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a) Základní údaje o škole 
 

Údaje o škole, zřizovateli, vedení školy, kontakty 

Název školy Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, 
příspěvková organizace 

Sídlo školy Sokolská 211,  
768 32 Zborovice  

Kontakt telefon 573 369 102, mobil 606 624 119 

e-mail info@zszborovice.cz  

IČ 70 839 425 

DIČ nejsme plátci DPH 

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

Datum zápisu do rejstříku 1. 5. 2005 

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

Obor vzdělání 79-01-C/01 Základní škola 

RED IZO 600 118 673 

IZO základní škola 102 519 757 

IZO školní družina 118 800 191 

IZO školní jídelna 118 801 261 

ID datové schránky školy rp7muic 

Adresa pro dálkový přístup www.zszborovice.cz  

Statut školy příspěvková organizace 

ID datové schránky školy rp7muic 

Adresa pro dálkový přístup www.zszborovice.cz  

Statut školy příspěvková organizace 

Ředitelka, statutární orgán Mgr. Vladimíra Jáchimová  

tel. 573 369 102, reditel@zszborovice.cz  

  

  

 

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

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

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

Zřizovatel školy 
Obec Zborovice,  
Hlavní 37, 768 32 Zborovice  

Starosta obce, statutární 
zástupce zřizovatele 

pan Vítězslav Hanák 

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

Obec, pro kterou je škola 
spádová 

Troubky-Zdislavice 

Starosta obce pan Ondřej Varaďa 

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

Základní škola   250 žáků 

Školní družina   90 účastníků 

Školní jídelna    350 jídel 

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

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 2018/2019 navštěvovali školu i žáci 

z těchto nespádových obcí: Zdounky – 2 žáci, Šelešovice – 1 žákyně, Soběsuky – 

2 žáci, Kroměříž – 2 žáci, Střílky – 1 žákyně.  

Ve školním roce 2018/2019 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. 2018 

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

celkem 16 20 18 21 13 15 16 11 15 145 

z toho dívek 12 12 8 14 4 8 9 9 10 86 

Školu navštěvovala jedna žákyně – cizinka. 

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

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

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

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

zřizovatelem. 

Hlavní  budova 

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

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

nachází dvě kmenové třídy, dvě oddělení školní družiny, dva kabinety (Tv - Z a 

D – Čj) a dvě místnosti šaten žáků. Ve druhém nadzemním podlaží jsou tři 

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

informačních a komunikačních technologií, ředitelna, kanceláře zástupkyně 

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

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

družinou.  

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 

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 2017 byla učebna dovybavena hudebními nástroji (elektronické 

klávesy, kytara) a ozvučovací sestavou. 
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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.  

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 2018/2019 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. Nadále udržujeme výukové 

objekty získané díky projektu z revolvingového fondu MŽP na podporu 

přírodních škol „Příroda nás učí“, malé arboretum s našimi původními 

dřevinami v podobě Keltského stromového kalendáře a Ptačí ráj – panel 

s budkami pro různé druhy ptáků, které byly vyrobeny ve spolupráci s rodiči a 

prarodiči žáků. Dále proběhly další udržovací práce na již vybudovaných 

prvcích zahrady. Celý školní pozemek je oplocený. 

Údaje o vedení školy 

       Ředitelka a současně statutární orgán školy Mgr. Vladimíra Jáchimová 

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

vykonávala Mgr. Ladislava Dvořáková. Kontakty na řídící pracovníky školy jsou 
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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. V lednu 2019 proběhly volby do Školské rady při Základní škole 

Zborovice na období leden 2019 – prosinec 2021. Školská rada pak pracovala 

v tomto složení – předsedkyně z řad zákonných zástupců žáků, zapisovatelka 

z řad pedagogických pracovníků, další 2 zástupci za zákonné zástupce žáků, 3 

zástupci za zřizovatele a 2 zástupci pedagogických pracovníků. 

Škola při spolupráci se školskou radou dodržuje zákonné požadavky, školská 

rada plní svoji funkci. Předsedkyně školské rady se zabývá školskou 

legislativou, podněty ze strany rodičovské veřejnosti, aktivně se účastní 

významných akcí školy. 
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Údaje o činnosti školní družiny  

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

nabízela školské služby formou pravidelné výchovy účastníků ve školském 

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

dokumentace a statistického výkazu Z2-01 k 31. 10. 2018 přihlášeno 59 žáků. 

Letošní školní rok navštěvovali školní družinu vzhledem k vysoké naplněnosti 

obou oddělení pouze žáci z 1. stupně. Vychovatelky školní družiny organizovaly 

činnosti účastníků podle Školního vzdělávacího programu školní družiny ZŠ 

Zborovice, č. j. JP 2/2016.   

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

hlavních i vedlejších prázdnin žáků byla z organizačních a ekonomických 

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

stanovena na 100 Kč za měsíc. 

 

Aktivity spojené s plněním ŠVP školní družiny 

Název aktivity Zaměření Termín 

KAŠTÁNKOVÁ ZOO  Využití přírodnin v praxi; OSV, EU  17. – 
19.10. 
2018 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 
DĚTÍ – KAŠTÁNEK  

Sledování videospotů (www.ibesip.cz); 
UDO, OSV 

11.10. 
2018 

HALLOWEEN Tematická akce zaměřena v duchu svátku; 
EU, OSV 

25. – 
26.10. 
2018 

ÚKLID ŠKOLNÍHO 
DVORA 

Shrabování listí; akce zaměřená na ochranu 
životního prostředí; EU, OSV 

2.11.; 
5.11. 2018 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně I. část pohádky; 
OSV 

16.11; 
23.11 
2018 

TURNAJ V PEXESU Soutěž jednotlivců; UDO, OSV 12. – 
14.10. 
2018 

VÁNOČNÍ PEČENÍ Společná příprava vánočního cukroví;  13.12. 
2018 

http://www.ibesip.cz/
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Název aktivity Zaměření Termín 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně II. část Vánoce, 
tradice; OSV 

14.12. 
2018; 11.1 
2019 

VÁNOČNÍ KVÍZ Soutěž ve skupinách; akce zaměřená na 
tradice Vánoc; OSV 

19. – 
21.12. 
2018 

HRÁTKY NA SNĚHU Celodružinová akce – vytváření staveb ze 
sněhu; OSV 

8.1. 2019 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně III. část 
Tajemné detektivní příběhy / Mach a 
Šebestová; OSV 

18.1.; 
25.1. 

PŘÍRODOVĚDNÝ 
KVÍZ 

Soutěž ve skupinách – teoretické znalosti o 
přírodě; EU, OSV 

30.1. 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně IV. část 
Fantazijní příběhy / Star Wars; OSV 

8.2.; 15.2. 
2019 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně V. část Příběhy 
o zvířátkách / Knihy o zvířátkách; OSV 

8.3.; 15.3. 
2019 

HLEDÁME TALENTY 
ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Celodružinová akce zaměřená na 
dovednosti a talent žáků; OSV 

14.3. 2019 

PROGRAM 
KNIHOVNA 
ZBOROVICE 

Tematická akce v knihovně VI. část 
Encyklopedie; OSV 

22.3. 
2019; 5.4. 
2019 

TOULKY PO 
ZBOROVICÍCH 

Celodružinová akce s paní Haráskovou – 
historie Zborovic, pověsti; OSV 

26.4. 2019 

TAMTAM AFRIKA Celodružinová akce – taneční vystoupení se 
zapojením dětí; OSV 

30.4. 2019 

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ 
CESTY DO ŠKOLY 

Sledování dokumentu I. díl – Filipíny; MV, 
OSV 

16.5. 2019 

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ 
CESTY DO ŠKOLY 

Sledování dokumentu II. díl – Kolumbie; 
MV, OSV 

20.5. 2019 

NEJNEBEZPEČNĚJŠÍ 
CESTY DO ŠKOLY 

Sledování dokumentu III. díl – Bolívie; MV, 
OSV 

23.5. 2019 

BUBÁČKOV Celodružinová akce – výroba a zdobení 
bubáčků z vlny 

17. – 21.6. 

