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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 budově byly umístěny dvě obecné školy        
( dívčí a chlapecká ) a stejně tak dívčí a chlapecká měšťanská škola. V prvním školním roce bylo ve 
škole celkem 73 žáků. 
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. Na 1. stupni bylo ve školním roce 
2006/2007 v 1. a 2. ročníku po dvou paralelních třídách, ve 3. až 5. ročníku, kdy začíná výuka 
základního vzdělávání s rozšířenou výukou jazyků po třech paralelních třídách, na 2. stupni je      
v 6. až 9. ročníku po třech třídách.. K 30. 9. 2006 měla škola 565 žáků.  
  
1.1.3.   Vybavení školy  
 Materiální, prostorové, technické a hygienické vybavení školy 
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je 
využíván výukový SW. Pro práci žáků je k dispozici dobře vybavená školní knihovna, učitelé mají 
k dispozici odbornou literaturu v kabinetech včetně sbírek učebních pomůcek. 

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 nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. Nová 
počítačová učebna se 16 žákovskými pracovišti a jedním řídícím pracovištěm, starší učebna s 10 
PC. Žáci mají k dispozici i 2 PC na chodbě školy. Všechny kabinety jsou vybaveny PC 
v konfiguraci odpovídající soudobým požadavkům,  kabinety s větším počtem učitelů mají  
k dispozici tiskárnu. Velká centrální tiskárna s kopírkou je umístěná ve sborovně na hlavní budově i 
v budově na Hradební ulici.. 
Všechny PC jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na Internet. Obě počítačové učebny jsou 
v odpoledních hodinách k dispozici do 16.00 hodin žákům s možností tisku studijních dokumentů.  
V dubnu 2007 byla rekonstruována učebna přírodopisu, kde byla instalována interaktivní tabule, 
v srpnu byla modernizována učebna hudební výchovy. 
Škola dále disponuje učebnou dílen, kuchyňkou a učebnou výtvarné výchovy. 

Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků a k možnosti zakoupení svačiny slouží 
školní bufet.  
Pro odpočinek 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 3. ročníku probíhá ve 
třídách A a B výuka podle vzdělávacího programu Základní škola – rozšířená výuka jazyků – 
s výběrem angličtiny, němčiny a francouzštiny, od 6. ročníku si žáci volí druhý jazyk s nabídky 
uvedených jazyků, španělštiny a ruštiny. V 6. a 7. ročníku přibývá k prvnímu jazyku 1 hodina 
konverzace s rodilým mluvčím. 
Ve třídách C probíhá výuka podle vzdělávacího programu Základní škola. 
 
 
 
1.2. Statistické údaje o škole a součástech ve školním roce 2006/2007  

 

 počet tříd 
/skupin 

počet 
žáků 

počet žáků na 
třídu /skupinu 

přepočtený počet 
ped.prac. /prac.ŠJ 

počet žáků 
na ped.úvazek

Základní škola 25 565 22,6 38,129 14,8 
z toho 1. stupeň 13 275 21,2 14,936 18,4 
           2. stupeň 12 290 24,2 23,193 12,5 
Školní družina 4 110 27,5 3,4 - 
Školní klub 26 271 10,4 0,9 - 

 
Dospělých osob a cizích strávníků celkem 152 
(z toho pracovníků škol a školských zařízení) 66 Školní jídelna 
Dětí a žáků celkem 538 

 
 
 
 
2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 
 
 

školní rok 2006/2007 vzdělávací program č.j.MŠMT 
v ročnících počet tříd počet žáků 

Základní škola 16 847 / 96 - 2 1. – 9. 12  
Základní škola, 
rozšířená výuka 
jazyků 

16 333 / 96 - 22 - 21 3. – 9. 14  

 
Volitelné předměty: 
informatika   
seminář z přírodovědných předmětů  
sportovní výchova    
volba povolání 
vaření     
Nepovinné předměty: 
náboženství     
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3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 
3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Základní škola celkem 42 38,129 
z toho 1. stupeň 16 14,936 
           2. stupeň 26 23,193 

Školní družina 4 3,4 
Externí pracovníci 2 0,272 

 
           1.stupeň   

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace 

roků měsíců 
1. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 6 6 
2. učitel 1 VŠ učitelství 1.st. 15 11 
3. učitelka + spec. ped 1 VŠ spec. ped. 16 3 
4. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st.  30 1 
5. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 31 1 
6. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st.  0 0 
7. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 1.st. 22 0 
8. učitelka 1 VŠ učitelství AJ 1.st. 6 7 
9. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 21 1 

10. učitelka + spec. ped. 1 VŠ spec. ped. 8 3 
11. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 4 4 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 26 1 
13. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 30 9 
14. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 21 0 
15. katechetka 0,136 VŠ teologie 4 3 
16. asistent pedagoga 0,8 VŠ učitelství 1.st.   

 
            2.stupeň   

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace 

roků měsíců 
1. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., M,Bi,Aj 8 6 
2. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., M,Bv 19 0 
3. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., ČJ, Vv 5 1 
4. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Bi,Tv 23 0 
5. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Nj 32 1 
6. učitelka 1 VŠ učitelství SŠ, AJ 1 0 
7. učitel,metodik 

prevence 
1 VŠ učitelství 2.st., Z,D 6 11 

8. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Aj 33 0 
9. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Fj 19 0 

10. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 2.st., M,Ch 15 0 
11. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., Z,Tv 18 1 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Nj,Rj 34 2 
13. učitelka, výchovná 

poradkyně 1 VŠ učitelství 2.st., M,Ch 20 1 

14. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,D 17 1 
15. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Nj 28 9 
16. učitelka  0,454 VŠ učitelství 2.st., M,Bi 22 0 
17. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., PČ,Tv 6 4 
18. učitelka 1 VŠ učitelství, Bi, Ch 9 7 
19. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Ch,Poz 28 0 
20. učitel, metodik ICT 0,409 SŠ, Inf 4       1 
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21. ředitel  1 VŠ učitelství na II.cyklu škol., 
M,Geol. 24 8 

