2018),
změna pracovní smlouvy od 03. 09. 2001
Mgr. Pavel Turčin (od 01. 08. 2018),
jmenován dne 01. 08. 2018 (statutární zástupce)
Mgr. Martina Hatláková (od 01. 08. 2018),
jmenována dne 01. 08. 2018

Kontakt:

telefon 702 278 873
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

Identif. číslo ředitelství:

IZO 102 743 061

identifikátor zařízení: 600 124 452

Součásti školy:

základní škola
školní družina
školní klub
školní jídelny

kapacita
kapacita
kapacita
kapacita

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: 572 416 402

1 110
180
500
1 150
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Školská rada:

1. jednání dne 21. 06. 2005
předseda Mgr. Martin Zábranský, zabransky@staremesto.uh.cz

Občanské sdružení

Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ Staré Město
předseda Josef Maňák, strytet@gmail.com

Základní údaje za školní rok 2017/2018 (stav ke konci školního roku)

1. stupeň
2. stupeň
Školní družina
Školní klub

Počet tříd
/skupin

Počet žáků

Počet žáků
na třídu
/skupinu

17
14
6
28

389
358
178
300

22,9
25,6
29,6
10,7*

Přepočtený
počet ped.
prac.

Počet žáků
na ped.úvazek

20,59
25,7
4,52
1,84

18,89
13,93
39,38
163,04

V pedagogických pracovnících nejsou započteni asistenti pedagoga. Úvazky asistentů pro žáky
s autismem, se specifickými poruchami chování a učení, s tělesným postižením jsou na I. stupni
6,00, na II. stupni 5,25, ve školní družině 0,78, celkem 12,03.
V tabulce není započítána školní psycholožka, která pracuje na úvazek 0,5 a speciální pedagožka
s úvazkem 1,00.
*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
náměstí Hrdinů 1000
Komenského 1720

strávníci ZŠ
410
404

Strávníci MŠ
105
84

počet pracovníků
5,3
5,4

Jídelna na ulici Komenského je vývařovnou pro MŠ Rastislavova, jídelna na náměstí Hrdinů
vývařovnou pro MŠ Za Radnicí.

Vzdělávací program školy
Vzdělávací program:

všichni žáci se vzdělávají podle školního vzdělávacího programu
pro základní vzdělávání Škola pro život
v 1. ročníku se žáci učí číst analyticko-syntetickou metodou
v 6. až 9. ročníku je třída s rozšířenou výukou matematiky
a informatiky (100 žáků)
v 7. až 9. ročníku jako druhý cizí jazyk vyučujeme jazyk ruský a jazyk
německý
v 8. ročníku mají žáci povinně finanční gramotnost

Nové metody:

od 1. ročníku vyučujeme hravou formou anglický jazyk,
vyučující začleňují do výuky prvky osobnostní a sociální výchovy,
kritického myšlení, uplatňují projektovou výuku, pracují
s interaktivními tabulemi, dataprojektory a výpočetní technikou

Volitelné předměty:

Tvorba www (3 skupiny)
Sportovní hry (zaměření na florbal – 1 skupina, softbal – 1 skupina)
Cvičení z matematiky (1 skupina)
Cvičení z jazyka českého (1 skupina)
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Chemické hry a pokusy (2 skupiny)
Počítačová grafika (2 skupiny)
Volba povolání (1 skupina)
Konverzace v jazyce anglickém (3 skupiny)
Dramatická výchova (1 skupina)
Výtvarné činnosti (2 skupiny)
Psaní na klávesnici (1 skupina)
Aerobik (1 skupina)
Velkou výhodou naší školy je široká nabídka volitelných předmětů. Již počátkem května si žáci
vybírali z téměř třiceti různých předmětů. Na základě zájmu pak vznikají různé počty skupin, často
i meziročníkové. Protože žáci mají povinně druhý cizí jazyk, mají v 8. ročníku pouze 1 vyučovací
hodinu volitelného předmětu, v 9. ročníku 2 hodiny. Všichni žáci 8. ročníku mají zařazen předmět
Finanční gramotnost.
Nepovinné předměty:
I. stupeň: Náboženství (5 skupin)
II. stupeň: Náboženství (2 skupiny)
Cvičení z jazyka českého (1 skupina)

Údaje o pracovnících školy
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 (včetně ŠD, bez ŠK)
počet fyzických osob
Interní pracovníci

75

přepočtené
úvazky
64,57

Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 (stav na konci
školního roku)
Poř.
Pracovní zařazení
číslo
I. stupeň
1.
učitel
2.
učitelka
3.
učitelka
4.
učitelka
5.
učitelka
6.
učitelka
7.
učitelka
8.
učitelka
9.
učitelka
10. učitelka
11. učitelka
12. zástupce ředitele
13. učitelka
14. učitelka
15. učitelka
16. učitelka

Úvazek Kvalifikovanost
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0,18
1
1
1

VŠ učitelství 1. – 5. r. + Hv
VŠ učitelství 1. st. + Tv
VŠ učitelství 1. st. + Aj
VŠ učitelství 1. st.
VŠ učitelství 1. st. + právo a mezinárodní obchod
VŠ učitelství 1. st. + Vv
VŠ učitelství 1. st. + Aj
VŠ učitelství 1. st. + Aj
VŠ učitelství 1. st. + Aj
VŠ učitelství 1. st. + Aj
VŠ učitelství 1. st. + Čj II. st.
VŠ učitelství 1. st. + učitelství MŠ
SŠ keramička
VŠ učitelství 1. st. + Hv
VŠ učitelství 1. st.
VŠ speciální pedagogika + M II. st. + informatika
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17. učitelka
18. učitelka
19. učitelka
20. učitelka
21. učitelka
22. učitelka
23. speciální pedagožka
24. asistentka pedagoga
25. asistentka pedagoga
26. asistentka pedagoga
27. asistentka pedagoga
28. asistentka pedagoga
29. asistentka pedagoga
30. asistentka pedagoga
31. asistentka pedagoga
32. asistentka pedagoga
33. asistentka pedagoga
II. stupeň
1.
učitelka
2.
učitelka
3.
učitelka
4.
učitelka
5.
učitelka
6.
učitel
7.
ředitel
8.
učitelka
9.
učitelka
10. učitelka
11. učitelka
12. zástupce ředitele
13. učitelka
14. učitelka
15. učitelka
16. učitelka
17. učitel
18. učitel
19. učitelka
20. učitelka
21. učitelka
22. učitelka
23. učitelka
24. učitel
25. učitelka
26. učitelka
27. učitelka
28. učitelka
29. učitel
30. psycholožka
31. asistentka pedagoga
32. asistentka pedagoga
33. asistentka pedagoga

1
1
1
0,41
1
1
1
0,75
0,75
0,50
0,50
0,50
0,75
0,50
0,50
0,50
0,75

VŠ učitelství 1. st. + speciální pedagogika
VŠ učitelství 1. st. + Aj + Nj
VŠ učitelství 1. st. + Pč
VŠ učitelství 1. st. + Aj
VŠ učitelství 1. st. + Nj
VŠ učitelství 1. st. + Vv
VŠ speciální pedagogika
VŠ kurz asistenta pedagoga
VŠ učitelství 1. st.
SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga
VŠ kurz asistenta pedagoga
VŠ pedagogické
SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga

0,55
1
0,48
1
1
1
1
0,68
1
1
1
1
1
1
1
0,73
1
1
1
0,55
0,59
0,86
1
0,5
1
1
1
1
1
0,52
1
0,75
0,75

VŠ učitelství Č, D
VŠ učitelství Č, Vo
VŠ učitelství Č, psycholog
VŠ učitelství M, Inf, F
VŠ učitelství Z, Př
VŠ učitelství Tv
VŠ učitelství Č, D
VŠ učitelství Č, Hv
VŠ učitelství M, Ch
VŠ učitelství D, N
VŠ učitelství Z, Tv
VŠ učitelství M, F
VŠ učitelství D, Rj, Nj
VŠ učitelství Vv
VŠ učitelství M, Rj
VŠ učitelství Geo, F
VŠ učitelství Př, Tv
VŠ učitelství Tp, Inf, Př
VŠ učitelství Č, Nj
VŠ učitelství M, F
VŠ učitelství Č, Vz
VŠ učitelství Aj, Tv
VŠ učitelství M, Ch, Inf
SŠ konzervatoř
VŠ učitelství Př, Ch
VŠ Aj
VŠ učitelství M, Inf
VŠ učitelství Aj
VŠ učitelství Př, Tv
VŠ
SŠ kurz asistenta pedagoga
VŠ speciální pedagogika
SŠ kurz asistenta pedagoga
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34. asistentka pedagoga
35. asistent pedagoga
36. asistentka pedagoga
37. asistentka pedagoga
Školní družina
1.
vedoucí vychovatelka
2.
vychovatelka
3.
vychovatelka
4.
vychovatelka
5.
vychovatelka
6.
vychovatelka
7.
asistentka pedagoga
8.
asistentka pedagoga
9.
asistentka pedagoga
10. asistentka pedagoga

0,75
0,75
0,75
0,5

SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ pedagogická
SŠ kurz asistenta pedagoga

1
0,96
0,95
0,70
0,36
0,55
0,125
0,25
0,125
0,25

SŠ vychovatelství
SŠ vychovatelství
SŠ vychovatelství
SŠ vychovatelství
SŠ vychovatelství
SŠ vychovatelství
VŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga
SŠ kurz asistenta pedagoga

Na I. stupni pracoval ve sboru jeden muž a deset asistentek pedagoga. Čtyři asistentky pracovaly
současně i ve školní družině. Průměrný věk pedagogických pracovníků na I. stupni je 45,4 let (44,1
s asistentkami a speciální pedagožkou), ve školní družině 51 let. Jedna vyučující odchází na jinou
školu na pozici ředitelky ZŠ, jedna asistentka pedagoga odchází na jinou školu jako učitelka a jedna
jako vychovatelka a asistentka pedagoga. Tři vyučující jsou na mateřské a rodičovské dovolené.
Na II. stupni byl průměrný věk 44,6 let (43,6 s asistenty), pracovalo zde 7 asistentů. Celkem zde
pracovalo 7 mužů. Pět vyučujících je na mateřské a rodičovské dovolené, tři vyučující ze školy
odchází (jedna pracovala jako zástup, jedna na střední školu, jedna odjíždí do zahraničí). Odchází
i tři asistenti pedagoga (dva studovat, jedna na střední školu).
Věkové složení pedagogických pracovníků
věk
20-25 26-30 31-35 36-40 41-45 46-50 51-55 56-60 61-66
3
I. stupeň
1
2
5
6
6
6
7
3
4
II. stupeň
2
5
1
8
7
2
2
3
7
celkem
3
7
6
14
13
8
9
6
V tabulce jsou započítáni učitelé, vychovatelky, asistenti pedagoga, školní psycholožka.

nad 66
0
1
1
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Zajištění výuky z hlediska kvalifikovanosti učitelů
I. stupeň
ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I. stupeň

celkem hodin
80
90
87
90
90
437

kvalifikovanost v %
100
100
100
97,8
97,8
99,12

celkem hodin
67,5
89
22
16
69,5
13
31
26
28
26
14,5
23
25
16
8
24
29
4
1
1
1
534,5

kvalifikovanost v %
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
24,1
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
97,9

II. stupeň
Český jazyk
Anglický jazyk
Německý jazyk
Ruský jazyk
Matematika
Výchova k občanství
Tělesná výchova
Zeměpis
Dějepis
Přírodopis
Hudební výchova
Výtvarná výchova
Fyzika
Chemie
Výchova ke zdraví
Pracovní činnosti
Informatika
Finanční gramotnost
Dramatická výchova
Psaní na klávesnici
Volba povolání
Celkem II. stupeň

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018
Interní pracovníci

počet fyzických osob
28

přepočtené úvazky
24,0

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018
Pracovní zařazení
Úvazek
Školní jídelna náměstí Hrdinů1000
1. vedoucí jídelny
1
2. hlavní kuchařka
1
3. kuchařka
1
4. kuchařka
0,9

Stupeň vzdělání, obor
SEŠ
vyučena (kuchařka – servírka)
vyučena (kuchařka - servírka)
vyučena
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5. kuchařka
0,9
6. kuchařka
0,5
Školní jídelna Komenského 1720
7. vedoucí jídelny
1
8. hlavní kuchařka
1
9. pomocná kuchařka
0,7
10. kuchařka
1
11. kuchařka
1
12. pomocná kuchařka
0,75
Správní zaměstnanci ZŠ
13. školník
1
14. údržbář
0,5
15. uklizečka
0,75
16. uklizečka
1
17. uklizečka
0,7
18. uklizečka
1
19. uklizečka
0,87
20. uklizečka
0,74
21. uklizečka
0,74
22. uklizečka
0,74
23. uklizečka
0,83
24. hospodářka
1
25. dozor
0,75
26. dozor
0,63
27. dozor
1
28. admin. pracovnice
1

vyučena
vyučena
ÚSO s maturitou
vyučena (kuchařka – servírka)
ÚSO s maturitou
vyučena
vyučena (kuchařka – servírka)
ÚSO s maturitou
vyučen – provozní elektrikář
vyučen
vyučena
vyučena
vyučena
SEŠ
vyučena
vyučena
základní vzdělání
vyučena
vyučena
SEŠ
vyučena
vyučena
vyučena
maturita

Údaje o dalším vzdělávání

2.

