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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

Ředitel školy:

Mgr. David Klimek
Racková 91
760 01 Zlín
pověřen řízením od 1. 7. 2018

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. 2022
počet tříd

1. st.
2. st.
ŠD
ŠJ
ŠK

20
19
6 oddělení
1
1

počet žáků/
strávníků

počet žáků
na třídu

175

29,1
-----

počet
fyzických
PP/ŠJ
33
6
10
1

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,
od 28. 6. 2018 převedeno na spolek SRPDŠ Slovan,
Školní sportovní klub Slovan

ZŠ Slovan je největší základní školou v Kroměříži. Byla otevřena 1. září 1973. Školní areál
tvoří pět pavilonů, školní pozemek, dvě nádvoří, minipark školní družiny a venkovní sportovní
areál. Ve třech učebních pavilonech je 40 kmenových tříd, odborné pracovny fyziky, chemie,
přírodopisu, hudební výchovy, tři 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.
Jednotlivé 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 druhá tělocvična s gymnastickým sálkem v prvním poschodí.
Jako organická součást školy pracuje školní družina s šesti odděleními. V současné době je zde
zapsáno 175 dětí 1. až 3. ročníku. Těm se věnuje šest vychovatelek. Odpolední činnost starších
žáků zajišťuje školní klub, který je umístěn v prostorách propojených s počítačovou učebnou.
Počet žáků školy se pohybuje okolo 900, pedagogických pracovníků je 71. O chod školy a
školní jídelny se stará 22 správních zaměstnanců. Výuka ve všech ročnících probíhá podle
školního vzdělávacího programu „Slovan“, který jsme k 1. 9. 2022 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, Skutečně
zdravá škola a Etická škola.
ZŠ Slovan vždy kladla důraz na přírodovědné předměty, sport a na jazykové vzdělávání. S
výukou 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 se snažíme podporovat i zahraničními
poznávacími pobyty.
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Naše spolupráce se ZUŠ v Kroměříži je již mnohaletou tradicí. Společně organizujeme v
prvních třídách výuku hry na zobcovou flétnu přímo v prostorách školy.
Značné úsilí věnujeme prezentaci školy. 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, vystoupení dramatického kroužku školní
družiny a pěveckého sboru.
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 i kraje.
Svým žákům škola nabízí kvalitní výuku a 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.
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 volitelných předmětů jako je
anglická konverzace, počítačová gramotnost, technické kreslení, pohybové aktivity, základy
sebeobrany, ekologický seminář, a výtvarné praktikum. Žáci mají možnost zúčastnit se
sportovních a seznamovacích soustředění, lyžařských výcvikových kurzů, turistických kurzů a
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 audio orální 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

Volitelné předměty:

technické kreslení
pohybové aktivity
anglická konverzace
ekologický seminář
základy sebeobrany
výtvarné praktikum
počítačová gramotnost

Volitelné předměty jsou podle ŠVP realizovány v 7. ročníku
Zájmová činnost:

logopedický kroužek, metoda dobrého startu, výtvarný kroužek,
dopravní kroužky, pohybové hry, kroužky nápravné péče,
keramický kroužek, zdravotnický kroužek, kroužek vybíjené.
Nabídka dalšího množství zájmových útvarů naukových,
sportovních a uměleckých činností je soustředěna do školního
klubu a školní družiny.
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3. Personální zabezpečení školy
3.1 Pedagogičtí pracovníci
Profese

Fyzický
počet

Učitel 1. stupně
Učitel 2. stupně
Vychovatel ŠD
Vychovatel ŠK
Asistent pedagoga
Školní psycholog
Speciální pedagog

29
36
6
1
6
1
1

Přepočtený
počet na
úvazky
23,1
32,4
5
0,88
4,17
1
1

Kvalifikace
splněna

Kvalifikace
nesplněna

23,1
30,35
6
1
4,17
1
1

0
2,05
0
0
0
0
0

Kvalifikace
splněna

Kvalifikace
nesplněna

1
1
8
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0

3.2 Nepedagogičtí pracovníci
Profese
Vedoucí školní jídelny
Hlavní kuchařka
Kuchařka
Účetní ŠJ
Účetní ZŠ
Ekonom
Školník
Údržbář
Uklízečka

Fyzický
počet
1
1
8
1
1
1
1
1
7

Přepočtený
počet na
úvazky
1
1
7,5
1
1
1
1
0,75
7
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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. Byly preferovány on-line vzdělávací kurzy. Většina
učitelů se průběžně zapojovala do vzdělávacích seminářů zaměřených na práci s ukrajinskými
žáky.
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.
Všichni zaměstnanci byli proškoleni v otázce poskytování první pomoci.
Přehled DVPP :
č.
název vzdělávací aktivity
Vedení školy
Metodická podpora pro ředitele škol
Vzdělávání učitelského sboru
Školení bezpečnosti práce
Specializační studium
Studium speciální pedagogiky – rozšiřující
Studium výchovného poradenství
Individuální vzdělávání
Motivační setkání učitelů cizích jazyků
Seminář J.A. Komenský
Metodická podpora k výuce ukrajinských žáků
Management
Edookit – školení pro administrátory
Didaktika
Zdravotník zotavovacích akcí

počet
1
89
1
1
1
2
20

2
2
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5. Žáci školy
Základní škola Slovan se těší trvalému zájmu žáků a zákonných zástupců. 79 pedagogů a 22
správních zaměstnanců zabezpečovalo od 1. 9. 2021 chod školy pro 881 žáků. První stupeň
navštěvovalo 449 žáků (218 chlapců a 231 dívek), druhý stupeň pak 432 žáků (234 chlapců
a 198 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 místních částí
Kroměříže a okolních vesnic.
Pro příští školní rok jsme naplnili čtyři první třídy, celkem 102 žáků. Podařilo se nám také snížit
úbytek způsobený odchodem žáků 5. ročníku na osmiletá gymnázia. Do 6. ročníku jsme přijali
také žáky z jiných škol.
Téměř 95% žáků se ve škole také stravovalo, 90 % žáků prvního a druhého ročníku a část žáků
3. ročníku navštěvovalo školní družinu a kapacita školní družiny tím byla naplněna.

5.1 Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch žáků dle tříd ve škole za 1. pololetí školního roku 2021/2022
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Celkový prospěch žáků dle tříd ve škole za 2. pololetí školního roku 2021/2022

11

5.2 Zapsaní a zařazení žáci:
zapsaní do
1. tříd 2020/2021
136

počet žádostí o odklad
34

nastoupí do
1. třídy 2020/2021
102

5.3 Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol

5.4 Výchovné problémy řešené ve školním roce
V letošním školním roce se řešily problémy týkající se účasti žáků ve výuce, docházky žáků na
prezenční výuku a omlouvání absence, časté pozdní příchody do školy a do vyučovacích hodin,
neplnění školních povinností, hlavně zapomínání pomůcek a úkolů, vyrušování, nevhodné
chování ke spolužákům, a nevhodné chování k vyučujícím.
Při řešení spolupracovali třídní učitelé se školním psychologem a vedením školy, v
odůvodněných případech bylo jednání vedeno s rodiči a dalšími vyučujícími.
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.
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Přehled výchovných opatření dle tříd za 1. pololetí školního roku 2021/2022
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Přehled výchovných opatření dle tříd za 2. pololetí školního roku 2021/2022

