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Učitelský sbor ve školním roce 2008-2009 
 

Ředitel školy: Mgr. Jaroslav Němec 

 

Statutární zástupkyně 

ředitele:  Mgr. Hana Koláčková 

 

Pracovnice pro informace:  Mgr. Hana Ginterová 

 

Třídní učitelé I. stupně: Třídní učitelé II. stupně: 

   

I. A Mgr. Martina Günterová VI. A Mgr.Radka Hájková 

I. B Mgr. Eva Plačková VI.B Mgr. Ilona Helisová 

I. C Mgr. Martina Danielová VI. C Mgr. Jana  Husaříková/Sigmund          

I. D Mgr. Kateřina Šišáková VI.D Mgr. Libuše Liplová 

I. E Mgr. Dana Račanská 

II. A  Mgr. Jitka Bečicová VII. A  Mgr. Gabriela Zavadilová 

II. B  Mgr. Marcela Rozmánková VII. B  Mgr. Petr Krejčiřík 

II. C  Mgr. Jitka Vaďurová                                            

II. D  Mgr. Marcela Hladilová VII. C  Mgr.Jana Horáková 

III.A Táňa Kočířová VII.D Ing. Pavla Zezulová 

III. B Mgr. Alena Dubová VIII.A  Mgr. Iva Škvarlová 

III. C Mgr. Eliška Komínková VIII.B Mgr. David Klimek 

                                                                                     VIII. C Mgr.Kateřina Mládková 

IV. A Mgr. Andrea Hrbasová  VIII. D Mgr. Radka Petříková 

IV. B Mgr. Bronislava Dostalíková  

IV. C Mgr. Petra Novotná 

IV. D Mgr. Vladimíra Němcová IX. A  Mgr.Silvie Mihaldová 

V. A  Mgr. Jaroslav Šlosar IX. B  Mgr. Alena Zbořilová 

V. B  Mgr. Ivana Mlýnková IX. C  Mgr. Martina Mlčochová/Kuchaří 

V. C  Mgr. Marta Šustková IX. D  Mgr. Eva Winterová 

 IX. E  Mgr. Lenka Havránková 

 

Netřídní učitelky :  Netřídní učitelé: 

                                                                                      

Mgr. Jana Střížová Martin Adamík 

   Mgr. Jiří Babyšta 

 Mgr. Martin Číšecký 

  Mgr. Světlana Hajdinová 

Mateřská a rodičovská dovolená:   Mgr. Božena Korčáková 

 Mgr. Danuše Kováčiková 

Mgr. Zuzana Brandová Alena Kuryvialová 

Mgr. Romana Holubová  Mgr. Pavla Krásná 

Mgr. Olga Letková Pavel Lehkoživ 

Mgr. Eva Mikešková Dušan Okénka 

Mgr. Jana Němečková   Mgr. Ivana Zlámalová 

 Mgr. Helena Vašinová 
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Asistentky pedagoga:   

 

Lucie Helisová, DiS 

Sylva Honzáková 

Veronika Nováková  

Renata Ševčíková 

Školní družina:  Školní klub: 

 

Dagmar Bajzová Zdeňka Paličková 

Olga Bednarovská 

Šárka Jerglová Odcházející učitelé: 

Eva Klapilová  

Lada Okálová Mgr. Jiří Babyšta  

 Mgr. Martin Číšecký 

 Mgr. Božena Korčáková 

 Mgr. Danuše Kováčiková 

 Alena Kuryvialová 

 

 

Pracovnice školní jídelny:  Provozní zaměstnanci: 

 

Zdeňka Davidová Jana Polidarová-THP 

Hana Horníčková Jana Stehlíková-ekonomka 

Anna Minarčíková-Vk Lubomír Šamánek-školník 

Naděžda Rosecká Petr Kuchařík-údržbář 

Pavla Kalusová Mateřská a rodičovská dovolená: 

