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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
 
 
Název školy:   Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,    
                         příspěvková organizace 

 
Sídlo školy:    Komenského náměstí 350, 686 62 Uherské Hradiště 

 
Odloučená pracoviště:    Hradební 189, 686 01 Uherské Hradiště 

 
 

Zřizovatel:  Město Uherské Hradiště 
právní forma: obec, IČO 00 291 471 
adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

 
Právní forma školy : příspěvková organizace od 1.1.2001  
 
Ředitel školy:  RNDr. Josef Snopek  
 
Zástupci ředitele:   Mgr. Milan Melichárek, statutární zástupce 
             Mgr. Miloslava Ondráčková 

 
Kontakt:      tel.: 572 552 882 - ředitel, 

572 540 904 – kancelář školy 
fax: 572 554 842 
e-mail: zsunesco@zsunesco.uhedu.cz 
www.zsunesco.uhedu.cz 

 
Pracovník pro informace:   Marie Roučková, hospodářka  
 
Školská rada:    zřízena ke dni 1.1.2006, 9 členů   
                               předsedkyně školské rady: Blanka Josková 
Občanská sdružení při škole:  SRPD ( Sdružení rodičů a přátel dětí ) 
   předsedkyně SRPD: Mgr. Yvona Martináková 
 
Datum zahájení činnosti školy:        16.9.1913  
Datum zařazení do sítě škol:             27.2.1996 
Poslední aktualizace ve školském rejstříku: 1.9.2007 
Identifikátor zařízení:                        600 124 444 
 
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku:  

1.  Základní škola   kapacita 870 žáků  IZO 102 743 037 

2.  Školní družina    kapacita 120 žáků  IZO 119 100 584 

3.  Školní klub    kapacita 280 žáků  IZO 173 101 208 

3.  Školní jídelna   kapacita 1100 jídel  IZO 103 267 654 
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1.1. Charakteristika školy 
 
1.1.1.      Historie školy 
Škola na Komenského náměstí byla postavena v letech 1912 až 1913. Stavba byla dokončena 
12.9.1913 a první školní rok byl zahájen 16.9.1913.  
V průběhu 2. světové války byla škola pro vyučování uzavřena. Svoji činnost opět zahájila v květnu 
1945 jako měšťanská škola. Ve školním roce 1953 - 1954 byla škola sloučena s gymnáziem v  
jedenáctiletou střední školu, krátkou dobu je škola vedena jako dvanáctiletá střední škola. 
Od 1.9.1963 se škola dělí na 1. Základní devítiletou školu s rozšířenou výukou cizích jazyků  a na  
2. Základní devítiletou školu.  
V roce 1967 je škola zařazena jako jedna ze tří základních škol v ČSSR mezi přidružené školy 
UNESCO a od roku 1996 zařazena v síti škol jako Základní škola UNESCO.  

 
1.1.2.     Úplnost a velikost školy 
Základní škola UNESCO je úplná škola s 9 postupnými ročníky.  
Počet tříd:  1. stupeň  1. ročník 3 třídy 
    2. ročník 2 třídy 
    3. ročník 2 třídy 
    4. ročník 3 třídy 
    5. ročník 3 třídy 
      2. stupeň 6. ročník 3 třídy 
    7. ročník 3 třídy 
    8. ročník 3 třídy 
    9. ročník 3 třídy 
 K 30. 9. 2007 měla škola 565 žáků.  
  
1.1.3.   Vybavení školy  
 Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy 
Výuka probíhá na dvou samostatných pracovištích - hlavní budově na Komenského náměstí 350 a 
v budově na ulici Hradební 189, kde je také školní jídelna a školní družina. Škola má samostatnou 
tělocvičnu a venkovní hřiště s umělým povrchem. V rámci hlavní budovy je prostorné atrium se 
dvěma pevnými stoly na stolní tenis s možností aktivního vyžití žáků o přestávkách, v případě 
příznivého počasí i pro realizaci forem výuky. 
Přízemí budovy na Hradební ulici je bezbariérové, hlavní budova není bezbariérová. 

Pro výuku má škola na obou budovách k dispozici:  
22 samostatných kmenových učeben, 
3 kmenové učebny, které jsou zároveň odbornými učebnami zeměpisu, literatury a dějepisu 
13 odborných učeben – přírodopis, chemie, fyzika, hudební výchova, 3 jazykové učebny, 2 učebny 
výpočetní techniky, dílny, výtvarné výchova, kuchyňka, tělocvična, 
3 velké tiskárny s kopírkou, 
učebna přírodopisu a dějepisu je vybavena interaktivní tabulí. 
V průběhu školního roku byla rekonstruována učebna dějepisu. Došlo také ke vzájemné výměně 
učeben výtvarné výchovy a dílen. Při přestěhování do prostor půdní vestavby byla nová učebna  
výtvarné výchovy rekonstruována. 
Pro dodržování pitného režimu žáků i pracovníků školy a k možnosti zakoupení svačiny slouží 
školní bufet.  
Pro aktivní prožití volného času je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), 
od jara do podzimu otevřené atrium, stoly pro stolní tenis a volně přístupné školní hřiště.  
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1.1.4. Charakteristika vzdělávání 
 
Základní škola UNESCO je základní školou s jazykovým zaměřením.  
Od 1.9.2007 zahájil 1. a 6. ročník vzdělávání podle školního vzdělávacího programu (ŠVP). Od 3. 
ročníku probíhá ve třídách A a B výuka podle vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená 
výuka jazyků. Žáci si volí angličtinu, němčinu nebo francouzštinu, od 6. ročníku si žáci volí druhý 
jazyk z nabídky angličtina, němčina, francouzština a španělština. V 6. a 7. ročníku přibývá 
k prvnímu jazyku 1 hodina konverzace s rodilým mluvčím. 
Ve třídách 4. a 5.C, 7. – 9.C probíhá výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. 
 
Charakteristika a zaměření ŠVP  

Od prvního ročníku na 1. stupni se žáci naší školy mohou intenzivně věnovat cizímu jazyku - v 1. a 
2. ročníku jednou hodinou týdně, ve 3. - 5. ročníku čtyřmi hodinami týdně. Na základě současného 
zájmu žáků a rodičů má prioritu anglický jazyk.  
Na 2. stupni od 6. ročníku si pak žáci podle svého zájmu zvolí zaměření jazykové nebo 
přírodovědné. 
Jazykové zaměření nabízí dětem studium druhého cizího jazyka – anglického, francouzského, 
německého nebo španělského, a to třemi hodinami týdně, přičemž pokračuje studium prvního cizího 
jazyku. Výuka je doplněna o konverzace v cizích jazycích a učební plán má omezenou možnost 
další volby volitelných předmětů. 
Přírodovědné zaměření nabízí dětem možnost výuky volitelných předmětů z širšího výběru ve 
větším počtu vyučovacích hodin, důraz je kladen na Přírodovědný seminář. V rámci tohoto 
přírodovědného zaměření si mohou žáci zvolit studium druhého cizího jazyku od 7. ročníku, a to 
dvěma hodinami týdně. 
 
