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Učitelský sbor ve školním roce 2013 - 2014
Ředitel školy:

Mgr. Jaroslav Němec

Statutární zástupkyně:

Mgr. Hana Koláčková

Zástupkyně pro II. stupeň:

Mgr. Hana Ginterová

Třídní učitelé I. stupně:
I. A Mgr. Jitka Bečicová
I. B Mgr. Andrea Pavlíčková
I. C Mgr. Jitka Vaďurová
I. D Mgr. Marcela Hladilová
I. E Mgr. Irena Vlašínová

Třídní učitelé II. stupně:

II. A Mgr. Martina Günterová
II. B Mgr. Eva Plačková
II. C Mgr. Martina Danielová
II. D Mgr. Kateřina Šišáková
II. E Mgr. Dana Račanská

VII. A Mgr. Ivana Zlámalová
VII. B Mgr. Petr Droščák
VII. C Mgr. Jana Krejbichová/ Jitka Náplavová
VII. D Mgr. Radka Hájková
VII. E Mgr. Pavel Lehkoživ
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III. B Mgr. Mgr. Eva Janoušková
III. C Mgr. Mgr. Alena Dubová
III. D Mgr. Táňa Kočířová

VIII. A Mgr. Iva Škvarlová
VIII. B Mgr. Jana Němečková
VIII. C Mgr. Romana Katrňáková
VIII. D Mgr. Hana Stavinohová

IV. A Mgr. Andrea Hrbasová
IV. B Mgr. Petra Novotná
IV. C Mgr. Marta Šustková
IV. D Mgr. Petra Dřímalová

IX. A Mgr. Eva Winterová
IX. B Mgr. Lenka Havránková
IX. C Mgr. Kateřina Mládková
IX. D Mgr. Radka Petříková

V. A Mgr. Lenka Klechová
V. B Mgr. Bronislava Dostalíková
V. C Mgr. Jaroslav Šlosar
V. D Mgr. Vladimíra Němcová

Netřídní učitelé:
Mgr. Světlana Hajdinová
Karel Heinz
Mgr. Martin Adamík
Dušan Okénka
Mgr. Petr Krejčiřík
Jana Veselá DiS
Mgr. Martin Číšecký
Mgr. Milada Ferenzová
Mgr. Lucie Gryčová
Mgr. Pavla Krásná
Mgr. Silvie Mihaldová
Mgr. Pavla Zezulová

Netřídní učitelky:
Mgr. Ivana Mlýnková
Mgr. Eva Zavadilová
Mateřská a rodičovská dovolená:
Mgr. Kateřina Vojáčková
Mgr. Martina Zavadilová
Mgr. Martina Kuchaříková
Mgr. Marcela Rozmánková

VI. A Mgr. Gabriela Zavadilová
VI. B Mgr. Libuše Liplová
VI. C Mgr. Olga Letková
VI. D Mgr. Jana Sigmundová
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Asistentky pedagoga:
Zuzana Hýbnerová
Mgr. Drahuše Petraturová
Marcela Kahajová
Iveta Svobodová

Školní klub:

Školní družina:

Provozní zaměstnanci:

Dagmar Kozáková
Olga Bednarovská
Šárka Jerglová
Eva Klapilová
Jana Máselníková
Lada Okálová

Simona Ďurkáčová - THP
Jana Stehlíková - ekonomka
Lubomír Šamánek - školník
František Horňáček - údržba
Vladimír Boubelík – správce hřiště

Pracovnice školní jídelny:

Uklízečky:

Zdeňka Davidová
Hana Horníčková
Anna Lutonská
Anna Minarčíková
Naděžda Rosecká
Ludmila Skácelová
Nina Vojtková
Karla Zapletalová
Kateřina Syslová - THP
Hana Kolomazníková
Eva Novotná

Borka Gagič
Ladislava Maryšlerová
Eva Šamánková
Alena Brázdilová
Ludmila Beránková
Eva Kubíčková
Alena Brázdilová
Ludmila Beránková
Eva Kubíčková

Zdena Paličková
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Do školních lavic v tomto roce usedlo celkem 938 žáků, na I. stupni ve 22 třídách a v 17 třídách na
II. stupni.
I v tomto roce přetrvával tradiční zájem rodičů budoucích prvňáčku o naši školu a na základě
přijímacího řízení bylo pro 111 žáků vytvořeno 5. prvních tříd.
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Noví žáci byli přijímáni také do 6. ročníku, a to nejen do tříd s rozšířenou výukou, takže i po odchodu
žáků na osmiletá gymnázia jsme vytvořili pět šestých tříd se 119 žáky.
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Celkově lze říci, že počty žáků naší školy mají stále stoupající tendenci.
počet tříd
1. st.
2. st.
ŠD
ŠJ
ŠK