VÝTVARNÉ SOUTĚŽE 
(11 SOUTĚŽÍ) 

viz Přehled zapojení do soutěží Průběžně 
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 Účastníci školní družiny se také zapojovali v průběhu celého školního 

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

republiky. 
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Údaje o činnosti zařízení školního stravování –

 školní jídelny 

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

služby zařízení školního stravování. Školní jídelna zajišťovala formou obědů 

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

navštěvujícím Mateřskou školu Zborovice, příspěvkovou organizaci, okres 

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

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

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

školního stravování podle stavu k 31. 10. 2018 bylo uvedeno celkem 196 

strávníků, z toho 123 žáků ZŠ, 26 zaměstnanců ZŠ, dalších 54 dětí a navíc 8 

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. Pracovnice 

školní jídelny se pravidelně zúčastňují školení – Hygienického minima. V únoru 

2019 také nechyběly na každoročně pořádaných – Nových trendech v 

moderním vaření.  

 

Počet připravených jídel od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 

Jídlo 
 

Přesnídávka 
MŠ 

Oběd  
MŠ 

Oběd  
ZŠ 

Oběd 
zam. ZŠ 

Oběd 
zam. MŠ 

Oběd 
cizí 

strávníci 

Svačinka 
MŠ 

Počet 
 

5 503 5 503 20 290 4 023 1 254 4 429 4 097 
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b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

Základní škola Zborovice, okres Kroměříž, příspěvková organizace ve 

školním roce 2018/2019 vzdělávala žáky 1. – 9. ročníku v oboru vzdělání        

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

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

Vzdělávali jsme dvacet žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve 

škole, jimž školské poradenské zařízení stanovilo podpůrná opatření. Všichni 

byli vyučováni v běžných třídách. U čtyř z nich byla KPPP a ZDVPP Zlín 

pracoviště Kroměříž doporučena a školou zřízena pozice asistenta pedagoga. 

Další dvě žákyně se na základě doporučení SPC Kroměříž vzdělávaly podle 

upravených výstupů s dalším asistentem pedagoga. Vzhledem k celkové výši 

pracovních úvazků asistenci vykonávalo pět asistentek pedagoga.  

Dále je uveden učební plán na příslušný školní rok včetně vysvětlivek.  
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UČEBNÍ PLÁN pro školní rok 2018/2019 

 

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 13 Vv 1 1 2 1 2 1 1 2 2 

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

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

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

Povinná celková týdenní časová dotace v ročníku 
ÚH 
247 

Zkr. 20 22 25 25 26 29 30 32 31 

Průřezová témata POVINNĚ ZAŘAZENA VE VŠECH ROČNÍCÍCH 

Celková povinná týdenní časová dotace ročníku za daný stupeň ZŠ 118 hodin 122 hodin 
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Nepovinné vzdělávací obory * 
učebního plánu 2018/2019 

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

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

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

Náboženství 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Náb 

Sborový zpěv - - - 1 1 1 1 1 1 2 SzN 

Komentář k učebnímu plánu 

1. Žáci 1. – 9. ročníku se ve školním roce 2018/2019 vzdělávají podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Škola dobrých základů, 
platného od 1. 9. 2016, včetně dodatku. 

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

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

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

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

Učitelský sbor a zaměstnanci ve školním roce 2018/2019 

 

Pedagogičtí zaměstnanci 

- ředitelka školy 

- zástupkyně ředitelky 

- 9 třídních učitelů 

- 3 netřídní učitelé 

- 5 asistentek pedagoga 

- 2 vychovatelky školní družiny 

- 2 učitelky na mateřské dovolené 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci 

- školní jídelna:  1 vedoucí školní jídelny, 3 kuchařky 

- ekonomka 

- 2 uklízečky 

- školník 

 

Členění zaměstnanců podle věku 

Věk 
 

počet % 

do 20 let 0 0 
21 – 30 let 1 3,2 
31 – 40 let 4 12,9 
41 – 50 let 20 64,6 
51 – 60 let 5 16,1 
61 a více let 1 3,2 
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Členění zaměstnanců podle vzdělání 

dosažené vzdělání 
 

počet % 

základní 0 0 
vyučen 5 16,1 
střední odborné 0 0 
úplné střední   8 25,8 
vyšší odborné 1 3,2 
vysokoškolské 17 54,9 

 

Členění pedagogických zaměstnanců podle odborné kvalifikace 

Odborná kvalifikace 
 

Splňuje kvalifikaci Nesplňuje kvalifikaci Celkem 

učitel 1. stupně ZŠ 5 0 5 
učitel 2. stupně ZŠ 10 0 10 
vychovatel 2 0 2 
asistent pedagoga 5 0 5 
celkem 22 0 22 

 

Trvání pracovního poměru 

doba trvání 
 

počet % 

Do 5 let 19 61,4 
Do 10 let 1 3,2 
Do 15 let 5 16,1 
Do 20 let 1 3,2 
Nad 20 let 5 16,1 
 

Celkový údaj o vzniku a skončení pracovního poměru 

nástupy a odchody 
 

počet 

nástupy k 1. 9. 2018 2 
odchody k 30. 6. 2019 2 
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d) Údaje o zápisu k povinné školní docházce 
a následném přijetí do školy 

K zápisu k povinné školní docházce se 4. dubna 2019 v doprovodu 

zákonných zástupců dostavilo 13 dětí. 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 

zapsaní do 1. třídy 2019 13 3 100 % 

úspěšně žádali o odklad 4 1 30,77 % 

nastoupí do 1. třídy 2019 9 2 69,23 % 

 

K základnímu vzdělávání od školního roku 2019/2020 s nástupem do 

1. ročníku v pondělí 2. září 2019 bylo zapsáno celkem 9 dětí, z toho 2 dívky.  
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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 Edookit. 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 a na základě 

závěrů a doporučení školských poradenských zařízení byly respektovány 

navržené postupy, metody a podpůrná opatření při vzdělávání žáků. 

Individuální vzdělávací plány a plány pedagogické podpory žáků byly průběžně 

plněny, což bylo ve spolupráci se zákonnými zástupci a školským 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 2018/2019 přijati všichni žáci IX. třídy. Jedna žákyně ze 7. ročníku odešla 

na Arcibiskupské gymnázium. Všem žákům byly vydány zápisové lístky. 

 

Celkové výsledky přijímacího řízení – 2018/2019 

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

Gymnázia 1 1 0 2 1 1 3 2 1 
SOŠ 0 0 0 8 5 3 8 5 3 
SOU 0 0 0 4 3 1 4 3 1 
OU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
celkem  1 1 0 14 9 5 15 10 5 
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druhy škol % 

Gymnázia 20,00 
Střední odborné školy 53,33 
Střední odborná učiliště 26,67 
Odborná učiliště 0,00 
celkem 100 

 

 

        Hodnocení výsledků vzdělávání a výchovy žáků 

 

 1. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

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

Počet hodnocených žáků 14 20 18 19 13 14 20 18 19 13 

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 3 0 1 0 1 

Prospělo s vyznamenáním 11 20 17 11 9 11 19 12 16 9 

Prospělo  3 0 0 8 3 0 1 5 3 3 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

0 0 1 0 1 3 0 1 0 1 

Nehodnoceno  0  0 0 0 0 0  0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

701 
(0) 

733 
(0) 

431 
(0) 

836 
(0) 

448 
(0) 

1045 
(256) 

887  
(0) 

645 
(129) 

607 
(0) 

620 
(105) 

   

Celkem    

84 žáků celkem 
68 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
14 žáků prospělo 
2 žáci neprospěli z více 
předmětů 

84 žáků celkem 
67 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
12 žáků prospělo 
5 žáků neprospělo z více 
předmětů  
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2. stupeň 1. pololetí 2. pololetí 

