
 

Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY  

ŠKOLNÍ   ROK    2007 - 2008

        SESTAVILA: PAEDDR. DAGMAR BISTRÁ

www.zsvysluni.cz



OBSAH

Část I.

 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE STR.   3

ČÁST II.

 CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ STR.  4 - 7

ČÁST III.

 VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY STR.  8 - 12

ČÁST IV.

 ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY STR.  13 - 17

ČÁST V.

 POČTY ŽÁKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ STR.   18 

ČÁST VI.

 VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ STR.  19 - 37

ČÁST VII.

 VÝSLEDKY INSPEKCÍ A KONTROL STR.  38

ČÁST VIII.

 ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY STR.   39 – 47

PŘÍLOHY

2



ČÁST I.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE

Název školy:       Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres     
                           Uherské Hradiště

Právní forma: příspěvková organizace (od 1. 1. 2002)

IZO školy: 102 743 266 základní škola

Součásti školy a jejich IZO: 119 100 479 školní družina
119 100 941 školní klub
103 267 808 školní jídelna

dopravní hřiště
        

IČO: 70 932 310

DIČ: 338-70932310

Zřizovatel: Město Uherský Brod, právní forma: obec,  Masarykovo nám. 
100, Uherský Brod, okres Uherské Hradiště, IČO: 00 291 463

Ředitelka školy – statutární orgán: PaedDr. Dagmar Bistrá, 
        nám. Svobody 937, 688 01 Uh. Brod

                           pověřena zřízením k 1. 8. 2000
                            konkurz – červen 2000

                                  jmenována do funkce – 1. 8. 2000

Statutární zástupce ředitelky :          Mgr. Šárka  Votavová, 
        Jabloňová 2470, 68801  Uh. Brod
        výběrové řízení – květen 2006

                                    jmenován do funkce: 1. 8. 2006

Kontakt na zařízení: Tel.: 572 634 460,
e-mail: dagmar.bistra@zsvysluni.cz
web: www.zsvysluni.cz

Založení školy: 1.9.1976
Zařazení do rejstříku škol: poslední změna v zápise k 24.9.2007
Identifikační číslo ředitelství: 600 124 541

Rada školy: Ustanovena ve školním roce 2005-2006
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ČÁST II.

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ

Škola má právní subjektivitu od 1. ledna 2002. Školní budova byla dostavěna v srpnu 
1976. A ve školním roce 2006-2007 jsme oslavili 30 let své existence. Do školy docházejí též 
žáci  z okolních  obcí  Bánov,  Březnice,  Březová,  Doubravy,  Drslavice,  Havřice,  Hradčovice, 
Komňa, Korytná, Květná, Lhotka, Lípa, Nezdenice, Nivnice, Pozlovice, Prakšice, Strání, Těšov, 
Újezdec u Luhačovic, velký Ořechov,  Vlčnov a Záhorovice. 

Počet žáků: 346   k  13.9.2007

Počet tříd: 17

Počet oddělení školní družiny: 2

Počet oddělení školního klubu: 1 ( 19   kroužků)

Počet učitelů: 28 (23,409 přepočtených úvazků)

Počet vychovatelek: 3  ( 2,7 přepočtených úvazky)

Počet správních zaměstnanců: 9 ( 7 přepočtených úvazků)

Počet zaměstnanců školní jídelny: 8 (7,687 přepočtených úvazků)

Vzdělávací program/učební dokumenty:

Výuka, vzdělávání a hodnocení žáků ve školním roce 2007-2008:

1. ročník – vyučujeme vzdělávací program nového oboru 79-01-C/01 Základní škola /ŠVP 
– Otevřená škola/

2.-5. ročník -  se řídí vzdělávacím programem "Národní škola" č. j. 15724/97-20 

6. ročník – vzdělávací program nového oboru 79-01-C/01 Základní škola /ŠVP – 
Otevřená škola/, dvě alternativy programu pro žáky s jedním a se dvěma cizími jazyky 

7.–9. ročník - Základní škola" č. j. 1684/96-2 a v každém ročníku pracuje jedna třída dle 
programu rozšířená výuka jazyků, která pracuje podle učebního plánu č. 16333/96-22-21.

Učební plány všech ročníků školy vytváří organizační a obsahové podmínky pro realizaci 
záměrů vzdělávacích programů a přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem žáků.

Počet odborných učeben:           13

Počet 
tříd

Počet 
žáků 

celkem

Průměrný počet 
žáků na třídu

Počet oddělení 
školní družiny

Počet oddělení 
ŠK / počet 

kroužků
17 346 20,35 2 1 / 19
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Počty žáků ve školním roce 2007 - 2008

třída počet chlapců počet dívek počet žáků celkem
I. A 12 5 17
I. B 13 4 17
II. A 13 8 21
III. A 8 8 16
III. B 7 9 16
IV. A 12 7 19
IV. B 8 8 16
V. A 12 8 20
V. B 10 9 19
VI. A 14 16 30
VII. A 13 1 14
VII.C 10 10 20

VIII. A 20 11 31
VIII. C 5 21 26
IX. A 16 7 23

IX. B 9 11 20

IX.C 9 12 21
celkem: 191 155 346

třída počet chlapců počet dívek počet žáků celkem

1.stupeň 95 66 161

2.stupeň 96 89 185
celkem: 191 155 346

            

Škola  je  úplnou  základní  školou  s komplexní  péčí  o  své  žáky.  Naším  cílem  je 
poskytovat dětem kromě kvalitní výuky také volnočasové aktivity. Žáci školy se účastní celé 
řady  kulturních  a  výchovných  programů,  sportovních  soutěží  a  olympiád.  Během  roku 
využíváme  nabídky  uměleckých  agentur,  žáci  jejich  prostřednictvím  shlédli  v uplynulém 
školním  roce  několik  kvalitních  koncertů,  výchovně-vzdělávacích  pořadů  a  divadelních 
představení. Školní družina nabízí zájmové aktivity žákům od 1. do 5. ročníku, školní klub je 
její alternativou převážně pro žáky 2. stupně školy tzn. od 6. do 9. ročníku a pracuje se v něm 
jak formou nezávazných nabídkových činností,  tak i  formou pravidelné celoroční činnosti  v 
kroužcích. Pořádáme různé akce v rámci školního preventivního programu, o jehož náplň se 
starala v tomto školním roce metodička prevence Mgr.Jana Němečková spolu s výchovným 
poradcem Mgr.Vítězslavem Jančou.

Předností  školy je  poměrně  stabilní  a  odborně  kvalifikovaný  tým pedagogických 
pracovníků, obsáhlé a  moderní vybavení. V bezprostřední  blízkosti  pečujeme o  přírodní 
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areál, který slouží jako klidová zóna  pro některé vyučovací cíle i volný čas. Prostory školy 
jsou vzhledem k současnému počtu žáků nadstandardní svou velikostí, jsou vzdušné. Každým 
rokem  se  mění původní  uniformní  tvář  školy  díky  barvám  a  výtvorům  žáků,  učitelů  i 
vychovatelek ve veselé a příjemné  prostředí.
Pro  výuku  tělesné  výchovy  využíváme  kromě dvou  vlastních  tělocvičen  sportovní  atletický 
stadion Lapač, který přímo sousedí se školou, jako i nedalekého lesa „Amerika“ a polností, dále 
krytý plavecký bazén Delfín nebo zimní stadion.

Součástí  školy  je  žákovská knihovna,  kterou její  správci  pravidelně  rozšiřují  o nové 
tituly  díky  finančním  prostředkům  z  fondu  SRPDŠ,  další  odborné  učebny,  dále  učitelská 
knihovna.  Žáci  i  zaměstnanci  školy  pracuji  na  70  počítačích  připojených  k internetu  a 
propojených  intranetem.  Neomezený  přístup  k internetu  pro  žáky  i  veřejnost  je  zajištěn 
metropolitní síti města a to počítačem ve vestibulu.

Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve 
školní jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Obědy ze školní 
jídelny odebírají další školské subjekty.
   
Pro  žáky  sedmých  a  osmých  ročníků  pořádáme každoročně  lyžařské kurzy v nedalekých 
Beskydách, které jsou pojaty  v sedmém ročníku jako základní, pro žáky osmého ročníku jako 
doškolovací. Žáci měli také možnost v tomto školním roce účastnit se specializovaného výcviku 
jízdy na snowboardech pod vedením proškolených učitelů TV. Tradičním se stal zimní pobyt 
v přírodě s lyžařským výcvikem  pro žáky 1.stupně.  

Žáci  v sedmém  až devátém ročníku si  k povinným předmětům vybírali   v uplynulém roce 
jeden z povinně volitelný předmětů (7. - 9. ročník):             

• péče o dítě – 9.roč.
• ruský jazyk – 9.roč. 
• práce s internetem – 8.roč.
• domácnost - 8.roč.
• informatika – 7., 8.roč.
• konverzace v AJ – 7.,9.roč.
• sportovní hry – 9.roč.

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce (6.ročník):
• Práce s technickými materiály
• Pěstitelství a chovatelství

V rámci předmětu praktické činnosti (7. - 9. ročník) nabízíme:  
• práce s technickými materiály – 7., 8. 

roč.
• pěstitelství a chovatelství - 8. roč.
• práce s internetem – 7., 8.roč.
• svět práce – 9.roč.

Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět:
• náboženství od 1. do 9. ročníku
• angličtina – 1.roč.

Organizace a provoz
Provoz  budovy určený pro žákovské vyučování je stanoven od 7.00 do 16.00 hodin. Vyučovací 
hodiny jsou 45 minut a učební plán je rozvržen dle stanoveného rozvrhu hodin.
Velká přestávka v době od 9:40 hodin je dvacetiminutová a během ní mohou žáci za dobrého 
počasí  pobývat  v přírodním  atriu  školy.  Pro  občerstvení  slouží  dva  nápojové  automaty, 
dodržování  pitného režimu zajišťuje  školní  jídelna  pro žáky I.stupně,  škola je zapojena do 
programu „Školní mléko“ v jehož rámci si mohou žáci kupovat ochucené mléko za sníženou 
státem dotovanou cenu. V tomto školním roce byla ve spolupráci se soukromým subjektem 
otevřena  pro  žáky  školní  kantýna.  Zde  si  malí  i  velcí  mohou zakoupit  svačinku  ve  formě 
čerstvého pečiva, nápojů, ovoce i drobných sladkostí.
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Školní družina funguje denně od 6.30 do 8:00 a od 11.30 do 16:30 hodin. Je určena pro žáky 
prvního  stupně  školy  od  prvního  do  pátého  ročníku.  Vychovatelky  školní  družiny  zajišťují 
doprovod žáků,  kteří  bydlí  v centru  města,  do školy  i  zpět   tak,  aby byla  zajištěna jejich 
bezpečnost.  Žáci  zapsaní  do  školní  družiny  využívají  samostatné  pro  tento  účel  zařízení 
klubovny, dětské hřiště v areálu školy, jindy tělocvičnu či sportovní stadion.

Školní klub pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního 
týdne. Školní klub má na starost 1 vychovatelka, která vede kroužky, připravuje program pro 
žáky  o  volných  hodinách,  podílí  se  na  přípravě  velkých  celoškolních  akcí.  Vedoucími 
jednotlivých kroužků jsou pedagogičtí pracovníci školy a externí pracovníci. Žáci využívají pro 
svou činnost klubovnu ŠK pro žáky 2.stupně, kde pod dozorem vychovatelky tráví svůj  čas 
v době volných hodin a při čekání na odpolední hodiny a na odjezdové spoje. Měli možnost 
zapojit se do nabízeného programu, případně si plnit přípravu na vyučování a domácí úkoly.

Od dubna 2008 máme při Základní škole Na Výsluní  UB v provozu nové dětské  dopravní 
hřiště, které vybudovalo Město Uh.Brod /resp. odbor dopravy a odbor školství/. Toto krásné a 
nově zřízené hřiště včetně odborné učebny pro dopravní výchovu jsme jako škola přebrali od 
zřizovatele,  napomohli  jeho zprovoznění a s příchodem pěkného počasí  se od dubna 2008 
zkušebně  provádí  výuka  a  výcvik.  Dopravní  hřiště  bude  sloužit  především  k  pravidelné 
dopravní výchově žáků základních škol v Uh.Brodě a ze spádových obcích, k dopravní výchově 
dětí  mateřských škol, k akcím spojeným s dopravní výchovou  školních družin, k pořádání  
soutěží s dopravní tématikou, k pořádání akcí pro veřejnost především rodičů s dětmi, k šíření 
propagace prevence dopravních nehod, k zajišťování a distribuci metodického a motivačního 
materiálu pro dopravní výchovu.

Sdružení rodičů a přátel dětí školy spolupracovalo s vedením školy v průběhu školního roku 
na jednotlivých pracovních  schůzkách a finančně  podporovalo   školní  i  mimoškolní  aktivity 
žáků. Hlavní výbor SRPDŠ řeší s vedením školy při pracovních i neoficiálních setkáních palčivé 
problémy ze života školy.  Právě na žádost rodičů došlo v průběhu školního roku ke změně 
rozpisu  vyučovacích  hodin  a  přestávek  v odpoledních  hodinách  tak,  aby  žáci  lépe  zvládali 
odjezdy dopravních prostředků. 
Vyučovací hodiny: 1. hodina   8:00 –   8:45

2. hodina   8:55 –   9:40
3. hodina 10:00 – 10:45
4. hodina 10:55 – 11:40
5. hodina 11:50 – 12:35
6. hodina 12:40 – 13:25 
7. hodina 13:30 – 14:15
8. hodina 14:20 – 15:05

Počet kmenových tříd: 17
Počet odborných pracoven: 13

• velká tělocvična
• gymnastický sál
• jazyková učebna 
• učebna rodinné výchovy a společenských věd
• učebna literatury a žákovská knihovna
• učebna dramatiky
• učebna informatiky 
• učebna výtvarné výchovy
• cvičná kuchyně 
• učebna zeměpisu a hudební výchovy
• pracovna fyziky a chemie
• pracovna  biologie
• dílna pro kovovýrobu a  dřevovýrobu
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ČÁST III.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY

a) Přehled učebních plánů:

1.ročník Základní škola /  ŠVP–Otevřená škola/, 79-01-C/01  
2.- 5. ročník Národní škola  č. j. 15724/97–20
6. ročník Základní škola /  ŠVP – Otevřená škola/, 79-01-C/01
7.- 9. ročník    Základní škola č. j. 1684/96-2  a 

rozšířené vyučování cizích jazyků č.j. 16333/96-22-21

b) Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami

DYSLEKTICKÁ PORADNA. V rámci pomoci žákům se zdravotním oslabením pracuje na 
škole dyslektická poradna.  Dyslektická asistentka Mgr. Soňa Čechová ve spolupráci 
s vedoucí  předmětové  skupiny  Mgr.  Miloslavou  Kryštofovou  a  koordinátorkou  pro 
individuální vzdělávací plán Mgr. Evou Jandáskovou  pracovaly se žáky 2. až 5. ročníku 
v pravidelných týdenních hodinách dyslektické poradny, dále pak tuto práci rozvíjely 
třídní  učitelky  v rámci  hodin  českého  jazyka.  S pomocí  této  péče  a  individuálního 
přístupu  k žákům  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami  se  dařilo  částečně 
kompenzovat  některé  specifické  obtíže.  Děti  se  speciálními  vzdělávacími  potřebami 
docházely pravidelně během roku do dyslektických hodin. 