22
17
6
1
1

počet žáků/
strávníků
508
430
175
827
25,2

počet žáků
na třídu
23
25,3
29,16
-------

Pedagogický sbor tvořilo 66 pedagogických pracovníků, provoz školy byl zajišťován 14 provozními
zaměstnanci a 11 pracovnicemi školní jídel
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Priority školy
Oslavovat výročí s sebou přináší příležitost bilancovat, počítat a vzpomínat, ale také budovat současnost a
pomýšlet na budoucnost. Jaká je tedy Základní škola Slovan po čtyřiceti letech své existence a kam směřují
pomyslné kroky těch, kteří mají vliv na věci příští?
Základní škola poskytuje základní vzdělání. Už Albert Einstein věděl, že ze základní školy by měla vycházet
harmonicky rozvinutá osobnost, nikoli specialista. Nikdo přece předem neví, jaký talent či zájem v kom dřímá. I
když to na současném stupni rozvoje lidského poznání není snadné, snažíme se sestavit učební plány
jednotlivých tříd tak, aby žák měl možnost seznámit se v rozumné míře se všemi obory.
Svůj vlastní školní vzdělávací program Slovan jsme vytvořili tak, abychom i v příštích letech mohli poskytovat co
nejkvalitnější vzdělání všem žákům. Snažíme se je připravit nejen pro další vzdělávání, ale především pro život.
Určitou léty prověřenou zvláštností školy jsou v 6. - 9. ročníku třídy s rozšířenou výukou matematiky a
přírodovědných předmětů a třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy. Je to prakticky jediný případ regulace,
jinak platí zásada, že škola nabízí a žák (rodič) si vybírá. To platí o výběru cizích jazyků, volitelných předmětů,
kroužků a zájmových aktivit.
Stále aktuálněji se na pořad dne dostává péče o žáky, kteří se v průběhu školní docházky setkávají s různými
problémy. Také díky tomu, že otevíráme několik paralelních tříd v ročníku, máme většinou možnost udržet ve
třídách nižší počty žáků. Výuka jazyků a volitelných předmětů probíhá v dělených skupinách, učitel má tak více
možností reagovat na individuální potřeby žáků. Na základě spolupráce s diagnostickými a poradenskými
zařízeními máme zaveden systém práce s integrovanými žáky a se žáky se specifickými výukovými a
výchovnými poruchami. Na škole pracuje také několik asistentů pedagoga, žákům i rodičům je k dispozici
poradenské pracoviště tvořené výchovnou poradkyní, školní psycholožkou a školním metodikem prevence
sociálně patologických jevů.
Základní škola ale není a nemůže být jen o vážné práci. Mimořádné dny školního roku jsou trvalou součástí
termínového kalendáře a znamenají nejen oživení školního života, ale i mnohem více. Pojí se s nimi nové
způsoby získávání vědomostí a dovedností, zkušenosti ze vzájemných neformálních kontaktů, nově vzniklá
nebo utvrzená přátelství a zážitky, na které se jen tak nezapomíná.
Škola plná dětí je jako živý organismu, takže každý nový školní rok musí být zákonitě jiný. Na Slovaně se
snažíme, aby byl pokud možno lepší a zajímavější a aby se naše děti cítily ve škole bezpečně. Určitě existuje
mnoho způsobů, jak toho dosáhnout, ale jedním z nejefektivnějších je podpora tvořivosti a samostatnosti
malých i velkých při společných aktivitách, které se nám vždy osvědčily jako nejlepší prostředek k vytvoření
příjemného klima ve škole. V rámci tohoto scénáře, který si naše děti postupně osvojily natolik, že se pro ně
stává přirozenou součástí života školy, se dá realizovat celá řada různorodých činností, při kterých se společně
poznávají, ale také učí starší a mladší žáci. Při všech svých povinnostech si ti naši „velcí“ najdou čas na ty
„malé“, aby je potěšili například mikulášskou nadílkou, tajemnou vánoční poštou, samostatně připravenými
projektovými dny Bezpečná cesta do školy nebo originálními sportovními aktivitami ke Dni dětí. Za přípravu
společných hodin kouzelné chemie a fyziky odmění děti deváťáky nejen krásnými obrázky, ale především
rozzářenýma očima a neskrývaným obdivem při každém dalším setkání.
Závěrem krátké zamyšlení nad smyslem učitelského povolání. I přes zřejmou skutečnost, že měřitelnost
úspěšnosti výchovné práce je vzhledem k jejímu zaměření na budoucnost velmi relativní, patří školství mezi
nejdůležitější oblasti života společnosti. Potvrzují to ověřené zkušenosti předchozích generací učitelů a
potvrzuje to i fakt, že výchova mladých lidí patřila, patří a vždy bude patřit mezi jedno z nejdiskutovanějších
témat.