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

Počet hodnocených žáků 14 16 11 14 15 16 10 14 

Snížený stupeň z chování – 
2  

0 0 0 0 0 0 0 0 

Snížený stupeň z chování – 
3 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Prospělo s vyznamenáním  8 10 5 8 9 9 5 7 

Prospělo 6 6 5 4 6 7 5 6 

Neprospělo z jednoho 
předmětu 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Neprospělo z více 
předmětů 

0 0 1 2 0 0 0 1 

Nehodnoceno  0 0 0 0 0 0 0 0 

Zameškaných hodin  
(z toho neomluvených) 

346 
(0) 

520 
(0) 

714 
(0) 

832 
(0) 

590 
(0) 

560 
(0) 

674 
(0) 

1090 
(0) 

   

Celkem    

55 žáků celkem 
31 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
21 žáků prospělo  
3 žáci neprospěli z více 
předmětů 

55 žáků celkem,  
30 žáků prospělo 
s vyznamenáním 
24 žáků prospělo 
1 žák neprospěl z více předmětů 

V pololetí bylo 
hodnoceno: 

139 žáků 139 žáků 
 

 

 

Uložená výchovná opatření ve školním roce 2018/2019 

Při hodnocení chování žáků pedagogové vycházeli z pravidel hodnocení, 

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

nástrojem pro ocenění nebo usměrnění chování žáků. V případě výchovných 

opatření je uložení projednáno se zákonným zástupcem žáka. Ve školním 

informačním systému Edookit byla zaznamenána výchovná opatření uvedená 

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

Důtka ředitelky školy 0 1 

Důtka třídní učitelky 1 1 

Napomenutí třídní učitelky 6 3 

Pochvala ředitelky školy 0 1 

Pochvala třídní učitelky 54 72 
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f) Údaje o prevenci sociálně patologických jevů 

     Oblast primární prevence rizikového chování byla na škole zajišťována 

především školním metodikem prevence a školským poradenským 

pracovištěm, ale také zapojením celého pedagogického sboru. Ve školním roce 

2018/2019 vykonávala funkci školního metodika prevence Mgr. Iva Badanková. 

Škola spolupracovala s  okresním metodikem prevence. Základem efektivní 

prevence byla realizace Minimálního preventivního programu pro školní rok  

2018/2019. Tento program koordinuje činnost v oblasti prevence rizikových 

jevů žáků. Samotná preventivní činnost vycházela ze systematické práce 

s třídním kolektivem. Zaměřovala se na udržování dobrých vztahů v těchto 

kolektivech či jejich zlepšování. Vedla žáky k dodržování základních pravidel 

slušného chování a jednání, k úctě ke spolužákům, učitelům i sobě samým. 

Směřovala k posílení sebedůvěry, komunikativních i sociálních dovedností. Žáci 

byli poučeni o bezpečném chování při kontaktu s cizími osobami, byli 

seznámeni se Školním řádem se zaměřením na rizikové chování, zákaz kouření, 

používání elektronických cigaret, požívání alkoholu i jejich držení a nošení do 

školy a na akce organizované školou. 

Škola zároveň využívala nabídek odborníků z praxe – Policie ČR, Hasiči 

apod. Velmi úzce spolupracovala se speciálními pedagogy SVP Kroměříž i 

s KPPP pracoviště Kroměříž. Volnočasové aktivity a kroužky nabízené školou 

nejen pomáhaly rozvíjet dovednosti a schopnosti žáků, ale sloužily také jako 

prevence rizikovému chování.   

     O četnosti výskytu a způsobech řešení rizikových situací a o následných 

jednáních s rodiči je vedena řádná agenda. Metodička prevence vypracovala 

zprávu o plnění MPP a vyplnila hodnocení MPP v online systému výkaznictví. 

Při prevenci rizikového chování se škola řídí dokumenty, které vycházejí 

z legislativy a dostupných metodik. Odbornou oporou pro výchovnou práci 

pedagogů jsou metodiky MŠMT: Metodické doporučení k primární prevenci 

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

vymezuje aktuální terminologii, která je v souladu s terminologií v zemích EU a 

začleněním prevence do školního vzdělávacího programu a školního řádu, 
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popisuje jednotlivé instituce v systému prevence a úlohu pedagogického 

pracovníka, definuje školní preventivní program, doporučuje postupy škol a 

školských zařízení při výskytu rizikových forem chování dětí a mládeže - 

celkový počet příloh 22. Metodické doporučení k primární prevenci rizikového 

chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j. 21291/2010-28), Metodický 

pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve 

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

     Ve školním roce 2018/2019 jsme ve škole řešili problémové vztahy 

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

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

projevy byly řešeny jak s žáky, tak s rodiči a příslušnými institucemi. Za 

porušování školního řádu byla udělena výchovná opatření. Velká pozornost 

byla věnována prevenci a řešení neomluvené nebo nadměrné absenci žáků 

omluvené rodiči. Přesto však v několika případech nebylo možno ani 

působením na rodiče nadměrné či neomluvené absenci zabránit. Všechny 

závažné případy byly řešeny ve spolupráci s příslušným oddělením sociálního 

odboru Městského úřadu v Kroměříži. 

Témata týkající se prevence rizikového chování byla zařazována do 

jednotlivých ročníků s ohledem na věková specifika. Realizaci prováděli třídní 

učitelé a učitelé daných předmětů. Daná témata byla zařazována do výuky dle 

tematických a časových plánů. 

     Preventivní programy pokrývaly výchovnou i naukovou složku vzdělání 

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

životnímu stylu, na rozvoj životních dovedností a na aktivity vedoucí                     

k vylepšení sociálního klimatu školy. Realizované preventivní programy byly 

pro danou cílovou skupinu vhodné a odpovídaly její psychosociální úrovni. 

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

konceptem uskutečňovat. 
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g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 

 V tomto školním roce všichni pedagogičtí pracovníci byli na organizačních 

poradách pravidelně informováni o školních projektech, o nových předpisech 

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

pedagogických pracovníků se uskutečňovalo rovněž tradiční a oblíbenou 

formou samostudia, vedení školy pedagogům předkládalo náměty obsahu 

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

svých zájmů. Byly preferovány vzdělávací aktivity školního managementu, 

semináře související se změnami ve výuce žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a kurzy cizích jazyků. Výchovná poradkyně úspěšně ukončila 

Studium pro výchovné poradce, jeden pedagog zahájil Studium koordinátora 

ŠVP. Pokračovali jsme ve spolupráci s Centrem kolegiální podpory Oskol 

Kroměříž (CKP), v tomto školním roce především při vzdělávání asistentek.  

 Dlouhodobě se nedaří zajistit splnění požadovaných kvalifikačních 

předpokladů pro výkon specializovaných činností školního metodika prevence.  

