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a) Základní údaje o škole 
 

Údaje o škole, zřizovateli, vedení školy, kontakty 

Název školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, 
příspěvková organizace 

Sídlo školy Sokolská 211,  
768 32 Zborovice  

Kontakt telefon 573 369 102, mobil 606 624 119 

e-mail info@zszborovice.cz  

IČ 70 839 425 

DIČ nejsme plátci DPH 

Datum zařazení do sítě škol 7. 2. 1996, rozhodnutí č. j. 37/96-3 

Datum zápisu do rejstříku 1. 5. 2005 

Datum poslední aktualizace 20. 8. 2015, rozhodnutí č. j. 29551/2015-2 

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

RED IZO 600 118 673 

IZO základní škola 102 519 757 

IZO školní družina 118 800 191 

IZO školní jídelna 118 801 261 

ID datové schránky školy rp7muic 

Adresa pro dálkový přístup www.zszborovice.cz  

Statut školy příspěvková organizace 

ID datové schránky školy rp7muic 

Adresa pro dálkový přístup www.zszborovice.cz  

Statut školy příspěvková organizace 

Ředitelka, statutární orgán Mgr. Vladimíra Jáchimová  

tel. 573 369 102, reditel@zszborovice.cz  

  

  

 

mailto:info@zszborovice.cz
http://www.zszborovice.cz/
http://www.zszborovice.cz/
mailto:reditel@zszborovice.cz
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Zástupkyně ředitelky Mgr. Ladislava Dvořáková  
tel. 573 369 916, l.dvorakova@zszborovice.cz  

Vedoucí školní jídelny Blanka Šmídová 
tel. 573 369 016, vedouci-sj@zszborovice.cz  

Ekonomka školy Jindřiška Husovská 
tel. 573 369 915, hospodarka@zszborovice.cz  

Zřizovatel školy 
Obec Zborovice,  
Hlavní 37, 768 32 Zborovice  

Starosta obce, statutární 
zástupce zřizovatele 

pan Jaromír Kunc 

Kontakt tel. 573 369 101, obeczborovice@c-box.cz  

Obec, pro kterou je škola 
spádová 

Troubky-Zdislavice 

Starostka obce paní Marie Šestáková 

Kontakt Obec Troubky-Zdislavice,  
Troubky 10, 768 02 Zdounky 

tel. 573 365 118, troubky-zdislavice@volny.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

mailto:l.dvorakova@zszborovice.cz
mailto:vedouci-sj@zszborovice.cz
mailto:hospodarka@zszborovice.cz
mailto:obeczborovice@c-box.cz
mailto:troubky-zdislavice@volny.cz
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Charakteristika školy 

Kapacita ZŠ Zborovice se nezměnila, podle zápisu školy v rejstříku škol 

a školských zařízení (rejskol.msmt.cz ) je následující 

Základní škola   250 žáků 

Školní družina   90 účastníků 

Školní jídelna    350 jídel 

Základní vzdělávání v ZŠ Zborovice probíhá v 9 ročnících a je členěno na 

pět tříd prvního stupně označených  I., II., III., IV., V. 

čtyři třídy druhého stupně označené  VI., VII., VIII., IX. 

Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace (dále jen 

škola nebo ZŠ Zborovice) je úplná spádová škola ve venkovské lokalitě. Školu 

navštěvují žáci z obce Zborovice a její místní části Medlov a ze spádové obce 

Troubky-Zdislavice. Ve školním roce 2017/2018 navštěvovali školu i žáci 

z těchto nespádových obcí: Zdounky – 6 žáků, Šelešovice – 1 žákyně, Soběsuky – 

1 žák, Kroměříž – 2 žáci.  

Ve školním roce 2017/2018 zřizovatel školy Obec Zborovice povolil škole 

v souladu s § 23 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon), v platném znění, 

výjimku z počtu žáků stanoveného podle § 4 vyhlášky č. 48/2005 Sb., 

o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní 

docházky, v platném znění. Pro zřizovatele z povolení výjimky vyplývá 

povinnost financovat kromě provozu školy také zvýšené výdaje na vzdělávání. 

Zřizovatel v tomto směru školu bez výhrad podpořil. 

Přehled počtu žáků ve třídách k 30. 9. 2017 

třída I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. celkem 

celkem 19 17 19 11 15 16 13 14 14 138 

z toho dívek 11 8 12 4 8 9 11 10 6 79 

Školu navštěvovala jedna žákyně – cizinka. 

http://rejskol.msmt.cz/
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Prostory školy 

Škola v souladu s platnou Zřizovací listinou, jejíž úplné znění bylo vydáno 

dne 30. 10. 2009, a v souladu se Smlouvou o výpůjčce ze dne 30. 10. 2009, 

účelně a beze změn využívala ke své činnosti budovy a pozemky zapůjčené 

zřizovatelem. 

Hlavní budova 

Je už více než stoletá, dvoupodlažní; ve sníženém prvním podlaží je malá 

tělocvična, šatna se sprchami a nářaďovna. V prvním nadzemním podlaží se 

nachází dvě kmenové třídy, dvě oddělení školní družiny, dva kabinety (Tv a D –

Z – Nj) a dvě místnosti šaten žáků. Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři 

kmenové třídy, učebna fyziky-chemie – „Oranžová učebna“, učebna IKT - 

informačních a komunikačních technologií, ředitelna, kanceláře zástupkyně 

ředitelky a ekonomky školy, tři kabinety (Aj – Vo – VP - MP, Ch – Př, F – M – Ikt) 

a sborovna. Žáci 1. ročníku si odkládají obuv a svrchní oděv v šatně před školní 

družinou. Místnost šaten 1. stupně (II. – V. třída) je monitorována webovou 

kamerou. Také prostor před hlavní budovou až po autobusové zastávky a úsek 

komunikace mezi budovou ZŠ a MŠ jsou střeženy kamerovým systémem. 

Provozování kamerového systému bylo řádně registrováno u Úřadu pro 

ochranu osobních údajů.  

Přístavba hlavní budovy 

Dvoupodlažní částečně podsklepená budova z druhé poloviny osmdesátých 

let. V přízemí je vestibul, kde se setkávají všichni žáci a pedagogové školy, 

probíhají zde např. čtvrtletní hodnocení, celoškolní výstavy prací žáků a další 

akce školy. Z vestibulu se vchází do školní jídelny a školní kuchyně. V prvním 

patře jsou čtyři kmenové třídy 1. stupně, kulturně vzdělávací centrum školy 

(KVC), sborovna učitelek 1. stupně, kabinet pomůcek 1. stupně a skladová 

místnost sloužící současně jako spisovna, serverovna a sklad učebnic. Třídy jsou 

vybaveny ergonomickým nábytkem. V KVC jsou uloženy knihy evidované v tzv. 

žákovské knihovně (více než 1000 svazků), k dispozici je tu jedna ze čtyř 
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školních sestav pro interaktivní výuku (dataprojektor + PC + interaktivní 

tabule). V roce 2016 zde bylo instalováno dalších 6 počítačů pro žáky. V roce 

2017 byla učebna dovybavena hudebními nástroji (elektronické klávesy, 

kytara) a ozvučovací sestavou. 

Pavilon 

Ke školním budovám náleží také tzv. pavilon. V přízemí této budovy se 

nachází prostorná žákovská dílna na technické práce se dvěma sklady nářadí, 

dvě malé učebny a dílna školníka. V prvním podlaží je prostorná kuchyňka, dvě 

skladové místnosti a bývalá prádelna. V obou podlažích je WC pro chlapce 

a dívky. Od 1. 4. 2016 do ledna 2018 využíval dvě učebny v přízemí Domov pro 

osoby se zdravotním postižením Zborovice. Byla zde zřízena kreativní a textilní 

dílna, do jejíž činnosti byli zapojeni uživatelé domova. V rámci vzájemné 

integrace mezi uživateli domova a žáky základní školy, bylo díky fungování 

dílen umožněno přátelské setkávání či spolupráce se žáky, učiteli, jejich rodiči a 

samozřejmě se všemi občany Zborovic a okolí. 

Školní dvůr 

Během výuky Tv a činností školní družiny využíváme asfaltové prostranství 

a rozsáhlé travnaté plochy na školním dvoře. Škola spolupracuje s TJ Pilana 

Zborovice, některé sportovní aktivity probíhají na místním travnatém 

fotbalovém hřišti a v poslední době zejména na hřišti s umělým povrchem na 

ulici Sokolské. 

