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2)  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: 

školní družina                    119 100 479 
školní klub                         119 100 941 
školní jídelna                     103 267 808  
dětské 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 od 1. 8. 2000 do 31.7.2012,  
potvrzena ve  funkci po konkurzu k 1.8.2012 
konkurz – červen 2000, květen 2012 
jmenována do funkce – 1. 8. 2000, následně 1.8.2012 

Statutární zástupce 
ředitelky: 

Mgr. Šárka Votavová 
Jabloňová 2470, 68801 Uh. Brod 
výběrové řízení – květen 2006 
jmenována 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 zápisu  1. 9. 2009 

Identif. číslo 
ředitelství: 

600 124 541 

Rada školy: poslední jmenování schváleno usnesením Zastupitelstva města č.189/Z10/11  
ze dne 14.12.2011 

Složení rady školy: Ing.Rastislav Rajchl                                         za zřizovatele, člen/ jmenování 14.12.2011  
Mgr.Jan  Uherka                                              za zřizovatele, člen/ jmenování 14.12.2011  
Pavel Apoštol                                    za zákonné zástupce žáků, člen/  volba  25.10.2011 
Jaroslav Záboj                           za zákonné zástupce žáků, předseda/ volba  25.10.2011 
Mgr.Stanislava Chernelová za pedagogické  pracovníky školy, člen/ volba  8.11.2011 

Mgr.Vítězslav Janča              za pedagogické  pracovníky školy, člen/ volba  8.11.2011 
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3) Vzdělávací program  - učební dokumenty školy 
 
 
 

Výuka, vzdělávání a hodnocení žáků ve školním roce 2013-2014 ve všech ročních školy: 
 

1. –9. ročník 
 

vyučujeme dle  
školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 
ŠVP ZV  „Otevřená škola“ 

 
 
Učební plány všech ročníků školy vytváří organizační a obsahové podmínky pro realizaci 
záměrů vzdělávacích programů a přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem 
žáků. 
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4) Charakteristika školského zařízení 
 
Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2002. Školní budova byla dostavěna v srpnu 1976. Zahájení 
provozu školy proběhlo ve školním roce 1976-1977.  V letech 2008 a 2009 byla uskutečněna zásadní 
rekonstrukce budovy – zateplení a kompletní výměna oken. Průběžně jsou modernizovány 
především odborné učebny školy,  významná byla rekonstrukce odborných učeben v roce 2009 
z dotací ROP EU. Nově byly vybudovány učebny informatika, jazyková učebna, multimediální 
učebna. V letech 2011 – 2012 pak byla soustředěna pozornost na opravy sociálních zařízení. V roce 
2012-2013 byl realizován další program v rozvoji vybavení odborných učeben, byla celkově 
zrekonstruována učebna biologie a nově vybudována učebna vlastivědy pro 1.stupeň.  
 

 
Prostorově a materiálně je škola nadstandardně vybavena. 

 
 
 
Počet žáků: ( k datu 30.9. 2013) 
Počet tříd:  13 
Počet oddělení školní družiny: 2 
Počet oddělení školního klubu: 1 
Počet učitelů: 20 
Počet vychovatelek: 2 
Počet asistentek: 2 
Počet správních zaměstnanců:  7 
Počet zaměstnanců školní jídelny: 8 
Počet odborných učeben: 16 
 
 
 
 
 
 

Počet tříd Počet žáků celkem Průměrný počet žáků na 
třídu 

Počet oddělení školní 
družiny 

Počet oddělení ŠK / 
počet kroužků 

13 231 18 2 1 / 13 
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Počty žáků ve třídách 
 

třída počet 
chlapců počet dívek počet žáků celkem 

1.A 7 9 16 
2.A 15 6 21 
3.A 14 8 22 
4.A 11 1 12 
5.A 8 11 19 
6.A 6 8 14 
6.B 6 9 15 
7.A 13 8 21 
7.B 10 9 19 
8.A 10 10 20 
8.B 13 8 21 
9.A 7 8 15 
9.B 10 6 16 
celkem 130 101 231 

 
 
 

třída počet chlapců počet dívek počet žáků celkem 

1.stupeň 55 35 90 
2.stupeň 75 66 141 
celkem: 130 101 231 
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5) Informace o škole 
 
Charakteristika: Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky. Naším cílem je 
poskytovat dětem kvalitní výuku, ale také aktivity ve volném čase. Žáci školy se účastní celé řady 
kulturních a výchovných programů, sportovních soutěží a olympiád. Během daného školního roku 
jsme využívali 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 staral v průběhu minulého školního 
roku metodik prevence Mgr. Ivo Vojtík. Problematiku výběru a volby povolání řešila v průběhu 
roku výchovná poradkyně pro profesní orientaci PaedDr. Dagmar Bistrá, součástí volby povolání 
žáků 9. ročníku byly testy a rozbory v oblasti profesní orientace a studijních předpokladů, které 
realizovala a zpracovávala školní psycholožka PhDr. Iva Marášková, PhD. Výchovné problémy žáků 
spolu s individuálními potřebami v procesu vzdělávání zajišťoval výchovný poradce p. Mgr. 
Vítězslav Janča, komunikoval s PPP a SPC. Závažnější výchovné ale i osobní problémy žáků ve 
spolupráci s třídními učiteli řešila výchovná komise školy za pomoci školní psycholožky paní PhDr. 
Ivany Maráškové. Problematika sociálně znevýhodněných žáků byla ošetřena zřízením funkce 
asistentky pro sociálně znevýhodněné žáky, na této pozici ve školním roce byly zařazeny dvě 
asistentky.  

Ve škole pracoval stabilní a odborně kvalifikovaný tým pedagogických pracovníků, 
v daném roce došlo k výměně jediné vyučující na 1. stupni, kterou vystřídal nový učitel. Významnou 
předností školy je obsáhlé a moderní vybavení. V daném roce jsme uvedli do provozu dvě zcela 
nové odborné učebny – učebnu přírodovědy pro žáky prvního stupně a učebnu přírodopisu pro 
žáky druhého stupně. V bezprostřední blízkosti pečujeme o přírodní 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.  Pro výuku tělesné výchovy využíváme kromě dvou 
vlastních tělocvičen také sportovní atletický stadion Lapač, dále krytý plavecký bazén Delfín nebo 
zimní stadion. 

Součástí školy je žákovská knihovna a učitelská knihovna. Žáci i zaměstnanci školy pracují na 
70 počítačích připojených k internetu a propojených intranetem – jsme velmi dobře vybaveni ICT 
zázemím. Neomezený přístup k internetu pro žáky i veřejnost je zajištěn veřejně přístupným 
počítačem umístěným ve vestibulu. 
Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve školní 
jídelně s nabídkou dvou kvalitních hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Obědy ze školní 
jídelny odebírají další školské subjekty. 
Pro žáky druhého stupně pořádáme každoročně lyžařský kurz v nedalekých Beskydách, který je pro 
děti sedmého ročníku součástí povinného výukového plánu. Pro ostatní ročníky nabídkový či 
doškolovací.  V minulém školním roce byl tento kurz současně zaměřen na rozvoj komunikačních 
dovedností v anglickém jazyce, spojili jsme jeho konání s projektem Comenius a zúčastnilo se ho 
celkem 25 žáků z partnerských škol. Žáci měli také možnost v tomto školním roce účastnit se 
specializovaného výcviku jízdy na snowboardech pod vedením proškolených učitelů TV. 
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Naše škola organizuje již tradičně pro žáky budoucího šestého ročníku adaptační kurz, který 

má dětem pomoci přizpůsobit se novým podmínkám, novému prostředí a hlavně novému  
třídnímu kolektivu, mají zde také možnost v neformálních situacích poznat své nové třídní učitele. 
Tímto kurzem sledujeme primárně preventivní cíle. Pro žáky prvního stupně jsme organizovali 
školu v přírodě. Žáci v prvním a druhém ročníku využívali plně nabídky vyučovat se anglickému 
jazyku jako nepovinnému předmětu. Tato alternativa ŠVP zajišťuje kontinuitu mezi výukou cizích 
jazyků v MŠ, kde děti obvykle zahájí vzdělávání se cizímu jazyku, a zahájením povinné výuky cizího 
jazyka ve 3. ročníku na základní škole.   

Žáci měli možnost navštěvovat nepovinný předmět náboženství od 1. do 9. ročníku, které 
probíhalo v kumulovaných skupinách: 1.sk./1.-2.ročník, 2.sk./3.ročník, 3.sk./4.-5.ročník, 4.sk./6.-
9.ročník.  
 
Individuální vzdělávání 
Pro žáky 1. stupně, kteří na základě doporučení PPP pracovali podle individuálního vzdělávacího 
plánu, byl organizován dyslektický kroužek, děti se speciálními vzdělávacími potřebami docházely 
pravidelně během roku do dyslektických hodin, dařilo se jim tak částečně kompenzovat některé 
specifické obtíže. 
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6) Organizace a provoz školy 
Provoz budovy určený pro žákovské vyučování je stanoven od 7.00 do 15.05 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. V prostorách školy je k dispozici žákům i zaměstnancům školní 
kantýna a nápojový automat.  
 
 
Rozpis vyučovacích hodin: 1.hodina 08:00 – 08:45 
     2.hodina 08:55 – 09:40 
     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 
 

Přehled odborných pracoven: 

1. velká tělocvična 
2. malá tělocvična - gymnastický sál 
3. jazyková učebna 1  
4. jazyková učebna 2  
5. učebna rodinné výchovy a společenských věd 
6. multimediální učebna  (žákovská knihovna) 
7. učebna informatiky – VYT 1 
8. učebna informatiky – VYT 2  
9. učebna výtvarné výchovy 
10. cvičná kuchyně  
11. učebna zeměpisu 
12. učebna hudební výchovy 
13. pracovna fyziky a chemie 
14. pracovna biologie 
15. dílna pro výuku s technickými materiály 
16. učebna přírodovědných předmětů pro 1. stupeň 

 
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. Žáci zapsaní do školní družiny využívají dvě klubovny, přírodní dětské 
hřiště v areálu školy, dětské dopravní hřiště, jindy tělocvičny školy. 
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Školní klub 

Pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního týdne. Vedoucími 
jednotlivých kroužků jsou pedagogičtí pracovníci školy a externí pracovníci. Žáci využívají pro svou 
činnost klubovnu školního klubu, pracuje se v odborných pracovnách a v tělocvičnách školy. Žáci 
měli možnost zapojit se do nabízeného programu, případně si plnit přípravu na vyučování a domácí 
úkoly. V roce 2013-2014 pracovalo na škole celkem 13 kroužků školní družiny a školního klubu. 
 
Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní čas.dotace  

1. Kondice z matematiky Mgr. Ivo Vojtík 2 
2. Anglický jazyk hrou Mgr. Michaela Zálešáková 1 
3. Sportovní hry Mgr. Vítězslav Janča 2 
4. Kondice z českého jazyka Mgr. Martina Šojdrová 1 
5. Mini košíková Anna Hladilová, Jiří Krejčiřík 3 
6. Větrník Bc. Dana Janů 3 
7. Florbal 1. stupeň Mgr. Petr Gabriel 2 
8. Judo Ing. Marcel Zbožínek 4,5 
9. Žákovský parlament Mgr. Ivo Vojtík 0,5 

10. Dyslektický kroužek Mgr. Michaela Zálešáková 1 
11. Florbal 2. stupeň Mgr. Ivo Vojtík 2 
12. Pohybově dramatický kroužek Vladimíra Bahulíková 1 
13. Informatika Mgr. Hana Habáníková 1 

 

 

Školní jídelna 

Žáci a zaměstnanci naší školy a dále strávníci cizích školských subjektů (Mateřská škola Havřice, 
Základní škola Havřice, Praktická a speciální škola Uh. Brod, Katolická základní škola Uh. Brod, 
Základní škola Újezdec) mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve školní 
jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Stravování ve školní jídelně 
prodělalo v posledních letech značný vývoj. Zdaleka není jediným požadavkem nasytit děti a 
suplovat tím rodinné zázemí zaměstnané matky, jde především o zdravý vývoj dětí po fyzické a 
psychické stránce, zde má zdravá výživa nezastupitelný vliv.  Při sestavování jídelního lístku se 
zaměstnanci školní jídelny řídí doporučenými výživovými normami pro jednotlivé věkové 
kategorie. Strava je vždy velmi pestrá, profesionálně připravená z nejkvalitnějších surovin. 
 