Název akce
Projekt CKP
Pomůcky pro žáky s VPU

počet
6
1

3.

Práce s žáky se SVP v ŠD

3

4.

Jak komunikovat s rodiči

1

5.

Jak komunikovat s rodiči (agresivní rodič)

20

6.

Čtenářská gramotnost

1

7.

Práce s maňáskem v angličtině

2

8.

Školní zralost a zápis

1

9.

Jak převzít školu

1

10.

Školní neúspěch

1

11.

Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga

3

12.

Vedení třídnických hodin

3

13.

Výuka angličtiny pro děti do 8 let

1

14.

Netradiční hodiny českého jazyka a literatury

1

15.

Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a vlastivědy

1

16.

GDPR – ochrana osobních údajů

4

1.
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17.

Práce s diferencovanou třídou

1

18.

Deficity dílčích funkcí

3

19.

Konference I. stupně ZŠ

1

20.

Učitelství pro I. stupeň ZŠ

1

21.
22.

HYPO – Prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku
Metoda dobrého startu

1
2

23.

Posouzení vývoje čtení a psaní na I. stupni

2

24.

Role školního speciálního pedagoga v systému porad. služeb a ve škole

1

25.

Dyslexie – jak cvičit správně L, R, Ř

1

26.

Jak jednat s rodiči

1

27.

Osudové chyby školní klasifikace

1

28.
29.

Jak chytře využívat známky

2

Kurz angličtiny pro pokročilé

1

30.

První pomoc - rekvalifikace

1

31.

Etická výchova

1

32.

Čtenářský deník

1

33.

Škola a včasná detekce ohrožených dětí

2

34.

Bezpečné klima školy

1

35.

Dynamika problémového chování

1

36.

Reforma financování

3

37.

Socioklima

3

38.

Poskytnutí první pomoci

1

39.

Úzkosti u dětí

1

40.

Fyzikální elixír – cyklus 9 seminářů

1

41.

Fyzika pro II. stupeň – rozšíření kvalifikace

1

42.

Využití moderních technologií při výuce EVVO

1

43.

Diagnostika třídních kolektivů

1

44.

Didaktické studium jazyka anglického

1

45.

Aktuální právní předpisy

1

46.

Agrese a agresivita dítěte

2

47.

Rozumět dějinám

1

48.

Jak na němčinu jako na druhý cizí jazyk

1

49.

Projekt SRP – Strategické řízení a plánování

1

50.

Legislativní změny

1

51.

Zkvalitňování výuky přírodovědných předmětů

1

52.

Jak učit antiku

1

53.

Jak vést třídnické hodiny

1

54.

Deutch fürs Leben

1

55.

Keramická dílna

1
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56.

Přijímací řízení

1

57.

Jak motivovat nemotivované

2

58.

KLETT konference po učitele jazyka ruského

2

59.

Krajská konference EVVO – Objevujeme a podporujeme přírodu

1

60.

Drogová problematika

1

61.

Základní krizová intervence

1

62.

Hry ve výuce jazyka českého a literatury

1

63.

Čtenářská strategie

1

64.

Roadshow pro školy

1

65.

Matematická gramotnost

1

66.

Moderní výuka pro generaci digitálních dětí

1

67.

IVP ve školní praxi

1

68.

Deficity dílčích funkcí

1

69.

Hodnocení žáka s IVP

1

70.

Učíme se psát a číst v souladu s Montesori

1

71.

Práce s diferencovanou třídou v jazyce anglickém

1

72.

MBA školení Leadership

1

73.

Školení PaeDr. Martínka

30

Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků
V průběhu 1. pololetí ukončily na I. stupni dvě vyučující studium VŠ. Speciální pedagožka zahájila
studium učitelství pro I. stupeň ZŠ. Jedna vyučující dokončila specializační studium fyziky, další
didaktické studium angličtiny.
Pro vyučující a asistenty obou stupňů jsme přímo na škole připravili seminář PhDr. Čápa – Jak
komunikovat s agresivním rodičem. V srpnu 30.8.2018 proběhl seminář PaeDr. Martínka –
Rizikové projevy chování dětí, kterého se zúčastnilo 30 pedagogických pracovníků.
Pořádání seminářů „na míru“ považujeme za nejefektivnější formu vzdělávání.
Kromě toho podporujeme vzdělávací aktivity vedoucí k udržování, obnovení, upevnění a doplnění
kvalifikace učitelů. Obsahem průběžného vzdělávání jsou zejména nové poznatky z pedagogických
a psychologických disciplín, z oborů souvisejících s vyučovanými předměty, prevence sociálně
patologických jevů, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jazykové vzdělávání. Důraz klademe
na zavádění informačních technologií do výuky.
Při zajišťování vzdělávání využíváme nabídek akreditovaných vzdělávacích agentur.

Údaje o zařazování dětí a žáků
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2017/2018
Zapsaní do 1. třídy
85

Počet žádostí o odklad
24

Nastoupí do 1. třídy 2017
61
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Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2017/2018
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem I.stupeň
6.
7.
8.
9.
Celkem II. stupeň
Škola celkem

celkem
vyznamenání
81
79
82
80
74
64
76
69
75
63
388
355
99
56
73
37
106
53
77
38
355
184
743
539

prospěli
1
2
10
7
12

neprospěli
1
0
0
0
0
32

42
34
51
38

1
1
1
1
162

194

8

nehodnoceni
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
7
2
2

Údaje odpovídají počtu žáků na závěr školního roku.

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018
Název školy

přijato

Gymnázium Uherské Hradiště

14

Stojanovo gymnázium Velehrad

7

SOŠG Staré Město

SŠPHZ Uherské Hradiště

SŠ služeb s. r. o.

4

-

gymnázium
mechanik opravář
motorových vozidel
strojní mechanik

-

mechanik seřizovač

2

-

stavebnictví

1

-

truhlář

1

-

obráběč kovů

3

-

ekonomika a podnikání

4

-

elektrotechnika

2

-

strojírenství

2

-

zdravotnický asistent

3

-

kuchař - číšník

3

-

hotelnictví a cestovní ruch

5

-

cukrář

1

-

kosmetické služby

1

-

kadeřník

1

-

1
1

11

SŠ letecká s. r. o. Kunovice

-

letecký mechanik

1

MESIT střední škola, o. p. s.

-

obráběč kovů

1

-

mechanik elektrotechnik

1

-

strojní mechanik

1

-

obchodní akademie

5

-

informační technologie

3

-

1

OA, VOŠ a JŠ Uherské Hradiště
SPŠ a OA Uherský Brod

SŠ podnikatelská a VOŠ, s. r. o.

-

strojírenství
předškolní a mimoškolní
pedagogika
ekonomika a podnikání

SŠ polytechnická - COP Zlín

-

ekonomika a podnikání

2

SPŠ Zlín

-

strojírenství

1

SPŠ Otrokovice

-

aplikovaná chemie

1

-

instalatér

1

-

hudba, hra na housle
předškolní a mimoškolní
pedagogika

1

SŠ pedagogická a sociální Zlín, s. r. o.

Konzervatoř Brno
Církevní SŠ pedagogická a sociální
Bojkovice
Neumístěno

1
1

1
1

Celkem

79

Shrnutí
Ostatní
maturitní
obory
38

Gymnázia
25

Obory
s výučním
listem
14

Umělecké
(konzervatoř)

Neumístěno

Celkem

1

1

79

Odchod z I. stupně
Gymnázium
4

Sportovní škola
2

Výsledky přijímacího řízení do třídy s rozšířenou výukou matematiky a informatiky
Žáci ZŠ Staré Město
přihlášení
přijatí
43
17