22. učitel 1 VŠ učitelství 2.st. ,M,F 21 9 
23. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Hv 34 9 
24. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Ov 27 0 
25. učitel 0,136 VŠ,  španělština   
26. Ext. – konver. AJ 0,181    
27. Ext. – konver. FJ 0,091    
28. Školní psycholog 0,2 VŠ psychologie   

 
            Školní družina 

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace 

roků měsíců 

1. vedoucí 
vychovatelka 1 Vychovatelství 20 3 

1. vychovatelka 1 Vychovatelství 36 3 
2. vychovatelka 1 Vychovatelství 20 11 
3. vychovatelka 0,4 VŠ vychovatelství 10 6 

 
 
Věková skladba pedagogických pracovníků a zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků 
a) věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ   (údaj k 31.8.2007) 
 

věk do 30 let 
 

31 -  40 let 
 

41 - 50 let 
 

51 - důchod.
věk 

Důchodový 
věk 

Z toho v 
důchodu

počet 7 9 17 12 1 1 
z toho žen 6 6 13 12 0 0 

Průměrný věk pedagogických pracovníků je 43,5 let. 
 
b) odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

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

1. stupeň 16 100 0 0 
2. stupeň 25 96 1 4 
Školní družina 4 100 0 0 

 
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. 40 40 100 - - 
2. 44 44 100 - - 
3. 77 71 100 - - 
4. 78 72 100 - - 
5. 81 66 81,5 15 18,5 

celkem první stupeň 320 305 95,3 15 4,5 
Nadále platí, že z důvodů personálního obsazení   1. a 2. stupně školy a organizace vzdělávání na 
škole jsou některé předměty v pátém ročníku (mimo hodin cizích jazyků) odučeny učiteli 2. stupně, 
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kteří dle ustanovení § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, nemají odbornou 
kvalifikaci pro učitele 1. stupně. Ve všech případech jsou však všeobecně vzdělávací předměty 
odučeny učiteli 2. stupně s odbornou kvalifikací získanou studiem akreditovaného studijního 
programu zaměřeného na všeobecně vzdělávací předměty, které v tomto školním roce na škole v 5. 
ročníku vyučují. 
 
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 67 55 82 12 18 
Německý jazyk 17 17 100 0 0 
Francouzský jazyk 23 23 100 0 0 
Matematika 54 54 100 0 0 
Zeměpis 18 18 100 0 0 
Dějepis 18 18 100 0 0 
Přírodopis 18 18 100 0 0 
Fyzika 18 18 100 0 0 
Chemie 12 12 100 0 0 
Občanská výchova 12 5 41,6 7 58,4 
Tělesná výchova 32 32 100 0       0 
Hudební výchova 12 12 100 0 0 
Výtvarná výchova 18 18 100 0 0 
Rodinná výchova 12 1 8,3 11 91,7 
Praktické činnosti 19 19 100 0 0 
Informatika 6 0 0 6 100 
Volba povolání 3 3 100 0 0 
Sportovní výchova 2 2 100 0 0 
Seminář z přírodověd. předmětů 4 4 100 0 0 
Vaření 5 3 60 2 40 
Celkem druhý stupeň 428 390 91 38 9 

 
 
   
3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 
 
 
 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 



 

 
 

8

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 0,9 
6. uklízečka 0,9 
7. uklízečka 0,5 
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 28.2.2007 k 4.9.2007 

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 

 
2006/2007 23 + 18 4 14 35 2 
2007/2008 50 + 14 0 11 57 4 

 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2006/2007: 
        

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

14 8 2 1 24 24 43 43 5 5 - - 

 
Počet absolventů ZŠ 
 
ročník počet žáků 
9. ročník 72 
nižší ročník 0 
Celkem 72 
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Rozmístění vycházejících žáků 9. ročníku na jednotlivé střední školy 
 
Název školy Přijato žáků 
Gymnázium Uherské Hradiště 17 
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – gymnaziální obor 3 
Stojanovo gymnázium Velehrad 4 
Gymnázium Zlín, T.G.M 2 
Střední zdravotnická škola Uherské Hradiště 3 
Soukromé gymnázium a Soukromá střední odborná škola Kunovice, s.r.o. 1 
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 3 
Konzervatoř Praha 1 
Konzervatoř Brno 1 
Konzervatoř P.J.Vejvanovského Kroměříž 1 
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město – maturitní obor SOŠ 3 
Obchodní akademie, VOŠ a Jazyková škola Uherské Hradiště 7 
Střední průmyslová škola Uherské Hradiště 11 
Střední škola služeb, s.r.o., Uherské Hradiště – maturitní obor 1 
                                                                        - učební obor 1 
Střední odborná škola technická, Uh. Hradiště, Mojmír – maturitní obor 2 
Střední škola hotelová a obchodní, Uh. Hradiště – maturitní obor 4 
                                                                                - učební obor 2 
Střední škola MESIT, o.p.s., Uh. Hradiště – maturitní obor 1 
Střední odborná škola Luhačovice – maturitní obor 2 
Střední odborná škola Ivančice – učební obor 1 
Střední odborné učiliště Uh. Brod – učební obor 1 

 
 
 
 
5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2006/2007 
Pozn. Výsledky vzdělávání jsou statisticky vyhodnoceny k 29.6.2007, celkový počet žáků školy 
k uvedenému datu  575. 