 

Dopravní hřiště 

Od dubna 2008 pracuje při Základní škole Na Výsluní UB dětské dopravní hřiště, které vybudovalo 
Město Uh. Brod /resp. odbor dopravy a odbor školství/. Toto krásné hřiště včetně odborné učebny 
pro dopravní výchovu jsme přebrali od zřizovatele, napomohli jeho zprovoznění a od dubna 2008 
provádíme výuku a výcvik. Dopravní hřiště slouží především k pravidelné dopravní výchově žáků 
základních škol v Uherském Brodě a ze spádových obcí, k dopravní výchově dětí mateřských škol,  
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k organizaci akcí spojených s dopravní výchovou školních družin, k pořádání soutěží s dopravní 
tématikou, k realizaci 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 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy spolupracovalo v uplynulém roce s vedením školy. V říjnu 2013 
proběhla formální schůzka na úrovni rodičů a učitelů  při třídnických schůzkách, zde byli zvoleni 
zástupci jednotlivých tříd z ročníku do hlavního výboru, v jehož čele stál předseda pan Jaroslav 
Záboj, který je současně předsedou školské rady. SRPDŠ  finančně podporovalo školní i mimoškolní 
aktivity žáků. Správu účtu přenechává v rukou vedení školy a je pravidelně informováno o 
hospodaření s finančními prostředky v písemně předkládaných vyúčtování. Další jednání s rodiči či 
členy hlavního výboru probíhalo při oficiálních i neoficiálních jednáních především v době 
konzultačních odpolední, která jsou stanovena vždy na první úterý v každém měsíci. 
 
 

Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

Nadané děti Pro nadané žáky škola nabízí program s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tento 
program je zařazen od šestého po devátý ročník. Zde se žáci učí současně dvěma světovým jazykům 
v nabízené kombinaci AJ a NJ nebo AJ a RJ. První cizí jazyk – angličtina je vyučován po celé 4 roky 
v rozsahu 4 hodin týdně, druhý cizí jazyk má časovou dotaci 3 hodiny týdně také po celé 4 roky na 
druhém stupni školy. 
Dyslektická poradna – pro děti se specifickými obtížemi při učení 
V rámci pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami nebo zdravotním oslabením pracuje 
na škole dyslektická poradna. Individuální práce s žáky je praktikována formou zohlednění či přímé 
práce při výuce v dyslektickém kroužku. Výchovný poradce pan Mgr. Vítězslav Janča ve spolupráci 
s třídními učitelkami a rodiči vypracoval několik individuálních plánů, které napomohly žákům 
zvládnout nároky školy. Paní učitelka Mgr. Michaela Zimčík Zálešáková pracovala se žáky 1. stupně 
v hodinách dyslektické poradny, dále pak tuto práci rozvíjely třídní učitelky. S pomocí věnované 
péče a individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami se dařilo částečně 
kompenzovat některé specifické obtíže. Na 2. stupni školy žáci s individuálním vzdělávacím 
programem nebyli evidováni. 
 
 

Výchovné a kulturní akce 

Výchovné a kulturní pořady jsou pravidelně zařazovány do měsíčních plánů z nabídek pořadů pro 
školy Domu kultury Uherský Brod a dále z jiných zajímavých nabídek pro žáky základní školy.  
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Přehled pořádaných kulturních akcí 2013/2014: 
 
Září Divadelní představení na slavnostním zahájení školního roku - pořad „Varieté“ 

divadla Slunečnice Brno, Atrium Muzea J.A.K. 
Listopad Výchovný koncert Filharmonie B. Martinů Zlín „Hudba ve světě filmu - pořad pro 

žáky 2. stupně 
Historické představení Agentury Pernštejni Pardubice "Přemyslovci na českém trůně" 
pořad pro žáky 4. – 9. ročníku, tělocvična školy 

Prosinec Beseda s MUDr. Radimem Uzlem na téma „Sexuální a reprodukční zdraví“ - pořad 
pro žáky 8. a 9. ročníku, pořádal DK Uherský Brod 
Vánoční koncert skupiny Rebel Bend „Od adventu po muzikál“ - vystoupení pro 
žáky 4. – 9. ročníku, kino Máj 

                 Prezentace naší školy na Vánočním jarmarku - vánoční pásmo žáků 1. stupně, šk. 
družiny, 2. stupně 
Vánoční koledování - vystoupení žáků pro zaměstnance školy pod vedením 
vyučujících hudební výchovy  

Leden Populárně naučný pořad cyklu „Svět kolem nás“ s názvem „Mexiko – záhada starých 
Májů“ - pro žáky 2. stupně, kino Máj 

Březen výukový pořad „Hvězdný den“ projektu Astrocom - pořádala hvězdárna 
v Partizánském ve spolupráci s hvězdárnou Uherský Brod, pro žáky 6. – 7. ročníku, 
DK a ZŠ Na Výsluní  
Divadelní představení „Lucerna“ - představení pro žáky 6. a 7. ročníku, pořádá 
Slovácké divadlo Uherské Hradiště 
Výukový program "Po stopách J.A. Komenského, program pro žáky 5. ročníku, 
pořádá DDM Uh. Brod v Muzeu J.A. K. 
Beseda s patriotem Uherského Brodu J. Kollerem na téma „J. A. Komenský“ Pro žáky 
9. ročníku 

                     Divadelní představení „Nájemníci“ pro žáky 8. a 9. ročníku, pořádá Slovácké divadlo 
Uherské Hradiště 

Duben Divadelní představení „Povídejte si děti“ Připravilo Hudební divadlo dětem pro 
žáky 1. – 3. ročníku, proběhlo na DK Uh. Brod 

Květen  Filmové představení „Ledové království“ představení pro žáky 1. stupně, kino Máj 
 
Výchovné a kulturní pořady jsou pravidelně zařazovány do měsíčních plánů školy. Pořady jsou 
vybírány z aktuálních nabídek pořadů pro školy a z nabídky pořadů Domu kultury Uherský Brod. 
Navštívené kulturní pořady a výukové programy v tomto školním roce byly na velmi dobré úrovni a 
byly kladně hodnoceny žáky i vyučujícími. 
Žáky velmi zaujala cestopisná přednáška na téma Mexiko, která byla již třetím pokračováním 
z cyklu  přednášek „Svět kolem nás“. Autoři čerpají z autentických zážitků z cestování, což je pro 
žáky velmi přínosné. 
 Velmi pozitivně byl hodnocen vánoční koncert skupiny Rebel Bend, který žáky předvánočně naladil 
a zároveň představil muzikálové písně s vánoční tématikou. 
Mezi nejlépe hodnocené kulturní akce patří již tradičně divadelní představení Slováckého divadla 
v Uherském Hradišti a výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů ve Zlíně. 

Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 
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7) Rámcový popis personálního zabezpečení školy  
            Celkový počet pracovníků školy  (viz. výkaz o ředitelství škol říjen 2013) 

 
ŠKOLA  (závazné ukazatele na rok 2013) 
Povolený přepočtený počet celkem 33,69 
Skutečný počet zaměstnanců celkem (osob) 40 

 
pracovní zařazení        počet pracovníků počet mužů             počet žen 
Ředitelka 1 0 1 
Zástupkyně ředitelky 1 0 1 
Výchovný poradce  2 1 1 
Metodik prevence 1 1 0 
Asistentka 2 0 2 
Učitelé (včetně výše) 22 5 17 

 
 

ŠKOLNÍ DRUŽINA–ŠKOLNÍ KLUB vychovatelky   (závazné ukazatelů na rok 2013) 
Skutečný počet zaměstnanců 2 
Dohody  

 
pracovní zařazení       počet pracovníků 
Vedoucí vychovatelka 1 
Vychovatelka 1 

 
 

ŠKOLNÍ JÍDELNA( závazné ukazatele na rok 2013) 
Skutečný počet zaměstnanců 9 

 
pracovní zařazení      počet pracovníků 
Vedoucí jídelny 1 
Vedoucí kuchařka 1 
Kuchařka 7 

 
 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  (závazné ukazatele na rok 2013) 
Skutečný počet zaměstnanců 7 
Hrazeno z provozních zdrojů (úklid) 0,5 

 
pracovní zařazení     počet pracovníků 
Školník 1 
Hospodářka 1 
Pracovnice úklidu 5 
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Věková struktura pracovníků  

Počet pracovníků 

Věkové rozmezí učitelé 
Vychovatelky
/ asistentky 

správní 
zaměstnanci 

pracovníci ŠJ 

29 let 0 0 0 0 
30 – 39 let 4 2 1 1 
40 – 49 let 8 1 2 2 
50 let až do vzniku nároku na SD 6 1 4 5 
Důchodci 2 0 0 1 
Průměrný věk 47 41 47 51 

 

Pracovníci školy  

Počet Pedagogičtí Správní Zaměstnanci ŠJ 
1. Bahulíková Vladimíra - ZŠ Brumovský Antonín Adami Miroslava 
2. Bartošová Jitka, Ing. - ZŠ Brožková Helena Bedlivá Jana 
3. Bistrá Dagmar, PaedDr. - ZŠ Olivová Sylva Kočicová Jitka 
4. Habáníková Hana, Mgr. - ZŠ Řiháková Ludmila Lásková Romana 
5. Hrubošová Renata, Mgr. - ZŠ Steinerová Jana Machalová Anna 
6. Chernelová Stanislava, Mgr. - ZŠ Trávníčková Jana Svobodová Zdeňka 
7. Chmelinová Marie, Mgr. - ZŠ Gbelcová Jana Trtková Dagmar 
8. Chovancová Michaela, Mgr. - ZŠ  Vaculíková Marie 
9. Janča Vítězslav, Mgr. – ZŠ  Žampachová Ludmila 

10. Janů Dana, Bc. - ZŠ   
11. Josefíková Marcela, Mgr. - ZŠ   
12. Kryštofová Miloslava, Mgr. - ZŠ   
13. Láska Jaromír, Mgr. – ZŠ   
14. Machalová Monika, Mgr. - ZŠ   
15. Malý Antonín, Mgr. - ZŠ   
16. Mikulášek Vladimír, Mgr. - ZŠ   
17. Šojdrová Martina, Mgr. - ZŠ   
18. Svobodová Dagmar – ŠD   
19. Vanďurková Hana - ŠD   
20. Veselá Vladimíra, Mgr. - ZŠ   
21. Vojtík Ivo, Mgr. - ZŠ   
22. Votavová Šárka, Mgr. – ZŠ   
23. Zimčík Zálešáková Michaela, Mgr. - ZŠ   
24. Žáková Michaela, Mgr. - ZŠ   
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Dílčí popis pedagogických pracovníků  

 

Z – začínající, D – důchodce 

 
 
 
Pedagogové muži ženy celkem 
Počet 5 19 24 
 
 

Všichni zaměstnanci  muži ženy celkem 
Počet 6 34 40 

Ped.prac
. 
os.čís. 

Pracovní 
zařazení,funkce Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 
Roků ped. 
praxe 

5906 ředitelka 1,0 Učitelství, VŠ,  1. a 2.st. ZŠ 24 
3555 učitelka/vychovatelka 0,4/0,3 SŠ  7/12 

23503 učitelka 1,0 VŠ Učitelství,M,Tech.kreslení, IT 30 
29544 učitelka 1,0 VŠ Učitelství ,1.st. 22 
31316 učitelka 1,0 VŠ Učitelství , Vv, Čj 32 
78905 učitelka 1,0 VŠ Učitelství 1.st., Aj 39 
78900 učitelka 1,0 VŠ Učitelství , Tv 22 
32745 učitel 1,0 VŠ Učitelství , Tv, Bv  20 
34713 učitelka 1,0 VŠ Učitelství , Nj  16 
73307 učitelka 1,0 VŠ Učitelství , 1.st. 38 (D) 
46506 učitel 0,95 VŠ Učitelství , Z, Tv  29 
98513 učitel 1,0 VŠ Učitelství , 1.st. 2 
51110 učitel 0,364 VŠ Učitelství , Fy, Tp 46 (D) 
76900 učitelka 1.0 VŠ Učitelství , Čj, Hv 15 
90310 učitelka 1,0 VŠ Učitelství , D, Rv, Rj 32 
98511 učitel 1,0 VŠ Učitelství , M, Z 21 
92103 zástupkyně ředitelky  1,0 VŠ Učitelství , 1.st. 25 
96624 učitelka 1,0 VŠ Učitelství , 1.st. 10 
98317 učitelka 1,0 VŠ Učitelství , 1.st. 8 
49119 učitelka 0,636 VŠ Učitelství , Čj, D 8 
49000 vedoucí vychovatelka 1,0 Vychovatelství 38 
89385 vychovatelka 0,75 VŠ (Bc.) soc. ped. 10 
28754 asistentka pedagoga 0, 85 VŠ Chemie, ped.způsobilost  3 
19250 asistentka pedagoga 1,0 SŠ Vychovatelství  23 
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Přehled aprobací učitelů v jednotlivých předmětech 

 
Předmět muži ženy celkem 
Český jazyk 0 2 2 
Anglický jazyk 0 2 2 
Německý jazyk 0 1 1 
Matematika 1 1 2 
Občanská výchova / Výchova k občanství 0 0 0 
Tělesná výchova 2 2 4 
Zeměpis 2 0 2 
Dějepis 0 2 2 
Přírodopis 0 0 0 
Hudební výchova 0 1 1 
Výtvarná výchova 0 1 1 
Fyzika 1 0 1 
Chemie 0 0 0 
Výchova ke zdraví 0 1 1 
Praktické činnosti / Informatika 0 1 1 
Učitelství pro 1.stupeň 1 6 7 
Vychovatelství 0 2 2 
 
Dle zákona o pedagogických pracovnících a dle požadavků na kvalifikační předpoklady je  
ve škole 96% pedagogická kvalifikovanost. 
 