Školní pozemek 

Ve školním roce 2017/2018 probíhala výuka oboru praktické činnosti také 

na zúrodněné části školního pozemku o ploše zhruba 80 m2, žáci kromě výsevu 

a výsadby základních plodin ve výuce rovněž pečovali o školní jabloňový sad 

a udržovali travnaté plochy školního pozemku i okolí školy – hrabání listí a 

trávy, zametání, sbírání pohozených odpadků. Udržujeme výukové objekty 

získané díky projektu z revolvingového fondu MŽP na podporu přírodních škol 

„Příroda nás učí“. V letošním školním roce proběhly na školním pozemku další 
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práce. Naše škola dostala darem od Výzkumného ústavu Silva Taroucy pro 

krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích sazenice dřevin stromů a 

plodových keřů. Tyto sazenice byly zasazeny jako podoba Keltského 

stromového kalendáře, který má představovat malé arboretum s našimi 

původními dřevinami. Ve spolupráci s rodiči a prarodiči žáků byly vyrobeny 

ptačí budky pro různé druhy ptáků a vybudován panel s budkami – Ptačí ráj. 

Dále proběhly další udržovací práce na již vybudovaných prvcích zahrady. Celý 

školní pozemek je oplocený. 

Údaje o vedení školy 

       Ředitelka a současně statutární orgán školy Mgr. Vladimíra Jáchimová 

nastoupila do této funkce 1. 8. 2015. Funkci zástupkyně ředitelky školy 

vykonávala Mgr. Ladislava Dvořáková. Kontakty na řídící pracovníky školy jsou 

uvedeny na str. 2. Řídící pracovní pozici má rovněž vedoucí školní jídelny 

Blanka Šmídová a ekonomka školy Jindřiška Husovská. 

 

Údaje o školské radě 

       V souladu s § 167 školského zákona zřizuje zřizovatel školy Obec Zborovice 

při ZŠ Zborovice školskou radu, orgán umožňující zákonným zástupcům žáků 

školy, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se 

na správě školy. Zřizovatel ve volebním řádu stanovil počet členů školské rady 

devět. Ve školním roce 2017/2018 byla školská rada složena z předsedkyně 

z řad zřizovatele, zapisovatelky z řad pedagogických pracovníků, dalších 2 

zástupců zřizovatele, 3 zástupců rodičovské veřejnosti a 2 zástupců 

pedagogických pracovníků. 

Škola při spolupráci se školskou radou dodržuje zákonné požadavky, školská 

rada plní svoji funkci. Předsedkyně školské rady se zabývá školskou 

legislativou, podněty ze strany rodičovské veřejnosti, aktivně se účastní 

významných akcí školy. 
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Údaje o činnosti školní družiny  

Škola v souladu s vyhláškou č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 

nabízela školské služby formou pravidelné výchovy účastníků ve školském 

zařízení – školní družině. Ve dvou odděleních školní družiny bylo dle příslušné 

dokumentace a statistického výkazu Z2-01 k 31. 10. 2017 přihlášeno 60 žáků. 

Letošní školní rok navštěvovali školní družinu vzhledem k naplnění obou 

oddělení pouze žáci z 1. stupně. Do školní družiny byli zapsáni i žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami. Vychovatelky školní družiny 

organizovaly činnosti účastníků podle Školního vzdělávacího programu školní 

družiny ZŠ Zborovice, č. j. JP 2/2016.   

Školní družina byla v provozu ve dnech školního vyučování. Po dobu 

hlavních i vedlejších prázdnin žáků byla z organizačních a ekonomických 

důvodů činnost zařízení školní družiny přerušena. Úplata za školní družinu byla 

stanovena na 80 Kč za měsíc. 

 

 

Aktivity spojené s plněním ŠVP školní družiny 

Název aktivity Zaměření Termín 

POZNÁVÁME 
DOPRAVNÍ ZNAČKY 

Soutěž jednotlivců – teoretické znalosti 
dopravních značek 
OSV, VDO, MÍSTO KDE ŽIJEME 

3. – 4. 10. 
2017 
13.2.2018 

TVOŘÍME                      
Z PŘÍRODNIN 

Stavby z listí a přírodnin na školním dvoře 
EV, OSV, ROZMANITOST PŘÍRODY 

16. 10. 
2017 

PŘÍRODA NÁS BAVÍ Soutěže jednotlivců v netradičních 
disciplínách s využitím přírodnin 
EV, OSV, ROZMANITOST PŘÍRODY 

17. – 19. 
10. 2017 

ÚKLID ŠKOLNÍHO 
DVORA 

Akce zaměřená na ochranu životního 
prostředí 
EV, OSV, ROZMANITOST PŘÍRODY 

7. 11. 
2017 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně 1. část – Vánoce 
OSV, LIDÉ A ČAS 

1. 12.,  
8. 12. 
2017  
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Název aktivity Zaměření Termín 

VÁNOČNÍ TURNAJ     
V KUŽELKÁCH 

Sportovní akce – soutěž jednotlivců 
OSV, ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

19. 12. 
2017 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně 2. část – Poezie 
OSV, LIDÉ A ČAS 

19. 1.,  
26. 1. 
2018  

PŘÍPRAVA POKRMU Společná příprava a ochutnávání toastů 
OSV, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

9. 3., 23. 3. 
2018 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně 3. část – 
Pohádky, bajky; Báje a pověsti 
OSV, LIDÉ A ČAS 

2. 3.,  
16. 3. 
2018  

ZPÁTKY DO 
POHÁDKY 

Soutěž jednotlivců – využití informací a 
poznatků z knihovny 
OSV, LIDÉ A ČAS 

16. 3. 
2018 

BESEDA                        
O MYSLIVOSTI 

Beseda s členem MS Zborovice – Medlov na 
téma lesní zvěř 
EV, OSV, ROZMANITOST PŘÍRODY 

26. 3. 
2018 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně 4. část – 
Dobrodružné příběhy; Dobrodružná 
literatura 
OSV, LIDÉ A ČAS 

6. 4.,  
20. 4. 
2018  

HASIČSKÁ 
ZBROJNICE VE 
ZBOROVICÍCH 

Exkurze v Hasičské zbrojnici Zborovice 
 
VDO, OSV, MÍSTO KDE ŽIJEME 

9. 4., 16. 4. 
2018 

TŘÍDÍME ODPADY Třídění odpadů v praxi – skupinová práce 
EV, OSV, VDO, ROZMANITOST PŘÍRODY 

26. 4. 
2018 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně 5. část – 
Fantazijní příběhy; Vědecko - fantastická 
literatura 
OSV, LIDÉ A ČAS 

27. 4.,  
4. 5. 2018  

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Závěrečná akce v knihovně – Soutěž „O 
nejpozornějšího posluchače a čtenáře“ 
OSV, LIDÉ A ČAS 

18. 5.,  
29. 5. 
2018  

POZORUJEME 
VČELKY 

Exkurze u místního včelaře 
EV, OSV, MÍSTO KDE ŽIJEME, 
ROZMANITOST PŘÍRODY 

24. 5. 
2018 

POHÁDKOVÉ 
MALOVÁNÍ 

Celodružinová akce ke Dni dětí – malování 
na školním dvoře 
OSV, LIDÉ KOLEM NÁS, ČLOVĚK A SVĚT 
PRÁCE 

1. 6. 2018 

DRUŽINOVÝ 
ŠESTIBOJ 

Sportovní aktivity pro jednotlivce, soutěž 
v 6 sportovních disciplínách 

7. – 11. 6. 
2018 
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Název aktivity Zaměření Termín 

OSV, ČLOVĚK A JEHO ZDRAVÍ 

STAVBY Z PÍSKU Celodružinová akce – vytváření staveb na 
pískovišti 
OSV, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

13. 6. 
2018 

 

 Účastníci školní družiny se také zapojovali v průběhu celého školního 

roku do výtvarných soutěží, které byly vyhlášeny různými pořadateli z celé 

republiky. 
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Údaje o činnosti zařízení školního stravování –

 školní jídelny 

Škola v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., v platném znění, poskytovala 

služby zařízení školního stravování. Školní jídelna zajišťovala formou obědů 

školní stravování žákům ZŠ, stravování (přesnídávky, obědy, svačiny) dětem 

navštěvujícím Mateřskou školu Zborovice, příspěvkovou organizaci, okres 

Kroměříž (dále jen MŠ Zborovice), závodní stravování zaměstnancům školy 

a zaměstnancům MŠ Zborovice a teplá jídla (obědy) pro cizí strávníky – vedlejší 

hospodářská činnost. Ve výkonovém výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení 

školního stravování podle stavu k 31. 10. 2017 bylo uvedeno celkem 206 

strávníků, z toho 130 žáků ZŠ, 22 zaměstnanců ZŠ, dalších 55 dětí a navíc 9 

zaměstnanců MŠ Zborovice. Cizích strávníků je více než 35, někteří z nich jsou 

z Medlova či Litenčic. Vedoucí školní jídelny pokračovala v plnění úkolu 

zajištění organizace projektů Ovoce a zelenina do škol a Školní mléko.  

