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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. Lenka Beranová (do 31. 7. 2016) 
l.beranova@zszborovice.cz  

Mgr. Ladislava Dvořáková (od 1. 8. 2016) 
l.dvorakova@zszborovice.cz  

tel. 573 369 916, 

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.beranova@zszborovice.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 

pe t tr í d první ho stupne  oznac eny ch  I., II., III., IV., V. 

c tyr i tr í dy druhe ho stupne  oznac ene  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 2015/2016 navštěvovala školu jedna 

žákyně z obce Dřínov. 

Ve školním roce 2015/2016 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. 2015 

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

celkem 14 12 16 17 16 19 17 12 15 138 

z toho dívek 9 6 8 9 11 12 8 8 7 78 

http://rejskol.msmt.cz/
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Tři žáci uvedení ve školní matrice dlouhodobě pobývali s rodinou v zahraničí, po 

celé hodnocené období se nedostavili do školy (vzdělávání podle § 38 školského 

zákona). Ve statistickém výkazu M3 je tedy k 30. 9. 2015 údaj o celkovém počtu 

žáků 135, z toho 77 dívek. Školu navštěvovaly dvě žákyně – cizinky. 

 

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-

Vo-Z) 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 (VP – Aj, 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.  

Pr í stavba 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 
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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 školních 

sestav pro interaktivní výuku (dataprojektor + PC + interaktivní tabule). V roce 

2016 zde bylo instalováno dalších 6 počítačů pro žáky. 

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 využívá dvě učebny v přízemí Domov pro osoby se 

zdravotním postižením Zborovice. Je zde nově zřízena kreativní a textilní dílna,  

do jejíž činnosti jsou zapojeni uživatelé domova. V rámci vzájemné integrace 

mezi uživateli domova a žáky základní školy, je díky fungování dílen umožněno 

přátelské setkávání či spolupráce se žáky, učiteli, jejich rodiči a samozřejmě se 

všemi občany Zborovic a okolí. 

S kolní  dvu r 

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. 

S kolní  pozemek 

Ve školním roce 2015/2016 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, 
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zametání, sbírání pohozených odpadků. Udržujeme výukové objekty získané díky 

projektu z revolvingového fondu MŽP na podporu přírodních škol „Příroda nás 

učí“. 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 do 31. 7. 2016 Mgr. Lenka Beranová, od 1. 8. 2016 byla do této funkce 

jmenována 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 2015/2016 proběhly volby do Školské rady na období 

leden 2016 – prosinec 2018. 

Od 25. ledna 2016 působí školská rada v tomto složení: 

 

Předsedkyně školské rady paní Ludmila Burešová, Zborovice 

zástupkyně zřizovatele 

Zapisovatelka JUDr. Irena Boukalová, Zborovice 

zástupkyně pedagogických 

pracovníků 

Členové – další zástupci zřizovatele pan Miloslav Jurčík, Zborovice 

Ing. Jaroslav Olšina, Zborovice 
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Členové – zástupci rodičovské 

veřejnosti 

Ing. Pavel Bolf, MBA, Zborovice 

paní Kamila Jančová, Zborovice 

paní Daniela Dřímalová, Medlov 

Členové – další zástupkyně  

pedagogických pracovníků 

Mgr. Romana Cherynová, Kroměříž 

Mgr. Helena Krejčířová, Zdislavice 

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. 

 

 

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. 2015 přihlášeno 47 žáků, 

především z prvního stupně, i když služby školní družiny vzhledem ke kapacitě 

zařízení nabízíme i žákům 2. stupně. Do školní družiny byli zapsáni i zdravotně 

postižení žáci s vývojovými poruchami chování. Vychovatelky školní družiny 

organizovaly činnosti účastníků podle Školního vzdělávacího programu školní 

družiny ZŠ Zborovice, č. j. 340/2014.   

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. 
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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. Přes stálý růst cen potravin zatím nedošlo ke zvýšení ceny 

jídel. Ve výkonovém výkazu Z 17-01 o činnosti zařízení školního stravování podle 

stavu k 31. 10. 2015 bylo uvedeno celkem 208 strávníků, z toho 123 žáků ZŠ, 25 

zaměstnanců ZŠ, dalších 56 dětí a navíc 7 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. 2015 do 31. 8. 2016 

Jídlo 
 

Přesnídávka 
MŠ 

Oběd  
MŠ 

Oběd  
ZŠ 

Oběd 
zam. ZŠ 

Oběd 
zam. 
MŠ 

Oběd 
cizí 

strávníci 

Svačinka 
MŠ 

Počet 
 

8 004 7 874 20 878 3 810 1 016 4 952 6 045 

 

     V letošním školním roce se kolektiv kuchařek školní jídelny zapojil do soutěže 

o Nejlepší školní oběd 2016, kterou organizovala Společnost pro výživu. 

Korespondenční kolo, kterého se zúčastnilo 52 soutěžních týmů, proběhlo 

v dubnu 2016 tentokrát na náročné téma Kompletní bezmasé denní menu 

v celkové hodnotě 34,- Kč.  
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace ve 

školním roce 2015/2016 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 1, č. j. 865/2011, včetně dodatků. 

Vzdělávali jsme sedm žáků se zdravotním postižením, jimž speciálně 

pedagogické poradenské zařízení doporučilo integraci. Byli integrováni 

v běžných třídách. U třech 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 dvě asistentky pedagoga.  

Ve školním roce 2015/2016 škola podpořila jazykové vzdělávání žáků – 

cizinců z prostředků dotačního programu MŠMT „Bezplatná výuka českého 

jazyka přizpůsobená potřebám žáků – cizinců z třetích zemí“, byla vedena 

lektorkou – zkušenou učitelkou češtiny a účastnily se jí dvě žákyně, individuální 

jazykové vzdělávání prospívá jejich školním výsledkům.  