 

Ročník počet žáků 
celkem 

prospělo 
s vyznamenáním prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 
1. 36 34 2 0 0 
2. 43 38 5 0 0 
3. 74 72 2 0 0 
4. 67 56 11 0 0 
5. 64 49 15 0 0 

Celkem 1.st. 284 249 35 0 0 
6. 78 40 28 0 0 
7. 75 52 23 0 0 
8. 76 41 35 0 0 
9. 72 38 34 0 0 

Celkem 2. st. 291 171 120 0 0 
Škola celkem 575 420 155 0 0 
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5.2. Výchovná opatření 
 

počty žáků 
chování ročník 

pochvaly napomenutí tř. 
učitele důtka tř. učitele důtka ředitele 

školy uspokojivé neuspokojivé 
1. 10 0 0 0 0 0 
2. 4 0 0 0 0 0 
3. 27 0 0 0 0 0 
4. 27 5 1 0 0 0 
5. 10 0 4 0 0 0 
6. 30 6 3 1 1 0 
7. 88 5 7 3 2 1 
8. 47 0 10 3 0 0 
9. 74 1 0 2 0 0 

 
5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 2006/2007 
 
 počet 

hodin 
% ze všech zameškaných 

hodin 
1. pololetí 0 0 
2. pololetí 81 0,284 
za školní rok 81 0,146 

 
 
5.4. 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 1 
S kombinací postižení 0 
S vývojovými poruchami učení 38 
Nadaní žáci 3 

 
Pozornost je věnována oběma skupinám žáků. Práce s těmito žáky začíná na 1. stupni ve spolupráci 
se školským poradenským zařízením. Dětem se ve škole individuálně věnují dva speciální 
pedagogové – učitelky 1. stupně. Při nápravě poruch pracují také s rodiči těchto dětí. 
Žáci jsou sledováni i v dalších ročnících, s příchodem na 2. stupeň jsou žáci nadále zohledňováni, 
třídní učitelé o těchto žácích informují ostatní vyučující. 
Individuální vzdělávací plán - pro integrované žáky (2 žáci sluchově postižení, 1 žák zrakově 
postižený a 1 žák s tělesným postižením) je na žádost zákonných zástupců dítěte v součinnosti PPP 
a SPC vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého se s dítětem pracuje v průběhu 
školního roku. V něm jsou uvedeny konkrétní kroky a způsoby práce, pomůcky, které se budou při 
nápravě používat, způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto dětí přihlížíme k vývojové poruše a 
hodnotíme s tolerancí. S žákem tělesně postiženým ve školním roce 2006/2007 pracoval vedle 
třídního učitele také asistent pedagoga. 
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Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  
V základním vzdělávání je věnována pozornost i nadaným žákům. Ve všeobecně vzdělávacích 
předmětech jsou žákům zadávány náročnější samostatné úkoly, jsou pověřováni vedením a řízením 
skupin. Ve výchovách jsou vedeni k samostatným ukázkám, k prezentaci svých schopností, 
k zapojení do soutěží apod. Při samotné výuce bývají pověřováni náročnějšími částmi při plnění 
zadaných úkolů. Pohybově nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, 
především těch, kde žák projevuje největší zájem a talent.  
Ve školním roce 2006/2007 byl po konzultaci s PPP v Uh. Hradišti 3 žákyním s mimořádným 
pohybovým nadáním vytvořen individuální vzdělávací plán, který jim umožnil uvolňování 
z vyučování pro potřeby tréninkové činnosti a zajistil jejich individuální vzdělávání a klasifikaci. 
 
 
5.5. Vzdělávání cizinců 
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo školu celkem 11 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 
Chorvatsko  1 žák 
 
6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Název akce Počet účastníků 
Školní družina a její činnost v rámci ŠVP 2 
Památník holokaustu -Berlín, Německo 1 
Vzdělávání vedoucích pracovníků 1 
Diagnostika sociálního klimatu třídního kolektivu 1 
Konference vyučujících angličtiny 2 
Konference vyučujících němčiny 2 
Kurz angličtiny pro začátečníky 2 
Kurz angličtiny pro mírně pokročilé 1 
Metody rozvíjející kritické myšlení 2 
Kurz zdravotníka zotavovacích akcí 2 
Práce s literárním textem 3 
Celostátní setkání PAU 1 
Kurz školního snowboardingu 1 
Doškolovací lyžařský kurz 2 
Studium pro výchovné poradce 1 
Interaktivní dílny 2 
Motivace hrou 2 
Český jazyk 2 
Seminář ASUD + člověk v tísni 1 
Těloolomouc 2007 2 
  
Vzdělávání ostatních pracovníků školy  
Seminář cestovní náhrady 1 
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7. AKTIVITY ŠKOLY 
 
 
7.1. Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2006/2007         
 
 
1.stupeň 

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

Šachy - Hluk  5   
Šachy – Ostrožská Lhota  12   
Šachy – Uherské Hradiště  12   
Plavecká soutěž měst  54   
Vv – Jak plamínek vyhrál  14   
Matematická olympiáda 9 2   
McDonald Cup 15 15   
Vlnitá lepenka  60   
SUDOKU 20 6   
Florbalový turnaj 6 6   
Recitační soutěž 26 2 1  
Píšu povídky, píšu básně  13   
Sportovní hry Města UH  22   
Ekologie - voda 40    
Ekologie - vzduch 10    
Jak chránit životní prostředí 25    
YAMAHA SHOW  2   
Zazpívej slavíčku 24 2   
Požární ochrana očima dětí 48 35   
Matematický klokan 224    
Vv – Masopust na Slovácku 32    
Halová olympiáda 1.st.  16   
Olympiáda - JN  5   