 

Počet připravených jídel od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 

Jídlo 
 

Přesnídávka 
MŠ 

Oběd  
MŠ 

Oběd  
ZŠ 

Oběd 
zam. ZŠ 

Oběd 
zam. MŠ 

Oběd 
cizí 

strávníci 

Svačinka 
MŠ 

Počet 
 

5 784 5 781 21 715 3 577 864 4 703 4 265 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace ve 

školním roce 2017/2018 vzdělávala žáky 1. – 9. ročníku v oboru vzdělání        

79-01-C/01 Základní škola podle dokumentu Školní vzdělávací program pro 

základní vzdělávání Škola dobrých základů, č. j. JP 1/2016, včetně dodatku. 

Vzdělávali jsme devatenáct žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

škole, jimž školské poradenské zařízení stanovilo podpůrná opatření. Všichni 

byli vyučováni v běžných třídách. U tří z nich byla KPPP ZK doporučena, 

Krajským úřadem Zlínského kraje schválena a školou zřízena pozice asistenta 

pedagoga. Vzhledem k celkové výši pracovních úvazků asistenci vykonávaly tři 

asistentky pedagoga.  

Dále je uveden učební plán na příslušný školní rok včetně vysvětlivek.  
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UČEBNÍ PLÁN pro školní rok 2017/2018 

 

Vzdělávací oblasti Vzdělávací obory 

Časová dotace 

1. stupeň 2. stupeň 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Jazyk a jazyková komunikace 

Český jazyk 56 Čj 8 8 8 7 6 5 5 4 5 

Anglický jazyk 22 Aj - 1 3 3 3 3 3 3 3 

Německý jazyk 6 Nj - - - - - - 2 2 2 

Matematika 43 M 4 5 5 5 5 5 4 5 5 

Informační a komunikační technologie 3 Ikt - - - 1 1 1 - - - 

Člověk a jeho svět 

Prvouka 6 Prv 2 2 2 - - - - - - 

Vlastivěda 4 Vl - - - 2 2 - - - - 

Přírodověda 3 Přv - - - 1 2 - - - - 

Společenská výchova 5 Sv 1 1 1 1 1 - - - - 

Člověk a společnost 

Společenská výchova 4 Sv - - - - - 1 1 1 1 

Dějepis 7 D - - - - - 2 2 1 2 

Výchova k občanství 4 Vo - - - - - 1 1 1 1 

Člověk a příroda 

Fyzika 7 F - - - - - 2 2 2 1 

Chemie 4 Ch - - - - - - - 2 2 

Přírodopis 7 Př - - - - - 2 2 2 1 

Zeměpis 7 Z - - - - - 2 2 2 1 

Environmentální výchova 1 Ev - - - - - - - - 1 

Umění a kultura 
Hudební výchova 9 Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 14 Vv 1 1 2 1 2 1 1 2 2 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 2 Vz - - - - - - 1 1 - 

Tělesná výchova 20 Tv 2 2 2 2 2 21 21 21 21 

Člověk a  svět práce Praktické činnosti 9 Pč 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Povinná celková týdenní časová dotace v ročníku 
ÚH 
248 

Zkr. 20 22 25 25 26 29 30 32 31 

Průřezová témata POVINNĚ ZAŘAZENA VE VŠECH ROČNÍCÍCH 

Celková povinná týdenní časová dotace ročníku za daný stupeň ZŠ 118 hodin 122 hodin 
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Nepovinné vzdělávací obory * 
učebního plánu 2016/2017 

Ročník Zkratka 
předmětu 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ÚH 

Cvičení z českého jazyka - - - - - - - 1 - 1 CvČjN 

Cvičení z matematiky - - - - - - 1 - - 1 CvMN 

Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Náb 

Sborový zpěv - - - 1 1 1 1 1 1 2 SzN 

Komentář k učebnímu plánu 

1. Žáci 1. – 9. ročníku se ve školním roce 2017/2018 vzdělávají podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů, 
platného od 1. 9. 2016, včetně dodatku. 

2. 1                 Vzdělávací obor tělesná výchova na 2. stupni je z důvodu menšího počtu 
žáků vyučován takto: TvD VI., TvD VII., TvD VIII.+IX., TvCH VI.+VII.,TvCH VIII.+ IX. 

3. * Vzhledem k počtu žáků přihlášených do některých nepovinných  
                      vzdělávacích oborů či vzhledem k  charakteru vzdělávacích oborů jsou  
                     ročníky vyučovány současně. 

4. Pro nepovinné vzdělávací obory jsou jako závazná dokumentace vyučujícími 
vedeny písemně samostatné záznamy o práci. 

5. ÚH Údaj o počtu úvazkových hodin – celkem odučeno ve třídách (vychází se 
z dělení nebo spojování hodin), nepovinné předměty – pro kontrolu 
stanovení úvazků učitelů. 
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c) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti 
školy 

Učitelský sbor a zaměstnanci ve školním roce 2017/2018 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

- ředitelka školy 

- zástupkyně ředitelky 

- 9 třídních učitelů 

- 3 netřídní učitelé 

- 3 asistentky pedagoga 

- 2 vychovatelky školní družiny 

- 1 učitelka na mateřské dovolené 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

- školní jídelna:  1 vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky 

- ekonomka 

- 2 uklízečky 

- školník 

 

Členění zaměstnanců podle věku 

Věk 
 

počet % 

do 20 let 0 0 
21 – 30 let 3 11,1 
31 – 40 let 4 14,8 
41 – 50 let 16 59,3 
51 – 60 let 3 11,1 
61 a více let 1 3,7 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání 

dosažené vzdělání 
 

počet % 

základní 1 3,7 
vyučen 5 18,5 
střední odborné 0 0 
úplné střední 5 18,5 
vyšší odborné 1 3,7 
vysokoškolské 15 55,6 

 

Členění pedagogických zaměstnanců podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace 
 

Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 

učitel 1. stupně ZŠ 5 0 5 
učitel 2. stupně ZŠ 10 0 10 
vychovatel 2 0 2 
asistent pedagoga 3 0 3 
celkem 20 0 20 

 

Trvání pracovního poměru 

doba trvání 
 

počet % 

Do 5 let 15 55,6 
Do 10 let 4 14,8 
Do 15 let 2 7,4 
Do 20 let 1 3,7 
Nad 20 let 5 18,5 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru 

nástupy a odchody 
 

počet 

nástupy k 1. 9. 2017 4 
odchody k 30. 6. 2018 1 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

K zápisu k povinné školní docházce se 5. dubna 2018 v doprovodu 

zákonných zástupců dostavilo 16 dětí. Tři nově zapisované děti podaly 

prostřednictvím svých zákonných zástupců žádost o odklad povinné školní 

docházky podloženou odborným doporučením lékaře a odborného školského 

poradenského zařízení. Ředitelka školy všem žádostem o odklad vyhověla. 

 

 celkem 
z toho 
dívek 

% z celkem 
zapisovaných 

zapsaní do 1. třídy 2018 16 10 100 % 

úspěšně žádali o odklad 3 1 18,75 % 

nastoupí do 1. třídy 2018 13 9 81,25 % 

 

K základnímu vzdělávání od školního roku 2018/2019 s nástupem do 

1. ročníku v pondělí 3. září 2018 bylo zapsáno celkem 13 dětí, z toho 9 dívek.  
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e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  

Výsledky vzdělávání žáků podle cílů stanovených školním vzdělávacím 

programem popř. individuálním vzdělávacím plánem u žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami byly školou pravidelně vyhodnocovány ve čtvrtletí a na 

konci pololetí. Škola eviduje výsledky pololetního hodnocení v modulu 

Klasifikace žáků ve školním informačním systému SAS. Zákonní zástupci žáků 

v souladu se školním řádem – pravidly hodnocení byli ve všech vyučovaných 

vzdělávacích oborech řádně, úplně a včas informováni o výsledcích vzdělávání 

dítěte prostřednictvím žákovské knížky. V 1. pololetí obdrželi žáci Výpis z 

vysvědčení. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli zohledňováni, ať už šlo 

o zdravotní postižení, zdravotní znevýhodnění nebo podpůrné opatření. 

Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory žáků byly průběžně 

plněny, což bylo ve spolupráci se zákonnými zástupci a odborným poradenským 

zařízením pravidelně vyhodnocováno. Výchovná poradkyně poskytovala 

poradenství v oblasti specifických poruch učení a chování a rovněž se 

zaměřovala na oblast volby povolání.  

Údaje o výsledcích přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 

V přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání byli ve školním 

roce 2017/2018 přijati všichni žáci IX. třídy. Dvě žákyně ze 7. ročníku odešly na 

Arcibiskupské gymnázium. Všem žákům byly vydány zápisové lístky. 