8

I školy mají své narozeniny I.

40. výročí otevření ZŠ Slovan Kroměříž - historie
Čtyřicátiny jsou příležitostí popřát vše nejlepší a přesvědčit se, jak si oslavenec vede. Pokud se ale
jedná o školu, je to také příležitost zavzpomínat na tisíce osudů absolventů, rodičů a pracovníků školy,
jejichž život byl na kratší či delší čas pevně spojen s existencí Základní školy Slovan na Zeyerově
ulici. Rádi bychom vás v sérii článků pozvali na procházku historií i současností této instituce.
Začněme ohlédnutím na samý začátek.
Škola vyrostla mezi starší zástavbou kroměřížského sídliště Slovan a nově budovanými panelovými
domy, na místě, kterému se říkalo Kopy. Byl to prostor plný malých zahrádek, rumišť a zapomenutých
věcí, který přímo lákal k dětským hrám.
Na začátku sedmdesátých let však byly Kopy rozkopány a připraveny pro velký stavební projekt –
výstavbu 5. ZDŠ Slovan. Dílo to bylo rozlohou i pojetím nevídané a stalo se ostře sledovanou realizací
Jihomoravského kraje.
V Kroměříži se vycházelo z již ověřeného projektu typizované školy LESNÁ, ale došlo k rozšíření
z původních 24 tříd na 36, finální kapacita byla nastavena na 1200 žáků a 60 pedagogických a 28
provozních pracovníků. Sídliště Slovan tak získalo novou nepřehlédnutelnou architektonickou
dominantu. První ředitel školy, Mgr. Josef Vaculík, označil novou školu za kolos, ale město Kroměříž
tímto velkoryse pojatým řešením odstranilo tzv. směnování výuky, které bylo kvůli nedostatku míst na
školách v té době běžnou praxí.
Zahájení provozu školy na sebe strhlo velkou pozornost a stalo se událostí pro celé město.
„1. září 1973 se stal jedním z nejvýznamnějších dnů v životě našeho města za poslední období. Stal se
také nejvýznamnější událostí ve školství celého našeho okresu a také významnou událostí
v pedagogickém životě 54 pedagogických pracovníků, kterým se dostalo té cti, tvořit první
pedagogický kolektiv nové moderní školy, která se v tento den slavnostně otevírala za přítomnosti
mnoha set občanů města a širokého okolí.“ První věty z kroniky Základní školy Slovan – chcete-li 5.
ZDŠ v Kroměříži, která před čtyřiceti lety začala psát svoji historii.
Učilo se ideově v duchu tehdejší doby, plnily se závazky, slavila se výročí, navazovaly se družby.
Přitom všem však pedagogové školy dokázali nastavit ráz a tempo vzdělávacího procesu tak, aby se
ZŠ Slovan brzy dostala mezi ty nejlepší při soutěžích vědomostních i sportovních.
Škola se vždy těšila zájmu rodičů a žáků. Důkazem je i fakt, že ještě do poloviny devadesátých let
počet žáků přesahoval úctyhodné číslo 1200. I po odchodu silných ročníků si ZŠ Slovan pro svoje
renomé udržela přízeň ze strany rodičů a v letošním roce navštěvuje školu přes 950 žáků.
Škola roku 2013 je v mnohém jiná než před čtyřiceti lety – přináší nové možnosti výuky, technický
pokrok a řadu architektonických úprav. Pro všechny současné žáky i učitele, stejně jako pro generace
předchozí je to však pořád ten „náš Slovan“, základka neodmyslitelně náležející ke Kroměříži.
9
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40. výročí otevření ZŠ Slovan Kroměříž z pohledu ředitele
Základní škola na sídlišti Slovan během své čtyřicetileté existence několikrát změnila jméno, aby
nakonec získala to pravé a všemi používané jméno SLOVAN.
Za tu dobu se prohánělo pověstnými dlouhými slovanskými chodbami mnoho žáků a většina z nich si
ráda zavzpomíná na svá dětská léta strávená ve školních lavicích. Třídy v naší škole slyšely a viděly
mnoho slibů, tajností, prvních lásek i rozchodů a pohltily i obrovské množství vědomostí. A pokud by
platilo, že opakování je matka moudrosti, byly by naše třídy na rozdíl od některých „pilných“ studentů
velmi vzdělané.
A protože Slovan vždycky pouštěl do světa zdatné matematiky, ke stručné rekapitulaci využijeme
přesvědčivou řeč čísel: Za uplynulých 40 let škola vydala přibližně 35 000 vysvědčení, na která bylo
zaznamenáno 140 000 podpisů učitelů a ředitelů školy. Za 40 let se ve škole odučilo asi 1 750 000
vyučovacích hodin. Školu vedlo11 ředitelů. Ve škole učilo na 200 učitelů, někteří jako například paní
učitelka Kovačiková, Boubelíková, Smolková, Sumová, pan ředitel Urban nebo pan učitel Přibyl zde
strávili téměř celý profesní život. A z mého pohledu si zaslouží naši úctu. Dnes již nikdo nespočítá,
kolik tun kříd se vypotřebovalo na tabule, kolik se polámalo pravítek ani kolik zapomenutých párů
bačkor se vyhodilo do odpadků. Víme však, že za uplynulých čtyřicet let opustilo závěrečnou osmou
nebo devátou třídu více než 4000 žáků. O mnohých se můžeme domnívat, že naši školu mají stále
v srdci, protože své děti přivedli zpět na Slovan. Někteří se čas od času přichází do své školy podívat a
školní web sledují i absolventi žijící v zahraničí.
Vraťme se ale do současnosti. Slovan není jen vzdělávací instituce. K naší škole patří i vyhledávaná
jídelna, školní klub a družina, která převezme část rodičovských starostí o nejmenší děti. Pro všechny
žáky školy pořádáme každoroční výlety, školy v přírodě, zahraniční exkurze, sportovní soustředění či
lyžařské kurzy. Snažíme se pomáhat žákům s různými výukovými potížemi a podporujeme žáky
nadané a talentované. Naše škola má stmelený kolektiv zaměstnanců a především učitelů, kteří se
snaží, aby ze školy vycházeli slušní a poctiví lidé.
A co popřát škole, která je v porovnání s některými podobnými institucemi ještě mladá, ale zároveň se
už natrvalo vepsala do historie města? Především aby se jejím „obyvatelům“ stále dařilo jako doposud,
aby mohla stavět na trvalé přízni rodičů a aby každý žák, malý či velký, chodil do školy rád.
Současným pedagogům přeji, aby se na ně budoucí učitelské generace vzpomínaly s láskou a úctou,
jako my vzpomínáme na své předchůdce.
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Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří svým dílem přispěli k zaplnění stránek historie Základní
školy Slovan. Je za vámi vidět čtyřicet let starostí, zodpovědnosti, úspěchů i neúspěchů, ale hlavně
ohromné množství práce s mladými lidmi.
Mgr. Jaroslav Němec – ředitel školy
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Pro všechny,
kteří se chtějí posadit do školních lavic
a přesvědčit se,
že ani škola není to, co bývala….