 
Významná umístění a výsledky 
- 1. místo plavecké soutěže TUČŇÁK OPEN 
- 1. místo vybíjené děvčat a malé kopané chlapců na Sportovních hrách Města UH 
- 1. místo  štafety chlapců, Dominiky  Tesařové a 2. místo Anety Kovačičové na Halové 

olympiádě 
 
2.stupeň 

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

Matematická olympiáda  5 5   
Matematický klokan 79    
Pythagoriáda 29 4   
City & Guilds  80  1  
Olympiáda AJ 17 2 2  
Olympiáda NJ 10    
Olympiáda v ČJ 7 1   
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Dějepisná olympiáda 60 2   
Soutěž ve FJ   1  
Recitační soutěž 4 1   
Lit.soutěž Svět očima dětí    11 
Lit. soutěž Píšu povídky, píšu básně 21  2  
Zlínská CO2 liga   5  
Zelená stezka – zlatý list  4   
Biologická olympiáda 54 4   
Chemická olympiáda 9 3   
Přírodovědný klokan 21    
Astronomická olympiáda 20 18 1 1 
Fyzikální olympiáda 5    
Zpívá každá třída 12    
Zazpívej slavíčku     
Umělecký přednes 5 2   
Atlet.čtyřboj-Pohár starosty  16   
Florbal - okrsek  14   
Ža-li-flo  26   
Přespolní běh  24   
Partyzánský samopal  40   
Stolní tenis  12   
Malá kopaná  10   
Košíková  8   
Florbal dívky  14   
Florbal-žákovská liga dívek  15   
Stolní tenis dívky  3   
 
Významná umístění a výsledky  
- 1. místo Radka Hlaváčka v okresním kole matematické olympiády 
- významný úspěch v celostátní literární soutěži Svět očima dětí – Přemysl Grubský z 9.A třídy a 

Přemysl Papp ze 7.A vyhráli 1. místo, zvláštní ocenění získali A. Škrášková z 9.A a Anička 
Dam ze 6.B 

- 1.místo Martina Salčáková ze 7.A krajském kole literární soutěže Píšu povídky, píšu básně 
- Monika Chrástková se zúčastnila celostátního a mezinárodního kola astronomické olympiády 
- Jan Kysučan získal čestné uznání v okresním kole uměleckého přednesu 
- 1. místo Martiny Salčákové a 2. místo Nicol Hlůškové v přespolním běhu 
- v literární soutěži Kladenská veverka získala Lenka Hošková 1. místo a Jakub Kročil 3. místo, 

oba jsou ze 7.B 
 
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.  
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název kroužku hodin týdně počet oddělení počet žáků 

Klub matematiky 9.A,B 2 2 38 
Klub matematiky 9.C 1 1 14 
Klub českého jazyka 9.B 1 1 20 
Klub českého jazyka 9.C 1 1 14 
Kroužek florbalu - dívky 4 2 26 
Kroužek kopané 1 1 15 
Klub českého jazyka 9.A a individuální péče L. Špoková 2 2 18+1 
Kroužek informatiky  4 4 55 
Kroužek florbalu - chlapci 7 2 33 
Kroužek přírodopisu 1 1 11 
Kroužek chemie 1 1 9 
Zajímavá fyzika 2 3 45 
Klub českého jazyka-knihovnický kroužek 1 1 23 
Individuální péče L. Špoková 1 1 1 
Individuální péče R. Rathuzský 1 1 1 
Kroužek gymnastiky 1 1 37 
 
Činnost školní družiny 
Ve školním roce 2006/2007 pracovala ve školní družině 4 oddělení. Počet dětí se během roku 
pohyboval kolem 110. Školní družina má k dispozici 1 hernu a 3 třídy, za příznivého počasí využívá 
družina prostory v Bastionu. 
Činnost družiny se řídí celoročním plánem, který je přizpůsobován okamžitým potřebám a dané 
situaci školy. Program obsahuje činnosti odpočinkové, rekreační, zájmové-estetické, sportovní, 
přírodovědné, pracovní, dopravní, společensko-vědní, literární a přípravu na vyučování.Cílem 
těchto činností je nejenom odpočinek dětí, ale i nabytí nových poznatků a vědomostí, ohleduplné 
chování ke kamarádům a dospělým. 
 
 
Kroužky školní družiny a 1. stupně školy 

název kroužku hodin týdně žáci tříd počet žáků 

Kroužek keramicko-výtvarný 2 2.-3. 20 
Šachový kroužek 1 1 st. 11 
Kroužek sportovně-turistický 2 1.-2. 21 
Kroužek sportovně-turistický 2 3.-5. 19 
Kroužek výtvarný 1,5 1.-4. 18 
Kroužek výtvarný 1,5 1.-3. 15 
Kroužek anglického jazyka 1,5 2.-3. 18 
Kroužek anglického jazyka 1 1.-2. 9 
Ruční práce 1 1.st. 12 
Konverzace AJ pro 3. třídy 2  35 
Konverzace NJ pro 3. třídy 2  20 
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Problematika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů 
Uvedenou problematiku na škole koordinuje výchovná poradkyně spolu s metodikem prevence a 
školním psychologem. Jejich činnost směřuje nejen k řešení problémových otázek mezi žáky, ale i 
k pomoci jednotlivým učitelům Kromě běžné péče týkající se vzdělávání probíhá výchovné 
působení na škole zejména v těchto oblastech: 
1. profesní orientace žáků 
2. řešení výchovných problémů 
3. pomoc při řešení osobních problémů žáků 
4. péče o problémové a talentované žáky  
5. prevence proti návykovým látkám 
 
Asistent pedagoga 
V průběhu celého školního roku byl k žákovi 2. třídy s tělesným postižením přidělen asistent 
pedagoga, na kterého byly získány mzdové prostředky z Krajského úřadu Zlínského kraje. 
 
Školní psycholog 
Po celou dobu školního roku pracoval na škole jeden den v týdnu školní psycholog. Jeho působení 
ve škole mělo pozitivní dopad a bude ve své činnosti pokračovat i v příštím školním roce. 
 
K profesní orientaci žáků i k řešení jejich osobních otázek slouží nabídky činností, jako např.: 
nabídky volitelného předmětu volby povolání, organizování návštěv ÚP, kam dochází žáci po 
skupinách organizovaných školou nebo také mohou docházet individuálně podle vlastního zájmu, 
zajištění brožur Kam na školu, činnost kroužků matematiky a českého jazyka v rámci školního 
klubu zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám, organizování návštěv „ dnů otevřených dveří“ 
na jednotlivých SŠ apod. 