 

Celkové výsledky přijímacího řízení – 2017/2018 

 7. ročník 9. ročník celkem 
 celkem d ch celkem d ch celkem d ch 

Gymnázia 2 2 0 1 1 0 3 3 0 
SOŠ 0 0 0 8 5 3 8 5 3 
SOU 0 0 0 5 0 5 5 0 5 
OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem  2 2 0 14 6 8 16 8 8 
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druhy škol % 

Gymnázia 18,75 
Střední odborné školy 50,00 
Střední odborná učiliště 31,25 
Odborná učiliště 0,00 
celkem 100 

 

 

        Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy žáků 

 

 1. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

Třída: I. II. III. IV. V. I. II. III. IV. V. 

Počet hodnocených žáků 19 17 19 11 15 20 18 21 11 15 

Snížený stupeň z chování – 
2  

0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 

Snížený stupeň z chování – 
3  

0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 

Prospělo s vyznamenáním 19 16 14 8 7 19 16 14 8 8 

Prospělo  0 1 5 3 8 0 1 7 3 7 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 

Nehodnoceno  0  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

349  
(0) 

585 
(4) 

815 
(3) 

314 
(0) 

613 
(0) 

768  
(32) 

812  
(45) 

1294 
(50) 

423 
(5) 

702 
(0) 

   

Celkem    

 
81 žáků celkem 
64 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
17 žáků prospělo 

 

85 žáků celkem 
65 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
18 žáků prospělo 
2 žáci neprospěli z více 
předmětů, opakují ročník  
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2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

Třída: VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX. 

Počet hodnocených žáků 16 13 15 14 16 13 15 14 

Snížený stupeň z chování – 
2  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Snížený stupeň z chování – 
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospělo s vyznamenáním  12 6 9 7 9 5 8 6 

Prospělo 4 7 6 7 7 8 7 8 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Nehodnoceno  0 0 0 0 0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

475 
(0) 

553 
(0) 

821 
(0) 

542 
(0) 

550 
(0) 

839 
(0) 

1082 
(0) 

903 
(0) 

   

Celkem    

58 žáků celkem 
34 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
24 žáků prospělo  
 

58 žáků celkem,  
28 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
30 žáků prospělo 

 

V pololetí bylo 
hodnoceno: 

139 žáků 143 žáků 
 

 

 

Uložená výchovná opatření ve školním roce 2017/2018 

Při hodnocení chování žáků pedagogové vycházeli z pravidel hodnocení, 

která jsou součástí školního řádu. Výchovná opatření jsou pro školu hlavním 

nástrojem pro ocenění nebo usměrnění chování žáků. V případě výchovných 

opatření je uložení projednáno se zákonným zástupcem žáka. Ve školním 

informačním systému SAS byla zaznamenána výchovná opatření uvedená 

v následující tabulce.  
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Typ výchovného opatření Počet v 1. pololetí Počet ve 2. pololetí 

Důtka ředitelky školy 2 5 

Důtka třídní učitelky 7 7 

Napomenutí třídní učitelky 9 9 

Pochvala ředitelky školy 0 0 

Pochvala třídní učitelky 25 90 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

     Oblast primární prevence rizikového chování byla na škole zajišťována 

především školním metodikem prevence Mgr. Ivou Badankovou a školským 

poradenským pracovištěm, ale také zapojením celého pedagogického sboru. 

Škola spolupracovala s  okresním metodikem prevence. Základem efektivní 

prevence byla realizace Minimálního preventivního programu pro školní rok  

2017/2018. O četnosti výskytu a způsobech řešení rizikových situací a                 

o následných jednáních s rodiči je vedena řádná agenda. Metodička prevence 

vypracovala zprávu o plnění MPP a průběžně vyplňovala hodnocení MPP             

v online systému výkaznictví. 

     Při prevenci rizikového chování se škola řídí dokumenty, které vycházejí 

z legislativy a dostupných metodik. Odbornou oporou pro výchovnou práci 

pedagogů jsou metodiky MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních - 

celkový počet příloh 22 (Dokument č.j. MSMT -21291/2010-28), Metodický 

pokyn Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany 

ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016). 

     Ve školním roce 2017/2018 jsme ve škole řešili problémové vztahy 

v některých třídních kolektivech, nevhodné chování, agresivitu, vulgaritu, 

neplnění školních povinností, podezření na záškoláctví, odcizení věcí. Za 

porušování školního řádu byla udělena výchovná opatření. 

     Preventivní programy pokrývaly výchovnou i naukovou složku vzdělání 

během celého školního roku. Byly zaměřeny na výchovu žáků ke zdravému 

životnímu stylu, na rozvoj životních dovedností a na aktivity vedoucí                     

k vylepšení sociálního klimatu školy. Realizované preventivní programy byly 

pro danou cílovou skupinu vhodné a odpovídaly její psychosociální úrovni. 

Námi nastavené dlouhodobé cíle se nám podařilo v souladu se školou přijatým 

konceptem uskutečňovat. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 V tomto školním roce všichni pedagogičtí pracovníci byli na organizačních 

poradách pravidelně informováni o školních projektech, o nových předpisech 

v oblasti BOZP, PO, Zákoníku práce, Školském zákoně apod. Další vzdělávání 

pedagogických pracovníků se uskutečňovalo rovněž tradiční a oblíbenou 

formou samostudia, vedení školy pedagogům předkládalo náměty obsahu 

samostudia. Ostatních vzdělávacích akcí se učitelé účastnili podle potřeb školy a 

svých zájmů. Byly preferovány vzdělávací aktivity školního managementu, 

semináře související se změnami ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných a kurzy cizích jazyků. 

Výchovná poradkyně zahájila Studium pro výchovné poradce.  

 Dlouhodobě se nedaří zajistit splnění požadovaných kvalifikačních 

předpokladů pro výkon specializovaných činností školního metodika prevence 

a koordinátora ŠVP.  

 

Přehled DVPP 

č. název vzdělávací aktivity počet 

1 Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce 
(šablony) 

14 

2 Aktuální změny školské legislativy 1 

3 ČŠI Inspirace pro zkvalitnění výuky matematiky a přírodovědy 
(TIMSS) 

1 

4 SAS – pracovní seminář 1 

5 Centrum kolegiální podpory – úvodní administrace 1 

6 CKP - Poruchy chování, spolupráce s poradnou, SPC, OSPOD 2 

7 CKP - Žáci s poruchou autistického spektra na základní škole 2 

8 CKP - Vzdělávání žáků s LMP na běžné ZŠ 2 

9 Setkání ŠMP Kroměříž 1 

10 Pracovní setkání ŠMP 1 

11 Setkání výchovných poradců Kroměříž 1 
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12 Mezinárodní seminář Jak vyučovat o holokaustu 2 

13 Organizace přijímacího řízení 1 

14 První stupeň podpůrných opatření (šablony) 14 

15 Matematická gramotnost – metody a formy efektivní práce 
(šablony) 

7 

16 ČŠI Inspirace pro zkvalitňování výuky přírodovědných 
předmětů a matematiky (PISA) 

1 

17 Konference pro učitele anglického jazyka Letś explore together 1 

18 CKP – Žáci s vývojovými poruchami učení a chování, 
konzultace s pracovníkem poradny 

2 

19 CKP – Žáci s mentálními a kombinovanými poruchami 3 

20 EDOOKIT – pracovní seminář 1 

21 Strategické řízení a plánování ve školách 1 

22 Druhý až pátý stupeň podpůrných opatření (šablony) 14 

23 Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení  1 

24 CKP - Třídy s prvky Montessori 2 

25 Inkluze – společné vzdělávání (šablony) 1 

26 Cizí jazyk – anglický jazyk 32 hodin (šablony) 2 

27 Cizí jazyk – anglický jazyk 80 hodin (šablony) 1 

28 Cizí jazyk – německý jazyk 80 hodin (šablony) 1 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Ročníkové projekty 2017/2018 

 
Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

JSEM ŠKOLÁK 
Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na adaptaci žáků ve škole a třídě. 11. 9. 2017 - I. 

  
 

19. 6. 2018   

  OSV, MKV, VDO     

MOJE RODINA 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na vztahy a život v rodině. 

8. 9. 2017 
          -  II. 

    15. 6. 2018   

  OSV, VDO, MKV     

MOJE OBEC 
Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na poznávání historie a života v obci. 

11. 10. 2017 
 - III. 

  
 

květen 2018   

  OSV, MKV, VDO, MV     

MOJE VLAST 
Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na poznávání historie naší vlasti. 

leden 2017 –  
červen 2018 IV. 

        

  OSV, MKV, VDO, MV     

ČR V RÁMCI 
EVROPY 

Ročníkový krátkodobý projekt zaměřený 
na bližší poznání evropských států. září 2017- 

leden 2018 
  

V. 

