
Z á k l a d n í      š k o l a      S l o v a n ,     K r o m ě ř í ž ,     p ř í s p ě v k o v á    o r g a n i z a c e 

Zeyerova 3354, 767 01  Kroměříž        e-mail: zs@zsslovan.cz     tel.: 573 502 244,   fax : 573 502 240 
 

 

 

Výroční zpráva 

 

o činnosti školy 

za školní rok 2010/2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

1. září 2011                 Zpracoval : Mgr. Jaroslav Němec 

             ředitel školy 

 

 



  

 2 

I. Základní charakteristika školy 

 

 

Název a adresa :  Základní škola Slovan, Kroměříž, příspěvková organizace 

    Zeyerova 3354 

    767 01    K r o m ě ř í ž  

 

Data :    založení     3. 7. 1973    

    znovuzařazení do sítě  1. 1. 2000 

    identifikátor   600 118 606 

 

Kontakty :   tel.:   573 502 243 

    fax :  573 502 243 

    e-mail:  reditel@zsslovan.cz, zs@zsslovan.cz, 

                                                         web:                www.zsslovan.cz 

 

 

Právní forma :   škola v právní subjektivitě od 1. 1. 1994 

    příspěvková organizace 

    IČO - 47934409 

 

Zřizovatel :   Město Kroměříž   

    Velké náměstí 115 

    767 01    K r o m ě ř í ž  

 

Ředitel školy :  Mgr. Jaroslav Němec 

    Velehradská 4248 

    767 01    K r o m ě ř í ž 

    jmenování do funkce na základě konkurzního řízení 

    s účinností od 1. 8. 2006  

 

Stat. zást. ředitele :  Mgr. Hana Koláčková 

    Sokolovská 2530 

    767 01    K r o m ě ř í ž 

    jmenován do funkce ředitelem školy dne 1. 8. 2006  

 

Prac. pro informace : Mgr. Hana Koláčková 

    jmenována ředitelem školy 1. 8. 2006 

 

 

Součásti školy :  základní škola : IZO 102 519 587    kapacita 1200 žáků 

 

    školní družina : IZO 118 800 124    kapacita 175 žáků 

     

    školní jídelna : IZO 118 801 317    kapacita 1000 jídel 

 

                                               školní klub : IZO 173 101 399                     kapacita 100 žáků 

 

mailto:reditel@zsslovan.cz
mailto:zs@zsslovan.cz
http://www.zsslovan.cz/
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Základní údaje : k 30.6.2011 

 

 počet tříd počet žáků/ 

strávníků 

počet žáků na 

třídu 

přepočtený 

počet PP/ŠJ 

počet žáků na 

ped. úvazek 

1. st. 21 481 22,90 23,64 20,34 

2. st. 15 375 25,00 26,98 13,94 

ŠD 6 175 29,16 5,2 35 

ŠJ 1 726 ---- 10,2 ------ 

ŠK 1 22 ---- 0,95 23,15 

 

 

Rada školy :   zřízena podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., zřízena 1.6.2005 

 

Seznam sdružení :  Sdružení rodičů přátel a dětí školy. Zřízeno 18.8.2003 

    Školní sportovní klub Slovan 

 

 

 

 

 

II. Přehled oborů vzdělávání. 

 

 

Vzděl. program školy : V  5. ročníku : vzdělávací program  Základní škola  č.j.: 16847/96-2.   

                                                V 1.,2.,3., 6., 7. a 8. ročníku ŠVP ZV Slovan. Učební plány jsou podle  

                                                uvedených programů a pokrývají všechny oblastia obory základního  

                                               vzdělávání. Týdenní hodinové dotace odpovídají stanoveným počtům  . 

                                                hodin v jednotlivých ročnících. 

 

Rozšířená výuka : V třídách A a B. na druhém stupni uplatňujeme rozšířenou výuku 

matematiky a přírodovědných předmětů.  Pro tyto třídy máme vytvořený 

vzdělávací programy ŠVP Slovan RVM a ŠVP Slovan RVTV. Do tříd 

s rozšířenou výukou jsou žáci zařazováni na základě přijímacího řízení, 

které probíhá v měsíci květnu. Rozšiřujeme tak nabídku pro mimořádně 

nadané děti na matematiku a sport. 