 
Stážisté na odborné praxi ve škole ve školním roce 2013/2014 
 

 Jméno a přímení Zařazení Období Vyslán z: 
1. stážista - praktikant 1 1. stupeň ZŠ 2. 4. 2014 – 16. 4. 2014 UP Olomouc 
2. stážista - praktikant 2 ŠD 19. 5. 2014 – 30. 5. 2014 SPŠ a OA Uh. Brod 
3. stážista - praktikant 3 ŠD 26. 5. 2014 – 6. 6. 2014 SOŠ Bojkovice 
4. stážista - praktikant 4 ŠD 19. 5. 2014 – 6. 6. 2014 SŠPgS Zlín, s. r. o. 
5. stážista - praktikant 5 2. stupeň ZŠ 1. 5. 2014 – 31. 5. 2014 UTB Zlín 
6. stážista - praktikant 5 ŠD 10. 3. 2014 – 31. 3.2014 U JAK Praha 
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Dílčí popis nepedagogických pracovníků 

 
Ostatní pracovníci 
os. čís. 

Pracovní 
zařazení  

 
Úvazek 

 
Stupeň vzdělání, obor 

7929 školník 1.0 SO, stavební zámečník 
78340 hospodářka 1.0 ÚSO, ekonomika 
98519 uklízečka 1.0 SŠ  
7719 uklízečka 1.0 SO 
98514 uklízečka 1.0 SŠ 
87587 uklízečka 1.0 SO, prodavačka 
98507 uklízečka 1.0 prodavačka 
86912 vedoucí ŠJ 1.0 ÚSO, dietní sestra 
42323 kuchařka 0.375 / 0,25 SO, kuchařka 
49119 kuchařka 1.0 SO, konzervářka 
46521 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
79302 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
98520 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
88960 kuchařka 1.0 základní 
98501 kuchařka 0.9 SO, kuchařka 
311 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
 
 
 
Správní muži ženy celkem 
Počet 1 15 16 
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8) Počty žáků a jejich zařazení 

1. I.stupeň ZŠ 

 

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

stav  
2013 – 2014 1 16 1 21 1 22 1 13 1 18 5 90 

předpoklad  
2014 – 2015 1 15 1 22 1 22 1 22 1 17 5 98 

 

2. II.stupeň ZŠ 

 

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

stav  
2013 – 2014 2 29 2 40 2 41 2 31 8 141 

předpoklad  
2014 – 2015 2 27 2 28 2 41 2 40 8 136 

 

3. Školní družina + školní klub 

 

Školní rok 
školní družina školní klub 
odd. žáci odd. žáci 

stav 2013 – 2014 
(k 31.10.2013) 2 90 1 140 

předpoklad  
2014 – 2015 2 90 1 170 

 

 4. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2014/2015(stav k 28.2.2014) 

 
 Zapsáno 20 
 Odklady 6 

 

5. Počet integrovaných a zohledňovaných žáků v jednotlivých ročnících 

 
Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet integrovaných žáků 0 1 0 3 0 4 3 3 0 
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9) Výsledky vzdělávání a výchovného působení 
Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Ročník 

Počet 
Žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifikováno Opravné 

zkoušky 

k 1.9.2013 I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol II.pol 

1. 16 16 17 - - - - - - - - 
2. 21 21 13 - 8 - - - - - - 
3. 22 21 19 1 3 - - - - - - 
4. 13 8 10 5 4 - - - - - - 
5. 18 13 12 4 4 - - 1 -  - 
6. 28 16 11 12 16 - - - - - - 
7. 39 12 16 25 23 1 - 1 - - - 
8. 42 9 10 31 29 2 2 - 1 - 2 
9. 30 10 6 20 22 - 1 1 1 - 1 

Celkem 229 126 114 98 109 3 3 3 2 - 3 
 
Pozn.: 

1) součet žáků s vyznamenáním, prospělo, neprospělo, neklasifikováno neodpovídá celkovému 
počtu žáků z důvodu přestupů v průběhu roku 

2) Žáci po opravných zkouškách prospěli. 
 
 
 

Pochvaly, výchovná opatření, snížené známky z chování udělené ve školním roce 2013-2014 

 
Celkem uděleno:                                                  156 
Pochvaly (pozitivní kázeňská opatření) 111 
Ostatní negativní kázeňská opatření  45 
      z toho napomenutí třídního učitele 9 
      z toho důtka třídního učitele 9 
      z toho důtka ředitelky školy  13 
      z toho 2. stupně z chování 12 
      z toho 3. stupně z chování 3 
 
  



       www.zsvysluni.cz 

20 
 

 

Absence žáků 

 

Ročník 

Celkový počet zameškaných hodin a průměrný 
počet zameškaných hodin na žáka 

Celkový počet zameškaných hodin a průměrný 
počet neomluvených hodin na žáka 

1. pololetí 2. pololetí 1. pololetí 2. pololetí 

Celkem 
zameškaný
ch hodin 
ročníku 

Průměrný  
počet  
zameškaný
ch   hodin / 
žáka 

Celkem 
zameškaný
ch hodin 
ročníku 

Průměrný  
počet  
zameškaný
ch  hodin / 
žáka 

Celkem 
neomluven
ých hodin 

Průměrný 
počet 
zameškan
ých hodin 
na žáka 

Celkem 
neomluve
ných 
hodin 

Průměrný 
počet 
zameškaný
ch hodin na 
žáka 

1. 340 21,25 528 31,059 0 0 0 0 
2. 480 22,857 652 31,048 0 0 0 0 
3. 552 25,091 732 33,273 0 0 0 0 
4. 214 16,462 772 55,143 0 0 15 1,071 
5. 911 50,611 700 43,75 0 0 0 0 
6. 984 35,142 876 31,285 0 0 0 0 
7. 1147 29,410 1589 40,743 0 0 4 0,102 
8. 1947 46,357 2435 57,976 11 0,261 29 0,69 
9. 1440 48 2957 98,566 4 0,133 61 2,033 

Celkem 8015 32,791 11241 46,982 15 0,065 109 0,475 
 
 

Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 
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Rozbor školní úrazovosti školní rok 2013/2014 
 

Sledovaným obdobím byl školní rok 2013/2014, tj. od 1. září 2013 do 27.6 2014. V tomto 
období došlo ve škole k 30 úrazům u žáků, z toho 15 úrazů bylo ošetřeno lékařem. Tento počet je 
srovnatelný s předchozím rokem. Až 83% úrazů se událo u starších žáků (2.stupen).  Počet úrazů u 
dívek byl shodný s počtem úrazů u chlapců.  Počet úrazů během Tv klesl (39 %) oproti minulému 
roku, stoupl však počet úrazů během pobytu ve třídě nebo na chodbách o přestávkách (33%). K 27. 6. 
2012 bylo na škole odškodněno 9 školních úrazů a 2 ztráty v celkové částce 44 414 kč, tři úrazy žáků 
jsou v jednání na pojišťovně. 
 
 
1. Třídění úrazů dle závažnosti  3. Třídění dle činnosti při níž k úrazu došlo 
Smrtelné, těžké - a) pobyt ve třídě v době vyučování 1 
hromadné  - b) přestávka 9 
žáci 30 c) pobyt ve školní družině + klub 2 
pedagogové - d) pobyt ve školní jídelně - 
celkem 30 e) práce při praktických činnostech - 
  f) tělesná výchova  12 
2. Třídění úrazů dle části školy g) lyžařský výcvik - 
Škola – třídy, chodba, tělocv., 
stadion Lapač 

24 h) plavecký výcvik - 

Školní družina 2 ch) sportovní soutěže - 
Školní klub - i) školní výlet, exkurze, vycházka 5 
Školní jídelna - j) dopravní hřiště 1 
Mimo školní budovu-,LK,.. 4   
   
4. Třídění úrazů dle pohlaví žáků 6. Počet odškodněných úrazů 
Hoši 15 Počet školních úrazů 30 
Dívky  15 Odškodněných 9 
Dospělí  - Částka  41 450,- 
   
5. Třídění dle věku žáků  Počet pracovních úrazů (pedag.) - 
1. Stupeň ZŠ 5 Odškodněných  - 
2. Stupeň ZŠ 25 Částka  
zaměstnanci - úrazy v jednání na pojišťovně  3 
    
  ztráty 2 
  Částka 2964,- 
  celkem 44 414,- 
 

Zpracovala Mgr. Michaela Zimčík-Zálešáková 
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10) Výsledky přijímacího řízení na střední školy 
 

Celková statistika  

Třída Počet 
žáků 

Počet přijatých 
(přihlášených ) 

 
% přijatých 

 
Počet nepřijatých 

V.A 3 2 66, 6 % 1 
VIII. B 2 2 100 % 0 
IX.A 14 14 100 % 0 
IX.B 16 16 100 % 0 

 
 
Počet přijatých žáků 5.tříd na SŠ 2 
Počet žáků 9.tříd a 8. třídy: 32 
Celkem přestoupilo na SŠ 34 
 
 
Kariérové poradenství 
 
Ve školním roce 2013-2014 měli žáci možnost konzultovat výběr střední školy v rámci kariérového 
poradenství, které zajišťovala ředitelka školy PaedDr. Dagmar Bistrá v roli výchovné poradkyně pro 
profesní orientaci. Poradenství bylo praktikováno jednak v rámci předmětu svět práce, dále při 
osobních konzultacích s žáky 8. a 9.ročníku mimo vyučování, formou exkurzí ve školách a také 
formou besed se zástupci SŠ.  Profesní problematika byla poměrně široce probírána v rámci 
předmětu svět práce (vyučuje D. Bistrá) a to vždy první pololetí v 8. a 9. ročníku. Žáci navštívili při 
společných výjezdech a exkurzích tříd některé střední školy (SPŠ Nivnická, SOŠ Luhačovice, SOŠ 
Uh.Brod ), využili jsme také nabídky jiných středních škol na besedy s žáky o nabízených studijních 
oborech a o dalším uplatnění (Policejní škola Holešov, SOŠ Strážnice, SOŠ Bzenec, SOŠ Vizovice, SOŠ 
ochrany osob a majetku, s.r.o. Karviná - Hranice).  Nabízené možnosti testování studijních 
předpokladů a profesní orientace žáků využilo 90% žáků, ti pak samostatně nebo se svými rodiči 
mohli osobně konzultovat výsledky testů s e školní psycholožkou Mgr. Ivanou Maráškovou. Tato 
služba byla pro žáky hrazena z programu prevence a měla napomoci v ujasnění další studijní cesty. 
V tomto školním roce jsme upustili od dříve organizované „miniburzy“ středních škol s ohledem na 
nízký počet nerozhodnutých žáků na začátku školního roku. Všechny informace o středních školách 
Zlínského kraje nabízí portál ZK virtuální burza SŠ, s nímž se naučili žáci pracovat a využívali ho 
v hodinách. Dále jsme uspořádali v rámci péče o vycházející žáky na střední školu informační 
schůzku, na níž byl rodičům představen systém přijímacího řízení, jeho aktuální změny, 
administrativa přihlášek,  odvolací řízení a portál burza škol. Za velmi užitečný pro přípravu žáků 
na budoucí profesi považuji právě předmět svět práce. Žáci se v něm dozvídají řadu důležitých 
informací o vzdělání, profesích, oborech, pracovním uplatnění jako i o svých osobnostních 
předpokladech pro výkon určitého druhu práce. Učí se mimo jiné zodpovědnosti za své 
rozhodování. Podporou při přípravě na přijímací zkoušky byly kroužky školního klubu „příprava 
z matematiky“ a „příprava z českého jazyka“, které vedli učitelé školy daných předmětů. 
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Seznam středních škol, kam byli přijati naši žáci po ukončení povinné devítileté školní 
docházky: 

 
   

ŠKOLA POČET přijatých 
žáků na danou SŠ 

PROCENTO  
z počtu přijatých na SŠ 

Gymnázium UB 3 9,6 % 
SOŠ a Gymnázium Staré Město 2 6,4 % 
SPŠ a OA UB 11 35,2 % 
SŠPHZ Uherské Hradiště 1 3,2 % 
OA Uherské Hradiště 1 3,2 % 
COPT UB 1 3,2 % 
SPŠ stavební Valašské Meziříčí 1 3,2 % 
SPŠ Zlín 1 3,2 % 
Gymnázium Jana Blahoslava a SPgŠ Přerov 1 3,2 % 
SOŠ Luhačovice 3 9,6 % 
Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 3,2 % 
SOŠ ochrany osob a majetku, s.r.o. Hranice 2 6,4 % 
SZŠ Sv. Anežky České Odry 1 3,2 % 
SŠ cest. ruchu a JŠ s pr. SJZ, s.r.o. Rožnov pod Rad. 1 3,2 % 
SOU UB 2 6,4 % 
CELKEM 32 100 % 
 
 
Většina žáků (31)  si podávala dle platné legislativy 2 přihlášky na SŠ.  26 žáků  se dostalo alespoň na 
jednu  ze dvou možných škol, 5 žáků se nedostalo na žádnou ze dvou škol. V rámci odvolacího 
řízení a přestupů žáků mezi školami v průběhu prvního a dalších kol přijímacího řízení byli nakonec 
všichni žáci (tedy 100% žáků) umístěni na středních školách. 
 