  
 

  

  OSV, VDO, MKV, MV   

DEN UČITELŮ 
Ročníkový projekt zaměřený na bližší 
seznámení s profesí učitele. 27. 3. 2018 VI. 

  
  

  

  OSV, VDO, MV     

EVROPSKÝ 
DEN JAZYKŮ 

Ročníkový krátkodobý projekt zaměřený 
na svátky v anglicky mluvících zemích. 29. 9. 2017 VII. 

  
 

    

  OSV, MKV, EGS     

SEBEPREZEN-
TACE ŽÁKA 

Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na profesní orientaci a volbu 
povolání. 30. 5. 2018 VIII. 

  
 

    

  OSV, VDO, MV     

DEN ZEMĚ 
Ročníkový dlouhodobý projekt zamě-
řený na ekologickou péči o planetu Zemi. 20. 4. 2018 IX. 

        

  OSV, MV, EV     
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Projekty 2017/2018 

Název projektu 
Stručná anotace 

Oblast, průřezová témata Termín Třída 

DEN PODZIMU 

Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na podzimní období a 
tematiku zdravé výživy. 
 20. 10. 2017 

 
 

I. – IX. 
OSV,  EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK 
A SVĚT PRÁCE, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

 
DEN 
S RODILÝM 
MLUVČÍM 

Projekt zaměřený na realizaci 
konverzačního dne s rodilým mluvčím. 20. 11. 2017 

 
 

V. – IX. 
 
 

  
OSV, VDO, MKV, EGS 

RECYKLO-
HRANÍ  

Školní recyklační program pod záštitou 
MŠMT ČR zaměřený na prohloubení 
znalostí žáků v oblasti třídění 
a recyklace odpadů. 

 
 

září 2017 – 
červen 2018 

 
 

 
I. – IX. 

 
 
 OSV, EV, VDO, EGS, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

VÁNOČNÍ 
JARMARK  

Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na vánoční svátky a 
mezilidské vztahy. 
 
 OSV, MKV, MV 

5. 12. 2017 
 
 

 
I. – IX. 

 
 

HRAVĚ ŽIJ 
ZDRAVĚ 

PC kurz zaměřený na zdravý životní styl. 
 
 

OSV, MV, EV, MKV, VDO, ČLOVĚK A 
ZDRAVÍ 

 říjen – 
prosinec 

2017 
 
 

V. 
 
 

HRAJEME SI S 
PŘEDŠKOLÁKY 

Spolupráce s rodiči předškoláků, 
příprava k povinné školní docházce. 
 

OSV 

24. 1., 14. 2., 
14. 3. 2018 

 MŠ 

APODEMIA 
VÍDEŇ 2018 

Víceročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na poznávání památek Vídně. 
 

OSV, MKV, EGS, ČLOVĚK A 
SPOLEČNOST, VDO 

13. 4. 2018 

 

VII. – 

IX. 

 

ŠKOLNÍ 
AKADEMIE 

Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na prezentaci kulturních 
vystoupení žáků před rodiči a veřejností 
OSV, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, VDO, 
ČLOVĚK A UMĚNÍ 

15. 5. 2018 

 

I. – IX. 

 

SETKÁNÍ S DZP 

Spolupráce s DZP Zborovice. 
Víceročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na vzájemné setkání žáků 
školy s klienty DZP. 
OSV,VDO, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, 12. 6. 2018 

II., VII., 
IX. 
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Název projektu 
Stručná anotace 

Oblast, průřezová témata Termín Třída 

ČLOVĚK A UMĚNÍ, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

SPORTOVNÍ 
DEN 2018 

Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na sportovní aktivity a 
netradiční disciplíny. 
 

OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

27. 6. 2018 
 
 

I. – IX. 
 
 

 

 

Další aktivity spojené s plněním ŠVP 

Název aktivity Zaměření Termín Třída 

KURZ OSV 1. ROČNÍK Poznávání nového prostředí, práce se 
třídou, aktivity k vzájemnému poznávání, 
nastavení pravidel třídního kolektivu 
OSV, VDO, Prv – Svět kolem nás 

14. 9.  
- 15. 9. 
2017 

I. 

PLAVECKÝ 
VÝCVIKOVÝ KURZ 
KROMĚŘÍŽ 

Výuka plaveckých dovedností, 10 lekcí 
 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ, Tv, OSV 

11. 9. - 13. 
11. 2017 

II., III., 
IV. 

KURZ OSV 6. ROČNÍK Kurz pro žáky zaměřený na zmapování 
vztahů, komunikaci, spolupráci kolektivu a 
třídní učitelky, pravidla třídy 
OSV, VDO 

21. 9. -
 22. 9. 
2017 

VI. 

ZÁTOPKOVY 
ŠTAFETY 

Štafetový závod smíšených družstev 
OSV, MV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

15. 9. 
2017 

III. – IX. 

PODZIMNÍ SBĚR 
STARÉHO PAPÍRU 

Environmentální vzdělávání v praxi – 
třídění odpadu 
EV, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

9. 10.  
- 13. 10. 
2017 

I. – IX. 

PLAVÁNÍ ZDOUNKY Výuka plaveckých dovedností v rámci Tv 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ, Tv, OSV 

13. 10. 
2017 – 5. 
1. 2018 

I. 

LOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

Internetová soutěž pro děti zaměřená na 
schopnost samostatného uvažování 
a pohotového logického rozhodování 
OSV, MV 

2. - 6. 10. 
9. – 13. 10. 
2017 

IV. – IX. 

PŘÍRODOVĚDNÝ 
KLOKAN 

Přírodovědná soutěž pořádaná PřF UP 
Olomouc, podporovaná MŠMT 
ČLOVĚK A PŘÍRODA, EV 

11. 10. 
2017  

VIII., IX. 

STARÉ BÁJE A Divadelní představení 19. 10. I. – V. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

POVĚSTI OSV 2017 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ KROMĚŘÍŽ 

Dopravní výchova prakticky 
VDO, OSV 

24. 10. 
2017 

IV. 

CO2 LIGA Soutěž o ochraně a globální změně klimatu i 
předpokládaných změnách v ČR 
OSV, EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

12. 10. 
2017 – 4. 
5. 2018  

IX. 

EXKURZE PLASTIKA 
a.s. A PŘEHLÍDKA SŠ 

Exkurze zaměřená na seznámení 
s průmyslovou výrobou v podniku Plastika 
a.s. Kroměříž spojená s přehlídkou SŠ 
OSV, VDO 

10. 11. 
2017 

IX. 

PRVNÍ POMOC PRO 
PRVŇÁČKY 

Akce Zdravotnické záchranné služby Zl. 
kraje ve spolupráci s firmou Zentiva s cílem 
seznámit žáky se základními zásadami 
první pomoci 
 OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

1. 11. 
2017 

I. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

Spolupráce školy s rodiči a veřejností  
OSV, MV 

5. 12. 
2017 

I. – IX. 

MIKULÁŠ Program IX. třídy připravený pro žáky 
nižších ročníků 
OSV 

6. 12. 
2017 

I. – IX. 

PECIVÁL A ČERT Divadelní představení v MŠ 
OSV 

6. 12. 
2017 

I. 

ZDRAVÍ MÁME 
JENOM JEDNO 

Hudební program zaměřený na témata –
šikana, kyberšikana, alkohol, cigarety a 
volnočasové aktivity 
OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ, VDO 

7. 12. 
2017 

I. – IV. 

DROGY, MÉDIA A 
(ROCKOVÁ) HUDBA 

Program zaměřený na život, tvorbu a 
následky nesprávného životního stylu a 
užívání návykových látek 
OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ, VDO 

7. 12. 
2017 

V. – IX. 

EXKURZE MORAVSKÉ 
ZEMSKÉ MUZEUM 

Exkurze zaměřená na mineralogii a vývoj 
člověka 
OSV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

15. 12. 
2017 

 IX. 

EXKURZE – PILANA 
SAW BODIES 

Exkurze zaměřená na seznámení 
s provozem strojírenské výroby 
OSV, VDO, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

18. 12. 
2017 

III., IX. 

VÁNOČNÍ POHÁDKA  Divadelní představení v MŠ 
OSV 

19. 12. 
2017 

I.  

KONCERT U 
JESLIČEK 

Vánoční koncert DPS Zborováčku a žáků 
školy v kostele ve Zborovicích 
OSV, MV, VDO 

19. 12. 
2017 

I. – IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

VÁNOČNÍ PROGRAM 
TŘÍD 

Program zaměřený na vánoční zvyky a 
tradice, upevňování vztahů v třídním 
kolektivu 
OSV, VDO, MKV 

22. 12. 
2017 

I. – IX. 

HASÍK Program HZS Zlín zaměřený na ochranu 
člověka za mimořádných událostí 
OSV 

5. 1., 13. 2. 
2018 

II., VI. 