Žáci ostatních škol
přihlášení
přijatí
12
8

Hodnocení výsledků výchovného působení
Problematika výchovného poradenství na škole
I. stupeň
V tomto školním roce bylo na I. stupni naší školy evidováno 43 dětí s podpůrnými opatřeními,
z toho 7 žáků je vedeno pod SPC. Na základě vydaného doporučení jsme postupovali u každého
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žáka individuálně podle pokynů školského poradenského zařízení. Děti byly rozděleny
do 11 pracovních skupin, kde docházelo k nápravě obtíží pod vedením speciálních pedagogů nebo
učitelů.
Letos působilo na naší škole 10 asistentů pedagoga, z toho 4 asistentky pracovaly i ve školní
družině.
Na konci školního roku vyučující provedli hodnocení podpůrných opatření a individuálních
vzdělávacích plánů, se kterými byli seznámeni i zákonní zástupci.
Pro zlepšení vztahu v kolektivu docházely dvě třetí třídy do SVP Help v Uherském Hradišti.
Každoročně se někteří žáci 5. tříd hlásí ke studiu na jiném typu školy. Potřebné informace
o možnostech studia obdrželi od výchovné poradkyně v průběhu školního roku. Rodiče byli
seznamováni na třídních schůzkách s podmínkami pro přijetí.
V lednu proběhla přednáška na téma „Školní zralost“. Přednášky probíhaly ve spolupráci se školní
psycholožkou a na rozdíl od předešlých let proběhly v MŠ. Na konci měsíce března byl pro rodiče
předškoláků připraven Den otevřených dveří. Rodiče se tak mohli seznámit se školním prostředím,
které bude jejich dítě navštěvovat.
Během měsíce března provedla speciální pedagožka ve druhých třídách depistážní diktát, na jehož
základě byl některým dětem po dohodě s rodiči vypracován plán pedagogické podpory.
Spolupráce třídních učitelů a výchovné poradkyně byla na dobré úrovni.
Ve školním roce 2017/2018 nebyly na prvním stupni ZŠ řešeny závažnější výchovné přestupky.
II. stupeň
Na počátku školního roku byly vypracovány na základě doporučení KPPP a SPC v Kroměříži
a ve Zlíně seznamy žáků se speciálními výukovými potřebami. Do skupiny postaru zohledňovaných
žáků spadalo 14 žáků, zdravotně znevýhodněných bylo 29 žáků, sociálně znevýhodněný byl 1 žák
a zdravotně postižených bylo 9 žáků. Dle nového systému bylo přiznáno poradnou podpůrné
opatření (PO) 1. stupně 9 žákům, PO 2. stupně 21 žákům, PO 3. stupně 9 žákům. Ve spolupráci
s třídními učiteli byly vypracovány plány pedagogické podpory (PLPP) a individuální vzdělávací
plány (IVP). Dle podpůrných opatření nastavených poradenskými zařízeními bylo otevřeno sedm
skupin pedagogické intervence, zaměřující se na procvičování českého jazyka a matematiky, dále tři
skupiny předmětu speciálně-pedagogické péče, v nichž na konci školního roku pracovalo 8 žáků
pod vedením speciálního pedagoga.
V měsíci říjnu byla u devátého ročníku započata příprava na volbu povolání a další studium na SŠ.
Celkem 8 žáků bylo posláno na přešetření do KPPP Zlín z důvodů nastavení profesní orientace
a potřeby nastavení podpůrných opatření při přijímacím řízení na střední školy.
Na konci I. pololetí provedli třídní učitelé spolu s vyučujícími pod vedením výchovné poradkyně
hodnocení efektivity IVP u žáků pracujících ve starém režimu zohledňování. Všichni žáci (30)
spadající do starého systému integrace byli během měsíce března posláni po konzultaci s rodiči
do KPPP Zlín na přešetření, aby následně další školní rok již všichni byli zařazeni pod nový systém
podpůrných opatření.
V měsíci dubnu a květnu byla vyhodnocena efektivita podpůrných opatření a IVP u všech žáků
s prvním až třetím stupněm PO a proběhly konzultace s garanty SPC.
Ke konci školního roku pracovalo 14 žáků v prvním stupni PO, 47 žáků v druhém stupni PO,
8 žáků v třetím stupni PO.
V průběhu školního roku proběhla tři setkání vedení školy, výchovné poradkyně a asistentů
pedagoga, kterých v tomto školním roce pracovalo na II. stupni celkem sedm. Výchovná poradkyně
se pravidelně účastnila schůzek školního poradenského pracoviště a setkání výchovných poradců
v KPPP, problémoví žáci byli pravidelně konzultováni s psycholožkou.
Ve školním roce 2017/2018 dokončilo školní docházku 79 žáků, přihlášky na SŠ podávalo celkem
78 žáků, z toho jeden žák ze 7. ročníku. Jeden žák se rozhodl dále nepokračovat ve studiu.
V devátém ročníku byla započata příprava na volbu povolání. Žáci byli seznámeni s Atlasem
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školství a portály na internetu, které nabízejí seznam všech dostupných gymnázií, škol s talentovou
zkouškou, SOŠ a SOU spolu s informacemi týkajícími se přijímacího řízení a dnů otevřených dveří.
Potřebné a aktuální informace jim byly vyvěšovány přímo do tříd a na rozsáhlou nástěnku
v nejvyšším patře školy, některé důležité informace dostávali osobně.
Již v průběhu září proběhl prostřednictvím dotazníku průzkum o pravděpodobné profesní orientaci
žáků 9. ročníku. Na začátku října absolvovali návštěvu Informačního centra Úřadu práce
v Uherském Hradišti, kde obdrželi Atlas školství, který jim ulehčil orientaci v nabídce středního
školství v nejbližších regionech. Na začátku listopadu se uskutečnil Technický jarmark, v jehož
rámci navštívili vybraní žáci firmu THERMACUT. Ve druhém listopadovém týdnu se všichni žáci
9. ročníku zúčastnili Přehlídky středních škol a pracovního uplatnění, která se konala na Klubu
kultury v Uherském Hradišti, kde se prezentovaly školy z nejširšího okolí. Na konci listopadu
se někteří žáci 9. ročníku vydali na Zážitkové dny na Střední školu průmyslovou, hotelovou
a zdravotnickou v Uherském Hradišti. Absolvovali aktivity, které souvisí s technickým,
zdravotnickým a gastronomickým zaměřením. V rámci listopadových třídních schůzek proběhla
beseda rodičů se zástupci středních škol, kde byli informováni o studijních oborech jednotlivých
středních škol, středních odborných škol a učilišť v blízkém okolí a o podmínkách přijetí. Rodičům
bylo doporučeno se žáky navštěvovat dny otevřených dveří.
Ke konci listopadu odeslal přihlášku na střední školu s talentovou zkouškou (konzervatoř) pouze
jeden žák. S pololetním vysvědčením byly žákům vytištěny přihlášky na střední školy, žáci obdrželi
zápisové lístky. Výchovná poradkyně provedla kontrolu vyplněných přihlášek, konzultovala se
žáky náležitosti jak přihlášek, tak i zápisových lístků.
Výsledky prevence sociálně patologických jevů
I. stupeň
Naše škola věnuje problematice prevence velkou pozornost, na škole probíhá celá řada aktivit.
Některé jsou již tradičními každoročními akcemi, jiné postupně začleňujeme. Snažíme se na žáky
působit nenásilnou formou, přinášet jim zajímavé aktivity a přednášky.
Každoročně se věnujeme dotazníkovému průzkumu šikany. Spolupracovali na něm školní metodik
prevence a třídní učitelé. Žáci anonymně odpovídali na otázky související se šikanou na škole.
V letošním roce nebyly zjištěny případy šikany. V třídnických hodinách se učitelé ve spolupráci se
speciální pedagožkou věnovali problematice komunikace mezi spolužáky, realizovali preventivní
program s psychosociálními hrami.
I v tomto školním roce navštívili žáky 2. ročníku vyškolení instruktoři Hasičského záchranného
sboru Zlínského kraje s preventivně výchovným programem v oblasti požární ochrany a ochrany
obyvatelstva Hasík. Druháci se s prací složek IZS mohli seznámit přímo na pracovišti Hasičského
záchranného sboru a Záchranné služby v Uherském Hradišti. Ve spolupráci s Policií ČR proběhly
besedy Policista - náš kamarád ve druhém ročníku a Nebezpečí internetu ve čtvrtém ročníku.
V rámci Světového dne bez tabáku se stal tradicí štafetový běh žáků ze 4. a 5. ročníků.
Stěžejními preventivními aktivitami jsou u nás peer programy ve 2. - 5. ročníku, které si
pod vedením metodika prevence připravili peer aktivisté z II. stupně. V letošním školním roce
proběhly tři setkání. Peer aktivisté do svých programů pro nejmladší žáky zařadili vyprávění,
prezentace, dialogy, skupinové hry o nebezpečném vlivu reklamy, alkoholu, kouření, šikany, hry
zaměřené na techniky odmítání. Zabývali se i zdravým životním stylem. Seznámili také spolužáky
s bezplatnou linkou bezpečí, schránkou důvěry, která je umístěna ve škole a se školní vrbou
na stránkách školy. Žáci všech třetích tříd a jedné čtvrté třídy se zúčastnili ozdravného pobytu.
Členové parlamentu a peeristé pro žáky 5. ročníku připravili v červnu akci Nenech se zlákat. Žáci
prošli devíti stanovišti (Poruchy příjmu potrav, Alkohol a kouření, Nebezpečí internetu, Reklama,
Žákovský parlament, čtyři stanoviště se zdravotnickou problematikou).
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II. stupeň
Preventivní aktivity na naší škole zahrnují velmi široké spektrum. Naprosto zásadní aktivitou je
potom vlastní a originální peer program, který na většině základních škol není samozřejmou
součástí prevence. Naše základní škola patří mezi několik málo škol, které peer program na své
půdě realizují. Na tomto programu se každoročně podílí zejména školní metodik prevence.
Peer program pracuje na principu pozitivního sociálního vlivu starších žáků na mladší spolužáky –
„děti se nejlépe učí od dětí“. Prostřednictvím tohoto programu se snažíme o formování postojů
mladých lidí a ovlivnění jejich možného rizikového chování. Probíhá tradičně v návaznosti
na Preventivní program školy a Strategii prevence rizikových jevů chování. Do peer programu
se přihlašují žáci v závěru 6. ročníku, poté jsou seznamy přihlášených upraveny pedagogy školy
a metodikem prevence na II. stupni. Vybrané žáky spolu se staršími peer aktivisty čeká v říjnu 2018
dvoudenní výjezd, kde se naučí, jak by se měl peer aktivista chovat a jak by měl v určitých situacích
jednat. Jde především o vzdělávání nejmladších peeristů ze sedmých tříd, se kterými pracuje školní
psycholožka. Osmáci se budou věnovat tvorbě prezentací pro nadcházející preventivní program,
se kterým jim pomohou jejich kamarádi z devátých tříd a metodik prevence. V průběhu školního
roku absolvují vzdělávání k jednotlivým tématům (např. způsoby odmítání, zdravý životní styl,
úloha prevence, kouření, alkohol a jejich nebezpečí pro zdraví) tak, aby je byli schopni v 8. a
9. ročníku prezentovat mladším spolužákům.
Na II. stupni jsme realizovali peer program prostřednictvím peer aktivistů z řad deváťáků, osmáků
a sedmáků, kteří se snažili předat cenné informace šestým, sedmým a osmým ročníkům.
Pokračovali jsme v již osvědčeném modelu a požádali jsme o pomoc také studenty středních škol,
naše bývalé peer aktivisty, aby uskutečnili peer program pro osmáky a deváťáky. Peer program
pro starší žáky ve třídách realizovala zejména studentka Střední odborné školy a Gymnázia
ve Starém Městě, které úspěšně pomáhala žákyně 9. ročníku. Všichni předvedli velmi kvalitně
připravený a provedený program. Probíhal ve dvouhodinových blocích a setkal se s příznivým
ohlasem žáků.
Pracovali jsme s peer aktivisty ze sedmého ročníku, jejichž školení probíhalo ve dvou rovinách.
Teoretické informace a jejich aplikace u žáků byly rovinou první, sebepoznání a osobnostní rozvoj
peer aktivisty pak druhou.
V závěru školního roku jsme jako obvykle hledali zájemce o peer program mezi žáky šestého
ročníku. S nimi začneme pracovat v úvodu nového školního roku, kdy pro ně uskutečníme
stmelovací pobyt.
Peer program probíhal v červnu zejména v hodinách výchovy ke zdraví, výchovy k občanství,
tělesné a výtvarné výchovy. Mezi jeho nejvýznamnější témata patřily např. hodnoty a hodnotový
systém člověka, zdravý životní styl, způsoby odmítání, alkohol, kouření, THC, netolismus,
sebepoškozování a poruchy příjmu potravy.
Hlavním pilířem prevence rizikového chování na naší škole se pro letošní školní rok stal projekt
„Efektivní prevence“ jehož cílem je podpora třídních učitelů a pracovníků Školního poradenského