 
1.2. Statistické údaje o škole a součástech ve školním roce 2007/2008  

 počet tříd 
/skupin 

počet 
žáků 

počet žáků na 
třídu /skupinu 

přepočtený počet 
ped.prac. (bez 
psychologa) 

/prac.ŠJ 

počet žáků 
na ped.úvazek

Základní škola 25 565 22,6 37,5 15,1 
z toho 1. stupeň 13 291 22,4 15,8 18,4 
           2. stupeň 12 274 22,8 21,7 12,6 
Školní družina 4 120 30,0 3,7 - 
Školní klub 25 221 8,84 0,91 - 

 
Dospělých osob a cizích strávníků celkem 151 
(z toho pracovníků škol a školských zařízení) 76 Školní jídelna 
Dětí a žáků celkem 547 

 
2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 
 

školní rok 2007/2008 vzdělávací program č.j.MŠMT 
v ročnících počet tříd počet žáků 

ŠVP  1. a 6. 6 118 
Základní škola 16 847 / 96 - 2 2. – 9. 12 114 
Základní škola, 
rozšířená výuka 
jazyků 

16 333 / 96 - 22 - 21 3. – 9. 14 333 
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Volitelné předměty: 
anglický jazyk 
německý jazyk 
francouzský jazyk 
španělský jazyk 
konverzace v angličtině 
konverzace v němčině 
informatika   
seminář z přírodovědných předmětů  
sportovní hry    
volba povolání 
vaření 
výtvarné činnosti     
Nepovinné předměty: 
náboženství  
konverzace ve francouzštině    

 
 
3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 
3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Základní škola celkem 43 37,5 
z toho 1. stupeň 15 15,8 
           2. stupeň 28 21,7 

Školní družina 4 3,7 
 
           1.stupeň   

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace 

roků měsíců 
1. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 7 6 
2. učitel 1 VŠ učitelství 1.st. 16 11 
3. učitelka + spec. ped 1 VŠ spec. ped. 17 3 
4. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st.  31 1 
5. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 32 1 
6. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st.  1 0 
7. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 1.st. 23 0 
8. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st.  1 0 
9. učitelka 1 VŠ učitelství AJ 1.st. 7 7 

10. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 22 1 
11. učitelka + spec. ped. 1 VŠ spec. ped. 9 3 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 27 1 
13. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 31 9 
14. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 22 0 
15. katechetka 0,136 VŠ teologie 5 3 

 
            2.stupeň   

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace 

roků měsíců 
1. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., M,Bi,Aj 9 6 
2. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., M,Bv 20 0 
3. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., ČJ, Vv 6 1 
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4. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Bi,Tv 24 0 
5. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Nj 33 1 
6. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., Z,D 7 11 
7. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Aj 34 0 
8. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Fj 20 0 
9. učitelka 1 SŠ, studující VŠ, AJ 1 0 

10. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 2.st., M,Ch 16 0 
11. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., Z,Tv 19 1 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Nj,Rj 35 2 
13. učitelka, výchovná 

poradkyně 1 VŠ učitelství 2.st., M,Ch 21 1 

14. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,D 18 1 
15. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Nj 29 9 
16. učitelka  0,545 VŠ učitelství 2.st., M,Bi 23 0 
17. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., PČ,Tv 7 4 
18. učitelka 1 VŠ učitelství, Bi, Ch 10 7 
19. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Ch,Poz 29 0 
20. učitel, metodik ICT 0,409 SŠ, poslední roč. studia 

učitelství 2.st., M,Inf 5       1 

21. ředitel  1 VŠ učitelství na II.cyklu škol., 
M,Geol. 25 8 

22. učitel 1 VŠ učitelství 2.st. ,M,F 22 9 
23. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Hv 36 9 
24. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Ov 28 0 
25. učitel 0,136 VŠ,  španělština 5 0 
26. učitel - konver. AJ 0,181    
27. učitel - konver. FJ 0,091    
28. školní psycholožka 0,2 VŠ psychologie 1 0 

 
            Školní družina 

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace 

roků měsíců 

1. vedoucí 
vychovatelka 1 SŠ vychovatelství 21 3 

1. vychovatelka 1 VŠ vychovatelství 11 6 
2. vychovatelka 1 SŠ vychovatelství 21 11 
3. vychovatelka 0,7 SŠ vychovatelství 4 6 

 
Věková skladba pedagogických pracovníků a zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků 
a) věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ   (údaj k 31.8.2008) 
 

věk do 30 let 
 

31 -  40 let 
 

41 - 50 let 
 

51 - důchod.
věk 

Důchodový 
věk 

Z toho v 
důchodu

počet 4 13 17 12 1 0 
z toho žen 4 8 13 11 0 0 

 
Průměrný věk pedagogických pracovníků je 42,9 let. 
 
b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 

Pracovníci s odbornou kvalifikací pracovníci bez odborné kvalifikace  
počet v % počet v % 

1. stupeň 15 100 0 0 
2. stupeň 24 86 4 14 
Školní družina 4 100 0 0 
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c) zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
 
1.stupeň   

zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
 pedagogických pracovníků - ano/ne 
ano ne 

ročník celkem 
hodin 

hodin v % hodin v % 
1. 60 60 100 - - 
2. 44 44 100 - - 
3. 54 54 100 - - 
4. 87 87 100 - - 
5. 86 76 88 10 12 

celkem první stupeň 331 321 97 10 3 
 
Výčet 10 hodin výuky zajištěné pedagogy 2. stupně, kteří dle ustanovení § 7 zákona č. 563/2004 
Sb., o pedagogických pracovnících, nemají odbornou kvalifikaci pro učitele 1. stupně: 5 hodin 
matematiky, 1 hodina pracovních činností a 4 hodiny francouzštiny. 
 
2.stupeň   

Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
 pedagogických pracovníků - ano/ne 

ano ne 
Předmět Celkem 

hodin 
hodin v % hodin v % 

Český jazyk 56 56 100 0 0 
Anglický jazyk 74 45 61 29 39 
Německý jazyk 37 37 100 0 0 
Francouzský jazyk 19 19 100 0 0 
Matematika 54 54 100 0 0 
Zeměpis 18 18 100 0 0 
Dějepis 18 18 100 0 0 
Přírodopis 21 21 100 0 0 
Fyzika 18 18 100 0 0 
Chemie 12 12 100 0 0 
Občanská výchova 15 6 40 9 60 
Tělesná výchova 32 32 100 0       0 
Hudební výchova 12 12 100 0 0 
Výtvarná výchova 21 21 100 0 0 
Rodinná výchova 5 6 40 9 63 
Praktické činnosti 22 22 100 0 0 
Informatika 5 0 0 5 100 
Volba povolání 3 3 100 0 0 
Sportovní výchova 2 2 100 0 0 
Seminář z přírodověd. předmětů 3 3 100 0 0 
Výtvarné činnosti 1 1 100 0 0 
Vaření 2 0 0 2 100 
Celkem druhý stupeň 450 396 88 54 12 
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3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Základní škola 12 11 
Školní jídelna 9 9 

 
pořadové 
číslo pracovní zařazení úvazek 

1. vedoucí školní jídelny 1 
2. vedoucí kuchařka 1 
3. kuchařka, THP 1 
4. kuchařka 1 
5. kuchařka 1 
6. kuchařka 1 
7. kuchařka 1 
8. kuchařka 1 
9. kuchařka 1 
1. školník 1 
2. školník, údržbář 1 
3. hospodářka 1 
4. účetní 0,7 
5. uklízečka 0,8 
6. uklízečka 0,5 
7. uklízečka 1 
8. uklízečka 1 
9. uklízečka 1 
10. uklízečka 1 
11. uklízečka 1 
12. uklízečka 1 

 
 
4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA   
    STŘEDNÍ ŠKOLY  
 
Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku 
 

k 28.2.2008 k 4.9.2008 

pro školní rok 

počet nově 
zapsaných + 

odklady 
z min. roku 

z toho 
nastoupili na 

jinou ZŠ 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do 
1. třídy 

z toho žáci, kteří 
byli zapsáni na 
jiné ZŠ 

 
2007/2008 50 + 14 0 11 57 4 
2008/2009 49 + 10 0 15 43 2 

 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008:        

Gymnázium 
8 leté 6 leté 4 leté 

SOŠ 
vč.konzervatoří SOU, U OU, PrŠ 

přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí
19 9 0 0 28 28 43 43 7 7 - - 
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Počet absolventů ZŠ  
 
ročník počet žáků 
9. ročník 77 
nižší ročník 2 
Celkem 79 

 
Rozmístění vycházejících žáků 9. ročníku na jednotlivé střední školy 
 
Název školy Přijato žáků 
Gymnázium Uherské Hradiště 14 
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – gymnaziální obor 4 
Stojanovo gymnázium Velehrad 6 
Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 2 
Arcibiskupské gymnázium Kroměříž 1 
Moravské gymnázium Brno 1 
Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště 3 
Soukromé gymnázium a Soukromá střední odborná škola Kunovice, s.r.o. 2 
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 2 
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – maturitní obor SOŠ 1 
Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště 2 
Střední průmyslová škola Uherské Hradiště 17 
Střední škola služeb, s.r.o., Uherské Hradiště – maturitní obor 1 
                                                                        - učební obor 2 
Střední odborná škola technická, Uh. Hradiště, Mojmír – maturitní obor 1 
Střední škola hotelová a obchodní, Uh. Hradiště – maturitní obor 1 
                                                                                - učební obor 3 
Střední škola MESIT, o.p.s., Uh. Hradiště – maturitní obor 1 
Střední odborná škola oděvní a SOU Strážnice 2 
SOU technické Přelouč – maturitní obor 1 
Tauferova SOŠ veterinární Kroměříž 1 
Střední průmyslová škola polytechnická Zlín 2 
Střední odborná škola oděvní a služeb Vizovice – učební obor 1 
Centrum odborné přípravy technické Uh. Brod – maturitní obor 1 
Střední průmyslová škola Uh. Brod – učební obor 1 
Střední průmyslová škola Otrokovice 1 
Střední odborná škola pedagogická a sociální Kroměříž 1 
Střední průmyslová škola stavební Zlín 1 
Střední škola mezinárodních a veřejných vztahů, Praha 1 
Střední škola informatiky a řemesel, Rožnov pod Radhoštěm 1 