MÁŠENKA A MEDVĚD Divadelní představení v MŠ 
OSV 

26. 1. 
2018 

I.  

BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

Soutěž organizovaná MŠMT ve znalostech 
žáků z přírodopisu a biologie 
EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

29. 1.,  
30. 1. 
2018 

VI.,VII . 
VIII., IX. 

LYŽAŘSKÝ 
VÝCVIKOVÝ KURZ 
VELKÉ KARLOVICE 

LVK zaměřený na výuku sjezdového 
lyžování 
ČLOVĚK A ZDRAVÍ, TV 

5. – 9. 2. 
2018 

VII. – IX. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA Program pracovníků DDH Kroměříž 
zaměřený na pravidla bezpečnosti 
silničního provozu 
OSV, VDO 

7. 2. 2018  IV. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ Školní kolo soutěže v recitaci jednotlivců 
OSV, MV, Čj 

16. 2. 
2018 

I. – IX. 

APODEMIA OSVĚTIM 
2018 

Exkurze zaměřená na poznávání památek a 
historii v období 2. světové války 
OSV, MKV,EGS, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, 
VDO 

1. 3. 2018 IX. 

KRIMINALITA 
MLÁDEŽE 

Program primární prevence realizovaný 
Policií ČR 
OSV, VDO 

1. 3. 2018 VIII. 

POHÁDKY Z NAŠEHO 
STATKU 

Kombinované loutkoherecké představení 
s písničkami ze života domácích zvířátek 
OSV, MV, ČJ 

6. 3. 2018 I. – IV. 

DIVADELNÍ 
UČEBNICE ANEB 
ČESKÉ DIVADLO 20. 
STOLETÍ 

Divadelní představení mapující období od 
vzniku Československa po současnost 
 
OSV, MV, ČJ 

6. 3. 2018 V. – IX. 

NÁVŠTĚVA 
PŘEDŠKOLÁKŮ  
V I. TŘÍDĚ 

Spolupráce s MŠ 
 
OSV 

15. 3. 
2018 

I. 

MATEMATICKÝ 
KLOKAN 

Matematická znalostní soutěž pořádaná 
PdF a PřF UP Olomouc, podporovaná 
MŠMT. 
M, OSV 

16. 3. 
2018 

II. – IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

SVÁTEK POEZIE Regionální kolo soutěže v uměleckém 
přednesu 
OSV, MV, ČJ 

21. 3. 
2018 

I. – IX. 

POLICISTA JE NÁŠ 
KAMARÁD 

Program primární prevence realizovaný 
Policií ČR 
OSV, VDO 

23. 3. 
2018 

II. – III. 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ Program primární prevence realizovaný 
Policií ČR 
OSV, VDO 

23. 3. 
2018 

V. – VI. 

PRASÁTKA A JEJICH 
VELKÁ JARNÍ 
VÝPRAVA 

Maňáskové divadelní představení v MŠ 
OSV 

23. 3. 
2018 

I.  

POLEPŠENÁ VRÁNA Maňáskové divadelní představení v MŠ 
OSV 

4. 4. 2018 I.  

PYTHAGORIÁDA Matematická soutěž organizovaná MŠMT 
OSV, M 

6. 4. 2018 V. – VIII. 

BESEDA S DŮCHODCI Vystoupení Zborováčku na setkání pro 
důchodce organizovaném OÚ Zborovice 
OSV, VDO, MV, ČLOVĚK A UMĚNÍ, HV 

6. 4. 2018 V. – IX. 

BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

Okresní kolo soutěže organizované MŠMT 
ve znalostech žáků z přírodopisu a biologie 
EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

12. 4. 2018 
23. 4. 2018 

VII. 
VIII., IX. 
 

TRAVEL MACHINE Divadelní představení společnosti Azyzah 
Theatre v anglickém jazyce 
OSV, AJ 

16. 4. 
2018 

I. – IV. 

THE DECODING 
MISSION 

Divadelní představení společnosti Azyzah 
Theatre v anglickém jazyce 
OSV, AJ 

16. 4. 
2018 

V. – IX. 

JARNÍ SBĚR PAPÍRU Environmentální výchova v praxi – třídění 
odpadu 
Ev, ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE 

16. 4.   
- 20. 4. 
2018 

I. – IX. 

VÝCHOVNÝ 
KONCERT 

Výchovný koncert ZUŠ v Kroměříži 
OSV, VDO, MV, HV, ČLOVĚK A UMĚNÍ 

17. 4. 
2018 

I. – IX. 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Školní kolo dopravní soutěže mladých 
cyklistů BESIP zaměřené na bezpečnost 
silničního provozu 
OSV, VDO 

19. 4. 
2018 

IV. – IX. 

UKLIĎME ČESKO Celorepubliková akce pro žáky všech 
ročníků v rámci soutěže CO2 LIGA zaměřená 
na ochranu životního prostředí 
OSV, EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

20. 4. 
2018 

I. – IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ  

Spolupráce školy s rodiči a veřejností, 
prohlídka zajímavostí ze školních sbírek a 
venkovního areálu školy 
OSV, MV 

15. 5. 
2018 

I. – IX. 

DSMC Okresní kolo dopravní soutěže mladých 
cyklistů BESIP zaměřené na bezpečnost 
silničního provozu 
OSV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

21. 5. 
2018 

vybraní 
žáci VI. 
– IX. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ KROMĚŘÍŽ 

Pravidla bezpečnosti silničního provozu a 
bezpečné jízdy, průkaz cyklisty 
OSV, VDO, Dopravní výchova 

25. 5. 
2018 

IV. 

DEN DĚTÍ V MŠ Spolupráce s MŠ, soutěže a netradiční 
disciplíny 
OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

25. 5. 
2018 

I. 

NAUČ SE PRVNÍ 
POMOC 

Program ČČK zaměřený na laickou první 
pomoc s praktickým nácvikem a ukázkami 
úkonů potřebných k záchraně lidského 
života 
OSV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

28. 5. 2018 I. – IX. 

ÚŘAD PRÁCE 
KROMĚŘÍŽ 

Exkurze na Úřad práce v Kroměříži 
zaměřená na profesní orientaci, nabídku 
středních škol a učilišť 
Volba povolání, OSV, VDO 

31. 5. 
2018 

VIII. 

DEN DĚTÍ Programy jednotlivých tříd zaměřené na 
člověka a přírodu 
OSV, EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

1. 6. 2018 I. – IX. 

COSMOS DISCOVERY Exkurze zaměřená na vědu – k 40ti letému 
výročí letu V. Remka do vesmíru 
OSV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

8. 6. 2018 VI. 

FINANČNÍ 
GRAMOTNOST 

Soutěž organizovaná OA v Kroměříži pro 
žáky 8. Ročníku 
OSV, VDO, VO 

12. 6. 
2018 

VIII. 

DROGY A JEJICH 
RIZIKA 

Preventivní program K centra Kroměříž 
zaměřený na drogy, který učí efektivním 
způsobům komunikace a rozhodování 
v rizikových situacích 
OSV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

14. 6. 
2018 

IX. 

ENVIRONMENTÁLNÍ 
EXKURZE 

Exkurze zaměřená na fungování ČOV 
Zborovice 
OSV, EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

18. 6. 
2018 

VIII. 

KOUPALIŠTĚ 
MORKOVICE 

Turistická vycházka spojená s koupáním a 
sportovními hrami 

20. 6. 
2018 

VIII. – 
IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

OSV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

EXKURZE MORAVSKÝ 
KRAS 

Vlastivědná exkurze do Moravského krasu 
s prohlídkou propasti Macocha a 
Punkevních jeskyní 
OSV, VDO 

21. 6. 
2018 

I. – V. 

EXKURZE KROMĚŘÍŽ Vlastivědná exkurze zaměřená na kulturní 
zajímavosti Kroměříže spojená s návštěvou 
sportcentra Paráda 
OSV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

22. 6. 
2018 

VIII. 

EXKURZE KROMĚŘÍŽ Vlastivědná exkurze zaměřená na kulturní 
zajímavosti Kroměříže spojená s návštěvou 
zrcadlového bludiště a bowlingem 
OSV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

25. 6. 
2018 

IX. 