Na II. stupni jsme měli pouze jednoho integrovaného žáka, kterému se 
věnovala učitelka s kvalifikací speciální pedagog Mgr. Renata Václavíková. Tato práce 
však byla obtížná, protože žák neprojevoval vlastní aktivitu a zájem.

Ve  spolupráci  s PPP  v Uherském  Brodě  byly  sestaveny  celoroční 
individuální vzdělávací plány, které ve všech  případech napomohly zvládnutí daného 
učiva v potřebném rozsahu. Pro žáky nadané škola 6. rokem nabízí třídy s rozšířenou 
výukou cizích  jazyků.  Zde se  žáci  učí  současně dvěma světovým jazykům AJ  a NJ 
v rozsahu 3 - 4 hodin týdně. 
Pedagogové školy  aktivně spolupracují  s PPP v Uherském Brodě, SPC HELP Uherské 
Hradiště, SPC Duha Zlín, dále s odborem sociálních věcí města.  V tomto školním roce 
jsme začali  nově využívat  služeb  školní  psycholožky Mgr.Magdy  Nevařilové.  S její 
pomocí  jsme  řešili  především  případy  komplikovaných  vztahů  mezi  žáky,  osobní  či 
rodinné problémy. Paní psycholožka pracovala při svých úvodních vstupech hlavně na 
tvorbě třídního klimatu.  Tato nová spolupráce se jeví jako velmi přínosná. Pro příští rok 
počítáme s další spoluprací.
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c) Volitelné předměty, předmět praktické činnosti, vzdělávací 
oblast člověk a svět práce v     6.roč.  

Ve školním roce 2007-2008 byly zařazeny volitelné předměty a předmět praktické činnosti 
dle  vzdělávacího  programu  „Základní  škola“,  do  oblasti  člověk  a  svět  práce   dle  ŠVP 
Otevřená škola  následovně:

Praktické činnosti – 7.-9.roč. 
člověk a svět práce – 6.roč.

Hod.dotace Vyučující Počet žáků Obor předmětu Pč

VI. ročník

VI.A 1 p.Janča 15
Práce s technickými 
materiály

VI.A p.Chovancová 15
Práce s Pěstitelství a 
chovatelství

VII. ročník     

VII.A 1 p.Janča 14
Práce s technickými 
materiály

VII.C 1 p.Habáníková 20 Práce s internetem

VIII. ročník     

VIII.A - H 1 p.Janča 20
Práce s technickými 
materiály

VIII.A - D 1 p.Chovancová 11 Pěstitelství 

VIII.C 1 p.Habáníková 21 Práce s Internetem

IX. ročník     

IX.A 1 p.Janča 23 Svět práce 
IX.B 1 p.Janča 20 Svět práce 
IX.C 1 p.Janča 21 Svět práce 

Volitelné 
předměty 7.-9.roč.

Hod.dotace  Vyučující Počet žáků  
VII.ročník  

VII.A 1 p.Habáníková 14 Informatika
VII.A 1 p.Havránková 14 Konverzace v AJ

VIII.ročník     
VIII.A p.Habáníková 31 Informatika
VIII.A 1+ 1 p.Chovancová 11 Domácnost - vaření
VIII.A p.Habáníková 20 Technické kreslení

IX.ročník     

IX.A, IX.B p.Habáníková 43 Informatika
IX.A, IX.B 1+ 1 p.Janča 20 Sportovní hry
IX.A, IX.B p.Havránková 8 Konverzace z AJ
IX.A, IX.B p.Veselá 15 Péče o dítě
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d) Nepovinné předměty

Nepovinný předmět náboženství byl zařazen pro žáky všech ročníků školy.

Nově byl nabídnut pro žáky 1.ročníku nepovinný předmět anglický jazyk. Byl 
vyučován ve dvou 20ti minutových blocích a byl vyučován rodilým mluvčím. 

e) Školní klub 

Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní 

čas.dotace
1. Judo Ing. J. Kostka 3 hod
2. Basketbal Mgr. Vítězslav Janča 4 hod 
3. Vaření Mgr. Hana Chamulová 3 hod
4. Aerobic Vladimíra Bahulíková 4 hod
5. Aerobic pro nejmenší Mgr. Michaela Zálešáková 1 hod
6. Ruský jazyk Mgr. Vladimíra Veselá 1 hod
7. English Conversation Mgr. Gabriela Havránková 1 hod
8. Sportovní hry Mgr. Vítězslav Janča 1 hod
9. Florbal p.Petr Gabriel 3 hod

10. Střelecký kroužek p.František Vávra 2 hod
11. Příprava k přijm.zk. –Čj Mgr. Renata Václavíčková 1 hod
12. Příprava k přijm.zk. -Čj Mgr. Renata Václavíčková 1 hod
13. Čtenářsko-dramatický 

kroužek

Mgr. Miloslava Kryštofová 1 hod

14. Přírodovědný kroužek Mgr. Hana Chamulová 1 hod
   15. Cvičení z matematiky Mgr. Miroslav Dolinský 1 hod
16. Cvičení z matematiky Mgr. Jana Němečková 1 hod
17. Cvičení z matematiky Mgr. Hana Habáníková 1 hod
18. Biologicko-chemický kr. Mgr. Hana Chamulová 1 hod
19. Sportovní hry Mgr. Michaela Chovancová 2 hod

  

f) Výchovné a kulturní akce

Byly  zařazovány dle  měsíčních  plánů  školy  pro  jednotlivé  stupně  školy  či  po ročnících  dle 
uvážení pedagogů. Pestrou paletu kulturních programů zařazovala zástupkyně ředitelky paní 
Mgr.  Votavová po konzultaci  s předsedkyní  metodického sdružení  1.stupně,  dále vedoucími 
předmětových skupin ČJ, D, HV.
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d) Akce konané v     rámci prevence sociálně patologických jevů  

                      Evaluace školní preventivní strategie pro ZŠ Na Výsluní, Uherský Brod
                      pro školní rok 2007/2008

                     ŠMP: Mgr. Jana Němečková

měsíc Název akce Třída Forma Provede  splněno

IX. Adaptační kurz 6.A Animační program
Mgr. Němečková

+org.Adra IX.07

 
Konzultace v PPP UH pro 
zač.metodiky prevence

Mgr. 
Němečková Školení PPP UH IX.07

 Projekt EU Dap2 6.A Dotazník EU Dap2 IX.07

 
Vhodná náplň volného času 
v rámci VZD a VO 6.A Výuka

Mgr. Němečková, Mgr. 
Veselá IX.07

X. Branný závod 9.ročník Závod František Vávra X.07

 
Rytmus ulice-práce 
s tř.kolektivem 6.A Projektové vyuč.

DDM UB+Mgr. 
Němečková X.07

 Rande naslepo II.stupeň Taneční vystoupení Soubor Ondráš, Brno X.07
Setkání školních metodiků 
prevence

Mgr. 
Němečková Školení PPP UH X.07

XI. Kurz břišních tanců
Žačky kroužku 

ŠK Kurz Vladimíra Bahulíková XI.07
Exkurze do vodní elektr. 
Dalešice a jad.el. Dukovany 9.ročník Exkurze

Mgr. Habáníková, Mgr. 
Dolinský XI.07

Přírodovědný Klokan 8.a 9.ročník Soutěž Mgr. Chamulová XI.07

Návštěva SPŠ UB 9.ročník Exkurze
Mgr. Janča, PaedDr. 

Bistrá XI.07

Od Joplina k Metallice
6.A, 7.C, 8.C, 

9.C Koncert
Smyčcový kvartet 

Filharmonie B. Martinů XI.07
Kostelany-PURUS, Práce, 
Mohyla míru, Brno-
Anthropos 8.ročník Exkurze

Mgr. Chamulová, 
PaedDr. Bistrá XI.07

Střelecká soutěž Žáci ŠK Soutěž František Vávra XI.07

Výcvikové setkání peer 
aktivistek

Jana Miličková, 
Jitka 

Zábojníková Výcvik PPP UB XI.07

XII. Divadelní cestopis II. stupeň představení Divadélko bratří Čapků XII.07
Předvánoční celoškolní 
bruslení I.+II.stupeň Bruslení Zimní stadion UB XII.07

Jak mě vidí spolužáci 6.A, 7.C, 8.C Výuka Mgr. Němečková XII.07

Vánoční hvězda 6.A, 7.C Přednáška Dr. Rajchl XII.07

Sportovní dopoledne II.stupeň Sport Mgr. Láska, Mgr. Janča XII.07

I. Basic Lingua 7.C, 8.C, 9.C Testování Jaz.škola RAJZL UH I.08
Proč holky brečí a kluci se 
perou Mgr.Němečková Školení Zlín I.08

Agresivita, agr.chování u dětí Mgr.Němečková Školení PPP UH I.08

Memento 7.-9.ročník Hra o 1 herci Um.agentura RAJCHA I.08
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II.
I.a II.turnus lyžařského 

kurzu a snowboardového k. II.stupeň Kurz

Mgr. Janča,Mgr. Láska, 
PaedDr.Bistrá, 
František Vávra II.08

Kamarádství a třídní kolektiv 6.A Peer program Peer aktivistky II.08
Založení žákovského 

parlamentu II.stupeň Předsedové jedn.tříd II.08

III.
Kurz pro metodiky prevence 

patolog.jevů na školách Mgr.Němečková Dvouleté studium FF UK

Seminář pro učitele VV Učitelé VV Seminář fa Aurednik III.08
Prevence rizikového chování 

a úrazovosti Peer aktivisté Setkání PPP UB III.08

Seminář o diskriminaci Pedagogové Školení III.08

IV. Současná populární hudba II.stupeň Koncert Skupina MARBO IV.08

SCIO testy Aj 7.C, 8.C Testování Mgr. Havránková IV.08

Den Země I.a II. stupeň Aktivity DDM UB IV.08
Udělej něco pro lepší životní 

prostředí! I.a II.stupeň Úklid IV.08

Prezentace SOS linky Zlín Mgr.Němečková Školení PPP UH IV.08

V.
Výcvikové setkání na 

Smraďavce Peer aktivistky Soustředění PPP UH V.08

Projekt EU
PeadDr.Bistrá, 

Mgr.Janča V.08

VI. Exkurze do Příbrami Výběr žáků 8.A Exkurze
MuzeumIII.odboje, 

skanzen Vojna VI.08

Tajemství filmového plátna 9.A, B Kulturní pořad Pražští umělci VI.08
Slavnostní vyzaření žáků 

9.tříd Kulturní program Žáci 9.tříd+ŠK VI.08

Kronika rodu Spiderwicků 6.A, 7.C
Filmové 

představení Kino UB VI.08
Slavnostní přijetí vybraných 

žáků a učitelů u starosty 
města Slavnostní přijetí VI.08

K prevenci sociálně patologických jevů jsou využívány nejrůznější učební pomůcky a materiály:
 VHS kazety – Řekni drogám ne, Oči hadů, Láska je láska, Jak se nestát obětí, 

Ty a drogy, Silný proti slabému, Kouření a já, a mnoho dalších.
 Literatura – např. Důvěrně a otevřeně o sexualitě, Agresivita a šikana mezi 

dětmi, Hry pro život, Drogová závislost, Alkohol, drogy a vaše díte, a další.
 Nástěnka prevence s důležitými telefonními kontakty a informacemi – 

učebna Výchovy kje zdraví a Rodinné výchovy
 Vzorky zdarma – O dospívání (Johnson and Johnson), Čas proměn (Procter 

and Gamble, Allways)

ČÁST IV.
ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY

a) Celkový počet pracovníků školy

ŠKOLA  - učitelé
Povolený přepočtený  počet - 2007 27,24
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Skutečný počet ped.zaměstnanců 28
Celkový počet přepočt. zaměstnanců 23,409

pracovní zařazení
počet 

pracovníků
Ředitelka 1
Zástupkyně ředitelky 1
Výchovný poradce 1
Učitelé (včetně výše) 28

ŠKOLNÍ  DRUŽINA –ŠKOLNÍ KLUB 
vychovatelky

Povolený přepočtený počet - 2007 3,76
Skutečný počet zaměstnanců 3,00
Počet přepočtených zaměstnanců 2,70
Dohody ostatní

pracovní zařazení
počet 

pracovníků
Vedoucí vychovatelka 1
Vychovatelka 2

ŠKOLNÍ  JÍDELNA
Povolený přepočtený počet- 2007 8,18
Skutečný počet zaměstnanců 8,00
Počet přepočtených zaměstnanců 7,687

pracovní zařazení
počet 

pracovníků
Vedoucí jídelny 1
Vedoucí kuchařka 1
Kuchařka 6

SPRÁVNÍ  ZAMĚSTNANCI
Povolený přepočtený počet- 2007 6,80
Skutečný počet zaměstnanců 9
Hrazeno z jiných zdrojů 0,5 + DPČ
Přepočtených 7,0

pracovní zařazení
počet 

pracovníků
Školník 1
Hospodářka 1
Pracovnice úklidu 6
Účetní– DPČ z jiných zdrojů 1

b) Věková struktura pracovníků

13

Počet pracovníků

Věkové rozmezí učitelé
vychovatelky

správní zam. pracovníci ŠJ

              29 let 6 2 0 0

              30 - 39 let 6 0 0 2

              40 - 49 let 9 1 7 4

     50 let až do vzniku nároku na SD 5 0 2 2

              Důchodci 3 0 0 0



c) Seznam pracovníků školy

PEDAGOGIČTÍ

Bahulíková Vladimíra
PaedDr. Bistrá Dagmar
Mgr. Čechová Soňa
Mgr. Dolinský Miroslav
Mgr. Habáníková Hana Správní

Mgr. Havránková Gabriela
Mgr. Hrubošová Renata Brumovský Antonín
Mgr. Hýžďal Jan Brožková Helena
Mgr. Chamulová Hana Daněčková Marie
Chernel Andras Harrison Jančová Tatiana
Mgr. Chernelová Stanislava Koníčková Hana
Mgr. Chmelinová Marie Rybárková Ludmila
Mgr.Chovancová Michaela Řezníčková Božena
Mgr. Janča Vítězslav Steinerová Jana
Mgr. Jandásková Eva Štukavcová Ludmila
Bc.   Josefíková Marcela

Mgr. Jurigová Hana
Mgr. Kryštofová Miloslava

Mgr. Láska Jaromír
Mgr. Machalová Monika
Mgr. Němečková Jana

Zaměstnanci ŠJ

Svobodová Dagmar Adami Miroslava
Mgr. Václavíčková Renata Bedlivá Jana
Vanďurková Hana Lásková Romana
Vávra František Machalová Anna
Mgr. Veselá Vladimíra Řezníčková Miroslava
Mgr. Vokšický Libor Svobodová Zdeňka
Mgr. Votavová Šárka Trtková Dagmar
Mgr. Zetíková Marcela Vaculíková Marie

Mgr. Zálešáková Michaela
Mgr. Žáková Michaela
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d/ Údaje o pedagogických pracovnících

Ped.prac
.

os.čís.