Dále je uveden učební plán na příslušný školní rok včetně vysvětlivek.  
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UČEBNÍ PLÁN pro školní rok 2015/2016 

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* 2* 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 26 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 

2015/2016 

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 Náb 

Sborový zpěv - - - 1 1 1 1 1 1 2 SzN 

Komentář k učebnímu plánu 

1. Žáci 1. – 9. ročníku se ve školním roce 2015/2016 vzdělávají podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů 1 a jeho 
dodatků. 

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. * Vzdělávací obor výtvarná výchova na 1. Stupni bude vyučován v týdenní 
časové dotaci: I. tř. 1 hod., II. tř. 1 hod., III. tř. 2 hod, IV. tř. 1 hod., V. tř. 2 
hod. Ve školním roce 2015/2016 však musí mít IV. tř. 2 hod., neboť by 
nenaplnila celkovou časovou dotaci tohoto předmětu během 1. st.   

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

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

6. 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 2015/2016 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

Ředitelka školy: Mgr. Vladimíra Jáchimová 
 

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Lenka Beranová (do 31. 7. 2016) 
Mgr. Ladislava Dvořáková (od 1. 8. 2016) 
 

Třídní učitelé: I. 
II. 
III. 
IV. 
V. 
VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 

Mgr. Helena Krejčířová 
Mgr. Iva Badanková 
Mgr. Romana Cherynová 
Mgr. Lenka Sakařová 
Mgr. Ladislava Dvořáková 
Mgr. Václava Ryšánková 
Mgr. Martina Kolářová 
JUDr. Irena Boukalová 
Mgr. Jana Janáčová (do 10. 4. 2016) 
Mgr. Hana Savčáková (od 11. 4 2016) 
 

Netřídní učitelé: Mgr. Veronika Flídrová 
Mgr. Iva Hamadová 
Mgr. Jiří Jablunka 
Mgr. Mariusz Karkoszka 
Mgr. Jana Pospíšilová (od 11. 4. 2016) 
 

Asistentky pedagoga: Marta Koplová 
Mgr. Lubomíra Kojetská 
 

Školní družina: Marcela Vaňáková 
Marta Koplová 
 

Mateřská dovolená: Mgr. Jana Janáčová (od 11. 4. 2016) 
 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

Školní jídelna: Blanka Šmídová 
Alena Vojáčková 
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Markéta Ptáčková 
Vlasta Náplavová (do 31. 12. 2015) 
Radka Němcová (od 4. 1. 2016) 
 

Ekonomka: Jindřiška Husovská 
 

Uklízečky: Kamila Remešová 
Ilona Trávníčková 
 

Školník: Milan Babič (od 4. 1. 2016) 
 

 

Členění zaměstnanců podle věku 

Věk 
 

počet % 

do 20 let 0 0 
21 – 30 let 1 3,6 
31 – 40 let 8 28,6 
41 – 50 let 12 42,9 
51 – 60 let 5 17,8 
61 a více let 2 7,1 

 

Členění zaměstnanců podle vzdělání 

dosažené vzdělání 
 

počet % 

základní 0 0 
vyučen 4 14,3 
střední odborné 0 0 
úplné střední 6 21,4 
vyšší odborné 0 0 
vysokoškolské 18 64,3 

 

Členění pedagogických zaměstnanců podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace 
 

Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 

učitel 1. stupně ZŠ 4 1 5 
učitel 2. stupně ZŠ 12 0 12 
vychovatel 1 1 2 
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asistent pedagoga 2 0 2 
celkem 19 2 21 

 

Trvání pracovního poměru 

doba trvání 
 

počet % 

Do 5 let 13 46,4 
Do 10 let 5 17,9 
Do 15 let 2 7,1 
Do 20 let 1 3,6 
Nad 20 let 7 25,0 

 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru 

nástupy a odchody 
 

počet 

nástupy k 1. 9. 2015 5 
odchody k 30. 6. 2016 4 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

K zápisu k povinné školní docházce se 10. února 2016 v doprovodu 

zákonných zástupců dostavilo 20 dětí a dva zákonní zástupci přišli zapsat své děti 

22. února 2016. Osm nově zapisovaných dětí podalo 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 2016 22 9 100 % 

úspěšně žádali o odklad 8 3 36 % 

nastoupí do 1. třídy 2016 14 6 64 % 

 

K základnímu vzdělávání od školního roku 2016/2017 s nástupem do 

1. ročníku ve čtvrtek 1. září 2016 bylo zapsáno celkem 14 dětí, z toho 6 dívek.  

 

 



str. 16 
 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků  
   

 

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 nebo zdravotní znevýhodnění. Individuální vzdělávací 

plány žáků byly průběžně plněny, což bylo ve spolupráci s rodiči 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 2015/2016 přijati všichni žáci IX. třídy. Jeden žák 7. ročníku a jeden žák 8. 

ročníku splnili povinnou školní docházku a předčasně odešli ze základního 

vzdělávání do učebního oboru. Všem žákům – uchazečům o střední vzdělávání 

byly vydány zápisové lístky. 