PaedDr. Dagmar Bistrá,  
výchovná poradkyně pro profesní orientaci 
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11) Prevence sociálně - patologických jevů 

 
Škola svou práci v oblasti všeobecné prevence výskytu sociálně patologických jevů dlouhodobě staví 
na třech základních a několika vedlejších pilířích. Tím prvním je realizace certifikovaných programů 
pro žáky prostřednictvím odborníků, tím druhým je posilování samostatnosti žáků a budování 
osobní zodpovědnosti prostřednictvím aktivit žákovského parlamentu a třídní samosprávy, třetím 
pilířem je podpora žáků školní psycholožkou, dalším podpůrným cílem je např. koncepce DVPP v 
oblasti prevence výskytu sociálně patologických jevů nebo škála mimoškolních aktivit, které mají 
smysluplně naplnit volný čas žáků. Pracujeme také na specifické a individuální prevenci. V tomto 
duchu byly také vedením školy v minulém roce připraveny další projekty. 
 

Spolupráce s o.s. MADIO Zlín 

Prostřednictvím spolupráce s MADIO škola zajišťuje realizaci jedné části projektu Kde je vůle, tam je 
cesta. Cílem této části projektu je přivést žáky ke zdravému životnímu stylu a budování pozitivních 
mezilidských vztahů coby prevenci závislostí všeho druhu, předcházení negativním jevům ve školní 
společnosti jako jsou agrese, šikana, rasismus a kriminalita.  

 

Žákovská samospráva a další aktivity žáků školy 

Pod vedením pověřeného preventisty  se po celý školní rok scházeli členové Žákovského 
parlamentu, plánovali a organizovali činnost, diskutovali o problémech školy. Žáci 9. ročníku 
organizovali soutěž tříd ve sběru starého papíru. Členka ŽP, žákyně 9. třídy je aktivním zástupcem 
školy na pravidelných zasedáních Krajského žákovského parlamentu ve Zlíně a o jeho práci 
informuje ostatní členy školního parlamentu.   

 

Činnost školní psycholožky 

 
Činnosti realizované v základní škole jsou velmi různorodé a pokrývají celé spektrum náplně práce 
školního psychologa. Velká část podnětů k intervencím přichází od pedagogů, kteří mají možnost 
využít konzultací k práci s třídním kolektivem i jednotlivými žáky. Práce s žáky má podobu 
individuálních konzultací, a to jak jednorázových, tak opakovaných, kdy žáci přicházejí pravidelně. 
Mezi tématy konzultací se objevují: problémové situace v kolektivu, obtíže s učením, přetížení apod. 
Práce s třídními kolektivy je zaměřena na zjištění skupinové dynamiky a následnou podporu jejich 
vzájemných vztahů. Spolu s pedagogy a také samotnými žáky přemýšlíme nad možnostmi zlepšení 
atmosféry. Žáci 9. ročníků si v rámci profesního poradenství mohou vyzkoušet své předpoklady a 
schopnosti. Velká část této možnosti využívá a potom buď samostatně, nebo v doprovodu rodičů 
přichází na konzultaci k jejich budoucímu povolání a volbě vzdělávací cesty. Možnosti 
poradenských rozhovorů využívají také rodiče k ujasnění si výchovných a vzdělávacích postupů a 
získání inspirace pro zvládání někdy náročných situací s dětmi. 
 

PhDr. Mgr. Ivana Marášková 
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Přehled dalších akcí v rámci prevence sociálně patologických jevů 
 

Měsíc Název akce Třída Forma Provedl Datum 

září Adaptační kurz 6. A, B 
zážitkový 
seznamovací program 

Mgr. Chernelová 
Mgr. Chovancová 

září 2013 

říjen 

Já + ty = my 8. B zážitkový program Madio a. s. 8. 10. 2013 
Sex a mezilidské vztahy 9. B zážitkový program Madio a. s. 8. 10. 2013 
Tajemství delfínů 1. A zážitkový program Madio a. s. 22. 10. 2013 
Tajemství delfínů 2. A zážitkový program Madio a. s. 22. 10. 2013 
My, jako dobrá třída 7. B zážitkový program Madio a. s. 22. 10. 2013 
Kamarádství 3. A zážitkový program Madio a. s. 25. 10. 2013 
Já a moje třída 4. A zážitkový program Madio a. s. 25. 10. 2013 

listopad Já a třída 6. B zážitkový program Madio a. s. 12. 11. 2013 
Sex a mezilidské vztahy 9. A zážitkový program Madio a. s. 12. 11. 2013 

prosinec Sex a reprodukční zdraví 8.,9. roč. beseda MUDr.Radim Uzel 13. 12. 2013 

leden 

Já a droga I 7. A zážitkový program Madio a. s. 7. 1. 2014 
Já a droga 8. B zážitkový program Madio a. s. 7. 1. 2014 
Sex a mezilidské vztahy 9. B zážitkový program Madio a. s. 9. 1. 2014 
Jsme kolektiv 5. A zážitkový program Madio a. s. 15. 1. 2014 
Kouření 6. A zážitkový program Madio a. s. 15. 1. 2014 

únor 

Opravdový kamarád 1. A zážitkový program Madio a. s. 26. 2. 2014 
Opravdový kamarád 2. A zážitkový program Madio a. s. 26. 2. 2014 
Všichni spolu 3. A zážitkový program Madio a. s. 27. 2. 2014 
Naše třída 4. A zážitkový program Madio a. s. 27. 2. 2014 

březen Teen challenge 6. A, B beseda Marek Honzík 7. 3. 2014 

duben 

Kuřáku smrdíš 6. A zážitkový program Madio a. s. 8. 4. 2014 
Sex a mezilidské vztahy 9. A zážitkový program Madio a. s. 8. 4. 2014 
Jsme kolektiv 5. A zážitkový program Madio a. s. 9. 4. 2014 
Všichni spolu 3. A zážitkový program Madio a. s. 24. 4. 2014 
Já a moje třída 4. A zážitkový program Madio a. s. 24. 4. 2014 
Drogy 7. B zážitkový program Madio a. s. 25. 4. 2014 
Komunikace 8. A zážitkový program Madio a. s. 25. 4. 2014 
Sex a mezilidské vztahy 9. B zážitkový program Madio a. s. 29. 4. 2014 

květen 

Osobní bezpečí dítěte 
aneb jak přežít 21. století 

1. -9. roč. projektové vyučování ZŠ 5. - 7.5. 2014 

Červík šikana 1. A zážitkový program Madio a. s. 22. 5. 2014 
Všichni spolu 2. A zážitkový program Madio a. s. 22. 5. 2014 

Exkurze – okresní soud 9. A, B beseda 
Probační a 
mediační služba 
Zlín 

28. 5. 2014 

červen Projekt Edison ZŠ přednášky a besedy AIESEC + ZŠ 
16.-20. 
6.2014 

Zpracoval Mgr. Ivo Vojtík 
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12) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Datum Název akce Účastníci 
6. 9. 2013 Seminář pro žadatele o dotace 2014 PaedDr. D. Bistrá 

11. 9. 2013 Vedení projektu partnerství škol Comenius PaedDr. D. Bistrá 
Mgr. M. Josefíková 

19. 9. 2013 Doškolovací kurz Zdravotník D. Svobodová 
Bc. H. Vanďurková 

10. - 12. 10. 2013 Finanční vzdělávání žáků (2. seminář) PaedDr. D. Bistrá 
7. 11. 2013 Motivační setkání vyučujících cizích jazyků - angličtina Mgr. M. Šojdrová 
12. 11. 2013 Pracovní seminář ke Standardům pro ZV - chemie Mgr. V. Janča 
12. 11. 2013 Pracovní seminář ke Standardům pro ZV – ICT Mgr. H. Habáníková 
13. 11. 2013 Prac. seminář ke Standardům pro ZV– Člověk a svět práce PaedDr. D. Bistrá 
13. 11. 2013 Prac. seminář ke Standardům pro ZV – Člověk a jeho svět Mgr. R. Hrubošová 
28. – 30. 11. 2013 Finanční vzdělávání žáků (3. seminář) PaedDr. D. Bistrá 

11. 12. 2013 Novela školského zákona, nejaktuálnější stav legislativního 
procesu 

PaedDr. D. Bistrá 
Mgr. Š. Votavová 

11. 2. 2014 Asertivita v praxi PaedDr. D. Bistrá 
Mgr. M. Chovancová 

20. 2. 2014 Nový občanský zákoník ve školské praxi PaedDr. D. Bistrá 
27. 2. 2014 Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci pro II.st. ZŠ Mgr. I. Vojtík 
 Soulad ŠVP s RVP ZV a postupy při aktualizaci pro II.st. ZŠ  Mgr. I. Vojtík 
24. 2. 2014 Sloh všemi smysly Mgr. M. Machalová 
12. 3. 2014 Národní systém inspekčního hodnocení vzděl.soust. v ČR PaedDr. D. Bistrá 
25. 3. 2014 Informační setkání učitelů škol Mgr. Š. Votavová 
31. 3. 2014 Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy Mgr. Š. Votavová 

9. 4. 2014 Projektová výuka v praxi 
PaedDr. D. Bistrá 
Mgr. Zálešáková 
Mgr. Žáková 

24. 4. 2014 Týden zdraví ve škole Mgr. Š. Votavová 
Bc. Dana Janů 

24. 4. 2014 Informační seminář o projektu Kariérní poradenství Mgr. Š. Votavová 
PaedDr. D. Bistrá 

15. 5. 2014 Organizační řád školy a jeho součásti PaedDr. D. Bistrá 

20. – 21. 5. 2014 Cesta k finanční nezávislosti Ing. J. Bartošová 
Mgr. H. Habáníková 

10. 6. 2014 Nový občanský zákoník ve školské praxi II PaedDr. D. Bistrá 

20. 6. 2014 Výuka matematik dle doktora Hejného, Olomouc 
Mgr. Š. Votavová 
Mgr. I. Vojtík 
Mgr. A. Malý 

Zpracovala Ing. Jitka Bartošová 
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13) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
Nejvýznamnější akce školy 

 
Slavnostní zahájení nového školního roku 2013-2014 
 
Školní rok 2013/2014 byl zahájen na Základní škole Na Výsluní 
UB v pondělí 2. září 2013 - za pěkného počasí jsme se sešli v 
atriu Muzea J. A. Komenského. Všechny přítomné pozdravil 
místostarosta Uherského Brodu Ing. Petr Vrána a poté jsme 
všichni sledovali zajímavé představení brněnského divadla 
Slunečnice. 
 
Adaptační kurz -  září 2013 
 
Tři dny naplněné programem - každý si mohl vyzkoušet svou dovednost, schopnost být týmovým 
hráčem, svou statečnost, obratnost, rychlost, ověřit si své smysly ve tmě, předvést se jako výtvarník i 
herec, výborně se pobavit a všichni se pořádně poznat jinak než ve školním prostředí. To vše pod 
vedením úžasného Madia, což je "krycí název" pro vynikající mladé dámy Gabrielu Šustkovou, 
Moniku Novákovou, Janu Pláškovou. Kdo chce o nich vědět víc, ať se podívá na www.madio.cz.  

 
 

Mgr. Stanislava Chernelová 
 
Školní turnaj v piškvorkách 
 
V úterý 15. října se ve školní jídelně sešlo více než 60 žáků 2. stupně, aby se utkali v kvalifikačním 
turnaji v piškvorkách - nejlepší desítka soutěžících bude školu reprezentovat v oblastním kole. 
Kvalifikační boje byly velmi náročné - nejprve v 10 skupinách, z nichž postoupilo do další fáze 
soutěže 36 nejlepších. A z nich pouze polovina do finálových skupin, v nichž nejvíce bodů nasbírali 
Lenka Krajčová, Ondřej Lukáš a Vojta Durďák. Spolu s nimi školní reprezentaci tvoří Alžběta  
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Lukešová, Míša Juráková, Tomáš Hasoň, David Kryštof, Tomáš Adámek, Jakub Janík, Robert Daniel 
a Ondra Rožek. Gratulujeme a držíme palce v dalších bojích! 

Mgr. Ivo Vojtík 
 
Kurz finanční gramotnosti 
 
Od středy 16. října 2013 prožili žáci osmého a devátého ročníku tři dny netradičním způsobem 
výuky. Vyjeli jsme na kurz finanční gramotnosti do Všeminy. Bavili jsme se aktivitami z oblasti 
zocelování týmového ducha, pracovalo se s technickými zařízeními typu GPS, kamery, foťáky. 
Trávili jsme hodně času v krásném přírodním prostředí kolem Hotelu Všemina, kde jsme byli 
ubytovaní. Hlavní náplní kurzu byla práce s pojmy z oblasti finanční gramotnosti, které se žáci 
naučili chápat, rozumět jim a dokonce je vysvětlovat druhým. Digitálně zpracovaná videa z tvorby 
žáků poslouží jako praktická metodická výuka při další výuce. 