Pracovní 
zařazení, 
funkce

Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 
obor, aprobace

Roků 
ped. 

praxe
5906 ředitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st.,TV 17
96600 učitelka 1,0 Pedagogika předškolního věku 12
14923 učitel 1,0 Učitelství,VŠ, M , F 23
23504 Učitelka      Z 1,0 Učitelství,VŠ, Aj, Nj 2
23503 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, M, Tech.kreslení 25
29544 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st. 16
30903  učitel          D 0,270 Učitelství,VŠ, TV, Bi, Bv 42
31117 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Bi, Ch 19
31316 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Vv, Čj 26
78905 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st., Aj 32
78900 učitelka 0,955 Učitelství, VŠ, Tv 12
32745 učit.,vých.por 1,0 Učitelství,VŠ, Tv, Bv 14
19103 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 27
34713 učitelka 0,955 Učitelství,VŠ, Nj 10
35155 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 30
78711 Učitelka      Z 1,0 Učitelství,VŠ, M, Ov 2
49119 Učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Čj, D 3
73307 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 32
46506 učitel 1,0 Učitelství,VŠ, Z, Tv 23
90310 Učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, D, Rv, Rj 27
91707  Učitel          D 0,636 Učitelství,VŠ, M, Tech. práce 43
96916 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 6
98317 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 6
88954 učitelka 1,0 Učitelství, VŠ, Čj, pec.pedag. 9
96624 učitelka 1,0 Učitelství, VŠ, 1.st. 4
92103 Zástupkyně 1,0 Učitelství, VŠ, 1.st. 16

89385 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 6
35555 vychovatelka 0,7 Rodinná škola 5
49700 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 29
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e) Počet aprobovaných učitelů v     jednotlivých předmětech  

Předmět muži ženy celkem
Český jazyk 0 2 2
Anglický jazyk 0 2 2
Německý jazyk 0 1 1
Matematika 2 2 4
Občanská výchova 0 1 1
Tělesná výchova 2 2 4
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Zeměpis 1 0 1
Dějepis 0 2 2
Přírodopis 0 1 1
Hudební výchova 1 1 2
Výtvarná výchova 0 1 1
Fyzika 1 0 1
Chemie 1 1 2
Rodinná výchova 0 1 1
Praktické činnosti 0 1 1
Učitelství pro 1.stupeň 0 9 9
Vychovatelství 0 2 2

Počet pedagogů-mužů 6
Počet pedagogů-žen 22

celkem 28

g) Údaje o nepedagogických pracovnících 

Ostatní 
pracovníci

os. čís.

Pracovní 
zařazení Úvazek

Stupeň vzdělání, 
obor

7719 uklízečka 1.0 SO
7927 Školník 1.0 SO, stavební zámečník
13323 uklízečka 1.0 základní
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41106 uklízečka 1.0 SO, mechanik el. zaříz.
70526 uklízečka 1.0 SO, obráběč kovů
71307 uklízečka 1.0 SO, bižuterie
78340 hospodářka 1.0 ÚSO, ekonomika
84144 uklízečka 1.0 základní
311 kuchařka 1.0 SO, kuchařka
42323 kuchařka 0.687 SO, kuchařka
32500 účetní DPČ ÚSO, ekonomika
49119 kuchařka 1.0 SO, konzervářka
71315 kuchařka 1.0 základní
46521 kuchařka 1.0 SO, kuchařka
79302 kuchařka 1.0 SO, kuchařka
86912 vedoucí  ŠJ 1.0 ÚSO, dietní sestra
88960 kuchařka 1.0 základní

Počet správních - mužů 1
Počet správních - žen 16
celkem 17

ČÁST V.

POČTY ŽÁKŮ A JEJICH ZAŘAZENÍ

  I. STUPEŇ ZŠ

Školní  rok 1. roč. 2. roč. 3. roč. 4. roč. 5. roč. Celkem
tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci

  stav 2007 - 2008 2 34 1 21 2 32 2 35 2 39 9 161
  předpoklad 1 20 2 34 1 22 2 31 2 34 8 141
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         2008 - 2009

  II. STUPEŇ ZŠ

Školní  rok 6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. Celkem
tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci

  stav 2007 - 2008 1 30 2 34 2 57 3 64 8 185
  předpoklad 
         2008 - 2009 2 35 2 32 2 32 2 55 8 154

  ŠKOLNÍ  DRUŽINA + ŠKOLNÍ  KLUB

Školní  rok
školní 

družina školní klub
odd. žáci odd. žáci

  stav 2007 – 2008 2 60 1 244
  předpoklad 
         2008 – 2009 2 60 1 200

  ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2008/2009

  Zapsáno 22
  Odklady 5

Počet integrovaných žáků v jednotlivých ročnících

  Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

  Počet integrovaných žáků 0 0 2 4 1 0 1 0 0

ČÁST VI.

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ

a)  Údaje o výsledcích vzdělávání

Ročník

Počet Prospělo Prospělo Neprospěl Neklasifikováno Opravné zk.

žáků
s 

vyznam.    
1. 34 34 0 0 0 0
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2. 21 21 0 0 0 0
3. 31 27 4 0 0 0
4. 35 23 12 0 0 0
5. 38 32 5 1 0 0
6. 30 11 19 0 0 0
7. 34 9 24 1 0 0
8. 57 28 28 1 0 1
9. 64 18 45 1 0 1

Celkem 344 203 137 4 0 2

Pozn.: V závěru výroční zprávy jsou jako přílohy připojeny přehledy prospěchu 
jednotlivých ročníků a souhrnné statistiky tříd.

b) Zpráva výchovného poradce o průběhu 1.kola přijímacího řízení 
     na SŠ - (školní rok 2007/2008)

Celková statistika 1.kola přijímacího řízení na SŠ :

(BPZ …bez přijímacích zkoušek )

Přihlášku do 1.kola přijímacího řízení na SŠ podalo všech 65 žáků devátého ročníku. Z toho 
62 žáků, tj.95,39 % , jich bylo přijato. Z celkového počtu přijatých tvoří nezanedbatelnou 
část 87,69 % =57 žáků(více než tři čtvrtiny), jež byli přijati bez přijímacího řízení( 2 na 
odvolání GJAK Uh.Brod).

Celkově velkou úspěšnost nemohou znehodnotit ani 3 žáci ,kteří v tomto kole neuspěli.Jedná 
se vesměs o jedny z  nejnadanějších dětí,jež se hlásily na nejnáročnější SŠ.Tito žáci mají velmi 
vysokou naději být přijati ve 2.kole přijímacího řízení.
To potvrzují i kladné ohlasy z jimi zvolených SŠ, kde se již všichni informovali
o možnosti přijetí, popř. zde již odevzdali přihlášku ke 2.kolu přijímacího řízení.
Největší zájem je o gymnázia.
Přejeme naším žákům mnoho úspěchů ve 2.kole a přijatým pevné nervy a hodně štěstí při 
studiu na jimi zvolených středních školách.

Třída Poče
t
 žák
ů

Počet 
přijatých
(z toho BPZ )

% přijatých
( % přijatých BPZ)

Počet 
nepřijatých

9.A 22 21 (20) 100% (95,24%) 0
9.B 21 19 (18) 90,48% (85,71%) 2
9.C 22 21 (19) 95,46% (86,36%) 1

Celkem 65 62 (57) 95,39% (87,69%) 3
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c) Zpráva výchovného poradce o průběhu 2.kola přijímacího řízení 
     na SŠ  (školní rok 2007/2008)

Celková statistika 2.kola přijímacího řízení na SŠ :
 
Ze statistiky 1.kola vyplývá,že 2.kola se měli zúčastnit 3 žáci.
Přihlášku do 2.kola přijímacího řízení na SŠ ji podali všichni 3 . Vzhledem k možnosti 
podat libovolné množství přihlášek, jich bylo podáno 9. Všichni byli přijati na všechny školy. 

(Statistika 2.kola)  
Třída Počet žáků % přijatých Počet nepřijatých

9.A 0 100% 0
9.B 1 100% 0
9.C 2 100% 0

Celkem 3 100% 0

Všem přejeme hodně úspěchů na nových školách i v jejich osobním životě.

d) Seznam škol, kam byli přijati naši žáci -šk.rok 2007/2008

Počet žáků 9. tříd           :   65
Celkem          :   65
Přijato v roce 2008         :   65  ( 100 % )

ŠKOLA POČET PŘIJATÝCH ŽÁKŮ % PŘIJATÝCH ŽÁKŮ
Gymnázium UB 9 13,8 %
Gymnázium UH 1 1,5 %

Gymnázium Velehrad 1 1,5 %
Gymnázium arc. KM 4 6,2 %
Stř.prům.škola UB 15 23,1 %

Stř.prům.a hotel.šk.UH 2 3,1 %
Stř.šk.prům.a hotel.UH 3 4,6 %

SOŠ Technická Mojmír UH 3 4,6 %
SOŠ UB 3 4,6 %
COPT UB 3 4,6 %

SŠ Mesit UH 1 1,5 %
KOSTKA Vsetín 2 3,1 %

Stř.zdrav.škola Brno 2 3,1 %
Stř.šk.služeb UH 1 1,5 %
SOŠ Luhačovice 4 6,2 %

SŠ oděv.a služeb Vizovice 1 1,5 %
VOŠped.a soc. KM 2 3,1 %

SOU Litovel 1 1,5 %
SOU UB 7 10,8 %
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CELKEM 65 100 %

                                                                                    Mgr. Vítězslav Janča, 
                                                                                                     výchovný poradce

e) Pochvaly, výchovná opatření, snížené známky z     chování   
     ve školním roce 2007-2008

Celkem uděleno:
 a/ pochval
 b/ napomenutí třídního učitele
 c/ důtka třídního učitele
 d/ důtka ředitelky školy  

72
42
25
20

Počet udělení 2. stupně z chování
Počet udělení 3. stupně z chování

13
3

f)  Závažné výchovné problémy

Závažné  výchovné  problémy  se  řeší  průběžně  na  pedagogických  poradách,  dále 
v případech,  které  nesnesou  odklad,  na  mimořádných  pedagogických  poradách. 
Při jejich  řešení  spolupracuje  výchovný  poradce,  metodička  prevence,  obvykle  třídní 
učitelé. 
V tomto školním roce jsme k řešení v několika případech přizvali i školní psycholožku. 
Jako  nejzávažnější  jsme  považovali  dva  případy  šikany  v 7.  a  8.  ročníku.  V obou 
případech se na nás obrátili rodiče, ti spolupracovali při celém jejich řešení. Na konci 
školního roku jsme nabyli dojmu, že se prostřednictvím všech zainteresovaných podařilo 
provést úspěšně nápravu tohoto chování a to v obou případech.  

g) Nejvýznamnější školní akce v     průběhu roku  

Výcvikové  kurzy  únor 2008

V tomto školním roce jsme uspořádali  pro  žáky naší  školy  celkem 3 specifické lyžařské či 
snowboardové   kurzy.
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Všechny  se  uskutečnily  v měsíci  únoru  a  k našemu  štěstí  jsme  na  všech  měli  sněhové 
podmínky dobré až velmi dobré, takže bez ohledu na ne příliš příznivou zimu se radujeme, že 
se letošní výcviková sezóna podařila. 

Tradičně už pořádáme pro žáky 1.stupně kurzy, na které nás k naší radosti doprovázejí někteří 
rodiče/  k nejaktivnějším  letos  patřily  maminky  Eva Krejčiříková,  Dáša  Hrochová,  tatínkové 
Radek Balajka a Jiří Josefík i další/ , vydatně nám pomáhají při organizaci, dozorech nad dětmi, 
při nesnadné přípravě lyžařské výzbroje a výstroje pro mladší věkové kategorie lyžařů, ale 
třeba i při  hodnocení nejkrásnějších masek na závěrečném karnevalu. Letos nám na kurz 
přivezli rodiče Lekešovi obrovskou kalorickou bombu v podobě několika plechů sladkostí, takže 
jsme se ještě tři dny krmili dobrotami. 

Děti v průběhu kurzu nejen zvládly lyžařské dovednosti – to ti  úplní začátečníci, jiní 
prohloubili to, co již uměli, ale asi třetina kurzu si přičichla k jízdě na snowboardech a že byli 
úžasně šikovní, potvrdí každý „dospělák“, který tam byl. 

Celotýdenní hra spočívala v honbě na „smajlíky“, smajlíkovské bodování mělo několik 
hodnot, dokonce mohl být i takový, který body v soutěži dětem ubíral, ale takových jsem po 
dobu kurzu rozdali opravdu jen málo. Protože děti zodpovědně přistupovaly ke všemu, co bylo 
třeba.  Samozřejmostí  pro  ně byla  jak  hygiena,  úklid  pokojů,  včasné  příchody k jídlu  ale  i 
trpělivost  na  svahu.  Musím  říct,  že  se  k sobě  vzájemně  chovaly  kamarádsky  a  uměly  si 
navzájem pomoct. Nálada byla celou dobu skvělá a o hraní všeho druhu nebyla nouze. Tak za 
rok  ahóóój.