Vysvětlivky:
NTU – napomenutí třídního učitele
DTU – důtka třídního učitele
DŘŠ – důtka ředitele školy
PTU – pochvala třídního učitele
PŘŠ – pochvala 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
Letošní školní rok již nebyl tolik poznamenán šířením viru Covid 19, takže se řada akcí opět
mohla uskutečnit. Příkladem může být Týden otevřených dveří v prvních třídách, zápis „Na
nečisto“, zápis do prvních tříd, okresní kola atletických soutěží, okresní kola fyzikálních
soutěží, celoškolní projektové dny Klima školy nebo Den napříč školou s J.A. Komenským,
adaptační a sportovní kurzy, školy v přírodě a mnohé další.
V zimních měsících se uskutečnil LVK – lyžařský a snowboardový kurz v Karlově pod
Pradědem pro žáky 7. ročníku. A žáci 8. ročníku se mohli na kurzu na Pradědu zdokonalit
v ovládání běžeckých lyží. Podařilo se nám opět zorganizovat zimní školu v přírodě pro žáky
prvního stupně a v plné míře mohl také opět proběhnout i základní plavecký výcvik žáků 3. a
4. ročníku.
V rámci celoškolního projektu Zdravá škola mohla opět proběhnout řada tradičních aktivit
jako jarní Týden zdraví a bezpečí, schůzky Jídelního klubu, ve kterém se zástupci jednotlivých
tříd schází s vedoucí školní jídelny a prodiskutovávají tematiku zdravého školního stravování.
V letošním roce jsme měli možnost věnovat se i preventivním aktivitám: V rámci dopravní
výchovy, absolvovali všichni žáci 4. ročníku kurz dopravní výchovy, který byl rozdělen na
teoretickou část, která probíhala v rámci kroužků dopravní výchovy ve třídách a praktický
nácvik na nově zrekonstruovaném dopravním hřišti.
Všechny nově utvořené šesté třídy absolvovaly seznamovací soustředění.
Žáci naší školy se účastnili vědomostních a dovednostních soutěží.

Proběhla školní kola a okresní kola Matematických olympiád 5. – 9. ročníků. Matematické
olympiády se zúčastnili žáci všech matematických tříd – celkem 94 žáků. Žáci 9. ročníku byli
velmi úspěšní, 4 postoupili do krajského kola. Pythagoriáda se konala výběrem žáků 2.stupně
– celkem 79 žáků (9 postoupilo do okresního kola). Matematického klokana se účastnilo
celkem 237 žáků z celé školy (od 2. do 9.tříd). Žáci se v letošním školním roce zúčastnili i
nové soutěže Kroměřížská litera, pořádané Knihovnou Kroměřížska a obsadili 1. a 2. místo.
V okresním kole olympiády anglického jazyka získala naše žákyně 2. místo v okrese a 5. místo
v krajském kole. Úspěšně proběhlo i školní kolo Dějepisné olympiády, kterého se účastnilo 25
žáků 8. a 9. ročníku. Velkého úspěchu jsme dosáhli v Soutěži mladých zdravotníků, kde naši
žáci získali 1. místo v oblastním kole a v krajském kole Soutěže mladých zdravotníků 3. místo.
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7. Školní projektové dny
V rámci projektu Počítače ve výuce kroměřížských základních škol každoročně organizujeme
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 letošním školním roce připravili naši učitelé pro své žáky celoškolní projekt zaměřený na
život, dílo a význam osobnosti J.A. Komenského.
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8. Školní klub, školní družina
V šesti oddělení školní družiny s bohatým a rozmanitým programem bylo v letošním roce 175
dětí. Kapacita školní družiny byla zcela zaplněna.
Z bohaté sportovní a kulturní činnosti je možno vybrat například kroužky Výtvarný, Pohybové
hry, Taneční kroužek, Přírodovědný nebo Počítačový kroužek.
Děti ze školní družiny chodily plavat do plaveckého bazénu, navštěvovaly dopravní hřiště,
filmová představení v kině Nadsklepí, besedy v Knihovně Kroměřížska, chodily na vycházky
do přírody a do Podzámecké a Květné zahrady, sportovaly a porovnávaly své síly a dovednosti
v řadě vědomostních i obratnostních soutěží. Účastnily se celodružinových akcí – Bláznivá
módní přehlídka, Čertovská veselice, Perníčková výzva, Hledání klíčů, Miss družinka,
Zahradní slavnost a další.
Na mimoškolní činnost žáků je zaměřen také školní klub.
Školní klub mohli navštěvovat žáci prvního i druhého stupně. Činnost školního klubu byla
zaměřena na ochranu přírody, rozvíjení schopností komunikovat s vrstevníky i dospělými a na
zdokonalování pohybových, výtvarných i hudebních dovedností. Děti se v tomto školním roce
mohly zapisovat do kroužků: Vybíjená, Máme rádi přírodu, Deskové a jiné hry, Zpívání s
kytarou i bez a Výtvarka.
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10. Výchovné poradenství
1. Spolupráce s krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou v KM (KPPP) probíhala i
v letošním roce. Učitelé měli možnost 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 plánů podpory a jejich hodnocení, včetně
podpůrných opatření poskytnutých žákům. Podle požadavků vycházejících z výuky a se
souhlasem rodičů byly odesílány k vyšetření školní dotazníky o žácích.
Škola rovněž využívá možnosti poradenství Speciálního pedagogického centra v KM (SPC) pro
žáky s mentálním postižením.
2. 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. Speciální pedagožka také zajišťovala práci
se žáky při pedagogické intervenci a v předmětu speciální pedagogické péče.
3. Ve spolupráci s IPS ÚP byl žákům 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.
4. Probíhaly také průběžné konzultace s třídními učiteli a snažili jsme se stále pokračovat
v práci s rodiči problémových žáků. Osvědčily se pohovory rodičů těchto dětí s výchovnou
komisí, jíž se většinou účastnil vých. poradce, třídní učitel, vyučující konkrétních předmětů,
školní psycholog, případně podle závažnosti p. ředitel.
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.
5. Konzultace s dětmi probíhaly v období podávání přihlášek na SŠ ohledně výběru školy a
vyplnění přihlášky.
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.
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11. Prevence rizikového chování
Minimální preventivní program školy (dále MPP) byl schválen vedením školy a následně
byl také vyvěšen na webových stránkách školy za účelem zpřístupnění informací veřejnosti.
S obsahem MPP byl také seznámen pedagogický sbor, a to na organizační poradě. Po celý
školní rok byl MPP k dispozici ve sborovně a vyučující byli průběžně informováni o
preventivních akcích, možnostech dalšího vzdělávání či o změnách a aktualitách v rámci
prevence rizikového chování.
Žáci byli na začátku školního roku poučeni o tom, kde mohou vyhledat pomoc při řešení
obtížných situací, byli seznámeni s poradenským pracovištěm školy a možnostmi kontaktování
jeho členů. Dále byla žákům představena nabídka zájmových kroužků ve škole, družině, i v
rámci jiných organizací.
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12. Výsledky inspekční činnosti
V dubnu 2022 proběhlo zjišťování České školní inspekce zaměřené na začleňování žáků
z Ukrajiny do našeho školního vzdělávacího programu. Inspekce zjišťovala také způsob výuky
ukrajinských žáků. 28 ukrajinských žáků bylo podle věku začleněno do 1. až 9. ročníku. Denně
pro ně byla organizována výuka českého jazyka (rodilá mluvčí a učitelka ruského jazyka).