PROGRAM
DNE
OTEVŘENÝCH
DVEŘÍ
sobota 7. 12. 2013
9.00 – 13.00
„Milí návštěvníci,
vítáme Vás v naší základní škole
a přejeme Vám,
abyste u nás strávili
příjemné sobotní dopoledne.“
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ŽLUTÝ PAVILON

HRÁTKY S ANGLIČTINOU
POHÁDKOVÉ HÁDANKY
CO TĚ ČEKÁ, PRVŇÁČKU
MALOVÁNÍ PRO MALÉ ŠKOLÁČKY
HRAJEME SI A TVOŘÍME
Z POHÁDKY DO POHÁDKY
POHÁDKOVÉ POČÍTÁNÍ
ŠIKOVNÉ RUČIČKY
SLOVEM I OBRAZEM I.
POZVÁNÍ DO KLUBU

začínáme s angličtinou
pojďte si zahrát na pohádku
přijďte si prohlédnout učebnice,
sešity a jiné pomůcky
malování barvami pro malé i velké
chceš si dnes něco vyrobit…tak do
toho
pohádková interaktivní tabule
počítání nám jde samo
dnes se nám vše daří
videa ze života školy
výtvarná dílnička,
loutkové pohádky
zpívání s kytarou
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ZELENÝ PAVILON:
ZDRAVÉ ZOUBKY
ZÁBAVNÁ ANGLIČTINA

malá ukázka školního projektu
učební programy na interaktivní tabuli

ODVÁŽNÉ ZPÍVÁNÍ

vyzkoušej si mikrofon

HRAVÝ DĚJEPIS
UČENÍ JE HRA

historie a literatura
počítač je náš kamarád

KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŠKOLY: začátek 10.00
11.00
12.00

10.30

11.30
12.30
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MODRÝ PAVILON:
PŘÍRODOPIS JE HRA

za přírodou do školy

S NĚMČINOU DO SVĚTA
poznávací zájezd do Německa a také malá svačinka

ZÁBAVNÁ FYZIKA A KOUZELNÁ CHEMIE
naše pokusy zvládne opravdu každý
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ZAJÍMAVÝ PŘÍRODOPIS