Specifikace kurzu: Lyžařsko-snowboardový pro žáky 1.stupně
Termín:   4.- 8.února 2008, 5 dní
Místo konání:  Soláň - Bzové, Hotel Luka
Vedoucí kurzu  Mgr. Michaela Chovancová
Věková kategorie účastníků: 1.-5. ročník ZŠ  
Zúčastnění žáci ze škol: ZŠ Na Výsluní, ZŠ Havřice
Celkový počet žáků:  29  
Instruktoři lyžování:  V.Janča, D.Bistrá
Sněhové podmínky:  dobré  
Úrazy:   žádné   
Celkové hodnocení kurzu: výborný   

Letos jsme již druhým rokem v naší škole vyšli vstříc zájmům a požadavků  našich nejstarších 
žáků –  uspořádat  kurz  snowboardingu.  Snowboarding  je  sportem tak  lákavým pro  dnešní 
mladé lidi, že k tomu nemůže být žádný učitel – tělocvikář lhostejný. Alespoň pokud  chce se 
svými žáky držet krok. A to je důvod, proč nabízíme dětem sportovní aktivity jim šité na míru. 
Měli jsme v případě tohoto kurzu štěstí na ty nejlepší sněhové podmínky, které se tuto zimu 
daly v Beskydách potkat.

   Užili jsme si sportování, navazování krásných vztahů, nechyběl slalomový závod na 
bordech, bavili se všichni velmi dobře, dokonce ani tito velcí nepodcenili přípravu na závěrečný 
karneval. Někteří borci předčili své učitele, ale tak už to v životě chodí a o to bylo cennější, že 
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sami poskytovali cenné rady svým méně  zdatným spolužákům. Jestli se dá tento kurz jednou 
větou shrnout, pak by to byla věta:  „Byla to pohoda.“

Specifikace kurzu: Kurz snowboardingu pro žáky 8.-9.roníku  ZŠ
Termín:   17. - 22. února 2008, 6 dní 
Místo konání:  Velké Karlovice, Autocamp Machůzky
Vedoucí kurzu  Mgr.Vítězslav Janča
Věková kategorie účastníků: 8.-9. ročník ZŠ  
Zúčastnění žáci ze škol: ZŠ Na Výsluní, ZŠ Nivnice
Celkový počet žáků:  29  
Instruktoři snowboardingu: M.Chovancová, D.Bistrá
Sněhové podmínky:  velmi dobré  
Úrazy:   žádné   
Celkové hodnocení kurzu: výborný   

Náhled na svah

Klasika, od které rozhodně nemíníme do budoucna upouštět, jsou výcvikové kurzy lyžování na 
sjezdových i běžeckých lyžích pro žáky 7.ročníku. Myslíme si totiž, že by se každé dítě mělo 
jako základní sportovní disciplínu na sněhu naučit lyžovat, a i když potom totálně propadne 
třeba snowboardingu, není o tuto zkušenost ochuzeno. Možná ve věku svých rodičů už nebude 
chtít posedávat na svahu a přilne k pohybu ve volné přírodě právě na běžkách. Ty jsme ale 
letos neměli možnost provětrat. Protože běžecké tratě ve Velkých Karlovicích byly holé. Chvála 
umělému sněhu, protože bez něj bychom toho letos ani na sjezdovkách moc nenalyžovali. A 
tak  dlužno  poznamenat,  že  na  kurzu  sjezdového lyžování  7.ročníku  proběhlo  také  vše  ke 
spokojenosti,  trénovalo  se  plužení,  cvičily  se  oblouky,  jízda  na  vleku  -  rychlopomě  dala 
leckomu také zabrat, ale nakonec všichni zvítězili, kdo se zúčastnili.
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Specifikace kurzu: Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7.ročníku ZŠ
Termín:   24.-29.února 2008
Místo konání:  Velké Karlovice, Autocamp Machůzky
Vedoucí kurzu  Mgr.Jaromír Láska
Věková kategorie účastníků: 7.ročník ZŠ  
Zúčastnění žáci ze škol: ZŠ Na Výsluní, ZŠ Starý Hrozenkov
Celkový počet žáků:  35  
Instruktoři snowboardingu: V.Janča, M.Rapantová. F.Vávra
Sněhové podmínky:  dobré  
Úrazy:   žádné   
Celkové hodnocení kurzu: výborný   

PaedDr. Dagmar Bistrá

Přebírání cen na karnevalu

Dne 31.ledna 2008 u  příležitosti  ukončení  prvního  pololetí  navštívila  naši  školu  umělecká 
agentura  RAJCHA se  svými  představiteli Mgr.  Vítem  Chadimou   a  Oto  Rajmanem 
s protidrogovým programem pro žáky 7.-9.tříd

RADEK JOHN: MEMENTO 

Memento je román o narkomanech. Posluchači - žáci se dostávají do středu dění, do života 
těch, kteří propadli droze, pro něž se stává fetování hlavním či spíše jediným smyslem života. 
Hlavní hrdina Michal Otava pochází z normální rodiny a v 16 letech se nechá partou stáhnout k 
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užívání drog. Román zachycuje 10 let jeho života s drogou a líčí  velmi sugestivně všechna 
stádia působení drogy na lidský organismus a to, k čemu může droga člověka dovést.  Líčí 
cestu, ze které není návratu.Nejednalo se v žádném případě o přednášku, kterou naši žáci 
slyšeli  již  mnohokrát,  předávání  faktů  o  drogové  problematice  je  pravidelnou  součástí 
vzdělávacího programu především v předmětu rodinné výchovy resp. výchovy ke zdraví, ale o 
příběh podle skutečné události, který vyzněl jako memento pro ty, kteří by měli snahu drogu 
okusit. Z tváří žáků i pozornosti, kterou jedinému herci tohoto vystoupení věnovali, je patrno, 
že  si  uvědomují,  jak  závažný  je  tento  současný  problém.  Tento  program pro  naše  žáky 
uhradilo ze svých finančních prostředků Sdružení rodičů a přátel školy. Děkujeme.      D. Bistrá

HODINA VÝCHOVY K     OBČANSTVÍ S     PEER AKTIVISTKAMI  

V pátek 8.  února 2008 měli  žáci  6.A  možnost  osobního  setkání  s našimi  peer  aktivistkami 
v hodině  Výchovy  k občanství.  Peer  aktivistkami  na  naší  škole  jsou Jana Miličková  a  Jitka 
Zábojníková, žákyně 8.A třídy.
Halvním  cílem  hodiny  bylo  řešení  problematických  vztahů  v třídním  kolektivu  formou 
zážitkového programu, miniher.
Na úvod se peer aktivistky šesťákům představily a vysvětlily, co znamená slovo peer (peer = 
vrstevník,  a  proto  jsou  o  nebezpečí  společensky  negativních  jevů  informovány  děti  svými 
staršími spolužáky, tzv. peer aktivisty). 
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Dále si Jana s Jitkou připravily celkem 4 zážitkové hry:
1. hra – vzájemné poznávání – žáci sedí v kruhu, kde je o židličku méně a přebývající žák 

si stoupne doprostřed kruhu a vyzve účastníky, aby si vyměnili místa vždy podle nějaké 
charakteristiky. Např. „Žádám, aby si místa vyměnili ti, co rádi sportují.“ Cílem hry je 
vzájemné poznávání a zjištění, že i člověk, který mi není blízký, může mít se mnou 
spoustu společných věcí.

2. hra – otázka hodnot – každý napíše na kousek papíru urážku nebo ponižující hodnocení, 
které v poslední době slyšel. Následuje diskuze se skupinou o tom, že každý se občas 
setká  s odmítnutím  a  kritikou,  důležité  však  je,  naučit  se  tato  kritická  hodnocení 
přijímat. Ne vždy stejně vyslovená kritika musí vždy urazit, záleží na žebříčku hodnot 
každého jedince.

3. hra – malování pozitivních obličejů – každý namaluje na čtvrtku papíru obličej a k očím 
napíše,  co  v poslední  době  pěkného  viděl,  k uším,  co  pěkného  slyšel,  k puse,  co 
pěkného řekl,  k nosu,  co  pěkného cítil.  Poté  opět proběhne diskuze o tom,  co děti 
namalovaly a napsaly. Co bylo nejtěžší napsat nebo namalovat? Formou této hry si žáci 
uvědomují  svůj  pozitivní  postoj  vůči  svému okolí,  vůči  sobě  navzájem a  vůči  sobě 
samotným.

4. hra – roznášení pomluv – za dveře se pošlou 3 – 4 dobrovolníci (označme je A, B, C, 
D).  Zbylým účastníkům je  přečten kratičký  text.  Může to  být  úryvek z knížky,  text 
z novin apod. Poté je vybrán další dobrovolník (označme jej E), který si text přečte 
znovu  a  snaží  si  z něj  zapamatovat  maximum.  Je  přivolán  první  dobrovolník  (A), 
kterému  dobrovolník  (E)  pošeptá,  co  si  z textu  zapamatoval.  Dobrovolník  (A)  dále 
pošeptá, co si zapamatoval, dobrovolníku (B) a tak dále, až poslední dobrovolník (D) 
sdělí všem ostatním, co se dověděl. Většinou je původní text zcela změněn tím, jak si 
každý  zapamatuje  pro  něj  důležité  věci,  popřípadě  doplní  myšlenkami  vlastními. 
Závěrem je potřeba s dětmi prodiskutovat,  proč jsme asi tuto hru zvolili  a jaké z ní 
plyne ponaučení.

Poznámka: Co je to peer program a jaké jsou jeho principy?

Peer program je pozitivní ovlivňování názorů a postojů mladých lidí prostřednictvím dalších 
mladých lidí. Jedná se tedy o primární prevenci. 

Principy peer programu: 

• Velmi dobrá potencionální schopnost oslovit tu část populace, která může balancovat 
mezi pozitivním a negativním chováním 

• Nabízí dětem alespoň částečně identifikační vzorce chování (kde chybí dítěti vzor může 
mu ho dát peer aktivista) 
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• Do peer programu se dají zapracovat téměř všechna aktuálně ožehavá témata – drogy, 
násilí, šikana, rasismus, rizikové sexuální chování, protože názory vrstevníků odmítající 
tyto projevy přijímají děti lépe než názory dospělých 

• Program využívá aktivitu dětí, nic jim nepředkládá hotové, za pomocí peer aktivistů 
musí eventuelní změnu uskutečnit samy      Mgr.Jana Němečková

NAŠI ŽÁCI A DEN BEZ AUT

V RÁMCI PROGRAMU EVROPSKÉHO TÝDNE MOBILITY A EVROPSKÉHO DNE BEZ AUT
V UHERSKÉM BRODĚ 2007

Žáci 4. ročníku naší školy se aktivně zúčastnili  projektu Den bez aut, která se konala v pátek 
21. září  2007 v dopoledních hodinách na parkovišti  pod Lapačem. Toto místo bylo   jedním 
z vybraných  stanovišť,  kde  prováděli  strážníci  městské  policie  a   Policie  ČR   kontrolu 
dodržování rychlosti vozidel. 
Děti si přibrali za své pomocníky, protože v tento den neukáznění řidiči nebyli trestáni za své 
dopravní přestupky obvyklými tresty jako jsou blokové pokuty. Malí žáčci, kteří je přistihli při 
porušování pravidel silničního provozu, kárali své starší spoluobčany  tak, že jim předali své 
hodnocení. Ti neukáznění obdrželi od malých dětí citron jako symbol kyselé chuti a řidiči, kteří 
byli v souladu s pravidly bezpečnosti, získali sladký pomeranč. Šlo o výbornou spolupráci mezi 
bezpečnostními složkami a dětmi. Z výchovného hlediska jsme zaznamenali nejen to, že i děti 
často upozorní své rodiče-řidiče  na porušování pravidel a my dospělí se máme proč zastydět, 
že děti poznali blíže práci policistů v terénu, ale hlavně tato akce přispěla k samotnému zjištění 
dětí jak je důležité chovat se na cestách do školy i ze školy zodpovědně a bezpečně.

Mgr. Šárka Votavová
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BRIGÁDA - úklidu kolem školy v dubnu 2008 pomohli žáci celé školy. 
Svou aktivní prací docílili vynikajícího výsledku a mohli být na sebe právem pyšní.

Příbram

Dne 5.6.2008 navštívilo  6 žáků 8.ročníku Základní  školy Na výsluní   tématickou exkurzi 
v Příbrami.  Naším  cílem  bylo  poznat  Tábor  VOJNA  ,  který  je  památníkem  obětem 
komunismu z 50.let. Tábor po porážce nacismu začal totalitní režim používat pro své politické 
vězně. Šlo o jeden z tzv. „nápravných táborů“. Původně zde cosi budovali nacisté,  byli zde 
také vězněni váleční zajatci po 2.světové válce, ale nejdéle tento prostor sloužil pro “nápravu 
státně bezpečnostních zločinců“, kteří byli odsouzeni k nejtěžším trestům. Tábor Vojna je nyní 
součástí Hornického muzea v Příbrami, je zrekonstruován a přístupný současným návštěvám, 
které  z něj  mohou  vycítil  silné  memento,  jak  strašlivé  nespravedlnosti  se  minulý  režim 
dopouštěl na vlastních občanech.
Exkurzi  pro  žáky  nejvyšších  ročníků  základních  škol  na  uherskohradišťsku  zorganizovala  a 
zafinancovala Konfederace politických vězňů pobočka UH.Hradiště, která s naší školou v rámci 
zprostředkování vzpomínek žijících pamětníků  totalitního režimu spolupracuje již několik let a 
doplňuje historické pravdy do našich osnov dějepisu a občanské výchovy. Děkujeme.

PaedDr. Dagmar Bistrá
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Škola v přírodě rekreační středisko Kopánky

Škola v přírodě proběhla ve dvou turnusech. Oba turnusy  se uskutečnily na rekreačním 
středisku Kopánky v oblasti Bílých Karpat.

Podzimního termínu od 23. – 27. 9 se zúčastnily třídy  IV.A, IV.B, V.A, V.B. v doprovodu svých 
třídních učitelek  Mgr. Votavové, Mgr. Zálešákové, Mgr. Zetíkové a třídu V.B vyučovala 
v zastoupen tř. učitelky Mgr. Václavíčková.Vedoucí turnusu byla Mgr. Votavová. Zdravotnici 
zajišťovala Mgr. Zálešáková.
Odpolední program připravovaly  vychovatelky pí. Bahulíková a pí. Garžíková.
V dopoledních hodinách probíhala výuka v učebnách hotelu, odpoledne trávily děti v přírodě při 
různých aktivitách.
Celý pobyt se nesl v duchu hry „Osídlování Bílých Karpat starověkými národy“. 