ZDRAVÁ PĚTKA  Akce zaměřená na upevnění správných 
stravovacích návyků 
OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ, PŘ, PRV 

25. 6., 26. 
6. 2018 

I. – IX. 
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Prezentace školy na veřejnosti 

Škola se prezentovala na veřejnosti tradičními formami 

- písemné pozvánky v žákovských knížkách, tištěné popř. tvořené pozvánky,  

- plakáty akcí,  

- žáky vytvořená přání (Vánoce, Den učitelů aj.), 

- informace o připravovaných akcích na školním webu www.zszborovice.cz, 

- informace o dění ve škole ve vývěsce před prodejnou COOP Zborovice 

- hlášení místního rozhlasu, 

- informace v regionálním tisku, 

- zasílání literárních a výtvarných prací do soutěží, 

- účast na různých soutěžích a olympiádách 

- vystoupení Zborováčku a dalších žáků školy na akcích pro veřejnost 

organizovaných jinými pořadateli 

- pomoc při organizaci akcí pro děti, které jsou připravované jinými 

pořadateli 

- články v regionálním tisku (Zpravodaj obcí Zborovice a Medlov, Týdeník 

Kroměřížska, …) 

 

V tomto školním roce jsme se zapojili do těchto aktivit vyhlášených jinými 

pořadateli: 

 

Naukové soutěže a olympiády 

- Přírodovědný klokan 

Účast: 27 žáků – VIII., IX. třída 

Postup do okresního kola: 3 žáci 

- Logická olympiáda 

Účast: 73 žáků – IV. – IX. třída 

- Olympiáda v českém jazyce 

Účast: 7 žáků – IX. třída 

Postup do okresního kola: 3 žáci 

- Matematický klokan 

Účast: 104 žáků – II. – IX. třída 

- Pythagoriáda 

http://www.zszborovice.cz/
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Účast: 50 žáků – V. – VIII. třída 

- Biologická olympiáda 

Účast: 21 žáků – VI. – IX. třída 

Postup do okresního kola: 3 žáci 

- Finanční gramotnost 

Účast: 2 žáci – VIII. třída 

Postup do okresního kola: 2 žáci 

Umístění: 3. místo – 1 žák 

 

Literární soutěže 

- Svátek poezie 

Účast: 30 žáků - I. – IX. třída 

Postup do okresního kola: 5 žáků 

- Já jsem tvůj člověk - okresní 

Účast: 28 žáků – VI., VII. třída  

 

Sportovní soutěže 

- Dopravní soutěž mladých cyklistů 

Účast: 47 žáků – IV. – IX. třída 

Postup do okresního kola: 8 žáků 

Umístění: 2. místo - družstvo 4 žáků  

 

Výtvarné soutěže 

- Požární ochrana očima dětí - okresní 

Účast: 70 žáků – I. – IV. třída 

Umístění: 1. místo – 1 žák, 2. místo – 1 žák, 3. místo – 1 žák 

- Na statku žiju, jsem zvíře – republiková 

Účast: 18 účastníků ŠD 

Umístění: 1. místo – 2 účastníci, 2. místo – 1 účastník, 3. místo – 1 

účastník, čestné uznání – 2 účastníci 

- Voda štětcem i básní – oblastní (povodí Moravy) 

Účast: 11 účastníků ŠD 

- Šťastné stáří očima dětí – republiková 

Účast: 10 účastníků ŠD 
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- Děti malují pro Konto Bariéry – republiková III. téma „Moje oblíbená 

pohádka“ 

Účast: 19 účastníků ŠD 

Umístění: 3. místo – 1 účastník 
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i) Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 

Škola poskytovala součinnost ČŠI podle platných předpisů. Spolupracovali 

jsme, popř. předávali jsme ČŠI informace, 

- do informačního systému InspIS DATA byly předány dva záznamy o úrazu, 

- v listopadu 2017 byla škola zařazena do výběrového zjišťování výsledků 

žáků 9. ročníků a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií; testování 

bylo zaměřeno na matematickou, čtenářskou, sociální gramotnost a 

témata související s mediální výchovou, žáci IX. třídy se zapojili do 

testování všichni, a to v oblasti sociální gramotnosti, 

- v březnu 2018 byl vyplněn dotazník rychlého šetření INEZ – Mediální 

výchova. 
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j) Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření školy bylo v kalendářním roce 2017 vyrovnané. Do 

rezervního fondu byla v březnu 2018 se svolením zřizovatele převedena částka 

2 122,48 Kč.  

Rozbor hospodaření školy za příslušný hospodářský rok byl předložen školské 

radě a zřizovateli v zákonem stanovené lhůtě v souladu s platnými předpisy. 

 

1. DOTACE  
 
Na rok 2017 byl schválen rozpočet na provoz pro Základní školu Zborovice, 

okres Kroměříž, příspěvkovou organizaci v celkové výši  10 717 359,20 Kč.   

 výše dotací 

MŠMT – NIV celkem   8 593 305,00  Kč    

OP VVV    295 231,20  Kč  

Obec Zborovice – provoz 1 828 823,00  Kč 

dotace na provoz celkem                                    10 717 359,20  Kč 
 

2.  NÁKLADY  

V přehledu nákladů v položce spotřeba materiálu je celková částka včetně 

spotřeby potravin.  

položka hlavní činnost   Kč vedlejší činnost    Kč 

mzdové prostředky  6 505 092,00 46 544,00  

OON 31 109,00  

zákonné odvody 2 206 461,74 15 826,26 

tvorba FKSP 130 101,31 931,41 

zákonné pojištění KOOP 26 142,82 195,43 

spotřeba materiálu včetně 1 095 767,19 147 563,64 
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potravin 

nákup DDHM, DDNM 227 962,00  

spotřeba energií 703 313,62 26 688,38 

opravy a udržování 147 807,00  

cestovné 12 232,00  

ostatní služby 280 953,72  

jiné ostatní náklady 13 259,00  

odpisy majetku 101 038,00  

ostatní soc. náklady 108 196,00  

náklady celkem 11 589 435,40 Kč 237 749,12 Kč 

 

3. VÝNOSY  

položka hlavní činnost   Kč vedlejší činnost    Kč 

Tržby 886 843,00 248 274,00 

úroky z účtu 1 200,00  

ostatní výnosy 80 530,00  

dotace MŠMT 8 667 867,00  

dotace ÚSC 1 828 823,00  

zúčtování RF a FRM 115 770,00  

výnosy celkem 11 581 033,00 Kč 248 274,00 Kč 

 

4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  

 výnosy 
 

náklady hospodářský 
výsledek 

hlavní činnost 
 

11 581 033,00 Kč 11 589 435,40 Kč - 8 402,40 Kč 

vedlejší činnost 
 

248 274,00 Kč 237 749,12 Kč + 10 524,88 Kč 

celkem   11 829 307,00 Kč 11 827 184,52 Kč + 2 122,48 Kč 
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Zisk organizace činí 2 122,48 Kč. 

 

5. MAJETEK  

Majetek je evidován v inventárních knihách a inventárních kartách v programu 

SAS. Ve všech místnostech školy jsou vyvěšeny místní inventární seznamy. 

K 30. 11. 2017 byla provedena inventarizace drobného dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a samostatných movitých věcí. 

 

Finanční stavy inventarizovaného majetku k 31. 12. 2017: 

SÚ 018 – DDNM                 202 580,50 Kč  

SÚ 022 – SMV               1 312 677,40 Kč 

SÚ 028 – DDHM              4 617 774,96 Kč 

 

6. STAV FONDŮ  K 31. 12. 2017 

 

SÚ 412 Fond kulturních a sociálních potřeb    97 772,29 Kč  

SÚ 413+414  Fond rezervní     235 925,85 Kč  

SÚ 416 Fond reprodukce majetku                  701 872,60 Kč  

SÚ 411              Fond odměn                                  17 000,00 Kč 

 

Veškeré použité údaje byly čerpány z účetní závěrky k 31. 12. 2017. Zápis o 

provedené inventuře majetku k 30. 11. 2017 včetně vyřazovacích protokolů je 

uložen v archivu školy. 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2017/2018 se škola nezapojila do žádného mezinárodního 

programu.  
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení 

Základní škola Zborovice nenabízela ve školním roce 2017/2018 další 

vzdělávání v rámci celoživotního učení. 
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m) Údaje o předložených a školou realizovaných 
projektech financovaných z cizích zdrojů 

Ve školním roce 2017/2018 se škola zapojila do následujících projektů: 

 Projekt z programu OPVVV, výzva č. 02_16_022 pro Podpora škol 

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a 

ZŠ. 

 

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006622 

Název projektu: Šablony 2017 ZŠ Zborovice 

Realizace projektu: 1. 8. 2017 - 31. 7. 2019 

Celková výše finanční podpory: 492 600,- Kč 

 

Z tohoto projektu jsme čerpali dotace na následující šablony: 

1. Čtenářská gramotnost – metody a formy efektivní práce 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 vyučovacích hodin 

absolvovalo 14 pedagogických pracovníků. 

2. Inkluze – první stupeň podpůrných opatření 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 vyučovacích hodin 

absolvovalo 14 pedagogických pracovníků. 

3. Matematická gramotnost – metody a formy efektivní práce 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 vyučovacích hodin 

absolvovalo 7 pedagogických pracovníků. 