ČERTOVSKÁ MATEMATIKA
AKTIVNÍ ANGLIČTINA
S ANGLIČTINOU DO SVĚTA

pozorujeme a zkoumáme přírodu

s čerty jsou občas i žerty
navštivte sluchátkovou učebnu
poznávací zájezd do Anglie
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ČERVENÝ PAVILON:
BLÁZNIVÁ JÍZDA

poslední příležitost zajezdit si na
koloběžce v zimě
ZA KAMARÁDY DO ŠKOLNÍ DRUŽINY
i ve škole si hrajeme
TVOŘIVÁ VÝTVARNÁ VÝCHOVA
odneste si dnes ze školy vlastní
výrobek
POJĎ SI ZA NÁMI ZASPORTOVAT
stolní tenis, skákací míče,
skákací panák

JÍDELNA:
PROCHÁZKA PAMĚTÍ
SLOVEM I OBRAZEM II.
PRO UNAVENÉ POUTNÍKY

škola dříve narozených
videa ze života školy
malé občerstvení
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VESTIBUL:
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
PRODEJ UPOMÍNKOVÝCH PŘEDMĚTŮ

ALMANACH K 40. VÝROČÍ ŠKOLY
FOTOSALON
ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ JARMARK
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40. výročí otevření ZŠ Slovan Kroměříž - přijďte s námi slavit
V posledním ze série článků věnovaným 40. výročí otevření Základní školy Slovan je naší milou
povinností pozvat všechny bývalé učitele, žáky, jejich rodiče na Den otevřených dveří, který jsme
připravili na mikulášské sobotní dopoledne 7. prosince. Jsme přesvědčeni, že mnozí z Vás rádi
zavzpomínají na léta strávená ve škole, která se na určitou dobu stala součástí Vašeho života.
Doufáme, že při příležitosti oslav Vás potěší setkání se spolužáky, učiteli a ostatními pracovníky
školy, které jste od doby ukončení školní docházky neviděli. Jistě si rádi prohlédnete prostory školy,
v mnohém pozměněné a zmodernizované, ale přesto stále zapadající do rámce té vaší slovanské školy.
Odložte svoje každodenní starosti, vraťte se o několik roků zpět a přijďte s námi oslavit 40. výročí
školy.
V tento den bude škola otevřena pro veřejnost od 9.00 do 13. hodin. Společně s dětmi pro Vás
připravujeme řadu interaktivních a tvůrčích dílen, díky kterým budete moci nahlédnout do všech tříd,
odborných pracoven, jazykových a počítačových učeben, tělocvičen, ale také navštívit školní družinu a
školní klub. Vestibul bude zaplněn „stánečky“ předvánočního jarmarku, kde si budete moci zakoupit
nejen výrobky žáků, ale také upomínkové předměty s logem školy. Na památku se můžete dát
vyfotografovat v našem fotosalonu nebo si nechat vyrobit tematické připínací placky. Pro pamětníky
jsou připraveny komentované prohlídky školy a promítání starších i aktuálních videozáznamů.
Nezapomněli jsme ani na občerstvení ve školní jídelně, která se na krátkou dobu promění na
„retroučebnu“ s ukázkami starších učebních materiálů a pomůcek. Vedení školy s organizačním
týmem připravuje také slavnostní setkání bývalých pedagogů školy se zastupiteli našeho zřizovatele –
města Kroměříže.
Doufáme, že s námi strávíte příjemné dopoledne a již teď se na Vás velmi těšíme.
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Charitativní a jiné sbírky sbírky:
1. Běh pro Gambii
…jsou na světě místa, ke kterým se můžeš přiblížit pouze pěšky nebo na kole…
16. 10. 2013 se žáci, rodiče a také zaměstnanci školy zapojili do charitativní akce Běh pro Gambii