Jarního termínu od 26.  -  30.5. 2008  se zúčastnily  třídy  II.A,III.A, III.B. Třídu II.A 
vyučovala tř. učitelka Mgr. Hrubošová, třetí třídy byly spojeny a výuku vedla Mgr. Kryštofová.
 Odpolední aktivity zajišťovala paní vychovatelka Garžíková ve spolupráci s odborným 
animátorem, který zároveň dodržoval zdravotnický dohled nad žáky.
Celý pobyt byl motivován pohádkovou postavou Medvídka Pú.

Díky krásnému počasí v období obou turnusů  se pobyty v přírodě vydařily. Ubytování a strava 
byly na velmi dobré úrovni. Děti byly s organizací a programem obou pobytů velmi spokojeny.
                                                                                                                                     M
gr. Š. Votavová

Návštěva Anglie

Dne 14. 5. 2008 v poledne jsem se celá 8.C, skoro celá 7.C, dva žáci z 8.A a z 9.C vypravili na 
krásný zájezd do Paříže a do Velké Británie. Jakmile přijel ke škole autobus, všichni jsme začali 
podávat kufry panu řidiči, aby je mohl ukládat do zavazadlového prostoru. Poté jsme nastoupili 
do autobusu do autobusu a všichni s veselými obličeji mávali přes okno svým rodičům. Tak a 
teď už hurá do ciziny!
Jelikož nám ještě chyběla paní průvodkyně, tak jsme pro ni museli přijet do Brna. Ona nás 
však čekala na velkém parkovišti, rychle nastoupila a teď jsme byli konečně kompletní. Před 
Prahou nás zastavila kolona, takže jsme se poměrně dlouho zdrželi. A proto jsme vyjeli z ČR o 
něco později, než bylo naplánováno. 
Naše první noc byla v autobuse, ale nemohla jsem vůbec usnout. Ono nás nemohlo usnout víc, 
tak jsem hráli různé hry. Konečně nad ránem se nám kupodivu podařilo usnout, ale jen na 
chvilku, protože jsme dorazili do Paříže. Všichni jsme byli nadšení, když jsme zjistili, že jsme 
v Paříži, ale ta představa, že budeme chodit po Paříži celý den, byla poněkud hrozivá. Zřejmě 
z toho důvodu, že se nikdo nevyspal…
Vystoupili jsem před Vítězným Obloukem, který byl naše první památkou. Poté jsme se vydali 
k Eiffelově věži, která byla neskutečně velká. Vyjeli jsme až do posledního patra, tam jsme 
udělali pár foteček a zase šup dolů. Ještě jsme se projeli po Seině, z které jsme mohli vidět 
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Louvre, Notre Dame a další zajímavé památky. Taky si tam většina z nás „zchrupla“. Celý den 
byl únavný, nejen z toho, že jsme prošli mnoho památek, ale také tam hrála roli nevyspanost. 
Když jsme se dozvěděli, že jdeme konečně k autobusu, tak jsme všichni skákali „dva metry 
vysoko“. Nasedli jsme a jeli do hotelu F1, který byl 170km od Paříže. Hned, když jsme tam 
přijeli, jsme popadli své kufry a co nejrychleji do sprch. Bylo nás tam hodně a sprch bylo málo. 
Nebyl to žádný přepych, ještě štěstí že jsme tam přespali jen jednu noc. 
Brzy ráno jsme museli vstávat, i když se nám vůbec nechtělo. Opět jsme naskládali kufry do 
autobusu a odfrčeli jsme k Eurotunelu, abychom se dostali do Anglie. V tunelu to byl pěkný 
zážitek  a myslím,  že jsme jeli  všichni  poprvé.  Těšili  jsme se,  jak  uvidíme rybičky  a  další 
mořské živočichy, ale viděli jsme tak velké houby Po příjezdu do Anglie jsme měli namířeno 
do Cambridge, kde jsme viděli koleje pro studenty, knihovny a také spoustu obchodů – to byla 
nádhera! Nejvíc se mi líbila projížďka na loďkách a to z toho důvodu, že jsem měli nádherného 
veslaře. Byl tak nádherný, že jsme místo památek fotili jeho. 
Zase po dlouhém dni jsme seděli v autobuse. Tentokrát jsme jeli do městečka, jehož jméno 
jsem se bohužel nedozvěděla. V městečku „bez jména“ si nás vyzvedly rodiny, u kterých jsme 
měli poslední dva dny nocovat a taky s nimi konverzovat. Oni se o nás měli starat, dát nám 
snídani, oběd a večeři. Hrozně jsem se toho bála, ale zbytečně. Chovali se k nám velmi pěkně, 
co chvíli  s námi o něčem mluvili,  vůbec jsme se tam spolu s kámoškou nenudili.  Jídlo bylo 
vynikající a to se říká, že Angličané neumí vařit! Ranní snídaně byla taky výborná, měla jsem 
toasty  s burákovým  máslem  a  s nutelou.  Dostali  jsme  oběd  ve  formě  balíčku.  To  z toho 
důvodu, že jsme byli celý den pryč. 
Tento den jsme měli vyhrazený pro Oxford. V Oxfordu jsme mohli zhlédnout oxfordské koleje, 
univerzity a vylezli jsme si na Carfax Tower, odkud jsme viděli celý Oxford. Byla to opravdu 
nádhera!  Všechny  domy  byly  ve  stejném  stylu,  dalo  se  i  poznat,  zda  jsou  to  koleje 
k univerzitám nebo obyčejné domy. Co se mi nejvíce líbilo v Oxfordu? Byla to Christ Church 
College, protože uvnitř je velká jídelna, ve které se natáčel Harry Potter. Opět byl celý den za 
námi, tak bylo na čase, aby nás odvezli k anglickým rodinám. Na večeři jsme měli rybí filé se 
špagetami. Řeknete si poněkud zvláštní kombinace, ale bylo to vynikající. Po večeři jsme se 
všichni usadili v obývacím pokoji. Dívali jsme se na televizi a u toho jsme si povídali, všemu 
jsme sice nerozuměli, ale nějak jsme se vždycky domluvili. 
Další den byl náš poslední v Anglii, tím pádem to byl taky poslední den u rodiny. Vůbec se nám 
nechtělo loučit, protože nám s nimi bylo dobře. Naše „náhradní“ rodina nás odvezla na místo, 
kde  jsme měli  sraz.  Nastoupili  jsme si  všichni  do autobusu  a jeli  do Londýna.  Londýn  je 
překrásné  město.  Viděli  jsme  mnoho  památek,  např.  Buckinghamský  Palác,  Big  Ben, 
Trafalgarské Náměstí. Taky jsme byli na Londýnském Oku – jak jsme viděli celý Oxford, tak 
jsme viděli celý Londýn. Projeli jsme se na loďce a podívali jsme se na Tower Bridge. Už nás 
čekalo jen hororové muzeum, tam jsem se těšila nejvíce. Bylo to opravdu strašidelné. Teď už 
jsme museli k autobusu, protože byl autobus daleko, tak jsme se projeli metrem. Nasedli jsme 
a jeli jsme domů. Zase noc v autobusu , ale tentokrát to nebylo tak hrozné. Dokonce se mi 
podařilo usnout. Na benzínkách jsme si za poslední peníze koupili jídlo, abychom měli co jíst. 
Na druhý den na večer jsme po dlouhé době dorazili ke škole, kde nás čekali rodičové. Zájezd 
se mi velmi líbil a klidně bych si ho zopakovala.       

Nikola Machalová, 8.C

Prohlídka historického univerzitního města Cambridge.
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Zpráva o studentské návštěvě partnerské školy v     rámci projektu   
Comenius

Ve dnech 25. 5. – 29. 5. letošního roku se konala první návštěva učitelů a studentů na půdě 
partnerské školy ve skotském městečku Laurencekirk nedaleko města Aberdeen. Na předem 
naplánované akci se sešli zástupci všech tří partnerských škol, to znamená Gymnazium i. E. 
Rhaudenferhen v Německu, Mearns Academy Laurencekirk ve Skotsku a ZŠ Na Výsluní 
v Uherském Brodě.Zástupci se míní čtyři studenti a dva učitelé z každé školy. Naše vzájemná 
spolupráce, která pojednává o cestování lidí v Evropě, pokračuje dalším úkolem a tím je 
schůzka zatím nejpilněji pracujících studentů a jejich učitelů se svými protějšky, výměna 
zkušeností z práce na projektu a hlavně zpracování slovníčku zahrnujícím nejběžnější fráze, 
které potřebují studenti při návštěvě anglicky, německy a francouzsky mluvících zemí Evropské 
unie. 
Po příjezdu do školy se našich a německých studentů ujali skotští žáci, provedli je školou a 
ubytovali ve svých rodinách. Dospělí byli rovněž seznámeni se školou a měli možnost se 
účastnit některých vyučovacích hodin. Odpoledne pak navštívili nedalekou destilerii a seznámili 
se s výrobou místní whisky. Večer následovala slavnostní večeře za účasti ředitele skotské 
školy a všech učitelů podílejících se na projektu.
Druhý den byl pro studenty a učitele ze všech tří škol připraven výlet na nedalekou zříceninu 
hradu Dunnotar, společný oběd s tradičním menu fish and chips, procházka po přírodní 
rezervaci na břehu moře, chvilečka byla věnována také nákupům suvenýrů a den byl zakončen 
shlédnutím akademie žáků Mearns Academy, v níž jsme měli možnost vidět  ukázku skotských 
národních tanců a prezentace zdejších studentů. 
Celý další den byl věnován práci na projektu, tedy vytváření slovníčku a jeho nahrávání na 
kazetu. Studenti pracovali po skupinách složených vždy z jednoho českého, německého a 
skotského studenta a sepisovali a později nahrávali základní fráze ve čtyřech jazycích, které 
poslouží mladým lidem v kontaktu s cizinci hovořícími německy, česky, francouzsky a anglicky.
Poslední den byl opět věnován sportu a zábavě. Navštívili jsme opět všichni studenti i učitelé 
minigolf v Aberdeenu a soutěžili o nejlepší družstvo.
Víme, že tři dny není příliš mnoho na to, aby se žáci zdokonalili v jazyce, ale je to příležitost 
vyzkoušet si to, co se ve škole naučili a zároveň obrovská motivace do dalšího hlubšího studia 
jazyků, cestování a poznávání života lidí po celé Evropě, což je i jeden z cílů našeho projektu.
Na podzim tohoto roku se mohou další žáci těšit na návštěvu partnerské školy v Německu a 
v příštím roce všechny zúčastněné učitele a nejlepší studenty přivítá naše škola.

Mgr. Marie Chmelinová

U moře byla „vcelku“ zima…
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…ale práce byla přednější!

h) Nejvýznamnější akce v     školní družiny  

ZPRÁVA ŠKOLNÍ DRUŽINY ZA ŠKOLNÍ 
ROK 2007-2008

V tomto školním roce navštěvovalo školní družinu 60 dětí. V oddělení vych. Vanďurkové 
bylo umístěno 22 prvňáčků  a 8 žáků třetího ročníku, v oddělení vych. Svobodové bylo 16 žáků 
druhého ročníku a 14 žáků 3.,4. a 5. ročníku.

Vodítkem pro naši práci byl Školní vzdělávací program zájmového vzdělávání, podle 
kterého jsme začaly pracovat od září 2007. V tomto programu vytyčujeme mimo jiné i cíle 
zájmového vzdělávání, obsah a formy . Mimo pravidelnou výchovně-vzdělávací činnost 
nabízíme dětem i mimořádné aktivity. Neobvyklé zážitky mohly děti zažít např. při zdolávání 
horolezecké stěny v tělocvičně TJ Sokol, výcvik dravého ptáka jim předvedl na školní zahradě 
pan Vrága, Týden přátelství zakončily děti valentýnskou párty (seznam akcí viz příloha). 

A protože každý rok kreslíme vánoční přáníčka pro hnutí Na vlastních nohou a letos jsme 
předaly společně se školním klubem na konto Stonožky částku přesahující 2800,- Kč, pozvala 
nás zakladatelka hnutí paní Běla Gran Jensen do Prahy na stonožkový minimuzikál Nezůstávej 
sám. To byl pro 20 dětí, které se odhodlaly jet na celodenní zájezd bez maminek  teprve 
zážitek! A děti byly skvělé a neuvěřitelně samostatné. 
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Každým rokem také děláme několik akcí, na které zveme rodiče i jiné rodinné 
příslušníky dětí. Tradičně je to vánoční besídka, kterou letos děti předvedly i správním 
zaměstnancům školy. Po besídce následovaly vánoční dílničky, kde si na 30 rodinných 
příslušníků společně s dětmi vyrobilo krásné vánoční ozdoby. Další akcí byl družinový karneval, 
na kterém rodiče nebyli pouhými díváky, ale i aktéry různých soutěží. Nálada byla skvělá, o 
čemž svědčí i pořízené fotografie. Před Velikonocemi jsme rodinné příslušníky pozvaly, aby si 
společně s dětmi vyrobili různé velikonoční dekorace. Opět jich přišlo více než 30 a odcházeli 
velmi spokojení. Na ukončení školního roku připravujeme už tradičně zábavné odpoledne na 
školní zahradě. Letos přišlo 25 rodičů a 15 dalších členů rodin.  Dvojice dítě + rodinný 
příslušník plnily různé úkoly. Spoluhráči dětí mohli pozorovat, jak se dítě chová mimo domov, 
jak dokáže spolupracovat, zda je samostané při plnění úkolů …

Po této společné akci následovalo spaní ve družině, na které se děti těšily od začátku školního 
roku. Tentokrát bylo motivováno „Hvězdnou bránou“. Na děti čekala spousta aktivit ve škole i 
mimo školu až do pozdních nočních hodin. Mimo jiné i pozorování noční oblohy dalekohledem 
na hvězdárně a samozřejmě půlnoční stezka odvahy.
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Musíme se pochlubit velmi dobrými vztahy s rodiči, kteří se s námi chodí radit ohledně 
problémů svých dětí a s nimiž se radujeme s úspěchů a pokroků dětí. Po společných akcích 
jsme také slyšely vyjádření spokojenosti s naší prací. To nás velmi těší a motivuje do dalších 
činností s našimi svěřenci.
 V rámci uherskobrodského okrsku školních družin pořádáme pro děti 2 velké akce 
ročně. V březnu to byla soutěž ve zpěvu lidových písní „Brodský zpěváček“ , na kterou se sjelo 
90 zpěváčků z 15 školních družin (naše zpěvačka Kačka Myšinská získala 2. místo ve své 
kategorii). A začátkem června jsme uspořádaly atletickou olympiádu, na které měřilo své síly 
245 závodníků ze 16 školních družin. Naše nejlepší sportovkyně Michalka Juráková získala 2. 
místo v hodu míčkem a 2. místo v běhu na 50m, Blanička Krejčiříková získala 3. místo v běhu 
na 50m. Příprava, realizace a následné vyhodnocení soutěží (výsledková listina + článek do 
BZ) je pro 2 osoby dost náročné, proto bych tímto  své kolegyni H. Vanďurkové chtěla 
poděkovat za výbornou spolupráci.