20

13. Základní údaje o hospodaření školy.
Základní škola hospodařila v roce 2021 s finančními prostředky ze státního rozpočtu, s
prostředky od zřizovatele Města Kroměříž a s prostředky vlastními z doplňkové činnosti.
Všechny tyto prostředky byly použity v souladu se zákony.
Prostředky ze státního rozpočtu
Finanční prostředky ze státního rozpočtu nám byly poskytnuty ve výši 62 566 373 Kč. Z toho
jsme obdrželi prostředky na podpůrná opatření ve výši 2 389 506 Kč.
Dále jsme obdrželi prostředky na ostatní náklady - doučování žáků ZŠ k vyrovnání
vzdělávacích ztrát z důvodu pandemie Covid 19 ve výši 287 830, z nichž jsme vyčerpali
70 250 Kč.
Z rozpočtu bylo použito na:
nákup učebnic, pomůcek a školních potřeb .........................523 466,61 Kč
plavecký výcvik žáků .............................................................64 000,00 Kč
mzdové náklady zaměstnanců .........................................44 372 045,00 Kč
zákonné sociální pojištění ...............................................15 014 296,35 Kč
pojištění Kooperativa ............................................................188 317,99Kč
příděl do FKSP ......................................................................894 935,74Kč
cestovné ................................................................................................0 Kč
ochranné pracovní prostředky ..............................................112 289,18 Kč
preventivní prohlídky zaměstnanců .........................................4 600,00 Kč
další vzdělávání pedagogických pracovníků .....................26 341,10,00 Kč
další vzdělávání nepedagogických pracovníků ........................2 678,00 Kč

Prostředky od zřizovatele
Finanční příspěvek od zřizovatele jsme obdrželi za rok 2021 ve výši 6 426 000 Kč. Byl čerpán
v souladu se soustavou závazných ukazatelů. Z limitů prostředků na energie 2 310 000 Kč jsme
nevyčerpaly 841 859,89 Kč. Rezervy vznikly úsporou spotřeby vody ve výši 90 231,48 Kč a
úsporou spotřeby plynu ve výši 6 571,02 Kč. Z limitu prostředků na zákonem stanovené odvody
jsme nevyčerpali 19 564 Kč.
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Z těchto prostředků bylo použito na:
úhradu energií ....................................................................2 218 669,79 Kč
stavební údržbu .................................................................1 135 568,25 Kč
opravy, údržba a revize ........................................................304 360,22 Kč
odpisy DHM .........................................................................114 874,00 Kč
nákup DDHM .......................................................................551 751,36 Kč
plavecký výcvik žáků .............................................................23 040,00 Kč
spotřeba materiálu ................................................................750 529,68 Kč
ostatní služby ........................................................................688 451,83 Kč
mzdové náklady ...................................................................305 000,00 Kč

Ze stavební údržby byla realizována zejména oprava oplocení sportovního hřiště, rekonstrukce
zpevněných ploch, oprava okapových chodníků, výměna oken, klimatizace o opravy v kotelně.
Z rezervního fondu bylo 130 093,00 Kč použito na pokrytí nákladů minulých let OPVVV.
Investiční fond nebyl v roce 2021 použit
Hospodářský výsledek organizace z hlavní činnosti byl kladný a to ve výši 901 785,23 Kč.
Vznikl především úsporou za energie.
Doplňková činnost
Základní škola provozuje jako doplňkovou činnost pronájem prostor tělocvičen a školního
hřiště, pronájem reklamní ploch a vaření pro cizí strávníky.
Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti za rok 2021 byl 50 748,55 Kč.
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14. Stavební a prostorové úpravy financované z rozpočtu
města
V tomto školním roce došlo k úpravám vnitřního atria a školního pozemku, aby mohly tyto
prostory být plně využívány ke vzdělávacímu procesu. Na školním pozemku došlo k o právě
havarijních okapových chodníků lemujících 2. pavilon. Byly osazeny vyvýšené záhony a
opraveny zpevněné povrchy. Vyvýšené záhony budou využity v pracovní výchově.
Proběhla 1. etapa úpravy vchodu do školní družiny – oprava havarijního vstupního chodníku a
vybudování odpočinkové zóny pro čekající rodiče na žáky školní družiny.
Během hlavních prázdniny byl vybudován kabinet pro asistenty pedagoga, jejichž počet se
příchodem žáků s podpůrnými opatřeními zvýšil.
Postupně obnovujeme nábytek ve třídách.
V letošním roce byly zakoupeny a instalovány v dalších kmenových učebnách jednotlivých tříd
nové tabule, které jsou postupně doplňovány o dataprojektory. S touto výměnou také souvisí
výměna stávající kabeláže.
Dále proběhla kompletní oprava jednotlivých plynových kotlů (4 ks) ve školní kotelně.
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16. Spolupráce se SRPDŠ
I v tomto školním roce nadále pokračovala oboustranně prospěšná spolupráce s organizací
rodičů, která již řadu let spolupracuje se školou. Ve spolupráci s hlavním výborem rodičů
vyhlašuje vedení školy počet a termíny třídních schůzek a konzultací. Hodnocení spolupráce je
mimo jiné obsahem plenárního zasedání rodičů, které se koná v závěru školního roku.
Z vybraných prostředků přispělo SRPDŠ každé třídě částkou 2000 Kč na kulturní a společenské
aktivity. Jednotliví vedoucí předmětových komisí obdrželi příspěvek na činnost komise,
dotována byla také 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 jsou základní škola, školní jídelna, školní
družina a školní klub.
Školní areál tvoří čtyři pavilony, školní pozemek, dvě nádvoří, atrium, mini park školní
družiny a venkovní sportovní areál. Ve třech učebních pavilonech je 40 tříd, odborné pracovny
fyziky, chemie, přírodopisu, hudební výchovy, tři 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 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.
Školní vzdělávací program Slovan je vytvořen tak, aby i v příštích letech mohla škola
poskytovat co nejkvalitnější vzdělání všem žákům. Snahou je připravit děti nejen pro další
vzdělávání, ale především pro život.
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.
Škola se také zaměřuje na péči 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 výchovným poradcem, školním psychologem,
speciální pedagožkou a metodičkou prevence sociálně patologických jevů.
Mimo volnočasových aktivit, které spadající do kompetence školní družiny a školního klubu,
nabízíme žákům další kroužky (např. dopravní, keramický, vybíjenou, zdravotnický,
dyslektický, pohybové aktivity, Metodu dobrého startu a podobně).
Efektivní práce školy není možná bez aktivní spolupráce tří základních partnerů – rodičů,
zřizovatele a veřejnosti.
SRPDŠ (Sdružení rodičů, dětí a přátel školy) je platným partnerem při zajišťování
mimoškolních a nadstandartních aktivit dětí a je prostředníkem v komunikaci mezi vedením
školy a rodičovskou veřejností.
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Na rozvoji sportovních činností školy se podílí Školní sportovní klub Slovan, úzce
spolupracujeme s naším partnerem - SK Hanáckou Slavií Kroměříž.
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 Škola podporující zdraví, Etická škola a Rodiče vítáni 2018.
Velkou devizou personálního složení školy je dobře fungující zaměstnanecký kolektiv,
založený na přátelských a kolegiálních vztazích.
Závěrem lze konstatovat, že školní rok 2021/2022 byl opět úspěšný. Podařilo se nám splnit
všechny úkoly, které jsme si zařadili do plánu práce v září 2021 a v průběhu školního roku jsme
připojili a splnili ještě mnohé další.
Školní rok 2021/2022 byl prvním rokem po náročném pandemickém období a tedy rokem
návratu do zajetých kolejí, ale i školním rokem, ve kterém bylo využíváno pozitivních
zkušeností z distanční výuky. Byl to rok náročné a usilovné práce, která přinesla pozitivní
výsledky.

