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a) Základní údaje o škole 

• Vy roc ní  zpra va o c innosti Základní školy Zborovice, okres Kroměříž, 

příspěvkové organizace byla vypracova na v souladu s § 10 odstavcem 3 

za kona c . 561/2004 Sb., o pr eds kolní m, za kladní m, str ední m, vys s í m 

odborne m a jine m vzde la va ní  (s kolsky  za kon), v platne m zne ní , 

a s vyhla s kou c . 15/2005 Sb., kterou se stanoví  na lez itosti dlouhodoby ch 

za me ru  a vy roc ní ch zpra v, v platne m zne ní . 

• K vy roc ní  zpra ve  se souhlasne  vyja dr ila pedagogicka  rada ke dni 

23. c ervenci 2015. 

• Vy roc ní  zpra vu projednala a schva lila s kolska  rada dne 30. c ervence 2015. 

• 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 ………………………….. 2015. 
 

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 

1. 9. 2007, rozhodnutí č. j. 46 468/2007 

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 

 

http://www.zszborovice.cz/
mailto:info@zszborovice.cz
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ID datové schránky školy rp7muic 

Adresa pro dálkový přístup www.zszborovice.cz  

Školní výukový portál moodle.zszborovice.cz  

Statut školy příspěvková organizace 

Ředitelka, statutární orgán Mgr. Marcela Hanáková (do 31. 7. 2015) 

tel. 573 369 102, reditel@zszborovice.cz  

Zástupkyně ředitelky Mgr. Lenka Beranová (do 30. 6. 2015) 
l.beranova@zszborovice.cz  

Mgr. Vladimíra Jáchimová (od 1. 7. 2015) 
v.jachimova@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  

 

Charakteristika školy 

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

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

http://www.zszborovice.cz/
http://www.moodle.zszborovice.cz/
mailto:reditel@zszborovice.cz
mailto:l.beranova@zszborovice.cz
mailto:v.jachimova@zszborovice.cz
mailto:vedouci-sj@zszborovice.cz
mailto:hospodarka@zszborovice.cz
mailto:obeczborovice@c-box.cz
mailto:troubky-zdislavice@volny.cz
http://rejskol.msmt.cz/
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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 2014/2015 navštěvovala školu jedna 

žákyně z obce Dřínov. 

Ve školním roce 2014/2015 zřizovatel školy Obec Zborovice opět, již osmým 

rokem povolil škole v souladu s § 23 odst. 3 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 odst. 3 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých 

náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění. Průměrný počet 

žáků byl totiž nižší než vyhláškou předepsaných 17 žáků ve třídě (k 30. září 2014 

to bylo 14,22 žáků ve třídě). 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. 2014 

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

celkem 13 16 16 15 19 15 16 15 6 131 

z toho dívek 7 8 8 10 13 8 10 7 5 76 

Školní rok 2014/2015 byl mimořádný tím, že počet žáků zůstal téměř po celý rok 

zachován, žádný „náš“ žák nepřestoupil na jinou základní školu. V říjnu 2014 

k nám přestoupily dvě žákyně (I. a VI. třída), ty se však od února 2015 vrátily zpět 
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do místa trvalého bydliště a do původní školy. 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. 2014 údaj o celkovém počtu žáků 128, z toho 75 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 – i pro druhé oddělení 

ŠD byl již pořízen nový nábytek, dva kabinety (Tv a D-Vo-Z), dvě místnosti šaten 

žáků vybavené kovovými kójemi. Vizi rekonstrukce šaten – odstranění 

stávajícího vybavení a pořízení šatních skříněk, se dosud nepodařilo naplnit. 

Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři kmenové třídy, učebna fyziky-chemie – 

„Oranžová učebna“, učebna IKT - informačních a komunikačních technologií 

vybavená novým školním nábytkem a především novými počítači LENOVO 

(květen 2015), ředitelna, kanceláře zástupkyně ředitelky a ekonomky školy, tři 

kabinety (VP – Aj, Ch – Př, F – M – Ikt) a sborovna, kde byl v červnu 2015 z části 

obměněn zastaralý kancelářský nábytek.  

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, což 

částečně vyloučilo problémy, které se v dětském kolektivu vyskytují 

(poškozování a krádeže věcí). Také prostor před hlavní budovou až po 

autobusové zastávky a úsek komunikace mezi budovou ZŠ a MŠ jsou střeženy 
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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, který byl při rekonstrukci obvodového pláště školy 

v létě 2013 upraven a došlo ke sjednocení a rozšíření celého prostoru. Probíhají 

zde např. čtvrtletní hodnocení, kdy se zde setkávají všichni žáci a pedagogové 

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 školních sestav 

pro interaktivní výuku (dataprojektor + PC + interaktivní tabule). 

• 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 školnice. V prvním podlaží je prostorná kuchyňka, dvě 

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

a dívky. Vzhledem k aktuálním nárokům školy na počet učeben, tepelným 

vlastnostem budovy, k energetické náročnosti a nákladnosti elektrického 

vytápění a k problémům se zastaralou elektroinstalací je i přes příjemné 

prostředí pavilon využíván sporadicky, pouze v omezeném období školního roku 

(dny s vyšší průměrnou denní teplotou – alespoň 15°C). Zřizovatel naplánoval 

opravu vytápění začlenit k celkové generální opravě vytápění školy v létě 2015. 

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

Sokolské. 

• S kolní  pozemek 

Ve školním roce 2014/2015 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“ – jsou to např. ježkovník, koutek dřevo proti proudu času, kompostér, hmatová 

stezka, bylinkový šnek a dendrofon. Z projektu Ovoce a zelenina do škol obdržela 

škola od smluvního dodavatele ovoce a zeleniny podstatné množství nového 

zahradnického nářadí pro pěstitelské práce (dle naší poptávky).  

Celý školní pozemek je oplocený, oplocení je místy poškozeno a silně 

narušeno korozí. V dubnu 2015 byla předložena projektová žádost do Dotačního 

programu MŠMT Podpora zabezpečení škol a školských zařízení, projekt byl 

nazván „Bezpečněji v ZŠ Zborovice“. Škola žádala na rekonstrukci oplocení areálu 

a na výměnu elektronického vstupního systému celkem o 142 025 Kč. Projektová 

žádost však nebyla MŠMT podpořena. 

Údaje o vedení školy 

Ředitelka a současně statutární orgán školy Mgr. Marcela Hanáková působila 

ve funkci devátým rokem, z toho druhým rokem druhého šestiletého funkčního 

období stanoveného § 166 odst. 2 školského zákona. V květnu 2015 z důvodu 

získání pracovní pozice inspektorky ČŠI odstoupila z funkce k datu 31. 7. 2015. 

Funkci zástupkyně ředitelky školy vykonávala druhým rokem Mgr. Lenka 

Beranová. 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. 
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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. Školská rada ve školním roce 2014/2015 zasedala k jednání 3×, 

v termínech: 

• str eda 3. 9. 2014 (vy roc ní  zpra va o c innosti s koly 2013/2014, na vrh 

s kolní ho vzde la vací ho programu aj.), 

• c tvrtek 8. 1. 2015 (projedna ní  rozboru hospodar ení  2014, rozpoc et 2014, 

rozpoc et s koly na rok 2015, s kolní  r a d – u prava, pru be h vzde la va ní ), 

• c tvrtek 30. 7. 2015 (vy roc ní  zpra va o c innosti s koly 2014/2015, zme na 

r editelky s koly) 

Od 10. ledna 2013 působí školská rada v nezměněném 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 

Členové – zástupci rodičovské 

veřejnosti 

Ing. Pavel Bolf, MBA, Zborovice 

paní Kamila Jančová, Zborovice 

paní Jana Kochaníčková, Zdislavice 

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. 
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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. 2014 přihlášeno 46 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. Kvalifikované 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. 

Bylo by vhodné, aby do školní družiny chodilo více účastníků, zejména 

dojíždějící žáci vyšších ročníků 1. stupně (IV. a V. třída), kteří po skončení 

vyučování, bohužel s písemným svolením zákonných zástupců, čekají na autobus 

domů a občas mezi nimi a místními dochází k potyčkám nebo se v různých 

částech obce bez dohledu dospělých dopouští nechtěných přestupků. Ve školní 

družině by volný čas trávili smysluplněji. 
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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. 2014 bylo uvedeno celkem 197 strávníků, z toho 117 žáků ZŠ, 24 

zaměstnanců ZŠ, dalších 56 dětí a navíc sedm zaměstnanců MŠ Zborovice. Cizích 

strávníků je více než 30, 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.  

V dubnu proběhla na podnět z jednání stravovací komise anketa 

spokojenosti strávníků, výsledky jsou dostupné na webu školy, pracovnice školní 

jídelny oprávněné připomínky z ankety zohledňují při své práci. Je třeba chápat 

reálná omezení možností přípravy jídel (vaří se pro rozdílné skupiny strávníků – 

malé děti i dospělé, cena surovin je omezena vyhláškou). Rekonstrukce 

vzduchotechniky provedená v létě 2014 na náklady zřizovatele díky správnému 

využívání splnila očekávání – nedošlo k obnovení výskytu plísní na zdech 

a stropech v prostorách školní kuchyně a zlepšilo se celkové prostředí školy: 

vůně z kuchyně nepronikají do ostatních prostor budovy. Další modernizace 

vybavení školní kuchyně (změna prostorového uspořádání kuchyně, nové 

gastronomické zařízení a vybavení) je mimo možnosti financování příspěvkovou 

organizací, nadále pouze udržujeme technický stav umožňující provoz. Některé 

úpravy by mohly být provedeny v návaznosti na plánovanou letní rekonstrukci 

vytápění objektu školy.  
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Počet připravených jídel za rok – vždy od 1. 9. do 31. 8. 