 

Nadstandard :  na I. st. se realizoval projekt činnostního učení - Tvořivá škola 

    v 1. ročníku je zařazena výuka hry na zobcovou flétnu 

    v 1. a 2. ročníku jazyková příprava zaměřená na Aj  

   ve 2. ročníku je zařazen základní plavecký kurz 

    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              
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Volitelné předměty :  informatika   anglická konverzace 

    pohybové aktivity  společenskovědní seminář 

 pracovní činnosti  chemickofyzikální praktikum 

    etická výchova 

    ekologický seminář 

    německý jazyk   

    výtvarné praktikum   

 

    Volitelné předměty jsou podle plánu realizovány v 7.- 9. ročníku.  

Za klad považujeme, že všichni žáci školy projdou základní výukou 

informatiky a praktických prací. 

 

     

Zájmová činnost : Zájmové útvary: logopedický kroužek, metoda dobrého startu, výtvarný 

kroužek, pohybové hry, stolní tenis, německý jazyk, dyslektický 

kroužek, keramický kroužek. 

                             

 

                                               Nabídka velkého množství zájmových útvarů naukových, sportovních a 

uměleckých činností je soustředěna do školního klubu školní družiny. 

 

 

 

III. Personální zabezpečení školy. 
 
 
 

2.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví 
 

věk muži ženy celkem % 

do 20 let 0 0 0 0 

21 - 30 let 1 5 6 7,3 

31 - 40 let 2 24 26 31,3 

41 - 50 let 5 28 33 39,7 

51 - 60 let 0 16 16 19,2 

61 a více let 2 0 2 2,5 

celkem 10 73 83 100 

%   100,0 x 

 
 
 
 
 

2.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví 
 

vzdělání dosažené muži ženy celkem % 

základní 0 0 0 0 

vyučen 3 16 19 23 
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střední odborné 1 0 1 1,2 

úplné střední 0 12 12 14,5 

vyšší odborné 0 0 0 0 

vysokoškolské 6 45 51 61,3 

celkem 10 73 83 100,0 

 
 
 
 
 

2.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace 
 

odborná kvalifikace splňuje 
kvalifikaci 

nesplňuje 
kvalifikaci 

celkem 

učitel prvního stupně zš 21 1 22 

učitel druhého stupně zš 23 5 28 

vychovatel 7 0 7 

asistent pedagoga 2 0 2 

celkem 53 6 59 

 
 
 
2.6 Zařazení pracovníků do platových tříd 
 

platová třída počet zařazených pracovníků 

1 0 

2 8 

3 2 

4 6 

5 2 

6 1 

7 3 

8 1 

9 9 

10 1 

11 7 

12 43 

13 0 

 
 

2.7 Trvání pracovního poměru 
 

doba trvání počet % 

do 5 let 25 30 

do 10 let 18 21,7 

do 15 let  19 22,9 

do 20 let 8 9,7 

nad 20 let 13 15,7 

celkem 83 100 

 
 



  

 6 

2.8 Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru zaměstnanců 
 

nástupy a odchody počet 

nástupy k 1.9.2009 3 

odchody k 30.6.2010 4 

 

 

 

 

 

IV. Údaje o zápisu k povinné školní docházce. 

 

 

 

Zapsaní a zařazení žáci a děti : 

 

zapsaní do 

 1. tříd 2010 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupili do 

1. třídy 2010 

zapsaní do  

1. tříd 2011 

počet žádostí 

o odklad 

nastoupí do  

1. třídy 2011 

133 26 107 138 36 102 

 

 

V. Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok : 

 

 

 

ročník 

počet 

žáků 

 

s vyznamenáním 

 

prospělo 

 

neprospělo 

 

nehodnoceno 

hodnoceno 

slovně 

I. 106 104 2 0 0 0 

II. 96 92 4 0 0 1 

III. 101 83 16 2 0 0 

IV. 96 60 35 1 0 0 

V. 82 51 29 2 0 0 

I. stupeň 481 390 86 5 0 0 

VI. 97 59 36 2 0 0 

VII. 77 14 62 1 0 0 

VIII. 101 15 84 2 0 0 

IX. 100 17 83 0 0 0 

II. stupeň 375 106 265 4 0 0 

celkem 856 496 318 9 0 1 

 