Škola organizuje pravidelně každoročně řadu akcí, které přímo nebo nepřímo souvisí s prevencí 
sociálně patologických jevů.  
- beseda pro žáky 8. ročníku v Protidrogovém centru UH Charáč 
- exkurze do koncentračního tábora Osvětim pro žáky 9.ročníku 
- beseda s HIV pozitivním - pro žáky 9. ročníku (Dům světla Praha) 
- PROJEKT „STOP AIDS“  - jakce pro žáky 9. ročníku. V rámci projektu se uskutečnila beseda 

„Dům světla“ a v tělocvičně interaktivní hra „Hrou proti AIDS“  (KHS Zlín). Na uvedené akce 
navázala charitativní akce „Červená stužka“ pořádaná Společností pro plánování rodiny a 
sexuální výchovu. Žáci prodávali občanům Uh. Hradiště červené stužky a vybrané peníze byly 
poukázány organizaci, která se zabývá pomocí HIV pozitivním občanům (celorepubliková 
akce) 

- beseda pro žáky 6. ročníku na téma Šikana ve třídě (Peeraktivisté ZŠ UNESCO) 
- beseda pro žáky 5. ročníku na téma Šikana ve třídě (Peeraktivisté ZŠ UNESCO) 
- beseda na téma nebezpečí ALKOHOLU pro žáky 8.ročníku ( SVP HELP UH) 
 

Zapojení do aktivit UNESCO 

V rámci dlouhodobě vyhlášeného programu UNESCO týkajícího se udržitelného rozvoje a 
multikulturních vztahů byl ve škole realizován projekt Naše město, kde všechny třídy 2. stupně 
zpracovaly výstavní plochy o dění v našem městě.   
 
Adopce dítěte z Afriky 

Škola nadále finančně podporuje studium Alice Aoko z Nairobi v Keni. Na potřebnou částku 
přispívají dobrovolně žáci i učitelé školy.  
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Projektová činnost školy a  mezinárodní projekty  
 
Nadací Děti – kultura – sport byl přijat projekt „Zajištění činnosti šachového kroužku“. V částce    
18 000 Kč byly zakoupeny šachy a hrací hodiny. 

V září 2006 byl zahájen tříletý projekt 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. V průběhu roku došlo k návštěvám v Německu, Tenerife a na ZŠ UNESCO, na kterých 
byly předávány práce žáků týkající se života a přírodních podmínek působiště zúčastněných škol. 
Při pětidenní návštěvě  v Uh. Hradišti naši žáci prováděli učitele partnerských škol po památkách 
města i okolí, předvedli slovácký folklór a celkově velmi dobře prezentovali výsledky své školní 
práce. 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 
Spolupráce s rodiči probíhá především formou třídních schůzek a konzultačních odpolední, rodiče 
však mohou navštívit školu kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícími. Je potěšitelný zájem 
rodičů hlavně na 1. stupni o práci svých dětí na vánočních a velikonočních dílničkách, jejich aktivní 
zapojení, hojná účast na školní besídce pořádané v tělocvičně školy.  

Škola spolupracovala se Střediskem služeb školám  Zlínského kraje a s Národním institutem dalšího 
vzdělávání Praha, pobočka Zlín.  

Dobrá je spolupráce se zástupci školské rady a SRPD (obě předsedkyně), které se aktivně podílí na 
organizaci akcí pro děti. SRPD se také podílí  na finanční podpoře některých školních akcí a 
projektů – nákup interaktivní tabule atd. 

Vedení školy úzce spolupracuje s orgány města ať už v otázkách správy budov nebo v otázkách 
zapojení představitelů města do prezentace školy – zahájení školního roku, vernisáž výstavy, přijetí 
hostů školy, rozloučení se žáky 9. tříd apod. 

Dlouholetá je spolupráce s Nadací děti, kultura a sport. Každoročně se podílíme na organizaci 
vánočních a velikonočních jarmarků výrobou a nabídkou výrobků žáků školy, pomáháme také 
v rámci pracovních činností s údržbou zahrady kolem budovy Nadace. 
 

Další významné aktivity školy 

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. 

V jazykovém vzdělávání dále škola spolu se Soukromou jazykovou školou Rajzl organizovala 
ústřední kolo soutěže Basiclingua, v rámci okresu soutěž v anglickém jazyce a okresní kolo 
olympiády v anglickém jazyce. 

Škola uspořádala 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. 62 žáků 
školy vlastní předplatné do Slováckého divadla, v průběhu roku byly uskutečněny 2 návštěvy 
Městského divadla ve Zlíně. 

Pro žáky zajímavé bylo i jejich zapojení do sběru víček z PET láhví, které vyvrcholilo účastní 20 
žáků na stavbě rekordního Loga Města Uh. Hradiště. 

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. 
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Přehled významnějších akcí školy 
září 
- jednodenní zájezd do Osvětimi 
- branný den 
- drakiáda – 1.st. 
- přednáška pelhřimovských cestovatelů – Vietnam 