Jídlo 
Počet 

Přesnídáv-
ka MŠ 

Oběd  
MŠ 

Oběd  
ZŠ 

Oběd 
zam. ZŠ 

Oběd 
zam. 
MŠ 

Oběd 
cizí 

strávníci 

Svačinka 
MŠ 

2010/2011 7 586 7 585 19 705 4 449 1 094 5 490 5 349 

2011/2012 7 945 7 945 19 945 4 054 1 397 5 739 6 429 

2012/2013 7 638 7 638 20 723 4 094 1 254 6 067 5 563 

2013/2014 7 498 7 532 21 304 3 980 1 198 5 836 5 024 

2014/2015 7 620 7 620 19 706 3 672 1 054 5 600 5 559 

 Za rok 2014/2015 byl proveden kvalifikovaný odhad (za 3. týden 

července a poslední týden srpna 2015). Lze vysledovat mírný pokles odběru 

obědů žáky a zaměstnanci. Přesto, že školní stravování má být pravidelné, 

přibývá vybíravých strávníků, kteří si některá méně oblíbená jídla odhlašují, to je 

za daného objemu připravovaných jídel problematické při rozpočtování nákladů 

na potraviny. U dětí v MŠ je odběr jídel v době přítomnosti v zařízení 

předškolního vzdělávání povinný. 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace ve 

školním roce 2014/2015 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, s úpravami 

stanovenými dodatkem č. j. 878/2012 platným od 5. 9. 2012, kterým byl ŠVP 

uveden do souladu s opatřením ministra školství č. j. 1236/2012-22 ze dne 18. 1. 

2012, doplňujícím Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 

o „Standardy pro základní vzdělávání“ a dodatkem č. 1, č. j. 787/2013, platným 

od 2. 9. 2013, který mj. poměrně rozsáhle upravuje učební osnovy některých 

vzdělávacích oborů. S pedagogickou radou bylo opakovaně projednáno 

doporučení, aby si škola vypracovala ŠVP v informačním systému ČŠI InspIS ŠVP. 

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 škole nebyl vzděláván žádný mimořádně nadaný žák (nastoupil v září 2014 

do primy osmiletého gymnázia), ani nebyl rozpoznán nový mimořádně nadaný 

žák. 

Ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 

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 4 Nj - - - - - - 2 2 - 

Matematika 42 M 4 5 5 5 5 5 4 5 4 

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 3 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 8 Hv 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 

Výtvarná výchova 11 Vv 1 1 1 2 2 1 1 2 2* 

Člověk a zdraví 
Výchova ke zdraví 2 Vz - - - - - - 1 11 - 

Tělesná výchova 18 Tv 2 2 2 2 22 22 22 22 22 

Člověk a  svět práce Praktické činnosti 8 Pč 1 1 1 1 1 1 1 1 1* 

Volitelné obory 

Konverzace v Nj 1 KNjV - - - - - - - - 1* 

Mediální výchova 1 MvV - - - - - - - - 1* 

Cvičení z matematiky 1 CvMV - - - - - - - - 1* 

Povinná celková týdenní časová dotace v ročníku 
ÚH 
239 

Zkr. 20 22 24 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 

2014/2015 

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

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

Cvičení z matematiky - - - - - - 1 - - 0 CvMN 

Konverzace v Nj - - - - - - - 1 - 0 KNjN 

Náboženství 1 - 1 1 1 1 1 1 - 1 Náb 

Sborový zpěv - - - 1 1 1 1 1 1 2 SzN 

Mediální výchova - - - - - - - 1 - 0 MvN 

Komentář k učebnímu plánu 

1. Žáci 1. – 9. ročníku se ve školním roce 2014/2015 vzdělávají podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů 1 a jeho 
dodatků. 

2. 1                 Vzdělávací obor výchova ke zdraví: Žáci 8. ročníku budou v tomto školním 
roce absolvovat výuku Vz podle osnov 7. ročníku, neboť se v minulém 
školním roce z organizačních důvodů vzdělávali dle osnov pro 8. ročník. 

3. 2                 Vzdělávací obor tělesná výchova v V. třídě a na 2. stupni je z důvodu 
menšího počtu žáků vyučován takto: TvDV., TvDVI.+VII., TvDVIII.+IX., TvCH 

V.+VI.,TvCH VII.- IX. 
4. * Vzhledem k počtu žáků v 9. ročníku budou s výjimkou oborů společenská 

výchova ostatní výchovné předměty vyučovány společně s jiným 
ročníkem: Vo se 6. ročníkem podle osnov 6. ročníku, Hv s 8. ročníkem, Pč 
s 8. ročníkem, Vv s 8. ročníkem, MvV s 8. ročníkem. Další vzdělávací obory 
budou spojeny takto: CvMV se 7. ročníkem, KNjV s 8. ročníkem. 

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

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

7. 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 

Pedagogičtí zaměstnanci 

• odborna  kvalifikace pedagogicky ch zame stnancu  je stanovena za konem 

c . 563/2004 Sb., o pedagogicky ch pracovní cí ch, v platne m zne ní ; pr i tvorbe  

u vazku  pedagogu  vedení  s koly maxima lne  zohledn ovalo persona lní  

podmí nky s koly a specializaci jednotlivy ch uc itelu ; novela za kona 

o pedagogicky ch pracovní cí ch pr inesla vy jimky, ktere  umoz n ují  setrva ní  

v pracovní  pozici ne ktery m pedagogicky m zame stnancu m s pracovní  

smlouvou na dobu neurc itou, 

• v pedagogicke m sboru jsou zastoupeni zkus ení  pedagogove  s dlouhodobou 

praxí  (15 let a ví ce), ve s kolní m roce 2014/2015 ve s kole pu sobily tr i 

zac í nají cí  uc itelky, 

• ve s kole pracovaly dve  asistentky pedagoga, z toho jedna souc asne  jako 

vychovatelka s kolní  druz iny, 

• jedna zame stnankyne  byla do c ervna 2015 na rodic ovske  dovolene . 

Pedagogičtí zaměstnanci v období od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015 

zaměstnanec pracovní zařazení 
pracovní 
úvazek 

dosažená 
kvalifikace 

výuka 
počet 

let 
praxe 

rok v ZŠ 
Zborovice 

Mgr. Marcela 
Hanáková 

ředitelka školy 1,00 
VŠ učitelství 5-12  
Ch-M-Ikt 

Ch, Ikt 19 9. 

Mgr. Lenka 
Beranová 

zástupkyně 
ředitelky, od 5. 1. 
2015 třídnictví VI. 
a školní metodik 
prevence 

1,00 

VŠ sociální 
pedagogika, 
učitelství VVP, Čj 
2. st. ZŠ 

Čj, Vo, 
Sv  

13 8. 

Mgr. Iva  
Badanková 

učitelka, třídnictví 
I. 

1,00 
VŠ učitelství 
1. stupeň 

první 
stupeň 

18 21. 

JUDr. Irena 
Boukalová 

učitelka, třídnictví 
VII. 

1,00 
VŠ doktorát práv 
Aj – státní 
jazyková zk. 

Aj, Z, Př 27 22. 

Mgr. Ladislava 
Dvořáková 

učitelka, třídnictví 
IV. 

1,00 
VŠ učitelství 
1. stupeň 

první 
stupeň 

17 5. 

Mgr. Veronika 
Flídrová,  
od 7. 4. 2015 

učitelka 0,95 
VŠ učitelství 5-
12, Bi-Ch 

Aj, Př, 
M, Hv, 
Vv, Tv 

12 1. 
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zaměstnanec pracovní zařazení 
pracovní 
úvazek 

dosažená 
kvalifikace 

výuka 
počet 

let 
praxe 

rok v ZŠ 
Zborovice 

Mgr. Iva 
Hamadová učitelka 0,27 

VŠ učitelství 5-
12,  
D-Rj-Nj 

Nj 23 5. 

Pavlína 
Harásková, 
od 5. 1. 2015 

učitelka 0,45 
VŠ učitelství Čj – 
D 

Čj > 35 1. 

Mgr. Romana 
Cherynová 

učitelka, 
třídnictví II. 

1,00 
VŠ učitelství 
1. stupeň 

první 
stupeň, 

Vz 
20 21. 

Mgr. Jiří 
Jablunka 

sbormistr 0,09 
VŠ učitelství SŠ, 
sbormistr – Hv 

školní 
sbor 

10 7. 

Mgr. Jana 
Janáčová 

učitelka, třídnictví 
VI., pak VIII. 

1,00 
VŠ učitelství 
2. stupeň, M – Hv 

M, Hv, 
Sv  

13 14. 

Mgr. Jana 
Královičová, 
do 31.12.2015 

učitelka, třídnictví 
VIII., metodik 
prevence 

1,00 
VŠ učitelství pro 
SŠ,  
Čj-D-Zsv 

Čj, D, 
Z, Vo, 
Vz, Sv 

2 3. 

Marta 
Koplová 

asistentka 
pedagoga 

1,00 
G všeobecné, 
kurz pro AP 

AP (IV. 
a V.) 

3 3. 

Ing. Petr 
Kovář 

učitel, zástup za 
RD 
 

0,64 
VŠ učitelství pro 
ZŠ, M-technické 
práce 

F, Pč, Z > 35 3. 

Mgr. Helena 
Krejčířová 

učitelka, 
třídnictví III. 

1,00 
VŠ učitelství 
1. stupeň 

první 
stupeň 

32 34. 

Mgr. Simona 
Kuciánová,  
do 31. 3. 2015 

učitelka, 
třídnictví IX. 
 