 

Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol : počet přihlášených je ovlivněn možností podat tři 

přihlášky. 
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škola : přihlášení přijatí 

gymnázium 8 leté 23 15 

gymnázium 6 leté 0 0 

gymnázium 4 leté 70 22 

SOŠ 140 58 

SOU 60 20 

OU+PrŠ 0 0 

 

 

 

VI. Prevence sociálně patologických jevů 

 

1. Spolupráce s KPPP probíhala na úrovni konzultací ve škole a návštěvami v KPPP v Kroměříži. 

KPPP konzultovala a kontrolovala evidenci, vypracování a plnění IVP žáků. Velmi dobrá je 

spolupráce s KPPP při mapování vztahů ve třídách, kde se vyskytují různé patologické vztahy. 

 

2. Informační poradenství pro rodiče a žáky je hlavně využíváno v oblasti volby povolání. 

Výchovný poradce na nástěnce informuje o nabídkách SŠ okresu Kroměříž a kraje. Škola 

pořádala Den otevřených dveří SŠ, které zde prezentovaly svou činnost. 

 

3. Spolupráce s IPS ÚP – návštěvy všech žáků 9. tříd zaměřené na volbu povolání. Žáci dostávají 

brožury Kam na školu a Atlas školství. Byl prezentován portál www.burzaskol.cz 

 

4. Konzultace s třídními učiteli probíhaly podle potřeby a týkaly se hlavně neomluvené absence, 

záškoláctví, hrubého a vulgárního chování. V této oblasti spolupracujeme s KPPP, SVP, 

OSPOD MÚ Kroměříž a Policií ČR. Je nutné stále pokračovat ve spolupráci s rodiči 

problémových žáků. Osvědčily se pohovory rodičů s výchovnou komisí ( ředitel, třídní učitel a 

výchovný poradce ). 

 

5. Konzultace se žáky probíhaly v období přihlášek na SŠ ohledně výběru školy a vyplnění 

přihlášek. Žákům se také pomáhalo v dalších kolech přijímacího řízení. Další konzultace se 

týkaly chování dětí ve škole – napadání, urážky, bití, podvody v ŽK, drzé chování. 

             

 

Snížené stupně z chování :  
 
   

 počet % ze všech žáků 

2. stupeň z chování 9 1 

3. stupeň z chování 3 0,3 
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Absence žáků : 

 

              

 zameškané hodiny průměr na žáka neomluvené hodiny 

I. pololetí 34992 40,2 3 

II. pololetí 54382 62,75 86 

celkem 89374 104,4 89 

 

 

 

 

 

 

Údaje o integrovaných žácích : 
 

     V letošním školním roce byli integrováni v běžných třídách žáci s vývojovými poruchami učení a 

chování. Ve 1. - 9. ročníku jich bylo celkem 17. Všichni měli zpracovány individuální vzdělávací 

plány. Dva žáci I. stupně a jeden žák II. stupně využívali služeb asistenta pedagoga. 
 

 

 

 

VII. Vzdělávání pedagogických pracovníků. 
 

     V letošním školním roce se většina učitelů zapojila do DVPP zaměřeného na PC gramotnost. Díky 

školnímu projektu Škola hrou jsme se zdokonalili v práci s textem, fotografií a videem. Učitelé se i 

letos zdokonalovali v jazykové přípravě. Všichni pedagogičtí pracovníci byli na organizačních 

poradách pravidelně informováni o školních projektech  (Zdravá škola, Bezpečná škola, Zdravé zuby), 

o nových předpisech v oblasti BOZP , Zákoníku práce apod. Pracovníci využívali k samostudiu i dnů 

studijního volna. Ostatních vzdělávacích akcí se učitelé účastnili podle svých zájmů a potřeb školy.  