 
 
 
5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2007/2008 
 
Pozn. Výsledky vzdělávání jsou statisticky vyhodnoceny k 28.6.2008, celkový počet žáků školy 
k uvedenému datu  566. 
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Ročník počet žáků 
celkem 

prospělo 
s vyznamenáním prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 
1. 59 59 0 0 0 
2. 39 39 0 0 0 
3. 54 50 4 0 0 
4. 69 63 6 0 0 
5. 69 60 9 0 1 

Celkem 1.st. 290 271 10 0 1 
6. 61 34 27 0 0 
7. 66 38 28 0 0 
8. 72 49 21 2 0 
9. 77 36 41 0 0 

Celkem 2. st. 276 157 117 2 0 
Škola celkem 566 428 136 2 0 

 
5.2. Výchovná opatření 
 

počty žáků 
chování ročník 

pochvaly napomenutí tř. 
učitele důtka tř. učitele důtka ředitele 

školy uspokojivé neuspokojivé 
1. 18 0 0 0 0 0 
2. 21 1 0 0 0 0 
3. 25 0 0 0 0 0 
4. 21 4 3 1 0 0 
5. 42 1 0 0 0 0 
6. 15 9 2 0 0 0 
7. 20 6 1 0 0 0 
8. 48 3 2 0 0 0 
9. 43 0 4 3 0 0 

 
5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2007/2008 
 
 počet 

hodin 
% ze všech zameškaných 

hodin 
1. pololetí 32 0,148 
2. pololetí 113 0,412 
za školní rok 145 0,296 

 
5.4. Průměrný prospěch podle tříd 
 

třída 1. a 2. pololetí 07/08 třída 1. a 2. pololetí 07/08 třída 1. a 2. pololetí 07/08 
1. A 1,000 1,026 4. C 1,268 1,291 7. C 1,706 1,772 
1. B 1,000 1,006 5. A 1,117 1,125 8. A 1,244 1,197 
1. C 1,000 1,006 5. B 1,091 1,127 8. B 1,329 1,317 
2. A 1,000 1,006 5. C 1,450 1,393 8. C 1,750 1,653 
2. B 1,032 1,063 6. A 1,346 1,374 9. A 1,231 1,267 
3. A 1,111 1,158 6. B 1,409 1,508 9. B 1,213 1,280 
3. B 1,121 1,151 6. C 1,485 1,525 9. C 1,542 1,625 
4. A 1,151 1,158 7. A 1,333 1,384    
4. B 1,062 1,062 7. B 1,287 1,281    
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5.5. Výsledky testů SCIO – 9. třídy 
 
tabulka 1. 

 
 
tabulka 2. 

 
 
 
V tabulce 1. jsou porovnány průměrné výsledky žáků 9. tříd s celkovými průměrnými výsledky 
žáků základních škol (tečkovaná čára) a nižších gymnázií (čárkovaná čára) v rámci České 
republiky. Tabulka zahrnuje výsledky OSP (obecních studijních předpokladů), českého jazyka a 
matematiky. 
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V tabulce 2. jsou porovnány průměrné výsledky žáků 9. tříd s celkovými průměrnými výsledky 
žáků základních škol (tečkovaná čára) a nižších gymnázií (čárkovaná čára) v rámci Zlínského kraje. 
 
5.6. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných   
 
Druh postižení : Počet žáků 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami:  
Sluchové postižení 2 
Zrakové postižení 1 
S vadami řeči 0 
Tělesné postižení 0 
S kombinací postižení 0 
S vývojovými poruchami učení 33 
Nadaní žáci 2 

 
Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami – na 1. stupni máme 7 žáků s vývojovými poruchami 
učení, u kterých je vypracován individuální vzdělávací program, který obsahuje konkrétní úkoly 
v jednotlivých předmětech. Práce s těmito žáky je vedena speciálním pedagogem školy, učitelkou 1. 
stupně, ve spolupráci se školským poradenským zařízením. Žáci, kteří na 1. stupni nepracují podle 
individuálního vzdělávacího programu, jsou zohledňováni dle metodického pokynu. 
Další formou práce je diagnostický pobyt, kterého se v tomto roce zúčastnily 2 žáci školy. 
Na 2. stupni školy máme 3 integrované žáky pracující podle individuálního vzdělávacího plánu (2 
žáky sluchově postižené, 1 žákyně zrakově postižená). Jejich začlenění do výuky je velmi dobré a 
žáci dosahují výborných studijních výsledků. Škola v jejich případech spolupracuje s SPC Zlín a 
Kyjov. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Škola akceptuje požadavky na zabezpečení výuky 
těchto žáků, byly získány prostředky na nákup osobního notebooku pro zrakově postiženou žákyni a 
v průběhu lyžařského výcvikového kurzu měla žákyně osobního instruktora.  
Ostatní žáci jsou zohledňováni, tj. učitelé jsou seznámeni se jmény těchto žáků a při jejich 
vzdělávání a hodnocení je přihlíženo k vývojové poruše. 
 
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  
Ve školním roce 2007/2008 pokračovalo vzdělávání 2 žákyň s mimořádným pohybovým nadáním 
podle individuálního vzdělávacího plánu, který jim umožnil uvolňování z vyučování pro potřeby 
tréninkové činnosti a zajistil jejich individuální vzdělávání a klasifikaci. 
 
5.5. Vzdělávání cizinců 
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu celkem 10 žáků s cizí státní příslušností. Jejich 
začlenění do práce školy je velmi dobré, ve většině případů dosahují velmi dobré studijní výsledky. 
Ukrajina  1 žák 
Vietnam  7 žáků 
Bělorusko  1 žák 
Slovensko  1 žák 
 
6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Název akce Počet účastníků 
Alternativní metody v literární výchově 1 
Chemie trošku jinak 1 
Efektivní metody výuky 6 
ŠVP - matematika 1 
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Odměny a tresty ve školní praxi 1 
Modernizace výuky ČJ 2 
Netradiční způsob vyučování 1 
Motivační setkání - francouzština 1 
Motivační setkání - angličtina 4 
Kynestický učební styl 1 
Studium výchovného poradce 1 
Památník Yad Vashem Jeruzalém – Izrael 1 
Památník Pankrác - Praha 1 
Těloolomouc 2007 2 
Školení florbal 1 
Seminář vedoucích pracovníků 1 
Krajská konference EVVO 1 
  
Vzdělávání ostatních pracovníků školy  
Spisová služba a archivování dokumentů 1 

V tomto roce všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvovali kurz první pomoci. 
 
 
7. AKTIVITY ŠKOLY 
 
 
7.1. Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008         
 
Přehled hlavních  soutěží v průběhu roku na obou stupních školy. 
 