1,00 
VŠ učitelství 
1. stupeň 

Aj, Př, Z, 
M, Vv, 
Tv, Sv 

1 2. 

Mgr. Mariusz 
Karkoszka 

Učitel 
 

DPP 
VŠ učitelství 
teologie 

Náb x 2. 

Iva  
Ludíková 

vychovatelka  
asistentka 
pedagoga 

0,50 
 

0,66 

SŠ předškolní 
a mimoškolní 
pedagogika 

ŠD 2 
AP 

(VII.) 
2 3. 

Mgr. Lenka 
Sakařová 

učitelka, třídnictví 
V., výchovná 
poradkyně 

1,00 VŠ vychovatelství 
první 
stupeň 

a Pč 
26 20. 

Bc. Hana 
Savčáková 

učitelka, od 
1. 4. 2015 
třídnictví IX. 

0,77 
VŠ geografie - 
historie 

Z, D, Ev, 
Př, Vo, 
Vz, Sv 

0 1. 

Marcela 
Vaňáková 

vychovatelka 
 

1,00 SŠ vychovatelství ŠD 1 37 40. 
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Během školního roku 2014/2015 jsme v pedagogickém sboru nezaznamenali 

žádnou dlouhodobou pracovní neschopnost. Žádný pedagog neuzavřel 

se zaměstnavatelem kvalifikační dohodu k získání nebo rozšíření kvalifikace. 

Pedagogičtí zaměstnanci – personální změny 

• Dve  zac í nají cí  uc itelky, Mgr. Jana Kra lovic ova  a Mgr. Simona Kucia nova , si 

v pru be hu s kolní ho roku nas ly jine  pracovní  uplatne ní  a ukonc ily pracovní  

pome r vy pove dí  ze strany zame stnance, byla za ne  zajis te na na hrada. 

• Pracovní  pome r na dobu urc itou skonc il k 30. 6. 2015 paní  uc itelce Pavlí ne  

Hara skove , Ing. Petru Kova r ovi, Mgr. Veronice Flí drove  a Bc. Hane  

Savc a kove . K 31. 7. 2015 konc í  pracovní  pome r Mgr. Marcele Hana kove . 

• Od 1. 8. 2015 byly nove  pr ijaty do pracovní ho pome ru dve  uc itelky 

druhe ho stupne  ZS , Mgr. Martina Kola r ova  a Mgr. Va clava Rys a nkova . 
 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

Nepedagogičtí zaměstnanci jsou stabilní a spolehlivou skupinou pracovníků 

školy, u zaměstnanců v pracovním poměru na dobu neurčitou nedošlo ke 

změnám. Nebyla zaznamenána dlouhodobá pracovní neschopnost. 

zaměstnanec 
pracovní 
zařazení 

pracovní 
úvazek 

dosažené 
vzdělání 

zaměstnán/a 
v organizaci poznámky 

Jindřiška 
Husovská 

ekonomka 1,00 SOŠ 8 let vedoucí pracovník 

Blanka Šmídová 
vedoucí 
školní 
jídelny 

0,80 SOŠ 19 let vedoucí pracovník 

Ilona 
Trávníčková 

školnice 1,00 SOU 8 let není vedoucí pracovník 

Vlastimila 
Náplavová kuchařka 0,75 SOU 

14 let 

v tom ¼ pracovního 
úvazku na vedlejší 
hospodářskou činnost 

uklízečka 0,25 SOU  

Markéta 
Ptáčková 

kuchařka 1,00 SOŠ 11 let  

Kamila 
Remešová 

uklízečka 1,00 SOU 9 let  

Alena Vojáčková 
hlavní 
kuchařka 

1,00 SOŠ 27 let není vedoucí pracovník 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

K zápisu k povinné školní docházce se ve středu 4. února 2015 v doprovodu 

zákonných zástupců dostavilo 18 dětí a jeden zákonný zástupce u zápisu požádal 

o odklad za nepřítomnosti dítěte z důvodu nemoci. Z toho přišly čtyři děti, které 

mají nastoupit k základnímu vzdělávání po jednoletém odkladu. Jeden chlapec se 

po jednoletém odkladu k zápisu nedostavil – dlouhodobý pobyt v zahraničí. Dvě 

děti, pro které je naše škola spádová, byly rodiči přihlášeny k plnění povinné 

školní docházky do ZŠ Zdounky (informace o přijetí „nespádového“ žáka byla 

škole podána v souladu se školským zákonem). K základnímu vzdělávání v naší 

škole se nepřihlásilo žádné dítě narozené později než 31. 8. 2009 (existuje 

možnost za určitých podmínek přijmout pětiletého žáka). Čtyři 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 

4. 2. 2015 u zápisu 19 10 × 

z toho poprvé u zápisu 15 8 79 % 

přišli po jednoletém odkladu 4 2 21 % 

zápis mimo stanovený termín 0 0 × 

přišli po dodatečném odkladu 0 0 × 

úspěšně žádali o odklad 4 0 21 % (2014 až 36 %) 

přijato do 1. ročníku k 30. 6. 
2015 

15 10 79 % 

 

K základnímu vzdělávání od školního roku 2015/2016 s nástupem do 

1. ročníku v úterý 1. září 2015 bylo zapsáno celkem 15 dětí, z toho 10 dívek. Byli 

jsme informováni, že jedna ze žákyň se bude s rodiči stěhovat mimo dosah školy. 

U žádného přijatého žáka není diagnostikováno zdravotní postižení. Žádný nově 
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přijatý žák není cizinec. První ročník bude zřejmě opakovat jedna žákyně (avšak 

rodina škole poskytla opět informaci o plánované změně bydliště). Tedy 

pravděpodobně nastoupí 14 prvňáčků. 

Podle statistiky MŠMT se ve školním roce 2014/2015 zapisovalo k povinné 

školní docházce celkem 150 100 dětí, z toho 69 434 dívek, přitom 125 744 dětí 

bylo poprvé u zápisu, z toho 61 269 dívek. 17 013 dětí požádalo prostřednictvím 

svého zákonného zástupce o odklad povinné školní docházky, to je 11,3 %. 

Soustavná, podnětná, systematická a účinná příprava dítěte pro dobrý start při 

zahájení základního vzdělávání a případná volba odkladu povinné školní 

docházky jsou především v rukou rodičů. Je však třeba brát ohled i na odborné 

pedagogické posouzení a doporučení mateřské školy a výsledek pedagogické 

diagnostiky učitelek základní školy během zápisu. Akceptování doporučení 

lékaře a odborného školského poradenského zařízení ředitelkou ZŠ je 

samozřejmé. Praxe potvrzuje, že ani předčasný, ani zbytečně odložený nástup 

dítěte k povinné školní docházce pro výsledky jeho vzdělávání není šťastným 

řešením. 

Přehled výsledků (řádného) zápisu dětí k povinné školní docházce 

od školního roku zapsaných odklad PŠD odklady v % nástup 

2009/2010 14 6 30 % 16 

2010/2011 15 6 29 % 16 

2011/2012 15 6 29 % 15 

2012/2013 20 5 20 % 20 

2013/2014 16 8 33 % 17 

2014/2015 9 5 36 % 13 

2015/2016 15 4 21 % ? 
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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. Ve školním roce 2014/2015 měli opět 

žáci 4. – 9. ročníku naše originální žákovské knížky (elektronická žákovská 

knížka nebyla letos ředitelkou školy prosazována ani znovu nabídnuta rodičům, 

ač by její zavedení přineslo mnoho výhod). V 1. pololetí obdrželi žáci vysvědčení. 

Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami byli zohledňováni, ať už šlo 

o zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění. S inkluzívním vzděláváním 

mají pedagogové bohaté zkušenosti. 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. Díky spolupráci školy s rodiči byla u několika žáků 

zahájena spolupráce se střediskem výchovné péče. 

Údaje o výsledcích přijímacího řízení ke střednímu vzdělávání 

V prvním kole přijímacího řízení v dubnu 2015 bylo nejméně na jeden ze 

dvou vybraných oborů střední školy přijato všech šest žáků IX. třídy. Vzdělávací 

obor s talentovou zkouškou si nezvolil žádný žák. Dva žáci 7. ročníku byli přijati 

k plnění povinné školní docházky ve středním vzdělávání v šestiletém oboru 

Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži.  Jeden žák V. třídy úspěšně vykonal 

přijímací zkoušky a byl přijat na osmileté gymnázium, avšak informoval školu, že 

nepřestoupí. Jedna žákyně 7. ročníku splnila povinnou školní docházku 

a předčasně odešla ze základního vzdělávání do učebního oboru. Všem žákům – 

uchazečům o střední vzdělávání byly vydány zápisové lístky. 
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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 14 16 16 15 19 13 16 16 15 19 

Snížený stupeň z chování 
– 2  

1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

Snížený stupeň z chování 
– 3  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospělo s vyznamenáním 12 13 14 10 8 11 10 14 8 8 

Prospělo  0 2 2 5 11 0 5 2 7 10 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

1X 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

Neklasifikováno k 30. 6. 
2015 

1* 1* 0 0 0 1* 1* 0 0 0 

Nehodnoceno (počet 
předmětů) 

1X 
(5) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový průměr třídy 1,31 1,18 1,12 1,25 1,58 1,18 1,27 1,28 1,30 1,61 

Zameškaných hodin 
celkem 
(z toho neomluvených) 

649 
resp. 
307 
(39) 

805 
resp. 
407 
(0) 

477 
(0) 

683 
(0) 

801 
(0) 

913 
resp. 
529 
(0) 

1036 
resp. 
597 
(0) 

766 
(0) 

750 
(0) 