pracoviště (ŠPP) prostřednictvím aktivit, které budou svou činností pomáhat vytvářet a dále rozvíjet
bezpečné klima na naší škole.
Podpora třídních učitelů spočívá zejména v realizaci otevřených supervizí pro pedagogické
pracovníky. Smyslem otevřených supervizí je jednak odborný rozvoj pedagogů, nalezení tolik
potřebného nadhledu, možností řešení různých problémových situací, jednak vytvoření bezpečného
místa, ve kterém se pedagogové vzájemně obohacují, což má nepochybně zásadní vliv i na celkové
klima školy.
Práci třídních učitelů vnímáme na naší škole jako zásadní pro efektivní prevenci rizikového
chování. Proto jsme se rozhodli podpořit ji nabídkou podnětů pro práci v třídnických hodinách.
Využili jsme nabídky společnosti Madio z.s., se kterou dlouhodobě a úspěšně spolupracujeme,
a pořídili „Tipovník do třídnických hodin“. Jde o internetový nástroj pro třídní učitele a metodiky
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prevence, kteří díky němu mají možnost rozvíjet své kompetence a současně být celoročně
metodicky vedeni.
Letos jsme pokračovali v osvědčeném nástroji pro monitoring vztahů mezi žáky a klimatem
jednotlivých tříd. Využili jsme diagnostickou metodu ve formě online dotazníků Soocioklima.
Využití této metody nutně předpokládalo, že se v prvním sledu proškolí školní psycholožka,
metodik prevence a výchovné poradkyně jako experti pro práci s metodou Socioklima. V letošním
školním roce bylo potom návazně proškoleno několik dalších vytipovaných pedagogů.
Pomocí online dotazníků se nám otevřel komplexní pohled na strukturu jednotlivých tříd z hlediska
výskytu různých kategorií chování (např. kamarádské, nesmělé, nápadné, agresivní a morální),
zmapovali jsme míru sociálního začlenění žáků z hlediska jejich přijetí, zapojení a bezpečí
ve vrstevnické skupině. Analýza výstupů nám pomůže zefektivnit přístup a zacílení podpůrných
opatření.
Metodou jsme zjišťovali nejen výskyt rizikového chování, ale i chování, které má prosociální
charakter a je tedy základem sebeuzdravujícího mechanismu života třídy. Zmapovali jsme
potenciálně ohrožené jedince, u nichž jsme schopni včas podpořit jejich osobnostní a sociální
rozvoj a přispět ke zdravému rozvoji třídy i jednotlivců.
V minulých letech používané dotazníky, které adresně šetřily výskyt šikany v jednotlivých třídách,
jsme se rozhodli používat pouze tehdy, dojde-li na základě výstupů z dotazníku Socioklima
či na základě poznatků pedagogů a žáků k podezření, že se v dané třídě šikana vyskytuje.
Problémem zůstávají stále méně využívané schránky důvěry, kam mohou žáci vhazovat vzkazy
obsahující jejich trápení, nápady a podněty. Zdá se, že tato tradiční forma sdělení je mezi žáky málo
populární a snad i přežitá. Nejspíš by pomohlo ji ve škole pravidelně více propagovat, a to zejména
třídními učiteli, popř. doplnit o nějakou zajímavější formu (např. projekt Nenech to být).
Školní metodik prevence na II. stupni absolvoval v roce 2017 dvouleté specializační studium
k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů dle vyhlášky
č. 317/2005 Sb. § 9c. Studium je akreditováno MŠMT.
Mezi hlavní akce, které na naší škole ve školním roce 2017/2018 proběhly a které byly na prevenci
konkrétně zaměřeny, patřily:
Základní krizová intervence – DVPP (akreditované vzdělávání pro metodika prevence)
Den bez tabáku - štafetový běh žáků 6. ročníku
Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži – 8. ročník – přednáška policie ČR
Preventivně výchovný program HZS Uherské Hradiště – Hasík – 6. ročník
Základy právního vědomí, trestně právní odpovědnost mladistvých – beseda
Ve 2. pololetí školního roku proběhl pro žáky 8. a 9. ročníku preventivní program zaměřený
na drogovou problematiku. Žáci absolvovali dvouhodinovou přednášku, která byla rozdělena
do dvou tematicky odlišných částí. V první části JUDr. Jan Rosák seznámil žáky s některými
zákony a právními normami, které mají souvislost s drogovou problematikou. Mezi témata patřila
např. platná legislativa v oblasti ochrany zdraví před škodlivými účinky návykových látek, drogová
kriminalita dětí a mladistvých, trestní odpovědnost mládeže, posuzování trestní odpovědnosti
za nedovolené nakládání s omamnými a psychotropními látkami i normy chránící děti v oblasti
trestního práva. Ve druhé části navázal vyprávěním svého životního příběhu pan L. Jde o bývalého
uživatele drog, který dlouhodobě abstinuje, ale jak sám přiznává, s následky užívání drog se potýká
dodnes a jeho boj se závislostí je během na dlouhou trať, nejspíš do konce života.
Žáci VII. A a VII. B se zúčastnili preventivní akce pplk. PaedDr. Petra Přecechtěla a mluvčí policie
Uherské Hradiště por. Bc. Mileny Šabatové. Hlavním tématem bylo riziko užívání drog.
Přednášející žákům představil jednotlivé druhy drog (heroin, kokain, pervitin, marihuanu, LSD)
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a jejich působení na člověka. Dozvěděli se i o stupních závislosti.
Mezi projekty úzce související s prevencí patří zejména existence žákovského parlamentu.
Nejvýznamnějšími počiny žákovského parlamentu byla především podpora Českého dne
proti rakovině, projektu Světluška, který pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením
a v neposlední řadě realizace Dnů prevence pro žáky 7. ročníku. Jedná se o akci, která
se uskutečnila v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořil KÚ. Celá akce se týkala
problematiky prevence rizikového chování a byla rovněž orientována na chování v krizových
či jinak vypjatých situacích. Žákovský parlament se také podílel na realizaci akce s názvem
„Nenech se zlákat“. Akce je součástí tohoto projektu. Slouží jako výstraha, na co by si žáci měli
dávat pozor, a také jako nápověda, jak se lépe orientovat v krizových situacích. Žákovský parlament
a kroužek zdravotníků pro ostatní připravili jednotlivá stanoviště, z nichž namátkou jmenujme např.
alkohol a kouření, poruchy příjmu potravy, nebezpečí na internetu, zlomeniny či druhy krvácení.
Ve školním roce 2017/2018 jsme odhalili a museli řešit řadu případů kyberšikany, která
se v posledních letech stává v oblasti rizikového chování dětí a mládeže skutečným fenoménem.
Mezi dětmi jsme také zjistili několik případů sextingu, což je rozesílání textových zpráv, fotografií
či videí se sexuálním obsahem. Tyto materiály, původně poslané jenom jednomu spolužákovi, často
představují riziko, že je dotyčný z nejrůznějších pohnutek zveřejní a začnou se nekontrolovatelně
šířit v prostředí internetu.
Svoji pozornost jsme museli soustředit i na problematiku sebepoškozování našich žáků, zejména
žaček. Stále častější jsou také psychické problémy žáků, které jsou sice zapříčiněny různými
faktory, ale mají jeden společný jmenovatel. Tím je snížená schopnost současné mladé generace
čelit zvýšenému tlaku a zátěži ze strany okolí, na které velmi často reagují neadekvátně
(sebepoškozováním, požíváním omamných a psychotropních látek či psychickým zhroucením).
Vytipované děti byly svěřeny do individuální péče školní psycholožky. V nejzávažnějších
případech jsme požádali o pomoc odborníky z mimoškolního prostředí, a to jak dětské psychology,
tak i psychiatry či psychoterapeuty. Zejména individuální a rodinné terapie, kde psychoterapeut
pracuje s celou rodinou (např. při špatné komunikaci v rodině, neshodách, výchovných problémech
dítěte, problémech dítěte ve škole atd.) se nám velmi osvědčily.
U našich žáků jsme také šetřili nebezpečné nakládání s návykovými látkami ve škole a jejím okolí.
Toto šetření jsme zahájili na základě upozornění jednoho z rodičů a následně jsme objevili
podezřelý materiál rostlinného původu. Protože se celý případ jevil komplikovaný a měl přesah
mezi pachatele, kteří již dosáhli plnoletosti, celou věc jsme předali k dalšímu šetření Policii ČR.
Žáci, u kterých byla prokázána manipulace s návykovými látkami na půdě školy, byli posléze
potrestáni nejvyššími možnými kázeňskými tresty. Celého případu se bohužel ujala bulvární média
(nejdříve regionální a poté celorepubliková), celou událost nafoukla a převrátila, čímž neprávem
utrpěla pověst naší školy v očích neinformované veřejnosti.
Setkávali jsme se i s věčným problémem našich dětí, a to je kouření. Věk dětí, které takto
nebezpečně hazardují se svým zdravím, se bohužel stále snižuje. Specifickým problémem bylo
kouření elektronických cigaret, které je mezi dětmi stále populárnější. Zdravotní rizika u tohoto
typu kouření jsou dětmi často bagatelizována. Při řešení všech těchto problémů muselo spojit své
síly vedení školy, školní psycholožka, metodik prevence, třídní učitelé a samozřejmě také rodiče.
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. Osvědčila se nám velmi důsledná kontrola absence,
která vede postupem času ve většině případů ke snížení počtu neomluvených hodin.
V nově vzniklých kolektivech šestých tříd jsme již na stmelovacích pobytech, kterých se účastnili
třídní učitelé a školní psycholožka, monitorovali možné vztahové problémy, které mohly vzniknout
již dříve na předchozích školách. Také vzhledem k probíhající inkluzi ve vzdělávání s velmi
heterogenním složením žákovských kolektivů, které kladou mnohem větší nároky na všechny
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pedagogy, třídní učitele a asistenty pedagoga, bylo třeba nově vzniklé kolektivy dále sledovat,
abychom mezi nimi minimalizovali výskyt rizikového chování.
Z činnosti školní psycholožky
Školní psycholožka po celý školní rok spolupracovala se žáky, s pedagogickými pracovníky,
se zákonnými zástupci žáků, se školskými poradenskými zařízeními, s lékaři a s OSPODem
v Uherském Hradišti. Podílela se na testování programu Socioklima, zúčastňovala se pracovních
porad pedagogů. Iniciovala přednášky pro rodiče budoucích prvňáčků v jednotlivých MŠ.
Spolupráce s pedagogy
Konzultace psycholožky byly vedeny zejména se třídními učiteli. Hlavní témata řešení byla
především: problematické chování žáků ve výuce, neplnění školních povinností (nenošení školních
pomůcek, absence domácích úkolů, nebo jejich případné psaní ve škole, nedostatečná příprava
do výuky). Školní psycholožka také spolupracovala s třídními učiteli na řešení problematických
vztahů v třídních kolektivech, popřípadě na řešení problematických vztahů mezi učitelem a žákem.
Spolupráce s rodiči a zákonnými zástupci
Individuální konzultace s rodiči se konaly formou osobních a telefonických rozhovorů, případně
formou e-mailu. Nejčastěji se řešil školní neúspěch, vztahy žáků v třídním kolektivu, problematický
vztah k pedagogům. Dalšími tématy byly problematické vztahy mezi pedagogy a rodiči,
problematické vztahy mezi rodiči navzájem, sebepoškozování dětí, osobní a rodinné problémy,
zdravotní problémy.
Spolupráce se žáky
V individuálních konzultacích se žáky řešila školní psycholožka především osobnostní a rodinné
problémy, zdravotní potíže, vztahy v třídním kolektivu, problémy ve vztahu učitel - žák, neplnění si
školních povinností, zhoršení prospěchu, sebepoškozování.
Práce se třídami: seznamovací dopoledne pro žáky 1. ročníku, adaptační soustředění pro žáky
6. ročníku, charakteristika učebních stylů pro žáky 6. ročníku, rozvojové programy, práce se třídním
kolektivem se zaměřením na vztahy mezi žáky, diagnostika třídních kolektivů metodou Socioklima.
Školní poradenské pracoviště
Činnost školního poradenského pracoviště byla zaměřena na koordinaci preventivních aktivit
v rámci školy a na řešení aktuálních problémů žáků ve spolupráci s jejich rodiči. Poradenské
pracoviště zasedalo vždy čtvrtletně.
Přehled skupinových aktivit, které realizovala školní psycholožka:
Třída/ročník
1. ročník
2. ročník
II.A
3. ročník
III. A
III.C
5. ročník
V.A
6. ročník