Celkové výsledky přijímacího řízení – 2015/2016 

 7. ročník 8. ročník 9. ročník celkem 
 celkem d ch celkem d ch celkem d ch celkem d ch 

Gymnázia 0 0 0 0 0 0 2 1 1 2 1 1 
SOŠ 0 0 0 0 0 0 12 6 6 12 6 6 
SOU 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2 
OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem  1 0 1 1 0 1 14 7 7 16 7 9 
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druhy škol přijatí žáci % 
Gymnázia 2 12,5 
Střední odborné školy 12 75,0 
Střední odborná učiliště 2 12,5 
Odborná učiliště 0 0 
celkem 16 100 

 

 

        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 15 12 16 17 16 15 11 15 17 16 

Snížený stupeň z chování 
– 2  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Snížený stupeň z chování 
– 3  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospělo s vyznamenáním 14 11 10 11 8 15 9 9 9 8 

Prospělo  0 0 5 6 8 0 2 6 8 8 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Nehodnoceno  0  1 1 0 0 0 0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

274  
(0) 

172 
(0) 

509 
(0) 

235 
(0) 

752 
(0) 

599  
(0) 

387  
(0) 

649 
(0) 

923 
(0) 

846 
(5) 

   

Celkem    

76 žáků celkem 
54 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
19 prospělo 
1 neprospěl z více předmětů 
2* nehodnoceni (§38 ŠZ),  

74 žáků celkem, 
50 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
24 prospělo 

* dva žáci dlouhodobě pobývají s rodinou v zahraničí, jejich  vzdělávání probíhá podle 
§ 38 školského zákona, od 1. 2. 2016 přeřazeni ze II. a III. třídy do třídy nnn§38 
(nezařazení žáci) 
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2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

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

Počet hodnocených žáků 19 15 12 14 20 14 12 14 

Snížený stupeň z chování – 
2  

0 1 0 0 0 0 0 0 

Snížený stupeň z chování – 
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospělo s vyznamenáním  9 3 3 4 11 2 5 5 

Prospělo 9 10 9 10 8 12 7 9 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 2 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

1 0 0 0 1 0 0 0 

Nehodnoceno  0 0 0 0 0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

502 
(0) 

511 
(0) 

545 
(0) 

563 
(0) 

1166 
(0) 

638 
(0) 

1047 
(0) 

1112 
(0) 

   

Celkem    

60 žáků celkem 
19 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
38 žáků prospělo  
2 žáci neprospěli z jednoho 
předmětu 
1 žák neprospěl z více 
předmětů 

60 žáků celkem,  
23 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
36 žáků prospělo 
1 žák neprospěl z více 
předmětů, ale postupuje do 
dalšího ročníku  

V pololetí bylo 
hodnoceno: 

136 žáků 134 žáků 
 

 

 

Uložená výchovná opatření ve školním roce 2015/2016 

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 kázeňských 

opatření je uložení projednáno se zákonným zástupcem žáka. Ve školním 

informačním systému SAS byla zaznamenána kázeňská opatření uvedená 

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

Důtka ředitelky školy 1 0 

Důtka třídní učitelky 2 3 

Napomenutí třídní učitelky 14 7 

Pochvala ředitelky školy 0 2 

Pochvala třídní učitelky 15 39 

Snížený stupeň z chování  2 1 0 

Snížený stupeň z chování  3 0 0 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Činností školního metodika prevence rizikového chování byla pověřena 

Mgr. Lenka Beranová, která vypracovala Preventivní program školy na školní rok 

2015/2016. O četnosti výskytu a způsobech řešení rizikových situací a o 

následných jednáních s rodiči je vedena řádná agenda. Metodička prevence 

vypracovala zprávu o plnění preventivního programu. Při prevenci rizikového 

chování se škola řídí dokumenty, které vycházejí z legislativy a dostupných 

metodik – vlastním preventivním programem a MŠMT doporučenou, 

pedagogickou radou projednanou a přijatou Školní strategií prevence, což je 

rozsáhlý dokument s řadou příloh. Odbornou oporou pro výchovnou práci 

pedagogů jsou metodiky MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: MSMT-21291/2010-

28), včetně dvaceti tematických příloh a  Metodický pokyn Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy k řešení šikanování ve školách a školských zařízeních 

(Dokument č. j. MSMT-22294/2013-1), s pěti přílohami.  

Ve školním roce 2015/2016 jsme ve škole řešili různé porušování školního 

řádu, ničení školního majetku a ničení osobních věcí žáků. Opět jsme se setkávali 

s případy nevhodného chování a používání vulgarismů. Podezření na 

experimentování žáků s kouřením existuje, ale ve škole nebyl tento jev 

zaznamenán.  Rovněž nebyl zaznamenán žádný případ požití alkoholu u žáků. Na 

začátku školního roku se v okolí školy objevil podezřelý automobil. Škola tedy 

musela žáky i jejich rodiče varovat a poučit o bezpečném chování, informovala 

také Policii ČR. V září se ve škole objevila návyková látka. Tento případ byl řešen 

Policií ČR. Žák, který návykovou látku do školy přinesl, následně přestoupil na 

jinou ZŠ. Ve druhém pololetí škola řešila nedovolené odnesení knih žákem z KVC 

a krádež v obchodě během vycházky ŠD.  

Během školního roku byly pro žáky zdarma realizovány preventivní 

programy. Škola žákům nabízela kroužky, na jejichž vedení se podíleli zejména 

pedagogičtí pracovníci, ale i rodičovská veřejnost. 



str. 21 
 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
   

 

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. Absolvovali školení 

První pomoci – zdravotník školy. 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 svých zájmů a potřeb školy. V souvislosti se změnami ve 

vedení školy byly preferovány také vzdělávací aktivity školního managementu. 

 Dlouhodobě se nedaří zajistit splnění požadovaných kvalifikačních předpokladů 

pro výkon specializovaných činností výchovného poradce, školního metodika 

prevence a koordinátora ŠVP.  