1091 
(0) 

Průměrná absence na 
žáka 

49,9 
resp. 
25,6 

50,3 
resp. 
27,1 

29,8 45,5 42,2      

Celkem    

80 žáků celkem 
57 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
20 prospělo 
1 neprospěl z více předmětů 
2* neklasifikováni (§38 ŠZ), 
bez nich zameškáno 34,3 
hodin/žáka 

79 žáků celkem, 
51 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
24 prospělo, 2 neprospěli z více 
předmětů a budou opakovat 
ročník 
2* neklasifikováni (§38 ŠZ), bez 
nich zameškáno 47,9 
hodin/žáka 

 

2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

Třída: VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX. 
Počet hodnocených žáků 16 16 15 6 15 16 15 6 
Snížený stupeň z chování – 2  0 0 0 0 0 0 0 1 
Snížený stupeň z chování – 3 0 0 0 0 0 1 0 0 
Prospělo s vyznamenáním  4 5 4 1 6 5 2 2 
Prospělo 11 8 10 5 8 10 12 4 
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2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

Třída: VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX. 
Neprospělo z jednoho 
předmětu 

1 3 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více předmětů 0 0 0 0 1 1 0 0 
Neklasifikováno k 30. 6. 2015 0 0 1* 0 0 0 1* 0 
Nehodnoceno (počet 
předmětů) 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Celkový průměr třídy 1,83 1,95 1,60 1,61 1,73 1,93 1,57 1,64 
Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

752 
(0) 

672 
(0) 

1203 
resp. 
650 
(0) 

436 
(0) 

886 
(0) 

997 
(0) 

1338 
resp. 
709  
(0) 

608 
(12) 

Průměrná absence na žáka 47,0 46,6 80,2 
resp. 
46,4  

72,7 59,1 62,3 89,2 
reps. 
50,6 

101,3 

Celkem    

53 žáků celkem 
14 žáků prospělo 
s vyznamenáním, 
34 prospělo,  
3 neprospěli, 
1* neklasifikován (§38 ŠZ), 
bez něj zameškáno 48,3 
hodin/žáka 

52 žáků celkem,  
15 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
34 prospělo, 2 žáci neprospěli 
z více předmětů a budou 
opakovat ročník, 
1* neklasifikován (§38 ŠZ), bez 
něj zameškáno 62,7 hodin/žáka 

V pololetí bylo 
hodnoceno: 

133 žáků 131 žáků 
 

* tři žáci dlouhodobě pobývají s rodinou v zahraničí, jejich 
 vzdělávání probíhá podle § 38 školského zákona 

Porovnání neúspěšnosti žáků ve vzdělávání 

Školní rok 
Neprospělo 
v 1. pololetí 

Neprospělo 
ve 2. pololetí 

Opakování 
ročníku 

2013/2014 7 3 3 

z toho dívek 4 1* 1* 

2014/2015 5 4 4 

z toho dívek 2 2 2 

Škola má vypracovánu strategii předcházení školnímu neúspěchu. Přes 

snahu pedagogů o účinnou komunikaci se zákonnými zástupci žáků a nabízenou 

podporu žákům se slabým školním výkonem se však u některých žáků nedaří 

(a to i opakovaně) dosáhnout potřebných vzdělávacích cílů. 
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Vzdělávací obory, ve kterých byli žáci neúspěšní 

Školní rok Vzdělávací obor Neuspělo v 1. pololetí Neuspělo ve 2. pololetí 

2013/2014 Český jazyk 2 2 

 Anglický jazyk 1 0 

 Matematika 4 2 

 Prvouka 1 1 

 Přírodopis 4 1 

 Zeměpis 1 0 

 Dějepis 0 1 

2014/2015 Český jazyk 1 2 

 Anglický jazyk 0 2 

 Německý jazyk 0 1 

 Matematika 2 4 

 Prvouka 1 1 

 Vlastivěda 0 1 

 Fyzika 3 2 

Uložená výchovná opatření ve školním roce 2014/2015 

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 následující kázeňská opatření:  

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

Důtka ředitelky školy 4 5 

Důtka třídní učitelky 13 18 

Napomenutí třídní učitelky 21 16 

Pochvala ředitelky školy 2 1 

Pochvala třídní učitelky 61 73 

Snížený stupeň z chování  2 2 2 

Snížený stupeň z chování  3 0 1 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

Činností školního metodika prevence rizikového chování byla pověřena 

Mgr. Jana Královičová, která vypracovala Preventivní program školy na školní 

rok 2014/2015. Škola v září 2014 předložila žádost o dotaci z MŠMT na 

preventivní projekt „Svět s čistou hlavou“, přes formální správnost žádosti však 

projekt nebyl podpořen. Od ledna 2015 se k práci školního metodika prevence 

vrátila Mgr. Lenka Beranová. Bezpečí žáků a zdravé klima školy je pro nás 

dlouhodobě prioritou, i když dosahování cílů v této oblasti je z mnoha příčin 

obtížné. Prevenci ve škole nepodceňujeme. 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 (viz www.zszborovice.cz), 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. Praktickou podporu nám poskytla okresní metodička 

prevence Mgr. Irena Grodová z KPPP a ZDVPP Zlínského kraje, pracoviště 

Kroměříž, když na základě žádosti zákonného zástupce žáka realizovala po 

dohodě s vedením školy v 6. ročníku intervenční program. 

Ve školním roce 2014/2015 jsme ve škole zaznamenali tři podezření a jedno 

prokázané kuřáctví, v pěti případech jsme konstatovali závadové chování, jež 

neslo příznaky šikany a ve dvou případech podezření na ni – vše bylo řešeno. 

Podařilo se prokázat dvě krádeže z 19 oznámených případů. Zde je třeba 

podotknout, že jsme se potýkali s velkou neopatrností žáků na osobní cennosti 

a svěřené peníze (rozpor chování dětí s pravidly danými ve školním řádu – 

opakovaně provedeno poučení všech žáků). Ve třinácti případech jsme se žáky, 

popř. následně s jejich rodiči řešili vulgární chování. Znovu se vyskytly problémy 

http://www.zszborovice.cz/
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s aktivitou žáků školy (i mladších deseti let) na sociálních sítích v době mimo 

školní vyučování. Zvyšuje se počet případů nevhodného chování na facebooku, 

řešili jsme přestupky zejména se žáky 4. ročníku. Problémy takto vzniklé mimo 

školu se bohužel promítají do školního klimatu. Zdůrazňování rodičům, že je 

nevhodné, aby byly virtuální formy komunikace dětem běžně dostupné, bohužel 

není účinné.  Metodička prevence dohodla preventivní program na téma 

bezpečný internet pro žáky III. – IX. třídy se Střediskem výchovné péče Kroměříž. 

Tato problematika je také učivem vzdělávacího oboru Informační a komunikační 

technologie. 

V závěru školního roku jsme ve škole řešili případ těžké opilosti, kdy žákovi 

pod vlivem alkoholu musela být přivolána i zdravotnická záchranná služba. 

V červnu si žáci V. – IX. ročníku vyzkoušeli dotazník portálu www.proskoly.cz 

ověřující rizikové oblasti, test zkoumá trávení volného času, kondici dítěte, 

zvyklosti aj. Všichni žáci obdrželi přístupová hesla k portálu a mohou jej využívat 

po celý další školní rok 2015/2016. 

 

http://www.proskoly.cz/
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

Podle § 24 zákona č. 563/2005 Sb., o pedagogických pracovnících, v platném 

znění, pedagogičtí pracovníci mají po dobu výkonu své pedagogické činnosti 

povinnost dalšího vzdělávání, kterým si obnovují, udržují a doplňují kvalifikaci. 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků ve škole probíhalo podle plánu 

DVPP.  Pedagogové byli pověřeni absolvováním nejméně jednoho 

akreditovaného semináře pro rozvoj kompetencí v oboru specializace a jednoho 

e-learningového kurzu za účelem osvojování si ICT kompetencí. Podmínkou 

splnění bylo získání osvědčení.  

Další vzdělávání pedagogických pracovníků se uskutečňovalo rovněž 

tradiční a oblíbenou formou samostudia. Vedení školy pedagogům předkládalo 

náměty obsahu samostudia, k samostudiu byly určeny také některé kurzy 

výukového prostředí moodle.zszborovice.cz. 

Dlouhodobě se nedaří zajistit splnění požadovaných kvalifikačních 

předpokladů pro výkon specializovaných činností výchovného poradce (§ 8 

vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, …, 

v platném znění), školního metodika prevence a koordinátora ŠVP (§ 9).  

http://www.moodle.zszborovice.cz/
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Ročníkové projekty 2014/2015 

 
Název projektu Stručná anotace Termín Garant Třída 

JSEM ŠKOLÁK 
Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na adaptaci žáků ve škole a třídě. 1. 9. 2014 - 

Bad 

I. 

   22. 6. 2015   

  OSV, MKV, VDO     

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

leden 2015 
-  

Cher 

II. 

    17. 5. 2015   

  OSV, VDO, MKV     

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

21. 10. 
2014 - 

Kre 

III. 

   23. 6. 2015   

  OSV, MKV, VDO, MV     

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

do 22. 6. 
2015 

Dvo 

IV. 

        

  OSV, MKV, VDO, MV     

ČR V RÁMCI 
EVROPY 

Ročníkový krátkodobý projekt zaměřený 
na bližší poznání evropských států. 

září 2014 - 
červen 
2015 

  Sak  

V. 

     

  OSV, VDO, MKV, MV   

DEN UČITELŮ 
Ročníkový projekt zaměřený na bližší 
seznámení s profesí učitele. 20.3. - 27.3. 