Ludmila Skácelová Simona Ďurkáčová 

Nina Vojtová 

Karla Zapletalová Uklízečky: 

Věra Melichárková-THP 

Eva Novotná-VŠJ Borka Gagič 

 Věra Gulánová 

Mateřská a rod.dovolená: Hana Kolomazníková 

 Ladislava Maryšlerová  

Bc. Marie Kadlčíková Ivana  Nováková 

Anna Lutonská Věra Páterová 

Kateřina Syslová Eva Kubíčková 

 Eva Šamánková 
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„Zapálil jsem pochodeň a odevzdávám ji Vám. Zjasněte pochodně, aby 
zářily tisíckrát lépe. K Vaší povinnosti patří být světlem světa.“ 
 J. A. Komenský 
 

 

      V pondělí 1. září 2008 zahájil slavnostním přivítáním ředitel školy,pan Mgr. Jaroslav 

Němec , nový školní rok 2008/2009. 

V celkem 36 třídách usedlo do školních lavic 843 žáků, na I. stupni v 19 třídách, na II. stupni 

v 17 třídách. 

Pedagogický sbor tvořilo 63 pedagogických pracovníků, 9 pracovnic školní jídelny a 12 

provozních zaměstnanců. 

Vzájemná spolupráce vedení školy a organizace rodičů SRPDŠ probíhala jednou měsíčně na 

společných schůzkách obou subjektů, každé čtvrtletí se zástupci školy sešli s Radou rodičů, 

kteří byli zvoleni ve svých třídách. 

 

Ve šk.roce 2008/2009 se vyučovalo podle Vzdělávacího programu: 

v 3., 4., 5., 7., 8., 9., ročníku : Vzdělávací program Základní škola č.j.: 16847/96-2, v 1.,2., 6.  

A 7. ročníku ŠVP ZV Slovan. 

Učební plány byly podle provedených programů pokrývaly všechny oblasti a obory 

základního vzdělávání. Týdenní hodinové dotace odpovídaly stanoveným počtům hodin 

v jednotlivých ročnících. 

 

Rozšířená výuka: 
V VIII.A,B a IX.A,B byla uplatňována rozšířená výuka matematiky a 

přírodovědných předmětů podle vzdělávacího programu Základní škola č.j. 21968/96-22 a 

rozšířená výuka tělesné výchovy  podle programu Základní škola č.j. 29738/96-22-50. 

Rozšířená výuka byla i uplatňována  v VI. A a VII. A- ŠVP Slovan RVM, v VI. B a VII.B se 

vyučovalo podle ŠVP Slovan RVTV. Zaměření na kopanou / chlapci/ vycházelo ze 

spolupráce s SK Hanácká Slavia Kroměříž, děvčata se zaměřením na volejbal.  

Do tříd s rozšířenou výukou byli žáci zařazeni na základě přijímacího řízení v měsíci květnu. 

 

Nadstandard: 
Na I. stupni se realizoval projekt činnostního učení-Tvořivá škola  

v l. ročníku byla zařazena výuka hry na zobcovou flétnu 

v l. a 2. ročníku jazyková příprava zaměřená na Aj 

ve 2. ročníku byl zařazen základní plavecký kurz 

ve 3. ročníku zdokonalovací plavecký výcvik 

v 1.-3. ročníku byly realizovány školy v přírodě 

ve 4. ročníku dopravní výchova 

v 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz 

v 6. ročníku seznamovací soustředění  

výuka dalších cizích jazyků 

zahraniční vzdělávací zájezdy se zaměřením na jazyky a historii 

 

Volitelné předměty: 
informatika technické kreslení 

pohybové aktivity anglická konverzace 

pracovní činnosti německá konverzace 
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sportovní výchova německý jazyk 

přírodovědný seminář společenskovědní seminář 

výtvarné praktikum etická výchova 

ekologický seminář německý jazyk volitelný 

Volitelné předměty byly podle plánu realizovány v 7.-9. ročníku, všichni žáci školy prošli 

základní výukou informatiky a praktických prací. 