 
 
 

PaedDr. Dagmar Bistrá 
 
Strážník městské policie v ŠD 
 
Co se stalo? Proč je ve škole policie? Znělo chodbami 
naší školy jednoho čtvrtečního odpoledne. Naštěstí 
nedošlo k žádnému přečinu, to jen strážník městské 
policie, pan Kročil, přišel na dohodnutou besedu. 
Seznámil děti i přítomné maminky s činností městské 
policie ve městě, na dobrovolnících předvedl způsoby 
zákroku proti pachateli trestné činnosti, vyprávěl o 
zabezpečení města kamerovým systémem i o odchytu 
toulavých psů. Zvlášť na kluky pak zapůsobil ukázkou 
výstroje, výzbroje a představením přístroje na obnovení 
srdeční činnosti při zástavě srdce. Otázky dětí nebraly 
konce, a tak pan Kročil slíbil, že na další povídání můžeme po dohodě s jeho nadřízenými dojít na 
novou služebnu a prohlídnout si kamerový systém města. Takže se máme zase na co těšit. Panu 
Kročilovi za poutavou besedu mockrát děkujeme. 

Dagmar Svobodová 
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Škola v přírodě 
 
7. - 11. října 2013 vyměnili žáci 2. - 5. ročníku spolu se svými třídními učiteli a paní vychovatelkami 
školu a domov za hotel Jelenovská Valašské Klobouky. Tady jsme totiž prožili týden naší "školy v 
přírodě". Děti se proměnily v námořníky, naučily se námořnickou hymnu, postavily koráb, našly 
mapu Ostrova pokladů, luštily rébusy, plnily úkoly, běhaly po lese, taky se učily, ale i tančily a 
zpívaly, a to nejen při čtvrtečním karnevalu. Fanoušci atletiky si dokonce odvezli suvenýr v podobě 
podpisu Vítězslava Veselého, našeho nyní nejlepšího oštěpaře, který na hotelu strávil jedno 
odpoledne. Některým dětem se prý ani nechtělo zpátky! Ale znáte to, všude dobře, doma nejlépe! 

 
 
 

Mgr. Renata Hrubošová 
 
Podzimní dýňování 
 
Ve čtvrtek 24.10. odpoledne zažily děti spolu se svými rodiči 
krásné podzimní tvoření „dýňování“. Z dýní různých druhů, 
velikostí, tvarů a barev jsme vyráběli panáčky, strašidla, 
zvířátka…. Vznikly také krásné podzimní lucerničky a závěsy. 
Každý výrobek byl jedinečný, děti popustily uzdu své fantazii a 
všichni jsme si  odnášeli nejen krásné podzimní dekorace, ale i 
dobrou náladu. Už se těšíme na další setkání rodičů a dětí ve 
školní družině, které bude na vánočních dílničkách. 
 

vychovatelky ŠD 
 
Úspěch v piškvorkách 
 
V pátek 8. listopadu se dva týmy našich reprezentantů zúčastnily oblastního kola soutěže v 
piškvorkách. V Uherském Hradišti jsme narazili na převážně středoškolské výběry, přesto Kolečka 
UB v sestavě Tomáš Adámek, Míša Juráková, Bětka Lukešová, David Kryštof a Dominik Galuška 
postoupila ze své skupiny a v konkurenci 18 týmů obsadila 5. - 8. místo. K úspěchu gratulujeme! 
 

Mgr. Ivo. Vojtík 
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Návštěva Španělska 
 

V době podzimních prázdnin od 28.10 - 1.11.2013 se 
uskutečnila první schůzka projektu Comenius ve 
Španělsku. Účastnili se jí zástupci všech zapojených 
škol, kteří se společně sešli poprvé. Na schůzce byly 
podrobně naplánovány úkoly a pobyty během celých 
dvou let a rozděleny úkoly škol, které v projektu 
schváleny nebyly. Každý zástupce představil svoji 
školu prostřednictvím prezentace a tištěných 
materiálů.  Tyto prezentace jsou přístupné na webové 
stránce TwinSpace a žáci se s nimi ve vyučování 
v každé škole seznamují. Cesta se uskutečnila z největší 

části letecky a obsahovala návštěvu hlavního města Madridu a partnerské školy Narciso Alonso 
Cortes ve městě Valladolid, které je součástí regionu Kastilie a Leon. Jedná se o školu bilinguální, 
kde se žáci kromě španělštiny učí vybrané předměty v anglickém jazyce. K významným místům 
v této oblasti patří také starobylé město Segovia s římským akvaduktem, katedrálou a historickým 
hradem Alcazár, v minulosti oblíbeným sídlem španělských králů. Další navštívenou zajímavostí je 
přírodní rezervace Duraton River Canyon. Druhá projektová návštěva se uskuteční v naší zemi 
v únoru a bude to lyžařský výcvikový kurz v Beskydech, kterého se budou účastnit učitelé i žáci 
všech spolupracujících škol. Na společný pobyt se těšíme. 
 

Mgr. Marcela Josefíková, PaedDr. Dagmar Bistrá 
 
Přemyslovci na českém trůně 
 
Česká knížata a jejich příběhy ožily vystoupením  
dvou herců. I žáci se zapojili do hry a v humorném 
tónu si zahráli postavy naší historie. Na začátku 
představení děti dostaly pár otázek na téma 
Přemyslovci. V pořadu herci pokračovali knížetem  
Bořivojem. Žáci zjistili, jak to bylo "skutečně" se 
zavražděním knížete Václava a o založení prvního 
biskupství. Dozvěděli se o komplikované vládě tří 
bratrů -Jaromíra, Oldřicha a  Boleslava III. Spatřili 
humornou scénku o únosu  Jitky Břetislavem a na 
závěr se mohli se zatajeným dechem seznámit s vojenským oblečením a spatřit skutečný boj muže 
proti muži. Rozloučili jsme se potleskem a přáním, že se opět setkáme. 
 

Mgr. Stanislava Chernelová 
 
Kateřinský jarmark 
 
Dne 29. 11. 2013 se žáci naší školy zúčastnili  8. ročníku Kateřinského jarmarku, kde ve vkusně 
vyzdobeném stánku prodávali výrobky s vánoční tématikou. Tyto výrobky zhotovili pod vedením  
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pedagogů paní Mgr. Chernelové, paní Bahulíkové, paní Svobodové, Bc. Vanďurkové a Bc. Janů. Bylo 
vybráno téměř 5000 Kč, které podpoří humanitární hnutí "Stonožka". 

 
 
 

Bc. Dana Janů 
 
Mikulášská nadílka 
 

Ve čtvrtek 5.12.2013 byla také v naší škole "Mikulášská nadílka". Tři 
čerti, Mikuláš a anděl obešli za velkého rámusu a řinčení řetězů 
postupně všechny třídy školy. S bohatou nadílkou odměnili 
všechny hodné děti i zlobivce, kteří museli slíbit, že se polepší.  
 
 
 

Bc. Dana Janů 
 

Vánoční koncert „Od adventu po muzikál“ 
 
Již potřetí k nám zavítal hudebník Ziggy Horvát se svojí rockovou kapelou REBEL BAND. Tentokrát 
jsme si zpříjemnili předvánoční čas pořadem "Od adventu po muzikál". V pořadu si děti připomněly 
spoustu známých i méně známých vánočních písní, tradičních i rockových koled. Ziggy Horvát opět 
děti nadchnul svým milým a kamarádským přístupem, dokázal je pobavit a dokonce i roztancovat. 
 

Mgr. Šárka Votavová 
 
Stonožková Praha 
 
I letos nám byla nabídnuta paní Belou Gran Jensen, zakladatelkou Hnutí na vlastních nohou – 
Stonožka, účast na slavnostní mši v chrámu sv.Víta v Praze, kterou celebroval mons. Dominik 
kardinál Duka. Tato mše byla určena pro všechny spolupracovníky Stonožky. Tedy základní školy 
z celé České republiky, které se podílely na materiálních a  finančních sbírkách pro děti ve válkou 
ohrožených zemí. V menším počtu se opět zúčastnili naši žáci. Ti si v dostatečné míře užili v tento 
zimní den  historického centra i předvánoční atmosféry Prahy. Při výběru účastníků dostali přednost  
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žáci, kteří nejvíce pracovali v uplynulém období  pro hnutí, např. pracovali na výtvarných dílnách, 
pomáhali při prodejních stáncích a organizaci stonožkových akcí.  Program netradičního školního 
dne  naplnila prohlídka Pražského hradu, mše svatá v chrámu sv.Víta, prohlídka historického centra 
Prahy a návštěva vánočních  trhů  na Staroměstském a Václavském náměstí. Všichni jsme se vraceli 
nejen plní zážitků z výletu do Prahy, ale i s vánočním naladěním v duši. 

 
 

PaedDr. Dagmar Bistrá 
 
Beseda s Radimem Uzlem 
 

 
 
 
Vánoční jarmark 
 
Žáci naší školy vystoupili se svým bohatým 
programem 12. prosince 2013 na Slavnostním 
zahájení Adventních trhů na Masarykově náměstí. 
Na pódiu s vánočně laděným představením se 
ukázaly děti z I. stupně, školní družiny a výběr 
zpěváků z II. stupně. Programem provázela paní 
učitelka Bahulíková. 
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Strašpytlování 
 
Žáci VI. B ve škole prožili strašidelnou noc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Předvánoční Vídeň 
 
Ve čtvrtek 19. prosince jsme se vydali na velký výlet do 
Vídně. Čekalo nás jedno z evropských velkoměst - přesto 
jsme byli účastníky klidného adventního času: nebýt desítek 
dalších výprav školáků a studentů převážně z Moravy, 
připadali bychom si možná jako doma. 
Naše trasa vedla od pohádkově barevného 
Hundertwasserhausu na Karlsplatz - zde jsme si prohlédli 
Muzeum Vídně a také první vánoční trhy. V muzeu jsme 
mohli na velkém modelu sledovat, jak Vídeň rostla v 
minulých staletích, ale také originální díla světoznámých 
mistrů Gustava Klimta  a Egona Schieleho. Poté jsme po luxusní Korutanské třídě zamířili ke 
Štěpánskému dómu, abychom se krátce rozešli k jídlu, ale také krátkému rozjímání ve vánočně 
vyzdobené katedrále. Závěr našeho výletu patřil velkému vánočnímu trhu před Novou radnicí, 
zájemci si také prohlédli další známé vídeňské kostely. Protože jsme se všichni chovali slušně, bylo 
nám spolu hezky! 

Mgr. Ivo Vojtík 
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Vánoční bruslení 
 
Ve středu 18. prosince si malí i velcí žáci společně zabruslili na zimním stadionu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Exkurze Brno 
 

Dne 19. 12. podnikla třída 7.A exkurzi do Brna. Dne 19. 12. 
se zúčastnila naše třída za odměnu za 1. místo ve sběru 
papíru exkurze do Brna. Spolu s námi jeli paní učitelka 
Habáníková, paní zástupkyně Votavová, paní učitelka 
Kryštofová a někteří žáci z 5. A, 7. A a 6. ročníků. Navštívili 
jsme historické jádro města s živým betlémem, vyslechli 
pověst "O brněnském drakovi", prošli vánoční trhy, kde 
jsme mohli dokoupit vánoční dárečky našim blízkým. Pak 
jsme odjeli do Moravského muzea - pavilonu Antropos. 
Tam nás průvodkyně seznámila s vývojem člověka, s jeho 

životem jako lovcem mamutů, s Věstonickou Venuší a se vším, co k dřívějšímu životu člověka 
patřilo. Mohli jsme si vyfotit a prohlédnout vystavené exponáty. Bylo to velmi zajímavé. Exkurze se 
nám moc líbila a příští rok bychom si vítězství znovu rádi zopakovali. 

Žáci 7.B 
 
Vánoční besídka 
 
V pátek 20. 12. jsme si společně s I. stupněm zazpívali, 
zatančili na Vánoční besídce. Koledy, pohádky, 
pranostiky, stromeček, cukroví, kapr, cinkání rolniček, 
blikání světýlek, sněhové vločky, milá setkání, příjemná 
očekávání a dětská radost… to vše tvoří magické 
kouzlo Vánoc. Protože dětem se čekání na Ježíška zdá 
být zpravidla nekonečné, zpříjemňujeme jim jej, jak se 
dá. Tak třeba krásnou novodobou tradicí se na naší 
škole stala Vánoční besídka, jejíž generální zkouška  
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proběhla již 12. prosince na Masarykově náměstí. V pátek 20. prosince jsme si v komorní atmosféře 
školního prostředí opět zatančili, zazpívali a naladili se vskutku svátečně. 
 

Mgr. Renata Hrubošová 
Vítězství na okresní úrovni 
 
Soutěž zručnosti, kterou pořádala Střední škola a gymnázium Staré Město, vyhrál žák ZŠ Na Výsluní 
Tomáš Hasoň. Do soupeření o nejšikovnějšího žáka okresu 
Uherské Hradiště se zapojilo celkem 60 žáků ze 13 základních 
škol. Všichni stáli před čtyřmi úkoly: 
Řezání trubky 20x2 
Zatloukání hřebíků, 5 ks 
Montáž šroubů, 6 ks, různé typy 
Demontáž a zpětná montáž kola automobilu pomocí 
pneumatické pistole 
Tomáš Hasoň zvítězil již v kvalifikačním kole a spolu s Erikem 
Popelkou si zajistil postup do play-off, které se konalo 
10.1.2014. V přímém souboji porazil postupně čtyři soupeře a jako absolutní vítěz si odnesl 
hodnotnou cenu - tablet Samsung Galaxy. 