 

Přehled DVPP 

č. název vzdělávací aktivity počet 

1 CKP – Spolupráce školy a OSPOD 2 

2 Aktuální změny školské legislativy 1 

3 CKP – Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 2 

4 Edookit – administrátor 1 

5 Regionální porada výchovných poradců ZŠ - Kroměříž 1 

6 Seminář výchovných poradců – volba povolání 1 

7 Setkání MP - Kroměříž 1 

8 XII. krajská konference MP 1 

9 MAP – pracovní seminář 2 

10 Spisová služba 2 

11 Současný žák versus role a kompetence současného učitele 2 
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12 Nové postupy při výuce pravopisu na 1. stupni ZŠ 5 

13 Asistent pedagoga jako podpůrné opatření (šablony) 3 

14 Kurz grafické techniky 1 

15 CKP – Práce asistenta pedagoga – školení podpora kolegům 2 

16 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi II 2 

17 Vzdělávací akce pro pedagogické pracovníky 2. stupně ZŠ 

zaměřená na rozvoj matematické gramotnosti  

1 

18 Fakultativní informační e-learningové vzdělávání 1 

19 Zacházení s chemickými látkami a směsmi (CHLAS) ve školách 1 

20 Edookit – rozvrh a změny v rozvrhu 1 

21 Edookit - matrika 1 

22 Badatelství - Chaloupky 2 

23 CKP – návštěva ZŠ 1. máje 1 

24 Pracovní setkání ředitelů škol a školských zařízení  1 

25 Mezinárodní seminář pro učitele dějepisu v Berlíně 1 

26 Workshop pro koordinátory environmentální výchovy 1 

27 Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných 
opatření (šablony) 

2 

28 Pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných 
opatření  

12 

29 Pracovní setkání MP – KPPP Kroměříž 1 

30 Pracovní setkání VP – KPPP Kroměříž 1 

31 Kabinet přírodopisu Kroměříž 1 

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

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

34 Cizí jazyk – německý jazyk 80 hodin (šablony) 1 

35 Centrum kolegiální podpory – úvodní administrace 3 

36 CKP – Žáci s mentálními a kombinovanými poruchami 3 

37 CKP - Žáci s vývojovými poruchami učení a chování 3 

38 CKP – Žáci s LMP  3 

39 CKP – Žáci s PAS 3 
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40 CKP – Třídy s prvky Montessori na ZŠ Oskol Kroměříž 3 

41 CKP – Třídy zřízené podle §16 na ŽS 1. Máje Kroměříž 3 

42 CKP – Žáci s narušenou komunikační schopností 3 

43 CKP- SPC 3 

44 CKP – Spolupráce školy a OSPOD 3 
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h) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Ročníkové projekty 2018/2019 

Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

JSEM ŠKOLÁK 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na adaptaci žáků ve škole  3.9.2018 I. 

  a třídě. - 21.6. 2019 
   OSV, MKV, VDO   
 

MOJE RODINA 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na vztahy a život v rodině. 5.10.2018 II. 

  OSV, VDO, MKV - 20.5. 2019 
      
 

MOJE OBEC 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na poznávání historie a 
života v obci. 

20.12.2018   
-20.6. 2019 III. 

  OSV, MKV, VDO, MV 
 

 

MOJE VLAST 
Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na poznávání historie   
naší vlasti. 

13.9.2018      
-21.6. 2019 IV. 

  OSV, MKV, VDO, MV 
  

ČR V RÁMCI 
EVROPY 

Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na bližší poznání 
evropských států. 5.11.2018 V. 

  OSV, VDO, MKV, MV - 21.1. 2019 
 

DEN UČITELŮ 
Ročníkový projekt zaměřený na 
bližší seznámení s profesí učitele. 29.3.2019 VI. 

  
 

  
   OSV, VDO, MV   
 

EVROPSKÝ DEN 
JAZYKŮ 

Ročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na kulturu a 
pamětihodnosti vybraných 
evropských států. 2.-3.10.2019 VII. 

  
 

  
   OSV, MKV, EGS   
 

SEBEPREZENTACE  

Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na profesní orientaci a 
volbu  16.5.2019 VIII. 

 ŽÁKA povolání.   
   OSV, VDO, MV   
 

DEN ZEMĚ 

Ročníkový dlouhodobý projekt 
zaměřený na ekologickou péči o 
planetu Zemi. 

8.3.2019 
- 29.4.2019 IX. 

  OSV, MV, EV   
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Projekty 2018/2019 

Název projektu Stručná anotace Termín Třída 

        

SVĚTOVÝ DEN 
VÝŽIVY 

Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na tématiku zdravé výživy. 19.10.2018 I.- IX. 

  
OSV, EV, Člověk a příroda, Člověk a 
svět práce, Člověk a zdraví     

        

RECYKLOHRANÍ 
Školní recyklační program pod 
záštitou MŠMT ČR zaměřený na v průběhu I. - IX. 

  
prohloubení znalostí žáků v oblasti 
třídění a recyklace odpadů. 

šk. roku 
  

  
OSV, EV, MV, VDO, VDO, EGS, Člověk a 
příroda     

        

POKOS 
Projektový den Ministerstva obrany 
ČR s programem pro žáky a 
prohlídkou vojenské techniky. 

22.11.2018 
I. - IX. 

  OSV, VDO, EGS, MKV     
        

VÁNOČNÍ 
JARMARK 

Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na vánoční svátky a 
mezilidské vztahy. 

4.12.2018 
I. - V. 

  
 

  VI. - IX. 
  OSV, MKV, MV     
       

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

březen 
2019 

I. - IX. 
  soutěžích.    
  OSV, MV, UMĚNÍ A KULTURA     
        
APODEMIA  
PRAHA 

Víceročníkový krátkodobý projekt 
zaměřený na poznávání památek. 24.5.2019 VII. - IX. 

  
OSV, MKV, EGS, VDO, Člověk a 
společnost     

        

SPORTOVNÍ DEN  
Celoškolní krátkodobý projekt 
zaměřený na sportovní aktivity 26.6.2019 I. - V. 

   a netradiční disciplíny.   VI. - IX. 
  OSV, Člověk zdraví     
    

 
  

HRAJEME SI S 
PŘEDŠKOLÁKY 

Spolupráce s rodiči předškoláků, 
příprava k povinné školní docházce 

16.1. 
13.2. předškoláci  

    13.3. MŠ 
  OSV 2019   
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Další aktivity spojené s plněním ŠVP 

Název aktivity Zaměření Termín Třída 

        
KURZ OSV Práce se třídou, aktivity k 

vzájemnému poznávání, nastavení 
pravidel 

6.-7.9. 
2018 

I. 

  třídního kolektivu   
  OSV     
        
PLAVECKÝ VÝCVIK Výuka plavání v rámci Tv 10.9. - 

19.11. 
II., III., IV. 

KROMĚŘÍŽ   2018   
  Člověk a zdraví     
    
ZÁTOPKOVY 
ŠTAFETY 

Štafetový závod smíšených družstev 21.9.2018 III. - V. 

      VI. - IX. 
  OSV, MV, VDO, Člověk a zdraví     
        
KURZ OSV  Kurz pro žáky zaměřený na 

zmapování vztahů, komunikaci 
14.-15.9. 

2018 
VI. 

  a spolupráci kolektivu, pravidla třídy   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
        
PODZIMNÍ SBĚR 
PAPÍRU 

Environmentální výchova v praxi, 
třídění odpadu 

1.- 5.10. 
2018 

I. - IX. 

      
  Ev, Člověk a svět práce     
        
PRAŽSKÉ POVĚSTI Divadelní představení na motivy 

pověstí A. Jiráska 
3.10.2018 I. -IV. 

        
  OSV     
        
PŘÍRODOVĚDNÝ 
KLOKAN 

Přírodovědná soutěž pořádaná PřF 
UP Olomouc 

10.10.2018 VIII., IX. 

        
  ČLOVĚK A PŘÍRODA, EV     
        
JAK VČELIČKA 
ZACHRÁNILA 

Maňáskové divadelní představení v 
MŠ 

26.10.2018 I. 

KRÁLÍČKA       
  OSV     
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Název aktivity 
 

Zaměření 
 

Termín Třída 

 
EXKURZE 
CHROPYŇSKÁ   
 STROJÍRNA a.s.  
VELETRH PRÁCE A 
VZDĚLÁNÍ 

 
Exkurze zaměřená na seznámení s 
průmyslovou výrobou v podniku 
Chropyňská strojírna a.s. spojená 

 
8.11.2018 

 
IX. 

 s přehlídkou SŠ.     
OSV, VDO     

        
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ 

Pravidla bezpečnosti silničního 
provozu a pravidla bezpečné jízdy 

15.11.2018 IV. 

KROMĚŘÍŽ       
  OSV, VDO     
        
HLEDÁME 
NEJLEPŠÍHO  

Projekt SPŠCH Pardubice, který má 
motivovat mladé lidi ke studiu  

23.11.2018 IX. 

MLADÉHO 
CHEMIKA ČR 

chemických oborů.     

