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1. 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
znovuzařazení do sítě
identifikátor

Kontakty:

tel.:
fax:
e-mail:
web:

3. 7. 1973
1. 1. 2000
600 118 606

573 502 243
573 502 243

reditel@zsslovan.cz, zs@zsslovan.cz,
www.zsslovan.cz
datová schránka: 4vymsgz

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

Ředitelka školy:

Mgr. Hana Ginterová
K. Světlé 3366
767 01 K r o m ě ř í ž
pověřena řízením od 7. 11. 2014

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 120 žáků
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1.1. Základní údaje: k 30. 6. 2017
počet tříd

počet žáků/
strávníků

počet žáků
na třídu

22
16
6
1
1

530
391
175
859
115/25

24,09
24,44
29,17
-------

1. st.
2. st.
ŠD
ŠJ
ŠK

počet
fyzických
PP/ŠJ
24
29,3
4,99
10
0,95

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

ZŠ Slovan je největší základní školou v Kroměříži. Byla otevřena 1. září 1973. Školní areál
tvoří pět pavilonů, školní pozemek se skleníkem, dvě nádvoří, minipark školní družiny a
venkovní sportovní areál. Ve třech učebních pavilonech je 40 kmenových tříd, odborné
pracovny fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, čtyři jazykové učebny, dvě učebny
informatiky, cvičná kuchyně a pracovna šití, knihovna, sklad učebnic, spisovna, kanceláře
vedení školy, sborovna, 20 kabinetů a byt školníka. Součástí 1. pavilonu jsou prostory
školního klubu se samostatným zázemím a vchodem z ulice.
Tyto části budovy spojuje prosklená chodba s vestibulem, z něhož se vstupuje do pavilonu s
tělocvičnou, školní jídelnou a kuchyní, dílnou a výtvarným ateliérem. V přízemí a prvním
patře jsou místnosti sloužící pro potřeby školní družiny s vlastním samostatným vchodem. V
pátém pavilonu je umístěna nově postavená druhá tělocvična s gymnastickým sálkem v
prvním poschodí.
Jako organická součást školy pracuje školní družina s šesti odděleními. Její prostory byly
zmodernizovány a rozšířeny a v současné době je zde zapsáno 175 dětí 1. - 2. ročníku. Těm se
věnuje šest vychovatelek. Odpolední činnost starších žáků zajišťuje školní klub, který je
umístěn v nově zrekonstruovaných prostorách propojených s počítačovou učebnou. Počet
žáků školy se pohybuje okolo 930, pedagogických pracovníků je 72. O chod školy a školní
jídelny se stará 20 správních zaměstnanců. Výuka ve všech ročnících probíhá podle školního
vzdělávacího programu „Slovan“, který jsme k 1. 9. 2015 inovovali dle požadavků MŠMT.
Na 1. stupni jsou v hodinách využívány prvky „Tvořivé školy“ a „Činnostního učení“. Škola
získala také akreditaci „Mezinárodní bezpečná škola“ a zaměřuje se na prevenci úrazů žáků,
zásady bezpečného chování ve škole i v běžném životě. Jsme zapojeni do projektů Škola
podporující zdraví, Mléko do škol, Ovoce do škol, Zdravá pětka a Zdravé zuby. V roce 2014
jsme získali ocenění Etická škola bronzového stupně.
ZŠ Slovan vždy kladla důraz na přírodovědné předměty, sport a na jazykové vzdělávání. Se
zavedením povinné výuky jazyka anglického a dalšího cizího jazyka v 8. ročníku došlo k
naplnění nabídky výuky cizích jazyků. Přesto se snažíme nabídnout něco navíc. S výukou
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jazyka anglického začínáme již v 1. ročníku a zajišťujeme návaznost v dalších ročnících. V 8.
ročníku si žáci volí druhý cizí jazyk – nabízíme jazyk německý nebo francouzský. Rozvoj
jazykových dovedností žáků podporujeme i v rámci spolupráce s dalšími subjekty,
intenzivními konverzačními kurzy agentury Talk-talk, výukou metodou Blended learning
nebo zahraničními poznávacími pobyty.
Naše spolupráce se ZUŠ v Kroměříži a Soukromou uměleckou školou D-music je již
mnohaletou tradicí. Společně organizujeme v prvních třídách výuku hry na zobcovou flétnu a
další nástroje přímo v prostorách školy.
Značné úsilí věnujeme prezentaci školy na veřejnosti a v regionálním tisku. Z tradičních
úspěšných akcí v této oblasti je možno jmenovat například: slavnostní vítání prvňáčků, dny
otevřených dveří, vánoční a velikonoční jarmarky, slavnostní rozloučení žáků 9. tříd se
školou, ples 9. ročníků, koncerty dětského kytarového souboru, vystoupení dramatického
kroužku nebo školní divadlo. Značné oblibě se těší každoroční večírek školy pro rodiče a
veřejnost, který je realizován v těsné spolupráci se Sdružením rodičů, přátel a dětí školy.
Dobré jméno školy posilují úspěchy žáků naší školy především ve sportovních, výtvarných,
recitačních, matematických, přírodovědných a jazykových soutěžích, ve kterých se tradičně
umísťujeme na předních místech v rámci okresu, kraje, ale také celé republiky.
Svým žákům škola nabízí kvalitní výuku ale také řadu nadstandartních aktivit. Na prvním
stupni kromě kvalitní výuky v příjemném prostředí nabízíme výuku anglického jazyka od
první třídy a ve spolupráci se ZUŠ výuku hry na zobcovou flétnu. Od 3. ročníku se žáci
zúčastňují základního a pokračovacího plaveckého výcviku na kroměřížském krytém bazénu.
Nadstandartním doplněním výuky je logopedická a dyslektická prevence a „Metoda dobrého
startu“ pro 1. ročník. K našim tradicím na I. stupni patří také školy v přírodě, dopravní
výchova, projekt Zdravé zuby a projekt Etická výchova. Mimo aktivity realizované v rámci
školní družiny a školního klubu je pro žáky připravena řada volnočasových aktivit
sportovního i tvůrčího zaměření (sportovní kroužek, volejbal, taneční kroužek, keramický
kroužek, zdravotnický kroužek a jóga).
Na 2. stupni probíhá vyučování v kvalitně vybavených učebnách a odborných pracovnách.
Žáci mají možnost pracovat ve třídách s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných
předmětů a rozšířenou výukou tělesné výchovy. Žáci si mohou vybírat z nepovinných
předmětů jako je anglická konverzace, výtvarné praktikum, technické kreslení, pohybové
aktivity, základy sebeobrany a ekologický seminář. Žáci mají možnost zúčastnit se
sportovních a seznamovacích soustředění, lyžařských výcvikových kurzů, jazykových zájezdů
do Anglie, Francie, Německa nebo Rakouska. Pro žáky II. stupně jsou připraveny vlastivědné
a poznávací exkurze, vzdělávací pořady nebo divadelní a kulturní představení.
V rámci výchovy ke zdravému životnímu stylu a prevence sociálně patologických jevů
organizuje škola řadu akcí ve spolupráci se Střediskem výchovné péče, městskou policií,
Policií ČR, hasičským záchranným sborem, střední zdravotnickou školou, Knihovnou a
Muzeem Kroměřížska.
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2. Přehled oborů vzdělávání.
Vzděl. program školy:

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání - Slovan

Rozšířená výuka:

Ve třídách A a B na druhém stupni uplatňujeme rozšířenou
výuku matematiky a přírodovědných předmětů a rozšířenou
výuku tělesné výchovy. Pro tyto třídy máme vytvořeny
vzdělávací programy ŠVP Slovan RVM a ŠVP Slovan RVTV.

Nadstandard:

v 1. ročníku je zařazena výuka hry na zobcovou flétnu
v 1. ročníku zahájen audioorální kurz AJ (1. a 2. ročník)
ve 4. ročníku dopravní výchova
v 6. ročníku seznamovací soustředění žáků nových tříd
v 7. ročníku lyžařský výcvikový kurz
v 8. a 9. ročníku výběrový lyžařský kurz běžky, turistický kurz,
zahraniční vzdělávací zájezdy se zaměřením na jazyky a historii,
intenzivní konverzační kurz s rodilými mluvčími zaměřený na Aj

Volitelné předměty:

technické kreslení
pohybové aktivity
anglická konverzace
ekologický seminář
základy sebeobrany
výtvarné praktikum
Volitelné předměty jsou podle plánu realizovány v 7. ročníku

Zájmová činnost:

Zájmové útvary: logopedický kroužek, metoda dobrého startu,
výtvarný kroužek, dopravní kroužky, pohybové hry, dyslektické
kroužky, keramický kroužek, zdravotnický kroužek, kroužek
volejbalu.
Nabídka dalšího velkého množství zájmových útvarů naukových,
sportovních a uměleckých činností je soustředěna do školního
klubu a školní družiny.
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3. Personální zabezpečení školy.
Učitelský sbor a zaměstnanci ve školním roce 2016 - 2017
Ředitelka školy:

Mgr. Hana Ginterová

Statutární zástupkyně:

Mgr. Hana Koláčková

Zástupce pro II. stupeň:
Třídní učitelé I. stupně:
I. A Mgr. Martina Günterová
I. B Mgr. Eva Plačková
I. C Mgr. Martina Danielová
I. D Mgr. Kateřina Šišáková

Mgr. David Klimek
Třídní učitelé II. stupně:

II. A Mgr. Jitka Bečicová
II. B Mgr. Marcela Rozmánková
II. C Mgr. Jitka Vaďurová
II. D Mgr. Marcela Hladilová
III. A Mgr. Mgr. Eliška Komínková
III. B Mgr. Mgr. Eva Janoušková
III. C Mgr. Mgr. Alena Dubová
III. D Mgr. Táňa Kočířová
IV. A Mgr. Andrea Hrbasová
IV. B Petra Zachová
IV. C Mgr. Marta Šustková
IV. D Mgr. Petra Dřímalová
IV. E Mgr. Dana Račanská
V. A Mgr. Lenka Klechová
V. B Mgr. Bronislava Dostalíková
V. C Mgr. Jaroslav Šlosar
V. D Mgr. Vladimíra Němcová
V. E Mgr. Monika Skácelová
Netřídní učitelky:
Mgr. Martina Kuchaříková
Mateřská a rodičovská dovolená:
Mgr. Lenka Kondlerová
Mgr. Petra Novotná
Mgr. Andrea Mašíková
Bc. Zuzana Malinská
Mgr. Kateřina Vojáčková
Mgr. Jana Sigmundová

VI. A Mgr. Iva Škvarlová
VI. B Mgr. Petr Droščák
VI. C Mgr. Romana Katrňáková
VI. D Mgr. Pavel Lehkoživ
VII. A Mgr. Eva Winterová
VII. B Mgr. Martin Adamík
VII. C Mgr. Kateřina Mládková
VII. D Mgr. Radka Petříková
VIII. A Mgr. Silvie Mihaldová
VIII. B Mgr. Petr Krejčiřík
VIII. C Mgr. Milada Ferenzová
VIII. D Mgr. Pavla Krásná
IX. A Mgr. Gabriela Zavadilová
IX. B Mgr. Libuše Liplová
IX. C Mgr. Olga Letková
IX. D Mgr. Alena Pekařová
Netřídní učitelé:
Mgr. Světlana Hajdinová
Mgr. Monika Málková
Mgr. Ivana Zlámalová
Dušan Okénka
Mgr. Radka Hájková
Jana Veselá DiS
Mgr. Hana Stavinohová
Mgr. Jana Němečková
Mgr. Jana Krejbichová
Mgr. Ivana Mlýnková
Mgr. Martina Zavadilová
Mgr. Eva Zavadilová
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Asistentky pedagoga:
Bc. Simona Netopilová
Marcela Kahajová
Mgr. Eva Konečná

Školní klub:
Zdena Paličková
Školní psycholog:
Mgr. Josef Mižigar
Speciální pedagog:
Mgr. Jana Minarčíková

Školní družina:

Provozní zaměstnanci:

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

Simona Ďurkáčová - THP
Jana Stehlíková - ekonomka
Kateřina Gembická - THP
Lubomír Šamánek - školník
František Horňáček - údržba
Petr Macoun – správce hřiště

Školní jídelna:

Uklízečky:
Borka Gagič
Ladislava Maryšlerová
Eva Šamánková
Eva Kubíčková
Kubačková Křížová Danuše
Eva Humpová
Jarmila Indráková

Hana Horníčková
Anna Lutonská
Anna Minarčíková
Nina Vojtová
Monika Roštínská
Zuzana Mišková
Soňa Řezáčová
Jarmila Šupolová
Kateřina Syslová - THP
Eva Novotná – vedoucí ŠJ
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3.1 Členění zaměstnanců podle věku a pohlaví
Věk
do 20 let
21 - 30 let
31 - 40 let
41 - 50 let
51 - 60 let
61 a více let
Celkem
%

muži
0
0
4
2
3
2
11
12,36

ženy
0
3
17
29
26
3
78
87,64

celkem
0
3
21
31
29
5
89
100

%
0
3,37
23,59
34,83
32,58
5,61
100
x

celkem
1
16
0
17
2
53
89

%
1,12
17,91
0
19,10
2,24
59,55
100

3.2 Členění zaměstnanců podle vzdělání a pohlaví
vzdělání dosažené
Základní
Vyučen
střední odborné
úplné střední
vyšší odborné
Vysokoškolské
Celkem

muži
0
3
0
1
0
5
9

ženy
1
13
0
16
2
48
80

3.3 Členění pedagogických pracovníků podle odborné kvalifikace
odborná kvalifikace
učitel prvního stupně zš
učitel druhého stupně zš
Vychovatel
asistent pedagoga
školní psycholog
školní speciální pedagog
Celkem

splňuje
kvalifikaci
22
28
7
3
1
1
62

nesplňuje
kvalifikaci
2
2
0
0
0
0
4

celkem
24
30
7
3
1
1
66
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3.4 Trvání pracovního poměru
doba trvání
do 5 let
do 10 let
do 15 let
do 20 let
nad 20 let
Celkem

počet
23
16
13
18
19
89

%
25,84
17,97
14,60
20,22
21,34
100
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4. Vzdělávání pedagogických pracovníků.
Pracovníci využívali k samostudiu dnů studijního volna. Ostatních vzdělávacích akcí se
učitelé účastnili podle svých zájmů a potřeb školy, přičemž byly preferovány dlouhodobější
vzdělávací aktivity a kurzy, které podle našeho názoru přinášejí větší efekt vzhledem
k vynaloženým prostředkům a investovanému času.
V uplynulém školním roce jsme v souladu s plánem práce pokračovali v podpoře jazykového
vzdělávání (celoroční kurzy pro vyučující jazyků v jazykových školách, vzdělání pedagogů
metodou Blended learning – agentura Jazyky Online, Pokračovací kurz JŠ Athéna pro znalé
začátečníky a navazující vzdělávání v rámci Šablon – 32 hodinový kurz AJ pro vyučující I.
stupně probíhající v prostorách školy). Naším cílem je trvale vzdělávat a podporovat vyučující
I. stupně, kteří budou připraveni vyučovat anglický jazyk ve svých kmenových třídách.
Pokračovali jsme také v nastoleném trendu preference vzdělávání pro sborovnu. Třikrát se
sešli naši vyučující k interaktivnímu kurzu pod vedením školního psychologa (Úzkostné
stavy, Komunikace s rodiči I. a II.) a v průběhu roku pracoval celý kolektiv pod vedením
Mgr. Opravila (Komunikace v týmu – efektivní řešení konfliktů, Osobnostní a sociální rozvoj
učitele I. a II.)
Téměř celý kolektiv byl v rámci stanovených priorit vzdělávání Šablony pro ZŠ Slovan
proškolen v oblasti Společného vzdělávání (Práce s heterogenní skupinou I. a II.)
Byly uskutečněny také vzdělávací aktivity školního managementu, rozvoje učitelských
dovedností, didaktiky jednotlivých předmětů a netradiční výukových metod jednotlivých
předmětů.
V rámci podpory společného vzdělávání se v letošním roce vzdělávali z personálních šablon
projektu Šablony pro ZŠ Slovan také školní psycholog a speciální pedagožka.
Další vyučující byli proškoleni v oblasti POKOS.
Během celého školního roku probíhala také dvě specializační studia: Koordinátor školního
vzdělávacího programu a Metodik prevence.
Jedna vyučující úspěšně dokončila rozšiřující studium doplňkové vzdělávací oblasti Etická
výchova.
Všichni pedagogičtí pracovníci byli na organizačních poradách pravidelně informováni o
školních projektech (Zdravá škola, Bezpečná škola, Zdravé zuby), o nových předpisech
v oblasti BOZP, PO, Zákoníku práce, Školském zákoně apod. (záznamy vedeny v zápisech
z pedagogických rad).
Všichni zaměstnanci byli řádně proškoleni v oblasti BOZP a požární ochrany
(periodické školení).
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Přehled DVPP :
č.
název vzdělávací aktivity
počet
Jazykové vzdělávání:
1
Jazyková škola (jazyk anglický, jazyk německý)
4
2
Jazykový kurz Znalý začátečník
7
3
Šablony pro ZŠ Slovan – 32 hodin- Vzdělávání pedagogických
6
pracovníků v jazyce anglickém II.
4
Blended learning – Jazyky online
27
5
Deutsch mit Max ist einfach! (Morava)
1
6
Wortschatz einmal anders
1
7
Let´s Motivate
1
8
Autumn Workshop on British and American Studies
1
9
Jednodenní školení česko-německé jazykové animace pro učitele
1
německého jazyka
Vzdělávání pod vedením školního psychologa
1
Úzkostné stavy
16
2
Jednání s rodiči I.
21
3
Jednání s rodiči II.
13
Vzdělávání učitelského sboru – Mgr. Karel Opravil
1
Komunikace v týmu – efektivní řešení konfliktů
32
2
Osobnostní a sociální rozvoj učitele I.
55
3
Osobnostní a sociální rozvoj učitele II.
55
Šablony pro ZŠ Slovan
1
Inkluze 8 hodin – Práce s heterogenní skupinou
42
Specializační studium
1
Koordinátor ŠVP
1
2
Metodik prevence
1
3
Etická výchova – 250 hodin
1
Společné vzdělávání
1
Plán pedagogické podpory v rámci 1. stupně podpůrného opatření
1
2
Tvorba IVP - Individuální vzdělávací plán podle novela školského
1
zákona
3
Efektivní hodnocení žáků a specifičnost hodnocení žáků se SPU, SPCH
1
4
Žák s mentálním postižením ve škole běžného typu
1
5
Inkluze – společné vzdělávání
1
Výchovný styl učitele
1
Autority a jejich místo v životě dítěte
6
2
Příprava učitelů k obraně státu pro učitele ZŠ
2
3
Dobrý kolektiv ve třídě a jak jej udržet
1
4
Kurz etické výchovy - výchovy k prosociálnosti
1
5
Kázeňské problémy ve školní třídě - Zlín
1
6
Emoce a škola
1
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Management
1
Změny v právních předpisech v průběhu roku v praxi škol a školských
zařízení
2
Novela školského zákona a prováděcí vyhlášky - Informační seminář
3
Vedení školní matriky v programu SAS
4
Motivace a hodnocení zaměstnanců ve školství
5
Vzdělávání managementu škol a školských zařízení - právní předpisy
Didaktika
1
Rozvíjení čtenářské gramotnosti
2
Fantastická literatura jako brána ke čtenářství aneb proč a jak o ní učit
3
Využívání pomůcek v hodinách matematiky: algebra a geometrie
4
BOZP pro školy (Bezpečné zacházení s chemickými látkami)
5
Zdravotník zotavovacích akcí
6
Instruktor školního lyžování