V Kroměříži dne 1. 9. 2022

Mgr. David Klimek
pověřen řízením ZŠ

Projednáno Pedagogickou radou dne 1. 9. 2022.
Projednáno a schváleno Radou školy dne 20.9.2022
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18. Přílohy
Příloha 1.
Předmětová komise ČESKÝ JAZYK – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
•
Mgr. Kateřina Mládková
•
Mgr. Jana Sigmundová
•
Mgr. Jana Němečková
•
Mgr. Milada Ferenzová
•
Mgr. Martina Zavadilová
•
Mgr. Lenka Hausmajerová
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících:
•
6. ročník: Český jazyk pro 6. ročník, Nová škola, s.r.o. Brno
Čítanka 6 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha
•

7. ročník: Český jazyk pro 7. ročník, Nová škola, s.r.o. Brno
Čítanka 7 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha

•

8. ročník: Český jazyk pro 8. ročník, Nová škola, s.r.o. Brno
Čítanka 8 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha

•

9. ročník: Český jazyk pro 9. ročník, Nová škola, s.r.o. Brno
Čítanka 9 pro ZŠ podle RVP, SPN Praha

Soutěže:
14. 1. 2022 Školní kolo olympiády ČJ
28. 3. 2022 Okresní kolo olympiády ČJ
květen/červen 2022 Kroměřížská litera, kategorie komiks:
1. místo Ester Tupá, Natálie Jánská (7. A)
2. místo Veronika Parobková (7. A), Barbora Parobková (5. A)
•
•
•

Realizované akce:
• 14. 10. 2021 Knihovna Kroměřížska: knihovnické minimum, 6. D
•
1. 11. 2021 Knihovna Kroměřížska: 2. světová válka očima dítěte, 8. E
•
3. 11. 2021 Knihovna Kroměřížska: 2. světová válka očima dítěte, 8. B
• 19. 11. 2021 DK Kroměříž: Divadlo Semtafor – Karel Čapek: Povídky z jedné a
druhé kapsy, 9. ročník
• 15. 3. 2022 Knihovna Kroměřížska: knihovnické minimum, 7. A
Plnění tematických plánů:
• splněny
Vzájemné náslechy v hodinách:
• hospitace v hodinách jednotlivých vyučujících ČJ
Požadavky, připomínky:
• navýšení počtu kopií (pravopisná cvičení, PL a texty pro žáky)
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půlené hodiny výuky v 9. ročníku při přípravě na přijímací řízení na střední
školy
•

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ:
• ve školním roce 2021/2022 nebylo žádáno o finanční příspěvek

V Kroměříži dne 20. 06. 2022
Mgr. Kateřina Mládková - vedoucí předmětové komise ČESKÝ JAZYK
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Příloha 2.
Předmětová komise matematiky – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Světlana Hajdinová
• Pavla Krásná
• Silvie Mihaldová
• Ivana Zlámalová
• Iva Škvarlová
• Gabriela Zavadilová
• Jana Krejbichová
• Olga Letková
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
• 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 atd.
Soutěže
• Školního kola Matematických olympiád 5. – 9. ročníků se zúčastnilo 94 žáků,
převážně z matematických tříd. Vybraní žáci ve všech kategoriích postoupili do
okresního kola. Čtyři deváťáci se v okresním kole umístili do pátého místa a všichni
postoupili i do krajského kola MO pro 9.ročník ve Zlíně - i zde se dva z nich stali
úspěšnými řešiteli.
• Proběhlo školní a okresní kolo Pythagoriády 6.- 9.ročníku. Žáci šestých a
osmých tříd postoupili do okresního kola, kde nejúspěšnější byli na prvním a třetím
místě.
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Proběhla celoškolní soutěž Matematický klokan 2.- 9.ročníku, kterého se
účastnilo 237 žáků. Jedna žákyně byla vyhodnocena jako druhá nejúspěšnější v
okresním kole ve své kategorii.
• Přehled výsledků uvádím v příloze – Výsledky matematických soutěží.
Realizované akce
• školní kola, okresní a krajská kola soutěží
• doučování žáků
• skupinové práce a projekty pro shrnutí učiva, technické výkresy k tématu tělesa
• matematický kroužek k přijímacím zkouškám na SŠ
• přijímací zkoušky do matematické třídy
Plnění tematických plánů:
• v některých třídách díky distanční výuce nebylo probráno učivo, nebo jen
okrajově
• 8.třídy – Válec a rovnice, slovní úlohy – přesunuty do 9.ročníku
• 7.ročník – Hranoly přesunuty do 8.ročníku
Vzájemné náslechy v hodinách:
• Hospitace vedení
Požadavky, připomínky:
• Postupně vyměnit zničené učebnice, dovybavit třídy kružítky a pravítky na bílé
tabule
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• Příspěvek jsme vyčerpali v plné výši, byl použit na odměny pro žáky na soutěže.
•

V Kroměříži dne 10. 6. 2022
Mgr. Zavadilová Gabriela - vedoucí předmětové komise matematiky
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Příloha č. 3
Předmětová komise anglického jazyka – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Ivana Hýbnerová
• Kateřina Kováčová
• Ludmila Spáčilová
• Hana Stavinohová
• Jana Veselá
• Martina Zavadilová
• Ivana Zlámalová
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
• 6. ročník: Project 1(fourth edition) – učebnice + pracovní sešit
• 7. ročník: Project 2 (fourth edition) - učebnice + pracovní sešit
• 8. ročník: Project 3 (fourth edition) – učebnice + pracovní sešit
• 9. ročník: Project 4 (fourth edition) – učebnice + pracovní sešit
• Všechny ročníky: A5 linkovaný sešit, tvrdá rozkládací folie A4, nástěnné mapy,
knihy a učebnice z učitelské knihovny, prezentace a jiný digitální materiál, itools
k učebnicím Project - Classroom Presentation Tools, anglický časopis R+R – 6. a 7.
ročník, Gate – 8. a 9. ročník
Soutěže
• Školní kolo olympiády anglického jazyka pro 8. a 9. třídy - 12. 1. 2022
• Okresní kolo olympiády anglického jazyka pro 8. a 9. třídy - 1.3.2022 - 1 žák (2.
místo)
• Krajské kolo olympiády anglického jazyka pro 8. a 9. třídy - 20. 4. 2022 - 1žák
(5. místo)
Realizované akce
• Evropský den jazyků - všechny ročníky 2.stupně
• Beseda s dobrovolnicí z Francie - 26.11.2021 - žáci 9.B a 9.D
• Anglické divadlo žáků 6.B a 6.D pro děti z prvního stupně
• Čtení anglických knih v originále - žáci 9. ročníku
Plnění tematických plánů:
• Tematické plány byly splněny.
Vzájemné náslechy v hodinách:
• Vzájemné konzultace mimo vyučovací hodiny.
Požadavky, připomínky:
• Žádné.
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• Finanční příspěvek 1500,- Kč byl čerpán na odměny pro žáky za konverzační
soutěže na 2. stupni.

V Kroměříži dne 16. 06. 2022
Mgr. Hana Stavinohová - vedoucí předmětové komise anglického jazyka
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Příloha 4.
Předmětová komise NJ a RJ – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Libuše Liplová
• Romana Katrňáková
• Kateřina Kováčová
• Radka Petříkoná
• Kristýna Suchyňová
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
•
•

DEUTSCH MIT MAX 1.,2.díl a pracovní sešit
RADUGA PLUS 1 a pracovní sešit

Soutěže
červen 2022 konverzace v NJ
Realizované akce
• Den evropských jazyků (viz příloha), konverzační soutěž pro vybrané žáky 8. a
9. ročníku
Plnění tematických plánů:
• tematické plány byly pro tento školní rok upraveny a upravené plány byly
splněny
Vzájemné náslechy v hodinách:
• se nekonaly
Požadavky, připomínky:
• Navýšit počet kopií
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• 500 Kč bylo použito na zakoupení PS pro vyučující RJ a učební materiál do NJ.
•

V Kroměříži dne 22. 06. 2022
Mgr. Libuše Liplová - vedoucí předmětové komise NJ a RJ

32

Příloha 5.
Předmětová komise DĚJEPIS – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Hájková, Mládková, Stavinohová, Hausmajerová
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
• Učebnice : 7. ročník řada Fraus
6., 8. a 9. ročník řada Nová škola
•

Sešity : A4 564 (544) linkovaný

Atlasy i mapy podle probíraného učiva si vyzvedli učitelé do svých tříd
v kabinetu D :
Mládková – 15 ks Pravěk, 15 ks Středověk, 15 ks Novověk I.
Hausmajerová – 15 ks Středověk
Hájková – 15 ks Pravěk, 15 ks Středověk, 15 ks Novověk I.a II., 15 ks Dějiny
20.
století
Stavinohová – 15 ks Dějiny 20. století
•

Soutěže
Dějepisná olympiáda :
školní kolo 20. a 27. 1. (účast 14 žáků 8. a 9. ročníků)
okresní kolo 18. 1. 2019 (první dva ze školního kola,
umístění na 10 a 21 místě, celková účast 25 žáků regionu)
•

Realizované akce
EXKURZE K UČIVU:
Legio vlak, Pevnost poznání: 7.A -

Hausmajerová

15. 9.