 

Nepovinné předměty: 
německý jazyk 

francouzský jazyk 

 

 

Z celkového počtu 843 žáků prospělo 502 žáků s vyznamenáním, neprospělo pět 

žáků / jeden žák na I. st. a čtyři žáci na II. st./, jeden žák na I.  A jeden žák na II. stupni byl 

hodnocen slovně. 

V tomto šk. roce byli integrováni v běžných třídách žáci s vývojovými poruchami učení a 

chování, v 1.-9. ročníku jich bylo celkem 25. Všichni měli zpracovány individuální 

vzdělávací plány, navštěvovali dyslektické kroužky. U čtyř integrovaných žáků pracovaly 

asistentky pedagoga. 

 

Výsledky přijímacího řízení na střední školy: 
na 8leté gymnázium bylo přijato 12 žáků 

na 6leté gymnázium byl přijat 1 žák 

na 4leté gymnázium bylo přijato 32 žáků 

na SOŠ bylo přijato 54 žáků 

na SOU bylo přijato 34 žáků 

na OU+PrŠ byl přijat 1 žák. 

 

K výchovnému působení sloužil kabinet výchovného poradenství, který sleduje 

několik oblastí působení. Výchovná poradkyně se zaměřovala na zjišťování sociálních vztahů 

ve třídách, řešení výchovných problémů ve spolupráci  s třídními učiteli i rodiči. K řešení 

závažných problémů byla využívána výchovná komise/výchovná poradkyně,třídní učitel, 

ředitel školy, vyučující, rodiče, žák/. Z jednání byl pořizován  záznam, stanoveny konkrétní 

závěry a navržena výchovná opatření. Podle potřeby probíhala jednání v pravidelných 

konzultačních hodinách. 

Nejzávažnějšími výchovnými problémy byly: 

- neomluvená absence, záškoláctví 

- hrubost a vulgárnost vůči žákům i učitelům, narušování výuky 

- napadení a šikanování spolužáků 

- krádeže a podvody 

Významnou oblastí byla poradenská činnost při volbě povolání vycházejících žáků, 

výchovná poradkyně spolupracovala s IPS ÚP-návštěvy žáků 9. tříd. 

 

K výchovnému působení sloužily také pochvaly a ocenění, které byly využívány 

v průběhu celého roku především třídními učiteli, nejvíce za pečlivou a svědomitou práci, 

vzorné chování, reprezentaci třídy a školy v soutěžích. 

Na druhé straně k hodnocení chování v opačném pólu musely být uděleny důtky, 

napomenutí, snížené známky z chování. Tyto sankce byly uděleny převážně za neplnění 

školních povinností, zapomínání, nekázeň, záškoláctví, nevhodné a hrubé chování. Pěti žákům 

byl udělen 2. stupeň z chování a třem žákům 3. stupeň z chování.  
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Prevence sociálně patologických jevů byla zpracována v minimálním preventivním 

programu, který nabízel množství akcí zaměřených na tuto oblast. 

Na  I. a II. stupni pokračovaly ve své činnosti preventistky, které řídily a 

koordinovaly konkrétní zaměření. Z dlouhodobých projektů se osvědčily např. Ajaxův 

zápisník, spolupráce s Policií ČR/besedy o silničním provozu, krádežích a apod./ . Velmi 

dobrá byla i spolupráce s pracovníky PPP v oblasti prevence šikany  a mapování sociálních 

vztahů ve třídě. Velmi se osvědčila v tomto ohledu také spolupráce s AG Kroměříž při 

realizaci Peer programu a se SVP nebo Spektrem preventivních programů. Ve vyšších třídách 

se uplatňoval projekt Bezpečná škola, využití Deníku školáka, bloky prevence závislosti v 6.-

9. ročníku. Významnou součástí  byly i akce zaměřené na zdravý životní styl a účast žáků 

v soutěžích motivovaných touto problematikou.  