1
1
1
1
1
2
2
3
1
1
1
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5. Žáci školy
Základní škola Slovan se těší trvalému zájmu žáků a zákonných zástupců. 62 pedagogů a 27
správních zaměstnanců zabezpečovalo chod školy pro 921 žáků. První stupeň navštěvovalo
530 žáků (254 chlapců a 276 dívek), druhý stupeň pak 391 žáků (204 chlapců a 187 dívek). V
jednotlivých ročnících jsme měli 4 nebo 5 tříd, jejich celkový počet ve škole byl 38. Ve
čtyřech učebních pavilonech bylo žákům k dispozici přes padesát kmenových nebo odborných
učeben, dvě tělocvičny, gymnastický sálek, šest heren školní družiny a školní klub.
Školu navštěvují nejen žáci ze stejnojmenného sídliště Slovan, ale také z jiných částí
Kroměříže, z místních částí a okolních vesnic.
Pro příští školní rok jsme naplnili čtyři první třídy a podařilo se nám také vyrovnat úbytek
žáků způsobený odchodem žáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia, takže počet pět tříd bude
zachován i v šestém ročníku.
Počet tříd pro příští školní rok zůstává nezměněn. Kmenových tříd na prvním stupni bude 21,
na II. stupni 17. Průměrný počet dětí na žáka se pohybuje v rozmezí 24 – 25 žáků na třídu.
Přes 90% žáků se ve škole také stravovalo, 78 % žáků prvního a druhého ročníku
navštěvovalo školní družinu.

5.1 Výsledky výchovy a vzdělávání
Hodnocení školních výsledků: 63 % žáků prospělo s vyznamenáním, na prvním i na druhém
stupni jsou třídy, kde naprostá většina žáků patří do této kategorie.
Na opačném pólu stojí žáci hodnocení nedostatečnou. Takových žáků bylo na konci roku 6,
ale tři z nich mají ještě celé 2 měsíce na to, aby uspěli v opravných zkouškách a známku si
vylepšili.
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok: 2016/2017
Ročník
I.
II.
III.
IV.
V.
I.
stupeň
VI.
VII.
VIII.
IX.
II.
stupeň
celkem

počet
žáků
98
104
97
115
116

s
vyznamenáním
96
99
79
90
77

prospělo
0
3
17
25
38

neprospělo
0
1
0
0
1

nehodnoceno
2
1
1
0
0

hodnoceno
slovně
0
0
0
0
0

530

441

83

2

4

0

89
98
95
109

43
54
25
34

46
44
63
75

0
0
5
0

0
0
2
0

0
0
0
0

391

156

228

5

2

0

921

597

311

7

6

0
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5.2 Zapsaní a zařazení žáci:
zapsaní do
1. tříd 2017
113

nastoupí do
1. třídy 2017
94

počet žádostí o odklad
19

5.3 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol
CELKOVÉ VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - 2016/2017

PŘIHLÁŠKY NA SŠ:
Ročník ZŠ:

5.
ROČNÍK

8.
ROČNÍK

9.
ROČNÍK

Střední škola:

celk.

celk.

celk.

GYMNÁZIA
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ
ODBORNÁ UČILIŠTĚ
CELKEM

11

0

0

0

0

1

63
111
42

0

0

0

11

1

216

0

0

0

5.
ROČNÍK

8.
ROČNÍK

9.
ROČNÍK

Střední škola:

celk.

celk.

celk.

GYMNÁZIA
STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ
ODBORNÁ UČILIŠTĚ
CELKEM

11

0

0

0

0

1

32
59
18

0

0

0

11

1

109

NEPODANÁ PŘIHLÁŠKA

PŘIJETÍ NA SŠ:
Ročník ZŠ:
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ROZMÍSTĚNÍ VYCHÁZEJÍCÍCH ŽÁKŮ 9. r. DO STŘEDNÍCH ŠKOL - 2016/2017
třída:
Střední školy KROMĚŘÍŽ
Střední školy - KRAJ
ZLÍN
Střední školy OSTATNÍ
celkem
žáků

9A
15

9B
20

9C
18

9D
17

celkem
70

%
64%

8

2

8

5

23

21%

3

7

1

5

16

15%

26

29

27

27

109

100%

80
70
60
50

Střední školy - KROMĚŘÍŽ

40

Střední školy - KRAJ ZLÍN

30

Střední školy - OSTATNÍ

20
10
0
9A

9B

9C

9D celkem

druhy škol

přijatí žáci

%

GYMNÁZIA

32

29,36%

STŘEDNÍ ODBORNÉ ŠKOLY
STŘEDNÍ ODBORNÁ UČILIŠTĚ
ODBORNÁ UČILIŠTĚ

59
18
0

54,13%
16,51%
0,00%

celkem

109

100,00%

GYMNÁZIA

80
60

STŘEDNÍ
ODBORNÉ ŠKOLY

40
20
0
1

2

3

4

STŘEDNÍ
ODBORNÁ
UČILIŠTĚ
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5.4 Výchovné problémy řešené ve školním roce
V letošním školním roce se řešily problémy týkající se docházky žáků a omlouvání absence,
časté pozdní příchody do školy a do vyučovacích hodin, neplnění školních povinností, hlavně
zapomínání pomůcek a úkolů, vyrušování, úmyslné zapomínání a nepředkládání žákovské
knížky, ztráty žákovských knížek, nevhodné (hrubé, útočné a vulgární) chování ke
spolužákům, a nevhodné (drzé, vulgární, provokativní) chování k vyučujícím.
Při čtvrtletních hodnoceních docházelo poměrně často a opakovaně k tomu, že žáka nelze
hodnotit kvůli malé účasti ve výuce z důvodu nemoci nebo špatné školní docházky.
Při řešení spolupracovali třídní učitelé se školním psychologem nebo výchovnou poradkyní,
v odůvodněných případech bylo jednání vedeno s rodiči a dalšími vyučujícími.
Objevují se tzv. „hromadné prohřešky“ skupin žáků – umývání bot na WC a následné
znečištění umyvadel, chození ven v přezůvkách a opačně nepřezouvání se do tříd, ničení
splachovadel a toaletního papíru, nevhodné chování na veřejnosti – obchodní dům Hruška.
Ve sportovních třídách došlo k potřebě zavést speciální třídní schůzky nejméně čtvrtletně, kde
společně s trenéry, učiteli a rodiči proběhlo hodnocení chování a prospěchu žáků výběrové
třídy.
U mnoha žáků dochází ke kumulování výchovných problémů, proto je často výchovné
opatření udělováno u žáka za několik různých přestupků (např. neomluvená absence,
vulgární chování, neplnění školních povinností). Výchovná opatření bývají často udělována
žákovi opakovaně v každém hodnotícím období, protože nedochází ke zlepšení či úpravě
chování a přístupu k práci, často ani po intervenci v rodině, která nezajistí požadovanou
nápravu.

ročník

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I. NEOMLUVENÁ ABSENCE – vyhýbání se plnění školních povinností
kázeňské
opatření
/počet
udělení

--

--

--

2 st./ 1

--

--

--

2. st./
1

DTU/ 1

II. PROBLÉMY S CHOVÁNÍM
- nevhodné chování ve vyučování, o přestávkách, ke spolužákům, agresivní a vulgární
chování
kázeňské
opatření
/počet
udělení

4/--

--

--

NTU/ 1

NTU/ 1

DTU/ 3

DTU/ 3

DTU/ 8
DŘŠ/ 1
3. st./
1

DTU/ 9
DŘŠ/ 1

--

--

NTU/ 1
DTU/ 1

--

DŘŠ/ 1

- poškozování majetku školy a žákovské knížky
kázeňské
opatření
/počet
udělení

--

--

--

--
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- pozdní příchody do školy a do hodin
kázeňské
opatření
/počet
udělení

DTU/ 1

--

NTU/ 1

--

--

--

DTU/ 1

--

DTU/ 1

--

--

DTU/1
2. st./ 1

- nerespektování, neplnění, nedbání a porušování pokynů učitele
kázeňské
opatření
/počet
udělení

--

--

--

--

--

DTU/ 1
DŘŠ/ 1

III. ŠKOLNÍ POVINNOSTI A DOMÁCÍ PŘÍPRAVA – neplnění školních povinností, zapomínání,
neplnění domácích úkolů, nenošení pomůcek, nedostatečná příprava na vyučování
kázeňské
opatření
/počet
udělení