Archeoskanzen Modrá, Velehrad : 7. B,C- 20. 9.
7. A,D
22. 9.

Mládková, Veselá
Hausmajerová, Hájková

Archiv KM :

Mládková
Mládková
Hájková
Hájková

Knihovna : práce s knihou:
Osvětim:

6.B
6.A
6.D
6.C

-

8.B, E -

14. 10.
20. 10.
21. 10.
26. 10.
1. a 3. 11.

výběr 9.roč. 1. a 2. 3.

Hausmajerová
třídní učitelé
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PROJEKTOVÉ PRÁCE
Středověké státy
7. B,C
Panovnické dynastie v čes.zemích 7. B,C
Život se staroorientálních státech
6. A,B
Medailonek Karla IV.
7. B,C
Habsburský rod na českém trůně
8. roč.
Kroměřížský sněm
8.B
Gotika (propojení D aVv)
7.A
Medailonek TGM
8.B
Indicie starověkého Řecka a Říma 6. A,B
Novověké
B,C
květen
Mládková
Středověké říše
7.A

říjen
prosinec
prosinec
březen
březen - červen
duben
duben
květen
květen
indicie

I.světová válka (D + Čj)

červen

Život v pravěku a starověku

8.B
6. A,B

červen

Mládková
Mládková
Mládková
Mládková
Hájková, Mládková
Mládková
Hausmajerová
Mládková
Mládková
7.
Hausmajerová
Mládková

červen

Mládková

Plnění tematických plánů:
• Hájková :
7 D – neprobrána Třicetiletá válka
8 A,C,D,E – probráno vše podle tematického plánu
9 A,B,C,D – probráno vše podle tematického plánu
•

•
•

Mládková :
6 A,B – probráno vše podle tematického plánu
7 B,C – probráno vše podle tematického plánu
8 B – probráno vše podle tematického plánu
Hausmajerová 7 A – neprobrána Třicetiletá válka
Stavinohová 9 E – probráno vše podle tematického plánu

Vzájemné náslechy v hodinách: Požadavky, připomínky: Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ 1500,- :
• 900,- Kč na odměny za školní kolo DO
• 600,- Kč na kopírovací papíry (materiály do výuky, miniprojekty, apod….) a
jiné kancelářské potřeby do výuky pro žáky i učitele
V Kroměříži dne 20. 6. 2022
Mgr. Hájková Radka - vedoucí předmětové komise DĚJEPIS
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Příloha 6.
Předmětová komise zeměpisu – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Mgr. Jana Krejbichová
• Mgr. Gabriela Zavadilová
• Mgr. Romana Katrňáková
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice
6. ročník
Zeměpis 1. díl (Vstupte na planetu Zemi)
Zeměpis 2. díl (Přírodní obraz Země)
Zeměpis světa 1 (Oceány, Afrika a Austrálie)
7. ročník
Zeměpis 1. díl (Amerika, Afrika)
Zeměpis 2. díl (Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida)
8. ročník
Lidé a hospodářství
Evropa
9. ročník
Zeměpis České republiky

Nová škola
Nová škola
ČGS
Nová škola
Nová škola
Nová škola
Nová škola
Nová škola

Sešity a další pomůcky
- sešity pro předmět zeměpisu – A4 nebo A5 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
- Školní atlas světa v 6. - 8. roč. (Kartografie Praha), v 9. roč. Školní atlas ČR a Evropy
(Shocart), pro 8. roč. využíváme občas (podle probíraného učiva) Školní atlas dnešního světa
Do konce září odevzdat přehled učebnic a atlasů na vyřazení ve všech třídách.
Soutěže
žádné
Realizované akce
• žádné
Plnění tematických plánů:
• žáci v 6. - 9. ročníku jsou vzděláváni v souladu se ŠVP
•

V hodinách se procvičovalo probrané učivo, hodnotila se aktivita v hodinách,
domácích úkolů i se zkoušelo ústně
•

•

ve všech třídách a ročnících se podařilo probrat veškeré učivo

Vzájemné náslechy v hodinách:
• žádné
Požadavky, připomínky:
• připomínky k prezenční výuce:
• bohužel nefungovala interaktivní technika ve třídách, nejsou nainstalovány
přehrávače videí, prezentace též nelze využívat ve všech třídách
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
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•

nečerpáno, vrácena plná částka

V Kroměříži dne 15. 6. 2022
Mgr. Jana Krejbichová - vedoucí předmětové komise zeměpisu
Příloha 7.
Předmětová komise přírodopisu – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Veronika Jordánová
• Romana Katrňáková
• Martina Kuchaříková
• Radka Petříková
• Jana Veselá
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
• Učebnice
• učebnice přírodopisu pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií od
nakladatelství Fraus
Sešity a další pomůcky
sešity pro předmět přírodopisu – A5 nelinkovaný 60 nebo 40 listů
sešity na písemné testy (dle uvážení učitele), jinak samostatné papíry
tvrdá rozkládací folie A4, na níž se dá psát tužkou
vybrané materiály z pracovních sešitů, vlastní pracovní listy, knihy a publikace
z učitelské knihovny, prezentace a jiný digitální učební materiál, ukázková videa
•
•
•
•
•

Soutěže
Soutěž mladých zdravotníků: 19. 5. 2022 - 1. místo v oblastním kole, postup do
krajského kola
• krajské kolo Soutěže mladých zdravotníků: 26. 5. 2022 - Zlín - 3. místo
Realizované akce
• vycházky do přírody spojené s poznáváním přírodnin
• 6. B - Planetárium - Svět korálových útesů
• 9. ročník - Vida centrum
• 29. 4. Výsadba stromků na Barbořině - 7. D - organizovalo město Kroměříž
• 17. 4. Pomoc při organizaci dopravní soutěže na Dopravním hřišti v Kroměříži
- Figuranti a rozhodčí na stanovišti první pomoci
• 18. 4. Světový den ČČK - děti ze zdravotnického kroužku - akce pro širokou
veřejnost na Dopravním hřišti v Kroměříži - poskytování první pomoci
• 13. 6. Akce pro školní družinu - lidské tělo a první pomoc, 7. D
• 17. 6. 2022 - Ekologický seminář - Pevnost poznání a Přírodovědný jarmark zábavné interaktivní experimenty, soutěže a programy pro děti ze ZŠ
Plnění tematických plánů:
• žáci v 6. - 9. ročníku jsou vzděláváni v souladu se ŠVP
Vzájemné náslechy v hodinách:
• nebyly
Požadavky, připomínky:
• nejsou
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• čerpána částka 900,- Kč na odměny pro žáky v soutěži Přírodovědný klokan
•
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V Kroměříži dne 17. 6. 2022
Mgr. Romana Katrňáková - vedoucí předmětové komise přírodopisu
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Příloha 8.
Předmětová komise PKF-CH – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Mihaldová Silvie
• Letková Olga
• Krásná Pavla
• Lehkoživ Pavel
• Jordánová Veronika
• Hrabal Jakub
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
• 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
• Periodická soustava prvků
• Úvod do obecné a anorganické chemie - učebnice pro 8. ročník ZŠ a
odpovídající ročníky víceletého gymnázia: Mach, Plucková, Šibor, nakladatelství
Nová Škola
• Úvod do obecné a organické chemie, biochemie a dalších chemických oborů učebnice pro 9. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletého gymnázia: Mach,
Plucková, Šibor, nakladatelství Nová Škola
Soutěže
MLADÝ CHEMIK: školní kolo 11.10.2021 – 47 žáků
krajské kolo 27.1. 2022 – 3 žáci: postoupili do regionálního kola
regionální kolo 22.3. 2022 – 3 žáci: Pluhařová Barbora – 8. místo
Lutonský Libor – 22. místo
Hlahůlková Denisa – 28. místo
Realizované akce
- vzhledem k epidemiologické situaci se konalo rovněž v omezené míře:
EXKURZE VIDA BRNO:
26.5. 2022 žáci 9.A – E , 7.A
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ: 22.3.2022
• V obou odborných učebnách proběhly ukázky pokusů za pomocí žáků
převážně 8. a 9. tříd. „Předváděčky“ se zúčastnilo množství diváků z řad rodičů a
bývalých i budoucích žáků naší školy.
• V srdcích diváků naše činnost zanechala nesmazatelné stopy a probudila
nečekaný zájem o vědu.
Plnění tematických plánů:
• Učivo bylo probráno dle tematických plánů v souladu se ŠVP,
• Vyučující využívali v hodinách digitální učební materiály, vypracované v rámci
projektu EU - peníze školám.
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• Finanční příspěvek 1500 Kč byl čerpán v plné výši, především na nákup
pomůcek na pokusy a odměn pro žáky na den otevřených dveří a na nákup drobných
kancelářských potřeb.
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V Kroměříži dne 21. 6. 2022
Mgr. Silvie Mihaldová - vedoucí předmětové komise F-CH