Chtěla bych za sebe i  za svou  kolegyni poděkovat též vedení školy za vytváření 
dobrých podmínek a podporu naší práce.

   Dagmar Svobodová, 
vedoucí vychovatelka

ch) Nejvýznamnější akce v     školního klubu  

ZPRÁVA ŠKOLNÍHO KLUBU  ZA ŠKOLNÍ 
ROK 2007-2008

16. září 2007
Zúčastnili  jsme  se  akce,  která  se  konala  v parku  u  muzea  J.A.Komenského  –  malování 
obrázků. Pan Libor Vojkůvka nám pro školu namaloval obraz, který si žáci ŠK sami v rámci 
hodin vybarvili barvami dle vlastní fantazie.
J.  Miličková,  J.  Zábojníková,  T.  Vidrmanová,  A.  Kročilová,  G.  Myšinská,  M.  Trtková,  T. 
Vaculová.

2. listopadu 2007
S děvčaty,  která  navštěvují  taneční  kroužek  jsme  vyjeli  do  Kunovic,  kde  nám paní  Iveta 
Kadahová ve svém nově zbudovaném tanečním sále předvedla  orientální tance, zapůjčila 
kostýmy a samozřejmě naučila děvčata základy orientálních tanců a pomohla s choreografií na 
orientální tanec, který byl několikrát předveden na různých školních akcích.  Zúčastnilo se 15 
děvčat.

23. listopadu 2007
Kateřinský jarmar. Žáci v rámci ŠK vyráběli vánoční výrobky, které pak nabízeli na jarmarku 
a výtěžek z prodeje byl věnován nadaci Stonožka, se kterou naše škola spolupracuje.
Na výrobě se podílela děvčata z 8.A, 8.C a 9.A
Od 11:30 do 16:00 pak nabízela výrobky děvčata J. Vykopalová, G. Myšinská, M. Ševčíková, J. 
Hlaváčová, P. Kunčarová.

30. listopadu 2007
Děvčata z 8.A třídy se zapojila do výroby vánočních andělů vystavených ve vestibulu školy a 
také na ozdobách na vánoční stromeček (andílci s peříčky)

7. prosince 2007
Zdobení vánočního stromečku ve vestibulu

26. ledna 2008
Děvčata z tanečního kroužku obohatila svým vystoupením program na  rodičovském plese 
v Dolním Němčí. Vystoupila s tanečním aerobikem a skladbou Blue Jeans.

35



27. ledna 2008
V rámci  spolupráce  s nadací  Stonožka jsme byli  pozváni  do Prahy na  stonožkový  muzikál 
Never be alone. Dopoledne a část odpoledne jsme věnovali prohlídce Prahy, v odpoledních 
hodinách jsme pak odjeli na Chodov, kde jsme navštívili kulturní centrum Zahrada, ve kterém 
se muzikál, nacvičený dětmi, hrál.

Celý leden probíhala na škole akce „DARUJ HRAČKU“ pro nadaci Stonožka

14. února 2008
Děvčata z tanečního kroužku vystoupila na kulturním domě v Uherském Brodě v doprovodném 
programu na vyhlášení SPORTOVCE ROKU.
Opět s tanečním aerobikem a skladbou Blue Jeans.

17. dubna 2008
Uh.Brod, Kulturní dům, soutěž v pódiových skladbách. 
Náš taneční kroužek, složený z vystupujících 16 děvčat a 4 
chlapců,  soutěžil  v tanečním  aerobiku  se  skladbou  Blue 
Jeans. 

25. dubna 2008
Soutěž v pódiových skladbách – Bílovice.
Opět kroužek tanečního aerobiku vystoupil se svou skladbou 
Blue Jeans. Podpořit nás přijeli  i spolužáci v doprovodu p. 
uč. Habáníkové.

30. dubna 2008
Vystoupení tanečního kroužku orientálního tance na akci I. stupně před budovou školy. 
Svojí skladbou SAIED obohatili program při „pálení čarodějnic.“

8. května 2008
Vystoupení kroužku aerobiku se skladbou Blue Jeans na BRODSKÉM MÁJI v areálu sportoviště 
za sokolovnou. 

12. června 2008
Akce školy – slavnostní vyřazení a stužkování žáků devátých tříd, s doprovodným kulturním 
programem. Dopoledne vystoupení od 10:00 do 11:00 pro žáky prvních až čtvrtých tříd v kině 
Máj, odpoledne od 16:00 do 17:00 program pro ostatní žáky naší školy, rodiče a veřejnost 
v KD v Uherském Brodě. 
Program:

- kankán
- orientální tanec SAIED
- taneční vystoupení Hawai
- divadelní představení Slunce, seno
- aerobik Blue Jeans
- divadelní představení Mrazík

- taneční 

vystoupení Křídla
- Anička Talašová, klavír – Melodická
- Jakub Kunčar – kytara a Petr Nandal - bicí
- závěrečná píseň

Program uváděli žáci devátých tříd Jiří Bršlica a Zdeněk Daněk.
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Po  programu  následovalo  slavnostní  rozloučení  se  žáky,  za  učitele  se  rozloučila  p.  uč. 
Habáníková, poté poděkování žáků učitelům, za žáky se rozloučila Andrea Pekárková a Alžběta 
Baniová a závěrem slavnostního programu třídní učitelé ostužkovali žáky svých tříd.
Poté následovala diskotéka, na které měli žáci možnost si zatančit až  do 21:00 hodin.

Vladimíra Bahulíková, vychovatelka ŠK

 
i) Absence žáků

Ročník

Celkový průměrný počet 
počet

Celkový průměrný počet
zameškaných hodin na 

žáka
neomluvených hodin na 

žáka
1. 33, 53 0
2. 37, 67 0
3. 27, 26 0
4. 31, 51 0
5. 62, 03 0, 16
6. 55, 40 0
7. 53, 29 0
8. 49, 88 0, 12
9. 71, 11 0, 88

Celkem 49, 72 0, 20
Pozn.: Podrobnější statistika viz. přílohy.

j) Rozbor školní úrazovosti 2006-2007:
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1. Třídění úrazů dle 
závažnosti
Smrtelné 0
Těžké 0
Hromadné 0
Ostatní 48
celkem 48

2. Třídění úrazů dle části 
školy
Škola 43
Školní družina 4
Školní klub 1
Školní jídelna 0

4. Třídění úrazů dle 
pohlaví žáků
Hoši 29
Dívky 19

5. Třídění dle věku žáků
1. Stupeň ZŠ 18
2. Stupeň ZŠ 30

3. Třídění dle činnosti při níž k úrazu 
došlo
a) pobyt ve třídě v době 
vyučování

4

b) přestávka 9
c) pobyt ve školní družině + 
klub

4

d) pobyt ve školní jídelně 0
e) práce při praktických 
činnostech

0

f) tělesná výchova 26
g) lyžařský výcvik 0
h) plavecký výcvik 0
ch) sportovní soutěže 3
i) školní výlet, exkurze 0
j) ostatní 2

6. Počet odškodněných úrazů
Počet školních úrazů 45
Odškodněných 20
Částka 42.920,-
Počet pracovních úrazů 0
Odškodněných 0
Částka 0,-

Mgr.Michaela Zálešáková

ČÁST VII.

VÝSLEDKY INSPEKCÍ A KONTROL 
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Provedené kontroly a jejich výsledky

Dne  9.10.2007 proběhla  kontrola Českomoravského odborového svazu 
pracovníků  školství,  kontrolu  provedla   inspektorka  Mgr.Libuše  Černá. 
Předmětem této kontroly bylo personální zajištění BOZP, dodržování povinnosti 
proškolení  a  poučení  zaměstnanců  v oblasti  BOZP,  roční  prověrky  BOZP, 
dodržování zákazu kouření ve školské instituci, evidence pracovních úrazů  a 
nemocí z povolání,  dodržování stanovených  pracovních podmínek, pracovně 
lékařská péče, provozní řád školy a školských zařízení, prevence rizik, osobní 
ochranné pomůcky, revize a kontroly, agenda BOZP. V jednom bodě kontroly 
byl  zjištěn  nedostatek  -  prošlá  platnost  školení  některých  vedoucích 
pracovníků, což následně bylo zajištěno a tím odstraněno. Ve všech ostatních 
bodech  nebyla  doporučena  žádná  opravná  opatření.   Při  fyzické  kontrole 
pracoviště byly zjištěné závady poškozen í některého zařízení (např. podlahové 
krytiny,  havarijní  stav  oken  a  některých  sociálních  zařízení,  nevhodné 
osvětlení, popraskané zdivo, nefunkční vzduchotechnika školní kuchyně. Tyto 
materiální nedostatky byly následně řešeny se zřizovatelem a v době hlavních 
prázdnin byly z velké části opraveny a zrekonstruovány. 

Ve školním roce 2007-2008 byla provedena kontrola české školní inspekce 
ve  dnech  17.-18.12.2007.  Předmětem  inspekční  činnosti  bylo  zjištění 
vybraných údajů  o formálních podmínkách vzdělávání k datu inspekce, zjištění 
a zpracování některých ekonomických údajů  pro inspekční výstup, dodržování 
právních  předpisů  ve  vztahu  k bezpečnosti  a  ochraně  zdraví  žáků  při 
vzdělávání, evidence a odškodňování úrazů a  dokumentace školy. 
Kontrole  bylo  předloženo  celkem 57  různých  dokumentů.  Kontrolní  zjištění 
bylo  popsáno  v celkem  15  ti  samostatných  bodech  zprávy.  Z toho  bylo 
konstatováno  14x,  že  škola  postupovala  v souladu  s daným  platným 
ustanovením.  V jednom  případu  ve  věci  dodržování  odesílání  záznamů  o 
úrazech  v termínu  stanoveným orgánům, bylo zjištěno pochybení. K nápravě 
věci bylo provedeno opravné opatření.  

ČÁST VIII.

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY

a) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy
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Aktivity  pedagogických  pracovníků  školy,  resp.  všech jejích  součástí  –  škola,  školní 
družina  i  školní  klub  byly  bohaté  a  pestré.  Žákům  se  nabízela  účast  v oblastech 
mimoškolního vzdělávání, sportovních činností, tanečních, pěveckých, tvořivých i jiných.

Žáci  školy  se  v průběhu  školního  roku  účastnili  řady  sportovních  a  kulturních  akcí, 
naučných soutěží, přehled viz. přílohy.

Všichni  žáci  školy  jsou  členy jednooborové  TJ  ČASPV SKM Výsluní,  jejíž  činnost  se 
zaměřuje zejména na možnost sportovního vyžití žáků v soutěžích a akcích  ČASPV .
Jsou  to  např.:  soutěže  ve  florbalu,  přehazované,  organizace  okresních  pódiových 
skladeb, přebory v lehké atletice, Olympijský den zdraví, organizace akcí oddílu Judo.

b) Spolupráce s     rodičovskou veřejností  

Spolupráce  s rodiči  probíhá  převážně  formou  třídních  schůzek,  mimořádných 
schůzek s rodiči plynoucích jak z podnětu školy či rodičů, dále formou konzultačních 
odpolední.  Učitelé  jsou  rodičům  k dispozici  v rámci  konzultačních  odpolední  každé 
první  pondělí  v měsíci  již  druhým rokem. Možnost  navštívit  školu v těchto dnech se 
pomalu rodiče naučili využívat a i do budoucích let s touto službou hodláme pokračovat. 
Informace  o  škole  získávají  dále  prostřednictvím  žákovských  knížek,  e-mailové 
korespondence a v poslední době čím dál častěji  z webových stránek, které si zvykli 
navštěvovat. www. zsvysluni.cz  
Občas spolupracujeme s rodiči při organizování školních akcí. V minulém roce se někteří 
rodiče  zúčastnili  také  lyžařského  výcviku  pro  1.stupeň,  kde  se  stali  důležitými 
pomocníky.
Na škole pracuje SRPDŠ, které spravuje finanční fond, prosperující  z finančních darů 
rodičů, hlavní výbor sdružení se sešel 2x s vedením školy. 

c) Spolupráce školy s     dalšími subjekty   

Škola  je  instituce,  která  ke  své  životaschopnosti  a  prosperitě  nutně  potřebuje  být 
otevřeným organismem. Spolupracujeme :

1/ v oblasti organizace a řízení
- Městský úřad  odbor školství, mládeže a tělovýchovy
- Městský úřad  odbor životního prostředí
- Městský úřad   odbor sociálních věcí
- Česká školní inspekce
- Inspektorát BOZP
- Krajská hygienická stanice
- Institut pro další vzdělávání Praha
- Pracovní úřad- zřízení místa absolventské stáže

2/  V oblasti odborné pedagogiky, psychologie, sociální péče
- Speciální pedagogické centrum HELP
- PPP (pedagogicko.psychologická poradna)
- Středisko komplexní péče pro rodinu a školu LUISA, o.s.
- Školní psycholožka
- Obvodní a speciální lékaři, pedopsychiatr
- Odbor sociálních věcí
- Policie České republiky
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- Městská policie Uh.Brod
- DDM (Dům dětí a mládeže)
- Ostatní základní školy
- Střední školy

3/  V oblasti široké veřejnosti
- Rodičovská veřejnost
- SRPDŠ ( sdružení rodičů a přátel dětí školy )
- Ostatní veřejnost
- tisk

  d) Výchovné poradenství

Na škole pracoval v uplynulém školním roce kvalifikovaný výchovný poradce, který 
se  věnoval  samostatně  výchovné  problematice,  integracím  žáků,  ale  také  profesní 
orientaci a volbě povolání. Z původních dvou poradců jsme vzhledem k velkému snížení 
žáků a školy a současně z důvodu velmi nízkého počtu integrovaných žáků snížili i počet 
výchovných poradců ze dvou na jednoho. 

e) Minimální preventivní program

Metodička  pověřená  minimálním  preventivním  programem zpracovala  celoroční  plán 
práce tzv. minimální preventivní program, organizovala pro žáky především 2.stupně 
přednášky a prožitkové programy, zapojuje žáky a školu do projektů organizovaných 
spolupracujícími subjekty ( PPP, HELP ), zajišťuje besedy a vede práci peer  aktivistů. 

f/ Nejdůležitější pedagogické úkoly 

Zpráva pedagogů o zkušenostech a poznatcích s novým vzdělávacím programem

Zpracovala PaedDr. D.Bistrá, ředitelka školy

Nejdůležitějším úkolem v uplynulém roce bylo  uvedení nového vzdělávacího programu pro 
žáky naší školy do praktické výuky. V části III. Vzdělávací programy školy této výroční zprávy 
je v přehledu učebních programů, podle nichž byli žáci vzděláváni ve školním  roce 2007-2008, 
uveden poprvé také program  ŠVP- Otevření škola 79-01-C/01.  V minulých dvou letech 
naši učitelé velmi pilně pracovali na tvorbě tohoto vlastního „školního vzdělávacího programu“, 

41



který má podpořit zásadní změny ve výuce a to na základě státem schváleného „rámcového 
vzdělávacího programu“.  Školní vzdělávací program pak znamená otevření nových možností 
pro učitele i pro žáky.  Žáci 1. a 6. ročníku se od září 2007 poprvé vzdělávali podle školního 
vzdělávacího  programu,  který  jsme  si  nazvali  „Otevřená škola“. V příštích  letech se  k nim 
postupně budou přidávat ročníky další.