říjen 
- Mc Donald´s Cup – školní kolo 
- plavecká štafeta měst 
- školní turnaj ve SRABBLE 
- přespolní běh 
- malování jídelny –akvária 
- exkurze čistička 

listopad 
- podzimní turnaj v ringu 
- beseda s pamětníky komunistického bezpráví 
- Jumping drums – rytmus v nás – 2.st. – 2 díl programu 

prosinec 
- dějepisná olympiáda 
- projekt Hrou proti AIDS 
- mikuláš ve škole 
- Slavkov u Brna – mohyla míru 
- školní florbalový turnaj 
- vánoční dílničky 
- zpívání na náměstí a jarmareční stánek 
- školní vánoční besídka 

leden 
- soutěž Basiclingua 
- šachový turnaj  

únor 
- okresní soutěž v AJ  
- školní kolo olympiády v AJ 
- ústřední kolo soutěže Basiclingua 
- testy Cermat, Scio 
- zápis dětí do 1. tříd 
- zimní ZOO Lešná 

březen  
- beseda s pamětnicí holokaustu 
- výstava „Neztratit víru v člověka“ – protektorát očima dětí 
- matematický klokan 
- pythagoriáda 
- vydání školní bulletinu 
- CO2 liga – přírodovědná soutěž 
- Den AIDS 

duben 
- Den Země 
- Velikonoční dílničky 
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- projektový den „Město ve kterém žijeme“ 
- debrujárská show 
- sudoku 
- jarní turnaj ve stolním tenise 
- projekt AJ Buchlovice – průvodcovské služby v AJ 

květen 
- sběr papíru – výtěžek 8 973 kg 
- škola v přírodě 3.A,3.B,4.C,5.C – Všemina Slušovice 
- škola v přírodě 2.A,2.B – Salaš 
- škola v přírodě 4.A,4.B – Rožnov pod Radhoštěm 
- kuličkiáda 
- exkurze orchideje 
- historicko-zeměpisná exkurze „Po stopách lovců mamutů“ – Brno, Dolní Věstonice 
- škola v přírodě 6.C,6.B – Velké Karlovice 
- pasování na čtenáře žáků 1. tříd 

červen 
- den dětí 
- škola v přírodě 1.A,1.B, 5.B – Velké Karlovice 
- škola v přírodě 3.C - Salaš 
- historicko-zeměpisná exkurze „Památník Vojna u Příbrami“ organizovaná ve spolupráci   
  s Konfederací politických vězňů v Uh. Hradišti 
- školní turnaj ve stolním tenise 
- kunovské léto 
- slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 
 
8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ A   
    VÝSLEDKY PROVEDENÝCH KONTROL 
 
Ve dnech 26. a 27. ledna 2007 proběhla inspekce ČŠI. Cílem inspekční činnosti bylo: 
1. zjišťování a hodnocení formálních podmínek vzdělávání podle vybraných ustanovení 

školského zákona ve školním roce 2006/2007 
2. hodnocení rozvoje výuky cizích jazyků ve školním roce 2006/2007 
Inspekční zjištění: 
- údaje ve Zřizovací listině a v Rozhodnutí jsou v souladu 
- informace uváděné v Rozhodnutí, které se týkají činnosti školy jsou v souladu s aktuálním 

stavem 
- povolené kapacity byly dodrženy 
- jednotky výkonu vykázané ve statistických výkazech odpovídaly skutečným počtům 
- rozvoj výuky cizích jazyků je funkční a vykazuje standardní stav 

28.11-8.12.2006 byla Finančním ředitelstvím v Brně provedena kontrola cen a správnost postupu 
školy při uplatňování úředně stanovených maximálních cen mléčných výrobků pro žáky v rámci 
programu „školní mléko“ 
Závěr kontroly: 
- při prodeji dotovaných mléčných výrobků pro žáky Základní školy UNESCO byly dodrženy 

výměry MF č. 01/2006 a 07/2006 a nařízení vlády č. 205/2004 Sb., a nebylo shledáno porušení 
cenových předpisů podle § 15 zákona o cenách. 

Dne 31. srpna 2007 byla na škole provedena kontrola pojistného, provádění nemocenského pojištění 
a plnění úkolů v důchodovém pojištění. 
Závěry:  
- kontrolou vyplacených dávek nebyly zjištěny přeplatky a nedoplatky na dávkách nem. pojištění 
- při provádění důchodového pojištění nebyly zjištěny nedostatky 
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9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

Rozbor hospodaření za rok 2006 

            9/1  Příjmy  
 
a) dotace na provoz 3 468 000,00 Kč
b) dotace na přímé neinvestiční výdaje 20 234 590,00 Kč
c) výnosy z pronájmů 230 187,50 Kč
d) výnosy z hostinské činnosti 579 797,00 Kč
f) vlastní příjmy organizace 2 344 654,68 Kč
Příjmy celkem 26 857 229,18 Kč

 
Vlastní příjmy tvoří: 
 
- tržby za služby 255 004,85
- tržby za stravování žáků 1 755 619,00 Kč
- tržby – školní družina 80 720,00 Kč
- úroky 17 600,91 Kč
- použití rezervního fondu 71 029,00 Kč
- použití fondu odměn 25 493,00 Kč
- jiné ostatní výnosy 122 524,42 Kč
- náhrady za poškození majetku 3 244,50 Kč
- plnění od pojišťovny – pracovní úraz 13 419,00 Kč
Celkem 2 344 654,68 Kč

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

vybudována zpevněná parkovací plocha v hodnotě 176 253,30 Kč. Na údržbu chodníků byla 
pořízena sněhová fréza v hodnotě 60 020,00 Kč .  Ze sponzorských prostředků byla pořízena 
interaktivní tabule v hodnotě 68 996,00 Kč.  

b) Neinvestiční náklady: 

 Náklady na přímé neinvestiční výdaje ve školství: 
 
Spotřeba materiálu:   

Školní potřeby pro 1. třídy 6 983,00 Kč
Učebnice 175 302,77 Kč
Učební pomůcky 112 746,60 Kč
Učební pomůcky – integrace 5 637,70 Kč
Předplatné novin a časopisů 2 991,00 Kč
ICT - Infrastruktura 349 800,00 Kč Účelové prostředky
Osobní ochranné prostředky 44 026,60 Kč
Odborná literatura DVPP 7 029,00 Kč

Cestovné: 34 215,50 Kč
Ostatní služby: 