NTU/ 1

--

NTU/ 1

NTU/ 3

NTU/
10
DTU/ 1

NTU/ 1
DTU/ 4
DŘŠ/ 1

NTU/ 2
DTU/ 3

DTU/
19
DŘŠ/ 3
2. st./
1
3. st./
1

DTU/ 5
DŘŠ/ 1

--

DTU/ 1

--

--

DTU/ 1
DŘŠ/ 1

DTU/ 2
DŘŠ/ 1

DTU/2
DŘŠ/ 2

--

--

--

--

--

DŘŠ/ 1

DŘŠ/ 1

IV. KRÁDEŽE, PODVODY, LHANÍ
kázeňské
opatření
/počet
udělení

--/ 2

--

V. POŽITÍ NÁVYKOVÉ LÁTKY
kázeňské
opatření
/počet
udělení

--

--

Vysvětlivky:
NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitele školy
2 - snížená známka z chování o 1 stupeň
3 - snížená známka z chování o 2 stupně
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6. Nadstandartní a mimoškolní aktivity
V rámci oddílu hodnocení akcí letošního školního roku začneme těmi nejvýznamnějšími nebo
nejdiskutovanějšími a našimi největšími úspěchy.
Škola přináší svým žákům možnost vyžití ve všech oblastech, a proto je třeba poděkovat
našim vyučujícím, protože bez jejich práce by se žádná z akcí nemohla uskutečnit. A protože
se velmi často jedná o práci nad rámec jejich povinností, je toto poděkování určitě namístě.
Jako škola jsme několikrát během roku dokázali, že jsme schopni organizačně zajistit
řadu velkých akcí. Za všechny bych připomenula Sportovní hry seniorů města
Kroměříže s účastí partnerských měst, návštěvu družební školy z Nitry, zápis do první
třídy spojený s velikonočním jarmarkem pro veřejnost, okresní kola atletických soutěží,
okresní kola fyzikálních soutěží, zahraniční zájezdy nebo adaptační a sportovní kurzy.
Spolupráce s kroměřížskými seniory klubu Unesco navázaná v minulém roce se úspěšně
rozvíjí a i v letošním roce proběhly v prostorách našeho venkovního sportovního areálu
sportovní hry seniorů, ve škole jsme také přivítali naše bývalé zaměstnance v rámci Dne
úcty ke stáří vyhlášeného městem Kroměříž.
Úspěšně se rozvíjí také spolupráce s družební školou Nábrežie mládeže v Nitře. V letošním
roce nás navštívili žáci 5. ročníku s vedení školy. Naši žáci pro ně připravili kulturní
vystoupení a komentovanou prohlídku školy.
Letošní návštěvu rodičů našich budoucích prvňáčků jsme spojili s úspěšnou akcí pro veřejnost
– velikonočním jarmarkem. V rámci programu jarmarku si mohli návštěvníci oživit a
vyzkoušet tradiční zvyky a obyčeje, zakoupit velikonoční ozdoby nebo zvolit velikonoční
kraslici roku.
Mediálně nejsledovanější akcí letošního roku bylo Mistrovství České republiky v mini
fotbale žáků základních škol, které se v květnu pořádalo v Kroměříži na stadionu HS. Naše
škola se se ctí zhostila nejen četných pořadatelských aktivit, ale ve velké konkurenci
nezapadla a naši chlapci se umístili na třetím místě. Celá akce byla ukázkou výborné
spolupráce a ochoty našich vyučujících a v tisku i televizních přenosech byla velmi dobře
hodnocena.
Naši žáci se uplatnili nejen v roli pořadatelů a organizátorů, ale připravili hodnotný
doprovodný kulturní program. Velmi pečlivě se připravili na roli diváků.
Také v letošním roce jsme děti vedli a inspirovali k charitativním činnostem. Realizovala se
dlouhodobá spolupráce s nadačními fondy a sdruženími a v rámci celé školy se ze
samostatné iniciativy našich žáků VIII. A uskutečnila rozsáhlá sbírka na podporu psího
útulku Čápka.
V letošním roce se podařilo oživit činnost školního parlamentu, který se scházel pod
vedením paní učitelky Málkové. Parlament složený ze zástupců tříd II. stupně se zúčastnil
také celoměstských aktivit a ve škole zrealizoval zajímavé akce a soutěže.
Výčet zajímavých akcí bych zakončila zmínkou o nové formě závěrečného rozloučení s
našimi žáky 9. ročníku, která je spojením dvou akcí: plesu deváťáku a závěrečným
rozloučením. Naší motivací bylo umožnit většímu procentu rodičů účast na rozloučení se
školou, které se doposud konalo v dopoledních hodinách a pro mnohé bylo tedy nedostupné.
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Výstavba nového areálu Floria nám pak poskytla prostor potřebný pro realizace takto velké
akce.
Letošní zkušební ročník se ukázal jako velmi úspěšný a podle ohlasů zúčastněných rodičů,
žáků i učitelů bude mít své pokračování.
Dále přidávám velmi příjemnou informaci, že paní učitelka Světlana Hajdinová v letošním
roce převzala z rukou hejtmana Zlínského kraje ocenění za celoživotní práci a
významný přínos pro rozvoj učitelské profese, což je ocenění nejen velmi uznávané, ale v
historii školy zatím jedinečné. Je příkladem nám všem, kteří bychom ji v budoucnu chtěli
následovat.
Také v letošním roce jsme věnovali zvýšenou pozornost podpoře výuky jazyků. Jednalo
se o první školní rok, kdy probíhala výuka anglického jazyka ve všech ročnících. Audioorální
kurz byl realizován v prvním i druhém ročníku.
Na podporu výuky jazyků jsme se zaměřili i při spolupráci s agenturou jazyky on-line, která
poskytla našim žákům a učitelům možnost domácího studia zvoleného jazyka formou metody
Blended learning. V tradičním květnovém týdnu se uskutečnil také intenzivní konverzační
jazykový kurz agentury Talk - talk, tentokrát pro žáky 9. ročníku.
Na podporu jazykového vzdělávání je zaměřen i projektový den II. stupně Škola hrou
v rámci zářijového Evropského týdne jazyků, děti z I. i II. stupně měly příležitost zhlédnout
anglické divadlo a žáci II. stupně se podívali tradičně do Rakouska, Polska, Německa a
Švýcarska.
Úspěšně jsme rozvíjeli navázanou spolupráci s našimi partnery ze středních a vysokých škol a
partnerskými podniky s cílem vézt naše žáky při volbě povolání.
Všichni žáci osmého a devátého ročníku absolvovali program Úřadu práce Kroměříž určený
žákům základních škol, společně s třídními učiteli navštívili burzu středních škol na Domě
kultury a během roku se podívali téměř do všech středních škol v Kroměříži v rámci
programů, které tyto školy připravují pro partnerské základní školy.
Žáci 9. ročníku navštívili katedru mineralogie VUT Brno.
Žáci 8. ročníku se podívali do provozu Chropyňských strojíren, do Plastiky a podniku
VAK.
Žáci 7. – 9. tříd se tradičně zapojili do Soutěže mladých odborníků na COPTU Kroměříž a
soutěže Holešovská regata - Netradiční plavidla.
V letošním roce jsme se věnovali řadě preventivních aktivit: V rámci dopravní výchovy,
která se realizuje ve školní družině a ve čtvrtém ročníku absolvovali všichni žáci 4. tříd
závěrečný program na dopravním hřišti a obdrželi průkaz cyklisty.
Opět se nám podařilo organizačně zvládnout dva ročníkové projektové dny dlouhodobého
projektu Mezinárodní bezpečná škola – pro 7. ročník Den s partnery BŠ ve spolupráci
s Městskou policií, Hasiči a Střední zdravotnickou školou Kroměříž. Na přípravě tohoto dne
se podíleli i žáci zdravotnického kroužku, kteří přispěli vlastním samostatným programem.
Na prevenci je zaměřen také projektový den 8. ročníků Kam vede tvá cesta, jehož součástí
je beseda s protidrogovou tematikou, zkušební jízdy vozidlem autoškoly a společný projekt
žáků 1. a 8. ročníku Bezpečná cesta do školy.
Na prevenci sociálně patologických jevů byly zaměřeny besedy Kouření tvá volba v 5.
ročníku, Rizikové chování mládeže pro 9. ročník, PEER program v 8. ročníku, Bezpečný
internet nebo Prevence šikany a další.
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Zajímavou a mediálně známou akcí byly besedy programu Seznam se bezpečně, které pro
naše žáky zprostředkovala Střední hotelová škola Kroměříž.
Také v rámci celoškolního projektu Zdravá škola proběhla řada tradičních i nových aktivit
jako jarní Týden zdraví a bezpečí. Projekt Zdravé zuby probíhající na celém prvním stupni
byl doplněn programem pro první třídy Zdravé zoubky realizovaný ve spolupráci s DM
drogérií.
V průběhu celého roku fungoval tzv. Jídelní klub, ve kterém se zástupci jednotlivých tříd
schází s vedoucí školní jídelny a prodiskutovávají tematiku zdravého školního stravování.
Od letošního roku spolupracuje školní jídelna s nutriční terapeutkou a nabízí možnost
dietního stravování pro žáky s poruchami příjmu potravy, zejména dia stravu a bezlepkovou
dietu.
Pozornost byla věnována také ekologii. Žáci třetích ročníků absolvovali programy lesní
pedagogiky v přírodě.
Do plánu práce školy již tradičně patří další ekologicky motivované akce: sběr kaštanů
k léčivým účelům, sběr starého papíru, při kterém jsme překonali loňské maximum.
Žáci naší školy se jako pořadatelé i jako soutěžící zúčastnili ekologicky zaměřených aktivit
Zdravého města Kroměříž, jako jsou například Dny bez aut nebo Evropské dny mobility.
Jako každoročně žila škola sportem.
V zimních měsících se uskutečnil LVK – lyžařský a snowboardový pro žáky 7. ročníku
v areálu Čenkovice, v květnu žáci 9. ročníku absolvovali turistický kurz ve Slovenském ráji.
V zimních měsících se mohli žáci I. i II. stupně zdokonalit v bruslení, během celého roku
probíhal základní plavecký výcvik žáků 3. ročníku.
V závěru školního roku vyvrcholila sportovní soutěžní sezóna účastí našich žáků v řadě
krajských soutěží. Velmi úspěšní jsme byli v atletických soutěžích Pohár rozhlasu,
Atletický čtyřboj nebo OVOV, kde jsme postoupili do krajských kol. Zabodovali jsme také
ve volejbale, basketbale, florbale nebo vybíjené.
Naším největším sportovním úspěchem bylo vítězství v krajském kole přespolního běhu v
kategorii starších žáků a následná reprezentace kraje v republikovém finále. V silné
konkurenci a po výborném výkonu všech zúčastněných žáků se družstvo ZŠ Slovan umístilo
na krásném čtvrtém místě ze všech čtrnácti krajů České republiky. Určitě je nutno
vyzvednout i individuální výkon Petra Žďáry, který v kategorii jednotlivců obsadil vynikající
třetí místo.
Naši žáci se osvědčili jako organizátoři a rozhodčí řady sportovních soutěží, úspěšně
probíhala spolupráce s SK Hanáckou Slávií Kroměříž.
Všechny nově utvořené šesté třídy absolvovaly seznamovací soustředění V Rožnově pod
Radhoštěm a v areálu Sokolovna Roštín.
Všechny první třídy absolvovaly týdenní ozdravné pobyty v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm, II. AC se vypravili na Roštín, paní učitelky II. B a II. D připravily pro děti
příměstský ozdravný pobyt.
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Žáci naší školy se ve velkém počtu účastnili vědomostních a dovednostních soutěží
(Matematický klokan, Pythagoriáda, Matematická olympiáda, Olympiáda v českém jazyce,
anglickém jazyce, zeměpise, dějepise a další).
Žáci naší školy se neztratili ani v krajských kolech (zeměpisná olympiáda - , chemická
olympiáda - a další). Na nejlepší umístění dosáhly v letošním roce žákyně 9. ročníku. Izabela
Zbořilová postoupila do celostátního kola dějepisné olympiády, kde úspěšně reprezentovala
naši školu. Tereza Hladilová postoupila do krajského kola olympiády v AJ, kde se umístila
na 3. místě.
Postupu do kraje a velmi dobrého umístění jsme dosáhli v zeměpisné a chemické
olympiádě.
Naše škola každoročně hostí mladé fyziky v rámci Okresní fyzikální soutěže a Fyzikální
soutěže žáků 9. ročníku.
Tradičně velmi úspěšní byli naši recitátoři připravovaní vychovatelkou školního klubu.
V nejmladší nepostupové kategorii 1. – 3. tříd jsme obsadili první a třetí místo, v kategorii 4.
– 5. tříd pak první a druhé místo. Žákyně Nela Setinská nás úspěšně reprezentovala
v krajských kolech.
Do krajského kola se probojovali také naši mladí šachisté.
V průběhu celého roku jsme se snažili podporovat rozvoj našich žáků obou stupňů v oblasti
kultury.
Již tradičně navštěvují naši žáci několikrát za rok Muzeum a Knihovnu Kroměřížska, filmová
představení v kině Nadsklepí a výchovné pořady na Kulturním domě.
Téměř všichni žáci prvního stupně se vypravili do Městského divadla Zlín, vybraní žáci II.
stupně navštívili Zlínskou filharmonii.
Úzce spolupracujeme s oběma základními uměleckými školami v Kroměříži, které v našich
prostorách realizují výuku pro nejmladší děti. Účastníme se jejich výchovných koncertů a
beneficí a soutěží. S velkým ohlasem se setkalo vystoupení divadelního souboru ZUŠ
(představení Tilda) a výchovný koncert pro naše žáky Zuška - zuška.
Z dalších kulturních akcí bych připomněla například koncert vážné hudby ve Sněmovním
sále zámku v rámci festivalu Forfest, komponovaný taneční pořad Dance show, koncert sboru
Gymnázia Kroměříž, koncert kroměřížských konzervatoristů.
V rámci výuky historie i novodobých dějin připravila předmětová komise dějepisu 2
tematické besedy s hosty: Třicetiletá válka a II. světová válka. Všichni žáci 9. ročníku se
podívali do Památníku svědomí lidstva v Osvětimi.
Během celého roku vycházely školní časopisy Žáček a Slovanoviny, které jsou k dispozici
na webových stránkách školy v sekci práce žáků. V letošním roce opět vyšel sborník
nejlepších žákovských prací.
Nezapomínali jsme také na exkurze a vzdělávací programy.
Žáci se tradičně podívali do Technického muzea v Brně, Planetária a muzea Antropos, do
Archeo skanzenu v Modré, ale také na fakultu mineralogie VUT Brno, do jaderné elektrárny
Dukovany, do úpravny vody.
Velmi oblíbené jsou mezi žáky II. stupně zeměpisné pořady v Kině Nadsklepí. V letošním
roce to byly pořady Vietnam a Filipíny.
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Výuku fyziky v šestém ročníku doplnil tzv. Energy truck společnosti EON, který přivezl
svoji expozici až na nádvoří školy.
Řada našich žáků si vyzkoušela interaktivní expozice projektu Vida Brno a Malého světa
techniky v Ostravě.
V letošním roce nás opět navštívili zaměstnanci Záchranné stanice pro exotická zvířata
z Pelhřimova a přivezli s sebou řadu známých, ale hlavně neznámých zvířat. Výtěžek ze
vstupného a sbírka sušených potravin poslouží této stanici jako zdroj příjmu.
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7. Školní projektové dny
Součástí školního života jsou i netradiční školní dny.
V rámci projektu Počítače ve výuce kroměřížských základních škol již tradičně proběhl
projektový den celého druhého stupně Škola hrou. Tento projektový den, který je zaměřen na
výuku cizích jazyků a poznávání historických, zeměpisných, kulturních a sportovních tradic
našich evropských sousedů je součástí Týdne evropských jazyků, v rámci kterého se žáci
mohou seznamovat s našimi sousedy v řadě akcí, rozhlasových relací, soutěží a zajímavých
nabídek ve školní jídelně.
V předvánočním období proběhly projektové dny zaměřené na zkvalitnění školního a
třídního klima, v letošním roce pod názvem Dny dobré vůle. K tomuto období patří již
tradičně také Andělská pošta a vánoční jarmark a vánoční zpívání, ale také vánoční programy
v jednotlivých třídách a předmětech.
Vybraní žáci 8. a 9. ročníku i letos několikrát navštívili Střední veterinární školu v
Kroměříži, aby se v jejich laboratořích zdokonalili v chemii a přírodopise v rámci společného
projektu.
Měsíc březen byl v letošním roce věnován výchově ke zdraví a bezpečí, která patří k hlavním
prioritám školy Slovan. V tomto měsíci proběhl nejen jarní Týden zdraví, ale také další
zaměřené projektové dny: Den s partnery BŠ ve spolupráci s Městskou policií, Hasiči a
Střední zdravotnickou školou Kroměříž a Projektový den 8. ročníků Kam vede tvá cesta,
jehož součástí je beseda s protidrogovou tematikou, zkušební jízdy vozidlem autoškoly a
společný projekt žáků 1. a 8. ročníku Bezpečná cesta do školy.
Spolupráce 1. a 8. ročníků není jednorázovou záležitostí. Jednotlivé třídy se setkávaly už od
prvních školních dní našich prvňáčků a při všech důležitých aktivitách je doprovázeli jejich
starší kamarádi. Tato spolupráce, jejíž tradici jsme zavedli v minulém školním roce,
pokračovala i mezi žáky 9. ročníku a jejich partnerskými druháky.
V listopadu proběhl také projektový den věnovaný přípravě obyvatel k obraně státu tzv.
POKOS.
Letní sportovní a branné dny jsme v letošním roce nahradili dvoudenním Mistrovstvím
České republiky v mini fotbale žáků a žákyň, na kterém jsme se významně pořadatelsky a
divácky podíleli. Pro mnohé naše žáky to byl první kontakt s takto významnou a rozsáhlou
sportovní událostí.
Ctili jsme tradice a zvyky - prvňáčci vítali jaro a topili Morenu, tradičním jarmarkem jsme
oslavili Velikonoce a nezapomněli jsme ani na Mikuláše, Halloween a svátek svatého Patrika.
Žáci, ale také učitelé a rodiče si užili slavnostní okamžiky jako je zahájení školního roku
v prvních třídách, školní společenský večer, pasování prvňáčků na čtenáře nebo ples 9.
ročníků.
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8. Školní klub, školní družina
Tradičně je u rodičů a žáků prvních a druhých tříd velký zájem o školní družinu.
V 6 oddělení školní družiny s bohatým a rozmanitým programem bylo v letošním roce 175
dětí, kapacita školní družiny je zcela zaplněna.
Z bohaté sportovní a kulturní činnosti je možno vybrat například kroužky Šikovné ruce,
Pohybové hry, Divadelní kroužek nebo kroužek Zumba. Ve středisku volného času Šipka pak
děti navštěvovaly kroužky Mladý strážník a Keramika.
Děti chodily pravidelně plavat, bruslit, navštěvovaly dopravní hřiště, filmová představení,
chodily na vycházky do přírody a do Podzámecké a Květné zahrady, sportovaly a
porovnávaly své síly a dovednosti v řadě vědomostních i obratnostních soutěží. Program
družiny zpestřovaly paní vychovatelky řadou zajímavých naučných přednášek, letos se
zaměřili na poznávání zahraničních zemí.
Celým rokem je provázel projekt zaměřený na ochranu zdraví a osobní bezpečí „Červená
kapka“ a děti mohly prezentovat své nadání v tak populárních soutěžích jako je Superstar
2017, Miss družinka nebo Prima kluk.
Za dětmi do družiny přicházeli také hosté se svým programem, jako na příklad zástupci
městské policie nebo instruktoři tanečních a sportovních oddílů. Děti se několikrát podívaly
do psího útulku.
Vychovatelky školního klubu doprovázely děti na školách v přírodě a připravili pro ně i
tajemný závěr školního roku spojený se spaním ve škole.
Na mimoškolní činnost žáků starších se zaměřuje školní klub.
V letošním roce se do školního klubu přihlásilo 115 dětí. V průběhu roku 2016 jsme si
požádali o navýšení kapacity školního klubu na 115 dětí, kapacita je tedy zcela zaplněna.
Z kroužků, které spadají do činnosti školního klubu, byl v letošním roce největší zájem o
Recitační kroužek (48 žáků ve třech skupinách), Loutkáře (32 žáků), Kytaru bez not (36 žáků
ve čtyřech skupinách), Výtvarku (28 žáků), Cvičení z českého jazyka (32 žáků) a Divadelní
kroužek (15 žáků).
S výsledky řady literárně, hudebně a výtvarně zaměřených kroužků se na konci roku mohli
seznámit nejen naši žáci, ale i rodiče:
10 x vystoupil divadelní soubor s představením Sněhurka, mimo jiné také v představení pro
seniory a bývalé zaměstnance školy. 3 x se na veřejnosti prezentovali loutkáři (Dům kultury,
výstaviště Floria a Dětský svět) a 8 x byl uspořádán kytarový koncert.
Školní klub nás reprezentoval na celé řadě akcí pořádaných našimi partnerskými
organizacemi. Recitátoři, hudebníci, divadelníci a loutkaři letos účinkovali na 21 veřejných
vystoupeních.
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Paní vychovatelka ve školním klubu se také podílela na přípravě našich velmi úspěšných žáků
v literárně – dramatických soutěžích, ale také podávala pomocnou ruku žákům při přípravě na
talentové zkoušky.
Žáci školního klubu pomáhali při zápise do prvních tříd, nabízeli své výrobky na školních
jarmarcích a ve velkém počtu nás potěšili roznáškou andělské pošty.
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10. Výchovné poradenství
Spolupráce s krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou v KM (KPPP) probíhala v
letošním roce v možnosti využít konzultační dny KPPP k osobní návštěvě nebo k telefonické
konzultaci s pracovníky KPPP. KPPP konzultovala a kontrolovala vypracování a plnění
individuálních vzdělávacích plánů a hodnocení efektivity IVP A PODPŮRNÝCH
OPATŘENÍ poskytnutých žákům. Podle požadavků a se souhlasem rodičů byly odesílány k
vyšetření školní a kontrolní dotazníky o žácích.
KPPP nabízí možnost využití Mapování vztahů ve třídě určené k prošetření situace ve třídě.
Služby poskytované Střediskem výchovné péče v KM jsou spíše nabízeny a využívány rodiči
jako doplňková péče o žáka.
Škola rovněž využívá možnosti poradenství Speciálního pedagogického centra v KM (SPC)
pro žáky s mentálním postižením.