Téma
Výlet za poznáním. Snoezelen – zrakové vnímání.
Diagnostika třídního kolektivu – depistáž nestandardizovaná
Diagnostika třídního kolektivu – depistáž nestandardizovaná. V čem jsme stejní,
v čem jsme jiní.
Socioklima. Naučme se vážit si jeden druhého. V čem jsme stejní, v čem jsme
jiní.
Diagnostika třídního kolektivu – depistáž nestandardizovaná. Naučme se vážit si
jeden druhého.
Dvoudenní adaptační pobyt pro žáky (jednotlivé třídy). Poznáváme Staré Město.
Jak se správně učit, učební styly. Testování Socioklima.
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VI.A
VI. B
7. ročník
8. ročník
9. ročník
IX. A

Silný a slabý kolektiv. Co nás spojuje a co rozděluje?
Silný a slabý kolektiv. Co nás spojuje a co rozděluje?
Socioklima. Vzdělávání peer aktivistů (výběr žáků).
Socioklima. Vzdělávání peer aktivistů (výběr žáků).
Vzdělávání peer aktivistů (výběr žáků).
Pochopme svou odlišnost (adaptační proces).

Z činnosti speciální pedagožky
Od druhého pololetí pracovala na I. stupni školní speciální pedagožka. Žákům poskytovala
pravidelnou speciálně pedagogickou péči, speciálně pedagogickou intervenci, prováděla krizovou
intervenci u žáků s výrazným problémovým chováním.
Pedagogové, asistenti pedagogů a rodiče konzultovali záležitosti týkající se nejen vzdělávacích
a výchovných problémů dětí, ale i záležitosti týkající se problémů osobních a jiných.
Speciální pedagožka prováděla pozorování ve třídách, psala s dětmi depistážní diktáty, navrhovala
vyšetření v SPC, metodicky vedla pedagogy a asistenty pedagogů, doprovázela děti do SPC Help,
provedla stovky rozhovorů a konzultací.
Realizovala přednášky na téma - Inkluze, tolerance a dítě s asistentem pedagoga, dále prožitkový
program Buďme kamarádi. Tyto aktivity směřovaly k vzájemné toleranci dětí, respektu a zklidnění
třídních kolektivů. Pod jejím vedením proběhl přípravný kurz pro předškolní děti Předškoláčci.
Speciální pedagožka absolvovala školení - Role školní speciálního pedagoga v systému
poradenských služeb ve škole, Hypo – prevence SPUCH v předškolním a raném školním věku,
Metoda dobrého startu, Posouzení vývoje čtení a psaní na prvním stupni ZŠ.
Ke školní speciální pedagožce nepřicházely děti řešit jen výchovné a vzdělávací potíže. Přicházely
si popovídat i o radostných věcech a svých zážitcích. Celkově se speciální pedagožka snažila
ve škole vytvářet pozitivní a klidné klima.
Výchovná opatření udělená v průběhu školního roku

I. stupeň
II. stupeň
Celkem

Pochvala
Pochvala
Napomenutí
Důtka
Důtka
ředitele školy třídního učitele třídního učitele třídního učitele ředitele školy
0
30
14
6
0
0
51
72
43
22
0
81
86
49
22

Snížené stupně z chování na konci školního roku
2 – uspokojivé
3 – neuspokojivé

I. stupeň
3
2

II. stupeň
2
5

Neomluvené hodiny za školní rok 2017/2018

1. pololetí
2. pololetí
za školní rok

I. stupeň

II. stupeň

24
251
275

75
121
196
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Údaje o žácích podle stupně podpory (konec školního roku):
Podpůrná opatření
1. stupeň
2. stupeň
3. stupeň
celkem

I. stupeň
6
24
13
43

II. stupeň
14
47
8
69

V letošním školním roce bylo na I. stupni integrováno 43 žáků. Všichni žáci pracovali podle
individuálního vzdělávacího plánu nebo plánu pedagogické podpory. Deset žáků pracovalo
s pomocí asistenta pedagoga, tři asistenti byli sdílení vždy pro dva žáky
Na II. stupni bylo celkem 69 žáků s nově stanovenými stupni podpory, mezi nimi žáci s autismem,
s poruchami učení i chování, se zrakovým postižením, s mentálním postižením. Pracovalo tu
celkem sedm asistentů pedagoga.

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
Konverzační soutěž v jazyce německém
Konverzační soutěž v jazyce ruském
Recitační soutěž
Zazpívej, slavíčku
Bobřík informatiky
Soutěž v informatice
Malování na PC
Přírodovědná soutěž
Mc Donald´s Cup
Dopravní soutěž

Štafetový pohár
Plavecké závody
Halová olympiáda I. stupeň ZŠ
Výtvarné soutěže
Sportovní hry pro 5. ročník
Atletický čtyřboj
Přespolní běh
Orion florbal cup
Pohár rozhlasu
Softbalová liga
Volejbal
Turnaj ve stolním tenise
Coca cola - školský pohár
Píšu povídky, píšu básně
O pohár starosty
Demosthenes
Ex Libris
Hlídky mladých zdravotníků
Den bez tabáku
Soutěž verbířů
Mladý chemik
Žaliflo
Sportovní hry žactva

Významná umístění a výsledky v soutěžích
Matematický klokan
Petr Jarotek, V.A – 1. místo v celostátním kole (kategorie Klokánek)
Přebor škol v šachu
Eduard Procházka, III.C, Rostislav Procházka, V.A, Klára Spáčilová, IV.A, Jan Vávra, V.B 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole, 16. místo v republikovém kole (kategorie 1. –
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5. třída)
Robin Čapek, VIII.B, Martin Hampala, VI.D, Roman Lapčík, IX.C, Viktorie Všetulová, VIII.D 1. místo v okresním kole, 2. místo v krajském kole, 24. místo v republikovém kole (kategorie 6. –
9. třída)
Přírodovědný klokan
Miroslav Běhávka, VIII.D – 1. místo v okresním kole (kategorie Kadet)
Pythagoriáda
Jakub Vávra, V.B – 1. místo v okresním kole (kategorie 5. ročník)
Jolana Zapletalová, V.C - 2. místo v okresním kole (kategorie 5. ročník)
Kateřina Spáčilová, VIII.D, 2. – 6. místo v okresním kole (kategorie 8. ročník)
Matematická olympiáda
Miroslav Běhávka, VIII.D – 1. místo v okresním kole
Kateřina Spáčilová, VIII.D – 3. místo v okresním kole
Sudoku
Michal Kozumplík, VII.C – 2. místo v krajském kole (kategorie A)
Romana Běhávková, VII.C – 3. místo v krajském kole (kategorie A)
Alžběta Vaňková, III.B – 2. místo v krajském kole (kategorie A, žáci 2. a 3. tříd)
Radmil Schneider, IV.C – 2. místo v krajském kole (kategorie B, žáci 4. a 5. tříd)
Biologická olympiáda
Dominika Vagundová, VIII.D - 3. místo v okresním kole, reprezentace v krajském kole
Anglická olympiáda
Vendula Ryšková, VIII.A – 2. místo v okresním kole (kategorie B)
Zazpívej, slavíčku
Magda Žmolíková, VIII.B – postup do celorepublikového finále
Soutěž o nejlepší školní časopis
Časopis Všeználek – 2. místo v krajském kole (kategorie ZŠ – tištěné verze)
Zpěváček Slovácka
Kateřina Knížová, VI.C – 2. místo
Výtvarná soutěž – Putování pravěkem s Eduardem Štorchem
Alena Sluková, V.C – 1. místo v okresním kole (III. kategorie, 4. – 5. třídy ZŠ)
Aneta Šleglová, V.C – 2. místo v okresním kole (III. kategorie, 4. – 5. třídy ZŠ)
Klára Truplová, VII.C – 3. místo v okresním kole (IV. kategorie, 6. – 9. třídy ZŠ)
Ex Libris
Alexandra Petrů, IX.C – 2. místo
Chemie objektivem
Denisa Kmentová, IX.A – Kouzlo přítomného okamžiku – 2. místo v okresním kole
Barbora Bajajová, IX.A – Stříbrná minulost – 3. místo v okresním kole
Dopravní soutěž
Alexandra Petrů, IX.C, Nikola Benedíková, VIII.D, Marek Regentík, VIII.C, Ondřej Zahradník,
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VIII.D – 3. místo v okresním kole
Volejbal:
2. místo Krajský přebor mladších žáků
Sestava: Kryštof Foret, VI.C, Martin Jagoš, V.C, Ondřej Koubek, VI.D, Matěj Mléčka, VIII.B, Erik
Zimčík VIII.A, Ondřej Turčin, VII.C, Jiří Janík, V.A
2. místo Krajský přebor starších žáků
Sestava: Marek Ledabyl, VIII.B, Tomáš Petržel, VIII.B, Tomáš Tománek, VIII.C, Mirek Pernička,
VIII.C, Tadeáš Foret, VIII.C, Tomáš Obdržálek, VIII.C, Jan Janík, IX.C, Vojtěch Zábranský, IX.C
Slovácká liga softbalu – 2. místo
Sestava: Vojtěch Petrucha, VIII.C, Marek Regentík, VIII.C, Lukáš Motyčka, VIII.C, Petr Rídl,
Michal Křivák, Michal Kolář, Vašek Raštica, IX.C, Jan Janík, IX.C, Filip Hřib, IX.C, Marek
Pavlica, IX.C
Ekosoutěž
2. místo ve sběru papíru (44 150 kg)

Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy
-

akademie školy
Ekoškola – obhájení titulu, další akce
vydání informační brožury pro rodiče
Olympijské dny
sběry papíru, víček, hliníku, použitých kuchyňských olejů a elektroniky
návštěva divadelních a filmových představení
koncert žáků školy s p. Pavlicou
návštěva úřadu práce, Městského úřadu ve Starém Městě
vánoční jarmarky, Mikulášská škola
vystupování folklorní skupiny při akcích školy
Den jazyků
zkoušky KET a PET
pořady Dolinečky
exkurze 5. ročníku do Prahy
přírodovědné a vlastivědné vycházky
návštěva dopravního hřiště v Uherském Hradišti 4. ročník
pasování na čtenáře žáků 1. ročníku
exkurze Moravský kras, Macocha, Planetárium Brno, Anthropos 4. ročník
pohádkový zápis dětí do 1. tříd
návštěvy dětí z mateřských škol
karnevaly
besídky ke Dni matek
Hasík
projektové dny I. stupně: Naše město, 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
šachy
vánoční a velikonoční dílničky
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fašank
Den Země (7. ročník v rámci Ukliďme Česko)
Den dětí
ozdravný pobyt dětí
Koloběžkiáda, jízda zručnosti na kole
výstava ovoce a zeleniny
zájezd do Zelené žaby (za reprezentaci školy v soutěžích)
zájezd do Anglie
zájezd do Vídně
spolupráce se ZŠ Turzovka (příjezd družební školy do Starého Města)
poznávací pobyty 6. tříd
polonéza žáků 9. tříd (3 skupiny)
předplatné do Městského divadla Zlín
exkurze žáků 9. ročníku do Osvětimi
exkurze 8. ročníku do ZOO Lešná
návštěva archeoskanzenu Modrá včetně expozice Živá voda, terárium Modrá
návštěva SŠ průmyslové, hotelové a zdravotnické v Uherském Hradišti
návštěvy Slováckého muzea, galerie, knihoven
dentální hygiena – vzdělávací program pro žáky
pořad Brazílie
spolupráce s Nadací Synot
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, soutěže v malování na počítači)
lyžařské výcvikové kurzy
testování Scio ( 8., 9. ročník)
testování Kvalita (5., 9. ročník)
Zdravé pití (akce ve spolupráci s SPHZŠ Uherské Hradiště)
adopce dítěte v Africe
exkurze do spalovny
matematické soustředění VI.D a VIII.D
Nenech se zlákat – pro žáky 5. ročníku
Den prevence – pro žáky 7. ročníku
Ochrana člověka za mimořádných situací – pro žáky 8. ročníku
Jeden svět na školách (pro žáky 8. a 9. ročníku)
Theme day
šesťáci - průvodci po škole (seznámení nových žáků s II. stupněm)
třídní a ročníkové projekty např. Alternativní zdroje energie, Poznáváme země EU, Oborové dny
zapojení do akce Vlajka pro Tibet
realizace projektu Efektivní prevence
realizace projektu Společně
realizace projektu Květinové ostrovy
realizace projektu Laborky
e-twinning - společný projekt s Německem, Itálií, Španělskem, Tureckem,
Chorvatskem a Rumunskem
návštěva ústavu sociální péče
exkurze Landek Park
přírodovědná soutěž ve spolupráci s partnerskými školami
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Noc s literaturou (6. ročník - spaní ve škole)
besedy s policií: Policista, náš kamarád, Rizika internetu
prevence kouření – Den bez tabáku
výjezd peer aktivistů
Světluška
Den proti rakovině – kytičkový den
rozloučení se žáky 9. ročníku
výchovné koncerty Dolinečky
Kunovské léto
exkurze do Experimentária
ekohraní pro žáky I. stupně
EVVO programy (Strom, Mraveniště …)
Noc s angličtinou
akce parlamentu – Den učitelů, Halloween ve školní družině, oběd na přání, výjezd žákovského
parlamentu do Háje, Škola pro demokracii – ŽP v senátu

Vybavení školy
Postupně se nám daří zlepšovat vybavení školy výpočetní technikou. Škola má ve třech
počítačových učebnách instalováno 87 počítačů, 3 digitální tiskárny, 3 skenery. Oba stupně jsou
připojeny pevným připojením k internetu, II. stupeň má wifi připojení. Žáci a vyučující mají
k dispozici interaktivní tabule (Smart Board a ENO), tablety, kopírky, vizualizér a dataprojektory.
V příštím školním roce proběhne rozsáhlá modernizace budov I. i II. stupně včetně PC techniky
a vybavení.