Služby LVK – doprava, pobyt 24 982,50 Kč
Vložné na DVPP 37 460,00 Kč
Vložné na školení - ostatní 4 330,00 Kč
Plavecký výcvik 89 590,00 Kč
Výukové programy 10 847,83 Kč
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ICT – softwarové produkty 7 200,00 Kč Účelové prostředky
ICT - konektivita 35 000,00 Kč Účelové prostředky

Mzdové náklady 14 083 623,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 4 905 147,00 Kč
Zákonné sociální náklady – FKSP 276 272,00 Kč
Ostatní sociální náklady 300,00 Kč
Zákonné pojištění odpovědnosti - úrazy 57 606,00 Kč
Jiné ostatní náklady 14 004,00 Kč
Celkem: 20 285 094,50 Kč

Vysvětlivky:  DVPP – další vzdělávání pedagogických pracovníků 
                       ICT – informační a komunikační technologie 
 
 
Náklady financované z prostředků zřizovatele a vlastních příjmů 
 
Přehled čerpání energií v roce 2006: 
                                                                                                                                               v Kč 

Náklady Rozpočet Skutečnost Čerpání (%) 
Elektřina 504 400,00 471 835,75 93,54

Voda 232 000,00 219 229,95 94,49
Plyn 1 167 000,00 1 321 545,92 113,24

Celkem 1 903 400,00 2 012 611,62 105,73
 
 Náklady na plánované i neplánované opravy za sledované období  činí  

335 800,43 Kč 
 
      Stručný přehled provedených oprav a údržby:  

 
- opravy učebních pomůcek ve výši  416,50 Kč 
- opravy strojů a zařízení v celkové výši 126 817,10 Kč – oprava systému řízení a výměna 

regulátoru vypouštění v kotelně, oprava mycího stroje, kopírovacího stroje, sekačky, pánve, 
škrabky brambor      

- oprava hasících přístrojů ve výši 4 087,65 Kč 
- oprava potrubí ve výši  28 492,50 Kč 
- pročištění a monitoring ležaté kanalizace ve výši 8 900,00 Kč  
- údržba software ve výši 16 170,00 Kč 
- oprava TV nářadí ve výši 1 757,00 Kč 
- oprava prosklené stěny v učebně ve výši 20 790,30 Kč 
- oprava světelného ukazatele v tělocvičně ve výši 6 618,78 Kč 
- oprava školních hodin ve výši 8 622,80 Kč 
- oprava parket v tělocvičně ve výši 4 218,00 Kč  
- malování a nátěry /školní jídelna/ ve výši 69 860,50 Kč 
- nátěr oken /školní jídelna/ ve výši 13 071,00 Kč 
- oprava domácích telefonů ve výši 2 400,00 Kč 
- oprava žaluzií ve výši 6 068,00 Kč 
- oprava osvětlení v hodnotě 5 600,00 Kč 
 
 Celkové náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku činí 

201 202,04 Kč. 
- nábytek do počítačové učebny  v hodnotě 94 307,00 Kč 
- koberec do počítačové učebny v hodnotě 7 609,00 Kč 
- keramická tabule do počítačové učebny v hodnotě 5 355,00 Kč 
- úklidový vozík v hodnotě 3 188,00 Kč 
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- tiskárna v hodnotě 3 741,00 Kč 
- fréza v hodnotě 1 599,00 Kč 
- stůl na stolní tenis v hodnotě 3 580,00 Kč 
- čistící zóna v hodnotě 1 625,00 Kč 
- bruska úhlová v hodnotě 4 490,00 Kč 
- rozbočovače  internetové sítě  v hodnotě 14 756,00 Kč 
- drobné vybavení do školní jídelny a školy v celkové hodnotě 18 783,20 Kč 
- vysavač v hodnotě 2 599,00 Kč 
- částečná úhrada počítače do školní jídelny v hodnotě 5 568,00 Kč 
- multifunkční zařízení v hodnotě 10 035,70 Kč 
- přenosné hasící přístroje v hodnotě 4 522,00 Kč 
 
 V hodnoceném období bylo provedeno  technické zhodnocení majetku v celkové hodnotě  

62 083,30 Kč – zhodnocení serveru, software ve školní jídelně, instalace látkových žaluzií a 
rolet, elektroinstalace v počítačové učebně, lepení koberců na stěny -  nástěnky. 

 
 V hodnoceném období byly provedeny revize zařízení v celkové hodnotě 85 416,95 Kč.  

 
 Informativní přehled čerpání nákladů na služby a jiné ostatní náklady: 

       
 vývoz odpadu 61 241,33 Kč
 poštovné 11 414,00 Kč
 poplatky za telefon 137 869,72 Kč
 nákup software 5 120,77 Kč
 nájemné za bazén 80 260,00 Kč
 zpracování mezd 97 473,05 Kč
 ostatní služby                110 895,80 Kč
 bankovní poplatky 30 473,00 Kč
 pojištění  50 688,00 Kč
 nájemné-mantinely 6 666,00 Kč

 
V položce ostatní služby: zajištění požární ochrany a BOZP, částečná úhrada poplatků za internet, 
deratizace, výroba klíčů, fotopráce, pravidelný servis centrálního kopírovacího stroje a další drobné 
služby. 
 