Informační poradenství pro rodiče a žáky je hlavně využíváno v oblasti volby střední školy
a povolání. Na nástěnce VP byly aktualizovány informace o nabídkách středních škol a jejich
dnech otevřených dveří. Během pololetních třídních schůzek proběhla informační schůzka VP
pro rodiče žáků, kteří procházeli přijímacím řízením (žáci 9., 8., 7., 5. ročníku)
Další poradenství bylo poskytováno ve spolupráci se školním psychologem v oblasti
výchovné - při řešení výchovných problémů dětí, a ve spolupráci se speciální pedagožkou v
oblasti vzdělávací – při řešení vzdělávacích problémů žáků.
Ve spolupráci s IPS ÚP byly zabezpečeny návštěvy všech žáků 8. a 9. tříd v poradenském
středisku besedy o volbě střední školy a povolání. IPS poskytlo vycházejícím žákům brožuru
„ATLAS ŠKOLSTVÍ“ s přehledem škol kraje Zlín.
Žákům byl prezentován portál www.burzaskol.cz a www.zkola.cz , kde žáci mohou získat
informace o školách, oborech, přijímacím řízení atd.
U VP je rovněž k dispozici několik CD „Kam na školu“ (NÚOV), které byly žákům k
dispozici k zapůjčení.
Žáci 9. ročníku se účastnili Přehlídky středních škol, kterou pořádal ÚP Kroměříž.
Průběžné konzultace s třídními učiteli probíhaly podle aktuální potřeby a týkaly se hlavně
„podezřelé“ absence žáků, záškoláctví, hrubého a vulgárního chování, nevhodného chování
vůči ostatním. Byla projednávána závažnost provinění a jeho náprava.
V této oblasti úzce spolupracujeme s KPPP, SVP, OSPOD MěÚ KM a Policií ČR.
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Je nutné stále pokračovat v práci s rodiči problémových žáků. Osvědčily se pohovory rodičů
těchto dětí s výchovnou komisí, jíž se většinou účastnila vých. poradkyně, třídní učitel,
vyučující konkrétních předmětů, školní psycholog, případně podle závažnosti p. ředitelka.
Průběžně probíhaly konzultace VP, třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů nad
návrhy vyšetření žáků do KPPP a nad výsledky vyšetření, konzultovaly se tvorby IVP a PLPP
a závěrečné hodnocení PO, dále před hodnotícím obdobím byly využívány konzultace o
hodnocení prospěchu a chování žáků.

Konzultace s dětmi probíhaly v období podávání přihlášek na SŠ ohledně výběru školy a
vyplnění přihlášky. Následné kontakty se týkaly pomoci při neumístění se žáka v I. nebo
dalších kolech přijímacího řízení a při podávání odvolání.
Další konzultační činnost se týkala řešení konfliktů mezi žáky – napadání, urážky, bití apod. a
také konfliktů mezi učitelem a žákem – podvody v ŽK a písemkách, drzé chování, naschvály
a provokace, a také řešení případů ničení školního majetku a nevhodného zacházení s ním,
např. školní lavice, dveře, zařízení na WC.
Konzultační hodiny byly využívány nejvíce v období podávání přihlášek na SŠ.
Elektronická schránka důvěry, zřízená na webových stránkách školy, byla žáky využívána
k řešení osobních i školních problémů, dotazy byly řešeny ve spolupráci se školním
psychologem.

PŘÍLOHY V KAPITOLE 5. ŽÁCI ŠKOLY
I. Výchovné problémy řešené ve šk r. 2016/2017
II. Výsledky přijímacího řízení ve šk. r. 2016/2017
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11. Prevence sociálně patologických jevů
Na začátku školního roku byl vypracován Minimální preventivní program, který byl poté
předán ředitelce školy a následně odeslán okresnímu i krajskému metodikovi prevence.
Pedagogičtí pracovníci byli seznámeni s úkoly programu v rámci organizační porady. Po
celý školní rok byl MPP k dispozici na hlavní nástěnce ve sborovně a učitelé byli průběžně
informováni o možnostech organizování různých akcí v oblasti prevence. Učitelé měli na
nástěnce ve sborovně k dispozici nabídku besed a jiných akcí od organizací, které se
problematikou sociálně-patologických jevů zabývají.
Pedagogičtí pracovníci byli také průběžně informováni o školeních a seminářích, věnovaných
problematice SPJ, komunikaci, práci se žáky apod.
Žáci byli poučeni třídními vyučujícími o tom, kde mohou hledat pomoc při řešení jejich
obtížných situací, pro žáky byla zřízena nástěnka s tematikou prevence rizikového chování.
Dále byli žáci seznámeni s nabídkou zájmových kroužků ve škole, družině, i v rámci jiných
organizací. Během školního roku prošli celou řadou preventivních aktivit a programů,
zúčastnili se kulturních i sportovních akcí, soutěží, podíleli se na tvorbě školních časopisů.
V průběhu školního roku se uskutečnila 2 dotazníková šetření. První šetření se týkalo vztahů
ve třídě (zaměření na výskyt šikany), druhé bylo zaměřené na výskyt rizikového chování u
žáků na druhém stupni (VRCHA, SIDS).
Všichni žáci školy se i letos zapojili do dvou stěžejních projektů - ZDRAVÁ ŠKOLA a
BEZPEČNÁ KOMUNITA.
Žáci I. stupni celoročně spolupracovali se složkami IZS a zapojili se také do projektu
ZDRAVÉ ZUBY. Pokračovali v preventivních programech s pracovníky Policie ČR. Zapojili
se taky do řady aktivit v rámci Týdne zdraví.
Na II. stupni byl MPP realizován především v hodinách „Výchovy ke zdraví“, „Výchovy
k občanství“, „Etické výchovy“, v třídnických hodinách, v rámci projektových dnů,
seznamovacího pobytu žáků 6. tříd, v průběhu tematických exkurzí – domácích i
zahraničních.
Třídní učitelé všech ročníků během celého roku aktivně spolupracovali s výchovnou
poradkyní školy, školním psychologem, speciální pedagožkou i pracovnicemi PPP,
konzultovali s nimi výukové obtíže a výchovné problémy žáků. Zúčastnili se mnoha školení v
rámci DVPP.
Rodiče byli na třídních schůzkách, při individuálních pohovorech a konzultacích
informováni o aktuálních poznatcích a problémech z oblasti patologických jevů. Jako každý
rok i letos proběhlo na začátku školního roku seznámení žáků s nabídkou zájmových kroužků
ve škole, družině i jiných organizací. Třídní učitelé si doplnili výchovné plány o aktuální
poznatky z oblasti prevence patologických jevů.
Na třídních schůzkách byli rodiče informováni o programu protidrogové prevence a prevence
šikany na naší škole.
Během školního roku se žáci zúčastnili různých soutěží (pěvecké, recitační, výtvarné,
sportovní), pracovali v zájmových kroužcích, přispívali do školního časopisu Žáček a
Slovanoviny.
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I. stupeň:
První ročník se zaměřoval na akce spojené s bezpečnou cestou do školy, s nebezpečími,
která by je tady mohla potkat, na řešení problémových situací na chodbě, v jídelně, družině.
Těmito akcemi se zapojili noví žáci do běžného života naší školy – pro ně nového prostředí.
Žáci prvních tříd se zúčastnili tzv. „Společného obědu“ s žáky 8. tříd (zde navázali tyto
ročníky spolupráci).
Ve druhých třídách proběhly výchovně - preventivní akce v rámci projektu Zdravé zuby a
Týdne zdraví a bezpečí.
Třetí třídy opět absolvovaly Lesní pedagogiku - environmentální vzdělávání dětí o lese,
vztazích a procesech probíhajících v něm, které je založeno na prožitku zprostředkovaném
lesními pedagogy přímo v prostředí lesa Zámečku. Zábavnou formou rozšiřuje a doplňuje
vědomosti, při kterých děti zapojují do poznání všechny svoje smysly. Děti se více učí vlastní
zkušeností, na řadu otázek přicházejí samy. Důraz je kladen na skupinovou práci, práci ve
dvojicích i větších skupinách. Cílem je, aby děti měly rády les a využívaly jej k odpočinku i
hrám (84 dětí). Zúčastnily se také sportovních soutěží v rámci akce „Zdravý životní styl“ ( 86
dětí).
Čtvrtý ročník se tradičně zaměřil na dopravní výchovu – dopravně preventivní výuka na
dopravním hřišti. Složitost života lidí s handicapy si žáci připomněli při výukových
programech v knihovně a muzeu KM, navštívili program „Jak se žije s handicapy“ (89 dětí) a
„Handicapy v literárních příbězích o dětech“ (67 dětí). Třída 4. D absolvovala exkurzi do
prostor Okresního soudu v Kroměříži, blíže poznala náročnou práci soudců při skutečném
soudním procesu (20 dětí).
Páté třídy absolvovaly besedu na téma „Kouření – tvoje volba“, kde jim bylo připomenuto
nebezpečí návykových látek 90 žáků) a nebezpečí internetu si připomněly na besedě v
knihovně KM (89 dětí). Ve třídě 5. E proběhla beseda „První pomoc“, při které nechyběly
názorné ukázky účinné zdravotnické pomoci (22 dětí).
Napříč ročníky – škola v přírodě/příměstská škola v přírodě, školní výlety, exotická zvířata,
kulturní představení (Dům kultury Kroměříž), miniprojekty v rámci tříd, POKOS
2. stupeň
Většina preventivních aktivit II. stupně probíhala v rámci vyučování předmětů Etická
výchova a Výchova ke zdraví a Výchova k občanství. Kromě toho se uskutečnily následující
akce.
6. ročník – Seznamovací pobyt, přednáška „Kouření, tvá volba“
7. ročník – Lyžařský kurz, Projektový den Bezpečná komunita (IZS)
8. ročník – Projektový den Bezpečnost silničního provozu, návštěva ÚP, přehlídka SŠ,
protidrogové aktivity realizované Střední policejní školou MV v Holešově
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9. ročník – Návštěva ÚP, přehlídka SŠ, exkurze Osvětim, „Seznam se bezpečně“, koncert ve
Sněmovním sálu Kroměříž, přednáška AIDS/HIV
Celkový přehled za školu
A. tematické bloky
Téma
Volba povolání
Prevence závislostí:
Drogy
Hazardní hry, doping
Šikana, výchova k toleranci
Bezpečná komunita
Zdravé zuby
Dopravní výchova
Projekt Bezpečná škola
Projekt Zdravá škola
Budování třídního kolektivu

třída
8. a 9. ročník

lektor
učitel Ov, Pč,tř.uč.

7. ročník
8. ročník
1. -9. ročník
1. -9. ročník
I. stupeň
4. ročník
1. – 9. ročník
1. – 9. ročník
1. – 9. ročník

Problematika holokaustu

9. ročník

učitel Vz, třídní učitel
učitel Vz
učitel Vz, Ov,Ev,tř.uč.,
učitel Vz,Ov,Čj,tř.uč.I.st
tř. učitelé
Policie, tř. uč.
učitelé
učitelé
tř. učitelé, vých. poradce,
školní psycholog. metodik
prevence
učitelé dějepisu, Ov

B. Jednorázové akce
Téma
Besedy s policií – prevence SPJ
Vztahy ve třídě
Volba povolání
IZS
Týden bezpečí
Týden zdraví
Zájezd Osvětim- výchova k
toleranci
Prevence kouření
Anorexie a bulimie
Projektové dny:
Bezpečnost silničního provozu
Integrovaný záchranný systém
POKOS
Bezpečná cesta do školy
Bezpečná komunita- záv. práce
Branný den
Klima školy

třída
1. stupeň, 7. a 8.
ročník
dle potřeby
8., 9. ročník
4. ročník, 7. a 8.
ročník
1. – 9. ročník
1. - 9. ročník
9. ročník

lektor
Policie ČR

2. stupeň
9. ročník

Dle aktuální nabídky
Dle aktuální nabídky

1. a 8. ročník
7. ročník
8. ročník
I. stupeň
I. stupeň
1. -9. ročník
1. - 9. ročník

třídní učitelé, PČR..
třídní učitelé, IZS
Armáda ČR
žáci osmých tříd
žáci 9. ročníku
třídní učitelé
třídní učitelé

vých. poradce, šk. psycholog
IS ÚP KM
HZS, PIS PČR, Městská
policie, RZS
učitelé
učitelé
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Všechny ročníky – Projektový den „Škola hrou“, Projektový den Klima třídy, zahraniční
zájezd Francie, Německo/Švýcarsko, školní výlety, exotická zvířata, kulturní akce na Domu
kultury Kroměříž (Bubenická show, zeměpisné pořady, anglické divadlo), sportovní akce,
POKOS, týden zdraví a bezpečí, Mikuláš ve škole, andělská pošta, vánoční/velikonoční
jarmark aj.
Mezi rizikové chování, které bylo řešeno v letošním roce, patří vztahové problémy ve
třídě, šikana, sebepoškozování, užívání návykových látek (cigarety/elektronické
cigarety), záškoláctví.
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12. Výsledky inspekční činnosti
Dne 20. 10. 2016 byly prostory školy kontrolovány Krajskou hygienickou stanicí Zlínského
kraje. Byla provedena kontrola ve školní jídelně zaměřená na kontrolu označení alergenů a
kontrolu přípravy pokrmů nabízených jako pokrmy bezlepkové. Stav a složení pokrmů bylo
shledáno jako odpovídající.
V době od 30. května do 14. června probíhala ve škole kontrola Interního auditu a vnitřní
kontroly Městského úřadu Kroměříž. Dle vyhotovené zprávy dodržela organizace závazné
ukazatele stanovené zřizovatelem a kontrolou nebylo zjištěno neefektivní, neúčelné nebo
nehospodárné vynakládání finančních prostředků. Kontrola nehledala žádné nedostatky nebo
pochybení.
Ve školním roce 2015/2016 škola nebyla kontrolována ČŠI.
Pod záštitou ČŠI proběhlo od 16. do 19. května testování Výběrového zjišťování žáků
2016/2017 – pro žáky 9. ročníku v oblastech česká jazyk, matematika a přírodovědná
gramotnost. Ve všech testovaných kategoriích bylo dosaženo poměrně dobrého výsledku
vzhledem k celkové skupině testovaných žáků v republice:
Český jazyk: 59% (celek 65%)
Matematika: 42% (celek 52%)
Přírodovědná gramotnost: 56% (celek 61%)
S detailními výsledky jednotlivých testování se bude pracovat v rámci schůzek PK.
Do systému INEZ byla zadána dotazníková šetření Využívání digitálních technologií a
strategické plánování a Participace žáků na fungování základní školy.
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13. Základní údaje o hospodaření školy.
Základní škola hospodařila v roce 2016 s finančními prostředky ze státního rozpočtu,
prostředky od zřizovatele Města Kroměříž a prostředky vlastními z doplňkové činnosti.
Všechny tyto prostředky byly použity v souladu se zákony.
Prostředky ze státního rozpočtu
Základní škola obdržela ze státního rozpočtu 35 970 716 Kč. Tyto prostředky byly vyčerpány
v plné výši dle závazných ukazatelů.
Z této částky bylo použito na:
nákup učebnic, pomůcek a školních potřeb
447 094,82 Kč
plavecký výcvik žáků
224 325,00 Kč
mzdové náklady zaměstnanců
25 741 575,00 Kč
zákonné sociální pojištění
8 723 358,66 Kč
pojištění Kooperativa
108 719,25 Kč
příděl do FKSP
385 549,27 Kč
cestovné
12 404,00 Kč
ochranné pracovní prostředky
47 794,00 Kč
preventivní prohlídky zaměstnanců
7 800,00 Kč
další vzdělávání pedagogických pracovníků
84 236,00 Kč
další vzdělávání nepedagogických pracovníků
7 860,00 Kč
Na Rozvojový program MŠMT na podporu školních psychologů – UZ 33050 jsme obdrželi
prostředky ve výši 223 478 Kč. Tyto prostředky byly plně využity na financování školního
psychologa po celý rok s úvazkem 0,5.
Poskytnutá dotace na Zvýšení platů pracovníků regionálního školství UZ 33052 ve výši 925
115 Kč byla plně využita na platy a zákonné odvody.
Prostředky od zřizovatele
Prostředky od zřizovatele na úhradu provozních nákladů obdržela základní škola ve výši
5 180 000 Kč.
Z této částky bylo použito na:
úhradu energií
1 880 009,92 Kč
stavební údržbu
982 315,10 Kč
opravy, údržba a revize
260 261,90 Kč
odpisy DHM
108 802,00 Kč
nákup DDHM
476 130,00 Kč
plavecký výcvik žáků
89 730,00 Kč
spotřebu materiálu
785 924,88 Kč
ostatní služby
672 703,78 Kč
mzdové náklady správce hřiště
45 000,00 Kč
zákonné sociální pojištění
83 300,00 Kč
pojištění osob a majetku
67 852,00 Kč
Za stavební údržby byla realizována výměna poslední části hlavního kanalizačního systému
školy. Na schodech, v šatnách a kabinetech jednoho pavilonu bylo vyměněno podlahové PVC
a koberec. Nemalé prostředky byly investovány na opravy strojů a zařízení ve školní jídelně a
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na opravu klikových rozvaděčů v tělocvičně. Ke zvýšení bezpečnosti přispěla také revize a
následná rekonstrukce venkovního sportovního areálu a obou tělocvičen.
Byly upraveny a dovybaveny dva nové kabinety a místnost pro individuální výuku s
asistentkou.
Z rezervního fondu bylo 800 000 Kč převedeno do fondu investic.
Z fondu investic byl nařízen odvod do rozpočtu zřizovatele ve výši 845 000 Kč. Investiční
fond byl dále použit na financování rekonstrukce hygienického zařízení.
Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti byl kladný ve výši 94 237,95 Kč.
Doplňková činnost
Základní škola provozuje doplňkovou činnost pronájem prostor tělocvičen a školního hřiště,
vaření pro cizí strávníky.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2016 byl 121 507,96 Kč.
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14. Stavební a prostorové úpravy financované z rozpočtu
města
Pokračuje plánovaná rekonstrukce toalet a hygienických prostor školy. Žáci prvních tříd a
členové školního klubu mohli již tento školní rok používat nové opravené toalety stejně tak
jako prvňáčci toho následujícího, pro které budou opraveny chlapecké a dívčí toalety 2. buňky
I. pavilonu letos o prázdninách.
S opravami nevyhovujících hygienických zařízení jsme započali i na druhé straně školy, kde
budou opraveny sprchy na ochozu náležející k velké tělocvičně.
S opravami ve škole bychom rádi postupovali rychleji, ale protože představují velké finanční
zatížení, postupujeme v rámci možností rozpočtu města.
Úspěšně pokračujeme s programem obnovy a barevného oživení chodeb jednotlivých
pavilonů, kde k barevné výzdobě obložení a natřeným kovovým součástem dveří a schodů
přibydou nové dveře kabinetů a učeben v přízemí a v celé škole pak tabulky informačního
systému školy.
V prostoru IV. pavilonu TDS byly vyměněny dveře ve školní kuchyni a jídelně, velká
prosklená dělící stěna v jídelně a dveře v tělocvičnách a šatnách. V tělocvičnách bylo
opraveno obložení stěn.
V rámci po revizních úprav byly na venkovním sportovním areálu vyměněny všechny
ochranné sítě a sítě branek. V jarních měsících byla odbornou firmou provedena
revitalizace zeleně v celém školním areálu.
V průběhu II. pololetí se výrazně pozměnil estetický vzhled IV. pavilonu, kde se právě
nacházíme. V jídelně byly vyměněny dveře a prosklená dělící stěna a až budete odcházet,
doporučuji nahlédnout na schodiště vedoucí do školní družiny, na němž začíná půvabná
výzdoba s dětskými motivy realizovaná výtvarnicí, která bude pokračovat v dalším školním
roce výzdobou pavilonu nejmladších dětí školy.
Aktualizovanou a technicky odpovídající podobu dostanou o prázdninách také webové
stránky školy, které projdou přestavbou a na část prázdnin budou mimo provoz.
Celkově lze říci, že web školy v posledním roce velmi ožil, což je možné sledovat na jeho
návštěvnosti.
V letošním školním roce jsme započali výměnu vnitřního vybavení tříd: byl zakoupen
kompletní nábytek do jedné třídy a ve čtyřech třídách byly vyměněny desky žákovských
lavic. Byl zakoupen nábytek do jednoho oddělení školní družiny.
Ve školní knihovně byla provedena kompletní adaptace prostoru, výměna podlahových
krytin, osvětlení, polic a vytvoření pracovního místa pro práci asistentky se žákem.
Bývalý sklad pomůcek I. stupně byl adaptován na pracovnu školní speciální pedagožky,
která byla kompletně vybavena pomůckami.
Do studovny II. stupně byly zakoupeny nové notebooky.
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15. Projekty předložené a realizované z cizích zdrojů
Projekt Šablony pro ZŠ Slovan Kroměříž