 

Přehled DVPP 

č. název vzdělávací aktivity počet 

1 Školení první pomoci – zdravotník školy 18 

2 Angličtina: Strategie pro práci s dyslektiky 1 

3 Systém péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na 

základní škole 

1 

4 Soulad ŠVP a RVP ZV a postupy při aktualizaci 2 

5 Čtenářství – předpoklad úspěšného vzdělávání 2 

6 Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení  1 

7 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci pro školy, předškolní a 

školská zařízení 

1 

8 Školení vedoucích zaměstnanců z oboru bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci 

1 

9 Společné vzdělávání a OP VVV 1 

10 Angličtina pro 2. stupeň ZŠ – V. 1 

11 Poezie a pět smyslů 2 

12 Setkání výchovných poradců Kroměřížska 1 
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13 Seminář VP s ministryní školství (k inkluzi) 1 

14 Seminář VP (k inkluzi) 1 

15 Kurz němčiny - začátečníci 1 

16 Setkání ŠMP Kroměříž 1 

17 Tvořivost jako součást nadání – sítě pro podporu nadání 1 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Ročníkové projekty 2015/2016 

 
Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

JSEM ŠKOLÁK 
Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na adaptaci žáků ve škole a třídě. 2. 9. 2015 - I. 

   22. 6. 2016   

  OSV, MKV, VDO     

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

18. 11. 2015 
          -  II. 

    17. 5. 2016   

  OSV, VDO, MKV     

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

29. 9. 2015 
 - III. 

   23. 6. 2016   

  OSV, MKV, VDO, MV     

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

říjen 2015   – 
květen 2016 IV. 

        

  OSV, MKV, VDO, MV     

ČR V RÁMCI 
EVROPY 

Ročníkový krátkodobý projekt zaměřený 
na bližší poznání evropských států. 

25. 11. 2015  
- 

červen 2016 
  

V. 

     

  OSV, VDO, MKV, MV   

DEN UČITELŮ 
Ročníkový projekt zaměřený na bližší 
seznámení s profesí učitele. 30. 3. 2016 VI. 

      

  OSV, VDO, MV     

EVROPSKÝ 
DEN JAZYKŮ 

Ročníkový krátkodobý projekt zaměřený 
na svátky v anglicky mluvících zemích. 23. 10. 2015 VII. 

       

  OSV, MKV, EGS     

SEBEPREZEN-
TACE ŽÁKA 

Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na profesní orientaci a volbu 
povolání. 16. 5. 2016 VIII. 

       

  OSV, VDO, MV     

DEN ZEMĚ 
Ročníkový dlouhodobý projekt zamě-
řený na ochranu životního prostředí. 21. 4. 2016 IX. 

        

  OSV, MV, EV     
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Projekty 2015/2016 

Název 
projektu 

Stručná anotace 
Oblast, průřezová témata Termín Třída 

PLODY 
PODZIMU  

Celoškolní krátkodobý projekt zaměřený 
na tematiku ovoce a zeleniny a zdravé 
výživy. 
 

16. 10. 2015 
 
 

I. – IX. 
OSV, MV, EV, VZ, ČLOVĚK A PŘÍRODA  

DEN 
S RODILÝM 
MLUVČÍM 

Projekt zaměřený na realizaci 
konverzačního dne s rodilým mluvčím. 

5. 10. 2015 
 

22. 12. 2015 
23. 5. 2016 

VI. – 
IX. 

 
 

  
OSV, VDO, MKV, EGS 

RECYKLO-
HRANÍ  

Zapojení školy do projektu 
podporovaného MŠMT, který je  zaměřený 
na třídění a recyklaci odpadů. 

září 2015 – 
červen 2016  I. - IX. OSV, EV, VDO, EGS, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

VÁNOČNÍ 
JARMARK  

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

10. 12. 2015 
 
 

I. - V. 

VI. - IX. 
 

MĚSÍC 
UMĚNÍ 

Celoškolní krátkodobý projekt zaměřený 
na kulturní akce, různé aktivity a účast 
v uměleckých soutěžích 
 

OSV, MV, UMĚNÍ A KULTURA 

březen 2016 
 
 

I. - IX. 
 
 

APODEMIA 
BUDAPEŠŤ 
2016 

Víceročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na poznávání památek 
Budapešti. 
 

OSV, MKV, EGS, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, 
VDO 

17. 6. 2016 

 

VII. – 

IX. 

 

DRUŽEBNÍ 
SETKÁNÍ   
2016 

Celoškolní dvoudenní projekt zaměřený na 
mezinárodní spolupráci a přátelské vztahy 
mezi žáky škol ČR a SR. 
 

OSV, MKV, EGS, VDO, ČLOVĚK A SPOLEČ-
NOST, ČLOVĚK A UMĚNÍ 

2. 6. a 3. 6. 
2016 

 
 

V. – IX. 
 
 

SPORTOVNÍ 
DEN 

Celoškolní krátkodobý projekt ve 
spolupráci s DZP Zborovice zaměřený na 
sportovní aktivity a netradiční disciplíny. 
 

OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

27. 6. 2016 
 
 

I. – IX. 
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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 

10. 9.  
a 11. 9. 
2015 

I. 

PLAVECKÝ 
VÝCVIKOVÝ KURZ 
KROMĚŘÍŽ 

Výuka plaveckých dovedností, 10 lekcí 
Člověk a zdraví, Tv, OSV 

7. 9. - 16. 
11. 2015 

II., III., 
IV. 

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

24. 9. 
a 26. 9. 
2015 

VI. 

ZÁTOPKOVY 
ŠTAFETY 

Republiková běžecká soutěž – štafetový 
závod smíšených družstev 
OSV, MV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

18. 9. 
2015 

III. – IX. 

PODZIMNÍ SBĚR 
STARÉHO PAPÍRU 

Environmentální vzdělávání v praxi – 
třídění odpadu 
EV, Člověk a svět práce 

5. 10.  
až 9. 10. 
2015 

I. – IX. 

KRTEČEK A KOLO Divadelní představení v MŠ 
OSV 

16. 10. 
2015 

I. 

LOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

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

1. - 7. 10. 
8. – 14. 10. 
2015 

III. – IX. 

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

15. – 16. 
10. 2015 

I. – VI. 

ÚŘAD PRÁCE 
KROMĚŘÍŽ 

Exkurze na Úřad práce v Kroměříži 
zaměřená na profesní orientaci, nabídka 
oborů středního vzdělávání ve ZK 
Volba povolání, OSV, VDO, EGS 

18. 3. 
2016 

VIII. 

PŘÍRODOVĚDNÝ 
KLOKAN 

Přírodovědná soutěž pořádaná PřF UP 
Olomouc, podporovaná MŠMT 
Člověk a příroda, Př, Ch, F, EV 

15. 10. 
2015  

VIII., IX. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ Kroměříž 

Dopravní výchova prakticky 
VDO, OSV, Člověk a jeho svět 

22. 10. 
2015 
9. 5. 2016 

IV. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

TRAPAS 
NEPŘEŽIJU!!! 

Divadelní představení v DK Zdounky 
zaměřené na etiku  
OSV, Čj 

21. 10. 
2015  

VI. – IX. 

ZLÍNSKÝ VORVAŇ 
2015 

Krajská sportovní soutěž v netradičních 
disciplínách  
MV, VDO, OSV, Člověk a zdraví 

12. 11. 
2015 

VI. – IX. 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
2015 

Projekt Jeden svět na školách 2015, beseda 
na téma katolická církev za dob 
komunistického režimu 
OSV, VDO, MV, MKV 

18. 11. 
2015 

VII. – IX. 

SBĚR 
ELEKTROODPADU 

Environmentální vzdělávání v praxi, třídění 
odpadu 
EV, Člověk a svět práce 

19. 11. - 
27. 11. 
2015 

I. – IX. 

MIKULÁŠ Program IX. třídy připravený pro žáky 
nižších ročníků 
OSV 

4. 12. 
2015 

I. – IX. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

Spolupráce školy s rodiči a veřejností  
OSV, MV 

10. 12. 
2015 

I. – IX. 

JAK HONZA ZBAVIL 
ČERTA BLECH 

Divadelní představení v MŠ  
OSV, Čj 

14. 12. 
2015 

I. 

VÁNOČNÍ KONCERT  Vánoční program žákyň ZUŠ Zdounky na 
sokolovně ve Zborovicích 
OSV, MV, Hv 

22. 12. 
2015 

I. – IX. 

VÁNOČNÍ 
PROGRAMY TŘÍD 

Třídní besídky – vánoční tradice, vztahy 
v třídních kolektivech 
OSV, VDO, MKV 

22. 12. 
2015 

I. – IX. 

OLYMPIÁDA V ČJ Předmětová soutěž pro žáky podporovaná 
MŠMT zaměřená na znalosti mateřštiny 
OSV, MV, Jazyk a jazyková komunikace 

6. 1. 2016 
15. 2. 
2016 

VII. – IX. 

PIPI DLOUHÁ 
PUNČOCHA 

Divadelní představení v DK Kroměříž  
OSV, Čj 

9. 2. 2016 I. – V. 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA Program pracovníků DDH Kroměříž 
OSV, VDO 

28. 1. 
2016 

 IV. 

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

26. 2. 
2016 

I. – IX. 

SOUTĚŽ V 
KRASOPISE 

Školní soutěž zaměřená na formální úpravu 
psaného textu žáků 
OSV, MV, Jazyk a jazyková komunikace 

1. 3.  
a 11. 3. 
2016 

I. – IX. 

JAPONSKÉ STŘÍPKY Beseda zaměřená na země Asie a jejich 
kulturu 
OSV, MKV, MV, D, Z 

19. 2. 
2016 

VI., VII. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

JARO S VEVERKOU Divadelní představení v MŠ 
OSV 

11. 3. 
2016 

I. 

JARNÍ DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

Ukázky průběhu výuky, spolupráce školy s 
rodiči a širší veřejností 
OSV, VDO 

17. 3. 
2016 

I. – VIII. 

MATEMATICKÝ 
KLOKAN 

Matematická znalostní soutěž pořádaná 
PdF a PřF UP Olomouc, podporovaná 
MŠMT. 
M, kompetence k  řešení problémů 

18. 3. 
2016 

II. – IX. 

JARNÍ SBĚR 
STARÉHO PAPÍRU 

Environmentální výchova v praxi – třídění 
odpadu 
Ev, Člověk a svět práce 

14. 3.   
- 18. 3. 
2016 

I. – IX. 

SVÁTEK POEZIE Regionální kolo soutěže v uměleckém 
přednesu 
OSV, MV, Umění a kultura, Jazyk a jazyková 
komunikace 

23. 3. 
2016 

vybraní 
žáci 

O HANÁCKYHO 
KOHÓTA 

Okresní a regionální kolo pěvecké soutěže 
jednotlivců 
Umění a kultura, OSV, Hv 

30. 3. 
2016 

vybraní 
žáci 

XENOFOBIE A 
RASISMUS 

Program primární prevence zaměřený na 
zdravé mezilidské vztahy 
OSV 

5. 4. 2016 IX. 

BEZPEČNÝ 
INTERNET 

Program primární prevence zaměřený na 
bezpečné užívání internetu 
OSV 

5. 4. 2016 III. 

POLICISTA JE NÁŠ 
KAMARÁD 

Program primární prevence realizovaný 
Policií ČR 
OSV, VDO 

12. 4. 
2016 

I., II. 

BEZPEČNÉ CHOVÁNÍ Program primární prevence realizovaný 
Policií ČR 
OSV, VDO 

12. 4. 
2016 

V. 