Mgr. Ivo Vojtík 
 
Pomoc syrským uprchlíkům 
 
Hnutí na vlastních nohou Stonožka a paní Běla Gran Jensen se na nás obrátila s prosbou o pomoc pro 
děti ze Sýrie, které žijí v uprchlickém táboře v jordánském Zaatarí. Lidé se zde i bez zimy potýkají s 
drsnými životními podmínkami. Potřebovali čisté a funkční dětské zimní oblečení. Začátkem ledna 
jsme uspořádali sbírku oblečení, které Armáda ČR odvezla na místo určení. Jsme rádi, že jsme se do 
tohoto projektu zapojili a děkujeme všem, kteří přispěli. Za naši pomoc jsme dostali poděkování od 
místopředsedy vlády a ministra vnitra Ing. Martina Peciny, MBA. 
 
 
Nejlepší sportovci školy 
 
V úterý 21.1.2014 proběhlo na DDM v Uh.Brodě 
vyhodnocení Sportovní ligy, kterou pořádá DDM UB pro 
všechny brodské školy. V kategorii dětská sportovní liga 
(žáci 1.st.ZŠ) jsme se umístili mezi 6ti brodskými školami 
na krásném 2.místě, v kategorii žákovská sportovní liga 
(žáci 2.st.) jsme získali 3.místo. O úspěšné výsledky se 
nejvýrazněji dle vyhodnocení vyučujících tělesné výchovy 
zasloužili žáci Lucie Zábojová a David Štětina, kteří 
převzali ocenění "Nejlepší sportovec školy" z rukou 
místostarosty města Ing.Petra Vrány a ředitele DDM Mgr.Aleše Řezníčka. 

PaedDr. Dagmar Bistrá 
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Ukázková hodina pro budoucí prvňáčky 
 
V úterý 28. ledna, v době mezi 15. a 16. hodinou, 
proběhla v první třídě ukázková hodina.  K rodičům, 
příbuzným, přátelům naší školy se připojili i rodiče 
nastávajících prvňáčků. Děti tak početnému obecenstvu 
předvedly řadu znalostí i dovedností, které během 
prvního pololetí získaly. Potěšily nás čtením, počítáním, 
zpěvem, angličtinou. Také hojně využívaly interaktivní 
tabuli, která patří k oblíbeným pomocníkům při výuce. 
Zkrátka všichni žáci  předvedli „profesionální“ výkon. 

Mgr. Michaela Žáková 
 
Budoucí prvňáčci už jsou zapsaní 
 

Dne 4. 2. 2014 v době od 14 do 17 hodin se rozzářily 
chodby naší školy tvářičkami budoucích prvňáčků. Zprvu 
váhavé krůčky posilovala přítomnost rodičů, avšak 
počáteční nejistota se brzy rozplynula. Hned v samotném 
vstupu byli budoucí žáčci obdarováni roztomilými 
sněhuláčky, kteří se jim na několik dalších minut měli stát 
nerozlučnými spojenci. Jejich tmavé kloboučky byly 
postupně zdobeny hvězdičkami a to tak, jak se maličkým  
dařilo plnit  počáteční úkoly připravené ve spojovacích 
chodbách školy, které je jak labyrintem vedly ke třídám, 

kde se měl odehrát samotný proces zápisu. Tematicky byla pro tento účel v letošním roce vybrána 
zima. Obsluhu stanovišť zajišťovaly dobrou náladou vyzbrojené žákyně našich osmých a devátých 
tříd. Šlo zejména o plnění různých pohybových aktivit, které se zcela jistě postaraly o navození 
přátelské atmosféry. Jednalo se např. o skoky na ledových krách, dohledávání zvířecích stop ve 
sněhu, zdolávání ledových překážek apod. V samotných třídách již za odborného dohledu pedagogů 
a povzbudivé přítomnosti rodičů předvedli malí adepti to nejlepší, co se dosud dokázali naučit a do 
jaké míry bude jejich vystoupení dostatečné pro plnění prvotních školních povinností. Přejme jim na 
jejich další cestě hodně štěstí a spoustu jen samých příjemných zážitků. 

Mgr. Antonín Malý 
 
Gabriela Foltýnová jede opět do kraje 
 
Vítězkou tradičního školního kola dějepisné olympiády v kategorii 8. a 9. tříd se stejně jako loni 
stala i letos Gabriela Foltýnová z 9. B. Opět si tak zajistila postup do okresního kola, které se 
uskutečnilo 27. ledna 2014 v Uherském Hradišti. Tematicky byl letošní ročník zaměřen na města v 
proměnách času. Úkoly rozhodně nebyly snadné, spoustu informací museli soutěžící nastudovat i 
samostatně. V celkovém počtu 41 žáků z řad základních škol a gymnázií získala naše žačka krásné 3. 
místo. Gábině blahopřejeme a držíme jí palce i v krajském kole, které se uskuteční v březnu v 
Kroměříži. Významného úspěchu dosáhl i žák třídy 8. A, Jan Matulík, který rovněž reprezentoval  
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naši školu v dějepisné soutěži. Gratulujeme i jemu a věříme, že v příštím školním roce také on 
dosáhne na krajskou příčku. 

Mgr. Vladimíra Veselá 
 
Olympiáda v německém jazyce 
 
Ve středu 5.2.2014 se naší škole sešli žáci a učitelé z okolních škol, aby se zúčastnili dalšího kola 
konverzační soutěže v německém jazyce. Byli to zástupci základních škol  ze Starého Města, 
Uherského Hradiště, Uherského Ostrohu, Ostrožské Nové Vsi a Uherského Brodu a gymnázií 
z Uherského Hradiště a Uherského Brodu. Soutěžící porovnali své jazykové dovednosti ve třech 
disciplínách, kterými byly poslechový text, popis obrázku a konverzace na dané téma. 
Všechny výkony stály za ocenění. Nicméně porota sestávající ze všech doprovázejících vyučujících 
rozhodla o nejzdařilejších výkonech v obou kategoriích. V kategorii základních škol tedy II.A 
obsadila 1.místo (stejně tak jako loni) Anna Botková z Ostrožské Nové Vsi, 2.místo Natálie Bočková 
také z Ostrožské Nové Vsi a o třetí místo se dělí Tereza Vyskočilová z Uherského Ostrohu a 
Veronika Novotná ze Starého Města. V kategorii gymnázií II.B získala 1.místo Terezie Kopišťová 
z Uherského Hradiště, 2.místo Andrej Hrubčo z Uherského Brodu a 3.místo Lukáš Bršlica rovněž 
z Uherského Hradiště. Všichni soutěžící prokázali svými krásnými výkony píli, snahu i odvahu 
reprezentovat. Soutěž jsme zakončili společným obědem ve školní jídelně. 
 

Mgr. Marcela Josefíková 
Teen challenge u nás ve škole 
 
Dne 7. 2. 2014 pan Marek Honzík zahrnul naše děti během prevenčních přednášek mnoha 
provokujícími pojmy, se kterými se mohou v životě setkat. Měl je rozdělené do tří základních skupin 
- drogy, šikana, rasismus a netolerance. Každému posluchači pomohl v nalézání odpovědí na vlastní 
jednání. např. 
- orientace na trávení volného času 
- čeho je jak možné dosáhnout 
- životní styl 
- kvalitní vztahy, zejména manželské 
- příklady lidí, kteří změnili svět 
- sdílení pocitů a sebereflexe 
Ohlasy z řad dětí byly převážně pozitivní a bylo vidět, že je 
otázky života a jeho vytváření v pozitivním slova smyslu 
zajímají.  "Všechny přednášky motivují posluchače k tomu, 
aby vyjádřili jasné NE vůči všem nezdravým způsobům jednání. " Píše ve svém letáčku pan Marek 
Honzík. 

Mgr. Stanislava Chernelová 
 
Galerie Na Výsluní 
 
Na naší škole Na Výsluní máme galerii. Že je to neobvyklé? Kdepak! Všichni žáci i učitelé, naši 
správní zaměstnanci i návštěvníci naší školy procházejí galerií dětských prací při vstupu do 
prosklených prostor školy a radují se. Radují se z práce, které děti vytváří v hodinách výtvarné  
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výchovy. Galerii obrázků mohly obdivovat také děti, které 
se dne 4. 2. 2014 dostavily k zápisu do prvních tříd. K jejich 
úspěchu při zápisu jim pomáhalo množství sněhuláků, 
zimních krajin, sněhové vločky i bruslící děti a vůbec zimní 
nálada. Mohly vklouznout do čisté zimy, která nám letos 
tolik chybí. A tak si užívejte zimy s námi i vy, aspoň 
v představách, které nás přenesou do neposkvrněné 
přírody, která je plným zdrojem inspirace pro umění, zdraví 
i správný životní styl.  
 

Mgr. Stanislava Chernelová 
 
Recitační soutěž 
 
I v tomto školním roce proběhlo ve dnech 12.2. a 13.2. 2014 na 
naší škole školní kolo recitační soutěže. Z každé třídy na 1. 
stupni postoupili do školního kola 4 nejúspěšnější recitátoři, 
aby si změřili síly s ostatními žáky ve svých kategoriích (1. 
třída, 2. – 3. třída a 4. – 5. třída). Vybrané básničky recitovaly 
děti s takovým zaujetím a prožitkem, že pro porotu nebylo 
vůbec jednoduché vybrat 3 nejúspěšnější. Děti z prvního a 
druhého místa postupují do okrskového kola, které se bude 
konat 19. 2. 2014 v Kulturním domě v Uherském Brodě. 
 
Výsledky školního kola: 
0.kategorie ( 1.. třída) 
1. místo: Dominika Šojdrová (postup do okrskového kola) 
2. místo: Bruno Urbanec (postup do okrskového kola) 
3. místo: Tereza Kročilová 
 
I. kategorie ( 2. – 3. třída) 
1. místo: Marika Pavlíková – 2.A (postup do okrskového kola) 
2. místo: Barbora Havránková -3.A (postup do okrskového kola) 
3. místo: Veronika Beránková – 2.A 
 
II. kategorie (4. – 5. třída) 
1. místo: Kryštof Bačík  - 5.A (postup do okrskového kola) 
2. místo: Adam Kovařík - 4.A (postup do okrskového kola) 
3. místo: Adam Rychlík -5.A 
 

Mgr. Michaela Zimčík – Zálešáková 
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Školní kolo pythagoriády 
 
Dne 12. 2. 2014 proběhlo na naší škole školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 5. – 8. 
ročník, pod dozorem vyučujících matematiky Mgr. Hany Habáníkové, Mgr. Šárky Votavové a Mgr. 
Ivo Vojtíka. Soutěžilo celkem 122 žáků. Do okresního kola se však prosoutěžili pouze tři žáci: z 5. A 
Kryštof Bačík, z 6. B Radek Hlaváč a Adam Hlavica. Všem úspěšným řešitelům blahopřejeme a 
přejeme hodně úspěchů v okresním kole. Se svými výsledky budou žáci seznámeni vyučujícími 
v hodinách matematiky. 
 

Mgr. Hana Habáníková 
 
Kamarádská párty ve školní družině 
 
Dne 14. února proběhla ve ŠD kamarádská párty. Super! Výborné! Zopáknout!... Takto vyjadřovali 
své pocity po ukončení kamarádské párty kluci a děvčata ze školní družiny. Během půldruhé hodiny 
zhodnotili aktivity uplynulého týdne, které byly zaměřeny na kamarádské jednání, zopakovali si 
pravidla společenského chování, zpívali, tancovali, soutěžili ve dvojicích a samozřejmě mlsali. 
Připravit občerstvení pro padesát přihlášených dětí byl trošku oříšek, ale děti to společně 
s vychovatelkami úspěšně zvládly. Během týdne napekly 
nejmladší děti srdíčka z listového těsta a starší děti 
připravily piškotovo banánové mlsky namáčené v čokoládě. 
V pátek před vyučováním nastoupila první parta 
pomocníků na mazání jednohubek a v každé další přestávce 
přicházely natěšené děti, aby jednohubky zdobily, krájely 
ovoce na ovocné špízy a chystaly vše potřebné.  Výsledek 
byl úžasný! Na vyzdobených stolech vypadaly připravené 
dobroty neodolatelně. A rozzářené pohledy dětí, které 
vstoupily do třídy s občerstvením a vrněly blahem nad 
pochoutkami, svědčily o tom, že pro děti bude tato párty nezapomenutelným zážitkem. Rodiče, kteří 
se párty zúčastnili, to mohou potvrdit. 