Od 1. 1. 2017 zahájila ZŠ Slovan realizaci projektu Šablony pro ZŠ Slovan Kroměříž
(Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0002872).
Projekt je realizován v rámci výzvy PODPORA ŠKOL FORMOU PROJEKTŮ
ZJEDNODUŠENÉHO FINANCOVÁNÍ, ŠABLONY PRO MŠ A ZŠ I.
Naplněním všech indikátorů škola získá dotaci 2 242 410,- Kč, která bude určena na podporu
profesního rozvoje pedagogů formou dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, na
podporu společného vzdělávání prostřednictvím personálního posílení pozice školního
psychologa a speciálního pedagoga a také prostředky na další vybavení školy.

ŠABLONY 2017 - ROZPIS PROSTŘEDKŮ PRO JEDNOTLIVÉ ŠABLONY
DRUH
ŠABLONY

NÁZEV ŠABLONY
SPECIÁLNÍ PEDAGOG
(březen 2017 - srpen 2018)
Plný úvazek 36x
PERSONÁLNÍ PSYCHOLOG
(leden 2017 - prosinec 2018)
Úvazek 0,5 24x
Doučování Bečicová - 2x
Inkluze učitelský sbor - 8 hodin
Čtenářská gramotnost - 16 hodin
Mat. gramotnost - 16 hodin
VZDĚLÁVACÍ
Jazyky - 16 hodin
Jazyky - 32 hodin
Mentoring - 32 hodin

POČET
OSOB

JEDNOTKOVÁ
CENA

1

56 070,00

1 009 260,00

1

28 035,00

672 840,00

1 360,00
6 752,00
6 752,00
6 752,00
13 504,00
13 504,00

17 046,00
57 120,00
135 040,00
87 776,00
60 768,00
162 048,00
40 512,00
2 242 410,00

1
42
20
13
9
12
3

CELKOVÁ
ČÁSTKA

37

1.

Na základě výzvy MŠMT jsme získali dotaci v rámci Rozvojového programu na
podporu školních psychologů a školních speciálních pedagogů ve školách a
metodiků – specialistů ve školských poradenských zařízeních také v prvním
pololetí školního roku 2016/2017 (do 31. 12. 2016)

Rozvojový program byl na ZŠ Slovan Kroměříž, příspěvkové organizaci, využit na podporu
činnosti školního psychologa, úvazek 0,5.
Školní psycholog byl v ZŠ Slovan v pracovním poměru od 1. 8. 2016 do 31. 12. 2016.
Všechny prostředky určené na jeho činnost byly řádně vyčerpány, zaúčtovány a pracovní
činnost je doložena pracovními výkazy.
Na základě monitoringu činnosti psychologa lze konstatovat, že za zmiňované období
vykonával:
1. Individuální konzultace se žáky vyžadujícími zvláštní péči, ve všech případech opakované.
2. Individuální konzultace s učiteli (k tvorbě a realizaci IVP pro žáky se specifickými
potřebami vzdělávání, k práci s třídním kolektivem, k osobním a rodinným problémům,
apod.).
3. Konzultace s asistentkami pedagogů k možnostem zajištění optimálního přístupu k žákům.
4. Konzultace se zákonnými zástupci žáků k problémovému chování dětí ve škole i doma.
5. Konzultace se zástupci KPPP Zlín.
6. Společná setkání zákonných zástupců, učitelů a žáků.
7. Náslechy ve třídách se zaměřením na screening žáků s problémovým chováním.
8. Skupinové práce se třídou zaměřené na podporu školního klima.
9. Prevenci sociálně-patologických jevů a kyberšikany.
10. Konzultace se školním metodikem prevence, výchovným poradcem a vedením školy
k dalšímu fungování Školního poradenského pracoviště.
11. Administrativa a vyhodnocování dat.
Školní psycholog Mgr. Josef Mižigar se aktivně podílel na všech činnostech školy. Jeho
práci a celkový přínos pro školu hodnotíme velmi vysoko.
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16. Spolupráce se SRPDŠ
I v tomto školním roce nadále pokračovala oboustranně prospěšná spolupráce s organizací
rodičů, která již několik let působí a spolupracuje se školou. Schůzky vedení a výboru
SRPDŠ probíhaly jednou za dva měsíce na půdě školy. Každé čtvrtletí se pak zástupci školy
sešli s Radou rodičů, kterou tvoří vybraní reprezentanti všech tříd. Tyto schůzky tvořily
zpětnou vazbu mezi školou a rodiči. Rodiče zde získali informace o škole a nebáli se otevřeně
hovořit o problémech dětí ve škole. Za spolupráce s hlavním výborem se organizuje počet a
termíny třídních schůzek a konzultací. Na konci každého školního roku se konalo plenární
zasedání rodičů za účasti vedení školy a pedagogických zaměstnanců.
Z vybraných prostředků přispělo SRPDŠ každé třídě částkou 2500 Kč na kulturní a
společenské aktivity, dále na dopravu žáků na hory, na školy v přírodě, ŠD i ŠK. Jednotliví
vedoucí předmětových komisí obdrželi příspěvek na svoji činnost, dotována byla činnost
kroužků a dalších mimořádných akcí.
Díky příspěvkům rozdělovaným SRPDŠ je možno ve škole realizovat řadu aktivit, které
bezpochyby přispívají ke zkvalitnění výukového a výchovného procesu a které bychom bez
výše zmíněné finanční pomoci nemohli uskutečnit.
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17. Závěr
Základní škola Slovan je úplnou ZŠ pro 1. – 9. ročník s právní subjektivitou od roku
1994. Je situována na sídlišti Slovan. Součástí školy je základní škola, školní jídelna,
školní družina a školní klub.
Školní areál tvoří čtyři pavilony, školní pozemek se skleníkem, dvě nádvoří, atrium, mini
park školní družiny a venkovní sportovní areál. Ve třech učebních pavilonech je 38 tříd,
odborné pracovny fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, čtyři jazykové učebny,
cvičná kuchyně a dvě učebny informatiky. Součástí čtvrtého pavilonu jsou dvě tělocvičny,
gymnastický sálek, dílna pro práci se dřevem a kovem, výtvarný ateliér s keramickou pecí a
školní jídelna. V sousedství školy je i moderní venkovní sportovní areál (hřiště na kopanou s
umělým povrchem, běžecký ovál, atletické sektory, víceúčelová umělá sportovní plocha).
Žáci se stravují ve školní jídelně, která nabízí výběr ze dvou jídel na základě čipového
systému a on-line objednávání. Školní družina se 6 odděleními je plně kapacitně využita pro
žáky 1. – 2. ročníku. Školní klub je určen pro žáky 3. – 9. ročníku a poskytuje prostor pro
realizaci volnočasových aktivit školy.
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 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. 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 se žáky
s potřebou podpůrných opatření ve vzdělávání. Na škole pracuje také několik asistentů
pedagoga. Žákům i rodičům je k dispozici Školní poradenské pracoviště tvořené výchovnou
poradkyní, školním psychologem, speciální pedagožkou a metodičkou prevence sociálně
patologických jevů.
Mimo volnočasové aktivity spadající do kompetence školní družiny a školního klubu
nabízíme žákům další kroužky (např. dopravní, keramický, volejbalový, zdravotnický,
dyslektický, pohybových aktivit, Metodu dobrého startu a podobně).
Efektivní práce školy není možná bez aktivní spolupráce tří základních partnerů – rodičů,
zřizovatele a veřejnosti.
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SRPDŠ (Sdružení rodičů, dětí a přátel školy) je zvláště v posledních letech díky iniciativnímu
užšímu vedení platným partnerem při zajišťování mimoškolních a nadstandartních aktivit dětí
a je prostředníkem v komunikaci mezi vedením školy a rodičovskou veřejností.
Na rozvoji sportovních činností školy se podílí Školní sportovní klub Slovan, úzce
spolupracujeme s naším partnerem - SK Hanáckou Slavií Kroměříž.
Každoročně realizujeme zahraničních exkurze do Rakouska a Polska, Německa, Francie a
Anglie.
Škola dlouhodobě realizuje projekty Zdravá škola, Mezinárodní bezpečná škola, Zdravé zuby,
Škola hrou - Počítače ve výuce kroměřížských základních škol a Šablony pro ZŠ Slovan.
Jsme nositeli ocenění Etická škola a Rodiče vítáni 2017.
Stanovení hlavních priorit následujícího období vychází z potřeby zachování tohoto
fungujícího systému při současném včlenění všech prioritních témat výchovně vzdělávacího
procesu vycházejících z aktuálních potřeb školství.
Z vysokého počtu žáků a potažmo také zaměstnanců školy se odvíjí potřeba dobře
organizované struktury řízení, kde si je každý vědom svých povinností a samostatně si plní
svěřené úkoly. Úspěšný vedoucí pracovník dosahuje výsledků jen prostřednictví práce celého
týmu.
Velkou devizou personálního složení školy je dobře fungující zaměstnanecký kolektiv,
založený na přátelských a kolegiálních vztazích. Bez dobrých, kvalifikovaných,
angažovaných a spokojených zaměstnanců se nedá vytvářet „dobrá“ škola. Z této zdánlivě
jednoduché strategie vyplývají také další koncepční záměry personální politiky.
Na závěr mohu konstatovat, že školní rok 2016/2017 byl opět úspěšný. Podařilo se nám splnit
řadu úkolů, které jsme zařadili do plánu práce a v průběhu roku připojit mnohé další.
Školní rok 2016/2017 byl tedy rokem náročné a usilovné práce, která však přinesla cenné
výsledky.

V Kroměříži dne 4. 9. 2017

Mgr. Hana Ginterová
ředitelka školy

Projednáno Pedagogickou radou dne 4. 9. 2017.
Projednáno a schváleno Radou školy dne 12. 9. 2017.
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18. Přílohy
Příloha 1.
Předmětová komise českého jazyka – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení:
1.
Vyučující v jednotlivých třídách
Mgr. Milada Ferenzová, Mgr. Hana Ginterová, Mgr. Kateřina Mládková,
Mgr. Jana Němečková, PaedDr. Alena Pekařová
6. A B C Jana Němečková
6. D Hana Ginterová
7. A D Alena Pekařová
7. B Jana Němečková
7. C Kateřina Mládková
8. A B D Kateřina Mládková
8. C Milada Ferenzová
9. A B Milada Ferenzová
9. C D Alena Pekařová
2.
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice:
6. ročník, 7. ročník: Český jazyk 6, 7 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha
Čítanka 6, 7 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha
8. ročník, 9. ročník: Český jazyk 8, 9 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha
Čítanka 8, 9 Alter
Literární výchova 8, 9 Alter
Sešity a další pomůcky:
Pracovní sešity k učebnicím, pracovní listy, literární výchovy, jazykové cvičebnice
Jazykové slovníky
Interaktivní pomůcky, nástěnné obrazy spisovatelů
Knihy pro mimočítankovou četbu: autoři 19. – 20. století (využití školní knihovny)
Pikora Vladimír, Šichtařová Markéta: Zlatý poklad, IBISINGOLD, Praha 2015 (čtenářská a
finanční gramotnost)
Školní filmotéka, medailonky spisovatelů
3.
Soutěže
Recitační soutěž (třídní kola – prosinec 2016, školní kolo – leden 2017)
Olympiáda ČJ - 1. - 3. místo: IX. A - Vojtušová Lucie, Hladilová Terezie, Matulíková
Monika
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4.
Realizované akce
Besedy knihovny Kroměřížska
ZUŠ divadlo: Tylda, příběh židovské dívky
Divadelní a kulturní představení, výchovné pořady 2016/2017
5.
-

DVPP učitelů:
individuální vzdělávání
semináře: Fantastická literatura, Olomouc
Práce s chybou v hodinách českého jazyka, Olomouc

6.
-

Plnění tematických plánů:
6. - 9. ročník v souladu s ŠVP
soulad časový i tematický
společné čtvrtletní diktáty, písemné práce, slohové práce

7.
8.
-

Vzájemné náslechy v hodinách:
Alena Pekařová, Kateřina Mládková
Milada Ferenzová, Jana Němečková
Hana Ginterová, Milada Ferenzová
Požadavky, připomínky:

9.
čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
- papíry A4 dvojlisty na slohové práce
- kopírovací, tvrdé papíry na projekty
- složky pro pracovní listy, tematické plány, přípravy na písemné práce
- Sborník Slovanoviny 2016 - 2017 (tisk, vazba)
10.