  ČLOVĚK A PŘÍRODA     
        
NAŠE OBEC Vlastivědná exkurze zaměřená na 

historii obce s prohlídkou 
30.11.2018 III. 

  prostor bývalého zborovického 
zámku. 

    

  OSV, VDO     
        
DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

Spolupráce školy s rodiči a 
veřejností. 

4.12.2018 I. - IX. 

        
  OSV, MV     
        
MIKULÁŠ Program IX. třídy připravený pro 

žáky nižších ročníků. 
5.12.2018 I. - IX. 

       
  OSV     
        
VÁNOČNÍ POHÁDKA Divadelní představení v MŠ. 7.12.2018 I. 
        
  OSV     
        
 
HLEDÁME 
NEJLEPŠÍHO  

 
Oblastní kolo soutěže SPŠCH 
Pardubice, který má motivovat 
mladé lidi ke studiu chemických 
oborů. 
 
ČLOVĚK A PŘÍRODA 

 
11.12.2018 

 
IX. 

MLADÉHO 
CHEMIKA ČR 
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
EXKURZE  
MORAVSKÉ 

 
Exkurze zaměřená na mineralogii a 
vývoj člověka. 

 
14.12.2018 

 
IX. 

ZEMSKÉ MUZEUM       
  OSV, Člověk a příroda     
        
KONCERT U 
JESLIČEK 

Vánoční koncert DPS Zborováčku a 
žáků školy v kostele. 

18.12.2018 I. - IX. 

        
  OSV, VDO, MV     
        
PŘEHAZOVANÁ Okresní soutěž družstev. 18.12.2018 IV. - V. 
        
  OSV, MV, VDO, Člověk a zdraví     
        
BOHEMIAN 
RHAPSODY 

Film o hudbě rockové skupiny 
Queen, životě a tvorbě  

19.12.2018 VII. - IX. 

  Freddieho Mercuryho.     
  OSV, Hv     
        
EXKURZE - PILANA 
Saw Bodies 

Exkurze zaměřená na seznámení s 
provozem strojírenské výroby. 

20.12.2018 III., IX. 

       
  OSV, VDO     
        
VÁNOČNÍ PROGRAM 
TŘÍD 

Program zaměřený na vánoční zvyky 
a tradice, upevňování vztahů  

21.12.2018 I. - IX. 

  v třídním kolektivu.     
  OSV, VDO, MKV     
  
POKLAD KAPITÁNA  
BALTAZARA 

      
Loutkoherecké představení s 
písničkami o námořnících, pirátech  

28.1.2019 I.-IV. 

 a rozdílnosti lidských povah.     
  OSV, MV, Čj     
        
ROMANTISMUS 
NENÍ JEN 

Divadelní představení s ukázkami z 
tvorby nejslavnějších představitelů  

28.1.2019 V.-IX. 

ROMANTIKA evropského romantismu.     
  OSV, MV, Čj     
        
NA KOLE DĚTEM Program s přednáškou Josefa 

Zimovčáka - mnohonásobného 
5.2.2019 I.-IX. 

  mistra světa v jízdě na vysokém 
kole. 

    

  OSV, VDO, Člověk a zdraví     
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

 
Soutěž organizovaná MŠMT ve 
znalostech z přírodopisu. 

 
7.2.2019 

 
VI. - VII. 
VIII.- IX. 

  EV, Člověk a příroda     
        
VYBÍJENÁ Okrsková soutěž smíšených 

družstev 
15.2.2019 V. - VI. 

  OSV, MV, VDO, Člověk a zdraví     
        
ZIMNÍ RADOVÁNKY 
VEVERKY ZRZEČKY 

Divadelní představení v MŠ 15.2.2019 I. 

  OSV     
        
RECITAČNÍ SOUTĚŽ Školní kolo v recitaci jednotlivců 18.2.2019 I. - IX. 
        
  OSV, MV, Čj     
        
RECYKLACE HROU Výjezdní program v rámci 

Recyklohraní zaměřený na základní 
6.3.2019 I.-IX. 

  principy třídění a recyklace odpadů.     
  OSV, EV, MV, VDO,VDO, EGS, Člověk 

a příroda 
    

        
SOUTĚŽ  
V KRASOPISU 

Celoškolní soutěž zaměřená na 
krasopis, úpravu písma,  

8.3.2019 I. - IX. 

   dodržování tvarů písmen.     
  OSV, MV, Čj     
        
SVÁTEK POEZIE Regionální kolo soutěže v 

uměleckém přednesu. 
13.3.2019 II.-IX. 

  OSV, MV, Čj     
        
SKŘÍTEK VÍTEK Divadelní představení v MŠ 14.3.2019 I. 
        
  OSV     
        
DOPRAVNÍ 
VÝCHOVA 

Program pracovníka DDH zaměřený 
na pravidla bezpečnosti silničního 

15.3.2019 IV. 

PROGRAM ZIMA provozu.      
  OSV, VDO     
        
POLICISTA JE NÁŠ 
KAMARÁD 

Program primární prevence 
realizovaný Policií ČR. 

18.3.2019 II. 
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  OSV, VDO     

Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
BEZPEČNÉ 
CHOVÁNÍ 

 
Program primární prevence 
realizovaný Policií ČR. 

 
18.3.2019 

 
IV. 

  OSV, VDO     
        
KYBERŠIKANA Program primární prevence 

realizovaný Policií ČR. 
18.3.2019 VIII. 

  OSV, VDO     
        
NÁVŠTĚVA 
PŘEDŠKOLÁKŮ 

Spolupráce s MŠ 21.3.2019 I. 

V I. TŘÍDĚ  OSV     
        
MATEMATICKÝ 
KLOKAN 

Matematická soutěž pořádaná PdF a 
PřF UP Olomouc. 

22.3.2019 II. - IX. 

        
  OSV, M     
        
VESELÉ ZOUBKY Program primární prevence 

zaměřený na zubní hygienu 
25.3.2019 I. 

  OSV, Člověk a zdraví     
        
POZNEJ A CHRAŇ Okresní kolo ekologické soutěže 

družstev organizované  
27.3.2019 VI.-VII. 

  ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek.     
  OSV, EV, Člověk a příroda     
        
PRVNÍ POMOC Edukační program zaměřený na 

první pomoc s praktickým nácvikem 
28.3.2019 VIII.-IX. 

   a ukázkami úkonů potřebných           
k záchraně lidského života. 

    

  OSV, VDO, Člověk a zdraví     
        
BESEDA NAD 
KRONIKOU OBCE 

Beseda s kronikářkou obce                  
o historických zajímavostech 
Zborovic. 

28.3.2019 VI.-IX. 

  OSV, MKV, EGS, VDO, Člověk a 
společnost 

    

        
PARKOUR Ukázka akrobatických prvků při 

překonávání překážek. 
28.3.2019 VI.-VII. 

  Člověk a zdraví     
        
PLAVÁNÍ ZDOUNKY Výuka plavání v rámci Tv. 5.4. -10.5. I.  
    2019   
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  Člověk a zdraví     

Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
BADATELSKÁ 
HODINA 
  

 
Program žáků VII. třídy pro žáky 1. 
stupně zaměřený na bádání  
a pozorování přírodnin. 
EV, Člověk a příroda 

 
 5.4. 2019 

 
I.-V. 
VII. 

  
  

   
        
BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

Okresní kolo soutěže organizované 
MŠMT ve znalostech z přírodopisu. 

10.4.2019 
16.4.2019 

VII., VIII.  

  EV, Člověk a příroda     
        
JARNÍ SBĚR PAPÍRU Environmentální výchova v praxi, 

třídění odpadu. 
23.4.-26.4. 

2019 
I. - IX. 

  EV, Člověk a svět práce     
        
APODEMIA 
OSVĚTIM 2019 

Exkurze zaměřená na poznávání 
památek a historii v období  
2. světové války. 