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 103 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 217 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 6 674 soutěžících. Přírodovědecká
fakulta Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci
a Jednotou českých matematiků a fyziků jako každoročně 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 1 408 soutěžících.
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.
U příležitosti Dne učitelů přijal na radnici starosta Města Staré Město čtyři pedagogické pracovnice
– Mgr. Janu Daňhelovou, Mgr. Jitku Kardosovou, Mgr. Ivu Klimešovou a p. Jaroslavu Kučovou.
Poděkoval jim a ocenil jejich dlouholetou kvalitní práci pro staroměstskou školu, ve které
vychovaly několik generací žáků.
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Realizace projektů
Ve školním roce jsme čerpali finanční příspěvek na osobní náklady na zaměstnance v rámci veřejně
prospěšných prací, které byly spolufinancovány z Evropského sociálního fondu, především
z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost. Mohli jsme zřídit tři pracovní místa
pro pracovníky dozoru. Celková získaná částka je 330 887,- Kč.
Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost v rámci projektu Nová šance ve Zlínském
kraji jsme čerpali prostřednictvím úřadu práce příspěvek na pracovní místo administrativní
pracovnice v celkové výši téměř 150 000,- Kč.
V rámci WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., poskytujeme zdarma obědy z projektu Obědy pro děti.
Ve školním roce byla dotace celkem 45 740,- Kč.
Jsme zapojeni do projektu Univerzity Palackého v Olomouci Centra komunitní podpory jako
prostředek zvyšování kompetencí pedagogů působících ve společném vzdělávání, který UP realizuje
v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Učitelé a asistenti pedagoga mohou
diskutovat věci, které se týkají vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Můžeme
využívat podporu v oblasti vzdělávání žáků s hraničním intelektem a mentálním postižením,
budeme mít k dispozici řadu metodik a odborných knih. Projekt bude pokračovat v příštím školním
roce.
V roce 2017 jsme podali projekt Efektivní prevence, který Zlínský kraj podpořil celkovou částkou
49 000,-Kč. Cílem projektu bylo v 1. a 6. ročníku stmelit nově vzniklé kolektivy, vytvořit pravidla
tříd a dbát na jejich dodržování, realizovat kvalitní preventivní program. Z projektu byl financován
výjezd žákovského parlamentu i peeristů, tři vyučující se proškolily pro práci s programem
Socioklima, který využíváme pro diagnostikování klimatu třídních kolektivů. Byly zakoupeny
pomůcky pro realizaci preventivního programu.
V roce 2018 jsme podali u Zlínského kraje projekt Efektivní prevence, který podpořil Zlínský kraj
částkou 50 000,- Kč. Projekt se stal hlavním pilířem prevence rizikového chování na škole, jehož
cílem je realizace preventivního programu a podpora učitelů. Podpora spočívá zejména v realizaci
otevřených supervizí. Supervize jsme doplnili možností dalšího odborného rozvoje zaměřeného
na bezpečné klima školy formou DVPP. Na supervizích a odborném rozvoji pedagogů
spolupracujeme s Madio z.s. V rámci projektu proběhlo i vzdělávání pedagogů – semináře
PhDr. Čápa a PaeDr. Martínka.
V rámci projektu proběhly aktivity pro žáky – Nenech se zlákat, Den prevence. V příštím školním
roce se uskuteční poznávací aktivity žáků 1. a 6. ročníků, výjezd žákovského parlamentu, výjezd
peeristů.
Díky podpoře ve výši 55 000,- Kč z grantového programu Zelené oázy, který vyhlašují Nadace
Partnerství a společnost MOL Česká republika, jsme v roce 2017 dokončili projekt Květinové
ostrovy – studna poznání. Cílem byla obnova tří vyvýšených záhonů, které se nachází v atriu
a v prostorách před školou. Starou výsadbu jsme nahradili dynamickou výsadbou, která se
v průběhu roku bude měnit. V rámci projektu proběhly i aktivity Ekoškoly, která mimo jiné
z odpadního materiálu vzniklého při likvidaci starých porostů vybudovala hmyzí hotel.
V grantovém řízení Nadace Synot jsme získali prostředky na projekty Workoutové hřiště
do školního atria a Atletika do škol. Na workoutové hřiště významně přispělo i SRPŠ.
Od ledna 2017 realizuje naše škola v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání
ve výzvě 02_16_022 projekt Společně. Poskytnutá dotace je ve výši 1792 572 Kč.
Škola zvolila tyto šablony:
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Školní psycholog – personální podpora ZŠ
Speciální pedagog – personální podpora ZŠ
Čtenářský klub pro žáky
Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ
Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem

Vzhledem k nedostatku školních psychologů se nám nepodaří splnit všechny výstupy v šabloně
II/1.3 Školní psycholog – personální podpora ZŠ, proto budeme v prosinci 2018, kdy projekt končí,
část dotace vracet.
Od ledna 2018 je naše škola partnerem projektu Celorepubliková síť Laborky.cz při Gymnáziu
ve Slaném, jehož cílem je podpora badatelsky orientované výuky. Projekt je realizovaný v rámci
výzvy č. 02_16_010 Budování kapacit pro rozvoj škol I, prioritní osy 3 – Rovný přístup
ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Díky projektu jsme obdrželi
nejen sadu pomůcek v hodnotě 301 500,- Kč, ale získáváme náměty pro práci v hodinách.
V průběhu našeho zapojení do projektu pořádáme pro zájemce z okolních škol projektová
odpoledne.

Významné mimoškolní aktivity žáků
I v letošním roce jsme se zaměřili na charitativní činnosti. Na začátku roku jsme se zapojili do akce
V září světlušky září. Prodejem jsme získali pro zrakově postižené přibližně 3.540,- Kč. Za pomoci
parlamentu jsme prodávali květinky Ligy proti rakovině, celkový výtěžek byl více než 2.800,- Kč.
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 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. Od začátku adopce jsme
na Anne přispěli celkovou částkou 86 400,- Kč.
Stále pokračujeme ve spolupráci s Ústavem sociální péče ve Starém Městě. Naši žáci navštívili
v rámci dne otevřených dveří ústav, klienty jsme pozvali do školy na vánoční jarmark.
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. V letošním
školním roce jsme odevzdali 44 150 kg papíru, čímž jsme byli druzí v ekosoutěži Sběrných surovin
v Uherském Hradišti.
I letos se škola zapojila do programu Ekoškola. Na obou stupních pod vedením vyučujících
intenzivně pracují dva ekotýmy. Pod jejich dohledem se žáci zaměřují na efektivní využívání
svítidel ve třídách a na chodbách, hlídají správné větrání v zimním období i hospodaření s vodou
a papírovými ručníky. Po celé škole se ekotýmu podařilo nainstalovat samolepky na tato témata,
na jejichž návrzích se podíleli žáci. Samozřejmostí je péče žáků o květinovou výzdobu i o okolí
školy. Jako každoročně i letos proběhla přírodovědecká soutěž pro žáky 5. ročníku, kde si žáci
porovnali své znalosti se žáky partnerských škol. Na obou stupních žáci pečovali o školní zahrady,
vypěstované plodiny využívali v pracovních činnostech. Každá třída si vypracovala svůj ekokodex,
ekokodex školy je zveřejněný u nástěnky Ekoškoly.
V průběhu školního roku tým zpracoval podrobnou analýzu ekologického stavu školy, zorganizoval
sběr papíru, plastových víček, hliníku, baterií a drobného elektroodpadu. Za peníze vytěžené
z těchto akcí sponzorujeme klokana rudokrkého v ZOO Lešná.
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Ekotým připravil osvětový stánek k recyklování textilního odpadu na Mikulášském jarmarku. Škola
se zapojila do Recyklohraní i Dnů Země. Ekotým podpořil projekt Květinové ostrovy – studna
poznání, které se tento školní rok dokončovaly. Zorganizoval turnaj ve stolním fotbálku, zavítal
do Brna, kde navštívil spalovnu komunálního odpadu.
Všechny aktivity i zvládnutý dubnový audit přispěly k opětovnému zisku titulu Ekoškola.
Slavnostní přijetí a předávání titulů proběhlo opět v Praze ve Valdštejnském paláci. Zástupci školy
se setkali s dalšími 58 ekoškolami z celé ČR a předali si cenné informace i zkušenosti ze své
činnosti. Jejich práci přišli mezi jinými ocenit senátorka Zuzana Baudyšová a ředitel organizace
Tereza Petr Daníška.
Již čtvrtým rokem se na druhém stupni scházejí zástupci žákovského parlamentu. Žáci tak mají
možnost zapojit se do aktivního života školy. Jejich úkolem je zlepšovat klima ve školním
prostředí, reprezentovat názory svých spolužáků a také organizovat akce ve škole i mimo ni.
Z adaptačního pobytu v Nové Lhotě si děti přivezly plán aktivit na celý školní rok. Podíleli se na
tradiční sbírce Světluška, kterou pořádá Nadační fond Českého rozhlasu, připravili halloweenské
odpoledne ve školní družině, zorganizovali tradiční hlasování "Oběd na přání", letní stánek a nově
také pět tematických dní.
Mezi akce našich parlamenťáků patří také preventivní programy Nenech se zlákat a Den prevence.
Obě akce se uskutečnily v rámci projektu Efektivní prevence, který podpořil Zlínský kraj.
Parlamenťáci spolu s peeristy a zdravotníky přichystali stanoviště, např. alkohol a kouření, poruchy
příjmu potravy, nebezpečí na internetu, zlomeniny či druhy krvácení, na nichž se žáci pro pátého
ročníku ze Starého Města, Jalubí a Nedakonic seznámili s nebezpečnými situacemi a naučili se
v nich správně zachovat.
Pro sedmáky, kteří absolvovali Nenech se zlákat již před dvěma lety, byla připravena opakovací hra
Riskuj na daná témata a doplňovala ji rozšiřující prezentace o marihuaně a také slalom a házení
míčku do koše s použitím brýlí, které simulují požití marihuany.
Velkým úspěchem našeho žákovského parlamentu je účast v soutěži o Nejinspirativnější projekt
žákovského parlamentu. Se svou zatím největší akcí STARák SHOW byl žákovský parlament školy
vybrán z 26 škol do TOP 10. Soutěž sice parlamenťáci nakonec nevyhráli, ale odměnou jim bylo
samotné vyhlášení vítězů, kterého se zúčastnili jako hosté a konalo se v Praze v Senátu České
republiky.