Dagmar Svobodová 
 
Okresní kolo olympiády v anglickém jazyce 
 
Naše škola se účastnila okresního kola olympiády v anglickém jazyce, které proběhlo ve středu 19. 
února a ve čtvrtek 20. února v Uherském Hradišti.  V kategorii I. A (6. a 7. ročník ZŠ) se na 6. místě 
umístila Anna Vítová, žákyně 6. B a v kategorii II. A (8. a 9. ročník ZŠ) obsadila 8. místo Silvie 
Kubáňová z třídy 9. A. 

Mgr. Marie. Chmelinová 
 
Mezinárodní projekt Comenius 
 
Žáci a učitelé Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě pracují od začátku školního roku 2013-
2014 na programu WATER WISE. Jde o projekt Partnerství škol Comenius. Projekt Comenius jsme 
jako grantový získali od Domu zahraničních služeb, Národní agentury pro evropské vzdělávací  
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programy.  Cílem projektu je navázat mezinárodní spolupráci mezi evropskými školami, rozvíjet 
cizojazyčnou komunikaci mezi žáky i učiteli, poznávat podmínky pro vzdělávání na různých 
místech Evropy, prohlubovat znalosti žáků v oblasti přírody, ekologie a kultury jiných zemí a 
v neposlední řadě rozvíjet přátelství mezi dětmi. V průběhu následujících 2 let se vzájemně všechny   
školy navštíví. Zapojeny jsou školy ze států Německo, Španělsko, Polsko, Litva, Finsko a Čeká 
republika. Ústředním tématem je voda a její nepostradatelnost  pro člověka, žáci se zaobírají 
tématem z oblasti ekologie, její využití v ekonomice nebo turismu. Zajímá je voda ve všech 
skupenstvích. První společné setkání se uskutečnilo v říjnu 2013 ve španělském Valladolidu, 
v pořadí druhé právě u nás v Uherském Brodě.  Zadání našeho programu byla voda v podobě 
sněhu, připravili jsme proto dětem i vyučujícím společný lyžařský kurz, kde se většina zahraničních 

hostů zcela poprvé postavila na lyže.  Týden od 24. – 28. 
února 2014 ve Velkých Karlovicích jsme naplánovali velmi 
intenzivně, spojili běžný výcvikový kurz školy 
s programem cizinců a tím vznikl naprosto ojedinělý 
projekt trávení společného času nejen v průběhu výuky ale i 
v době volnočasových aktivit. Večerní zábava pro všechny 
tak probíhala v anglickém jazyce a věříme, že pobavila a 
obohatila všechny účastníky kurzu. Zaznívaly však také 
jazyky všech zúčastněných zemí.V průběhu týdne jsme 

hostům představili z naší krásné kulturní země skanzen 
v Rožnově pod Radhoštěm, lázeňské město Luhačovice, 
Basiliku ve Velehradu, Strážnici,  historické jádro města 
Uherského Brodu, samozřejmě jsme se pochlubili krásnou a 
moderně vybavenou školou, navštívili Muzeum J. A. 
Komenského, jehož jméno nese samotný projekt, byli jsme 
slavnostně  přijati u pana starosty. Po náročném týdnu od 
nás odjíždělo všech 27 dětských i dospělých cizinců nejen 
s novou dovedností – naučili se lyžovat, s novými poznatky 
o naší zemi a tradicích, ale i s pocitem, že přes kulturní rozlišnosti jsme navázali cenná přátelství. 
 Nyní už se všichni těšíme, co pro nás připraví přátelé z Litvy, kam se vybraní žáci se svými učiteli 
chystají v květnu 2014. Další země pak postupně navštívíme v průběhu následujících dvou let. Je to 
tedy skvělá motivace pro žáky vynaložit zvýšenou píli při zvládání cizích jazyků.  Velké poděkování 
patří rodičům našich žáků, kteří dětem ze zahraničí poskytli rodinné zázemí a pohostinnost v době, 
kdy jsme pobývali v Uherském Brodě a také všem dospělým i žákům, kteří se do různých 
projektových činností aktivně zapojili. 

Mgr. Marcela Josefíková 
 
Lyžařský výchovně vzdělávací kurz 
 
I když byla paní Zima tento rok na sníh skoupá, přece se nám podařilo zorganizovat a hlavně 
uskutečnit lyžařský kurz pro žáky 7. tříd. Ve dnech 23. - 28. února se stal jejich přechodným 
domovem hotel Miloňov ve Velkých Karlovicích , lavice, sešity a učebnice vyměnili za lyže, školu a 
učebny za lyžařský svah na Machůzkách a trápení s učivem vystřídalo napětí při lyžařském výcviku. 
Pro řadu žáků byla zkušenost s touto činností zcela něčím novým. Přesto a i přes náročnější sněhové 
podmínky všichni zakončili výcvik úspěšně v závěrečném slalomovém závodu. Náročná celodenní  



       www.zsvysluni.cz 

41 
 

 
činnost na svahu byla každý večer zpříjemněna zábavným programem,  na kterém se podíleli jak 

žáci, tak hlavně učitelé-lyžařští instruktoři. Celý pobyt byl 
okořeněn společným pobytem s žáky a učiteli z 
partnerských zahraničních škol ( Španělska, Litvy, 
Německa a Polska), účastníky společného mezinárodního 
projektu Comenius. Hlavně večerní program vytvořil nová 
přátelství a společně s příjemnými chvílemi strávenými na 
zasněžených svazích dal předpoklad tomu, že se žáci 
budou k lyžování i pobytu na horách rádi vracet. 
 
 

Mgr. Vítězslav Janča 
 
Hvězdný den 
 
Program „Hviezny deň“ byl zaměřen na téma 
pozorování vesmíru a je realizován Hvězdárnou 
v Partyzánském ve spolupráci s Hvězdárnou Domu 
kultury v Uherském Brodě v rámci mikroprojektu 
„Astrocom“. Tento mikroprojekt hledá a spojuje děti 
České i Slovenské republiky, které se zajímají o 
astronomii, kosmonautiku, robotiku a modelářství a 
snaží se jim v jejich koníčku napomáhat a dále je 
vzdělávat. Naši žáci absolvovali dopolední program na 
Domě kultury, kde je čekala poutavá přednáška o 
kosmických raketách, kosmonautech, letech do vesmíru a prvních lidech na Měsíci. Z celého 
programu děti asi nejvíce nadchlo přenosné digitální planetárium, na kterém proběhla simulace 
západu Slunce s východem Měsíce a hvězd. Byly seznámeny se souhvězdími a dokonce jim objasnili, 
odkud jednotlivá souhvězdí získala svá jména. Za krásného a slunečného počasí mohli pomocí 
dalekohledů pozorovat Slunce s jeho skvrnami a erupcemi. 
 

Mgr. Šárka Votavová, Ing. Jitka Bartošová 
Karneval ve školní družině 
 
Klaun Dáša a čarodějnice Hana přivítali v pátek 28.2.2014 
na družinovém karnevale nejen natěšené děti v maskách 
princezen, pirátů, upírů, klaunů …, ale i více než 20 jejich 
rodinných příslušníků (maminek, tatínků, sourozenců). 
Karnevalové odpoledne začalo promenádou masek a 
pokračovalo dovednostními soutěžemi, volným tancem i 
tancováním ve dvojicích s plněním úkolů. Největší radost 
udělaly dětem hry s nafukovacími balónky. Bylo to krásné 
vykročení do prázdninového týdne! 

 
Bc. Hana Vanďurková 
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Básníci „cesta do nitra duše“ 
 

Žáci 7.ročníku vytvářeli a prezentovali projekt o některých 
českých básnících. Poezie? Básně? Nebo dokonce recitace? A 
nepříjemné mrazení procházející tělem žáků je zaručené! 
Ale co naplat, česká básnická scéna se hemžila a hemží 
literárními skvosty. Je nutno získat byť jen minimální 
povědomí i o této oblasti. Ne jinak tomu bylo i u našich 
sedmáků. Najít co nejméně bolestivou cestu se přece jen 
podařilo, a to formou skupinového projektu, jenž se skládal 
ze tří částí. Žáci museli samostatně vyhledávat, zpracovávat 
a v neposlední řadě i třídit informace o tom „svém“ 

básníkovi, které poté zúročili v projektu. Vzájemná kooperace byla nedílnou součástí zadaného 
úkolu. Využití nejrůznějších moderních technologií mělo vrátka otevřené, ale i staré dobré pomůcky 
v podobě knih, encyklopedií a slovníků nemohly být opomíjeny. Znalosti z některých předmětů nám 
pomohly při vytváření powerpointových prezentací a plakátů. A poněvadž se jednalo o projekt 
v rámci českého jazyka, nemohla chybět ani prezentace jednotlivých básníků formou přednášky před 
spolužáky. Spisovně a kultivovaně prodat nabyté vědomosti nebylo vůbec jednoduché, upoutat a 
získat zájem posluchačstva jakbysmet. Avšak kultura řeči a schopnost správného projevu by měla 
být jedním z hlavních pilířů vzdělanosti člověka. Není možné na tento fakt zapomínat a vyhýbat se 
mu. Projekt byl u některých jistějšími, u některých méně jistými krůčky doveden do zdárného konce. 
Bariéra, postavená na obranu proti českému básnictví, nejspíš překonána nebude, leč jedno je jisté, 
minimálně jedno jméno českého literáta bude po nějaký čas v paměti dětí uchováno! 
 

Mgr. Monika Machalová 
 
Matematické soutěže 
 
Ve dnech 13.3. a 17.3. proběhla školní kola Matematické olympiády pro 6.ročníky a 7.ročníky. 
Zúčastnilo se jí 27 žáků. Úspěšnými řešiteli s postupem do okresního kola  se stali : Martin Mikulec 
ze 6.A, Vít Dlabaja ze 7.A  a Alžběta  Lukešová ze 7.B. Blahopřejeme všem soutěžícím a postupujícím 
přejeme hodně úspěchů v okresním kole. V pátek 21.3.2014 a v pondělí 24.3.2014 proběhla zároveň 
soutěž Matematický klokan od 2.ročníků  po 9. 
ročníky s těmito výsledky: 
 
2.ročník:  Válková Klára  64 bodů 
               Masaříková Barbora  60 bodů 
               Pavlíková Marika  58 bodů 
               Zábojník Jan  54 bodů 
 
3.ročník: Tlachová  Adéla  80 bodů 
              Matula Libor 79 bodů 
              Zábojník Štěpán  73 bodů 
              Flekač Jakub 70 bodů 
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4.ročník: Kovařík Adam 82 bodů 
              Burlak Tomáš 69 bodů 
              Koníček Ondřej 67 bodů 
              Foltýnová Tereza  62 bodů 
 
5. ročník: Kryštof Bačík 97 bodů 
               Anna Hečová 88 bodů 
               Adam Rychlík  80 bodů 
               Viktorie Velecká 75 bodů 
 
6.ročník: Adam Hlavica 57 bodů 
              Jakub Šišák 56 bodů 
              Radek Hlaváč 51 bodů 
 
7.ročník: Roman Vystrčil 72 bodů 
              Radek Apoštol 71 bodů 
              Sára Vajdíková  70 bodů 
 
8.ročník: Tomáš Adámek 79 bodů 
              Marek Ondřej 66 bodů 
              Lukáš Pochylý 65 bodů 
 
9ročník: Gabriela Foltýnová 58 bodů 
             Ondřej Mikulec 51 bodů 
              Veronika Nováková, Patrik Pilát 49 bodů 

Mgr. Hana Habáníková 
 
Po stopách Komenského  - květiny pro Jana 
 

V úterý 25.3. 2014 se zúčastnili žáci pátého ročníku 
naší školy zážitkově vzdělávacího programu v 
Muzeu J. A. Komenského. Název programu byl "Po 
stopách Komenského" a děti na základě zážitkového 
učení plnily různé úkoly - psaly inkoustem z 
kalamáře, zachraňovaly před požárem dílo 
Komenského, napravovaly vše, co je mezi lidmi 
špatné a zlé, cestovaly barokní Evropou po stopách 
Komenského... Před celým programem, který 
páťáky velmi zaujal, daroval každý žák Janovi před 
jeho sochou u muzea vyrobenou kytičku. Pod 
vedením paní učitelky Chernelové květiny vyráběli 

žáci osmého ročníku a s paní vychovatelkou Svobodovou děti školní družiny. Patří jim velké 
poděkování, především Elišce Novotné, Tomáši Adámkovi, Marku Ondřejovi a Ondřeji Lukášovi. 
 