Z dopisu hlavního organizátora a kroměřížského rodáka pana Romana Posoldy vybíráme:
Dobrý den, vám všem, kteří jste podpořili Běh pro Gambii, který byl během radosti. Společně jsme si
přinesli krásnou, neobvyklou neděli s ozvěnou až v daleké Gambii.
Velký dík a obdiv patří dětem u vás ve škole, které nejen že přišly a propotily trička ve prospěch dětí
v Gambii, ale také přivedly průvody dospěláků a ti viděli nadšení dětí udělat mnoho dobrého pro
druhé.
Společně jsme zažili výjimečnou událost, už teď víme, že kroměřížští a také lidé z okolí, společně
vyběhali částku na odeslání celého lodního kontejneru se 400 koly pro gambijské děti. Kroměříž se
tak stává prvním městem v naší zemi, kde se tento krásný počin podařil. První součty ukazují
k částce 70 000 Kč, to je cena lodního kontejneru. V minulém týdnu nám ji lodní společnost
MAERSK takto upravila a při nedělním běhu se do této částky podařilo trefit.
Děkujeme všem kroměřížských školám, které se otevřely projektu Kola pro Afriku. Věříme, že vám
vaši pomoc budeme umět vrátit ve zpětné zprávě přímo od dětí z Gambie. V lednu se navracíme
z předávky darovaných kol. Brzy nato zamíříme opět k vám se sdělením i videem, abyste i vy mohli
vidět pocítit vaši pomoc v daleké Gambii.
Děkuji vám všem za společnost Kola pro Afriku. Nesmírně si vaší podpory vážíme.
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2. Fond Sidus

uděluje certifikát dárce za pomoc při Veřejné
sbírce S-MHMP/958815/2012 Fondu Sidus,
o.p.s. Výnos ze sbírky je určen na vybavení
dětských zdravotnických zařízení - Pediatrické
kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky
FN v Olomouci a na pomoc individuálním
pacientům.
Základní škola Slovan
Zeyerova 3354, Kroměříž, 767 01
vydaný dne 16.1.2014 10:19
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3. sběrová soutěž
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Vzdělávací a výchovná práce
Škola plná dětí je jako živý organismu, takže každý nový školní rok musí být zákonitě jiný. Na
Slovaně se ale také ze všech sil snažíme, aby byl lepší a zajímavější.
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Projektová činnost:
Jednou z hlavních priorit naší školy je snaha vytvořit pro žáky podnětné a stimulující
prostředí, které by podporovalo jejich přirozenou touhu poznávat, vzdělávat se a získávat
nové informace.
V souladu s touto tendencí se žáci školy se mohou zapojit do celé řady projektů, které jsou do
výuky zařazeny s cílem přinést do školního vzdělávání nové, netradiční a pro žáky zajímavé
postupy a metody práce. V daném školním roce probíhá celá řada ročníkových nebo
celoškolních projektů, jež jsou do života školy zakomponovány dlouhodobě a žáci se s nimi
setkávají po celou dobu školní docházky.
Trvalou součástí života školy se stal projekt Bezpečná škola. Do aktivit směřujících k přijetí
do mezinárodního projektu Bezpečná škola se škola zapojila již v roce 2001. Tento program
vznikl jako součást projektu Světové zdravotnické organizace WHO. Zaměřuje se na vytváření
sítě škol, které propagují bezpečí, vytváří bezpečné prostředí a realizují programy na prevenci
úrazů. Díky několikaletému úsilí získala ZŠ Slovan v roce 2008 akreditaci Mezinárodní
bezpečná škola a zařadila se tak mezi necelou desítku škol na světě.
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Projekt ZDRAVÉ ZUBY, do kterého se každoročně zapojujeme, je prvním komplexním
preventivním výukovým programem zubního zdraví, určeným k výuce na I. stupni základních
škol v celé České republice. Tento projekt se realizuje již od roku 2000.
Celorepubliková soutěž ZDRAVÉ ZUBY je součástí stejnojmenného preventivního
výukového programu. Díky programu ZDRAVÉ ZUBY mají děti I. stupně základních škol
možnost se dlouhodobě a systematicky seznamovat s komplexní péčí o chrup a upevňují si tak
své znalosti, dovednosti a budují si pozitivní postoje k zubnímu zdraví. Žáci se účastní různých
přednášek a aktivit zaměřených k dané problematice, vyplňují pracovní listy, které poutavě a
interaktivním způsobem přibližují dětem problematiku zubního zdraví (kvízy, křížovky,
doplňovačky). V hodinách prvouky a přírodovědy pracují s materiály, tematicky zaměřenými
na zubní hygienu, ochranu před zubním kazem, čištění zubů a na důležitost zubní prohlídky.
Následně vyplňují testy, kterými si prověří své znalosti a upevní postoj k zubnímu zdraví.
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Také v tomto roce škola pokračuje v realizaci projektu „Škola hrou – počítače ve výuce
kroměřížských základních škol“. Do projektu jsou aktivně začleněni všichni žáci II. stupně a
jejich vyučující, kteří se v průběhu školního roku podílejí na přípravě a realizaci zahraničních
exkurzí s odlišnou délkou – od jednodenních do Rakouska a Polska, po několikadenních do
Německa a Anglie. Z důvodu malého počtu zájemců se nepodařilo navštívit Anglii, do
Německa se však podíval téměř dvojnásobný počet cestovatelů.
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Součástí projektu je také projektový den realizovaný v Týdnu evropských jazyků, v rámci
kterého žáci absolvují projektové dílny se zaměřením na cílové státy – tedy Polsko, Rakousko,
Německo a Anglii.
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Výsledky vzdělávací a výchovné práce:
Hodnocení školních výsledků začneme z lepší strany. 571 žáků prospělo s vyznamenáním, na
prvním i na druhém stupni jsou třídy, kde naprostá většina žáků patří do této kategorie.
Na opačném pólu stojí 4 žáci hodnocení nedostatečnou.
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2013/2014
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
stupeň
VI.
VII.
VIII.
IX.
II.
stupeň
celkem