 

Ve své činnosti také pokračoval Žákovský parlament, do něhož byli zvoleni zástupci 

jednotlivých tříd II. stupně. 

 

Akce pro žáky: 
zájezdy do MD ve Zlíně/  předplatné 4., 5., 7..9. roč./ 

besedy v Knihovně Kroměřížska 

kulturně výchovné pořady dle plánu 

návštěva divadelních a filmových představení 

plavecký kurz žáků 2. a 3. tříd 

lyžařský kurz žáků 7. tříd 

sportovní soustředění žáků VI. B 

seznamovací soustředění VI.A,C,D 

vzdělávací zájezd žáků 7.-9. tříd do Rakouska 

vzdělávací zájezd žáků 8. tříd do Vídně 

vzdělávací zájezd 9. tříd do Osvětimi 

vzdělávací zájezd žáků 7.-9. tříd do Anglie 

paralympijský den 

škola v přírodě 1.-3. roč. 

besedy a přednášky k problematice bezpečnosti, kriminality a drog 

projekt AJAX ve 2. 3. roč. 

Lesní pedagogika 

návštěvy Muzea Kroměřížska 

dopravní hřiště-průkaz cyklisty 

biocentrum Hráza-výsadba stromů 

Týden zdravé výživy 

Týden zdraví 

Evropský týden jazyků 

vánoční a velikonoční jarmark 

divadelní představení dramatického souboru 

Bezpečná škola-soutěže, besedy, akce 

sběr kaštanů 

akce Na kole jen s přilbou 

vánoční zpívání 

Den Země-úklid okolí školy 

vánoční program v Domově pro seniory 

školní vlastivědné zájezdy a exkurze 
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Zájmová činnost: 
Žáci naší školy se podíleli na zájmové činnosti ve více jak 15 zájmových kroužcích 

rozličného zaměření. Na jejich vedení se podíleli především učitelé a vychovatelky. 

Již tradiční byly aktivity Školního sportovního klubu Slovan, velmi dobrá byla i spolupráce 

s SK Hanácká Slavia Kroměřž, TJ Slavia Kroměříž-basketbal minidívky.  Tento oddíl si zde 

vybudoval tréninkovou základnu. 

 

Účast v projektech: 
Škola pokračovala v projektu Mezinárodní bezpečná škola, směřujícím k ochraně 

dětí před úrazy jakéhokoliv druhu. 

Na I. stupni byly realizovány celoroční projekty : Naše třída-bezpečná komunita/3. 

roč./, .Stop úrazům/4. roč./ a Reflektor bezpečí/5. roč./Podařilo se směřovat pozornost dětí 

k tematice zdraví a bezpečí a postupně téměř denně  a postupně tuto tematiku zapracovat do 

všech předmětů. Na základě těchto poznatků vznikly aktivity a miniprojekty, jimiž projdou 

postupně všichni žáci školy: 5tihodinový miniprojekt „Den s prevencí“,manuál pro učitele 

„Jak pracovat s tématem prevence úrazů ve vyučovacích hodinách“ a „Balíček protiúrazové 

prevence.“Řada projektů doplněná znalostmi, vědomostmi a návyky z výuky yycházela ze 

spolupráce s partnerskými subjekty Bezpečné školy- Policie ČR, Městská policie , ČČK, 

IZS, RZP, HZS .  

Pro žáky 1. ročníku byla určena kampaň Besipu/Ministerstva dopravy/ na dětské zádržné 

systémy Pásovec. Cílem projektu Ajax /2. a 3. roč./ bylo zapojení dětí do programu primární 

prevence probíhající v besedách se zástupci Policie ČR.Celý projekt byl zaměřen na dopravní 

výchovu dětí v roli chodce a cyklisty.Ve 4. ročníku byl zařazen volitelný předmět Dopravní 

kroužek/v rámci disponibilní hodinové dotace/,který završuje dopravní výchovu zkušebními 

testy a jízdami zručnosti na Dopravním hřišti  s výsledným obdržením průkazu cyklisty. 