Školní družina
Nejdůležitějšími cíli v zájmovém vzdělávání v naší ŠD je vést žáky ke smysluplnému trávení
volného času, vštěpovat jim základy slušného chování ke svým spolužákům i dospělým osobám.
Vést je ke vzájemnému respektu a toleranci, úctě k sobě i druhým, podporovat samostatnost,
sebevědomí a osobnost dítěte, motivovat ke kolektivní a týmové práci.
Proto jsou oddělení v naší ŠD smíšená, starší děti předávají své zkušenosti, dovednosti a návyky
mladším, pomáhají si a vytváří se zdravé klima ve třídě.
Důležitým úkolem školní družiny je odstranění únavy po vyučování, proto připravujeme na celý
školní rok pestrý program, který probíhá formou her a soutěží a prolíná se do všech oblastí
výchovy- odpočinkové, rekreační, zájmové.
Děti se při činnostech zrelaxují, rozvíjí vzájemné vztahy a komunikační schopnosti, zdokonalují se
v manuální zručnosti, rozvíjí estetické cítění a vnímání, procvičují své vědomosti.
S dětmi se podílíme na výzdobě školy a školní družiny.

Školní klub
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V rámci školního klubu na škole pracovaly tyto kroužky:
- Dolinečka (4 skupiny)
- pohybové hry (2 skupiny)
- logopedie (3 skupiny)
- malý novinář (1 skupina)
- florbal (2 skupiny)
- softbal (1 skupina)
- volejbal (4 skupiny)
- keramický kroužek (1 skupina)
- turistický kroužek (1 skupina)

-

teraristika (1 skupina)
šachy (2 skupiny)
divadelní kroužek (1 skupina)
folklorní kroužek (1 skupina)
školní časopis (1 skupina II. stupně)
jazyk anglický (1 skupina)
Ready for Life (1 skupina)
zdravotnický kroužek (1 skupina)
ekoškola (1 skupina)

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
Pokračujeme v partnerství s jazykovou školou Cambridge P.A.R.K. z Brna. Pomáhá nám zajistit
složení cambridžských zkoušek KET (Key English Test) nebo PET (Preliminary English Test)
a umožnit tak žákům dosáhnout na mezinárodně uznávané zkoušky už na základní škole. Zkoušky
KET for Schools nanečisto se v letošním roce zúčastnilo 42 žáků, z toho 16 uspělo. Náročnější
zkoušky PET for Schools se zúčastnilo 20 žáků, z toho 8 uspělo s výborným výsledkem.
V Brně se ostrých zkoušek PET zúčastnili 7 žáků a všichni tuto zkoušku úspěšně složili, z toho dva
s vyznamenáním.
Škola spolupracuje s Městskou knihovnou ve Starém Městě. Knihovnice nachystaly pro naše žáky
besedy o literatuře a spisovatelích. Ve spolupráci s vyučujícími prvních tříd a MěÚ připravila
knihovna pasování na čtenáře. Čtenářská část probíhala v prostorách knihovny a slavnostní
pasování na čtenáře ve Společensko-kulturním centru ve Starém Městě. Spolupracujeme
i s Městskou knihovnou BBB v Uherském Hradišti.
I. stupeň kooperuje se staroměstskými mateřskými školami a MŠ v Kostelanech nad Moravou.
Výchovná poradkyně z I. stupně připravila společně se školní psycholožkou pro rodiče dětí z MŠ
besedu o školní zralosti a před zápisem do 1. třídy se zástupkyní ředitele prohlídku školních budov
I. stupně. Předškoláci se seznamují s prostředím základní školy. Nahlédli do vyučování prvních tříd
a mohli si vyzkoušet, jaké to je být školákem a zasednout do školní lavice, společně si zacvičili
v tělocvičně.
Spolupráce s rodičovskou veřejností probíhá formou rodičovských schůzek a konzultačních
odpolední. Žáci si se svými vyučujícími připravili pro rodiče besídky ke Dni matek a prezentace
z návštěvy Prahy a Macochy.
Rodiče si mohou domluvit konzultace se školní psycholožkou a na I. stupni nově se speciální
pedagožkou, mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími, dále i v době akcí
(např. den otevřených dveří 1. tříd, jarmarky, dílničky, vernisáže,...).
Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně informováni na webových stránkách školy.
Využíváme elektronickou žákovskou knížku. Na stránkách mohou rodiče také zjistit, jaké akce se
pro žáky jednotlivých tříd konají, který vyučující je nepřítomen a kdo jej zastupuje. Součástí
stránek je i bohatá fotogalerie.
Na začátku roku obdrží každý z rodičů informační brožuru se základními informacemi k danému
školnímu roku. Na stránkách školy jsou i elektronické podoby školních časopisů. Všeználek
vychází měsíčně, mapuje život školy na II. stupni. Na I. stupni žáci vydávají školní časopis Smajlík,
který měl v tomto roce tři čísla.
Škola aktivně spolupracuje se SVČ Klubko ve Starém Městě, které má bohatý výběr kroužků
a zájmových akcí. Významná je spolupráce s I. stupněm školy při organizaci zábavných akcí
pro nejmenší (dílničky – Vánoce a Velikonoce, MDD pro 1. třídy, výroba dárečků ke Dni matek,
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spolupráce při akcích ke Dni Země). Tradičně pořádá SVČ Klubko pro naše žáky jízdu zručnosti:
1. – 3. ročník na koloběžkách, 4. – 9. ročník 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 do školní knihovny. Sdružení
se významně podílí na finanční realizaci projektů.
Spolupracujeme také se školami Jalubí, Nedakonice a Zlechov. Naši páťáci se setkali s kamarády
z těchto škol v budově II. stupně. Nejprve se všichni zúčastnili přírodovědné soutěže. Byli zde také
žáci ze ZŠ Ostrožská Nová Ves a ZŠ Uherské Hradiště – Větrná. Poté se navzájem představili
a seznámili své nové kamarády se svými školami v anglickém jazyce. Následně vytvořili společná
družstva, která poznávala budovu druhého stupně vyhledáváním učeben a získáváním informací
o škole.
Již podruhé připravili členové parlamentu pro staroměstské páťáky i pro žáky z Jalubí
a z Nedakonic aktivitu Nenech se zlákat.
Letos jsme přivítali žáky a pedagogy ze slovenské školy v Turzovce, se kterými již několik let
aktivně spolupracujeme a vzájemně si vyměňujeme záložky do knih, vánoční a velikonoční
pozdravy.
Náš společný den začal koncertem v SKC ve Starém Městě, kde jsme měli možnost zhlédnout
koncert, který připravil pan Jiří Pavlica s panem učitelem Snopkem a našimi žáky. Ti předvedli, jak
excelují nejenom ve hře na hudební nástroj, ale i v tanci. Pan Pavlica nás provázel celým
programem koncertu a díky jeho slovu se celý koncert proměnil v příběh o hudbě. Na závěr
vystoupili i kamarádi ze Slovenska, heligonkář a především mažoretky, které se účastní světových
soutěží. Po volejbalovém turnaji jsme se přesunuli na prohlídku baziliky na Velehradě
a Archeoskanzenu Modrá.
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 se SVP Help a pravidelně po dobu celého školního roku spolupracujeme
s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou.
Spolupracujeme s Dětským domovem, Mateřskou školou, Základní školou a Praktickou školou
Zlín, Lazy.
V oblasti přednáškové činnosti spolupracujeme s referátem životního prostředí Uherské Hradiště, se
vzdělávacím střediskem Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou, 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
a Uherském Brodě, s SVP Domek Zlín, Help Uherské Hradiště.
Spolupracujeme i s Ústavem sociální péče ve Starém Městě, který sídlí nedaleko budovy II. stupně.
Odborovou organizaci ani organizaci zaměstnavatelů nemáme.

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI
Ve dnech 02. 11. 2017 – 07. 11. 2017 proběhla kontrola dodržování vybraných ustanovení
školského zákona a souvisejících a prováděcích právních předpisů, které se vztahují k poskytování
vzdělávání a školských služeb (školní stravování). V žádné z kontrolovaných oblastí nebylo zjištěno
porušení právních předpisů.
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Závěry inspekční činnosti:
Hodnocení vývoje
- zvýšení bezpečnosti u vstupu do všech tří budov stálými zaměstnanci ostrahy
- zkvalitnění podmínek vzdělávání instalací interaktivních tabulí nebo dataprojektorů
do všech kmenových tříd, do většiny odborných učeben
- zajištění odborné kvalifikovanosti převážné většiny pedagogických pracovníků
a absolvování potřebného studia pro výkon specializovaných činností s pozitivním dopadem
na průběh vzdělávání žáků
- účelné zřízení pracovní pozice školní psycholožky a kvalitní činnosti školního poradenského
pracoviště
- zlepšení podmínek pro práci školního žákovského parlamentu a podpora participace žáků
na chodu školy
- revitalizace a rozšíření školních pozemků umožňující zlepšení podmínek a motivace žáků
k pěstitelským pracím
Silné stránky
- propracovaný systém vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků
mimořádně nadaných vedoucí k jejich úspěšné integraci do běžných tříd
- kvalitní činnost školní psycholožky a školního poradenského pracoviště
- dlouhodobé aktivity školy obohacující kulturní a společenský život města
- funkční provázání činností v povinném a zájmovém vzdělávání
- dlouhodobé zapojení školy do široké škály projektových činností vedoucí k vylepšení
materiálních a finančních podmínek vzdělávání
Slabé stránky, příležitosti ke zlepšení
- činnost pěti oddělení školní družiny v běžných třídách po ukončení povinného vzdělávání,
což neumožňuje jejich vybavení odpovídajících a kvalitním školním nábytkem
a vzdělávacími pomůckami pro zájmové vzdělávání
Příklady inspirativní praxe
- příkladné využití živých exponátů a poznatků ze sledování chování živých zvířat (školní
terárium s odchovem plazů a on-line sledování života čápů na školní budově) při vzdělávání
žáků v přírodovědné oblasti a v zájmovém vzdělávání
Doporučení pro zlepšení činnosti školy
- vytvořit podmínky pro činnost všech oddělení školní družiny v samostatných místnostech

Údaje o výsledcích kontrol
Dne 25. 09. 2017 proběhla kontrola Okresní správy sociálního zabezpečení Uherské Hradiště.
Předmětem kontroly bylo plnění povinností v nemocenském pojištění, v oblasti pojistného, plnění
povinností v důchodovém pojištění.
V žádné z kontrolovaných oblastí nebyly zjištěny nedostatky.
Dne 21. 11. 2017 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice kraje Vysočina. Pracovníci
kontrolovali školu v přírodě v Chaloupkách. Veškerá dokumentace byla v pořádku, jako nedostatek
shledali nenahlášení školy v přírodě jeden měsíc před jejím zahájením.
Dne 07. 05. 2018 proběhla kontrola Všeobecné zdravotní pojišťovny ČR. Předmětem kontroly bylo
dodržování oznamovací povinnosti, stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného, dodržování
termínů splatnosti pojistného, dodržování ostatních povinností plátců pojistného, zasílání kopií
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záznamů o pracovních úrazech.
Kontrolním zjištěním byl konstatován přeplatek pojistného ve výši 1 549,- Kč.

Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017
Celková finanční závěrka roku 2017
hlavní činnost
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Hospodářský výsledek

49 713 219,20 Kč
49 707 610,01 Kč
5 609,19 Kč

Příjmy - výnosy v roce 2017
Neinvestiční
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

provozní dotace
dotace na přímé vzdělávací výdaje
Škola pohledem čápů
Efektivní prevence
Bezpečná škola
Soutěže
Společně
Excelence
plavání
asistent pedagoga
časové rozlišení transferu
dotace Kostelany, volejbal
materiál pro žáky
stravné
školné ŠD
pronájmy
zúčtování fondů
doprava a režijní náklady stravy MŠ
stravovací karty a čipy
jiné výnosy
zájezdy, LVK, škola v přírodě
dotace UP
celkem

5 701 444,00 Kč
37 214 422,00 Kč
46 467,00 Kč
49 000,00 Kč
80 000,00 Kč
35 500,00 Kč
308 580,50 Kč
8 483,00 Kč
5 880,00 Kč
81 367,00 Kč
301 123,00 Kč
9 000,00 Kč
54 657,00 Kč
3 819 002,00 Kč
176 600,00 Kč
49 200,00 Kč
156 427,00 Kč
154 294,00 Kč
26 220,00 Kč
16 728,70 Kč
863 127,00 Kč
555 697,00 Kč
49 713 219,20 Kč

Komentář
K bodu 1
Příspěvek je určen ke krytí provozních nákladů - elektřina, voda, topení, údržba, čistící prostředky,
telefony, služby pošt a peněžních ústavů, DDHM, materiál na opravy, kancelářský a ostatní
materiál, cestovné, revize, odvoz odpadu, střežení objektů, odpisy - viz rozpis v nákladech.
K bodu 2
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Dotace je určená ke krytí platů zaměstnanců, dohod, odvodů a ONIV = učebnice, potřeby
pro 1. třídy, knihy, pomůcky, cestovné DVPP, OOPP, pojištění, náklady na plavání, nemoc,
integrované žáky.
K bodu 6
Škola je organizátorem okresních kol matematických soutěží, ke krytí nákladů získala dotaci
38.500,- Kč.
K bodu 10
Na asistenta pro děti z méněpodnětného prostředí škola získala dotaci 81.364,- Kč.
K bodu 11
Odpisy majetku pořízeného z dotace .
K bodu 13
Žáci si platí materiál pro výtvarnou výchovu, keramický kroužek, florbal, KET, PET a divadelní
kroužek.
K bodu 14
Tržby jsou ke krytí spotřeby potravin ve školních jídelnách.
K bodu 15
Školné ve ŠD činí 100,- Kč na žáka za měsíc.
K bodu 16
Pronajímáme tělocvičnu, prostory pro bufety a lyže na LVK.
K bodu 17
Nadace Děti-kultura-sport poskytla škole peněžní dar ve výši 10.000,- Kč na nákup knih do ŽK a
10.000,- na workoutové hřiště.
SRPŠ při ZŠ St. Město poskytlo dar ve výši 20.283,- Kč jako příspěvek na provoz.
Společnost Women for women poskytla dar 43.237,- Kč na obědové služby.
Hotel Synot daroval třídě IV.C pro její potřeby 12.485,- Kč.
K bodu 18
Tržby kryjí náklady na mzdu řidiče a provoz auta při rozvozu obědů a režijní náklady na obědy
zaměstnanců mateřských školek.
K bodu 19
Žáci si kupují stravovací čipy.
K bodu 20
Úroky z běžného účtu a účtu FKSP, tržba za likvidovaný olej, správní poplatky, startovné.
K bodu 21
Žáci se zúčastnili LVK, ozdravného pobytu a seznamovacího pobytu šestých tříd.

Výdaje - náklady roku 2017
Neinvestiční výdaje hrazené z dotace MŠMT, ESF a KÚ Zlín
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

mzdové náklady - zaměstnanci
mzdové náklady - dohody
zákonné sociální pojištění
příděl do FKSP
zákonné pojištění Kooperativa
knihy, metodiky
učebnice
předplatné tisku
pomůcky
OOPP
cestovné
DVPP
plavání
nemoc + zdravotní prohlídky
školení
asistent pedagoga
Bezpečná škola
Efektivní prevence
Škola pohledem čápů
Soutěže
doprava do plavání
Excelence
Květinové ostrovy
náklady hrazené z dotace ÚP
šablony EU
celkem

25 746 450,00 Kč
950 000,00 Kč
8 778 027,00 Kč
517 787,88 Kč
102 907,00 Kč
10 839,20 Kč
120 909,85 Kč
15 348,00 Kč
501 900,31 Kč
27 298,30 Kč
47 475,46 Kč
57 878,00 Kč
178 150,00 Kč
153 447,00 Kč
6 004,00 Kč
81 367,00 Kč
80 000,00 Kč
49 000,00 Kč
47 430,00 Kč
35 500,00 Kč
5 880,00 Kč
8 483,00 Kč
55 000,00 Kč
555 697,00 Kč
308 580,50 Kč
38 441 359,50 Kč

Komentář
K bodu 9
Z učebních pomůcek byly zakoupeny např. interaktivní tabule, dataprojektory, počítače, výukové
obrazy, pomůcky pro I. stupeň, licence programů.
K bodu 17
Z projektu byla hrazena školení, zakoupen notebook.
K bodu 18
Z projektu byly hrazeny aktivity z peer programu, parlamentu, zakoupeny pomůcky.
K bodu 19
Z projektu byly zakoupeny květináče, hnojiva, substráty mikroskop, exkurze.
K bodu 23
Z projektu byly opraveny a vysázeny 2 bazény v atriu školy, jeden před budovou 1720.
Neinvestiční výdaje hrazené z příspěvku Města Staré Město a vlastních zdrojů
1 materiál:
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

čistící prostředky
kancelářské potřeby
materiál na opravy a údržbu
všeobecný
pohonné hmoty
učební pomůcky
knihy, tisk
DDHM do 3tis.Kč
DDNM do 5tis.Kč
DDHM
DDNM
voda
elektrická energie
teplo
opravy a udržování
cestovné
fond reprezentace
služby pošt
služby telekomunikací
služby:
plavání, DAT, OTR, hala
účetnictví, střežení, revize
školení
ostatní služby
mzdové náklady - OON
služby peněžních ústavů
DČ
pojištění
různé
sociální program
odpisy DHM a DNM
potraviny
stravovací čipy
zájezdy, LVK
celkem

182 514,58 Kč
103 092,20 Kč
60 431,35 Kč
256 173,04 Kč
16 482,00 Kč
395,00 Kč
10 860,50 Kč
119 654,80 Kč
15 150,00 Kč
271 814,31 Kč
45 012,00 Kč
365 665,40 Kč
664 201,00 Kč
894 092,00 Kč
712 665,70 Kč
2 571,00 Kč
7 722,50 Kč
8 511,00 Kč
52 491,45 Kč

509 008,34 Kč
8 160,00 Kč
326 454,77 Kč
238 042,50 Kč
24 117,99 Kč
0,00 Kč
81 778,00 Kč
441,48 Kč
0,00 Kč
1 579 664,00 Kč
3 867 191,60 Kč
26 565,00 Kč
815 327,00 Kč
11 266 250,51 Kč

Komentář
K bodu 9
Z DDHM do 3.000,- bylo zakoupeno např.: školní židle, úklidový vozík, mopy, nádobí pro ŠJ.
K bodu 11
Z DDHM bylo zakoupeno např.: lavice, tabule s pojezdy, vysavač, dobíjecí skříň, kryty
na pískoviště, plošinový vozík, vozík ke konvektomatu.
K bodu 16
Kromě běžných oprav strojů a přístrojů, jsme provedli rekonstrukce: rozvodní skříně a jímky
na budově č. 1000, broušení parket, rekonstrukce svítidel ve třídách.
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K bodu 21 - 23
Z položky ostatní služby je hrazen odvoz odpadů, poplatek za internet, zpracování mezd,
zpracování účetnictví, plavání žáků, nájem haly, revize, střežení objektů, BOZP.
Investiční příjmy
příspěvek do investičního fondu - dar SRPŠ
příspěvek do investičního fondu - zřizovatel

137 599,18 Kč
779 300,00 Kč

Investiční výdaje hrazené z příspěvku města a SRPŠ
konvektomat I. školní jídelna
myčka I. školní jídelna
workoutové hřiště (příspěvek SRPŠ)

478 556,00 Kč
289 190,00 Kč
137 599,18 Kč

Hodnocení školy
V rámci hodnocení školy zpracovávali pracovníci školy na pracovních jednáních v březnu 2018
analýzu SWOT.
Žáci, rodiče i učitelé vyplňovali online dotazníky. Do hodnocení školy jsou zahrnuty i výsledky
testování Kvalita i testování Scio, kterých se žáci v uplynulém období zúčastnili.
Všechny materiály jsou k dispozici pedagogickým pracovníkům a slouží k dalšímu rozvoji školy.

Závěr výroční zprávy
V závěru školního roku došlo k výměně vedení školy. Do starobního důchodu odchází Mgr. Josef
Jurnykl, na jeho místo nastoupil Mgr. Jan Zábranský. Ke změnám dochází také na místě zástupkyň.
Místo zástupkyně pro I. stupeň Mgr. Ivy Klimešové přichází Mgr. Martina Hatláková. Místo
zástupkyně pro II. stupeň p. Jaroslavy Kučové přichází Mgr. Pavel Turčin.
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, významně se podílí i na charitativní činnosti.
I nadále budeme pokračovat v tradici tříd s rozšířenou výukou matematiky a informatiky. Věříme,
že budeme úspěšní v integraci žáků s vývojovými poruchami učení a chování, budeme nadále
integrovat žáky s tělesným i zrakovým postižením a věnovat se nadaným žákům.
Jak je patrné z výroční zprávy, naprosto nadstandardní je i zapojení školy do projektů, které tvoří
významný přínos pro školu nejen po stránce finanční.
Zaměřujeme se na nové trendy ve výuce, jako jsou oborové dny, projektové vyučování, poznávací
pobyty žáků 6. tříd apod.. Chceme nadále kvalitní prevencí předcházet společensky negativním
jevům.
Vzhledem k velmi 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 stále patří mezi kvalitní výchovněvzdělávací zařízení.
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Datum zpracování zprávy:

srpen 2018

Datum projednání na poradě pracovníků školy:

31. srpen 2018

Předložení radě školy:

31. srpen 2018

Podpis ředitele a razítko školy:

Obsah
Základní údaje .................................................................................................................................................................... 2
Základní údaje za školní rok 2017/2018 (stav ke konci školního roku) ......................................................................... 3
Vzdělávací program školy .................................................................................................................................................. 3
Údaje o pracovnících školy................................................................................................................................................. 4
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 (včetně ŠD, bez ŠK) ...................................................................... 4
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 (stav na konci školního roku) ......................... 4
Zajištění výuky z hlediska kvalifikovanosti učitelů ........................................................................................................ 7
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 ................................................................................................... 7
Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 ..................................................................... 7
Údaje o dalším vzdělávání .................................................................................................................................................. 8
Vzniklá potřeba DVPP a vzdělávání ostatních pracovníků .......................................................................................... 10
Údaje o zařazování dětí a žáků ......................................................................................................................................... 10
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2017/2018 ........................................................................................... 10
Výsledky výchovy a vzdělávání ....................................................................................................................................... 11
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2017/2018 ............................................................................ 11
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018 .............................................................. 11
Hodnocení výsledků výchovného působení .................................................................................................................. 12
Soutěže a přehlídky....................................................................................................................................................... 20
Významná umístění a výsledky v soutěžích ................................................................................................................. 20
Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy ..................................................................................................... 22
Vybavení školy ............................................................................................................................................................. 24
Údaje o významných mimoškolních aktivitách a projektech ........................................................................................... 24
Mimořádné pedagogické aktivity ................................................................................................................................. 24
Realizace projektů ........................................................................................................................................................ 25
Významné mimoškolní aktivity žáků ........................................................................................................................... 26
Školní družina ............................................................................................................................................................... 27
Školní klub .................................................................................................................................................................... 27
Spolupráce školy s dalšími subjekty ............................................................................................................................. 28
Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI .................................................................................................................... 29
Údaje o výsledcích kontrol ............................................................................................................................................... 30
Základní údaje o hospodaření školy za kalendářní rok 2017 ............................................................................................ 31
Celková finanční závěrka roku 2017 ............................................................................................................................ 31
Příjmy - výnosy v roce 2017 ......................................................................................................................................... 31
Výdaje - náklady roku 2017 .......................................................................................................................................... 32
Hodnocení školy ............................................................................................................................................................... 35
Závěr výroční zprávy ........................................................................................................................................................ 35
Obsah ................................................................................................................................................................................ 36

36