Ber 

VI. 

   2015   

  OSV, VDO, MV     

EVROPSKÝ 
DEN JAZYKŮ 

Ročníkový krátkodobý projekt zaměřený 
na svátky v anglicky mluvících zemích. 26. 9. 2014 

Bou 

VII. 

       

  OSV, MKV, EGS     

SEBEPREZEN-
TACE ŽÁKA 

Ročníkový dlouhodobý projekt zaměře-
ný na profesní orientaci a volbu 
povolání. 19. 6. 2015 

Jan  

VIII. 

       

  OSV, VDO, MV     

DEN ZEMĚ 
Ročníkový dlouhodobý projekt zamě-
řený na ochranu životního prostředí. 21. 4. 2015 Sav 

  
  

IX. 

        

  OSV, MV, EV     
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Ročníkové projekty 2014/2015 

Název 
projektu 

Stručná anotace 
Oblast, průřezová témata Termín Garant Třída 

OK KOLO  

Celoškolní krátkodobý projekt zaměřený na 
bezpečnost dětí – cyklistů. 

23. 10. 
2014 

Dvo 
 

Kov 

I. - V. 

OSV, MV, VDO 
VI. - 
IX. 

HRAVĚ ŽIJ 
ZDRAVĚ 

PC kurz zaměřený na zdravý životní styl. 25. 9. - 
31. 12. 
2014 Sak V. EV, MV, MKV, VDO, OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 

72 HODIN - 
RUKU NA 
TO  

Projekt zaměřený na dobrovolnické aktivity, 
pomoc druhým. 9. 10. -

12. 10. 
2014  Sak 

II.- IX.  
  

  
OSV, VDO, MKV 

RECYKLO-
HRANÍ  

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

září 
2014 – 
červen 
2015  Han I. - IX. OSV, EV, VDO, EGS, ČLOVĚK A PŘÍRODA 

ZDRAVÉ 
ZUBY 

Komplexní výukový program péče o chrup 
pro žáky prvního stupně. 

říjen 
2014 - 

Bad I. - V. 
  květen 
OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ, Prv/Přv 2015 

VÁNOČNÍ 
JARMARK  

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

9. 12. 
2014 

Kre I. - V. 

Ber 
VI. - 
IX. 

  
DEN VODY 
2015 

Krátkodobý projekt VIII. a IX. třídy 
zaměřený na mezinárodní Den vody. 
 
 ČLOVĚK A PŘÍRODA, EV, VDO, EGS 

21. 3. 
2014 Han 

VI. - 
IX. 

DNES JÍM 
JAKO 
KONŽAN 

Krátkodobý projekt zaměřený na život 
v africkém Kongu. 
 
 ČLOVĚK A PŘÍRODA, EV, VDO, Z 

27. 3. 
2015 Sav 

VIII., 
IX.  

DEN ZEMĚ 
+ OČMU  

Projekt IX. tř. zaměřený na ekologickou péči 
o planetu Zemi. Minipodnik zaměřený na 
mimořádné události a první pomoc. 
 

OSV, VDO, EV 
21. 4. 
2015 

Kuc/ 
Han 

  I. - IX. 

APODEMIA 
VÍDEŇ 2015 

Víceročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na poznávání památek 
významných měst ČR a sousedních zemí. 
 

OSV, MKV, EGS, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, 
VDO 

14. 5. 

2015 Bou 

VI. – 

IX. 
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Název 
projektu 

Stručná anotace 
Oblast, průřezová témata Termín Garant Třída 

AKADEMIE 
KE DNI 
MATEK 

Celoškolní krátkodobý projekt zaměřený na 
zviditelnění dovedností žáků u příležitosti 
oslavy svátku Dne matek. 
 

OSV, VDO, ČLOVĚK A SPOLEČNOST, ČLOVĚK 
A UMĚNÍ 

17. 5. 
2015 

Cher 
 
 

Bou 
 

I. – V. 
 
 

VI. – 
IX. 

DRUŽEBNÍ 
SETKÁNÍ 
ZBOROVICE 
2015 

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 

28. 5. 
a 29. 5. 
2015 Cher 

V. – 
IX. 

SPORTOVNÍ 
DEN 

Celoškolní krátkodobý projekt zaměřený na 
sportovní aktivity a netradiční disciplíny. 
 

OSV, ČLOVĚK A ZDRAVÍ 
25. 6. 
2015 

Bad 
 

Kov 
 

I. – V. 
 

VI. – 
IX. 

PŘÍRODA 
NÁS UČÍ 

Celoškolní dlouhodobý projekt – využití 
podmínek prostředí školy k výuce. 
OSV, EV, ČLOVĚK A PŘÍRODA, ČLOVĚK 
A SVĚT PRÁCE 

podzim 
jaro 

Sak 
 

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 poznává-
ní, nastavení pravidel třídního kolektivu 
OSV, VDO, Prv – Svět kolem nás 

4. 9.  
a 5. 9. 

I. 

PLAVECKÝ VÝCVIKOVÝ 
KURZ Kroměříž 

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

8. 9. až 
24. 11. 

III., IV. 

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

15. 9. 
a 16. 9. 

VI. 

HUDEBNÍ KNIHOVNA Návštěva hudebního oddělení Knihovny 
Kroměřížska – prohlídka, beseda, 
infostředisko Europe Direct 
Umění a kultura, Jazyk a jazyková 
komunikace, OSV, VGE, VDO, MV 

15. 9. V. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ ZZS KROMĚŘÍŽ 

Exkurze – prohlídka prostor ZZS a jejího 
vybavení. 
OSV, Člověk a zdraví 

17. 9. ŠD1, 
ŠD2 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

ZÁTOPKOVY ŠTAFETY Republiková běžecká soutěž – štafetový 
závod smíšených družstev 

19. 9. III. – IX. 

PODZIMNÍ SBĚR 
STARÉHO PAPÍRU 

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

6. 10.  
až 
10. 10. 

I. – IX. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ V DZP Zborovice 

Návštěva Domova pro osoby se 
zdravotním postižením – utváření 
postojů, hodnot, poznávání lidí 
OSV, VDO 

7. 10. ŠD2 

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

1. 10.  
až 7. 10. 

IV., V. 

HRDINOVÉ ŘECKÝCH 
BÁJÍ  

Exkurze do Knihovny Kroměřížska 
zaměřená na svět starých řeckých 
OSV, MV, Čj 

29. 9. VI., VII. 

ÚŘAD PRÁCE 
KROMĚŘÍŽ 

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

13. 10. VIII., IX. 

PŘÍRODOVĚDNÝ 
KLOKAN 

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

16. 10.  VIII., IX. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ Kroměříž 

Dopravní výchova prakticky 
VDO, OSV, Člověk a jeho svět 

16. 10. IV. 

NOVÁ POHÁDKA Divadelní představení v MŠ  
OSV, Čj 

17. 10.  I. 

PONĚKUD ZTRACENÁ 
PRINCEZNA 

Divadelní představení Morkovice  
OSV, Čj 

21. 10. I. – IV. 

FOBALOVÝ TURNAJ 
AŠSK 

Sport, Morkovice 
OSV, Člověk a zdraví, Tv 

22. 10. VII. – IX. 

FLORBALOVÝ TURNAJ 
AŠSK 

Sport, Morkovice 
OSV, Člověk a zdraví, Tv 

5. 11. VI. – IX. 

ZLÍNSKÝ VORVAŇ 2014 Krajská sportovní soutěž v netradičních 
disciplínách  
MV, VDO, OSV, Člověk a zdraví 

12. 11. V. – IX. 

BOBŘÍK INFORMATIKY Předmětová soutěž pro žáky 
podporovaná MŠMT, testování na PC 
IKT, OSV, VDO, EGS  

13. 11.  
a 14. 11. 

IV. – VII. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

PŘÍBĚHY BEZPRÁVÍ 
2014 

Projekt Jeden svět na školách 2014, 
promítání filmu Václav Havel, Praha - 
Hrad, beseda na téma Sametová revoluce 
OSV, VDO, MV, MKV 

18. 11.  VII. – IX. 

SBĚR 
ELEKTROODPADU 

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

19. 11. 
až 
28. 11. 

I. – IX. 

POVÍDÁNÍ O PEJSKOVI, 
KOČIČCE A JOSEFU 
ČAPKOVI 

Seznámení s malířem a spisovatelem 
J. Čapkem. Dramatizace pohádky Jak 
pejsek s kočičkou dělali k svátku dort - 
Knihovna Kroměřížska. 
OSV, MV, Čj 

24. 11. I. 

DĚJEPISNÁ 
OLYMPIÁDA 

Předmětová soutěž pro žáky 
podporovaná MŠMT zaměřená na 
znalosti historie 
OSV, VDO, EGS 

2. 12. VII. – IX. 

MIKULÁŠ Program IX. třídy připravený pro žáky 
nižších ročníků 
OSV 

5. 12. I. – IX. 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

Spolupráce školy s rodiči a veřejností  
OSV, MV 

9. 12. I. – IX. 

VÁNOČNÍ POHÁDKA Divadelní představení v MŠ  
OSV, Čj 

12. 12. I. 

TRACYHO TYGR Divadelní představení MD Zlín 
OSV, MV, Čj 

15. 12. VI. – IX. 

VÁNOČNÍ KONCERT 
ZUŠ Zdounky 

KD Zdounky, vystoupení žáků 
hudebního oboru 
OSV, MV, Hv 

16. 12. I. – IX. 

SNĚHURKA Odpolední divadelní představení MD 
Zlín – projekt Divadlo nejmenšího 
diváka 
OSV, MV, Čj 

17. 12. I. – IV. 