Mimo tyto ročníkové projekty  se uskutečnily také preventivní akce pořádané Bezpečnou 

komunitou Kroměříž, jako např. kampaň na podporu nošení reflexních materiálů“Vidíš mě“, 

nebo již několik let úspěšně realizovaný projekt  MUDr. Sedláka „Na kolo jen s přilbou“. 

Tradičně úspěšné byly také jízdy zručnosti na kolech, koloběžkách nebo kolečkových 

bruslích, kterých se zúčastnili žáci obou stupňů školy. Tyto jízdy byly doplněny stanovišti 

s dopravními testy a stanovišti pro nácvik první pomoci. 

Úzká spolupráce s Preventivně informační skupinou Policie ČR se projevila v aktivitě 

„Jezdíme  s úsměvem“. 

 

Aktivity na 2. stupni vycházely mnohdy z metody pracovních sešitů pro žáky jednotlivých 

ročníků , které byly doplněny metodickými příručkami pro učitele a soubory pracovních listů, 

nápadů a her. 

Projekty v jednotlivých ročnících“ 

6. ročník – Úraz není náhoda 

Hlavní ročníkový projekt – Cítím se ve škole bezpečně? 

7. ročník – Úrazu jde předejít 

Hlavní ročníkový projekt – V cizích botách 

8. ročník – I ty můžeš pomoci 

Hlavní ročníkový projekt  I. – Bezpečná cesta do školy 

Hlavní ročníkový projekt II. – Naše město   - bezpečná komunita 

9. ročník – Najdi svůj životní postoj 

Hlavní ročníkový projekt I.. – Branný den /příprava a samostatná organizace branného dne 

pro mladší žáky/ 

Hlavní ročníkový projekt II. – Závěrečná práce na zvolené téma/samostatná nebo skupinová 

výstupní práce/ 
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Dopravní výchova na 2. stupni byla trvale začleněna do preventivních aktivit projektu 

Bezpečná škola. Projekt byl zpracován do podoby čtyř pracovních sešitů pro každý ročník 

zvlášť Výchova budoucích řidičů jednostopých vozidel z vyšších ročníků byla prováděna 

pomocí aktuálních testů a řešením dopravních situací na PC, rovněž se osvědčil každoročně 

pořádaný propagační program městem Kroměříž „The action“. Se zásadami poskytování 

první pomoci byli žáci seznamováni postupně ve všech ročnících, úspěšně pracoval také 

Kroužek mladých zdravotníků , spolupracující se SZŠ a ČČK Kroměříž.  

      Při realizaci projektu se jako velmi dobrá osvědčila spolupráce mladších a starších žáků ,. 

při kterých starší žáci fungovali jako organizátoři, vzdělávající nebo pomocné dozory. Tyto 

netradiční aktivity  tzv. DNY NAPŘÍČ ŠKOLOU /jednotlivé akce měly např. název 

Semafor,akce Dávám na tebe pozor, Bezpečná cesta do školy, deskové hry s bezpečnostní 

tematikou, Branný den/ přispívaly k podpoře pozitivního sociálního klimatu školy. 

  

Soutěže a přehlídky: 
V průběhu školního roku zorganizovali učitelé řadu rozličných soutěží a školních olympiád, 

do kterých se zapojil velký počet žáků obou stupňů. 

Byly to např. na I. stupni: 

Pěvecká soutěž 

Recitační soutěž 

Výtvarná soutěž 

Soutěž v anglickém jazyce 

Matematická olympiáda 

Matematický Cvrček a Klokan 

Vybíjená 

Mc Donald´s Cup 

 

Na II. stupni: 
Matematická olympiáda 6.-9. ročník 

Pythagoriáda 6.-7. ročník 

Matematický klokan-tři kategorie 

Mladý historik 

Bible a my 

Klíč od bran  Kroměříže 

Fyzikální olympiáda 

Biologická olympiáda 

Chemická olympiáda 

Olympiáda Čj 

Dopravní soutěž 

Recitační soutěž II. st. 