ZAČAROVANÝ MLÝN Divadelní představení v MŠ 
OSV 

8. 4. 2016 I. 

TRESTNÍ 
ODPOVĚDNOST 
MLÁDEŽE 

Program primární prevence realizovaný 
Policií ČR 
OSV, VDO 

28. 4. 
2016 

VII., 
VIII. 

MÁJOVÝ KONCERT Koncert Zborováčku k 10. výročí vzniku 
sboru 
OSV, VDO, MV 

15. 5. 
2016 

I. – IX. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ Kroměříž 

Pravidla bezpečnosti silničního provozu a 
bezpečné jízdy, průkaz cyklisty 

9. 5. 2016 IV. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

OSV, Dopravní výchova 

PRADĚDEČEK PO 
ŠKOLE 

Výstava s interaktivním programem 
realizovaná Muzeem Kroměřížska  
OSV, VDO, MV, EGS 

19. 5. 
2016 

VI. 

DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Okresní kolo dopravní soutěže mladých 
cyklistů BESIP zaměřené na bezpečnost 
silničního provozu 
Dopravní výchova, první pomoc 

19. 5. 
2016 

vybraní 
žáci IV. 
– VIII. 

DEN DĚTÍ Třídní programy 
OSV, EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

1. 6. 2016 I. – IX. 

TRAMPOTY 
V KOUZELNÉ 
ŠKOLIČCE 

Divadelní představení v MŠ 
OSV 

2. 6. 2016 I. 

KNIHOVNA 
ZDOUNKY 

Beseda o spisovatelce Marii Ebner 
Eschenbach 
OSV, EGS, VDO,MV, ČLOVĚK A SPOLEČNOST 

21. a 23. 6. 
2016 

VI. – 
VIII. 

ROŽNOV POD 
RADHOŠTĚM 

Třídní exkurze zaměřená na seznámení se 
skanzenem v Rožnově pod Radhoštěm 
OSV, EV, Člověk a příroda, VDO 

22. 6. 
2016 

I. – III. 

UMÍME SE BAVIT A 
AKTIVNĚ 
ODPOČÍVAT 

Program realizovaný SZŠ Kroměříž 
zaměřený na aktivní odpočinek 
OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

24. 6. 
2016 

VIII., IX. 

ZBRAŠOVSKÉ 
ARAGONITOVÉ 
JESKYNĚ, HELFŠTÝN 

Třídní exkurze zaměřená na seznámení s 
prostředím jeskyní a historií hradu 
OSV, EV, Člověk a příroda, Prv 

15. 6. 
2016 

V., VI.   

HOLEŠOV Třídní exkurze zaměřená na poznávání 
památek Holešova 
OSV, VDO 

21. 6. 
2016 

IV. 

ENVIRONMENTÁLNÍ 
EXKURZE 

Exkurze zaměřená na poznávání a 
fungování přírodní filtrace v Honěticích 

21. 6. 
2016 

IX. 

BYL JEDNOU JEDEN 
DRAK 

Divadelní představení v Morkovicích 
OSV, MV, Čj 

20. 6. 
2016 

I. – V. 

SPORTCENTRUM 
PARÁDA KROMĚŘÍŽ 

Třídní exkurze zaměřená na sportovní 
aktivity a možnosti využití volného času 
OSV, VDO, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

24. 6. 
2016 

VII. 
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Prezentace školy na veřejnosti 

Škola se prezentovala na veřejnosti tradičními formami 

- pí semne  pozva nky v z a kovsky ch kní z ka ch, tis te ne  popr . tvor ene  pozva nky,  

- plaka ty akcí ,  

- z a ky vytvor ena  pr a ní  (Va noce, Den uc itelu  aj.), 

- informace o pr ipravovany ch akcí ch na s kolní m webu www.zszborovice.cz, 

- hla s ení  mí stní ho rozhlasu, 

- informace v regiona lní m tisku, 

- zasí la ní  litera rní ch a vy tvarny ch prací  do soute z í , 

- c la nky v regiona lní m tisku (Zpravodaj obcí  Zborovice a Medlov, Ty dení k 

Krome r í z ska, …) 

http://www.zszborovice.cz/
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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 informac ní ho syste mu InspIS DATA byl pr eda n jeden za znam o u razu, 

- v za r í  2015 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ – Poc ty romsky ch 

z a ku  a problematika asistenta pedagoga, 

- v listopadu 2015 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ – Vzde la va ní  v 

oblasti bezpec nosti – ZV - VG, 

- v u noru 2016 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ – Soudobe  de jiny, 

- v dubnu 2016 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ – Prevence 

rizikove ho chova ní  v ZV, SV, 

- v kve tnu 2016 byla s kola zar azena do vy be rove ho testova ní  z a ku  6. roc ní ku  

za kladní ch s kol a odpoví dají cí ch roc ní ku  ví celety ch gymna zií ; testova ní  

bylo zame r eno na matematickou gramotnost, z a ci VI. tr í dy se zapojili do 

testova ní  vs ichni,  

- v c ervnu 2016 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ – Podmí nky 

rozvoje matematicke  gramotnosti v ZS  a niz s í m stupni VG 
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j) Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření školy bylo v kalendářním roce 2015 vyrovnané. Do rezervního 

fondu byla v březnu 2016 se svolením zřizovatele převedena částka 20,62 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 2015 byl schválen rozpočet na provoz pro Základní školu Zborovice, okres 

Kroměříž, příspěvkovou organizaci v celkové výši  9 218 189,00 Kč.   

 výše dotací 

MŠMT – NIV celkem 8 001 766,00  Kč 

Obec Zborovice – provoz 1 830 000,00  Kč 

dotace na provoz celkem       9 831 766,00  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  5 682 932,00 57 532,00  