25.4.2019 IX. 

  OSV, MKV, EGS, Člověk a společnost, 
VDO 

    

        
POZNEJ A CHRAŇ Krajské kolo ekologické soutěže 

družstev organizované  
26.4.2019 VII. 

  ZO ČSOP Ekocentrum Čtyřlístek.     
  OSV, EV, Člověk a příroda     
        
SPOLU HRAVĚ O 
DOPRAVĚ 

Program primární prevence 
zaměřený na pravidla bezpečnosti  

26.4.2019 I.-III.  
IV.-VII. 

  silničního provozu.    
  OSV, VDO     
        
UKLIĎME ČESKO Celorepubliková akce v rámci 

soutěže CO2 liga zaměřená na  
29.4.2019 I. - IX. 

  ochranu životního prostředí.     
  OSV, EV, Člověk a příroda, Člověk a 

svět práce 
    

        
CO JE TO 
INSTRUMENTACE? 

Hudebně zábavný program 
Filharmonie Bohuslava Martinů ve 
Zlíně. 

30.4.2019 VI.-IX. 

        
  OSV, VDO, MV, Člověk a umění, Hv     
        
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ Školní kolo dopravní soutěže 

zaměřené na bezpečnost silničního  
2.5.2019 I.-V. 

  provozu s jízdou zručnosti.   VI.-IX 
  OSV, VDO     
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
MÁJOVÝ KONCERT 

 
Koncert Zborováčku s vystoupením 
žáků školy. 

 
14.5.2019 

 
I. - IX. 

        
  OSV, VDO, MV     
        
DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ 

Spolupráce školy s rodiči a 
veřejností. 

14.5.2019 I. - IX. 

  Prohlídka zajímavostí ze školních 
sbírek a venkovního areálu školy. 

    

  OSV, MV     
        
BESEDA O HISTORII 
ZBOROVIC  

Beseda o historických zajímavostech 
Zborovic. 

14.5.2019 III., V.  
VIII., IX. 

      
  OSV, MKV, EGS, Člověk a společnost, 

VDO 
    

        
ÚŘAD PRÁCE 
KROMĚŘÍŽ 

Exkurze na Úřad práce v Kroměříži 
zaměřená na volbu povolání; 

22.5.2018 VIII. 

   nabídku středních škol a učilišť.     
  Volba povolání, OSV, VDO     
        
DSMC  Okresní kolo dopravní soutěže 

mladých cyklistů zaměřené na  
23.5.2019 V.-VII. 

   bezpečnost silničního provozu.     
  OSV, VDO, Člověk a zdraví     
        
BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA 

Krajské kolo soutěže organizované 
MŠMT ve znalostech z přírodopisu. 

24.5.2019 VII. 

        
  EV, Člověk a příroda     
        
 VTIPÁLEK CVRČEK Divadelní představení v MŠ 29.5.2019 I. 
        
  OSV     
        
NULTÁ LEKCE 
TANEČNÍCH 

Interaktivní program primární 
prevence zaměřený na dodržování   

30.5.2019 I.-IX. 

  základních pravidel slušného 
chování. 

    

  OSV, VDO     
  Třídní program: 

Na chatě U Zajíčka I.,II.,  
Zámky v okolí Zborovic III.,IV.tř. 

    

DEN DĚTÍ Poznáváme okolí Zborovic V.tř. 3.6.2019 I.-IX. 
  Střelnice VI. tř., Bowling IX. tř.     
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  OSV, EV, Člověk a příroda     

Název aktivity Zaměření Termín Třída 

 
ZA KRAJINOU 
BÍLÝCH KARPAT 

 
Ekopobyt Hostětín - terénní 
program ve spolupráci pracovníků 
CHKO Bílé Karpaty. 

 
3.-5.6.2019 

 
VII.-VIII. 

  OSV, EV, Člověk a příroda     
        
DĚTSKÉ DOPRAVNÍ 
HŘIŠTĚ 

Pravidla bezpečnosti silničního 
provozu a pravidla bezpečné jízdy. 

10.6.2019 IV. 

KROMĚŘÍŽ       
  OSV, VDO     
    

Program HZS zaměřený na ochranu 
člověka za mimořádných událostí. 

  
12.6.2019 
21.6.2019 

  

  
II. 
VI. 

HASÍK 
  
  OSV   
       
ENVIROMENTÁLNÍ 
EXKURZE 

Exkurze zaměřená na fungování ČOV 
Zborovice. 

17.6.2019 VIII. 

        
  OSV, EV, Člověk a příroda     
        
ZOO LEŠNÁ Exkurze do ZOO zaměřená na 

poznávání exotických zvířat. 
18.6.2019 I., II. 

        
  OSV, VDO, Člověk a příroda     
        
ZOO a DINOPARK 
VYŠKOV 

Exkurze do ZOO zaměřená na 
poznávání exotických zvířat s 
prohlídkou DinoParku ve Vyškově. 

19.6.2019 I.-IX. 

  OSV, VDO, Člověk a společnost, 
Člověk a příroda 

    

        
KDO SI HRAJE, 
NEZLOBÍ 

Vlastivědná exkurze zaměřená na 
historii a zajímavosti Štramberka  

21.6.2019 III., IV. 

  a okolí.     
  OSV, VDO, Člověk a společnost, 

Člověk a příroda 
    

      
21.6.2019 
25.6.2019 

  

  
I., II., V. 
VI., VII. 

  

ZDRAVÁ PĚTKA Akce zaměřená na upevnění 
správných stravovacích návyků. 

    
  OSV, Člověk a zdraví, Prv, Př 
        
BAŤŮV KANÁL Vlastivědná exkurze zaměřená na 

zajímavosti zlínského kraje 
24.6.2019 VI. 

   s plavbou na výletní lodi.     
  OSV, VDO, Člověk a společnost     
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Název aktivity Zaměření Termín Třída 

    
PŘEŽITÍ V 
DIVOKÁCH 

Exkurze zaměřená na poznávání 
našeho regionu s hrami v přírodě . 

25.6.2019 V. 

  OSV, VDO, Člověk a příroda, Člověk a 
zdraví 

    

        
KOUPALIŠTĚ 
MORKOVICE 

Turistická vycházka spojená s 
koupáním a sportovními hrami. 

25.6.2019 VI., IX. 

        
  OSV, Člověk a zdraví     
        
EXKURZE 
KROMĚŘÍŽ 

Vlastivědná exkurze zaměřená na 
kulturní zajímavosti Kroměříže 

27.6.2019 VII. 

  spojená s návštěvou sportcentra 
Paráda. 

    

  OSV, VDO, Člověk a zdraví     
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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, 

- informace o de ní  ve s kole ve vy ve sce pr ed prodejnou COOP Zborovice 

- 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 , 

- u c ast na ru zny ch soute z í ch a olympia da ch 

- vystoupení  Zborova c ku a dals í ch z a ku  s koly na akcí ch pro ver ejnost 

organizovany ch jiny mi por adateli 

- pomoc pr i organizaci akcí  pro de ti, ktere  jsou pr ipravovane  jiny mi 

por adateli 

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

Krome r í z ska, …) 

 

V tomto s kolní m roce jsme se zapojili do te chto aktivit vyhla s eny ch jiny mi 

por adateli: 

Naukové soutěže a olympiády 

- Pr í rodove dny  klokan - školní kolo 

U c ast: 25 z a ku  – VIII., IX. tr í da 

Zasla no do statistiky: 3 z a ci 

 

- Matematicky  klokan - školní kolo 

U c ast: 125 z a ku  – II. – IX. tr í da 

 

- Biologicka  olympia da – školní kolo 

U c ast: 14 z a ku  – VI. – IX. tr í da 

Postup do okresní ho kola: 4 z a ci 

- Biologicka  olympia da - okresní kolo 

Kategorie D z a ci VI.- VII. tr í dy – 2 z a ci – 1. mí sto 

http://www.zszborovice.cz/
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Kategorie C z a ci VIII.- IX. tr í dy – 2 z a ci 