Soutěž mladých odborníků 

Soutěž hlídek mladých zdravotníků 

Olympiáda Aj 

Olympiáda Nj 

Zeměpisná olympiáda 

Eurorebus 

Výtvarné soutěže: 

   Okno do mé duše 

   Máme rádi přírodu 

   Kouzlo Zlínského kraje 

   Požární ochrana očima dětí 
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   Školní sportovní soutěže: 

   Přespolní běh 

   Halový fotbal dívky 

   Atletický čtyřboj 

   Nohejbal 

   Pohár rozhlasu 

   Basketbal 

   Minifotbal 

   Volejbal mix 

   Volejbal 

 

Významné umístění a úspěchy: 
M0-6 okres 6. místo 

M0-7 okres 4. místo 

M0-8 okres 1. místo a 2. místo 

M0-9 kraj 8.. místo 

Pythagoriáda 7. roč. okres 3. místo 

Benjamin okres 1 a 2. místo 

Klokánek  okres 1. místo 

Kadet okres 3. místo 

Ml. historik  okres 11. místo 

Olympiáda Aj  okres 3.a 8. místo 

Anglická konverzace okres 2. místo kraj 8. místo 

FO  okres 1. místo, 2. místo  

Recitační soutěž okres 1. místo 

CHO okres 1. a 2.. místo 

Eurorebus celorepublikové kolo v Praze 

Mladí odborníci okres 1. místo a 2. místo 

 

Výtvarné soutěže-oceněné práce na různých úrovních 

VV Požární ochrana okres 1. místo 

 

Sportovní soutěže: 

přespolní běh okres 3 x 1. místo 

  1 x 3. místo 

 kraj 3. a 4. místo 

atletický čtyřboj okres 1. a 2. místo 

atletický čtyřboj kraj 1. a 3. místo 

atletický čtyřboj republikové finále 8. místo 

Pohár Čs. rozhlasu okres 2 x 2. místo, 2 x 1. místo 

volejbal  okres 2x 1. místo místo  

basketbal mix okres 1. místo  

 kraj 3. místo 

halový fotbal dívky  okres 2. místo 

Nestlé basket okres 2 x 2. místo 

   

Školní družina: 
      Činnost školní družiny byla velmi pestrá a bohatá. V pěti odděleních bylo zapsáno 150  

dětí. V průběhu roku organizovaly vychovatelky celou řadu akcí: 

návštěva filmových a divadelních představení 
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besedy v Knihovně Kroměřížska 

návštěvy výstav 

závody na kolečkových bruslích a koloběžkách 

soutěže ve stolním tenise 

společenská odpoledne s tancem a soutěžemi 

výlety za zvířátky 

Prima kluk /soutěž chlapců/ 

pouštění vlaštovek 

Miss Družinka 2008 

Týden zdraví/výroba ovocných a zeleninových salátů/ 

mikulášská a vánoční besídka pro rodiče 

chození Tří králů 

velká jarní soutěž s přenocováním ve škole 

táborák na rozloučenou 

sportovní činnost/plavání, bruslení, výlety/ 

   

     Ve školní družině působil pod vedením p. vychovatelek hanácký soubor Rozmarýnek. Se 

svým pásmem vystupoval v domově pro seniory, při vítání jara, na přehlídce souborů v KM, 

ke Dni matek, při Dni tance v KM, několikrát  na akcích města Kroměříže. Kroužek dětského 

aerobiku se zúčastnil rovněž různých přehlídek a soutěží. 