Náklady na doplňkovou činnost organizace 
 
Celkový objem nákladů  749 743,69 Kč
z toho: 
Spotřeba materiálu 277 285,37 Kč
Spotřeba energií 75 291,30 Kč
Služby 17 063,02 Kč
Mzdové náklady 270 444,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 93 324,00 Kč
Zákonné sociální náklady 5 172,00 Kč
Odpis nedobytné pohledávky 10 000,00 Kč
Jiné ostatní náklady 1 164,00 Kč

 
Náklady financované z ostatních zdrojů 
 
a) V hodnoceném období škola čerpala finanční prostředky darů od sponzorů na financování 
neinvestičních nákladů v celkové výši 57 025,00 Kč: 
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- sportovní vybavení v hodnotě 35 000,00 Kč 
- vstupné pro účastníky poznávací exkurze  do Velké Británie  ve výši 10 000,00 Kč 
- ceny pro vítěze soutěže ŽA-LI-FLO ve výši 4 700,00 Kč 
- úhrada nákladů na šachový turnaj žáků ve výši 2 325,00 Kč 
- materiál na výrobu vánočních výrobků určených na jarmark ve výši 2 000,00 Kč 
- nový počítač do školní jídelny ve výši 3 000,00 Kč (částečné financování) 
 
b) Škola obdržela grand od Národní agentury SOKRATES na financování projektu mezinárodní 
spolupráce škol na období roků 2006/2007. V roce 2006 se uskutečnila přípravná návštěva učitelky 
anglického jazyka ve Finsku a návštěva partnerské školy v Německu. Celkem v roce 2006 škola 
obdržela prostředky ve výši 156 361,50 Kč. Náklady na realizaci projektu v roce 2006 činí  122 
524,42 Kč. 
 
 
9/3  Finanční fondy 
 
Fond odměn 
 
Počáteční stav k 1.1.2006   20 549,00 Kč
Tvorba z hospodář. výsledku  2005 41 000,00 Kč
Čerpání – vyplacené odměny 25 493,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2006 36 056,00 Kč

 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
 
Počáteční stav k 1.1.2006 158 136,53 Kč
Tvorba fondu: 
- základní příděl 281 444,00 Kč
Čerpání fondu: 
- Příspěvek na stravování  68 565,00 Kč
- Příspěvek na rekreaci, sport 81 559,00 Kč
- Penzijní připojištění 41 200,00 Kč
- Kultura a tělovýchova 63 192,80 Kč
- Předplatné novin a časopisů 780,00 Kč
- Dary nepeněžní 5 792,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2006: 178 491,73 Kč
Půjčky zaměstnancům: 
Počáteční stav k 1.1.2006 74 290,00 Kč
Poskytnuté půjčky 55 905,00 Kč
Splátky půjček 76 195,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2006 54 000,00 Kč

 
Rezervní fond: 
 
Počáteční stav k 1.1.2006 47 041,07 Kč
Tvorba fondu: 
- příděl ze zisku 2005 166 533,49 Kč
- přijaté tuzemské dary 97 200,00 Kč
Čerpání fondu: 
- použití tuzemských darů 73 696,00 Kč
- převod do fondu reprodukce majetku 100 000,00 Kč



 

 
 

23

- dokrytí výdajů 2006 17 356,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2006: 119 722,56 Kč

 
V hodnoceném období škola obdržela peněžní dary v celkové výši 147 200,00 Kč. Z této částky 
bylo 68 996,00 Kč účelově určeno na nákup investice – interaktivní tabule /viz fond reprodukce 
majetku/. Finanční prostředky  byly čerpány  v souladu s podmínkami uvedenými ve sponzorských 
smlouvách. 
 
 
Fond reprodukce majetku: 
 
Počáteční stav k 1.1.2006 21 125,00 Kč
Tvorba fondu: 
- tvorba z odpisů 18 348,00 Kč
- převod z rezervního fondu 100 000,00 Kč
- investiční dotace 100 000,00 Kč
- dary na investice 68 996,00 Kč
Čerpání fondu: 
- zpevněná plocha 176 253,30 Kč
- sněhová fréza 60 020,00 Kč
- interaktivní tabule  68 996,00Kč
Konečný stav k 31.12.2006: 3 199,70 Kč

 
9/4  Celkový hospodářský výsledek 
 
V hodnoceném období škola dosáhla v celkovém hospodaření zisk ve výši 61 243,99 Kč: 
 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:                                                          1 003,18 Kč 

 Hospodářský výsledek z doplňkové činnosti:                                                 60 240,81 Kč 
  
 
10. ZÁVĚR 
 
V uplynulém školním roce škola pokračovala ve vizi preference jazykového vzdělávání a tomuto 
cíli směřovala i zpracování školního vzdělávacího programu, který byl dokončen v srpnu roku 
2007, předložen k seznámení školské radě a podle kterého je zahájena výuky v 1.a 6. ročníku 
základního vzdělávání k 1.9.2007. V důsledku vývoje základního školství a trendu flexibility  
školních vzdělávacích programů je školní vzdělávací program zaměřen částečně i na podporu 
přírodovědných oborů. 

Škola se 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 se o co nejlepší 
začlenění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami do základního vzdělávání a podporuje 
aktivity nadaných žáků úpravou jejich vzdělávacích plánů. 

Vzhledem k odborné kvalifikaci pedagogických pracovníků a materiálnímu zázemí školy věříme, že 
se nám daří plnit úkoly školy – nabídnout co nejlepší poskytování služby základního vzdělávání. 

Zhodnocení návrhů a připomínek pro rok 2006/2007 uvedených ve výroční zprávě za školní rok 
2005/2006: 
- věříme, že se nám daří vytvořit nové tvůrčí klima v ročnících 1. stupně 
- zdárně jsme dokončili školní vzdělávací program a zahájili jsme výuku podle ŠVP 
- plníme projekt Comenius, nedaří se však jeho výraznější implementace do výuky cizích jazyků  
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Návrhy a připomínky pro školní rok 2007/2008:  
Aktivně zapojit většinu školy do plnění 2.a 3. roku projektu Comenius. 
Zpracovat projekty v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost z fondů EU a využít je 
k modernizaci vzdělávání cizích jazyků. 
Zaměřit vzdělávání v rámci DVPP na vzdělávací oblasti ŠVP. 
 
 
Zprávu zpracoval: RNDr. Josef Snopek, ředitel školy 
 
 
Datum zpracování zprávy: říjen 2007 
Datum předání školské radě: 16. října 2007 
Datum schválení školskou radou: 7. listopadu 2007 