 

 

 

 

Přehled DVPP : 

 

č. název vzdělávací aktivity počet 

1 Universita začíná na ZŠ 1 

2 Clil? Why not? 1 

3 Instruktor školního lyžování 2 

4 Odměňování pedagogických pracovníků 1 

5 Příprava projektů na základní škole 2 

6 Kariérové poradenství na ZŠ 1 

7 Word 10 

8 Úprava fotografií – Zoner 10 

9 Úprava videa Pinnacle studio 10 

10 Seminář vedoucích školních klubů 1 
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11 Dramatické aktivity ve výuce AJ 1 

12 Specifické vzdělávací potřeby žáků 1 

13 Co nového ve světě dyslexie 1 

14 Jak přistupovat k výuce AJ 1 

15 Zdravotník zotavovacích akcí 2 

16 Jazyková škola Athéna a Aha 3 

17 Rozpoznání a řešení agresivity a šikany 2 

18 Multikulturní výchova 1 

19 Kariéra 2010 1 

20 Interaktivní tabule 20 

 

 

 

VIII. Aktivity a prezentace školy na veřejnosti. 

 
Aktivity školy  

 

Evropský týden mobility 

Evropský týden jazyků 

Týden zdraví a bezpečí 

Den Země 

Divadelní předplatné – Divadlo Uherské Hradiště 

Exkurze JE Dukovany 

Exkurze Technické muzeum Brno 

Exkurze letiště Bochoř 

Exkurze Archeoskanzen Modrá 

Exkurze Planetárium Ostrava 

Lyžování na Kyčerce 

Akce ČD – Praha 

Dny Salvátora – Otrokovice 

Testování žáků 9. tříd SCIO 

Testování žáků 5. tříd SCIO 

Divadla a koncerty na DK Kroměříž 

Školy v přírodě na prvním stupni 

Seznamovací pobyt žáků 6. tříd 

Lyžařský kurz žáků 7. tříd 

Vodácký kurz v 9. ročníku 

Nike Cup 

Pohár rozhlasu 

Atletický čtyřboj 

McDonald´s cup 

Návštěvy v Muzeu kroměřížska 

Spolupráce s městskou knihovnou 

Návštěvy ÚP Kroměříž – volba povolání 
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Projektové dny pořádané se složkami integrovaného systému 

Spolupráce nejmladších a nejstarších žáků ZŠ 

Lesní pedagogika 

Olympiády a soutěže 

Zájezdy do divadla ve Zlíně (předplatné 4., 5., 7., 9. roč.) 

Plavecký kurz žáků 2. tříd 

Vzdělávací zájezd žáků do Vídně 

Vzdělávací zájezd žáků do Rakouska                    

Vzdělávací zájezd žáků do Anglie 

Vzdělávací zájezd žáků do Polska 

Besedy a přednášky k problematice bezpečnosti, kriminality a drog 

Projekt Ajax ve 2. a 3. roč. 

Dopravní hřiště – průkaz cyklisty 

Biocentrum Hráza – výsadba stromů 

Bezpečná škola – soutěže, besedy, akce  

Sběr kaštanů a výsadba stromů 

 

Prezentace školy na veřejnosti: 

 

Vánoční jarmark pro veřejnost – jarmark s kulturním pásmem pro rodiče ( účast 500 rodičů a 

prarodičů).  

 

Přehlídka SŠ v prostorách naší školy – 18 SŠ se prezentovalo na jednom místě pro žáky a rodiče z naší 

i okolních škol ( účast 150 rodičů ). 

 

Vyrob si svůj šperk – akce školního klubu pro rodiče. 

 

Divadelní představení pro rodiče (hráno i v ústavech sociální péče). 

 

Spolupořádání mezinárodního fotbalového turnaje za účasti sportovců z Irska, Francie, Slovenska a 

Polska. 

 

Výstava fotografií na radnici města a městské knihovně fotografie dětí z Anglie, Francie, Belgie, 

Polska a Rakouska). 

 

 

 

IX. Výsledky inspekčí činnosti provedené ČŠI. 

 
Ve školním roce 2010/2011 škola nebyla kontrolována ČŠI. 