 

Školní klub: 
 

Činnost školního klubu si za své již čtyřleté existence našla své zájemce 

u skupiny žáků obou stupňů školy. Byly jim nabízeny pravidelné i nepravidelné volnočasové 

aktivity. 

Vedoucí klubu organizovala různé školní soutěže, semináře a besedy, klub navštěvovalo  

na konci roku 84 dětí. 

Pravidelná činnost klubu: divadelní kroužek 

 loutkové divadlo 

 recitační kroužek 

 výtvarný klub I. a II. 

 internet 

 kytara bez not   

 

Nepravidelná činnost klubu:  vědomostní soutěže pro nečleny klubu  

 ruční práce pro rodiče a jejich děti 

 rada školního rozhlasu  

 soutěže pro nečleny – deskové hry, recitace 

 

      V uplynulém školním roce byla výuka v 1.,2.,6. a 7. ročníku realizována podle  

vzdělávacích programů ŠVP Slovan, 

ve zbývajících ročnících probíhala výuka dle stávajícího vzdělávacího programu Základní 

škola. Vzhledem k tomu, že je ŠVP pojímán jako otevřený dokument, scházeli se v průběhu 

celého školního roku koordinátoři jednotlivých vzdělávacích oblastí se svými týmy a v závěru 

školního roku byl ŠVP Slovan znovu aktualizován a proběhla evaulace dosavadní činnosti.  

V rámci přípravy na šk. rok 2009/2010 byly postupně rozpracovány učební plány pro 3. a 8. 

ročník, které se k ŠVP Slovan v tomto šk. roce připojí. 

V souladu s nastoleným trendem se pokračovalo i nadále v zavádění a uplatňování moderních  

způsobů výuky, které jsou v přímé návaznosti na praxi. Učitelé se zaměřili především na 
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uplatňování metod týmové spolupráce, skupinovou a kooperativní činnost a projektové 

vyučování. Vzdělávací výsledky žáků 9. tříd byly prověřeny při národních srovnávacích 

testech SCIO. 

 

      V souladu  s aktuálními potřebami výuky si pedagogové vybírali 

z nabídky DVPP vzdělávací akce z různých oborů zaměřené na zkvalitňování školního 

vzdělávacího programu. Všichni pedagogičtí pracovníci byli pravidelně informováni o 

školních projektech Zdravá škola, Bezpečná škola, Zdravé zuby, školení BOZP, Zákoníku 

práce. 

  

     Spolupráce s naším zřizovatelem – městem Kroměříž byla i v uplynulém školním roce        

velmi přínosná. Přidělené finance pomohly zlepšit funkční i estetický vzhled školy. Studovna 

a jazyková učebna byly vybaveny interaktivními tabulemi, dobudována školní počítačová síť, 

zakoupen školní server, kabinety učitelů byly vybaveny počítači s připojením na internet. 

Byly vytvořeny nové webové stránky školy. Do nově otevřeného oddělení školní družiny byl 

zakoupen nový nábytek a hračky. Moderní interiér dostala také nová učebna výtvarné 

výchovy V prostorách školy se pokračovalo v rekonstrukci podlah na třetím pavilonu, byla 

přebroušena a nově natřena podlaha ve staré tělocvičně, započalo se s opravami kanalizace 

pod budovou školy. 

      Školní rok byl ukončen v pátek 26. června 2009 předáním vysvědčení žákům  

v jednotlivých třídách a slavnostním rozloučením žáků 9. tříd na  

nádvoří školy. Žáci – absolventi obdrželi pamětní listy.  

Na závěrečné pedagogické radě zhodnotil ředitel  pan Mgr. Jaroslav Němec celoroční práci 

školy, poděkoval všem za náročnou práci při tvorbě ŠVP Slovan, rozloučil se 

s odcházejícími členy pedagogického sboru a všem popřál  

příjemné prázdniny. 

 

 

 

V Kroměříži 16. dubna 2010                             Zapsala 

                                                                                Mgr. Danuše Kováčiková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