1.stupeň 

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Poznání chráněných oblastí ZK 25    
Kinderiáda 30 4   
Krajské kolo v šachu   4  
Mistrovství ČR v šachu    4 
Piškvorky 21    
Zazpívej slavíčku 18 9   
Recitační soutěž 26 5   
McDonald´s cup 130 12   
Sudoku 34 15   
Tučňák open  120   
Florbalový turnaj 110 14   
Matematický klokan 250    
Matematická olympiáda 8 3   
Halová olympiáda  15   
Poznej a chraň – ekologie  3   
Vybíjená dívky 35    
Atletická olympiáda  20   
Dopravní soutěž cyklistů  4   
Zlínský vorvaň  5   
Plavecká soutěž  30   
Okresní kolo JOC - florbal  12   
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Sportovní hry žáků ZŠ  21   
Vv – Vzpomínky na prázdniny 20 8   
Vv – Historie a současnost 33 6   
Vv – Jaro, jarní hry dětí 159    
Vv – Jedeme na karneval 23 5   

 
Významná umístění a výsledky 
- 1. místo v krajské soutěži v šachu 
- 2. místo v pořadí škol na Halové olympiádě 
- 1. místo  štafety 2. a 5. tříd na Přeboru regionu UH v plavání o putovní pohár Plavecké školy 

v Uherském Hradišti 
 
 
2.stupeň 

 Počty účastníků 
Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo

Matematická olympiáda  13 97   
Matematický klokan 103    
Astronomická olympiáda 42 40   
Pythagoriáda 55 146   
Chemická olympiáda 6 2   
Mladý Demostenes 14    
Olympiáda ČJ 12 52 1  
Lit. soutěž Píšu povídky, píšu básně 21    
Mezinárodní soutěž psaní dopisů 17    
Recitační soutěž 9 2   
Basic Lingua City & Guilds 41    
Olympiáda AJ 25 2 2  
Francouzská konverzace 15 1   
Dějepisná olympiáda 33 2   
Dám ti jeden den - Vv 7    
Historie, současnost, budoucnost UH 11    
Kia Tuning 200    
Mládí kraje  1   
Sálová kopaná  10   
Liga kopané 60    
Olympiáda NJ 15    
Olympiáda v ČJ 10    
Soutěž 5 slov pro Francii 5    
Atlet.čtyřboj-Pohár starosty  23   
Plavecká štafeta měst  50   
Přespolní běh 23 23   
Florbalový turnaj 17.10. 13 13   
Partyzánský samopal 40 14   
Stolní tenis – okresní kolo  10   
Zlínský vorvaň     
Florbalový turnaj 11.11. 20    
Florbalový turnaj – okrsek - chlapci  12   
Sportovní hry mládeže 30  7   
Biologická olympiáda 60 4   
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Přírodovědný klokan 30    
Malá kopaná  11   
Ža-li-flo  25   
 
Významná umístění a výsledky  
- 1. místo Karolíny Čechové ve výtvarné soutěži Mládí kraje 
- 1. místo dívek ve florbalovém turnaji  
- nejlepší výtvarné práce žáků školy v soutěži Dávám ti jeden den vystaveny s ostatními pracemi 

ve Velkém kině ve Zlíně 
- výstava prací ve výtvarné soutěži Historie, současnost a budoucnost UH v Redutě 
- 1. místo Radka Hlaváčka v okresním kole matematické olympiády 
- 2. místo Gabriely Daňkové v okresním kole konverzační soutěže FJ 
Všem žákům za úspěšné výsledky gratulujeme ! 
 
 
7.2. Údaje o ostatních aktivitách školy 
 
Činnost školního klubu 
Jedná se o zajištění volnočasových aktivit žáků, vytvoření nabídky kroužků a skupin, které 
umožňují sportovní vyžití žáků, uplatnění jejich zájmů, přípravu pro další studium apod.  
 

název kroužku hodin týdně počet oddělení počet žáků 

Klub matematiky 9.B 1 1 23 
Klub matematiky 9.C 1 1 13 
Klub matematiky 9.A 1 1 21 
Klub českého jazyka 9.A 1 1 20 
Klub českého jazyka 9.B 1 1 11 
Klub českého jazyka 9.C 1 1 19 
Ruský jazyk 1 1 19 
Knihovnický klub 1 1 12 
Kroužek chemie 1 1 11 
Kroužek florbalu - dívky 4 2 28 
Kroužek kopané 1 1 19 
Seminář dějepis 1 1 7 
Kroužek florbalu – chlapci ml. 2,5 1 12 
Kroužek florbalu – chlapci st. 2,5 1 13 
Gymnastika 2 1 25 
Kroužek přírodopisu 1 1 15 
Dramatický kroužek 1 1 14 
Individuální péče L. Špoková 1 1 1 
Individuální péče R. Rathuzský 1 1 1 
 
 
 
Činnost školní družiny 

Ve školním roce 2007/2008 pracovala ve školní družině 4 oddělení. Počet dětí školní družiny je 
120. Školní družina má k dispozici 1 hernu a 3 třídy, za příznivého počasí využívá družina prostory 
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v Bastionu. O činnost družiny je ze strany rodičů zájem, který v prvních měsících školního roku 
převyšuje kapacitní možnosti zařízení.  
Činnost ŠD se řídí čtyřletým školním vzdělávacím programem, z něj vychází týdenní plány. ŠD 
organizuje pravidelnou činnost oddělení a zájmových kroužků, pořádá samostatně nebo společně se 
školou příležitostné akce. V průběhu dne nabízí dětem spontánní aktivity, umožňuje i odpočinek a 
přípravu na vyučování. Činnost je přizpůsobována okamžitým potřebám a dané situaci. 
 
 
Kroužky školní družiny a 1. stupně školy 

název kroužku hodin týdně žáci tříd počet žáků 

Kroužek keramicko-výtvarný 1 1.-3. 18 
Šachový kroužek 2 1.st. 33 
Florbal 2 3.-5. 33 
Kroužek turisticko - ekologický 2 1.-3. 11 
Kroužek sportovně-turistický 2 3.-5. 19 
Zpívání pro radost 1 1.st. 38 
Kroužek výtvarný 1,5 1.-3. 13 
Kroužek výtvarný 1,5 1.-3. 21 
Ruční práce 2 1.-3. 16 
Konverzace AJ pro 3. třídy 1 3.A 27 
Konverzace AJ pro 3. třídy 1 3.B 28 
Hudebně-dramatický 2 1.st. 8 
Literárně-filmový 2 1.-3. 20 
Folklorně-taneční 1 1. tř. 18 
Sportovní gymnastika 1 1.-2. 19 
Hrátky s AJ 1 5.tř. 12 
Anglicky v kuchyni 2 5.tř. 24 
Angličtina 1 2.tř. 21 
Nápravy dys 2 3.-5. 4 
Nápravy dys 3 1.-3. 4 
 
 
 
Problematika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů 
I ve školním roce 2007/2008 je této oblasti věnována standardní pozornost výchovnou poradkyní, 
metodikem prevence a školní psycholožkou. Činnost všech směřuje hlavně k řešení problémových 
otázek mezi žáky, školní psycholožka nabízí pomoc i jednotlivým učitelům. Do aktivit jsou 
pravidelně zapojováni peeraktivisté z řad žáků. Kromě běžné péče týkající se vzdělávání probíhá 
výchovné působení na škole zejména v těchto oblastech: 
1. úroveň vědomostí a profesní orientace žáků – testy SCIO a CERMAT 
2. řešení výchovných problémů 
3. pomoc při řešení osobních problémů žáků 
4. péče o problémové a talentované žáky  
5. prevence proti návykovým látkám 
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MINIMÁLNÍ PREVENTIVNÍ PROGRAM – vyhodnocení za rok 2007/2008 
datum název (téma) Komu je určena realizátor 

Září 
 
 

Nástěnka (drogy,šikana, 
Alkohol,kouření)-příprava 
Internetová stránka - 
aktualizace 
Pokr. ve spolupráci s  
OHS,Charáč,Policie ČR,OÚ 
UH, HELP. 
Nová spolupráce:ZÚ Zlín a 
Centrum prevence U.Brod  
Výchovně-vzdělávací zájezd: 
OSVĚTIM 

 
 
6.-9.ročník 
 
 
 
6.-9.ročník 
 
 
účastnilo se 39 žáků 
9.tříd 

 
 
Školní metodik prevence  
ZŠ UNESCO 
 
 
Školní metodik prevence 
ZŠ UNESCO 
 
 
Školní metodik prevence 

Říjen Charáč –UH 
(protidrogové centrum) 
-beseda  
Braný den (Ukázky práce 
hasičů, soutěže na téma: 
přírodní katastrofy,nebezpečná 
látky, jaderné nebezpečí) 
Vzdělávací seminář v Izraeli 
Setkání ŠMP 
Beseda o dospívání pro dívky  