OON 48 162,00  

zákonné odvody 1 926 588,46 19 561,54 

tvorba FKSP 57 108,80 575,56 

zákonné pojištění KOOP 23 829,33 241,58 

spotřeba materiálu včetně 
potravin 

1 254 611,52 166 291,90 

nákup DDHM, DDNM 204 192,00  

spotřeba energií 559 593,88 16 419,12 
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opravy a udržování 209 413,70  

cestovné 45 469,00  

ostatní služby 651 739,43  

jiné ostatní náklady 42 806,56  

odpisy majetku 91 462,00  

ostatní soc. náklady 36 486,00  

prodaný materiál   

náklady celkem 10 834 394,68  Kč 260 621,70 Kč 

 

3. VÝNOSY  

položka hlavní činnost   Kč vedlejší činnost    Kč 

Tržby 908 999,00 271 312,00 

úroky z účtu 6 500,00  

ostatní výnosy 39 558,00  

dotace MŠMT 8 001 766,00  

dotace ÚSC 1 830 000,00  

zúčtování RF a FRM 36 902,00  

výnosy celkem 10 823 725,00 Kč 271 312,00 Kč 

 

4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  

 výnosy 
hospodářský výsledek 

náklady 

hlavní činnost 
10 669,68 Kč 

10 823 725,00 Kč 10 834 394,68 Kč 

vedlejší činnost 
10 690,30 Kč 

271 312,00 Kč 260 621,70 Kč 

celkem  20,62 Kč 11 095 037,00 Kč 11 095 016,38 Kč 
 

Zisk organizace činí  20,62 Kč. 
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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. 2015 byla provedena inventarizace drobného dlouhodobého hmotného 

a nehmotného majetku a samostatných movitých věcí. 

 

Finanční stavy inventarizovaného majetku k 31.12.2015: 

SÚ 018 – DDNM                 202 580,50 Kč  

SÚ 022 – SMV                 1 31 677,40 Kč 

SÚ 028 – DDHM              4 236 559,81 Kč 

 

6. STAV FONDŮ  K 31. 12. 2015 

 

SÚ 412 Fond kulturních a sociálních potřeb    15 875,23 Kč  

SÚ 413+414  Fond rezervní       48 886,22 Kč  

SÚ 416 Fond reprodukce majetku                    57 534,60 Kč  

SÚ 411              Fond odměn                                  17 000,00 Kč 

 

Veškeré použité údaje byly čerpány z účetní závěrky k 31. 12. 2015. Zápis o 

provedené inventuře majetku k 30. 11. 2015 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 2015/2016 škola využila finanční prostředky z rozvojového 

programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-

cizinců z třetích zemí na rok 2014“, který byl ukončen v roce 2015.  

Škola se 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 2015/2016 další 

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

Ve s kolní m roce 2015/2016 se s kola zapojila do Operačního programu 

Vzdělávání pro konkurenceschopnost – výzva číslo 56. 

Registrac ní  c í slo:  CZ.1.07/1.1.00/56.2474 

Na zev projektu:  Zvys ova ní  kvality ve vzde la va ní  v ZS  Zborovice 

Realizace projektu: 24. 8. 2015 – 31. 12. 2015 

Celkova  vy s e financ ní  podpory: 768 788, 00 Kc  

 

Z te to vy zvy jsme c erpali dotace na na sledují cí  s ablony: 

 

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské 

gramotnosti 

S kola vytvor ila 8 ru zny ch c asove  tematicky ch pla nu  C tena r sky ch dí len pro 2. – 

9. roc ní k s koly. Be hem s kolní ho roku byly realizova ny vs echny c tena r ske  dí lny. 

Byly por í zeny knihy v tis te ne  podobe , nejme ne  100 kusu  na kaz dou s ablonu. 

Dve  uc itelky absolvovaly semina r  „C tena r ství  – pr edpoklad u spe s ne ho 

vzde la va ní “ a zí skaly osve dc ení . 

 

2. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, 

přírodovědných a technických předmětů v zahraničí  

Tr i uc itelky absolvovaly stí nova ní  na partnerske  Za kladnej s kole S tefana 

Moysesa, Tesa rske Mlyn any, Slovensko. De lka sta z e byla 5 pracovní ch dní . 

Stí nova ní  sesta valo z pozorova ní  metod a postupu  zavedeny ch na pr ijí mací  

organizaci a jejich moz ne ho vyzkous ení  v praxi. 

 

3. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 

S kola uspor a dala poprve  ve sve  historii zahranic ní  jazykove -vzde la vací  pobyt 

pro 30 z a ku  7. – 9. roc ní ku ve Velke  Brita nii. Z a ci absolvovali jazykovou vy uku 

v rozsahu 9 vyuc ovací ch hodin a sezna mili se s vy znamny mi rea liemi 

navs tí vene ho mí sta. 
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n) Údaje o spolupráci školy s partnery 

Spolupráce s odborovou organizací 

Ve školním roce 2015/2016 spolupracovala ředitelka školy v souladu se 

zákoníkem práce se ZO ČMOS PŠ při ZŠ Zborovice, která má tři členy z řad 

zaměstnanců a jednoho člena – starobního důchodce.  Spolupráce spočívala 

především: 

- v projedna ní  zme n a dodatku  kolektivní  smlouvy a dals í ch du lez ity ch 

sme rnic dle za koní ku pra ce (napr . rozpoc et a pravidla c erpa ní  FKSP), 

- v projedna ní  zme n v poc tu pracovní ch mí st a zme n v zame stnanosti 

v organizaci, 

- v projedna ní  pracovní ch podmí nek zame stnancu  (napr . c erpa ní  dovoleny ch 

zame stnancu ), 

- v projedna ní  vy s e financ ní ch prostr edku  pr ide leny ch na rok 2015 na provoz 

s koly u zemne  samospra vní m celkem (Obec Zborovice) a sta tem (MS MT, 

v pr enesene  pu sobnosti KU  ZK), 

- v poskytnutí  za zemí  pro c innost ZO C MOS PS , 

- pr edsedkyne  ZO C MOS PS  Mgr. Oldr is ka S imc í kova  je souc asne  pr edsedkyní  

Okresní  rady Odborovy ch svazu  C MOS PS  a poskytovala r editelce s koly 

aktua lní  informace o celorepublikove  c innosti s kolsky ch odboru . 