Nová podoba vzdělávání klade důraz na dovednosti,  které mají  nadčasový význam  a které 
umožní rychle se přizpůsobit potřebám dalšího vzdělávání i pozdějšího zaměstnání. Máme zde 
na mysli :

 umět se učit
 být tvořivý 
 umět řešit problémy
 umět účinně komunikovat s lidmi i technikou
 umět spolupracovat
 respektovat svá práva i práva jiných
 být tolerantní k jiným
 mít vztah k přírodě i kultuře a chránit je
 umět pečovat o své zdraví a bezpečí
 poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti.

Protože se nelze všechno naučit, i kdybychom chtěli,  klademe v našem ŠVP velký důraz na 
výběr učiva, na to, co je podstatné a co se v dalším životě skutečně využije. Snažili jsme se a 
rádi bychom i do budoucna motivovali a v učení podporovali každého žáka,  chceme ještě více 
připravovat výuku zajímavou, aby děti chodily do školy rády a chtěly se učit. Stěžejní způsob 
výuky je převáděn  do aktivní práce žáků. Jsme si vědomi, že se všichni žáci nemohou naučit 
totéž a ve stejném rozsahu. Je nesmyslné chtít stejné výsledky od všech žáků, ale je  velmi 
potřebné usilovat  o to,  aby  každý  dosáhl  svého  osobního  maxima.  Žáci  například  zvládali 
i vlastní hodnocení, porovnávali se více sami se sebou (se svým předchozím výsledkem) ne už 
tolik s jinými žáky. 

Zmíněné změny mají navodit  takové vztahy na naší škole , jejichž odrazem budou samostatní, 
sebevědomí a aktivní lidé, kteří budou zároveň dostatečně odpovědní vůči sobě i svému okolí. 

I.stupeň – 1.ročník - ŠVP „Otevření škola“
Zpracovaly Mgr.Eva Jandásková a Mgr. Hana Jurigová (vyučující všech předmětů 1.roč.)

V loňském školním roce jsme začaly vyučovat podle ŠVP Otevřená škola.
ŠVP byl koncipován tak, aby se žákům dostalo uceleného a co nejširšího vzdělání pro život a 
pracovní  uplatnění  ve  společnosti.  Naši  žáci  se  začali  učit  používat  získávané  vědomosti 
k přemýšlení, k rozhodování, k jednání s druhými a také se učit pro radost.
Rozvoj  klíčových  kompetencí je  součástí  cílů  vzdělávání  v  Rámcovém  vzdělávacím 
programu pro základní vzdělávání.  V závěru RVP se uvádí podmínky pro jeho realizaci. Mezi 
psychosociálními podmínkami realizace RVP je také otevřené partnerství mezi žáky a učiteli. 
Jako první cíl jsme si stanovily budování této podmínky.

Osvojování  klíčových   kompetencí  je  proces  dlouhodobý  a  složitý,  který  má  svůj  počátek 
v předškolním vzdělávání a postupně se dotváří v dalším průběhu života. Kompetence nestojí 
vedle  sebe,  různými  způsoby  se  prolínají,  pokud  se  rozvíjí  jedna,  přispívá  k rozvoji  všech 
ostatních. 
Přestože se klíčové kompetence překrývaly a shodovaly, zařazováním do výuky dostávaly jiný 
rozměr. Prioritně jsme se zabývaly vytvářením optimálních podmínek pro rozvíjení klíčových 
kompetencí a důraz jsme kladly na vytváření pozitivního vztahu ke vzdělávání u každého žáka, 
na mezilidské vztahy, na rozvíjení žákovy osobnosti a jeho individuality, na prostor pro vlastní 
pocit bezpečí (eliminovat strach z chyby a vlastního selhání).
Klíčové kompetence jsme rozvíjely ve všech vyučovacích předmětech. Po rozpracování nám 
umožňovaly  snadněji  a  cílevědoměji  plánovat  vyučovací  hodiny.  Rozvíjely  jsme  především 
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umění učit se, umění dorozumívat se, spolupracovat, umění řešit problémy, soustředěnost při 
práci, odpovědný vztah žáka k sobě samému, radost z objevování.

Naše  koncepce výuky navazuje na tradiční  metody,  ale zároveň do ní  začleňujeme nové 
poznatky získané studiem i vlastní praxí. Chápeme změněnou roli vyučujícího, která  spočívá v 
tom, že do určité míry "vkládá dětem učení do jejich vlastních rukou". Náš způsob vedení 
výuky  již  dávno  opustil  frontální  výuku.  Děti  při  vyučování  intenzivně  pracují,  věnují  se 
rozmanitým  činnostem,  převážně  v  malých  skupinkách. Práce  ve  skupinách  a  vzájemná 
spolupráce je totiž další důležitý princip výuky, na který klademe velký důraz. Úkoly pro práci 
ve skupině jsme  zaměřovaly na procvičování a současně i na získávání nových poznatků. Při 
tomto  způsobu  práce  jsme  preferovaly  princip  volby (například  při  procvičování  sčítání  a 
odčítání byly k dispozici různé pracovní listy). Pokud měl každý svůj úkol, pracoval na něm 
sám, mohl se však poradit. Některé úkoly byly určené pro celou skupinu a děti při jejich plnění 
musely spolupracovat. Každý žák si tvořil strukturu svých poznatků, dovedností a kompetencí 
svým vlastním, individuálním způsobem. Vytvářely jsme takové podmínky, aby se děti učily se 
zájmem.  K  poznatkům,  které  si  děti  zapamatují,  k  dovednostem,  které  se  naučí  a  ke 
kompetencím,  které  získají,  se  dopracují  jiným způsobem, než  při  tradiční  frontální  výuce 
řízené učitelem. Na základní principy takové školní práce jsme děti zvykaly hned od počátku 
docházky do školy.
V průběhu celého školního roku nám v celém úsilí pomáhala  projektová výuka, která žáky 
motivovala k tvořivým aktivitám. Děti mnohem víc bavilo, když mělo učivo vztah k nějakým 
událostem nebo k zajímavým činnostem.  Naše lidové pohádky byly  proto  hlavními  tématy 
našich projektů.
Škola nemá zajistit jen dosažení určitého stupně vzdělání. Práce ve škole musí uspokojovat i 
základní lidské potřeby - musí naplňovat pocitem radosti a štěstí. Nám se dařilo po celý školní 
rok udržet radostnou atmosféru. Každý žák tak zažíval pocit sounáležitosti a mohl dosáhnout 
svého osobního maxima a úspěchu.

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“
Zpracovala Mgr.M.Machalová – vyučující českého jazyka a dějepisu v     6.ročníků  

Při obecnějším srovnání osnov „Základní škola“ a osnov podle ŠVP k výraznějším změnám, co 
se týče učiva, nedošlo. Vyučují se shodná témata jak v dějepisu, tak v českém jazyce. Rovněž i 
tematické celky zůstaly zachovány (nelze zpřetrhat logické rozložení učiva). Volnější ruku jsme 
ovšem získali  v čase,  jak  se  kterému tématu  dlouho  věnovat.  Velký  vliv  má  samozřejmě 
schopnost žáka látce porozumět (převážně v mluvnici, v dějepisu jde především o mechanické 
učení).

Velké pozitivum spatřuji ve vlivu ŠVP na tvorbu nových učebnic. V českém jazyce a v dějepisu 
učíme podle nejnovějších, řekla bych i kvalitních, učebnic, jež byly přizpůsobeny právě novému 
vzdělávacímu programu. Modernější přístup, zajímavější texty, pestrost a rozmanitost úkolů, 
větší barevnost učebnic, důraz na 21. století. Učebnice jsou přímo psány tak, aby byl zachován 
požadavek udržovat mezipředmětové vazby.

Výraznější rozdíl ale ve formě výuky v těchto předmětech před ŠVP a nyní nespatřuji.  Tvář 
hodiny neurčuje ŠVP, ale postava pedagoga a žáka. Jelikož se jedná o humanitní předměty, 
způsob a metody výuky jsou velmi obdobné.
Jak v dějepisu, tak v českém jazyce je žákům podáváno učivo známou frontální výukou. Velmi 
často žáci pracují ve skupinách, což je lépe motivuje k práci. Je jim dáván prostor pro diskuzi 
ve skupinách i  v rámci celé třídy, když vyjadřují  vlastní  zkušenosti,  názory, ale i  zaujímají 
postoje  k probíraným  tématům.  Jsou  jim  zadávány  samostatné  úkoly  prověřující  jejich 
schopnost  pracovat  s různými  informačními  zdroji,  tak  i  úkoly  podněcující  jejich  tvořivost 
(hlavně ve slohu a literatuře) a krátkodobé projekty. Snažíme se je vést ke kultivovanějším 
projevům jak v mluveném, tak i v psaném slově formou referátů, řečnických cvičení, slohových 
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prací, doporučené četby a recitace, jelikož kultura řeči odráží osobnost samotného člověka. 
Rovněž  je  kladen  i  důraz  na  schopnost  umět  adekvátně  ohodnotit  práci  svou  i  druhých, 
respektovat  názory  jiných,  popřípadě  umět  si  obhájit  svá  stanoviska.  Žáci  jsou  vedeni  i 
k deduktivnímu  myšlení,  tzn.  snaha  samostatně  nalézt  řešení  problémů,  a  k dodržování  a 
respektování  základních  komunikačních  pravidel  (nevykřikovat,  naslouchat)  a  povinností 
(pomůcky,  domácí  úlohy,  připravenost  na  výuku).  Pracují  s textem,  učí  se  v něm správně 
orientovat a třídit informace na podstatné a nepodstatné, rovněž i hledají smysl textu. V rámci 
dějepisu a českého jazyka dochází k prolínání s jinými předměty (s humanitní i přírodovědnou 
větví). Důležitost spatřuji i v důslednosti a trpělivosti samotného učitele.

ŠVP pro mě zůstává jen jakýmsi vodítkem, kudy se má ubírat má pozornost, nikoliv cesta 
k lepší výuce.

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“
Zpracovala Mgr.M.Chmelinová  – vyučující anglického jazyka v     6.ročníku  

Cizí  jazyky  přispívají  k chápání  a  objevování  skutečností  přesahujících  oblast  zkušeností 
zprostředkovaných  mateřským jazykem.  Poskytují  živý  jazykový základ  a  předpoklady  pro 
komunikaci žáků v rámci integrované Evropy a i celého světa.
Ve  své  práci  jsem  vycházela  z tematického  plánu  sestaveného  na  základě  našeho  ŠVP 
Otevřená škola, který velmi dobře koresponduje s učebnicemi Toma Hutchinse Project 1 až 
Project 4 z nakladatelství Oxford. První díl této učebnice obsahuje učivo, které je základem pro 
rozvoj  klíčových  kompetencí komunikativních,  občanských,  sociálních  a  personálních, 
kompetencí k učení a řešení problémů a kompetencí pracovních.
Žáci se učili  formulovat jednoduché myšlenky v angličtině, učili  se porozumět jednoduchým 
textům v psané i mluvené podobě, seznámili se s některými zvyky v anglicky mluvících zemích 
( např. Halloween, Vánoce, Velikonoce ), získali představu o životě běžné anglické domácnosti 
a uvědomovali si rozdíly i společné jevy v obou zemích.
 Pravidelně jsem do výuky zařazovala projekty, kterými jsme realizovali  průřezová témata 
zařazená do ŠVP. V šestém a sedmém ročníku je to téma Evropa a svět nás zajímá, které se 
nám podařilo  se  žáky  naplnit.  Žáci  formou anglického  dopisu  kamarádovi  představili  svou 
rodinu a popsali své záliby a koníčky, formou článku do časopisu představili sebe sama, popsali 
svou školu a školní rozvrh. V Kulturních stránkách v učebnici se seznámili s našimi evropskými 
sousedy, s anglicky mluvícími zeměmi a jejich tradicemi, a tak byli žáci účinně podněcováni 
v zájmu o Evropu a svět, v zájmu o dění v jiných zemích.
Nové metody a formy práce,  které jsem nabyla na seminářích,  jazykových konferencích a 
v neposlední řadě v práci na projektu Comenius, jsem velmi dobře zúročila v praxi. Žáci vždy 
kladně  hodnotí  takový  způsob výuky,  který  jim umožňuje  jejich  vlastní  aktivní  zapojení  a 
radost z dosahovaných úspěchů.

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“
Zpracovala Mgr.J.Němečková – vyučující výchovy k občanství a matematiky v     6.ročníku  

V hodinách výchovy k občanství je širší pole působnosti, co se metod a forem výuky týče. Je 
zde prostor pro uvolněnější atmosféru, diskuzi a vyjadřování vlastních zkušeností a názorů. 
Také propojení s praktickým životem a globální souvislosti jsou v tomto předmětu viditelnější. 
Bylo však rovněž důležité, aby si žáci osvojili i některé znalosti pro jakýsi všeobecný přehled. 
Výhodou je, že žáci spoustu znalostí  již  mají  z běžného života, takže mohou velmi snadno 
reagovat a případně si doplnit několik pro ně nových informací.
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Žáci  se  učili  nejen správné komunikaci  v kolektivu,  ale také třídit  již  nabyté  informace na 
podstatné a méně podstatnější, pracovat s textem a umět se v textu orientovat, respektovat 
názory ostatních, vzájemně si naslouchat, poznávat se navzájem a tím utužovat třídní kolektiv.