Postup do krajske ho kola: 1 z a k 

- Biologicka  olympia da - krajské kolo 

U c ast: 1 z a k – VII. tr í da 

Umí ste ní : 2. mí sto  

 

- Poznej a chran  - okresní kolo 

U c ast: 6 z a ku  (2 druz stva  3 z a ku ) – VI.-VII. tr í da 

Umí ste ní : 5. mí sto – druz stvo 3 z a ku , VI. tr í da 

                    3. mí sto – druz stvo 3 z a ku , VII. tr í da 

Postup do krajske ho kola: druz stvo 3 z a ku , VII. tr í da 

- Poznej a chran  - krajské kolo 

U c ast: druz stvo 3 z a ku  – VII. tr í da 

Umí ste ní : 3. mí sto – druz stvo 3 z a ku   

 

Zlata  srnc í  trofej – okresní kolo 

U c ast: 8 z a ku  – VII. – VIII. tr í da 

Umí ste ní : 1.,2.,4.,5.,6. mí sto – 5 z a ku  

 

- Hleda me nejleps í ho mlade ho chemika – školní kolo 

U c ast: 14 z a ku  - XI. tr í da 

              Postup do oblastního kola: 3 z a ci 

 

Literární soutěže 

- Recitac ní  soute z  – školní kolo 

U c ast: 80 z a ku  – I. – V. tr í da 

             12 z a ku  - VI. – IX. tr í da 

Postup do okresního kola: Sva tek poezie 6 z a ku  II. - VI. tr í da 

 

- Krome r í z ska  litera 

U c ast: 7 z a ku  – IV., VII. tr í da  

 

- Litera rní  soute z  s POKOSem 

Ocene no: 5 z a ku  V.-IX.tr í da 
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Sportovní soutěže 

- Dopravní  soute z  mlady ch cyklistu  - školní kolo 

U c ast: 63 z a ku  – IV. – VIII. tr í da 

Postup do okresního kola: 8 z a ku  

- Dopravní  soute z  mlady ch cyklistu  - okresní kolo 

Umí ste ní : 3. mí sto - druz stvo 4 z a ku  

                    4. mí sto - druz stvo 3 z a ku  

- Pr ehazovana  - okresní kolo 

U c ast: druz stvo 8 z a ku  – IV. – V. tr í da 

- Vybí jena  - okrskové kolo 

U c ast: druz stvo 11 z a ku  – V. – VI. tr í da 

 

Výtvarné soutěže 

- POKOS – školní  

U c ast: 130 z a ku  – I. – IX. tr í da 

- Poz a rní  ochrana oc ima de tí  – okresní  

U c ast: 70 z a ku  – I. – IV. tr í da 

Umí ste ní : 1. mí sto – 1 z a k, 2. mí sto – 1 z a k, 3. mí sto – 1 z a k 

- Na statku z iju, jsem zví r e – republiková  

U c ast: 18 u c astní ku  S D 

Umí ste ní : 1. mí sto – 2 u c astní ci, 2. mí sto – 1 u c astní k, 

3. mí sto – 1 u c astní k, c estne  uzna ní  – 2 u c astní ci S D 

- Voda s te tcem i ba sní  – oblastní (povodí  Moravy) 

U c ast: 11 u c astní ku  S D 

- S ťastne  sta r í  oc ima de tí  – republiková 

U c ast: 10 u c astní ku  S D 

- De ti malují  pro Konto Barie ry – republiková III. te ma „Moje oblí bena  

poha dka“ 

U c ast: 19 u c astní ku  S D 

Umí ste ní : 3. mí sto – 1 u c astní k 
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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 bylo pr eda no s est za znamu  o u razu, 
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j) Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření školy bylo v kalendářním roce 2018 vyrovnané. Do 

rezervního fondu byla v březnu 2019 se svolením zřizovatele převedena částka 

8 652,71 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 2018 byl schválen rozpočet na provoz pro Základní školu Zborovice, 

okres Kroměříž, příspěvkovou organizaci v celkové výši  12 544 777,00 Kč.   

 výše dotací 

MŠMT – NIV celkem   10 227 245,00  Kč    

OP VVV    407 532,00  Kč  

Obec Zborovice – provoz 1 910 000,00  Kč 

dotace na provoz celkem                                    12 544 777,00  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  7 657 325,00 49 117,00  

OON 38 550,00 0 

zákonné odvody 2 605 366,39 16 700,61 

tvorba FKSP 153 805,62 983,00 

zákonné pojištění KOOP 30 670,28 206,24 

spotřeba materiálu včetně 1 084 548,72 152 939,90 
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potravin 

nákup DDHM, DDNM 341 228,00  

spotřeba energií 575 466,96 27 661,04 

opravy a udržování 138 816,00  

cestovné 19 226,00  

ostatní služby 385 180,53  

jiné ostatní náklady 14 024,00  

odpisy majetku 100 949,00  

ostatní soc. náklady 240 665,00  

náklady celkem 13 385 821,50 Kč 247 607,79 Kč 

 

3. VÝNOSY  

položka hlavní činnost   Kč vedlejší činnost    Kč 

Tržby 869 403,00 252 348,00 

úroky z účtu 1 200,00  

ostatní výnosy 92 362,00 20 880,00 

dotace MŠMT 10 421 139,00  

dotace ÚSC 1 910 000,00  

zúčtování RF a FRM 74 750,00  

výnosy celkem 13 368 854,00 Kč 273 228,00 Kč 

 

4. HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK  

 výnosy 
 

náklady hospodářský 
výsledek 

hlavní činnost 
 

13 368 854,00 Kč 13 385 821,50 Kč - 16 967,50 Kč 

vedlejší činnost 
 

273 228,00 Kč 247 607,79 Kč + 25 620,21 Kč 

celkem   11 829 307,00 Kč 11 827 184,52 Kč + 8 652,71 Kč 
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Zisk organizace činí 8 652,71 Kč. 

 

5. MAJETEK  

Majetek je evidován v inventárních knihách a inventárních kartách v programu 

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

K 30. 11. 2018 byla provedena inventarizace drobného dlouhodobého 

hmotného a nehmotného majetku a samostatných movitých věcí. 

 

Finanční stavy inventarizovaného majetku k 31. 12. 2018: 

SÚ 018 – DDNM                 202 580,50 Kč  

SÚ 022 – SMV               1 312 677,40 Kč 

SÚ 028 – DDHM              4 817 564,80 Kč 

 

6. STAV FONDŮ  K 31. 12. 2018 

 

SÚ 412 Fond kulturních a sociálních potřeb  120 866,91 Kč  

SÚ 413+414  Fond rezervní     227 225,13 Kč  

SÚ 416 Fond reprodukce majetku                  741 821,60 Kč  

SÚ 411              Fond odměn                                  17 000,00 Kč 

 

Veškeré použité údaje byly čerpány z účetní závěrky k 31. 12. 2018. Zápis o 

provedené inventuře majetku k 30. 11. 2018 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 2018/2019 se škola nezapojila do žádného mezinárodního 

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

Základní škola Zborovice nenabízela ve školním roce 2018/2019 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 2018/2019 se s kola zapojila do na sledují cí ch projektu : 

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

formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a 

ZŠ. 

 

Registrac ní  c í slo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006622 

Na zev projektu: S ablony 2017 ZS  Zborovice 

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

Celkova  vy s e financ ní  podpory: 492 600,- Kc  

 

Z tohoto projektu jsme v letos ní m s kolní m roce c erpali dotace na 

na sledují cí  s ablony: 

1. Inkluze – podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi II 

Vzde la vací  program akreditovany  MS MT v ra mci syste mu dals í ho 

vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  v rozsahu 16 vyuc ovací ch hodin 

absolvovali 2 pedagogic tí  pracovní ci. 