VÁNOČNÍ PROGRAMY 
TŘÍD 

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

19. 12. I. – IX. 

KLIMA TŘÍDY Preventivní program zaměřený na 
vztahy v třídním kolektivu, okresní MP 
OSV, prevence 

10. 12., 
7. 1., 9. 1. 
a 13. 1. 

VI. 

PĚT BÁJEČNÝCH 
STRÝČKŮ 

Odpolední divadelní představení MD 
Zlín – projekt Divadlo nejmenšího 
diváka 
OSV, MV, Čj 

14. 1. I. – IV. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

LEKCE Z INTIMITY Osvětový program SZŠ Kroměříž 
zaměřený na sexuální výchovu 
OSV, Člověk a zdraví 

22. 1. VIII., IX. 

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

21. 1. VII. – IX. 

KRTEK A MEDVÍDCI Divadelní představení v MŠ  
OSV, Čj 

13. 2. I. 

CESTA DO PRAVĚKU Odpolední divadelní představení MD 
Zlín – projekt Divadlo nejmenšího 
diváka 
OSV, MV, Čj 

18. 2. I. – IV. 

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

13. 2.  
a 20. 2. 

I. – IX. 

LVVK JEZERNÉ 2015 Lyžařský výcvikový vzdělávací kurz ve 
Velkých Karlovicích, sjezdové lyžování 
Člověk a zdraví, Tv, OSV, VDO 

15. 2.  
až 20. 2. 

VI. – IX. 

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

23. 2.  
až 6. 3. 

I. – IX. 

DENTAL PREVENTION Vzdělávací osvětový program studentů 
LF UP Olomouc – zdravý chrup 
Člověk a zdraví, Prv-Přv-Př 

24. 3. 
a 25. 3. 

I. – IX. 

BEZPEČNÉ UŽÍVÁNÍ 
INTERNETU 

Vzdělávací program realizovaný SVP 
Kroměříž zaměřený na prevenci 
rizikového chování dětí zejména na 
sociálních sítích 
OSV, VDO, MKV, IKT, prevence 

2. 3.  
a 5. 3. 

III. – IX. 

EXKURZE DO FIRMY 
SPÁLOVSKÝ, a. s., 
Zdounky 

Exkurze žáků zaměřená na profesní 
orientaci – technické obory 
Volba povolání, OSV, VDO 

2. 3. VIII., IX. 

PLAVECKÁ PŘÍPRAVKA 
AQUACENTRUM 
Zdounky 

Přípravný plavecký kurz, 10 lekcí 
Člověk a zdraví, Tv, OSV 

16. 3.  
až 5. 6. 

II. 

JARNÍ DEN 
OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 

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

17. 3. I. – VIII. 

MATEMATICKÝ 
KLOKAN 

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

20. 3. II. – IX. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

JARNÍ SBĚR STARÉHO 
PAPÍRU 

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

23. 3.   
až 27. 3. 

I. – IX. 

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

25. 3. vybraní 
žáci 

O HANÁCKYHO 
KOHÓTA 

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

31. 6.  
a 8. 4. 

vybraní 
žáci 

KULICH DO ŠKOL Akce zaměřená na zodpovědné chování 
dětí vůči zvířatům, ochranu přírody 
OSV, EV, Mv, Člověk a příroda, Člověk 
a společnost 

20. 4.  
až 24. 4. 

V. 

UKÁZKY HASIČSKÉHO 
SPORTU 

Program SDH Zborovice zaměřený na 
OČMU 

24. 4. I. 

MC DONALD'S CUP Fotbalový turnaj mladších žáků ZŠ, 
záštita AŠSK, Morkovice 
Člověk a zdraví, Tv 

29. 4. vybraní 
žáci  
I. – III. 

70. VÝROČÍ 
OSVOBOZENÍ 

Pietní akt připomenutí 70 let od konce 
2. světové války a osvobození Zborovic 
a Medlova 
OSV, VDO, EGS, Čj, Vo, Hv 

30. 4. I. – IX. 

HASÍK.cz Vzdělávací program HZS Kroměříž 
zaměřený na požární prevenci 
OČMU, OSV 

6. 5. 
a 21. 5. 

II., VI. 

PRINCEZNA SE 
ZLATOU HVĚZDOU NA 
ČELE 

Odpolední divadelní představení MD 
Zlín – projekt Divadlo nejmenšího 
diváka 
OSV, MV, Čj 

6. 5. I. – IV. 

OSVĚTIM 2015 Exkurze do koncentračního tábora 
Osvětim 
VDO, EGS, OSV, D, Vo 

7. 5. IX. 

DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ Kroměříž 

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

13. 5. IV. 

SKŘÍTEK VÍTEK Divadelní představení v MŠ  
OSV, Čj 

15. 5. I. 

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

21. 5. vybraní 
žáci IV. 
– VIII. 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

BABIČKA - KNIHOVNA 
KD ZDOUNKY 

Beseda pro žáky zaměřená na život 
B. Němcové a její dílo 

22. 5. 
25. 5. 
29. 5. 

VI., VII. 
VIII., IX. 
V. 

NOHEJBALOVÝ TURNAJ Nohejbalové utkání žáků základních škol 
okr. Kroměříž – Bajda 
Člověk a zdraví, Tv 

27. 5. vybraní 
žáci VI. 
– IX. 

EXKURZE DO MUZEA 
KARLA KRYLA 

Návštěva Muzea K. Kryla v Kroměříži 
a výstavy fotografií města 
MV, OSV, VDO, Čj, D, Vo 

11. 6. VIII., IX. 

EXKURZE DO MUZEA 
J. A. KOMENSKÉHO 

Třídní exkurze – poznávání života a díla 
J. A. Komenského, Uherský Brod 
OSV, VDO, MV, EGS, Čj, D, Vo 

18. 6. IV. – VI. 

HOLOCAUST - 
KNIHOVNA KD 
ZDOUNKY 

Beseda pro žáky zaměřená na knihy 
s židovskou tématikou a holocaust 
OSV, VDO, Čj, D, Vo 

18. 6. VII. – IX. 

ZBRAŠOVSKÉ 
ARAGONITOVÉ 
JESKYNĚ 

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

23. 6. I. – III.  

BOWLING KROMĚŘÍŽ Třídní exkurze zaměřená na sportovní 
aktivity a možnosti využití volného času 
OSV, VDO 

23. 6. IX. 

LETIŠTĚ KROMĚŘÍŽ Třídní exkurze – poznávání provozu 
malého sportovního letiště 
OSV, Člověk a svět práce, F 

30. 6. VIII. 

 

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,  

• s kolní  c asopis S kolní  hlasatel (vys la dve  vyda ní ), 

• plaka ty akcí ,  

• z a ky vytvor ena  pr a ní  (Va noce, Den uc itelu , Den matek 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 byly pr eda ny a na sledne  

aktualizova ny tr i za znamy o u razu, 

• 5. 11. 2014 probe hla na vs te va s koly inspektorem C S I, ktery  provedl 

tematickou inspekci zame r enou na bezpec nost s koly, 

• v r í jnu 2014 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ Alternativní  

metody vy uky, 

• v u noru 2015 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ Vzde la vaní  

de tí /z a ku  s odlis ny m mater sky m jazykem a vy uka cizí ch jazyku , 

• v dubnu 2015 byl vyplne n dotazní k rychle ho s etr ení  INEZ S kolní  

stravova ní , 

• v c ervnu 2015 byla s kola zar azena do vy be rove ho testova ní  z a ku  

9. roc ní ku  ZS ; testova ní  bylo zame r eno na pr í rodove dnou gramotnost 

a spolec enskove dní  pr ehled, z a ci IX. tr í dy se zapojili do testova ní  vs ichni, 

je tr eba vzí t na ve domí , z e pro vypoví dají cí  statistiku je vzorek s esti z a ku  

pr í lis  maly , 

• od za r í  2014 se s kola prezentuje na porta le InspIS Porta l, viz take  

https://portal.csicr.cz/School/600118673 , 

• s kolní  inspektor Zlí nske ho inspektora tu C S I byl c lenem konkurzní  komise, 

ktera  dne 2. 7. 2015 hodnotila kandida ty na mí sto r editele ZS  Zborovice. 

https://portal.csicr.cz/School/600118673
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j) Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření školy bylo v kalendářním roce 2014 vyrovnané. Do rezervního 

fondu byla v březnu 2015 se svolením zřizovatele převedena částka 5 146,85 Kč.  

Na kalendářní rok 2014 jsme od zřizovatele obdrželi dotaci ve výši 1 700 000,- 

Kč, tato částka byla na základě jednání ředitelky školy se zřizovatelem v prosinci 

2014 navýšena o 110 000,- Kč na platy. Od září 2014 došlo k dalšímu poklesu 

počtu žáků, byl nám krajským úřadem upraven rozpočet. Ředitelka školy přijala 

úsporná opatření, ta však nebyla rodiči a pedagogy, kterých se to týkalo, 

akceptována. Na základě jednání s rodiči byl od října 2014 upraven rozvrh hodin 

žákům 9. ročníku tak, že byla zrušena původní úsporná opatření – spojená výuka 

části naukových předmětů. 

Rozbor hospodaření školy za příslušný hospodářský rok byl předložen školské 

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

Ukazatele rozpočtu 2014 a přehled jeho dalších prostředků 
 

Plnění závazných ukazatelů rozpočtu 

Ukazatele stanovené krajským úřadem 
v Kč 

Stanoveno státním 
rozpočtem (konečný 
stav po úpravách) 

Stav k 31. 12. 