Jiné

V Kroměříži dne 13. 6. 2017

Mgr. Kateřina Mládková - vedoucí předmětové komise český jazyk
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Příloha 2.
Předmětová komise matematiky – závěrečná zpráva školní rok 2015/2016
PK pracovala ve složení:
Mgr.Světlana Hajdinová, Mgr.Pavla Krásná, Mgr.Silvie Mihaldová, Mgr.Olga Letková,
Mgr.Iva Škvarlová, Mgr.Eva Winterová, Mgr.Gabriela Zavadilová, Mgr.Jana Krejbichová
1. Vyučující v jednotlivých třídách
S.Hajdinová: 6. B, 9. B
P.Krásná: 8. D
S.Mihaldová: 8. A, B, C
O.Letková: 9. C
I.Škvarlová: 6. A, 7. D
E.Winterová: 7. A, B, 9. D
G. Zavadilová: 6. C, 7. C, 9. A
J. Krejbichová: 6. D
2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice a sbírky:
M6 - Matematika 6, Coufalová J., Fortuna
- Sbírka úloh z matematiky 6, Ženatá E.,Blug
M7 - Matematika 7, Coufalová J., Fortuna
- Sbírka úloh z matematiky 7, Ženatá E.,Blug
M8 - Matematika 8, Coufalová J., Fortuna
- Sbírka úloh matematika, Dytrych M., Fortuna
M9 - Matematika 9, Coufalová J., Fortuna
- Sbírka úloh matematika, Dytrych M., Fortuna
Pro třídy s rozšířenou výukou M používáme:
6. A – Herman J., Prometheus (4 díly): Úvodní opakování, Osová a stř.souměrnost, Kladná a
záporná čísla, Dělitelnost
7. A - Herman J., Prometheus (4 díly): Hranoly, Výrazy 1, Trojúhelníky a čtyřúhelníky,
Racionální čísla.Procenta
8. A - Herman J., Prometheus (4 díly): Úměrnosti, Výrazy 2, Rovnice a nerovnice,
Geometrické konstrukce, Kruhy a válce
9. A - Herman J., Prometheus (4 díly): Funkce, Rovnice a jejich soustavy, Podobnost a funkce
úhlu, Jehlany a kužely
Doplňkové učebnice a sbírky (individuálně): např.:
Slovní úlohy řešené rovnicemi – 555, Czudek P., HAV
Konstrukční úlohy – 444, Hozová, HAV
Sbírka úloh z matematiky, Běloun F., Prometheus
Pracovní sešity:
- používáme pracovní sešity 6-9, Boušková J., SPN
Sešity a další pomůcky
- používáme sešity velké bez linek 460, malé bez linek 540, papíry a složky na kontrolní
práce…
- pomůcky: tělesa, pravítka, kružítka, nástěnné přehledy, barevné křídy…
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3. Soutěže
- školní kola:
MO 6. ročník: Iva Škvarlová
MO 7. ročník: Eva Winterová
MO 8. ročník: Silvie Mihaldová
MO 9. ročník: Gabriela Zavadilová
Pythagoriáda: Jana Krejbichová, Silvie Mihaldová, Světlana Hajdinová
Klokan: Pavla Krásná, Olga Letková
- okresní kola:
MO5,9 – Zavadilová
MO6,7,8- Mihaldová
Pythagoriáda – Škvarlová
- výsledky:
Matematická olympiáda:
Třída Umístění
Kategorie Počet řešitelů/
Okresní kolo
počet úspěšných
v okresním
ve školním kole
kole
26 / 13
Dittrichová Michaela
9. A
MO-9
10. -11.
Zvoníček Jiří
9. A
18. -19.
Zlámal Jan
9. A
21. -23.
Mlčochová Vivienne
9. A
31. -32.
21 / 6
Ivánek Tomáš
8. A
10. -11.
MO-8
Marvalová Natálie
8. A
12. -13.
Milotová Vendula
8. A
3.
Pluhař David
8. A
18. -26.
25 / 5
Dofek Vojtěch
7. A
20. -24.
MO-7
Fila Denis
7. A
17. -19.
Mikoláš Roman
7. A
13. -15.
Stoklasová Amálie
7. A
2.
28 / 4
Berková Karolína
6. A
19. - 21.
MO-6
Haderka Patrik
6. A
5. -7.
Pišťáčková Veronika
6. A
19. -21.
Šindler Michal
6. A
N
18 / 14
Krásná Kateřina
5. A
29. -31.
MO-5
Navrátil Adam Jan
5. D
9. -15.
Neoralová Ivana
5. C
25. -28.
Pavlasová Martina
5. B
4. -8.
Pythagoriáda:
Kategorie Počet řešitelů/

Okresní kolo

Třída Umístění v okresním
kole

Řezáčová Tereza
Krásná Kateřina
Korčáková Petra
Večerková Lucie
Haderka Patrik
Stoklasová Amálie

5. A
5. A
6. A
6. A
6. A
7. A

Počet úspěšných
ve školním kole (nad 10 bodů)

P-5

98 / 2

P-6

13 / 3

P-7

32/ 0

27.
28.
6. -11.
6. -11.
16. -17.
4. -5.
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P-8

16/1

Pluhař David
Ivánek Tomáš

8. A
8. A

10. -13.
5. -6.

Matematický klokan:
Kategorie Počet řešitelů Nejlepší ve škol.kole Třída Body Umístění v okr.kole
41
Číšecký Matyas
3. D
75
Cvrček
Vašina Marek
3. D
69
Pospíšil Matěj
3. D
64
128
Navrátil Jan Adam
5. D
102
Klokánek
Ošmera Adam
4. D
95
Mikulcová Monika
5. B
93
Pavlasová Martina
5. B
93
58
Fila Denis
7. A
87
Benjamín
10.
Stoklasová Amálie
7. A
84
Dittrichová Lucie
6. A
83
54
Oborný Dalibor
9. A
94
Kadet
5.
Koukalová Vanda
9. A
88
9.
Zavadil Dominik
9. B
83
Matematického klokana se na naší škole zúčastnilo celkem 281 žáků.
5. Realizované akce
- Přijímací zkoušky do 6. třídy s RVM: Mgr.Ivana Zlámalová
- Soutěže: Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pythagoriáda
6. DVPP učitelů:
- 23. 3. – Brno – Zavadilová, Škvarlová, Hajdinová - Využívání pomůcek v hodinách
matematiky
- Pracovní skupina – Rozvoj vzdělávání v oblasti IT, matematické gramotnosti, přírodních
věd a polytechnického vzdělávání- Zavadilová
7. Plnění tematických plánů:
- v 6. - 9. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP
8. Vzájemné náslechy v hodinách:
- Ukázková hodina matematiky p.uč.Hajdinové proběhla ve středu 21. 12. v 9. B – rovnice,
soustavy rovnic, práce ve skupinách
- účast: S. Mihaldová, G. Zavadilová, Krásná, Krejbichová
9. Požadavky, připomínky:
- pro příští školní rok žádáme o zakoupení zelených a žlutých kříd
10. Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
- finanční příspěvek 2500 Kč byl použit na nákup odměn pro žáky a potřeb pro práci pkM
- kopírovací papíry, složky atd.
V Kroměříži dne 15. 6. 2017
Mgr. Gabriela Zavadilová - vedoucí předmětové komise matematiky
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Příloha 3.
Předmětová komise anglického jazyka – závěrečná zpráva školní rok 2015/2016
PK pracovala ve složení:
Monika Málková, Hana Stavinohová, Jana Veselá, Martina Zavadilová, Ivana Zlámalová
1. Vyučující v jednotlivých třídách
jméno
Málková
Stavinohová
Veselá
Zavadilová
Zlámalová

6. AB

třídy
7. ABC
7. D

6. CD
7. ABD
6. ABCD
7. C

8. D
8. BD
8. ABC

9. C
9. ABCD
9. ABD

konverzace 7. roč.
konverzace 7. roč.

8. AC

2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice:
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník

Project 1(third edition) – učebnice - Oxford
Project 1 (third edition) – pracovní sešit - Oxford
Project 2(third edition) – učebnice - Oxford
Project 2 (third edition) – pracovní sešit - Oxford
Project 2(third edition) – učebnice - Oxford
Project 2 (third edition) – pracovní sešit - Oxford
Project 3(third edition) – učebnice - Oxford
Project 3 (third edition) – pracovní sešit - Oxford

Sešity a další pomůcky
- A5 linkovaný sešit: školní, A5 linkovaný sešit: 6. – 7. ročník slovníček
- sešity na písemné testy (dle uvážení učitele), jinak samostatné papíry
- tvrdá rozkládací folie A4, na níž se dá psát tužkou
- nástěnné mapy, vybrané materiály z pracovních sešitů, knihy a publikace z učitelské
knihovny, prezentace a jiný digitální učební materiál
- anglický časopis R+R: 6. – 7. ročník, GATE: 8. – 9. ročník
3. Soutěže
13. 1. 2017 - školní kolo olympiády Aj pro 8. a 9. třídy (11 žáků – vítěz Terezie Hladilová
9. A)
22. 2. 2017 – okresní kolo olympiády Aj pro 8. a 9. třídy (Terezie Hladilová 9. A – 1.
místo)
15. 3. 2017 – krajské kolo olympiády Aj pro 8. a 9. ročník (Terezie Hladilová 9. A – 3.
místo)
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4. Realizované akce
- Týden evropských jazyků – kvízy, soutěže, projekty
- Peter Black 3 - divadelní představení v anglickém jazyce pro žáky 7. – 9. ročníku
- Intenzivní konverzační kurz Talk Talk s rodilým mluvčím pro žáky 9. ročníku
- Blended learning : 8. B
5. DVPP učitelů:
- individuální vzdělávání
- Lets Motivate and IdeasThat Work: Zlámalová Ivana
- Autumn workshop on British and American Studies: Stavinohová Hana
- Read and Have Fun: Zlámalová Ivana
6. Plnění tematických plánů:
Tematické plány anglického jazyka jsou plněny podle ŠVP.
7. Vzájemné náslechy v hodinách:
Málková, Veselá – náslech učitelů Aj ze ZŠ Litenčice
Zavadilová – Stavinohová: 9. C, 7. B
8. Požadavky, připomínky:
- Časování slovesa to be - 2x(www.sevt.cz)
- Anglická abeceda – 2x (www.sevt.cz)
- Lišty dřevěné samolepící – 2x (www.sevt.cz)
- Start with Click 1,2 (3. a 4. ročník) – CD1, 2 (Fraus)
- Dokážeš to! pro 9. třídu - 15 x (Klett)
- Policová skříň do kabinetu AJ2
9. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
Finanční příspěvek 2500,- Kč byl použit na nákup - odměn pro I. a II. stupeň
- kopírovacích papírů.
10. Jiné
V Kroměříži dne 16. 6. 2017
Mgr. Hana Stavinohová - vedoucí předmětové komise anglický jazyk
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Příloha 4.
Předmětová komise německého a francouzského jazyka – závěrečná zpráva školní
rok 2016/2017
PK pracovala ve složení:
Libuše Liplová, Iva Škvarlová, Radka Petříková, Romana Katrňáková
1. Vyučující v jednotlivých třídách
Ročník
Německý jazyk
Francouzský jazyk
OSMÝ

A
B
C

ŠKVARLOVÁ
LIPOVÁ
ŠKVARLOVÁ
PETŘÍKOVÁ
PETŘÍKOVÁ
LIPLOVÁ

KATRŇÁKOVÁ
KATRŇÁKOVÁ

A

PETŘÍKOVÁ

KATRŇÁKOVÁ

B

LIPLOVÁ
PETŘÍKOVÁ
LIPLOVÁ
ŠKVARLOVÁ
PETŘÍKOVÁ
LIPLOVÁ

KATRŇÁKOVÁ

D
DEVÁTÝ

C
D

2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Německý jazyk
Francouzský jazyk
DEUTSCH MIT MAX 1.,2. díl
a pracovní sešit

LE FRANCAIS ENTRE NOUS 1.,2. díl
a pracovní sešit

3. Realizované akce:
rozhlasové relace v týdnu „Evropských jazyků“, návštěva 8. B v 1. B (čísla, barvy)
zájezd do Vídně, Německa a Švýcarska, Online francouzský jazyk (9. A, B).
4. DVPP učitelů:
Radka Petříková:
10.3. Jazyková animace pro učitele NJ – Brno
27.4. Seminář Zlín „Deutsch mit Max ist einfach“
5.5. „Wortschatz einmal anders“ – Brno
Online německý jazyk
Libuše Liplová: JŠ Maxima – celoročně kurz NJ
Romana Katrňáková: Online francouzský jazyk
5. Plnění tematických plánů: tematické plány byly splněny
6. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ: ve výši 1200 Kč byly zakoupeny kancelářské
potřeby, PS Deutsch mit Max 1, učebnice německé gramatiky.
V Kroměříži dne 13. 6. 2017
Vedoucí předmětové komise NJ a FJ Mgr. Libuše Liplová

49

Příloha 5.
Předmětová komise dějepisu – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení:
Mgr. Hájková Radka, Mgr. Mládková Kateřina, Paed.Dr. Pekařová Alena
1. Vyučující v jednotlivých třídách:
p. uč. Hájková
6. ABD
p. uč. Mládková
6. C
7. BC
p. uč. Pekařová
7. AD

8. ABCD
-

9. ABCD
-

2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice: 6. a 7. ročník řada Fraus
8. a 9. ročník řada Nová škola
Sešity a další pomůcky: sešit A5- 564, atlasy dle ročníků jsou dodávány do hodin z kab.
D, jiné pomůcky využívány z kab. D dle aktuálně probíraného učiva:
nástěnné mapy, vybrané materiály z pracovních sešitů, knihy a publikace z učitelské
knihovny, prezentace a jiný digitální učební materiál
3. Soutěže
Dějepisná olympiáda:
a) školní kolo 29. 11. 2016 (8. roč.)
1. 12. 2016 (9. roč.) celkem 35 žáků
b) okresní kolo 16. 1. 2017 – Zbořilová I. (9. A) 7. místo,
Beranová K. (8. C) 12. místo
Ivánek T. (8. A) 17. místo z celkem 43 žáků celého okresu
c) krajské kolo 20. 3. 2017 – Zbořilová I. 9. A 8. místo……z celkem 48 soutěžících
d) republikové kolo (ústřední) v Brně 15. – 19. 5. 2017 - Zbořilová I. 9. A 22. místo
Bible a my:
a) Školní kolo (říjen 2016) – 5 žáků
b) Okresní kolo (24. 11. 2016) na AG KM – 2. kat. – Honzák 6. D (6. místo)
Žůrková 6. D
3. kat. – Odehnalová 9. C
Spáčilová 9. C (6. místo)
4. Realizované akce
a) exkurze
Archiv Kroměřížska
11. 10. 6. A
13. 10. 6. D
17. 10. 6. C
18. 10. 6. B
(Hájková)
(Hájková)
(Mládková)
(Hájková)
26. 1.2017
Planetárium a Anthropos Brno 6. ročník
Hájková, Katrňáková,
Škvarlová, Lehkoživ
29. 3. 2017
Osvětim – svědomí lidstva
9. B,C
Liplová, Letková
(výběr 49 ž.)
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b) besedy
12. 9. 2016
13. 9. 2016
c) projekty
27. 9. 2016

„Třicetiletá válka“
-„-

8. C, 8. D
8. A, 8. B

Polsko – Osvětim (v rámci Týdne jazyků)

březen 2017 Bouřlivá doba husitská
březen 2017 Barokní Kroměříž
duben 2017 Renesance oslavuje krásu života
duben 2017
květen 2017
květen 2017
červen 2017

Kroměřížský sněm 1848
Zámořské objevy
Staré řecké báje a pověsti
Jan Ámos Komenský

9. ročníky
7.B
8. ročníky
7. B,C

Pekařová,
Mládková
Mládková
Hájková
Mládková

8. ročníky
7.B,C
6.C
7.B,C

Hájková
Mládková
Mládková
Mládková

5. DVPP učitelů: seminář „Osobnostní a sociální rozvoj učitele“ + individuální vzdělávání
samostudiem
6. Plnění tematických plánů: v 6. - 9. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP.
7. Vzájemné náslechy v hodinách: - vyučující se domluvili na vzájemných hospitacích ve
svých hodinách, pozorujeme velký přínos, hodnotíme velmi kladně
8. Požadavky, připomínky:
- návrh na konání schůzek předmětové komise pouze 3x za rok (srpen - plán, leden –
shrnující, červen – hodnotící
9. Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ: finanční příspěvek 2500,- Kč byl použit na
nákup odměn pro žáky a potřeb pro práci Pk D - kopírovací papíry, složky atd. (viz
vyúčtování Pk D)
10. Jiné
V Kroměříži dne 16. 6. 2017
Mgr. Hájková Radka - vedoucí předmětové komise dějepisu
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Příloha 6.
Předmětová komise zeměpisu – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení:
Mgr. Romana Katrňáková, Mgr. Jan Krejbichová, Mgr. Libuše Liplová, Mgr. Gabriela
Zavadilová
1. Vyučující v jednotlivých třídách
vyučující
6. ročník
Katrňáková
6. A,B,C
Krejbichová
6. D
Liplová
Zavadilová

7. ročník

8. ročník

7. A,B,D

8. A,B,C,D

9. ročník

9. B
9. A,C,D

7. C

2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
6. ročník
7. ročník
8. ročník
9. ročník
9. ročník
6. – 8. roč.
8. ročník

Zeměpis 1. díl (Vstupte na planetu Zemi)
Zeměpis 2. díl (Přírodní obraz Země)
Zeměpis světa 1 (Oceány, Afrika a Austrálie)
Zeměpis 1. díl (Amerika, Afrika)
Zeměpis 2. díl (Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida)
Lidé a hospodářství
Evropa
Zeměpis České republiky
Školní atlas ČR a Evropy
Školní atlas světa
Školní atlas dnešního světa

Nová škola
Nová škola
ČGS
Nová škola
Nová škola
Nová škola
Nová škola
Nová škola
Shocart
Kartografie Praha
Terra spol. s r. o.

Sešity a další pomůcky
- sešity pro předmět zeměpisu – A4 nelinkovaný 60 listů
- sešity na písemné testy (dle uvážení učitele), jinak samostatné papíry
- tvrdá rozkládací folie A4, na níž se dá psát tužkou
- nástěnné mapy, vybrané materiály z pracovních sešitů, knihy a publikace z učitelské
knihovny, prezentace a jiný digitální učební materiál
3. Soutěže
Zeměpisná olympiáda
- školní kolo (leden 2017)
6. ročník
Katrňáková
7. ročník
Krejbichová
8. a 9. ročník
Zavadilová a Liplová

13 žáků
12 žáků
16 žáků
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- okresní kolo – 21.2.2017 v Bystřici pod Hostýnem – R.Katrňáková a 9 žáků II.stupně
jméno
Jan Hudeček
Petra Hrabalová
Tadeáš Baier
Amálie Stoklasová
Denis Fila
Vojtěch Dofek
Jan Zlámal
Lucie Vojtušová
Václav Dobeš

kategorie
A
A
A
B
B
B
C
C
C

třída
6. A
6. A
6. A
7. A
7. A
7. A
9. A
9. A
9. C

umístění
5.
7.
14.
1.
6.
8.
2.
7.
25.