Příloha 9.
Předmětová komise HV, VV – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• R. Gregor, J. Němečková
• M. Ferenzová, M. Zavadilová, E. Zavadilová, L. Hausmajerová, I. Mlýnková,
H. Stavinohová
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
• Učebnice HV pro 6. – 9. ročník
Soutěže
• Výtvarná soutěž „Strašidelný říjen“ – získání cen T. Filová, J. Opršal – žáci 8.D
• Výtvarná soutěž „Čímtačára“ – účast žáků I. i II. stupně
Realizované akce
Výtvarná výchova
• Vánoční jarmark (pro zaměstnance školy)
• Velikonoční jarmark
• Výtvarná exkurze Muzeum Karla Zemana (Praha) – žáci VP (září)
• Výtvarná exkurze Moravská galerie (Brno) – žáci VP (červen)
• Celoroční spolupráce s družinou – keramika (p. uč. M. Zavadilová)
• Výroba masek do hodin Aj (6. ročník)
• Tematická výzdoba školy k st. svátkům a k připomenutí významných osobností
• Výstava výtvarných prací – galerie Plot – září, červen
• Výstava fotografií žáků – Příroda (2. stupeň)
Projekty:
•
Kašírování
• Tabla – 9. ročník
• Projektový den – J. A. Komenský
• Návštěva muzea K. Kryla (9. ročník)
Hudební výchova
• Výchovný koncert Filharmonie B. Martinů (Zlín) – žáci 8. A, 8. D (duben)
Projekt: 8. ročník – Hudební festivaly Kroměříže a okolí
Plnění tematických plánů:
• VV – vše splněno
• HV – vše splněno
Vzájemné náslechy v hodinách:
p. uč. Němečková u p. uč. Gregora – 12. 11. 2021 (8. E)
p. uč. Gregor u p. uč. Němečkové – 11. 4. 2022 (7. C)
p. uč. M. Zavadilová u p. uč. M. Ferenzová – 6. 6. 2022 (6. C)
p. uč. M. Ferenzová u p. uč. M. Zavadilové – 25. 5. 2022 (VP)
p. uč. L. Hausmajerová u p. uč. H. Stavinohové – 17. 3. 2022 (9. E)
Požadavky, připomínky:
•
VV – klec na keramickou pec, špachtle na keramiku
• HV – nová sada Bobotubes, přenosný reproduktor
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• VV – v plné výši 1.500,- Kč na pořízení glazur
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V Kroměříži dne 8. června 2022
Mgr. Jana Němečková - vedoucí předmětové komise HV, VV

Příloha 10.
Předmětová komise Pracovní výchovy – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Škvarlová Iva
• Kuchaříková Martina
• Liplová Libuše
• Mlýnková Ivana
• Nakládalová Nikol
• Zavadilová Eva
• Lehkoživ Pavel
• Droščák Petr
• Klimek David
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
• 7.ročník Mami ,pusť mě k vaření
•
•
•

Sešity a další pomůcky
sešity pro předmět pracovní výchovy – technické práce – sešit 445
sešity pro předmět pracovní výchovy – pěstitelství, vaření sešit 540

prezentace a výuka přes interaktivní tabule – technické práce, pěstitelství,
vaření, ruční práce
pro 6.-9. ročník
•

Soutěže
Centrum odborné přípravy technické pořádalo jako každoročně 23.11.2021
soutěž mladých odborníků ,,Ukaž co umíš,,
Účast výběru žáků 9 ročníku v počtu 12 žáků
•

•

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ – okresní kolo dopravní hřiště Kroměříž
družstvo 6C 24.5.2022

Realizované akce
•
AKCE UTRHNI SI SVOJE JABLÍČKO
říjen 2021
Organizace p. Škvarlová + třídní učitelky 1.A, B , C , D
Děti prvních tříd chodí na školní pozemek a hledají si na jabloních svoje jablíčko.
Tuto akci pak využívají paní učitelky k další výuce.

• AKCE TÝDEN ZDRAVÝCH SVAČINEK 2.5. - 6.5.2022
Organizace p. Škvarlová p. Kuchaříková , Mlýnková

Učitelé připravili se žáky různé druhy zdravých svačinek a o přestávkách probíhaly
ochutnávky pro žáky, Akce je sponzorována ze SRPDŠ ,letos se připojila i společnost
HAPPY SNACK OPAVA, dodávající zdravé svačinky do školy, dodali bedničky
různých druhů sýrů pro ochutnávky a přípravu pomazánek na ochutnávku
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• AKCE SPOLUPRÁCE S SŠ COPT KROMĚŘÍŽ
Organizace p. Lehkoživ
Centrum odborné přípravy technické v Kroměříži dále pořádalo:

1. STROJÍRENSKÝ VELETRH BRNO
třída 9C 14.10.2022
1. Robotizace v TECHNICKÉM KRESLENÍ
třída 9B chlapci
1. Vysokopecní okruh a věž BOLT Tower Dolní Vítkovice
třída 9D 20.10.2021
1. ZAŽIJTE BUDOUCNOST technologie Škoda AUTO Lindovka
třída 7A….24.5.2022
1. POKUSY VE FYZICE – zvuk
třída 6C 2.6.2022
1. VIDA Science Brno
třída 7A 16.6.2022
KOLA PRO AFRIKU – montážní návod – video p. Posolda
třída 9 C 25.3.2022

Plnění tematických plánů:
• v 6. -9. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP, měníme pouze tematické výrobky
podle dostupnosti materiálu
Vzájemné náslechy v hodinách:
• proběhlo u nových učitele p.\Liplová provedla p.Škvarlová ,za účelem
postupného seznamování s výukou v pracovní výchově
Požadavky, připomínky:
•
položení lina na pracovní stoly v dílnách
•
dokončení projektu úpravy školního pozemku
•
pravidelné dokupování pracovních pomůcek pro žáky
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• Příspěvek 2000 Kč byl vyčerpán na Týden zdraví pro 2. stupeň