 

ZO ČMOS PŠ spolupracovala s vedením školy podle kolektivní smlouvy, byla 

informována o plnění úkolů vyplývajících z hlavní činnosti organizace – 

poskytování základního stupně vzdělání a souvisejících školských služeb. 

Ke dni 30. 6. 2016 ZO ČMOS PŠ při ZŠ Zborovice ukončila svoji činnost. 
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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 70 % rodin žáků. 

Složení výboru KLAPKA ve školním roce 2015/2016 

Předseda spolku Ing. Pavel Bolf, MBA, Zborovice  

Jednatelka paní Petra Svobodová, Zborovice 

Hospodářka spolku paní Jindřiška Husovská, Zborovice 

Členové výboru paní Silvie Dostálová, Zborovice  

paní Daniela Dřímalová, Medlov 

paní Renata Klenovská, Zborovice 

pan Evžen Sokolínský, Zborovice 

Ing. Milan Neckař, Zborovice 

Revizor spolku paní Zdenka Cvoligová, Zborovice 

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

V tomto školním roce byly poskytnuté prostředky využity na pořízení 6 tabletů 

pro žáky, obnovu sportovního vybavení školy – zakoupení nových míčů a 

švihadel, příspěvek na dopravu pro žáky na akce školy a plavání, odměny pro 

žáky a další. 
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Ostatní významní partneři školy 

Obec Zborovice, zr izovatel s koly 

Obec Troubky-Zdislavice (spa dova ) 

S kolska  a kulturní  komise Obce Zborovice  

MS  Zborovice  

SZS  Krome r í z  

Me stsky  u r ad Krome r í z , Odbor s kolství , mla dez e a te lovy chovy a Odbor 

socia lní ch ve cí  a zdravotnictví  (OSPOD) 

Odbor s kolství , mla dez e a sportu Krajske ho u r adu Zlí n  

Pedagogicko-psychologicka  poradna a Zar í zení  pro dals í  vzde la va ní  

pedagogicky ch pracovní ku Zlí nske ho kraje, pracovis te  Krome r í z  

Str edisko vy chovne  pe c e Krome r í z  

Asociace s kolní ch sportovní ch klubu  (ASS K) 

Piony r, z. s. – Piony rska  skupina Zborovice 

Mí stní  knihovna Zborovice 

SDH Zborovice  

TJ Sokol Zborovice 

TJ Pilana Zborovice 

DZP Zborovice 

MUDr. Petr Obr 

MS Zborovice-Medlov 

Knihovna Krome r í z ska 

Muzeum Krome r í z ska 

Du m kultury a Mí stní  knihovna Zdounky 

Me stske  divadlo Zlí n 

Sta tní  okresní  archiv Krome r í z  

Policie C R 

Plavecka  s kola Krome r í z  

Aquacentrum Zdounky 

De tske  dopravní  hr is te  Krome r í z  

U r ad pra ce Krome r í z  

Pilana Saw Bodies s. r. o., Zborovice 

Kromexim Krome r í z  – divize Recyklace papí ru 

Spa lovsky , a. s., Krome r í z  a dals í  
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Závěr 

     Ve školním roce 2015/2016 jsme se snažili žákům předat co nejvíce 

vědomostí, využít poznatky získané na školeních a začlenit je do výuky. Byl 

splněn roční plán činnosti školy a realizována výuka podle školního vzdělávacího 

programu v daných třídách. Naši žáci byli úspěšní při přijímacím řízení. Snažili 

jsme se začlenit integrované žáky s vývojovými poruchami učení a chování. Jak je 

patrné z výroční zprávy, škola se během školního roku zapojila do projektů, které 

tvoří významný přínos pro školu nejen po stránce finanční. Zaměřujeme se na 

nové trendy ve výuce, jako je projektové vyučování, kurzy OSV žáků 1. a 6. 

ročníků apod.  Výhodou naší školy je téměř rodinné prostředí. Naše škola stále 

patří mezi kvalitní výchovně- vzdělávací zařízení. 

     Poděkování patří pracovníkům školy za jejich poctivou a zodpovědnou práci, 

sponzorům za podporu a všem rodičům, partnerům a příznivcům školy za 

spolupráci. 

 

 

Vy roc ní  zpra vu projednala a souhlasne  se k ní  vyja dr ila pedagogicka  rada  

dne ……………………….. 

Vy roc ní  zpra vu projednala a schva lila s kolska  rada dne ………………………… 

Zpra va byla v pí semne  podobe  pr eda na zr izovateli s koly a zpr í stupne na na 

dostupne m mí ste  ve s kole a v elektronicke  podobe  na www.zszborovice.cz 

dne ………………………… 

 

Vy roc ní  zpra va vyda na pod c í slem jednací m JP 5/2016. 

 

Zpracovala ředitelka školy Mgr. Vladimíra Jáchimová. 

 

Ve Zborovicích dne 30. 9. 2016                 Mgr. Vladimíra Jáchimová 

http://www.zszborovice.cz/