4. Inkluze – druhý až pátý stupeň podpůrných opatření 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 8 vyučovacích hodin 

absolvovalo 14 pedagogických pracovníků. 
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5. Inkluze – společné vzdělávání 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 16 vyučovacích hodin 

absolvoval 1 pedagogický pracovník. 

5. Cizí jazyky – anglický jazyk I 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 32 vyučovacích hodin 

absolvovali 2 pedagogičtí pracovníci. 

6. Cizí jazyk – anglický jazyk III 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 80 vyučovacích hodin 

absolvoval 1 pedagogický pracovník. 

7. Cizí jazyk – německý jazyk II 

Vzdělávací program akreditovaný MŠMT v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků v rozsahu 80 vyučovacích hodin 

absolvoval 1 pedagogický pracovník. 

8. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Volnočasová aktivita pro žáky 2. stupně, která vede k rozvoji klíčových 

kompetencí. Získané znalosti, dovednosti a kompetence se promítají i do 

povinné složky vzdělávání. Vedle rozvoje žáků umožňuje i profesní rozvoj 

pedagogických pracovníků. Aktivita byla realizována dle podmínek dotace 

od října 2017 do února 2018. Vzhledem k zájmu žáků bylo v aktivitě 

pokračováno do konce školního roku a byla hrazena z prostředků školy. 

9. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   

Volnočasová aktivita pro žáky 1. stupně, která vede k rozvoji klíčových 

kompetencí. Vede k rozvoji logického a strategického myšlení žáků.  Vedle 

rozvoje žáků umožňuje i profesní rozvoj pedagogických pracovníků. 

Aktivita byla realizována dle podmínek dotace od října 2017 do února 

2018. Vzhledem k zájmu žáků bylo v aktivitě pokračováno do konce 

školního roku a byla hrazena z prostředků školy. 
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 Projekt z rozvojového programu Podpora výuky plavání 

v základních školách v roce 2017 

Evidenční číslo projektu: PLAV-01-0777/2017  

Název projektu: Plavání – Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, 

příspěvková organizace 

Realizace projektu: 11. 9. 2017 – 13. 11. 2017 

Celková výše finanční podpory: 10 500,- Kč 

 

Rozvojový program na podporu výuky plavání vyhlásilo MŠMT na období 

od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017, kdy musí být realizována výuka plavání, aby 

mohla být poskytnuta dotace z programu. Výuka plavání podpořená 

z programu musí být součástí ŠVP školy. Účelem dotace je podpořit výuku 

plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude 

určena na ostatní neinvestiční náklady (ONIV), a to pouze na dopravu žáků 

z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, bez 

přístavných kilometrů a čekací doby.   

V tomto školním roce celkové náklady na dopravu na plavecký výcvik žáků 

1. stupně ze Zborovic do Kroměříže činily 17 400,- Kč. Výše uvedená částka 

poskytnuté dotace byla využita na uhrazení části nákladů na dopravu a činila 

60,34 %. Další část ve výši 2 600,- Kč poskytla KLAPKA z.s. a zbývající část 

byla uhrazena zákonnými zástupci žáků. 
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n) Údaje o spolupráci školy s partnery 

Spolek KLAPKA – sdružení rodičů, přátel a příznivců dětí a školy při 

Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, zapsaný spolek 

Významnými partnery školy jsou zejména zákonní zástupci žáků, jejich 

spokojenost je pro nás důležitá. V souladu se stanovami se většina z nich 

sdružuje ve spolku KLAPKA – sdružení rodičů, přátel a příznivců dětí a školy, 

které bylo Ministerstvem vnitra ČR zaregistrováno již 5. září 2007 s IČO 

22 668 969. Členové jsou opakovaně informováni o účelu, cílech a činnosti 

sdružení. Ke členství ve spolku je přihlášeno více než 85 % rodin žáků. 

Ve školním roce 2016/2017 byla podle stanov spolku poprvé volena Rada 

rodičů, která byla složena z předsedy spolku, jednatelky, dalších 7 zástupců 

jednotlivých tříd a hospodářky. Nadále zůstal i jeden revizor spolku. 

Spolek je partnerem školy, poskytuje materiální pomoc i finanční dary.  

V tomto školním roce byly poskytnuté prostředky využity na pořízení učebních 

pomůcek (multimediální výukové programy – Žánry moderní hudby, 

Interaktivní chemie, nástěnné archy – Abeceda, Hrátky se slovy, sestava 

Bobotubes do HV, švédské lavičky a florbalové hole), příspěvek na preventivní 

programy pro žáky (Nauč se první pomoc), příspěvek na dopravu pro žáky na 

akce školy a plavání, odměny pro žáky a další. 

PILANA Saw Bodies a. s. Zborovice 

Další významný partner školy, poskytuje materiální pomoc, pro žáky možnost 

exkurze do výroby. V letošním školním roce poskytl finanční dar, který byl 

použit na úhradu dopravy na lyžařský výcvikový kurz ve Velkých Karlovicích. 

Dále přispěl odměnami pro žáky při různých akcích a soutěžích (Sběr starého 

papíru, Recyklohraní, Sportovní den, Setkání s DZP, MDD a další) a zajistil 

drobné reklamní předměty s logem školy. 
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Ostatní významní partneři školy 

Obec Zborovice, zřizovatel školy 

Obec Troubky-Zdislavice (spádová) 

Školská a kulturní komise Obce Zborovice  

Městský úřad Kroměříž, Odbor školství, mládeže a tělovýchovy a Odbor 

sociálních věcí a zdravotnictví (OSPOD) 

Odbor školství, mládeže a sportu Krajského úřadu Zlín  

Pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání 

pedagogických pracovníku Zlínského kraje, pracoviště Kroměříž 

Středisko výchovné péče Kroměříž 

MŠ Zborovice  

MUDr. Petr Obr 

A. F. servis, s.r.o. 

Sokolínský – LEDO s.r.o.  

Ing. Jaroslav Olšina 

Miloslav Jurčík 

BAU TRADE MARKET s.r.o. 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví Průhonice 

Místní knihovna Zborovice 

Knihovna Kroměřížska 

Muzeum Kroměřížska 

Dům kultury a Místní knihovna Zdounky 

Policie ČR 

Plavecká škola Kroměříž 

Aquacentrum Zdounky 

Dětské dopravní hřiště Kroměříž 

Úřad práce Kroměříž 

DZP Zborovice 

COOP Zborovice 

SDH Zborovice  

MS Zborovice-Medlov 

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Zborovice 

TJ Pilana Zborovice a další 
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Závěr 

     Výuka školy ve školním roce 2017/2018 byla realizována dle školního 

vzdělávacího programu Škola dobrých základů, včetně dodatku. V průběhu 

celého školního roku jsme vedli žáky k osvojování potřebných strategií učení, 

získávání nezbytných dovedností, prohlubování znalostí a k všestrannému 

rozvoji jejich schopností. Během vzdělávání a výchovy jsme podporovali tvořivé 

myšlení, schopnost žáků řešit efektivně problémy, komunikovat, spolupracovat, 

být ohleduplní a tolerantní k jiným lidem, k odlišným kulturám. Dále jsme 

rozvíjeli péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Velkou pozornost 

jsme věnovali otázkám prevence sociálně patologických jevů. Pedagogové školy 

i v tomto školním roce realizovali celou řadu zajímavých mimoškolních aktivit 

pro žáky i rodiče a širokou veřejnost. Naši žáci nás úspěšně reprezentovali na 

celé řadě kulturních a společenských akcích, účastnili se literárních, výtvarných, 

sportovních, naukových soutěží a olympiád na okresní i republikové úrovni. 

Podařilo se nám splnit všechny úkoly, které jsme zařadili do plánu práce a 

v průběhu roku připojit mnohé další. I školní rok 2017/2018 můžeme tedy 

zařadit mezi úspěšné. 

     Rádi bychom poděkovali za vynaložené úsilí všem zaměstnancům školy, 

rovněž všem sponzorům, rodičům, partnerům a příznivcům školy, kteří nám při 

naplňování cílů vzdělávání a výchovy pomáhali a ochotně vycházeli vstříc. 

 

Výroční zprávu projednala a souhlasně se k ní vyjádřila pedagogická rada  

dne ……………………….. 

Výroční zprávu projednala a schválila školská rada dne ………………………… 

Zpráva byla v písemné podobě předána zřizovateli školy a zpřístupněna na 

dostupném místě ve škole a v elektronické podobě na www.zszborovice.cz        

dne ………………………… 

Výroční zpráva vydána pod číslem jednacím JP 4/2018. 

 

Zpracovala ředitelka školy Mgr. Vladimíra Jáchimová. 

Ve Zborovicích dne 26. 9. 2018                 Mgr. Vladimíra Jáchimová 

http://www.zszborovice.cz/