V Kroměříži dne 15. 06. 2022
Mgr. Iva Škvarlová - vedoucí předmětové komise pracovní výchovy
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Příloha 11.
Předmětová komise Tělesné výchovy – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Mgr. Martin Adamík
• Mgr. Petr Droščák
• Mgr. Jakub Hrabal
• Mgr. Libuše Liplová
• Mgr. Ondřej Mrázek
• Mgr. Nikol Nakládalová
• Mgr. Radka Petříková
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
• Nebyly používány
Soutěže
• Šplh (24.2.2022)
• Vybíjená (8.4.2022) postup do KK
• McDonald Cup (26. a 27.4.2022) – 2. a 3.místo v okrsku
• Přehazovaná (23.3.2022) postup do KK
• Florbal 1.st (20.4.2022)
• Atletický trojboj (17.5.2022) – postup do KK
• Minifotbal dívek a chlapců (22.4., 29.4. a 14.6.2022) 2.místa v KK
• OVOV (25.4.2022) – postup jednotlivců do KK
• Atletický čtyřboj (9.4.2022) – mH 2.místo, mD 1.místo, stH 1.místo, stD
2.místo
• Pohár Rozhlasu (11.4. a 20.5.2022) postup do KK
Realizované akce
• 6. ročník – adaptační pobyt + vícedenní turistický kurz
• 7. ročník – LVK + kurz sebeobrany
• 8. ročník – LVK + kurz vodní turistiky
• 9. ročník – kurz Běžky + týdenní Turistický kurz
• Školní kola sportovních soutěží
Plnění tematických plánů:
• v 6. -9. ročníku pracujeme v souladu s ŠVP
Vzájemné náslechy v hodinách:
• Nerealizovány
Požadavky, připomínky:
• Doplnění materiální vybavení – tabulka s požadavky průběžně doplňována přes
webový formulář
• V letošním a příštím školním roce doplňujeme neproběhlé kurzy
z pandemického období tak, aby měl každý z ročníků celou skladbu nabízených
kurzů.
• Navýšit příspěvek SRPDŠ – letos vyčerpán a doplněn z dalších zdrojů.
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• finanční příspěvek 8.000,-Kč byl použit na platbu příspěvků, cestovné, startovné
a další potřeby spojené s reprezentací školy
V Kroměříži dne 21. 06. 2022
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 2021/2022
PK pracovala ve složení:
• Mgr. Jana Sigmundová
• Mgr. Ivana Mlýnková
• Mgr. Světlana Hajdinová
• Mgr. Milada Ferenzová
• Mgr. Radka Petříková
• Mgr. Nikol Nakládalová
• Mgr. Olga Letková
• Mgr. Jakub Hrabal
• Mgr. Kateřina Kováčová
• Mgr. Veronika Jordánová
• Mgr. Hana Stavinohová
• Mgr. Jana Veselá
• Mgr. Gábina Zavadilová
• Mgr. Martina Kuchaříková
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
Učebnice:
• Výchova ke zdravému životnímu stylu pro 2.st. FRAUS - 30 ks pro vyučující
• Občanská výchova / Rodinná výchova 6-7-8-9 FRAUS - vyřazené učebnice
nošeny pouze do vybraných hodin
• 6. ročník - Etická výchova 6-7 - 30ks pro vyučující
Rozšiřující učebnice a materiály pro učitele:
• Etická výchova 8-9
• Hravá občanská výchova 7-8-9 - pracovní sešity
• Občanka 6 Chytrý občan TAKTIK
• Výchova k občanství CEVROINSTITUT
• Finanční gramotnost pro 2.st.
• Zdravá generace?! do škol UP Olomouc
• Výukový materiál Šikana, Kyberšikana, Bezpečný internet
• Ochrana člověka za mimořádných situací – brožura, kopírované materiály
• Volba povolání – Most
Sešity a další pomůcky:
• sešit – malý tenký linkovaný 544 nebo dle uvážení učitele
• nástěnné informační obrazy
Soutěže
9. 6. 2022 - Branně vědomostní soutěž O pohár ředitele krajského vojenského
velitelství Zlín - oblastní kolo - 6. místo - 3 chlapci a 3 dívky ze 7. D
•

Realizované akce
•

září 2021

Seznamovací adaptační kurz 6. ročníků
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únor 2022
Čas proměn – beseda pro dívky 7. ročníků
POKOS – Armáda ČR – informační program pro 8. ročníky a školení
pedagogů Mgr. Ivany Mlýnkové a Mgr. Jany Sigmundové
• březen 2022 Nástrahy kyberprostoru - vzdělávací program – 7.C, 7.D
Preventivní program Naše třída, naše parta – 6. ročníky
Den vody – 8.A, 8.C
• duben 2022 Návštěva IPS ÚP Kroměříž a přehlídka středních škol - 8. a 9.
ročník
• květen 2022 Týden zdraví - Základy poskytování první pomoci - VO - 7. D
Nástrahy kyberprostoru - vzdělávací program – 7.A, 7.B
Exkurze - Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně - Vynález zkázy
Karel Zeman - filmová tvorba a muzeum bot a osobnost
Tomáše Bati – podnikání – 8.B
Plnění tematických plánů:
• Tematické plány EV v 6. ročníku a tematické plány VO a VZ v 6. – 9. ročníku
byly plněny podle ŠVP
•

Vzájemné náslechy v hodinách:
• Nekonaly se, probíhaly pouze vzájemné konzultace mimo vyučovací hodiny
Požadavky, připomínky:
• Žádáme, aby hodiny VO a VZ nebyly zařazovány v rozvrhu v čase 7. - 9.
vyučovací hodiny.
• Žádáme o zakoupení učebnice: Občanka 6 Chytrý občan TAKTIK v počtu 30ks
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• Finanční příspěvek 500,- Kč byl čerpán na spotřební a organizační materiál
využívaný v hodinách VO, VZ, EV.
V Kroměříži dne 17. 6. 2022
Mgr. Jana Sigmundová - vedoucí předmětové komise
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Příloha 13.
Předmětová komise Informatiky – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
•
•
•
•
•
•

Adamík M.,
Droščák P.,
Klimek D.,
Krejbichová J.,
Kuchaříková M.,

- Dřímalová P.,
- Mašíková A.,
- Novotná P.,
- Pospíšilová P.

Hrabal J.

Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
•

Nepoužívaly se jednotné učebnice. Potřeba společných učebnic je připravena a učebnice
vedením školy objednány pro školní rok 2022/23. S novým pojetím výuky Inf bude
využíváno i učebnic a materiálů dostupných online na internetových stránkách.
• Sešit na zápisy učiva a poznámek, nástěnné obrazy a mapy, nepoužívané počítače
různých platforem a jejich HW součásti, učební texty v digitální podobě, výukové filmy a
pořady dostupné na internetu.
• Interaktivní tabule a dataprojektory.

Soutěže
Soutěže většího rozsahu neproběhly. Pouze v rámci výukových skupin –
vyhodnocení nejzdařilejších prací v aplikacích.
Realizované akce
•

•
•
•
•
•

Školení zaměstnanců školy – programy Office365 - TEAMS, Edookit, interakt. tabule.
Příprava a aktualizace počítačů (pevných stanic a nootebooků) pro potřeby DV.
Instalace interaktivních tabulí a dataprojektorů v učebnách.
Příprava učeben pro potřeby školení ped. zaměstnanců a on-line výuky.
Pomoc jiným předmětům při zpracování prací a postupů. Vyhodnocení různých
soutěží, projektů a školních akcí.

Testování žáků.
Doučovací hodiny Informatiky.
Plnění tematických plánů:
•
•
•

Při výuce se pracuje v souladu s platným ŠVP. Případné připomínky jsou řešeny na
předmětové komisi INF.

Vzájemné náslechy v hodinách:
•

Během vyučování podle potřeby jednotlivých vyučujících po vzájemné domluvě až do
zvládnutí problematiky.

Požadavky, připomínky:
•
•
•
•
•

Modernizované učebny byly zahrnuty do plného režimu on-line i fyzické formy výuky.
Provoz a zatížení, úpravy a instalace potřebného hardware a software v učebnách.
Fixy a houby na interaktivní tabule, tonery do tiskáren, papíry k tisku.