Z
áv
az
n
é 

u
k

az
at

el
e 

Přímé NIV celkem 7 408 189,00 7 407 189,00 

z toho 
- Platy 5 338 682,00 5 338 682,00 

- OON 28 510,00 28 510,00 

Limit počtu zaměstnanců – 
jednotky  

21,27 20,95 

O
ri
en

ta
čn
í 

u
k

az
at

el
e Odvody 1 812 725,00 1 811 725,00 

FKSP 53 612,00 53 612,00 

ONIV *174 660,00 *174 660,00 

Prostředky poskytnuté a stanovené 
zřizovatelem v Kč 

Stanoveno 
rozpočtem ÚSC 
(konečný stav po 

úpravách) 

Stav k 31. 12. 
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Závazné 
ukazatele 

Příspěvek NIV 1 810 000,00 1 810 000,00 

Příspěvek na investice 0 0 

* Skládá se z položek: 

Děti-cizinci ze třetích zemí  1 400,00 

Další cizí jaz. RVP 2 900,00 

ONIV ze státního rozpočtu 170 360,00 

Celkem 174 660,00 

Plnění dalších ukazatelů rozpočtu (údaje uvedeny za kalendářní rok 2014) 

Prostředky v Kč 
Stanoveno rozpočtem 

(konečný stav po úpravách) 
Stav k 31. 12. 

Peněžní fondy 

Fond odměn 15 000,00 17 000,00 

Fond rezervní 43 949,55 43 983,66 

Fond investiční 660 936,60 672 914,60 

Účelové prostředky kapitoly MŠMT: 

Děti-cizinci 3. zemí  8 910 7 910 

Další cizí jaz. RVP 2 900 2 900 

RP zvýšení platů  16 320 16 320 

Zvýšení tarifů 46 328 46 328 

Finanční vypořádání dotací, vyúčtování a použití dalších prostředků 
v roce 2014 
 

Finanční vypořádání dotací ze státního rozpočtu, v Kč 

Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12.  
Použito 
k 31. 12. 

Vratka 
převod 

do 2015 

33353 

Přímé NIV celkem 7 333 731,00 7 333 731,00 0 x 

z 
toho 

Platy 5 288 276,00 5 288 276,00 0 x 

OON 25 000,00 25 000,00 0 x 
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Účelový 
znak 

Ukazatel 
Poskytnuto 

k 31. 12.  
Použito 
k 31. 12. 

Vratka 
převod 

do 2015 

  Ostatní 
(pojistné + 
FKSP + ONIV) 

2 020 455,00 2 020 455,00 0 x 

33024 RP Čj-cizinci 8 910,00 7 910,00 1 000,00  

33047 RP Další cizí jazyk 2 900,00 2 900,00 0 x 

33051 
RP Zvýšení platů 
pedag. 

16 320,00 16 320,00 
0 

x 

33052 RP Zvýšení tarifů 46 328,00 46 328,00 0 x 

Neinvestiční dotace celkem 7 408 189,00 7 407 189,00  0 x 

Jedná se o finanční vypořádání dotací na přímé výdaje na vzdělávání a dalších 

státních účelových dotací poskytnutých z kapitoly školství (dotace MŠMT ČR), 

které byly poskytnuty přímo z krajského úřadu. Ve sloupci „Poskytnuto k 31. 12.“ 

jsou u jednotlivých ukazatelů uvedeny poskytnuté částky podle poslední úpravy 

rozpočtu. Ve sloupci „Použito k 31. 12.“ jsou uvedeny částky, které odpovídají 

skutečnému čerpání dotace. Ve sloupci „Vratka“ částka odpovídá nedočerpané 

částce, která se odvádí v přesné výši bez zaokrouhlování poskytovateli. 

Sumář - vyúčtování prostředků NIV (poskytnutých dle § 180 zákona 

č. 561/2004 Sb.), v Kč 

Ukazatel 

Hlavní činnost Doplňková činnost 

Rozpočet 
Stav  

k 31. 12. 2014 
Rozpočet 

Stav  
k 31. 12. 2014 

Náklady celkem 1 810 000 2 864 977,97 - 269 004,77 

Příjmy (výnosy) 
celkem 

1 810 000 2 853 221,39 - 284 112,00 

Hospodářský 
výsledek 

- - 11 756,58 - 15 107,23 

Jedná se o prostředky poskytnuté zřizovatelem (ÚSC – územně správní celek). 

Vyúčtování prostředků NIV  

– podrobný rozpis (prostředky poskytnuty dle § 180 zákona č. 561/2004 Sb.) 
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Hlavní činnost, v Kč 

Nákladové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 2014 

Potraviny - 896 207,80 

OOPP 1 210,00 1 210,00 

Knihy, učební pomůcky 19 645,00 19 645,00 

DHM 99 553,00 179 179,00 

Nákup materiálu j.n. 141 947,00 141 947,62 

Voda 24 600,00 24 451,32 

Elektrická energie 263 008,00 261 665,72 

Plyn 253 000,00 252 831,90 

Služby pošty 4 171,00 4 171,00 

Služby telekomunikací 16 525,00 17 851,74  

Služby KB 15 501,00 15 528,02 

Školení a vzdělávání zaměstnanců 0 0 

Zpracování mezd a účetnictví 0 0 

Nákup služeb jiné 231 444,00  238 902,60 

Drobné opravy a údržba 220 354,00 285 343,80 

Programové vybavení 13 718,00 13 718,00 

Ostatní náklady 11 429,00 11 429,00 

Cestovné 9 405,00 9 405,00 

Odpisy 66 978,00 66 978,00 

Mzdy + odvody 400 600,00 407 600,07 

Sociální náklady  16 912,00 16 912,38 

Prodaný materiál  0 0 

Náklady celkem 1 810 000 2 864 977,97 

Příjmové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 2014 

Příspěvek zřizovatele 1 810 000 1 810 000 

Úplata za školní stravování 0 914 592,00 

Úplata za zájmové vzdělávání (ŠD) 0 37 594,00 

Čerpání fondů 0 79 450,00 

Další příjmy 0 11 585,39 

Příjmy celkem 1 810 000 2 853 221,39 

Hospodářský výsledek - 11 756,58 
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Doplňková činnost – v Kč 

Nákladové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 2014 

Potraviny 0 175 287,59 

DHM 0  

Nákup materiálu j.n. 0  

Voda 0 1 609,68 

Elektrická energie 0 13 682,28 

Plyn 0 2 012,10 

Školení a vzdělávání 0  

Mzdy a odvody 0 75 611,95 

Sociální náklady 0 801,17 

Náklady celkem 0 269 004,77 

Příjmové položky Rozpočet Stav k 31. 12. 2014 

Výnosy z prodeje služeb - 284 112,00 

Příjmy celkem - 284 112,00 

Hospodářský výsledek 15 107,23 

Použití dalších prostředků rozpočtu 

Použití peněžních fondů, v Kč 

Ukazatel Počáteční stav k 1. 1. 2014 Čerpáno v roce 2014 

Fond odměn 15 000,00 7 000,00 

Fond rezervní 48 683,26 17 450,00 

Fond investiční 660 936,60 55 000,00 

V roce 2014 nebyly použity další zdroje a další prostředky na investice. 

Hospodářský výsledek 

Upravený hospodářský výsledek 

Ukazatel Kč 

Hospodářský výsledek z hlavní činnosti - 9 960,38 

Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti 15 107,23 

Hospodářský výsledek celkem k 31. 12.         (před zdaněním) 5 146,85 

Předpokládané zdanění 0 
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Celkem po zdanění Kč 

Dodatečné odvody a vratky 0 

Úhrada ztráty z minulých let 0 

Další položky upravující hospodářský výsledek 0 

Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) + 5 146,85 

Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku, v Kč 

Ukazatel 
Stav 

k 31. 12. 2014 
Návrh na 
rozdělení 

Stav po 
rozdělení 

(sl. 4 = sl. 2 + sl. 3) 

1 2 3 4 

Ztráta z minulých let 0 0 0 

Rezervní fond 43 983,66 5 146,85 49 130,51 

Fond odměn 17 000,00 0,00 17 000,00 

Odvod do rozpočtu 
zřizovatele 

0 0 0 

 Celkem 5 146,85  

Navrhované rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku zřizovatel 

organizaci schválil. 

 

Ukazatele nákladovosti 

Počet výkonů (dětí, žáků, účastníků, stravovaných atd.) 