8.ročník 
 
 
6.-.9.ročník 
 
 
 
 
 
6.ročník 

Charáč – UH 
 
 
Učitelé ZŠ UNESCO 
 
 
Učitel dějepisu 
Školní metodik prevence 
 
Čas proměn - Praha 

Listopad 
 

DEN AIDS 
(interaktivní hra-„Hrou proti 
AIDS“)  
Beseda s pamětníky 
komunistického bezpráví 
Problémy třídního kolektivu 
Sběr papíru 

9.ročník 
 
 
 
9.ročník 
6.ročník 
Všechny třídy 

Zdravotnický ústav Zlín 
 
 
 
Učitel dějepisu 
Peeraktivisté ZŠ 
ZŠ UNESCO 

Prosinec 
 

Problémy třídního kolektivu 
Setkání ŠMP 

6.ročník Peeraktivisté ZŠ 
UNESCO 
Školní metodik prevence 

Leden 
 
 

Vzdělávací program 
„Loterie života“ 
Beseda o dospívání pro chlapce 

6-9.ročník 
 
6.ročník 

Školní metodik prevence 
 
Poradna pro ženy a dívky 
Zlín 

Únor Lyžařský výcvikový kurz 
Nebezpečí návykových látek  
Setkání ŠMP 

7.-8. ročník 
 
7.ročník 

Učitelé TV ZŠ UNESCO 
 
Peeraktivisté  ZŠ 
Školní metodik prevence 

Březen Lyžařský výcvikový kurz 
Nebezpečí návykových látek 

7.-8.ročník 
 
7.ročník 

Učitelé TV ZŠ UNESCO 
 
Peeraktivisté ZŠ 

Duben Den Země 
( ekologický den v Kunovském 
lese) 
Sběr papíru 
Setkání ŠMP 

 
 
6.ročník 
všechny třídy 
 

 
 
Učitelé ZŠ UNESCO 
ZŠ UNESCO 
Školní metodik prevence 

Květen 
 

Výchovně vzdělávací zájezd do 
Francie a Německa 
Dvoudenní exkurze do Lidic a 
Terezína – 26.-27.5.2007 
Beseda – Šikana na školách 

 
6.-9.ročník 
8.-9.ročník 
 
6.ročník 

 
Učitelé ZŠ UNESCO 
Učitel dějepisu 
 
Policie ČR 

Červen Sportovní hry a soutěže 
Školy v přírodě+výlety tříd  
Setkání ŠMP  

6.-9.ročník  
Učitelé ZŠ UNESCO 
 
Školní metodik prevence 

 
V prostorách školy je umístněna pro žáky  schránka důvěry. 
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Školní psycholožka 
Školní psycholožka v tomto roce pracuje na úvazek 0,2, tj. 2 dny v průběhu  14 dnů. Její práce na 
škole se setkává s dobrým ohlasem. Její práce je pozitivně přijímána ze strany žáků i pedagogických 
pracovníků. Je zaměřena především na: práce s třídními kolektivy, individuální pohovory, setkávání 
s rodiči, pomoc peeraktivistům s programem zaměřeným na problematiku kouření a lehkých drog. 
              
Zapojení do aktivit UNESCO 
Aktivity přidružených škol UNESCO nejsou příliš výrazné. Škola se pravidelně účastní 
každoročního setkání všech 50 škol v rámci ČR a v tomto roce prezentovala program UNESCO 
realizací projektu Planeta Země. Projekt byl založen na mezitřídní skupinové práci – třídy různých 
ročníků jednoho patra školy se společně podílely na prezentaci jednotlivých kontinentů. Výsledné 
práce jsou umístěny na chodbách školy a projekt byl ukončen společným setkáním žáků školy 
v tělocvičně se slovní i audiovizuální prezentací získaných informací jednotlivými skupinami. 
 
Adopce žákyně z Afriky 
Škola nadále finančně podporuje studium Alice Aoko z Nairobi v Keni. Na potřebnou částku 
přispívají dobrovolně žáci i učitelé školy. Alice Aoko postoupila ve svém vzdělávání na střední 
školu, čímž došlo k výraznému nárůstu výše finanční částky. S uspokojením lze konstatovat, že žáci 
naší školy nezměnili názor, potřebná částka byla zajištěna a předána Humanistickému centru 
NAROVINU k odeslání do Keni. 
 
 
Projektová činnost školy a  mezinárodní projekty  
 
Nadací Děti – kultura – sport byl přijat projekt „Reprezentace školy - dresy“. Částka    30 000 Kč je 
určena na sportovní dresy pro žáky obou stupňů školy. 

Od září 2007 pokračuje druhý rok projektu programu Comenius s názvem „Four seasons to enjoy 
being young in Europe“, kterého se účastní partnerské školy z Finska, Německa, Kanárských 
ostrovů a naše škola. Projekt dále pokračuje převážně formou vzájemných návštěv pedagogů, letos 
ve Finsku, Německu a Tenerife. Na návštěvu školy v Německu měly jet spolu s učiteli i dvě žákyně, 
z důvodu nemoci se zúčastnila pouze jedna žákyně. Na společných setkáních jsou prezentovány i 
práce žáků, které jsou zaměřeny na společné téma např. jídla, příroda a okolí našeho města 
charakterizující prostředí každé zapojené školy. Účast žáků je odměnou za jejich výsledky a  přístup 
ke studiu jazyků. 

V jarních měsících se uskutečnil projekt s názvem „Zmizelí sousedé“ týkající se pátrání po 
židovském obyvatelstvu z Uherského Hradiště a Uherského Brodu, které bylo pronásledováno za II. 
Světové války. Projekt byl úspěšný v rámci programu Prevence I vyhlášeného Krajským úřadem 
Zlínského kraje a byl dotován částkou 30 000 Kč. 

Druhé pololetí školního roku bylo věnováno intenzivní přípravě projektu v rámci Operačního 
programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Do přípravy jsme vstoupili spolu se soukromou 
jazykovou školou Bellschool z Prahy a partnerskou školou ZŠ Uherský Brod, Na Výsluní. Hlavním 
cílem projektu byla příprava pedagogů školy na zavedení metody CLIL do výuky více předmětů. 
Metoda CLIL je založena na zavedení cca 10 minutových bloků výuky v anglickém jazyce 
v hodinách jednotlivých předmětech. Na 1. stupni se to týká všech předmětů mimo českého jazyka, 
na 2. stupni některých vybraných předmětů např. matematiky, přírodopisu, dějepisu a Hv. 
V průběhu přípravy došlo k upřesnění cílů projektu a k rozhodnutí, že obě jmenované základní 
školy podávaly projekt samostatně s ohledem na konkrétní potřeby obou škol. Projekty nebyly 
schváleny. 

V průběhu prázdnin jsme reagovali na výzvu MŠMT „Rozvojový program Podpora výuky cizích 
jazyků ve školách v roce 2008“  a vypracovali malý projekt na  soutěžní přehlídku „Jazykové mosty 
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přátelství“. Projekt byl schválen a podpořen částkou 50 400 Kč. Jeho realizace se uskuteční v 2. 
pololetí školního roku 2008/2009. 

 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 
Spolupráce s MŠ - před zápisem dětí do 1. třídy pořádáme pro rodiče besedu o školní zralosti. Pro 
rodiče vydáváme informační bulletin.  
Spolupráce s rodičovskou veřejností - probíhá především formou rodičovských schůzek a 
konzultačních odpolední. Rodiče mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s 
vyučujícími, dále i v době akcí (např. jarmarky, dílničky, výstavy, ...) 
Rodiče i veřejnost jsou o činnosti školy pravidelně informováni na webových stránkách školy 
základními informacemi k danému školnímu roku. Na stránkách školy je i elektronická podoba 
bulletinu, který charakterizuje život školy. Pro rodiče organizujeme v tělocvičně vánoční školní 
besídku nejenom jako prezentaci činnosti školy, ale jako bližší setkání rodičů a školy. 
Spolupracujeme s Národním institutem dalšího vzdělávání Praha – jazykové kurzy. 
Sdružení rodičů a přátel dětí – podílí se na kuličkiádě a scrablle. Z finančních prostředků získaných 
výběrem příspěvků přispívá žákům na práci kroužků, zakoupení odměn na školy v přírodě, knihy do 
žákovské knihovny, odměny na konci školního roku, na odměny a dopravu při školních soutěžích.  
Sdružení se také finančně podílelo na nákupu interaktivní tabule 
Využíváme i spolupráce s SVP Help a pravidelně po dobu celého školního roku spolupracujeme s 
PPP v Uherském Hradišti, s SPC Zlín a Kyjov. 
Dlouholetá je i naše spolupráce s Nadací děti, kultura a sport – každoročně se podílíme na 
organizaci velikonočních a vánočních jarmarků, jejichž výtěžek jde na charitu, pomáháme také 
v rámci pracovních činností s údržbou zahrady kolem budovy Nadace. 