počet
žáků

prospělo

neprospělo

nehodnoceno

111
110
92
96
99
508

s
vyznamenáním
108
97
79
74
70
428

hodnoceno
slovně

3
13
12
22
29
79

0
0
1
0
0
1

0
0
0
0
0
0

0
1
0
0
1
2

112
119
101
98
430

43
36
34
30
143

69
83
64
68
284

0
0
3
0
3

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

938

571

363

4

0

2
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Ocenění výtvarné soutěže prvního ročníku přebíráno z rukou hejtmana Zlínského kraje
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Výsledky přijímacího řízení na střední školy

škola :
gymnázium 8 leté
gymnázium 6 leté
gymnázium 4 leté
SOŠ
SOU
OU+PrŠ

přihlášení
29
7
58
113
23
0

přijatí
19
6
28
57
12
0

Poznámka: vysoký počet přihlášených je ovlivněn možností podat tři přihlášky.
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Nadstandardní a doprovodné výukové programy a aktivity
dokumentováno obrazem:
Školní výlet 8D Brno

Čtyři první a dvě druhé třídy absolvovaly týdenní školy v přírodě na Rusavě, v Rožnově pod
Radhoštěm a na Roštíně.
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V jarním období zpestřila výuku přírodovědy lesní pedagogika a návštěvy v ZOO
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Exotická zvířata ve škole
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K tradičním aktivitám patří návštěvy v Muzeu a knihovně Kroměřížska
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Všechny nově utvořené šesté třídy absolvovaly seznamovací soustředění na Kamínkách a v areálu
Sokolovna Roštín.
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Fiktivní interview se školou.
Žáci: Ahoj školo, jsme žáci 7. ročníku a moc rádi bychom ti položili několik otázek.
Škola: Zdravím, sedmáci, ráda vás vidím. Klidně si s vámi popovídám, ale mám tak trochu naspěch.
Žáci: To je nám jasné. My jsme totiž zjistili, že v tomto roce budeš slavit 40. výročí. Jak si to užíváš?
Škola: Je to opravdu super. Když si představíte, kolik dětí prošlo mými třídami… Ale jinak jsem ještě
mladá a krásná. Ha, ha.
Žáci: A jaké to bylo, když do lavic usedli první žáci?
Škola: Pamatuji si to jako by to bylo dnes. Byl to úžasný pocit, poprvé zaslechnout dětský smích.
Žáci: Jsi spokojená s tím, že jsi nejnavštěvovanější školou v Kroměříži?
Škola: Spokojená? To je slabé slovo. Jsem hrdá na všechny lidi, kteří ke mně patří a kteří mě dovedli
až sem.
Žáci: Takže můžeš říct, že tě děti netrápí?
Škola: Ty nejmenší děti chodí do školy rády, ale těm větším se občas moc nechce.
Žáci: Chybí ti někdy žáci o prázdninách?
Škola: Je pravda, že potřebuji chvilku klidu, ale po čase mi jde to zvláštní ticho na nervy a žáci mi
začnou chybět.
Žáci: Takže neplánuješ šestiměsíční prázdniny dvakrát do roka? Ha, ha.
Škola: To by se dětem asi líbilo, ale také doufám, že by jim brzy bylo smutno.
Žáci: A co říkáš na naše učitele?
Škola: Já jsem s učiteli spokojená. Tělocvikáři jsou pohybliví, matematici jsou učenliví, zeměpisci
scestovalí, češtináři sečtělí. Co já už se tady od nich všechno dozvěděla…
Žáci: Teď taková otázka na tělo. Myslíš si, že nestárneš?
Škola: Tak to ne! Dobře, jenom maličko. Ale protože se o mě dobře starají, není to poznat. Mám
novou fasádu, natřenou střechu, barevné sloupy. Ve třídách a kabinetech se vyměnil nábytek, plavecký
bazén přestavěli na tělocvičnu a tu starou byste taky nepoznali. A když k tomu přidáte to krásné nové
hřiště, myslím si, že jsem velmi zachovalá čtyřicátnice. Ha, ha.
Žáci: No tak se tolik nerozčiluj. Někteří naši spolužáci by chtěli vědět, kam zmizeli kosmonauti.
Škola: Sama nevím. Pravdou ale je, že podstavec a socha se už rozpadaly a já jsem měla strach o děti.
Někdy se mi po nich stýská.
Žáci: Uvažovala jsi někdy, že by ses přejmenovala?
Škola: Jistě že ne, Slovan je nejlepší jméno světa! Nebo alespoň nejlepší jméno v Kroměříži.
Žáci: Jsme moc rádi, že sis na nás udělala čas. Jsi výjimečná škola a my ti přejeme hodně štěstí do
dalších let.
Škola: Také vám děkuji. Jsem ráda, že do mě chodí takoví žáci. Tak zase někdy příště.
Žáci VII. B a VII. E
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Muzeum alchymie Praha
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Tupesy – muzeum a výrobna keramiky
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Společný projekt se Střední veterinární školou
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Teambuildingové aktivity lanové centrum Rožnov
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Úspěchy v soutěžích
Pěvecká soutěž Slovanská superstar
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Basketball
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Odznak všestrannosti olympijských vítězů
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Závěrečné slavnostní vyřazování
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„Novoroční předsevzetí“