Součást 
školy 

Počet výkonů ve školním roce Přepočtený 
počet výkonů 2013/2014 2014/2015 

1 2 3 4 

Základní škola 143 128 138 

Školní družina 47 46 47 

Školní jídelna 203 197 201 

 

Poznámka:  𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 4 =  
8 × 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 2 + 4 × 𝑠𝑙𝑜𝑢𝑝𝑒𝑐 3 

12
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Neinvestiční výdaje na 1 žáka, v Kč 

Přepočtený počet žáků: 138         

Nákladové položky Náklady celkem Náklady na 1 žáka 

Potraviny 896 207,80 6 494,25 

OOPP 1 210,00 8,76 

Knihy, učební pomůcky 19 645,00 142,35 

DHM 179 179,00 1 298,39 

Nákup materiálu j.n. 141 947,62 1 028,60 

Voda 24 451,32 177,18 

Elektrická energie 261 665,72 1 896,12 

Plyn 252 831,90 1 832,11 

Služby pošty 4 171,00 30,22 

Služby telekomunikací 17 851,74  129,36 

Služby KB 15 528,02 112,52 

Sociální náklady 16 912,38 122,55 

Nákup služeb jiné 238 902,60 1 731,17 

Drobné opravy a údržba 285 343,80 2 067,70 

Programové vybavení 13 718,00 99,40 

Mzdy + odvody 407 600,07 2 953,62 

Ostatní náklady 11 429,00 82,81 

Cestovné 9 405,00 68,15 

Odpisy 66 978,00 485,34 

Celkem 2 864 977,97 20 760,60 

Sociální náklady  Příjmy celkem Příjmy na 1 žáka  

Úplata za školní stravování 914 592,00 6 627,47 

Úplata za školní družinu 37 594,00 272,42 

Čerpání fondů 79 450,00 575,72 

Další příjmy 11 585,39 83,95 

Příspěvek zřizovatele 1 810 000 13 115,94 

Celkem 2 853 221,39 20 675,50 

Neinvestiční výdaje 10 273 166,00 74 443,23 

Dotace státu na 1 žáka v roce 2014 44 850,51 

Neinvestiční výdaje na 1 žáka po odečtení dotace 29 592,72  
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Výsledky inventarizace majetku 

Inventarizovaný majetek, v Kč 

Druh majetku 
Způsob 

provedení 

Inventarizace ke 
dni  

28. 11. 2014 

Celková 
hodnota 

k 31. 12. 2014 

Nehmotný investiční 
majetek 

D (dokladově) - - 

Hmotný investiční 
majetek 

F (fyzicky) 1 399 615,40 1 399 615,40 

Drobný nehmotný 
majetek 

D 202 580,50 202 580,50 

Drobný hmotný 
majetek  
(1 000 – 40 000 Kč) 

F 4 036 078,49 4 126 484,49 

Materiálové zásoby  F - 155 809,11 

Pokladní hotovost  F - 1 927,00 

 

Závěry inventarizace 

položka inventarizace komentář 

Neupotřebitelný, přebytečný, nevyužitý 
majetek a způsob jak, s ním bylo naloženo 

byl vyřazen opotřebovaný a zastaralý 
majetek v celkové hodnotě 
103 531,58 Kč, na základě likvidačního 
protokolu byl zlikvidován 

Inventarizační rozdíly (manka, přebytky), 
návrh na jejich vypořádání, postih 

nebyly shledány 

Zjištěné nedostatky a závady při 
inventarizaci, zajištění majetku, jeho 
ochrana před poškozením, odcizením 

nebyly zjištěny nedostatky a závady, 
majetek organizace je účinně zajištěn 

Návrh inventarizační komise na 
vypořádání inventarizačních rozdílů 

nebyly podány 

Inventarizační komise 
 

předseda: Mgr. L. Beranová 
členové: J. Husovská, B. Šmídová 

Datum inventarizace 
 
 

zahájení:    12. 11. 2014 
ukončení fyzické inventarizace:  
28. 11. 2014 
ukončení dokladové inventarizace: 
31. 12. 2014 
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Mzdové podmínky pracovníků školy  

Rok 

Průměrný měsíční 
plat 

pedagogických 
zaměstnanců 

Průměrný 
měsíční plat 

ostatních 
zaměstnanců 

Průměrná 
měsíční 

nenároková 
složka 

platu pedagogů 

Průměrná 
měsíční 

nenároková 
složka platu 

ostatních 

2011 23 416,- 14 257,- 1 792,- 927,- 

2012 24 681,- 14 429,- 2 631,- 690,- 

2013 23 451,- 14 080,- 1 946,- 1 052,- 

2014 23 928,- 14 384,- 1 449,- 355,- 

 

Koncem roku 2014 došlo k úpravě platových tarifů. Na platových podmínkách se 

přes podporu zřizovatele odráží nízký „výkon“ organizace – tj. malý počet žáků 

školy. Od školního roku 2015/2016 by mělo opět nastat nepatrné zlepšení. 

Informace o kontrolách hospodaření 

Kontrolu provedl Termín 
Č. j. protokolu 

o kontrole 
Výsledek 
kontroly 

Krajský úřad – odbor školství x x x 

Nejvyšší kontrolní úřad x x x 

Jiný kontrolní orgán  X x x 

 

Dne 18. 6. 2015 proběhla kontrola hospodaření zřizovatelem, kterou provedli 

členové kontrolního výboru Obce Zborovice pan Zdeněk Kubánek, Ing. Jaroslav 

Olšina a Bc. Lenka Burianová. Během kontroly nebyly zjištěny žádné rozdíly 

anebo nedostatky. 
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k) Údaje o zapojení školy do rozvojových 
a mezinárodních programů 

Ve školním roce 2014/2015 škola využila finanční prostředky z rozvojového 

programu MŠMT „Bezplatná výuka českého jazyka přizpůsobená potřebám žáků-

cizinců z třetích zemí na rok 2014“ a pokračujeme i v roce 2015. Dále finanční 

prostředky z rozvojového programu MŠMT „Podpora výuky vzdělávacího oboru 

druhý cizí jazyk RVP pro ZV“ a dvou po sobě následujících RP – „Zvýšení platů 

pedagogických pracovníků v regionálním školství“, č. j. MSMT-24878/2014  

a „Zvýšení platů pracovníků regionálního školství“, č. j. MSMT-34125/2014, který 

pokračuje i v roce 2015. Výše čerpaných finančních prostředků za rok 2014 je 

uvedena v bodě j) Základní údaje o hospodaření školy této výroční zprávy. 

Škola se nezapojila do žádného mezinárodního programu. Vedení školy se 

snažilo motivovat pedagogy k zájmu o program Erasmus+. 
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l) Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání 
v rámci celoživotního učení 

Základní škola Zborovice nenabízela ve školním roce 2014/2015 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 2014/2015 s kola pr edloz ila na sledují cí  projekty: 

• Preventivní  program „Sve t s c istou hlavou“ v dotac ní m r í zení  MS MT na 

realizaci aktivit v oblasti prevence rizikove ho chova ní  na rok 2015 – projekt 

nebyl podpor en. Snad bude s kola u spe s na  v dals í  vy zve  – na rok 2016. 

• Z a dost o dotaci na zleps ení  zabezpec ení  s koly v dotac ní m programu MS MT 

„Podpora zabezpec ení  s kol a s kolsky ch zar í zení “, c . j. MSMT-2157/2015-1, 

projekt „Bezpec na  ZS  Zborovice“ – projekt nebyl podpor en. Je tr eba uve st, 

z e oprava c a sti oplocení  z jiz ní  strany pozemku je nale hava  a v projektu 

pla novana  inovace elektronicke ho vstupní ho syste mu rovne z . 

• Z a dost o dotaci na projekt z OP VK, vy zva c . 56, pr edloz eny  projekt 

CZ.1.07/1.1.00/56.2474, „Zvys ova ní  kvality ve vzde la va ní  v ZS  Zborovice“ 

bude podpořen – c a stka 768 788 Kc  byla schva lena dne 7. 7. 2015, projekt 

musí  by t realizova n do 31. 12. 2015. 
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n) Údaje o spolupráci školy s partnery 

Spolupráce s odborovou organizací 

Ve školním roce 2014/2015 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 2014 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 poskytuje 

r editelce s koly aktua lní  informace o celorepublikove  c innosti s kolsky ch 

odboru . 

ZO ČMOS PŠ spolupracuje s vedením školy podle kolektivní smlouvy, je 

informována o plnění úkolů vyplývajících z hlavní činnosti organizace – 

poskytování základního stupně vzdělání a souvisejících školských služeb. 

 

KLAPKA – sdružení rodičů, přátel a příznivců dětí a školy při 
Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, příspěvkové organizaci 
 

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 
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jsou opakovaně informováni o účelu, cílech a činnosti sdružení. Ke členství ve 

sdružení je přihlášeno více než 70 % rodin žáků. 

Složení výboru KLAPKA ve školním roce 2014/2015 

Předseda sdružení JUDr. Petr Adámek, Medlov  

Jednatelka paní Petra Svobodová, Zborovice 

Hospodářka sdružení paní Jindřiška Husovská, Zborovice 

Členové výboru Ing. Pavel Bolf, MBA, Zborovice  

paní Daniela Dřímalová, Medlov 

paní Zdenka Harásková, Zborovice 

pan Evžen Sokolínský, Zborovice 

Ing. Milan Neckař, Zborovice 

Revizor sdružení paní Zdenka Cvoligová, Zborovice 

Sdružení je partnerem školy, poskytuje materiální pomoc i finanční dary, rodiče 

škole pomáhají s některými akcemi. V sezóně 2015 se po dlouhé době nekonal 

školní ples. 

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  
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• 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 

Školní rok 2014/2015 se chýlí ke konci. Celý objem činností a odpovědnosti 

školy snad ani nelze shrnout na několika stranách povinného dokumentu se 

závaznou strukturou. Vždyť prožitek neopakovatelného okamžiku spojený 

s pedagogickou prací se jen těžko dá přenést na papír. A výsledky 

pedagogického procesu se vzhledem k individualitě osobnosti každého žáka tak 

nesnadno měří…  

Pozorný čtenář z výše uvedených řádků mnohé zjistí, znalý mnohé pochopí, 

uznalý ocení. Naše škola si za svoji práci zaslouží dobrou pověst, objektivní 

přístup a respekt.  

Vzhledem k očekávaným změnám ve vedení školy byla výroční zpráva 

zpracována o stavu k 20. 7. 2015. Školu čeká významná událost, změna 

statutárního orgánu. Ať tedy nová ředitelka přinese „nový vítr do plachet“, 

nápady, elán a energii, se kterou bude ZŠ Zborovice úspěšně prosperovat 

v dalších letech. 

M. Hanáková, 20. 7. 2015 

ŠKOLA znamená být 
každý den 
připravený, na 
startu... Chtít 
poznávat, učit se, 
dělat věci nejlíp, jak 
dokážu. Pak dává 
smysl!

Sportovní den 
25.6.2015