Vedení školy spolupracuje s orgány města ať už v otázkách správy budov nebo v otázkách zapojení 
představitelů města do prezentace školy – zahájení školního roku a rozloučení se žáky 9. tříd. 
 

Další významné aktivity školy 
V jazykovém vzdělávání škola spolu se Soukromou jazykovou školou Rajzl organizovala druhý 
ročník soutěže v anglickém jazyce Basiclingua a okresní kolo olympiády v anglickém jazyce. 
Dále v průběhu celého školního roku škola zajišťovala prostorově i personálně vzdělávání MEJA a 
Brána jazyků, vzdělávání pedagogických pracovníků Zlínského kraje ve výuce angličtiny 
organizované Národním institutem dalšího vzdělávání, pobočkou Zlín. 
Jméno školy je zviditelňováno i dalšími aktivitami. Dlouhodobě se vyučující dějepisu věnuje 
problematice 2. světové války a holokaustu.   V tomto roce to byla znovu řada akcí – interaktivní 
dílna Holokaust v dokumentech, besedy, výstavy, zájezd do Osvětimi a Terezína. Dvoudenní zájezd 
do Terezína a Lidic byl pořádán školou ve spolupráci s Památníkem Terezín a Památníkem Lidic. 
Náplní byla nejenom prohlídka těchto míst, ale i přednášky a workshopy ve vzdělávacím středisku 
Památníku Terezín. Akce se účastnili i žáci Gymnázia Uh. Hradiště a byla podpořena Zlínským 
krajem. 
Učitelky 1. stupně organizovaly 1. ročník regionální soutěže v SUDOKU. Soutěž se setkala 
s velkým zájmem, podstatné bylo hlavně nadšení mladých luštitelů. 
V lednu škola pořádala šachový turnaj pro mládež hraný jako 4. turnaj seriálu Velkých cen okresu 
Uherské Hradiště. 
V květnu se uskutečnil zahraniční poznávací zájezd do Francie a Německa. Vede žáky k poznávání 
života v jiných zemích a ke zkušenostem s využitím cizích jazyků. 
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V tomto školním roce jsme poprvé zorganizovali školu v přírodě pro skupinu 50 žáků 1. stupně 
v italské přímořském městě Gargáno. Pobyt na netradiční škole v přírodě se líbil a je námětem pro 
realizaci podobných pobytů.  
Škola pořádá pravidelně řadu exkurzí do Colorlaku, Kovosteelu, čistírny odpadních vod v Uh. 
Hradišti, pracoviště Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Pravidelně v rámci výuky jazyků, 
výtvarné výchovy, dějepisu navštěvovala instituce města - Knihovnu BB, Galerii, Slovácké 
muzeum. Žáci školy vlastní předplatné do Slováckého divadla, v průběhu roku byly uskutečněny    
2 návštěvy Městského divadla ve Zlíně. 
Významnou aktivitou školy je stále celoroční organizace turnaje ve florbalu – tzv. ŽA-LI-FLO 
(žákovská liga florbalu), které se účastní 7 mužstev škol okresu Uh. Hradiště. 
 

 

Přehled významnějších akcí školy 

září 
- jednodenní zájezd do Osvětimi 
- exkurze do čistírny odpadních vod UH 
- beseda Charáč 
- den evropských jazyků - projekt  
- exkurze Kovosteel 
- drakiáda – 1.st. 
 
říjen 
- branný den 
- vnitřní evaluace školy – Barvy života 
- přednáška pelhřimovských cestovatelů – Kuba 
- prameny v Luhačovicích 
- galerie SM 
- exkurze Antropos Brno 
-  Mc Donald´s Cup – školní kolo 
- plavecká štafeta měst 
- přespolní běh 
- 750 let města UH. Hradiště - projekt 
- Kinderiáda 
- Halloween 
 
listopad 
- podzimní sběr papíru 
- přednáška Austrálie 
- divadelní představení 
- burza SŠ 
- testování SCIO 
- cvičení topografie 
- BESIP – prevence – film 
- výstava – Cesty bezpráví 
- exkurze Slavkov 
- literární exkurze Uh. Brod – Muzeum JAK 
- šachový turnaj 

prosinec 
- krizové situace – peer aktivisté přednáší ve škole 
- projekt Hrou proti AIDS 
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- mikuláš ve škole 
- turnaj tříd – sálová kopaná 
- školní florbalový turnaj 
- vánoční dílničky 
- zpívání na náměstí a jarmareční stánek 
- školní vánoční besídka – pomikulášské koledování 
- vánoční turnaj ve stolním tenise 
- vánoce v muzeu 

leden 
- soutěž Basiclingua 
- lyžování v Osvětimanech 
- testování CERMAT 9. třídy 
- přednáška Špicberky 
- šachový turnaj 
- SUDOKU - soutěž 
- výchovný program „Nicholas Winton – Síla lidskosti“ 
- krmení labutí 
 
únor 
- okresní soutěž v AJ  
- školní kolo olympiády v AJ 
- divadelní představení 
- zápis dětí do 1. tříd 
- regionální kolo Mladý Demostenes 
- Jumping drums - kultura 
- beseda „ Jak se chovat v krizových situacích“ – Ivo Mitáček 
- lyžařské výcvikové kurzy 

březen  
- exkurze ZOO Lešná 
- matematický klokan 
- pythagoriáda 
- vydání školní bulletinu 
- DDM  Šikula 
- velikonoční výstava 
- velikonoční dílničky 

duben 
- Planeta Země – projektový den 
- velikonoční dílničky 
- jarní sběr papíru 
- hasiči 
- SUDOKU – organizace turnaje mezi školami 
- McDonald 
- týden pro Zemi 
- projekt volání sluníčka 
- J.Uhlíř - kultura 

květen 
- přírodovědná-výtvarná exkurze do Rakouska 
- škola v přírodě 5.A,B - Všemina  
- škola v přírodě 1.B.C, 2.A – Všemina 
- škola v přírodě 1.A, 5.C – Václavov 
- škola v přírodě 3.B - Vápenice 
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- kuličkiáda 
- jazykový pobyt - Valmont 
- žákovské dílny – holokaust v dokumentech 
- Olomouc – výstava VAGON – pronásledování slovenských židů 
- exkurze Terezín 
- zájezd Francie, Německo 
- etiketa do škol - workshop 
- pasování na čtenáře žáků 1. tříd 
- dopravní výchova 
- Bambiriáda 

červen 
- den dětí – nabídka aktivit učitelů 
- škola v přírodě – Gargáno - Itálie 
- beseda s pamětníkem holokaustu 
- exkurze Colorlak 
- škola v přírodě 6.B,C – Moravský kras 
- škola v přírodě 6.A – Dolní Bečva 
- školní výlety 
- beseda nebezpečí drog 
- knihovna – pasování na čtenáře 
- ekologický den 
- aquapark Uh. Brod 
- filmové představení 
- kunovské léto 
- slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 
 
 
 
8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A   
    VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL 
 
V tomto školním roce neproběhla na škole kontrola ze strany ČŠI.  

Dne 13.2.2008 byla provedena kontrola vedení evidence majetku, označení a umístění majetku a 
jeho inventarizace OIK odboru školství a sportu Městského úřadu v Uherském Hradišti. 
Závěr kontroly: namátkově vybrané věci měly své náležitosti a byly umístěny na svých místech. 
Evidence majetku je vedena dle Metodického pokynu EKO MěÚ UH a splňuje náležitosti směrnice 
č. 3/2005 – „Účtování majetku a jeho evidence v příspěvkových organizacích zřízených městem 
Uh. Hradiště“. 