Průběžné opravy a výměny HW a SW.
Péče o výpočetní techniku v kmenových třídách a kabinetech ostatních
zaměstnanců.
Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• Neproběhlo.
V Kroměříži dne 16. 6. 2022
Mgr. Petr Droščák - vedoucí předmětové komise Informatiky
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Příloha 14.
Předmětová komise Metodické sdružení – závěrečná zpráva školní rok 2021/2022
PK pracovala ve složení:
J. Bečicová, M. Danielová, B. Dostalíková, P. Dřímalová, A. Dubová, M. Günterová, M.
Hladilová, A. Hrbasová, I. Hýbnerová, T. Kočířová, H. Koláčková, E. Komínková, A.
Mašíková, V. Němcová, P. Novotná, E. Plačková, P. Pospíšilová, M. Rozmánková, E. Ševců,
K. Šišáková, M. Šustková, J. Vaďurová
Učebnice a jiné pomůcky v daných ročnících
1. ročník
Hravá Abeceda
Taktik
Hravý Slabikář
Taktik
Hravá Čítanka
Taktik
Hravá Matematika1., 2. a 3. díl
Taktik
Hravá Prvouka – Člověk a jeho svět
Taktik
Hravá Hudební výchova
Taktik
2. ročník
Český jazyk pro 2. ročník ZŠ
Čítanka pro 2. ročník ZŠ
Matematika 1., 2. a 3. díl
Prvouka pro 2. ročník ZŠ
Hudební výchova pro 2. ročník ZŠ
Angličtina 2
3. ročník
Český jazyk pro 3. ročník
Čítanka pro 3. ročník – čtení s porozuměním
Matematika pro 3. ročník 1., 2. a 3. díl
Já a můj svět prvouka pro 3. ročník ZŠ
Hudební výchova pro 3. ročník ZŠ
START CLICK WITH NEW 1

Nová škola
Nová škola
Studio 1 + 1
Nová škola
Nová škola
Fraus

Alter
Nová škola
Alter
Nová škola
SPN
Fraus

4. ročník
Český jazyk pro 4. ročník
Alter
Čítanka pro 4. ročník ZŠ
Nová škola
Matematika pro 4. ročník 1., 2. a 3. díl
Alter
Vlastivěda pro 4. ročník – České dějiny od pravěku Nová škola
Vlastivěda pro 4. ročník – Poznáváme naši vlast
Nová škola
Člověk a jeho svět – přírodověda pro 4. ročník
Nová škola
Hudební výchova pro 4. ročník ZŠ
SPN
START WITH CLICK NEW 2
Fraus
5. ročník
Český jazyk pro 5. ročník

Alter
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Čítanka pro 5. ročník ZŠ
Matematika pro 5. ročník 1., 2. a 3. díl
Vlastivěda pro 5. ročník – Významné události nových českých dějin
Vlastivěda pro 5. ročník – ČR jako součást Evropy
Člověk a jeho svět – přírodověda pro 5. ročník
Hudební výchova pro 5. ročník ZŠ
START WITH CLICK NEW 3

Soutěže
š ko l n í

Nová škola
Alter
Nová škola
Nová škola
Nová škola
SPN
Fraus

ko l a

1. ročník : Recitační
12 žáků
Pěvecká
12 žáků
Vybíjená – celý ročník
2. ročník: Recitační
12 žáků
Pěvecká
12 žáků
Matematický KLOKAN – Cvrček
Vybíjená - celý ročník
Sportovní olympiáda – celý ročník
3. ročník: Recitační
15 žáků
Pěvecká
12 žáků
Matematický KLOKAN – Cvrček
4. ročník: Recitační
12 žáků
Matematický KLOKAN- Klokánek
Vybíjená – celý ročník
5. ročník: Recitační
12 žáků
Pěvecká
10 žáků
Matematický KLOKAN – Klokánek

81 žáků

98 žáků

79 žáků

16 žáků

v y š š í ko l a
MC Donalďs Cup (1. – 3. ročník) okrskové kolo
MC Donalďs Cup (4. – 5. ročník) okrskové kolo
Přehazovaná 3. – 5. ročník
Florbal 4. a 5. ročník

3. místo
3. místo

11 žáků
11 žáků

okrskové kolo
1. místo 12 žáků
okresní a krajské kolo 3. místo
okresní kolo
2. místo
10žáků

Štafetový pohár 3. – 5. ročník

okresní kolo
krajské kolo

1. místo
3. místo

20žáků

Vybíjená dívky 3. – 5. ročník

okresní kolo

2. místo

12 žáků

47

Vybíjená chlapci 3. – 5. ročník

okresní kolo
krajské kolo

Atletický trojboj 3. a 4. ročník

okresní kolo
krajské kolo

Vybíjená O hanácké koláč

proběhne

Kroměřížská litera

2. místo

1. místo
1. místo
1. a 2. místo
proběhne

8 žáků

1 žák

Realizované akce
1. ročník
Dům kultury: Velikonoční království
Show dance
O štěněti Balynce
Knihovna: Pasování na čtenáře
Třída: Welcome to the jungle
Tělocvična: Exotická zvířata
Zámek: Pasování na čtenáře
Divadlo Zlín: Paleček
Šk. výlet: Permonium Oslavany
Škola v přírodě – Rusava – 1. B
2. ročník
Dům kultury: O štěněti Balynce , Červená Karkulka
Muzeum: Velikonoce – hanácké vajíčko
Kino Nadsklepí: Ježek Sonic 2
Třída: Welcome to the jungle
Tělocvična: Exotická zvířata
ČSCHZ – Domácí zvířata
Velké náměstí: Vánoční trhy
SPgŠ Kroměříž: Airtrack
Škola v přírodě – Rusava – 2. B,D Horní Bečva 2. A,C
3. ročník
Dům kultury: O štěněti Balynce
Velikonoční království
Show dance
Muzeum: Výuková program Mák
Vánoce
Velikonoce – hanácké vajíčko
Náhrdelník času
Knihovna: Poznávejme oddělení pro děti a mládež
Ilustrátoři dětských knih
Dinosauři
Vynálezy
Božena Němcová
Astrid Lindgrenová
Kino Nadsklepí: Ježek Sonic 2
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Třída: Welcome to the jungle
Hanácké náměstí: Hasiči dětem
Zámeček: Lení pedagogika
Šk. výlet: Permonium Oslavany
Škola v přírodě – Rusava – 3.D
Roštín – 3.B
4. ročník
Dům kultury: Show dance
Červená Karkulka
Muzeum: Náhrdelník času
Knihovna: Poznávejme oddělení pro děti a mládež
Den Evropy
Svět v bublině
Astrid Lindgrenová
Kino Nadsklepí: Ježek Sonic 2
Třída: Welcome to the jungle
Kyberšikana
Hanácké náměstí: Hasiči dětem
Dopravní hřiště: Průkaz cyklisty
SPgŠ Kroměříž: Airtrack
Školní výlet: DINOpark Vyškov
Zimní škola v přírodě – SKIareál Karlov
Škola v přírodě – Roštín – 4.B,D
5. ročník
Kino Nadsklepí: Ježek Sonic 2
Třída: Kyberšikana
Welcome to the jungle
Tělocvična: Exotická zvířata
Hanácké náměstí: Hasiči dětem
Šk. výlet: Permonium Oslavany
Planetárium Brno: Cesta sluneční soustavou
Škola v přírodě – Roštín – 5.D
Plnění tematických plánů:
• tematické plány v 1. – 5. ročníku jsou plněny podle ŠVP
Vzájemné náslechy v hodinách:
22. 2. 2022 Marta Šustková AJ u p. uč. A. Dubové
Požadavky, připomínky:
•

Čerpání finančního příspěvku SRPDŠ
• viz. přehledy vyúčtování jednotlivých učitelů
V Kroměříži dne 10. 06. 2022
Mgr. Martina Günterová - vedoucí předmětové komise Metodického sdružení
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