- krajské kolo – 22. 3. v Uherském Hradišti – R.Katrňáková a Amálie Stoklasová (7. A) a Jan
Zlámal (9. A)
4. Realizované akce
zahraniční zájezd:
6. – 9. 6. 2017

Německo a Švýcarsko

L. Liplová a výběr žáků II. stupně

pořad:
19. 10. 2016 Filipíny – země obrů a trpaslíků (Planeta 3000) - II. st.
27. 2. 2017 Vietnam – brána do Indočíny (Svět kolem nás) - žáci 6. a 8. ročníku
exkurze:
26. 1. 2017 Planetárium a Anthropos Brno 6. ročník (Kahajová, Škvarlová, Hájková,
Lehkoživ)
29. 3.2017
Osvětim
9. ročník (Liplová)
5. DVPP učitelů:
6. Plnění tematických plánů:
- žáci v 6. - 9. ročníku jsou vzděláváni v souladu se ŠVP
- učivo muselo být zhuštěno v důsledku velkého počtu akcí, aby bylo vše řádně probráno, je
málo času na opakování a upevnění učiva
7. Vzájemné náslechy v hodinách:
- proběhly v předmětech matematiky a přírodopisu
8. Požadavky, připomínky:
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- prosíme zakoupit:
- nové nástěnné mapy Afriky – politické rozdělení (2 ks) – staré jsou neaktuální
- nové nástěnné mapy Ameriky – obecně zeměpisná a politické rozdělení – oboustranná (2 ks)
– staré jsou ve špatném stavu

9. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
- byl čerpán finanční příspěvek 2500 Kč na nákup odměn (olympiády), potřeb pro projektové
práce (papíry, lepicí pásky, složky aj.), kopírovací papíry pro výuku
10. Jiné
V Kroměříži dne 16. 6. 2017
Mgr. Romana Katrňáková - vedoucí předmětové komise zeměpisu
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Příloha 7.
Předmětová komise přírodopisu – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení:
Mgr. Romana Katrňáková
Mgr. Ivana Mlýnková
Mgr. Radka Petříková
Mgr. Eva Winterová
1.
Vyučující v jednotlivých třídách
p. uč. Katrňáková - 6AC, 8ABCD, 9A
p. uč. Mlýnková - 6BD
p. uč. Petříková - 7D, 9BC, 7. Ročník - ES
p. uč. Winterová - 7AB, 9D
2.

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících

Učebnice:
Pro základní školy a víceletá gymnázia - Fraus
Sešity a další pomůcky
Pracovní sešity k příslušným učebnicím, pracovní listy, lupy, mikroskopy , pomůcky k
mikroskopování, přírodniny
3.
Soutěže
Praktické poznávání rostlin, fotosoutěž „Ulov živočicha“, mladí zdravotníci
4.
Realizované akce
Výsadba stromků, exkurze – Floria KM, exkurze „Dům moře“ – Vídeň, exkurze 9. Ročníku –
přednáška a prezentace - VUT Brno, exkurze – přírodní památka – Kurovický lom, přednáška
– včelaření – Šipka, poznávací vycházky do přírody
5.
DVPP učitelů:
Průběžné
6.
Plnění tematických plánů:
V normě
7.
Vzájemné náslechy v hodinách:
P. uč. Winterová - p. uč. Katrňáková, p. uč. Mlýnková, p. uč. Petříková
8.

Požadavky, připomínky:
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Opětovné zrušení pracovny přírodopisu bude mít nepříznivý dopad na praktickou výuku
9.
čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
viz. vyúčtování
10.
Jiné
Prosba o opětovné zavedení pracovny podle možností
V Kroměříži dne 12. 6.2017

Mgr. Eva Winterová - vedoucí předmětové komise přírodopisu
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Příloha 8.
Předmětová komise fyziky a chemie – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení:
Mihaldová S., Letková O., Krásná P., Lehkoživ P.
1. Vyučující v jednotlivých třídách
Roč.
6.
7.

FYZIKA

CHEMIE

A, B, D: Lehkoživ
C: Krásná
A, B, C: Lehkoživ
D: Letková

8.

A-D: Mihaldová

A-D: Krásná

9.

A-D: Letková

A-D: Krásná

2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
- Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia pro 6. – 9. Ročník: Rauner, nakl.
Fraus
- Sbírka úloh z fyziky 1. – 3. díl: Bohuněk, nakl. Prometheus
- Hravá Fyzika – pracovní sešity pro 6. – 9. ročník ZŠ a víceletá gymnázia: Benkovská, nakl.
TAKTIK
- sada učebnic a pracovních sešitů pro učitele: Fyzika učebnice pro základní školy a víceletá
gymnázia pro 6. – 9. Ročník: Rauner, nakl. Fraus
- Tabulky pro základní školu: Běloun, nakl. Prometheus
Sešity a další pomůcky
- školní sešity – velké bez linek 440 nebo 460 nebo dle uvážení učitele
- na prověrky papíry
3. Soutěže

 Fyzikální soutěž žáků 9. tříd - okresní přebor
Z naší školy se zúčastnilo 5 žáků,

25. 11. 2016

celkem: 18 soutěžících z 4ZŠ a gymnázií

Naši nejúspěšnější řešitelé:

jméno:

třída:

umístění

Vojtušová Lucie

9. A

4. místo

Zvoníček Jiří

9. A

5. místo

Zlámal Jan

9. D

7. místo
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 Fyzikální soutěž žáků 8. tříd - okresní přebor

28. 4. 2017

Z naší školy se zúčastnilo 11 žáků, celkem: 30 soutěžících z 4ZŠ a Gymnázia KM
Naši nejúspěšnější řešitelé:

jméno:

třída:

umístění

Ivánek Tomáš

8. A

8. místo

Pluhař David

8. A

9. místo

Sedláček Jan

8. B

10. místo

 Chemická olympiáda: 9. ročník
Školní kolo:
celkem: 5 žáků
Okresní a krajské kolo:
jméno:
třída:

okr. kolo
7. 3. 2017

kraj. kolo
28. 3. 2017

Zvoníček Jiří

9. A

1. místo

3. místo

Zbořilová Isabella

9. A

3. místo

12. místo

Františová Eliška

9. A

8. místo

-

 Přírodovědný Klokan 8. - 9. tř.:
škol. kola se zúčastnilo:

12. 10. 2016

33 žáků

1. místo

Kočař Tomáš

8. C

2. místo

Buksa Radim

9. A

3. místo

Sládeček Daniel

8. B

4. Realizované akce
 Exkurze: Učivo bylo doplněno řadou exkurzí:

Roč.

Exkurze:

Termín:

8. ročník

VIDA Brno:

11. 10. 2016

8. ročník

Úpravna vody, KM

3.- 4. 11. 2016

Krásná, Mihaldová

9. ročník

Malý svět techniky Ostrava

30. 11. 2016

Krásná, Mihaldová

Doprovod:
Mihaldová, Krásná
Letková, Lehkoživ

5. Plnění tematických plánů:


Učivo bylo probráno v obou předmětech dle tematických plánů v souladu se ŠVP



Vyučující plně využívali v hodinách digitální učební materiály, vypracované v rámci
projektu EU - peníze školám.
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6. Vzájemné náslechy v hodinách:
KDO

DATUM

KAM

Krásná

Hajdinová

22. 12. 2016

M 9. B

Letková

Winterová

7. 6. 2017

M 7. E

Lehkoživ

Letková
Lehkoživ
Hajdinová

17. 3. 2017

F 9. C

14. 11. 2016
22. 12. 2016

F 7. A
M 9. B

Mihaldová


KOMU

Proběhly i hospitace inspektorky Mgr. Zuzany Műckové z ČŠI v hodinách fyziky:
U p.uč.:
Letkové: v 9. C; 8. 2. 2017
Mihaldové: v 8. C; 9. 2. 2017


Proběhl kurz PRAKTICKÝCH CVIČENÍ Z CHEMIE A PŘÍRODOPISU na
Tauferově střední odborné škole veterinární v Kroměříži:



Ukázkové hodiny pro prváčky:
 organizace
Ch:
Krásná: 8. D pro 1. D, 22. 12. 2016

8. Požadavky, připomínky:
- PKF-CH navrhuje konání schůzek předmětové komise pouze 3x za rok (srpen, leden a
květen), neboť se všemi členy průběžně projednáváme všechny aktuální akce, exkurze,
soutěže
a problémy
9. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
- finanční příspěvek 2500 Kč byl použit převážně na nákup odměn (soutěže, olympiády)
a potřeb pro práci PKF-CH (kancelářské potřeby)
V Kroměříži dne 19. 6. 2017
Mgr. Silvie Mihaldová – vedoucí PK fyzika-chemie
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Příloha 9.
Předmětová komise výtvarné a hudební výchovy – závěrečná zpráva školní rok
2016/2017
PK pracovala ve složení: Mgr. Eva Zavadilová, Ivana Mlýnková, Dušan Okénka, Jana
Němečková a Rudolf Gregor

1. Vyučující v jednotlivých třídách
Hudební výchova: Mgr. Jana Němečková 6. A, B, C, D, 7. B
Dušan Okénka – 7. A, C, D, 8. A, B, C, D a 9. A, B, C, D od 21. 2. 2017
převzal výuku v těchto třídách Rudolf Gregor
Výtvarná výchova: Mgr. Eva Zavadilová – 7. A, B, C, D, 8. C + výtvarné praktikum 7. ročník
Mgr. Ivana Mlýnková – 6. A, B, C, D, 8. A, B, C, D a 9. A, B, C, D
2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice:
Učebnice hudební výchovy pro 6. -9. ročník
Zpěvníky: Já písnička
Sešity a další pomůcky
Notové sešity
Bobotubes
3. Soutěže
Požární ochrana očima dětí
4. Realizované akce
Výchovné koncerty - zájezdy pořádané pro 7. a 8. ročník zlínskou filharmonií
Velikonoční a vánoční jarmark
Výstava Zd. Buriana – Knihovna Kroměřížska – duben 2017
Projekty:
Bezpečná škola 8. ročník – Rakousko – výtvarná i hudební dílna – září 2016
Týden jazyků – Anglie – 7. ročník
9. ročník – tabla, dárky pro rodiče, dárky určené k zápisu a pro seniory
Fandící transparenty určené na celorepublikové kolo Minikopané
Kroměřížské hudební instituce - květen 2017 – 6. ročník

5. DVPP učitelů:
Průběžné, individuální
6. Plnění tematických plánů:
V normě, v souladu s ŠVP
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7. Vzájemné náslechy v hodinách:
Eva Zavadilová ve výuce třídy 7. B – 24. 4.
Rudolf Gregor ve výuce třídy 6. C – 28. 2.
8. Požadavky, připomínky:
HV Stojan na mikrofon
Propojovací kabely
Nová – menší ozvučovací aparatura
VV Věšák
Hliníkové schůdky (výška až po strop)
2x prodlužovací kabel
Nová učitelská židle, skříně do ateliéru
Laminovačka A4
9. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
viz vyúčtování příspěvku
10. Jiné
V Kroměříži dne 19. 6. 2017
Mgr. Jana Němečková – vedoucí PK hudební a výtvarná výchova
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Příloha 10.
Předmětová komise pracovní výchovy – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení: p. Škvarlová, p. Lehkoživ, p. Krejčiřík, p. Zavadilová Eva, p.
Droščák
1. Vyučující v jednotlivých třídách
6 Pč
7
Pč
8 Pč
A ŠKV
A
Krej
A LEH
B DROŠ
B
Krej
B LEH
C ZAV/DRO C
Krej
C LEH
D ZAV/LEH D
Krej
D LEH
TK LEH

Pč -VD
Zav.E
Zav.E
Zav.E
Zav.E

9
A
B
C
D

Pč TP
Dro
Dro
Leh
Leh

Pč -VD
Zav.E
Zav.E
Zav.E
Zav.E

2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
7.ročník Mami , pusť mě k vaření

PRÁCE, SPL

Sešity a další pomůcky
- sešity pro předmět pracovní výchovy – technické práce – sešit 445
- sešity pro předmět pracovní výchovy – pěstitelství, vaření sešit 540
- prezentace a digitální učební materiál pro výuku tech. práce pěstitelství, vaření 6. -9. ročník
3. Soutěže
Okresní kolo - Dopravní soutěž mladých cyklistů Kroměříž na dětském dopravním
hřišti v Kroměříži 16.5.2017 8 žáků z 6D získali 4. a 5. místo+ Mgr. Lehkoživ
soutěž MLADÝCH ODBORNÍKŮ na COPTU Kroměříž
pro žáky 7. -9. tříd základních škol 1. místo- Jan Vacula 9C 2. místo Daniel Dušek 9C+
Mgr. Lehkoživ
soutěž Holešovská regata 16. 6.2017soutež Základních škol- Netradiční plavidla žáci
8. D + p. Krejčiřík

4. Realizované akce
- Akce vaření k Týdnu evropských jazyků 27. 9. 2016
ochutnávky cizích jídel pečení preclíků žákyně 8 p. Škvarlová
- Akce Podzimní výstava dýní, kukuřice a výrobků z nich
v atriu školy září – říjen p. Škvarlová
- Akce - Sběr kaštanů od 3.10. - 19. 10. 2016 množství 6 6480,-kg, žákům
byly vyplaceny peníze a odměny pro nejlepší sběrače kaštanů 2kč / 1 kg
p. Škvarlová, Lehkoživ, Krejčiřík, Droščák
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- Akce v Týdnu zdravé výživy 27.3. -313.2017zapojení I. i II. stupně z peněz SRPDŠ
výroba zdravých svačinek ve třídách p.Škvarlová, Zavadilová E., Krejčiřík
- Akce sběr papíru pro školu 24.4. -27. 4. 2017(jen do čtvrtku) množství 16060,-kg
p.Škvarlová , Lehkoživ, Krejčiřík, Droščák

-exkurze do Chropyňských strojíren + Plastika Kroměříž 2. 6. 2017 8. A, B, C, D
organizace p. Škvarlová
5. Projekty
- 6. ročník Vánoce ve škole, Velikonoce ve škole, pěstování dýní
- 7. ročník Vánoce ve škole, Velikonoce ve škole
- 8. ročník Den zahraniční kuchyně
- 9. ročník Holešovská regata
1. stupeň je přihlášen do akce ,,Jahůdky do škol,,- k 5. 5. 2017 Happy snack - celý
4. ročník (119 dětí) p. Škvarlová ,p. Kuchaříková
6. DVPP učitelů:
neproběhlo
7. Plnění tematických plánů:
- v 6. -9. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP, měníme pouze tematické výrobky
8. Vzájemné náslechy v hodinách:
neproběhlo
9. Požadavky, připomínky:
- položení lina na pracovní stoly v dílnách
- zakoupení 4 jednoduchých laviček do atria (pro výuku v atriu)
10. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
- finanční příspěvek 3500,-Kč byl použit pro nákup věcí pro – Týden zahraniční kuchyně
a Týden zdraví, potřeby pro projektové práce
11. Jiné
V Kroměříži dne 12. 6. 2017

Mgr. Iva Škvarlová - vedoucí předmětové komise pracovní výchovy
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Příloha 11.
Předmětová komise tělesné výchovy – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení: Adamík, Droščák, Klimek, Krejčiřík, Liplová, Petříková
1. Vyučující v jednotlivých třídách
6 TV
7
TV
A Ada/Krej A Droš/Ada
B Droš/Krej B
Ada/Krej
C Ada/Krej C
Droš/Ada
D Ada/Petř D Ada/Petř
PA Krej
ZS Droš

8
A
B
C
D

TV
Droš/Lip
Klim/Krej/Lip
Droš/Lip
Droš/Lip

9
A
B
C
D

TV
Droš/Lip
Ada/Krej/Lip
Droš/Lip
Droš/Lip

2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících

3. Soutěže
 Přespolní běh
o okresní finále (5. 10. 2016)
o krajské finále (12. 10. 2016) a republikové finále (20. 10. 2016) – 4.místo
v kategorii starších žáků, ostatní družstva vypadla během okresního a
krajského kola
 Minifotbal hoši a dívky
o okresní finále (10. 10. 2016 – hoši; 5. 4. 2017 - dívky)
o krajské finále (27. 4. 2017 – hoši i dívky)
o republikové finále (25. -26. 5. 2017) – 3. místo v kategorii chlapců a 6. místo
v kategorii dívek
 Floorbal
o okresní finále (23. 11. 2016 – kat. III.; 24. 11. 2016 – kat IV.; 29. 11. 2016 –
kat. II.)
o krajské finále (25. 1. 2017 – kat. III.) – 3. místo
 Halový fotbal
o Okresní finále (29. 11. 2016 – dívky; 30. 11.2016 – hoši) – 1. místo v kategorii
starších žaček
o Krajské finále (8. 12. 2016) – 4. místo v kategorii starších žáků
 Atletický čtyřboj
o Okresní finále (25. 4. 2017)
o Krajské finále (31. 5. 2017)
 Pohár rozhlasu
o Okresní finále (11. 5. 2017 – kat. IV.; 12. 5. 2017 – kat. III.)
o Krajské finále (17. 5. 2017) – 2. místo – starší i mladší žáci, 5. místo – starší i
mladší žákyně
 OVOV
o Okresní finále (10. 5. 2017) - účast
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Nohejbal
o Okresní finále (31. 5. 2017) – 1. místo
McDonalds Cup
o Okrskové finále (25. 4.2 017)
o Okresní finále (10. 5. 2017 – kat. I.; 11. 5. 2017 – kat. II.)
Volejbal (kategorie IV.)
o Okresní finále (22. 3. 2017)
o Krajské finále (26. 4. 2017) – 3. místo starší žáci, 4. místo starší žákyně
Volejbal mix 3+3 (kategorie III.)
o Okresní finále (5. 4. 2017) – 2. místo
Basketbal
o Okresní finále (21. 3. 2017) – 3. místo starší žáci
o Krajské finále (29. 3. 2017) – 2. místo starších žaček
Vybíjená
o Okresní finále