2. Inkluze – asistent pedagoga jako podpůrné opatření 

Vzde la vací  program akreditovany  MS MT v ra mci syste mu dals í ho 

vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  v rozsahu 16 vyuc ovací ch hodin 

absolvovali 3 pedagogic tí  pracovní ci. 

3. Inkluze – pedagogická diagnostika a její využití v rámci podpůrných 

opatření 

Vzde la vací  program akreditovany  MS MT v ra mci syste mu dals í ho 

vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  v rozsahu 16 vyuc ovací ch hodin 

absolvovali 2 pedagogic tí  pracovní ci. 

4. Cizí jazyky – anglický jazyk II 

Vzde la vací  program akreditovany  MS MT v ra mci syste mu dals í ho 

vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  v rozsahu 32 vyuc ovací ch hodin 

absolvovali 2 pedagogic tí  pracovní ci. 
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5. Cizí jazyk – anglický jazyk IV 

Vzde la vací  program akreditovany  MS MT v ra mci syste mu dals í ho 

vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  v rozsahu 80 vyuc ovací ch hodin 

absolvoval 1 pedagogicky  pracovní k. 

6. Cizí jazyk – německý jazyk III 

Vzde la vací  program akreditovany  MS MT v ra mci syste mu dals í ho 

vzde la va ní  pedagogicky ch pracovní ku  v rozsahu 80 vyuc ovací ch hodin 

absolvoval 1 pedagogicky  pracovní k. 

7. Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

Volnoc asova  aktivita pro z a ky 2. stupne , ktera  vede k rozvoji klí c ovy ch 

kompetencí . Zí skane  znalosti, dovednosti a kompetence se promí tají  i do 

povinne  sloz ky vzde la va ní . Vedle rozvoje z a ku  umoz n uje i profesní  rozvoj 

pedagogicky ch pracovní ku . Aktivita byla realizova na dle podmí nek dotace 

od r í jna 2018 do u nora 2019. Vzhledem k za jmu z a ku  bylo v aktivite  

pokrac ova no do konce s kolní ho roku a byla hrazena z prostr edku  s koly. 

8. Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ   

Volnoc asova  aktivita pro z a ky 1. stupne , ktera  vede k rozvoji klí c ovy ch 

kompetencí . Vede k rozvoji logicke ho a strategicke ho mys lení  z a ku .  Vedle 

rozvoje z a ku  umoz n uje i profesní  rozvoj pedagogicky ch pracovní ku . 

Aktivita byla realizova na dle podmí nek dotace od r í jna 2018 do u nora 

2019. Vzhledem k za jmu z a ku  bylo v aktivite  pokrac ova no do konce 

s kolní ho roku a byla hrazena z prostr edku  s koly. 
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 Projekt z rozvojového programu Podpora výuky plavání 

v základních školách v roce 2018 (III. etapa) 

Evidenc ní  c í slo projektu: PLAV-02-0851/2018  

Na zev projektu: Podpora vy uky plava ní  v za kladní ch s kola ch 2018 

Realizace projektu: 10. 9. 2018 – 19. 11. 2018 

Celkova  vy s e financ ní  podpory: 24 420,- Kc  

 

Rozvojovy  program na podporu vy uky plava ní  vyhla silo MS MT na období  

od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018, kdy musí  by t realizova na vy uka plava ní , aby 

mohla by t poskytnuta dotace z programu. Vy uka plava ní  podpor ena  

z programu musí  by t souc a stí  S VP s koly. U c elem dotace je podpor it vy uku 

plava ní  z a ku  1. stupne  za kladní ch s kol prostr ednictví m dotace, ktera  bude 

urc ena na ostatní  neinvestic ní  na klady (ONIV), a to pouze na dopravu z a ku  

z mí sta poskytova ní  vzde la va ní  do mí sta vy uky plava ní  a zpe t, vc etne  

pr í stavny ch kilometru  a c ekací  doby, a to v ra mci C eske  republiky.   

V tomto s kolní m roce celkove  na klady na dopravu na plavecky  vy cvik z a ku  

1. stupne  ze Zborovic do Krome r í z e c inily 25 000,- Kc . Vy s e uvedena  c a stka 

poskytnute  dotace byla vyuz ita na uhrazení  c a sti na kladu  na dopravu a c inila 

97,68 %. Zby vají cí  c a st ve vy s i 580,- Kc  byla uhrazena s kolou. 
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n) Údaje o spolupráci školy s partnery 

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

Základní škole Zborovice, okres Kroměříž, zapsaný spolek 

Významnými partnery školy jsou zejména zákonní zástupci žáků, jejich 

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

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

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

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

sdružení. Ke členství ve spolku je přihlášeno více než 95 % rodin žáků. 

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

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

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

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

V tomto školním roce byly poskytnuté prostředky využity na pořízení učebních 

pomůcek (švédské lavičky - 2 kusy, PC HP 260G3 DM – 3 kusy), příspěvek na 

preventivní programy pro žáky (Nultá lekce tanečních), odměny pro žáky a 

další. 

PILANA Saw Bodies a. s. Zborovice 

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

exkurze do výroby. V letošním školním roce přispěl odměnami pro žáky při 

různých akcích a soutěžích (Sběr starého papíru, Recyklohraní, Sportovní den,  

MDD a další). 
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Údaje o spolupráci školy s partnery  
   

 

Ostatní významní partneři školy 

Obec Zborovice, zr izovatel s koly 

Obec Troubky-Zdislavice (spa dova ) 

Kulturní  komise Obce Zborovice  

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  

SPC Krome r í z  

MS  Zborovice  

MUDr. Petr Obr 

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

Sokolí nsky  – LEDO s.r.o.  

Ing. Jaroslav Ols ina 

Miloslav Jurc í k 

BAU TRADE MARKET s.r.o. 

Vy zkumny  u stav Silva Taroucy pro krajinu a okrasne  zahradnictví  Pru honice 

Mí stní  knihovna Zborovice 

Knihovna Krome r í z ska 

Muzeum Krome r í z ska 

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  

DZP Zborovice 

COOP Zborovice 

SDH Zborovice  

MS Zborovice-Medlov 

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

TJ Pilana Zborovice a dals í  
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Závěr  
   

 

Závěr 

     Výuka školy ve školním roce 2018/2019 byla realizována dle školního 

vzdělávacího programu Škola dobrých základů, včetně dodatku. V průběhu 

celého školního roku pedagogové vedli žáky k osvojování potřebných strategií 

učení, získávání nezbytných dovedností, prohlubování znalostí a 

k všestrannému rozvoji jejich schopností. Soustavně usilovali o dosahování 

optimálních výchovně vzdělávacích výsledků za využití efektivních forem práce, 

vhodných vyučovacích metod, alternativních způsobů práce a pozitivní 

motivace. Dále jsme rozvíjeli péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Velkou pozornost jsme věnovali otázkám prevence sociálně patologických jevů. 

Pedagogové školy i v tomto školním roce realizovali celou řadu zajímavých 

mimoškolních aktivit pro žáky i rodiče a širokou veřejnost. Naši žáci nás 

úspěšně reprezentovali na celé řadě kulturních a společenských akcích, 

účastnili se literárních, výtvarných, sportovních, naukových soutěží a olympiád 

na okresní, krajské i republikové úrovni. Podařilo se nám splnit všechny úkoly, 

které jsme zařadili do plánu práce a v průběhu roku připojit mnohé další. I 

školní rok 2018/2019 můžeme tedy zařadit mezi úspěšné. 

     Rádi bychom poděkovali za vynaložené úsilí všem zaměstnancům školy, 

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

naplňování cílů vzdělávání a výchovy pomáhali a ochotně vycházeli vstříc. 

 

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 4/2019. 

 

Zpracovala ředitelka školy Mgr. Vladimíra Jáchimová.  

Ve Zborovicích dne 30. 9. 2019                 Mgr. Vladimíra Jáchimová 

http://www.zszborovice.cz/