 

 

 

 



  

 11 

 

X. Základní údaje o hospodaření školy. 

 
V kalendářním roce 2010 škola hospodařila s přidělenými finančními prostředky ze státního rozpočtu 

ve výši 28 191 382 Kč. Z této částky byly hrazeny mzdy zaměstnanců ve výši 27 595 746 Kč. Zbytek 

595 636 byl použit v souladu se zákonem na nákup pomůcek a učebnic, cestovného, plavecký výcvik, 

zákonné sociální náklady – DVPP, ochranné pomůcky, zdravotní  prohlídky, zákonné pojištění a 

náhrady DPN. Z  rozpočtu zřizovatele jsme hospodařili s částkou 5 881 000 Kč. Největší položka 

z těchto peněz šla na platby za energie – 3 535 000 Kč. Ostatní prostředky byly použity na nákup 

materiálu, služeb, opravy a údržbu. Všechny finanční prostředky byly použity v souladu se zákonem.     

 
 

 

 

 

XI. Projekty předložené a realizované z cizích zdrojů. 

 
Ve školním roce 2010 / 2011 byl na naší škole realizován projekt Škola hrou – počítače ve výuce 

kroměřížských základních škol z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Osa 

programu 1 – Počáteční vzdělávání, oblast Zvyšování kvality ve vzdělávání. Žadatelem projektu bylo 

Město Kroměříž a postavení naší školy bylo partner. Na projektu pracovaly děti II. stupně a jejich 

učitelé. Přínosem pro školu byl nákup ICT techniky a nové pohledy dětí na výuku. 

 

Ve školním roce 2010 /2011 jsme podali vlastní žádost o čerpání finančních prostředků z programu 

EU peníze školám. Projekt budeme realizovat od 1.9.2011. 

 

 

 

 

XII. Spolupráce se SRPDŠ. 

 
Spolupráce s rodiči našich žáků je spojena s občanským sdružením – Sdružení rodičů, přátel a dětí 

školy, které nás finančně podporuje. Spolupráce je založena na volbě zástupců z řad rodičů ve třídách, 

kteří se několikrát ročně setkávají s vedením školy. Rodiče zde vyjadřují své připomínky k chodu 

školy a jsou informováni o dění ve škole. Na konci školního roku se koná plenární zasedání HV 

SRPDŠ s vedením školy a všemi rodiči. Finanční pomoc SRPDŠ se soustřeďuje na jednotlivé třídy 

částkou 2000 Kč. Podporují dále vedení kroužků na škole, přispívají na dopravu na hory a do divadla. 

Kupují kancelářský papír pro učitele, tonery do kopírek, hradí testování SCIO v  5. a  9. ročnících. 

Spolupráce pro školu je velmi přínosná. 
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XIII. Závěr. 

 
Na závěr mohu konstatovat, že školní rok 2010/2011 byl úspěšný. Podařilo se nám splnit všechny 

úkoly, které jsme si dali do plánu práce. Vyzkoušeli jsme si čerpání finančních prostředků EU. Učitelé 

i děti vyjádřili spokojenost při práci na projektech. Učitelský sbor je stabilizovaný a došlo pouze ke 

dvěma odchodům na mateřskou dovolenou. Mezi největší akce na naší škole můžeme zařadit Vánoční 

jarmark a přehlídku SŠ, které se setkaly s velkým oceněním z řad rodičů. Spolupráce se sdružením 

rodičů byla i tomto roce na vysoké úrovni. Mezi rodiči je o naši školu stále velký zájem, o čemž svědčí 

i zápis do prvních tříd a také zájem rodičů o naše matematické a sportovní třídy - v příštím školním 

roce opět stoupne celkový počet žáků školy. Tento fakt však přináší i svá úskalí, neboť škola nemá 

dostatečný prostor pro zřízení dalších tříd. Průměrný počet žáků na třídu je 24. 

Spolupráce s našim zřizovatelem byla opět na velmi dobré úrovni.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Projednáno na pedagogické radě dne 1. 9. 2011 

 

 

 

 

 

                                                                       

                                                                        ………………………………………………………. 

                                                                                                     Mgr. Jaroslav Němec 



  

 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