4. Realizované akce








Atletický 4boj – atletické závody pro kategorii III. a IV.
Pohár rozhlasu – atletická soutěž družstev (kategorie III. A IV.)
Minikopaná dívek a chlapců – všechna kola (okresní, krajské a republikové finále)
OVOV – soutěž na všestranné zaměření
Sportovní soustředění 6. B – Roštín
LVK pro 7. ročník
Turistický kurz ve Slovenském Ráji pro 9. ročník

5. Projekty
6. DVPP učitelů:
 Neproběhlo
7. Plnění tematických plánů:
 v 6. -9. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP
8. Vzájemné náslechy v hodinách:
Nepřetržitě
9. Požadavky, připomínky:
 obnova materiálu a pomůcek probíhá postupně a bez větších problémů
 Výběr nové lokality na LVK – rozdělit na 2 kurzy
10. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
- finanční příspěvek 12.000,-Kč byl použit na platbu příspěvků, cestovné, startovné a další
potřeby spojené s reprezentací školy
11. Jiné
V Kroměříži dne 12. 6. 2017
Mgr. Martin Adamík - vedoucí předmětové komise tělesné výchovy
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Příloha 12.
Předmětová komise Výchovy k občanství, Výchovy ke zdraví a Etické výchovy –
závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení:
Hajdinová S., Petříková R., Adamík M., Krejčiřík P., Letková O., Mlýnková I., Zlámalová I.,
Winterová E., Pekařová A.
1. Vyučující v jednotlivých třídách
Rozdělení tříd a předmětů VO, VZ, EV - 2016/2017:
jméno
Výchova k občanství
Výchova ke zdraví
Etická výchova
8B
8B
Krejčiřík
7B
7B
Adamík
9
ABC
6 ABC
Hajdinová
7A
9D
Pekařová
7D
Zlámalová
7C
8 ACD
Mlýnková
7C
8 ACD 9 ABCD
Letková
7A
Winterová
7D
6D
Petříková
2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
- sada učebnic OBČANSKÁ VÝCHOVA A RODINNÁ VÝCHOVA pro 6. – 9. ročník
(Fraus)
- rozšiřující učebnice a materiály pro učitele pro ročníky a předměty:
OV – nakl. Fortuna, OV – Valenta, OV – nakl. Olomouc, OV – nakl. SPN, OV a RV – nakl.
Fraus, RV – nakl. Fortuna, Volba povolání – Most, Raabe, Drogy – brožury Sám sebou,
Ochrana člověka za mimořádných situací – brožura, kopírované materiály
Sešity a další pomůcky
- sešit – malý tenký linkovaný 524 nebo dle uvážení učitele
3. Soutěže
- Sportovně-branný den IZS (Popovice) – 1. kolo krajské soutěže POKOS
(Mlýnková + 8A, 4. místo)
4. Realizované akce
6. – 9. ročník
- projektový den Klima třídy
6. ročník
- seznamovací kurz (6ABC)
- výstava Muzeum Kroměřížska – Jak se žije s handicapem (6ABC)
7. ročník
- beseda Kyberšikana (7D)
- výstava Muzeum Kroměřížska – Jak se žije s handicapem (7D)
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8. ročník
- návštěva IPS ÚP Kroměříž
- přehlídka středních škol
- projektový den BŠ – 8 + 1 – Bezpečná cesta do školy
- beseda Příprava k obraně státu – POKOS
- Peer program
9. ročník
- návštěva IPS ÚP Kroměříž
- přehlídka středních škol
- návštěva SŠHS – prezentace školy
- projektový den BŠ – 9 + I. stupeň
- beseda Kyberšikana (9A)
5. DVPP učitelů:
Hajdinová
pracovní setkání výchovných poradců k problematice kariérového poradenství
– OHK (září 2016, Zlín)
význam poznávání profesí pro volbu povolání – IPS ÚP (říjen 2016, Kroměříž)
školení lektorů etické výchovy – EF (říjen 2016, Praha)
Mlýnková
POKOS (metodický seminář)
6. Plnění tematických plánů:
- tematické plány EV v 6. ročníku a tematické plány VO a VZ v 7. – 9. ročníku jsou plněny
podle ŠVP
7. Vzájemné náslechy v hodinách:
kdo:
ke komu:
HAJDINOVÁ
VZ 7C LETKOVÁ – ÚT 4. 4. 2017
PETŘÍKOVÁ
VZ 7A WINTEROVÁ – ČT 6. 4. 2017
PEKAŘOVÁ
VO 8D MLÝNKOVÁ – ST
WINTEROVÁ
EV 6D PETŘÍKOVÁ – ÚT 4. 4. 2017
8. Požadavky, připomínky:
- zvážit možnost výměny učebnic – nutno zjistit nabídku na trhu
9. čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
- finanční příspěvek 1000,- Kč byl čerpán na spotřební a organizační materiál (papíry, fixy na
textil, výkresy, org. boxy apod.) využívaný v hodinách VO, VZ, EV
10. Jiné
--V Kroměříži dne 15. 6. 2017
Mgr. Světlana Hajdinová - vedoucí předmětové komise VO, VZ, EV
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Příloha 13.
Předmětová komise Informatiky – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
PK pracovala ve složení: Droščák, Klimek, Krejbichová, Kucharčíková
1. Vyučující v jednotlivých třídách
6 INF
7 INF
A Kli
A Ada
B Kli
B Ada
C Droš/Krejb C Ada
D Droš/Krejb D Krejb
2. Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice:
Nepoužívá se.
Sešity a další pomůcky
Sešit na zápisy učiva a poznámek.
3. Soutěže
Neproběhly.
4. Realizované akce
Pomoc jiným předmětům při zpracování závěrečných prací a postupů.
(Vv, Pv, JČ, Hv, JA/N/F, … )
5. DVPP učitelů:
Neproběhlo.
6. Plnění tematických plánů:
V 6. - 7. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP.
7. Vzájemné náslechy v hodinách:
Po domluvě, 1x ročně.
8. Požadavky, připomínky:
Stav HW vybavení učeben, fixy na interaktivní tabule.
9. Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
Neproběhlo.
10. Jiné
/
V Kroměříži dne 19. 6. 2017.
Petr Droščák - vedoucí předmětové komise informatiky.
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Příloha 14.
Metodické sdružení I. stupeň – závěrečná zpráva školní rok 2016/2017
MS pracovalo ve složení:
J.Bečicová, M.Danielová, B.Dostalíková, P.Dřímalová, A.Dubová, M.Günterová,
M.Hladilová,
A.Hrbasová, E.Janoušková, L.Klechová, T.Kočířová, H.Koláčková, M. Kuchaříková,
E.Komínková, V.Němcová, E.Plačková, D.Račanská, M.Rozmánková, M.Skácelová,
K.Šišáková, J.Šlosar, M.Šustková, J.Vaďurová, P,Zachová
1.
Vyučující v jednotlivých třídách
I. A M. Günterová
I. B E. Plačková
I. C M. Danielová
I. D K. Šišáková
II. A J. Bečicová
II. C J. Vaďurová

II. B M. Rozmánková
II. D M. Hladilová

III. A E. Komínková
III. C A. Dubová

III. B E.Janoušková
III. D T. Kočířová

IV. A A. Hrbasová
IV. C M. Šustková

IV. B P. Zachová
IV. D P. Dřímalová

V. A L. Klechová
V. C J. Šlosar

V. B V. Němcová
V. D B. Dostalíková

IV. E D. Račanská

V.E M. Skácelová

2.
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
--Sešity a další pomůcky - - 3.
Soutěže
školní kola
1. ročník: Pěvecká
Recitační
Vybíjená
2. ročník: Pěvecká
Recitační
Matematický
Vybíjená
3.ročník: Pěvecká
Recitační

12 žáků
12 žáků
celý ročník
12 žáků
12 žáků
CVRČEK

celý ročník
celý ročník

12 žáků
12 žáků
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Matematický KLOKÁNEK
Olympiáda v AJ

20 žáků
10 žáků

4. ročník: Pěvecká
14 žáků
Recitační
16 žáků
Matematický KLOKÁNEK
Olympiáda v AJ

25 žáků
16 žáků

5. ročník: Pěvecká
Recitační
Matematická olympiáda
Matematický KLOKÁNEK
Pythagoriáda
Vybíjená
Olympiáda v AJ
Lehkoatletický trojboj
Šplh
Přeskoky přes švihadlo
vyšší kola
Recitační – okresní kolo
Adéla Salajková I. D
…
Matyas Číšecký III. D
…
Anna Kučerová III. A
…
Zuzana Madejewski IV. E …
Nela Setinská V. B
…

9 žáků
16 žáků
18 žáků
99 žáků
102 žáků
40 žáků
10 žáků
30 žáků
14 žáků
17 žáků

1. místo
3. místo
bez umístění
2. místo
1. místo

krajské kolo
Nela Setinská V. B
… bez umístění
Šachový turnaj – okresní kolo
Tomáš Kubín III. B
… 1. místo
Jan Klečka, Lukáš Pochylý, Mikuláš Hříbek V. D

… 1. místo

krajské kolo
Jan Klečka, Lukáš Pochylý, Mikuláš Hříbek V. D

… bez umístění

Pythagoriáda – okresní kolo
Kateřina Krásná, Tereza Řezáčová V. A

… bez umístění

Vybíjená – okrskové kolo
… 1. místo
okresní kolo
… bez umístění
L. Pochylý, J. Klečka, P. Szcotka, O. Navrátil, Š. Buček, M. Hříbek, M. Němeček, M. Šikula,
J. Kutěj, F. Zdráhal, P. Doskočil,T. Odložilík
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Florbal – okresní kolo … bez umístění
P.Szcotka, F.Zdráhal, R.Tunker, R.Vypušťák, F.Junák
Mc Donalďs cup 1. – 3.třída okrskové kolo … 5.místo
D.Klimek, V.Kolařík, D.Navrátil, T.Hromada, M.Šívara, V.Švejcar, F.Balšánek,
J.Kolomazník, T.Kubín, A.Čech, Z.Tobolík,J.Zlámal,M.Panzar, T.Větrovec, O.Pohanka
Mc Donalďs cup 4. – 5.třída
okrskové kolo … 1. místo
L.Pochylý, D.Ďurkáč, J.Svoboda, F.Zdráhal, J.Klečka, Š.Buček, D.Sedlák, V.Dřímal,
M.Hříbek, T.Frkal,T.Bata, T.Sedláček
Mc Donalďs cup 4. – 5. třída
okresní kolo … 5. – 6.místo
V.Avramov, L.Pochylý, D.Ďurkáč, J.Svoboda, F.Zdráhal, J.Klečka,
Š.Buček, D.Sedlák, V.Dřímal, M.Hříbek, T.Frkal,T.Bata,P.Szcotka, T.Sedláček
4.
Realizované akce
1. ročník
Dům kultury: Tři přadleny
Tři čuníci
Koncert ZUŠ
Královna Koloběžka
Knihovna: Skříp, škráb, žbluňk – beseda
Pasování na čtenáře
Třída: Týden zdraví
Bezpečná cesta do školy
Zdravé zoubky
Zámek: Pasování na čtenáře
Hřiště HS: Republikové finále v minifotbale
Den s fotbalem
Škola v přírodě – Rožnov pod Radhoštěm
Knihovna Hulín – beseda I. D
2. ročník
Dům kultury: Tři přadleny
Tři čuníci
Koncert ZUŠ
Královna Koloběžka
Muzeum: Od pučálky k beránkovi
Poznávej se
Knihovna: Etika – beseda
Kino Nadsklepí: Lichožrouti
Hudebna: školní divadlo Sněhurka
Výlet: ZOO Lešná II. B,D
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Hoštětín – stará řemesla II. B,D
Tauferova střední škola – exkurze II. B,D
Hřiště HS: republikové finále v minifotbale
Škola v přírodě – Roštín II. A,C
Výstaviště Floria: Dětský svět
Hulín – muzeum hraček II. B,D
3. ročník
Dům kultury: Tři přadleny
Tři čuníci
Koncert ZUŠ
Puss in Boots
Putování za zlatou višní
Knihovna: Kapřík Metlík – autorské čtení
Třída: Hravá věda
Hudebna: Sněhurka – školní divadlo
Technické muzeum Brno: Dinosauři na řetězu
Podzámecká zahrada: Lesní pedagogika
Výlet: ZOO Lešná
Hřiště HS: Republikové finále v minifotbale
4. ročník
Dům kultury: Pověsti pro štěstí
Koncert ZUŠ
Puss in Boots
Mrazík
Královna Koloběžka
Muzeum: Jak se žije s handicapy
Příběhy svatebních šatů
Vánoce v kuchyni našich babiček
Když jsem já sloužil
Od pučálky k beránkovi
Knihovna: Handicapy v příbězích o dětech
Jak se rodí příběh
Astrid Lindgrenová
Příběh komiksu
Řecké báje a pověsti
Kino Nadsklepí: Lichožrouti
Třída: Hravá věda
Dopravní výchova
Beseda o Africe
Divadlo Zlín: Šípková Růženka
Výstaviště Floria: Dětský svět
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Výlet: Modrá
ZOO Lešná – exkurze
Nádvoří školy: POKOS – ukázka vojenské techniky
Hřiště HS: Republikové finále v minifotbale
Velké náměstí: Den vody
Dopravní hřiště: Průkaz cyklisty
5. ročník
Dům kultury: Pověsti pro štěstí
Koncert ZUŠ
Puss in Boots
Královna Koloběžka
Muzeum: Jak se žije s handicapem
Lekce etiky
Knihovna: Nebezpečí internetu
Třída: Kouření – tvá volba
První pomoc V. E
Hudebna: Sněhurka - školní divadlo
Dopravní hřiště: Den bez aut
Chodba školy: Zpívání s kytarou
Planetárium Brno: Úžasné planety
Výlet: Brno – VIDA centrum
Hřiště HS: Republikové finále v minifotbale
Nádvoří školy: POKOS – ukázka vojenské techniky
5.
DVPP učitelů:
Jazykový kurz AJ: Šišáková, Bečicová, Hladilová, Rozmánková, Vaďurová, Dubová,
Janoušková, Kočířová, Hrbasová, Šustková, Dřímalová, Zachová
Jazyková škola A-HA: Hrbasová
Školní psycholog – „Jednání s rodiči“: Hrbasová, Šustková, Dřímalová, Dubová, Janoušková, Komínková, Šišáková, Danielová, Günterová,
Plačková, Kočířová, Hladilová
„Poruchy chování“: Šustková, Janoušková, Hladilová, Vaďurová,
Danielová, Günterová, Kočířová
POKOS Zlín: Janoušková
Kázeňské problémy ve třídě: Dubová
Čtenářská gramotnost EDUPRAXE: Bečicová, Vaďurová
Barevný volejbal do škol: Vaďurová, Dřímalová
Zdravotní kurz: Dřímalová
Lyžařský instruktor: Dřímalová
Společná školení
K.Opravil: Komunikace v týmu – profil učitele, vztahy na pracovišti

73

Školení PO
Program SAS
Inkluze
6.
Plnění tematických plánů:
- tematické plány v 1. - 5. ročníku jsou plněny podle ŠVP
7.
Vzájemné náslechy v hodinách:
Datum Předmět
Hospitující Vyučující
2. 12. 2016 Čj
Račanská
Šustková
7. 2. 2017 Aj
Kočířová
Dubová
7. 2. 2017 Vl
Dubová
Kočířová
10. 2. 2017 Čj
Šustková
Račanská
27. 2. 2017 Pr
Danielová
Günterová
6. 3. 2017 Pr
Günterová
Danielová
13. 3. 2017 Cj
Skácelová
Günterová
15. 3. 2017 Tv
Dřímalová
Hrbasová
16. 3. 2017 Pv
Plačková
Šišáková
16. 3.2017
Čj
Janoušková Komínková
17. 3. 2017 Čj
Šišáková
Skácelová
22. 3. 2017 Čj
Komínková Janoušková
4. 4. 2017 Aj
Zachová
Dřímalová
26. 4. 2017 Čj
Hrbasová
Zachová
5. 6. 2017 Aj
sdílená hodina
8.

Požadavky, připomínky:
- - -

9.
čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
viz. přehledy vyúčtování jednotlivých učitelů
10.

Jiné
- - -

V Kroměříži dne 13. června 2017
Mgr. Martina Günterová - vedoucí Metodického sdružení
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