Dne 2.dubna 2008 byla provedena kontrola plnění nařízení č. 852/2004 a vyhlášky č. 137/2004 Sb. 
Krajskou hygienickou stanicí Zlínského kraje. Zjištěné nedostatky – označení pracovních stolů dle 
účelu využití, porušení povrchu některých nádob a nezajištění oken proti vniknutí hmyzu byly 
odstraněny. 

19.května 2008 požádala škola Krajskou hygienickou stanici Zlínského kraje, územní pracoviště 
Uherské Hradiště, o provedení epidemiologického šetření v souvislosti s pedikulózou. Šetření bylo 
provedeno 21.5.2005. Byla přijata opatření, se kterými byli písemně seznámeni rodiče žáků školy a 
provedena opatření týkající se školy.   
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9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

Rozbor hospodaření za rok 2007 

            9/1  Příjmy  
 
a) dotace na provoz 3 323 000,00 Kč
b) dotace na přímé neinvestiční výdaje 20 597 818,00 Kč
c) ostatní příspěvky z rozpočtu zřizovatele  5 200,00 Kč
c) výnosy z pronájmů 244 973,00 Kč
d) výnosy z hostinské činnosti 577 242,00 Kč
e) výnosy z ostatních zdrojů 236 026,36 Kč
f) vlastní příjmy organizace 2 453 491,71 Kč
Příjmy celkem 27 437 751,07 Kč

 
 
Vlastní příjmy tvoří: 
 
- tržby za služby 2 365,60 Kč
- tržby za stravování  2 180 358,00 Kč
- tržby – školní družina 89 760,00 Kč
- tržby z prodeje materiálu 5 008,60 Kč
- úroky 24 688,13 Kč
- použití rezervního fondu 5 988,00 Kč
- použití fondu odměn 9 000,00 Kč
- jiné ostatní výnosy 123 621,88 Kč
- náhrady za poškození majetku 2 703,50 Kč
- plnění od pojišťovny – pracovní úraz 9 998,00 Kč
Celkem 2 453 491,71 Kč

 
9/2  Výdaje 
a) Investiční výdaje: V hodnoceném období byl  z vlastních  investičních prostředků organizace 

pořízen kopírovací stroj v hodnotě 47 588,10 Kč. Ve výši 177 702,10 Kč bylo provedeno 
zhodnocení budovy Komenského nám. č.p. 350.  Z účelově určených sponzorských prostředků 
byla pořízena interaktivní tabule v hodnotě 65 546,00 Kč.   

b) Neinvestiční náklady: 

 Náklady na přímé neinvestiční výdaje ve školství: 
 
Spotřeba materiálu:   

Školní potřeby pro 1. třídy 11 400,00 Kč
Učebnice 191 888,79 Kč
Učební pomůcky 115 035,50 Kč
Učební pomůcky – integrace 9 908,00 Kč
Učební pomůcky - kompenzace 25 000,00 Kč Účelové prostředky
Předplatné novin a časopisů 3 588,00 Kč
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Osobní ochranné prostředky 50 486,45 Kč
Odborná literatura DVPP 2 459,00 Kč

Cestovné: 23 616,00 Kč
Ostatní služby: 

Služby LVK, ŠVP – doprava, pobyt 11 207,00 Kč
Vložné na DVPP 26 103,00 Kč
Vložné na školení - ostatní 7 640,00 Kč
Plavecký výcvik 94 680,00 Kč
Výukové programy 3 987,50 Kč
ICT - konektivita 15 800,00 Kč Účelové prostředky

Mzdové náklady 14 573 920,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 5 090 814,00 Kč
Zákonné sociální náklady – FKSP 285 278,00 Kč
Ostatní sociální náklady 7 314,26 Kč
Zákonné pojištění odpovědnosti - úrazy 61 947,00 Kč
Jiné ostatní náklady 10 438,00 Kč
Celkem: 20 622 510,50 Kč

Vysvětlivky:  DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 
                       ICT – informační a komunikační technologie 
 

 
Náklady financované z prostředků zřizovatele a vlastních příjmů 
 

 
NÁKLADY  hlavní činnosti                                                                                  v  Kč 
Druh nákladu Rozpočet Skutečnost Čerpání 
501  Spotřeba materiálu 2 623 000,00 2 564 326,56 97,76 
502  Spotřeba energie 1 657 000,00 1 879 025,41 113,39 
511  Opravy a udržování 426 000,00 408 542,50 95,90 
512  Cestovné 5 000,00 4 807,00 96,14 
513  Náklady na reprezentaci 0,00 3 814,50 0,00 
518  Ostatní služby 655 000,00 657 916,76 100,44 
521 Mzdové náklady 18 250,00 17 600,00 96,43 
524  Zákonné sociální pojištění 6 385,00 6 161,00 96,49 
527 Zákonné sociální náklady 365,00 352,00 96,43 
528  Ostatní sociální náklady 13 000,00 13 160,74 101,23 
538  Ostatní daně a poplatky 0,00 270,00 0,00 
542 Ostatní pokuty a penále 0,00 10,00 0,00 
545 Kursové ztráty 0,00 303,36 0,00 
549  Jiné ostatní náklady 73 400,00 101 782,90 138,66 
551  Odpisy majetku 53 600,00 53 596,00 99,99 
NÁKLADY  CELKEM  5 531 000,00 5 711 668,73 103,26 
 
 
Přehled čerpání energií v roce 2007: 

                                                                                                                                               v Kč        
Náklady Rozpočet Skutečnost Čerpání (%) 

Elektřina 529 000,00 600 182,17 113,45 
Voda 192 000,00 191 905,65 99,95 
Plyn 936 000,00 1 086 937,59 116,12 
Celkem 1 657 000,00 1 879 025,41 113,39 
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  Náklady na plánované i neplánované opravy za sledované období  činí  
408 542,50 Kč 

 
      Stručný přehled provedených oprav a údržby:  

- opravy učebních pomůcek – mikroskopů  ve výši  14 055,00 Kč 
- opravy strojů a zařízení v celkové výši 115 612,20 Kč –  oprava plynového hořáku, 

výdejního stolu, míchače těsta, mixeru, bojleru, pračky, tiskárny, vrtačky, chlazení, 
generální oprava plynové pánve      

- oprava hasících přístrojů ve výši 8 092,00 Kč 
- výměna bojleru ve výši 5 560,00 Kč 
- pročištění ležaté kanalizace ve výši  16 747,00 Kč  
- oprava odpadů ve výši 30 956,50 Kč 
- oprava školního rozhlasu ve výši 11 441,00 Kč 
- oprava vnitřního telefonu ve výši 22 292,20 Kč 
- oprava osvětlení ve výši 24 277,00 Kč 
- výměna podlahových krytin ve výši 8 613,50 Kč  
- oprava topení ve výši 78 369,00 Kč  
- malířské práce ve výši 47 180,50 Kč 
- oprava školních hodin ve výši 6 759,20 Kč 
- drobné opravy v celkoví hodnotě 18 587,40 Kč 
 
 Celkové náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku činí 

174 423,81 Kč. 
- skartovačka  v hodnotě 2 590,00 Kč 
- nábytek do učebny přírodopisu  v hodnotě 16 714,90 Kč 
- koberce do školní družiny  v hodnotě 9 812,00 Kč 
- terárium v hodnotě 4 138,00 Kč  
- monitory v hodnotě 9 873,10 Kč 
- keramická tabule v hodnotě 8 870,50 Kč 
- vysavač v hodnotě 7 673,00 Kč 
- mikrovlnné antény v hodnotě 17 374,00 Kč 
- sedací nábytek do učebny hudební výchovy v hodnotě 27 738,31 Kč 
- svářečka v hodnotě 9 752,00 Kč 
- rohože před vstupní dveře v hodnotě 8 906,00 Kč 
- žehlička v hodnotě 1 656,00 Kč 
- fotoaparát v hodnotě 12 370,00 Kč 
- drobné kuchyňské náčiní v hodnotě 13 053,50 Kč 
- lékárničky, topidlo a filtry do akvária, bezdrátový telefon, odpadkové koše 

 
 

 V hodnoceném období bylo provedeno  technické zhodnocení majetku v celkové hodnotě  
35 896,80 Kč – zhodnocení počítačů, účetního a stravovacího software.   