Výuka matematiky neprobíhala nijak zvlášť netradičně, což ani osnovy příliš neumožňují. Učivo 
bylo žákům podáváno známou frontální výukou, ale také deduktivní formou. Opakování učiva 
probíhalo těmito formami: samostatnou prací a prací ve skupinkách.
Snahou bylo, aby učitelka žákům vytvořila příjemnou pracovní atmosféru, kde každý může 
alespoň někdy zažít úspěch. Slabším žákům byli přiděleni žáci šikovnější, aby se děti naučily 
vzájemné pomoci a spolupráci a nesly odpovědnost samy za sebe.
Učitelka  kladla  požadavek  na  adekvátní  verbální  a  nonverbální  komunikaci,  tzn.  umět  se 
přesně vyjadřovat jak slovy, tak i písemně (viz sešity žáků a písemné práce), na dokončení 
započaté práce a trpělivost (důslednost ze strany učitelky), na aktivitu a samostatnost všech 
žáků (mnohdy bylo problémem kvůli vysokému počtu žáků ve třídě – 30 žáků), na dodržování 
povinností  (domácí  úkoly  a  pomůcky),  na  dodržování  základních  komunikačních  pravidel 
(naslouchání,  nevykřikování,  respektování odlišností  druhých) a na propojení matematiky a 
jiných odvětví praktického života. 

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“
Zpracovala Mgr.V.Veselá – vyučující předmětu výchova ke zdraví v     6.ročníku  

Tento předmět přináší  základní  poznání o člověku v souvislosti  s preventivní  ochranou jeho 
zdraví, rozšiřuje a prohlubuje poznatky o rodině, společnosti, přírodě a vztazích mezi nimi.
V 6.  ročníku  jsme se  zaměřili  na  vztahy  v nově  se  utvářejícím  kolektivu,  na  to,  aby  žáci 
poznávali sami sebe jako živé bytosti, aby pochopili hodnotu zdraví a získávali potřebnou míru 
odpovědnosti za zdraví vlastní i jiných. Probíraná témata viz. Tématický plán pro 6. ročník. 
Výchovné  a  vzdělávací  strategie  se  v tomto  předmětu  nabízí  velmi  různorodé  a  také  je 
využíváme s ohledem na početnost kolektivu, jeho složení a také o kolikátou vyučovací hodinu 
se jedná. 
Vzhledem  k tomu,  že  jsme  netradičními  metodami  pracovali  i  v minulých  letech,  kdy  se 
nevyučovalo podle ŠVP, nevidím žádný rozdíl mezi jednotlivými koncepcemi. 

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“
Zpracoval Mgr.J.Láska – vyučující předmětu zeměpis a tělesná výchova v     6.ročníku  

Co mi přinesla  práce  do výuky podle nového plánu ŠVP.  Já osobně si myslím , že jen nové 
pojmenování té samé práce, kterou již dávno jako kantoři vykonáváme. Učím již asi 20 let, 
přežil jsem již několik ministrů a tím pádem i několik návrhů  na nové zpracování metod a 
forem vyučování. Současná doba chce po kantorech stále větší efektivitu a variabilnost výuky, 
přinášet do hodin stále nové a nové věci.  Nijak se tomu nebráním, ale je třeba si uvědomit, že 
úloha kantora je stále stejná – pokusit se naučit žáky  „učit se “ a vychovat vzdělané lidi. 
Volnost v osnovách, případně  ve variabilitě hodin, to bylo dáno již dávno, ale vždy záleželo na 
vyučujícím, jak si z daným tématem poradí. Dnes je to shrnuto do pojmů  „ Integrace výuky 
jednotlivých  předmětů  ,  Práce  žáků  s různými  zdroji  informací  (internet,  učebnice, 
encyklopedie, rozhovory se zajímavými osobnostmi) , Poznávání individuálních vzdělávacích 
potřeb  žáků  a  přizpůsobení  se  jim  ,  Partnerský  vztah  mezi  učitelem  a  žákem  ,  Rozvoj 
schopnosti spolupráce a komunikace žáků v pracovním týmu , Program prevence proti vlivu 
nežádoucích jevů na žáky a podpora jejich pozitivního sociálního cítění  „ atd. ,atd. Sice krásné 
pojmy, ale podstata práce kantora vychovat slušné a především vzdělané lidi  se vytrácí  nějak 
do ztracena. Ale to je asi záměr. Stačí se podívat na naši společnost a na náhled veřejnosti  na 
učitele.  

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“
Zpracovala Mgr.H.Chamulová – vyučující přírodopis v     6.ročníku  
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V 6. ročníku byl přírodopis vyučován 2 hodiny týdně. Práce dětí v hodinách byla velmi 
dobrá.  U  některých  dětí  trvalo  delší  dobu,  než  si  zvykly  na  jiné  formy  a  metody  práce 
(výchovně – vzdělávací strategie). V průběhu školního roku však všechny děti zvládly náročné 
učivo i jiné metody práce na velmi dobré úrovni.

Žáci  se  učili  poznávat  přírodu  jako  systém,  chápat  důležitost  udržování  přírodní 
rovnováhy, uvědomovat si užitečnost přírodovědných poznatků a jejich aplikaci v praktickém 
životě. Postupně rozvíjeli dovednosti pozorování a experimentu, vytvářeli a ověřovali hypotézy 
a vyvozovali z nich závěry, které interpretovali ústně i písemně. Děti se učily rozlišovat příčiny 
přírodních dějů, souvislosti a vztahy mezi nimi, a to hlavně v souvislosti s řešením praktických 
problémů. 

Ve školním roce 2007/2008 byla 6.A třída početná, proto některé formy a metody práce 
byly  omezené  (  zejména  práce  vyžadující  větší  počet  pomůcek a  přírodnin,  encyklopedie, 
atlasy  a  jinou  literaturu  ).  Velkým  nedostatkem  bylo  malé  technické  vybavení  pracovny 
přírodopisu – chybí  počítač,  příp.  dataprojektor nebo interaktivní  tabule.  Stěhování dětí  do 
počítačové učebny není možné, protože v hodinách je nutné používat další pomůcky, kterých 
bývá větší množství.

Dlouhodobějším úkolem bude učit děti zapojovat se do různých projektů, zatím se to 
daří méně. 

To, zda klíčové kompetence ( dovednosti, vědomosti, schopnosti, postoje a hodnoty ) 
žákům umožní lépe využít vše, co se naučili, ukáže čas.

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“   Zpracovala Mgr.H.Habáníková – 
vyučující předmětu informační a komunikační technologie v     6.ročníku  

            V loňském školním roce proběhla výuka informačních a komunikačních technologií 
v šestém ročníku.  Výuka je více na 2.stupni  zaměřena na rychlé vyhledávání,  porozumění, 
zpracování  a  využívání  informací  ve  všech  oblastech  života,  ve  výuce,  v praxi.  Cílem  je 
seznámení s výukovým softwarem a jeho využitím v ostatních předmětech, dodržování řádu 
pracovny, ukazování  možných zdravotních a hygienických rizik při práci, dodržování morální 
etiky při práci s informacemi.
          V šestém  ročníku  byli  žáci  seznámeni  se  základními  pojmy  v informatice, 
hardwarem,softwarem  počítače  ,dokáží  pracovat  s operačním  systémem,  ovládají  práci 
s grafickým  editorem MS  Word,umí  vytvořit  textový  dokument  s grafickým  objektem,  byli 
seznámeni  s Internetem,umí  pracovat  s internetovým  prohlížečem,  vyhledávat  a  ověřovat 
věrohodnost  informací,  posuzovat  jejich  závažnost  a  jejich  vzájemnou  návaznost,snaží  se 
pracovat s informacemi v souladu  se zákony o duševním zdraví, umí pracovat s emailovou 
schránkou,dovedou  zkopírovat  a  uložit  text  nebo  obrázek  z internetu,  používat  informace 
z různých informačních zdrojů a umí vyhodnotit vztahy mezi nimi.
          Při dotaci jedné vyučovací hodiny bude nutné obsah učiva zredukovat (nebyl probrán 
grafický editor malování), případně omezit účast v soutěžích prostřednictvím Internetu, žáci 
však mají o ně velký zájem zejména v nižších ročnících, případně řešit soutěže formou školního 
klubu. Výhodou však je, že žákům se zájmem o výpočetní techniku je nabízen od sedmého 
ročníku volitelný předmět Informatika, který rozšíří znalosti žáků v této oblasti.
         V letošním školním roce je již tento předmět vyučován. Bude vyhodnocen na konci 
školního roku.

2.stupeň – 6. ročník - ŠVP „Otevření škola“   
Zpracoval Mgr.V.Janča– vyučující předmětu práce s     technickými materiály v     6.ročníku  

ŠVP hodnotím velmi kladně. Je  přehledný.Umožňuje  velkou  variabilitu  forem a  metod 
práce s dětmi, velkou volnost při práci s probíranou látkou či v samotném jejím výběru. Volba 
témat, jež si může každý vyučující sám zvolit a upravit jejich sled je také přínosem. Vše toto 
však více či méně obsahovala každá učební koncepce posledních let.
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Přítažlivé formy a metody se téměř nemění, a je tedy opět na osobnosti UČITELE, jak s nimi 
naloží,  aby  přitáhl  k látce  žákovu  pozornost  a  vštípil  mu  potřebnou  míru  vědomostí  a 
dovedností. Ať už je nazveme třeba kompetencemi a metody a formy strategiemi.

Další dílčí úkoly minulého školního roku

Úkolem pro předmětovou skupinu cizích jazyků bylo vyvézt žáky s rozšířenou výukou 
cizích  jazyků na   jazykový a poznávací  zájezd do Velké  Británie.  Skutečně  se 
podařilo  vycestovat  se  skupinou  40ti  žáků  a  absolvovat  velmi  náročný  studijně-
poznávací zájezd.

Dále  zapojily  vyučující  cizích  jazyků  své  žáky  s jazykovou  profilací  do  projektu 
Comenius. Jde o dvouletý projekt, do něhož jsou zapojeny školy ze Skotska, Německa 
a  my.  Žáci  na  závěr  dlouhodobé  práce  nad  zpracováváním  materiálů  v AJ  a  NJ 
vycestovali  pod vedení vyučujících do Skotska.  Pro příští  rok je plánovaná cesta do 
Německa a nakonec přijme žáky z obou zemí naše škola v Česku koncem školního roku 
2008-2009.

           Výsledky žáků jazykových tříd na konverzačních soutěžích byly velmi uspokojivé.

Další části práce nad rozvojem výuky cizích jazyků, kterou si klademe za cíl,   bylo  
zpracování projektu na získání grandu ESF.  Spolu  s odborníky  z Bell  Schoul  jsme  
několik měsíců pracovali nad projektem, který byl podán v květnu 2008.

Jiný  dlouhodobý projekt  v této  oblasti  bylo  zavedení  výuky některých předmětů  
v cizím jazyce. Příprava této vize probíhala prakticky už v předcházejícím školním roce 
2006-2007. V srpnu 2008 nastoupil na naši školu občan Anglie, který k naší lítosti po 
necelých dvou měsících z vážných osobních důvodů odcestoval zpět do vlasti a tím nám 
prakticky znemožnil tuto vizi naplnit. Pro další školní rok jsme se pokusili získat anglicky 
mluvícího cizince – studenta opět přes Comenia, ale přes pozitivní stanovisko agentury 
jsme svého studenta nezískali z důvodu malého zájmu.

Metodička pro enviromentální výchovu pracovala s žáky v oboru ekologie a ochrany 
životního prostředí,  za nejvýznamnější  považuji  zapojení  žáků také v tomto roce ve 
spolupráci  s vyučujícími  OV,  Z,  SP  do  projektu  EU  financovaného  z prostředků  ESF 
„Krajina za školou“. Projekt byl v červnu 2008 úspěšně zakončen.

Za  vysoce  pozitivní  považujeme  rozšíření  spolupráce s humanitární  organizací 
„Stonožka“.
Nejvýznamnější podíl měla v tomto ohledu aktivita vedoucí školní družiny.

Nejdůležitějším  úkolem  tohoto  roku  však  bylo  zavedení  školního  vzdělávacího 
programu do školní výuky. Od září 2008 tak pracovali žáci prvního a šestého ročníku 
v programu „Otevřená škola“. 

g/ Modernizace materiálně-technických podmínek za     uplynulé  
     období

Začátkem srpna 2008 byla zahájena zásadní rekonstrukce školy. Prostředky na výměnu oken a 
zateplení venkovního pláště včetně nové fasády byly získány zřizovatelem školy z fondů EU. 
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Tyto opravy jsou rozloženy do dvou kalendářních i školních let, s ukončením rekonstrukce se 
počítá v roce 2009.
Kromě prostředků zřizovatele na investiční  opravu jsme získali  dalších 1.300 tis.  korun na 
opravy, které si vyžádalo letité opotřebení vybavení školy. Byly zakoupeny nové lavice, školní 
nábytek teď tak v plném rozsahu odpovídá hygienickým požadavkům na to, aby v každé třídě 
byly výškově rozlišené lavice i židle. Dále byl pořízen nová sedací nábytek pro obě oddělení 
školní  družiny.  Byly  zrekonstruovány  nejvíce  potřebné sociální  zařízení  –  dívčí  i  chlapecké 
záchodky nad tělocvičnami školy  v pavilonu F. Další  záchodky by však měly přijít  na řadu 
v příštích  letech.  Ve  třech  podlažích  jsme  vyměnili  nevyhovující  žárovkové  osvětlení  za 
zářivkové.  Do  17ti  záchodků  byly  instalovány  elektrické  osoušeče  rukou.Mimo  to  byla 
provedena výměna či oprava podlahové krytiny. Nákladem bezmála 200tis.  byla provedena 
výmalba v prostorách školy, možná poprvé za existenci školy byly malovány obě tělocvičny.

------------------------------------------
V Uherském Brodě dne 30.9.2008 PaedDr. Dagmar Bistrá, ředitelka

Schváleno Školskou radou při ZŠ Na Výsluní -----------------------------------------
 dne: Pavel Apoštol, předseda školské rady

Jeden originál zprávy převzala:
dne: ------------------------------------

Markéta Gajdůšková, vedoucí odboru
                                                                                školství a kultury 

Výroční  zpráva je  vyhotovena ve třech stejnopisech,  jeden výtisk  zůstává  v archivu  školy, 
druhý  se  odevzdává  na  odbor  školství  a  kultury  Města  Uh.Brod,  třetí  zůstává  předsedovi 
školské rady.
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