Ne, rozhodně se nemusíte obávat, že jsem si popletla datum nebo začít v hlavě pátrat po tom, jaké
životní změny jste si naplánovali prvního ledna a kolik z nich se vám podařilo naplnit… Řeč bude
totiž o dobrých předsevzetích do nadcházejícího období, třeba do dalších čtyřiceti poprázdninových
návratů do školy, které se už teď začínají skládat jeden za druhým. Škola slaví své čtyřicáté
narozeniny, ale tak nějak „za pochodu“, protože její život není možné zastavit.
Jestli si dávají zářijová novoroční předsevzetí naše děti, to opravdu nedokážu říct ani po letech praxe,
ale o těch učitelských a rodičovských rozhodně vím své.
Tak například učitel… Dva měsíce prázdnin jsou dost dlouhá doba na to, abychom zapomněli na
útrapy předchozího školního roku. Učitel, s rozzářenou tváří, nově nabytými silami a hlavou plnou
skvělých nápadů a předsevzetí, vstupuje do školy s radostným očekáváním věcí příštích. Ti zkušenější
už dávno vědí, že plánovat je zrádné. Ať už se o to postará naše ministerstvo nebo jen skutečnost, že
škola je živý organismus, pravdou je, že každý školní rok je jiný. A tak učitelé zasednou ke svému
stolu, vyčistí šuplíky, vyhodí staré taháky a zamilovaná psaníčka, smutně spočinou pohledem na
vzorně zpracovaných přípravách z minulých let a s tichým povzdechem nalinkují klasifikační deníky
pro třídy, se kterými třeba ani nepočítali a které s jejich novoročními předsevzetími typu: „Kamkoli
přijdu, budu vychovávat.“ značně otřesou. Ještě že učitelé byli, jsou a budou jedni z nejkreativnějších
lidí a nakonec dokážou ta svá školní novoroční předsevzetí přivést na svět za každé situace.
Realizace rodičovských plánů na změnu je teprve běh na dlouhou trať, zvláště když běžci odevzdají
většinu svých sil v zaměstnání a doma by si spíš přáli místo potomka vzpouzejícího se odtrhnout oči
od obrazovky počítače vzorné, slušné a pracovité dítko. Že je to jen sen? Ale právě o takových dětech
sní rodiče ve svých předsevzetích, která se váží k začátku školního roku. Bohužel, i zde platí, že
energie vynaložená rodiči na realizaci jejich plánů se přesně rovná energii, kterou průměrné dítě
dokáže vyvinout na jejich zmaření a u školáků zmámených prázdninovým volnomyšlenkářstvím to
platí dvojnásob. Naštěstí se ve většině rodin sejdou obě strany na půli cesty. Děti tak nějak pochopí,
že určité ústupky jim mohou přinést značné výhody a rodiče? Ti obrnění trpělivostí dál běží dlouhou
trať a ti ostatní si budou muset počkat na příští školní rok a podniknout další pokus.
Všichni teď stojíme na prahu nového období posouvajícího historii naší školy k dalším ještě
kulatějším výročím. Rozbíháme závod, který s sebou určitě přinese změny a pokroky. Ať jsou to jen
změny k lepšímu a pokroky vždy žádoucí a oceněné.
Vždyť vzdělání je jedna z nejlepších investic, kterou můžeme našim dětem nabídnout.

Mgr. Hana Ginterová
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Paní učitelky devátých tříd symbolicky předávají štafetu prvňáčkům….
“My vám to tady pohlídáme…“
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