 
 V hodnoceném období byly provedeny revize zařízení v celkové hodnotě 80  800,45 Kč. 

 
 Informativní přehled čerpání nákladů na služby a jiné ostatní náklady: 

       
    - vývoz odpadu 55 591,40 Kč 
    - poštovné 8 935,00 Kč 
    - poplatky za telefon 142 101,11 Kč 
    - nájemné za bazén 94 720,00 Kč 
    - nájemné – mantinely v tělocvičně 6 666,00 Kč 
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    - zpracování mezd 104 240,00 Kč 
    - ostatní služby                    153 071,00 Kč 
    - bankovní poplatky 30 253,10 Kč 
    - pojištění osob a majetku 34 949,00 Kč 
    - příspěvek na stravování 12 810,74 Kč 

V položce ostatní služby: zajištění požární ochrany a BOZP, poplatky za internet, deratizace, 
výroba klíčů, fotopráce, servis kopírek, přihrádečné, inzerce , vnitřní evaluace školy apod. 
 
Náklady na doplňkovou činnost organizace 
 
Celkový objem nákladů  732 059,44 Kč
z toho: 
Spotřeba materiálu 268 711,44 Kč
Spotřeba energií 110 662,00 Kč
Služby 23 051,00 Kč
Mzdové náklady 240 423,00Kč
Zákonné sociální pojištění 83 417,00 Kč
Zákonné sociální náklady 4 767,00 Kč
Jiné ostatní náklady 1 028,00 Kč

 
Náklady financované z ostatních zdrojů 
 
a) V hodnoceném období škola čerpala finanční prostředky darů od sponzorů na financování 
neinvestičních nákladů v celkové výši 64 459,00 Kč: 
- materiální vybavení pro šachový  kroužek v hodnotě 18 000,00 Kč 
- nábytek do učebny přírodopisu v hodnotě 31 004,00 Kč 
- materiál na výzdobu – HALLOWEEN v hodnotě 3000,00 Kč 
- poukázka na nákup knihy v hodnotě 300,00 Kč  
- materiál na výrobu vánočních výrobků určených na jarmark ve výši 2 000,00 Kč 
- úhrada dopravy žáků na školu v přírodě v hodnotě 10 155,00 Kč   
 
b) Škola dočerpala  grand ve výši 67 994,86 Kč který obdržela od Národní agentury Socrates na 
financování projektu mezinárodní spolupráce škol na období roků 2006/2007. Následně uzavřela 
další smlouvu o mezinárodní spolupráci v rámci projektu Comenius na období roků 2007-2009. Na 
toto období nám byla zaslána záloha ve výši 80 % předpokládaných nákladů tj. 218 565,60 Kč. 
Z této částky bylo vyčerpáno 69 112,00 Kč. 
 
c) V průběhu roku škola obdržela věcné dary od sponzora – projektor, plátno, počítač   v celkové 
hodnotě 34 460,50 Kč. 
 
9/3  Finanční fondy 
 
    Fond odměn 

 
Počáteční stav k 1.1.2007 36 056,00 Kč

Tvorba – příděl ze zisku 2006 30 000,00 Kč
Čerpání – vyplacené odměny 9 000,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007 57 056,00 Kč 

 
     Fond kulturních a sociálních potřeb 
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Počáteční stav k 1.1.2007 178 491,73 Kč
Tvorba fondu – základní příděl 290 397,00 Kč
 
Čerpání - stravování zaměstnanců 71 491,00 Kč
               - příspěvek na rekreace 76 530,00 Kč
               - penzijní připojištění 55 200,00 Kč
               - kultura a tělovýchova 128 319,56 Kč
               - dary nepeněžní      10 197,00 Kč
               - předplatné novin a časopisů 920,00 Kč
               - příspěvek odborové organizaci 540,00 Kč
               - zlepšení pracovního prostředí 2 412,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007 123 279,17 Kč

 
      Pohledávky za zaměstnanci – půjčky FKSP: 
      Počáteční stav  k 1.1.2007                                        54 000,00 Kč              
      Poskytnuté půjčky                                                      49 739,00 Kč 
      Splátky půjček                                                            50 500,00 Kč 
      Zůstatek k 31.12.2007                                              53 239,00 Kč     

 
      Fond rezervní 
        

Počáteční stav k 1.1.2007                                    119 722,56 Kč 
Tvorba – příděl ze zisku  2006 31 243,99 Kč 
Tvorba  - přijaté dary 64 055,00 Kč 
Čerpání - použití darů 64 459,00 Kč 
             - převod do FRIM 125 546,00 Kč 
             - dokrytí výdajů  5 990,00 Kč 
Zůstatek k 31.12.2007 19 026,55 Kč 

 
 

     Fond reprodukce majetku  
 

Počáteční stav k 1.1.2007 3 199,70 Kč
Tvorba:   
- z odpisů   53 596,00 Kč
- převod z rezervního fondu 100 000,00 Kč
- investiční dotace 70 000,00 Kč
- dary na investice /interaktivní tabule/ 65 546,00 Kč
 Čerpání:  
- kopírovací stroj               47 588,10 Kč
- technické zhodnocení budovy 177 702,10 Kč
- interaktivní tabule  65 546,00 Kč
Zůstatek k 31.12.2007 1 505,50 Kč

 
  

 
9/4  Celkový hospodářský výsledek 
 
V hodnoceném období škola dosáhla v celkovém hospodaření zlepšený hospodářský výsledek ve 
výši 135 486,04 Kč: 
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Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:                                               45 330,48 Kč 
 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:                                        90 155,56 Kč 

  
 

 
10. ZÁVĚR 
 
K 1.9.2007 byla zahájena výuka podle ŠVP. Priorita ŠVP je v jazykovém vzdělávání, v důsledku 
vývoje základního školství a trendu flexibility  školních vzdělávacích programů je ŠVP zaměřen 
částečně i na podporu přírodovědných oborů. 

Škola i nadále klade důraz na rozvoj osobnosti žáka, jeho všestranného vzdělávání a vybudování 
jeho vztahu ke škole i k ostatním spolužákům a pracovníkům školy. Škola se snaží o co nejlepší 
začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základního vzdělávání a podporuje 
aktivity nadaných žáků úpravou jejich vzdělávacích plánů. 

Hlavní motiv činnosti školy - nabídnout co nejlepší poskytování služby základního vzdělávání, mít 
ve škole spokojeného žáka i jeho rodiče. 

Zhodnocení návrhů a připomínek pro rok 2007/2008 uvedených ve výroční zprávě za školní rok 
2006/2007: 
- plníme 2. rok projektu Comenius, stále se však do projektu zapojuje malá skupina žáků, což je 

dáno orientací projektu na vzájemné návštěvy pedagogických pracovníků zúčastněných škol 
- projekt  v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů EU byl zpracován ve 

spolupráci s Bellschool v Praze a předložen v 1. výzvě. Hodnota projektu – 8,8 mil. Kč – 
projekt nebyl schválen 

- vzdělávání v rámci DVPP je orientováno na vzdělávací oblasti ŠVP 
 
Návrhy a připomínky pro školní rok 2008/2009:  
Znovu předložit vypracovaný projekt v další výzvě Zlínského kraje. 
Dokončit 3. rok projektu Comenius a žádat o další projekt. 
Využívat výzev ostatních subjektů k předkládání projektů vhodných k modernizaci vzdělávání ve 
škole. 
Zahraniční zájezdy ve větším měřítku k využívání jazykových znalostí. 
Užší spolupráce s rodiči, jejich větší zapojení do školních aktivit a práce školy. 
Jednání se zřizovatelem o stavu budovy na Komenského náměstí. 
 
 
Zprávu zpracoval: RNDr. Josef Snopek, ředitel školy 
 
 
Datum zpracování zprávy: říjen 2008 
Datum předání školské radě: 15. října 2008 
Datum schválení školskou radou:  