Mgr. Miloslava Kryštofová 
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Učíme se lidové tance 
 

V období od 17. 3. do 26. 3. 2014 na naší škole 
proběhl seminář "Učíme se lidové tance". 
Podařilo se. Veřejnost se opět nadchla pro 
seminář „Učíme se lidové tance“ na Základní 
škole Na Výsluní v Uherském Brodě. Naše 
škola spolupracovala s Folklorním souborem 
Horněmčí a vše se uskutečnilo za podpory 
Městského úřadu Uherský Brod. V pondělí 17. 
března jsme si společně s Marií Rapantovou ze 
Starého Hrozenkova připomněli hrozenskou 
hladkou a navázali jsme složitější hrozenskou 
zakračovanou. Ve středu 19. března jsme se 
z Kopanic přesunuli na území 

uherskohradišťského Dolňácka a za pomoci Venduly Lapčíkové si zatančili bílovskou sedlckou. 
Pondělí 24. března patřilo Vlastimilu Ondrovi a tancům z nejbližšího okolí Uherského Brodu – 
nivnické a boršické sedlcké.  Poslední den výuky tanců 26. března jsme se přesunuli za hranice na 
Slovensko, kde nás Ján Karlík z Moravského Lieskového zasvětil do lieskovské sellácké. Bylo to 
vůbec poprvé, co se na tomto semináři vyučoval slovenský tanec. Všechny večery výuky tance 
doprovázela hudecká muzika Kopaničár v čele s Janem Rapantem. Na kurzu se sešlo přes šest 
desítek tanečníků, jak z folklorních souborů, tak i tanečních nadšenců a začátečníků. Kromě příjemně 
protančených večerů všichni účastníci dostali malou příručku s texty a notami písní a se stručným 
popisem kroků tanců. 
Seminář tanců je specifický tím že, lektoři pochází z daného regionu tance. Díky tomu zde byl tanec 
vyučován ve své původní a archaické podobě. Výběrem lektorů se snažím o to, aby se staré a 
unikátní formy tanců nevytratily. Děkuji všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na průběhu a 
uskutečnění folklorního vyučování a ráda bych všechny pozvala na další ročník této netradiční akce, 
která určitě proběhne příští rok na jaře 

Ing. Jitka Bartošová 
 
Do divadla za kulturou 
 
Ve středu 26. března zhlédli žáci sedmého až devátého ročníku na scéně Slováckého divadla v 
Uherském Hradišti divadelní představení Nájemníci. Brilantní komedii plnou omylů a záměn z pera 
anglického spisovatele Michaela Cooneyho, mistra frašky,  ohodnotili sami žáci vysoce pozitivně, jak 
je patrno z následujících slov žáků devátého ročníku: 
Barbora Bobčíková: „ Líbilo se mi, jak byl komplikovaný děj a zápletky dokonale promyšleny.“ 
Hana Zusková: „Děj byl velmi pestrý, humor na úrovni. Nejlepší divadelní představení za devět let 
ve škole.“ 
Gabriela Foltýnová: „Sálem se neustále ozýval smích. Zajímavý děj a  výborné herecké výkony.“ 
David Sváček: „Bylo to nejlepší divadlo,  na jakém jsem kdy byl.“ 
Radim Kubiš: „ Smíchu se nedalo zabránit, výkon herců hodnotím jako 100%. Rozhodně bych tohle 
divadlo všem doporučil.“ 

Mgr. Martina Šojdrová 
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Divadelní představení pro naše nejmenší 
 
Dne 9. 4. navštívili žáci prvního až třetího ročníku naší školy divadelní představení v Domě kultury 
Uherský Brod. Soubor „ Hudební divadlo dětem ” z Hradce Králové pro ně připravil neotřelé 
zpracování Čapkova „ Povídání o pejskovi  a kočičce ”. Dětem byla předvedena podívaná přitažlivá 
nejen výkony samotných herců, ale i poutavých písniček. Malí diváci měli možnost se i podílet 
svými výkony na samotné scéně, což jejich výsledný zážitek bezesporu umocnilo. 
 

Mgr. Antonín Malý 
 
Eurorebus 
 
Dne 7.4.2014 se žáci ZŠ Na Výsluní zúčastnili krajského kola Soutěže školních tříd 19.ročníku soutěže 
Eurorebus v Otrokovicích.  Pozvané byly všechny třídy druhého stupně, které postoupily 
a jednotlivci. V náročných testech se naši  žáci neztratili. Za školu soutěžila trojice žáků a v  kategorii 
 ZŠ 02 (8. a 9 třída) se na velmi pěkném  sedmém místě umístily naše žákyně Foltýnová Gábina 
 a Kolísková  Kristína v konkurenci 30 pozvaných tříd. V kategorii jednotlivců se umístila  Zusková 
 Hanka  na krásném  sedmém místě. Všem  našim zúčastněným žákům gratulujeme za postup a těm 
nejúspěšnějším zvlášť. 

Mgr. Jaromír Láska 
 
Turnaj ve vybíjené 
 
V úterý 8.4.2014 se žáci ZŠ Na Výsluní zúčastnili  turnaje ve vybíjené na sp.hale v Uh.Brodě.  Po 
dlouhých bojích skončili na druhém místě ze všech uherskobrodských škol. Družstvo tvořilo 
i několik našich dívek, které velmi  pomohly celému kolektivu. Za pěkné umístění gratulujeme. 
 

Mgr. Jaromír Láska 
 
Setkání na orbitě 
 
Ve středu 16. dubna hvězdárna Domu Kultury společně s hvezdárnou v Partizánském pro naše žáky 
již podruhé  uspořádala astronomické dopoledne, tentokrát  na téma "Stretnutie na orbite". 
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Soutěž ve sběru papíru 
 
Na Den Země vyvrcholila celoroční soutěž tříd ve sběru tříděného starého papíru. Pro školní rok 
2013/0214 se jejím vítězem stala 7. B a obhájila tak své loňské prvenství. Zatímco vloni jim největšími 
soupeři byli deváťáci, letos se objevil nový konkurent – 6.B paní učitelky Michaely Chovancové. 
Přetahování o první příčku trvalo již od podzimu, konečné skóre vítězů se zastavilo na 1831 kg. 2. 
místo zaručilo 1602 nasbíraných kilogramů a tentokrát i třetí v pořadí se přehoupl přes magickou 
hranici jedné tuny – zástupce I. stupně, 4.A třída paní učitelky Michaely Zimčík Zálešákové. 
Všem nejlepším velká gratulace a obdiv 7.B a paní učitelce Haně Habáníkové, která dokázala své 
ovečky podruhé v řadě skvěle namotivovat. 

Mgr. Ivo Vojtík 
 
Velikonoční dílničky 
 
Šlo o společné tvoření s dětmi, jejich sourozenci, rodiči i 
prarodiči. Každé dítě si vyrobilo na jednotlivých místech 
velikonoční výrobky, jako například barevné kuřátko 
z polystyrenových vajíček, zajíčka ze sena na špejli, beránka 
z vaty a ovečku z vlny. Všechny výrobky si děti odnesly domů. 
Atmosféra byla velmi příjemná, ani jsme nepostřehli, že se u nás 
vystřídalo 60 spokojených návštěvníků. Všichni jsme si 
odpoledne užili a těšíme se na další společnou akci.  
 

Radka Stojaspalová, ŠD 
 
Úklid kolem školy 
 
V pátek 2. 5. 2014 v rámci oslavy Dne Země naši žáci provedli úklid kolem školy. 
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Projektové dny na 1. stupni 
 

5. – 7. května škola Na Výsluní otevřela své dveře 
dokořán. Kdo měl zájem, mohl se přijít podívat, jaké 
to u nás je. Učitelé a žáci si připravili na tyto dny 
zajímavé projektové vyučování na téma „Osobní 
bezpečí.“ Každý pedagog uchopil dané téma, jak 
nejlépe uměl a hlavně přiměřeně věku svých žáků. 
Prvňáčci se svou paní učitelkou hledali poučení 
v pohádkách, děti druhé třídy se naučily ošetřit 
drobná poranění a úrazy. Třeťáci si vytvořili vlastní 
záchranný kruh, plakáty na důležitá telefonní čísla a 
připomněli si, jak se mají správně zachovat 
v různých situacích. Žáci čtvrtého ročníku zvládali 

nebezpečí, která je mohou ohrozit doma nebo v nejbližším okolí domova a páťáci dokonale rozebrali 
jízdní kolo a bezpečný pohyb cyklisty v silničním provozu. 
Všichni byli úžasní a usilovně tvořili, aby se výsledky svého snažení mohli pochlubit ve středu na 
společné prezentaci, která byla pestrá, poutavá a velmi poučná.  

Mgr. Renata Hrubošová 
 
Projektové dny na 2. stupni 
 

Pro letošní projektové dny a zároveň 
představení naší školy návštěvníkům vzniklo 
na II. stupni celkem sedm týmů, jejichž 
členové pod vedením svých vyučujících po tři 
dny získávali potřebné informace, osvojovali 
si důležité dovednosti a připravovali 
prezentace pro závěrečnou přehlídku. 
O co přesně šlo? V prvním případě (mimo 
jiné,  náplň činnosti jednotlivých skupin byla 
velmi pestrá) o upozornění na nebezpečí 
spojená s netolerantními náboženstvími a 
sektami, a to formou hudebně-taneční a 

obrazové show, ve druhém případě o ukázku toho, jak zlo zasahuje do života nevinným lidem, a že 
se nevyhýbá ani dětem.  Při třetí prezentaci jsme si uvědomili, jak je důležité umět cizí jazyky a 
čtvrtá skupina nás přehledně a důkladně provedla nebezpečími, která nás mohou potkat na 
internetu. Potom nastoupili sportovci, kteří zdárně propluli úskalími pohybových her: za dva dny 
žádný úraz! Proto jsme jim mohli věřit jejich ukázky první pomoci… Před závěrem si někteří 
dobrovolníci vyzkoušeli novou zábavnou hru na téma osobní bezpečí a nakonec se všichni přítomní 
seznámili s pravidly, která je třeba dodržovat v roli chodce a cyklisty za plného silničního provozu.  
 

Mgr. Ivo Vojtík 
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Mc.Donalds Cup  
 
Letošní květen se nese ve znamení již 17. ročníku soutěže 
minikopané Mc Donald's Cup. Naše škola v ní měla zastoupení v 
kategorii mladších a starších žáků. Okrskové kolo se uskutečnilo 
na stadionu " Lapač " v Uherském Brodě, odkud z prvního místa 
postoupili žáci mladší, tedy II. a III. ročníku. 
Řádně motivovaná sestava pak podstoupila klání okresního kola 
v Uherském Hradišti. Zde nezažili jedinou porážku až v 
samotném finále, kde podlehli soupeřům ze Starého Města 
výsledkem 2 : 4. Přestože krajského kola ve Zlíně se účastní jen 
vítěz z prvního místa, naši chlapci svým získaným stříbrným pohárem předvedli úctyhodný výkon 
obrovského nasazení, soudržnosti, bojovnosti a v neposlední řadě i smyslu pro fair play. Bylo mi ctí 
stát při zrodu jejich úspěchu, který významnou měrou zviditelnil jméno naší školy. Věřím, že v příští 
sezoně se jim podaří na dosažený úspěch navázat třeba i obsazením příčky nejvyšší.  

Mgr. Antonín Malý 
 
Okrsková dopravní soutěž školních družin 
 

V úterý 6. května se sešlo na dopravním hřišti 32 
dětí z 8 školních družin z Uherského Brodu a okolí, 
aby poměřily své vědomosti a dovednosti z oblasti 
dopravní výchovy. Závodníci byli rozděleni do 
dvou skupin, aby soutěž probíhala bez zbytečných 
prodlev. Zatímco první skupina odpovídala 
v malém testu na otázky týkající se pravidel chodce 
a cyklisty, druhá skupina si vybírala jízdní kola 
přiměřené velikosti a zkoušela si jízdu na nich. Na 
dodržování předpisů a respektování značek 
dohlíželi dva strážníci městské policie, kteří též 
upozorňovali děti na jejich chyby a trpělivě jim 

vysvětlovali následky chyb v opravdovém silničním provozu. Po rozjížďkách se přesunuli závodníci 
na skateboardové  hřiště, aby předvedli, jak zvládají kolo při překonávání různých překážek.Jejich 
jízda byla bodovaná a měřená stopkami. Když  všichni projeli danou trať, přešli zpět na dopravní 
hřiště a obě skupiny se vystřídaly v činnostech. V soutěži si vedly nejlépe děti ze ŠD Mariánské 
Náměstí UB, druzí byli závodníci ze ŠD Na Výsluní UB (Věra Apoštolová, Veronika Beránková, 
Lucie Vaculíková, Adéla Tlachová) a třetí závodníci ze ŠD Pod Vinohrady UB. Ale i soutěžící 
z Havřic, Bojkovic, Prakšic, Záhorovic a ŠD při Katolické škole byli velmi dobře připraveni.Ke 
zdárnému průběhu soutěže přispělo krásné slunečné počasí a nadšení soutěžící, kteří bez problémů 
respektovali pokyny svých vychovatelek a organizátorů soutěže. Za pomoc při realizaci soutěže 
patří velký dík pánům Hýžďalům z dopravního hřiště a také strážníkům městské policie, panu 
Kročilovi a panu Urubčíkovi.  

Dagmar Svobodová 
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Poznávací zájezd do Itálie 
 
Od 13. do 18. května se žáci naší školy zúčastnili poznávacího zájezdu do Itálie. Po nočním přejezdu 
přes Rakousko jsme si prohlédli alpská jezera Laghi di Fusine, potom jsme se přesunuli do Benátek. 
Lodí jsme se dostali až na nábřeží u náměstí Sv. Marka. Následovala procházka křivolakými 
uličkami k mostu Rialto. Navečer jsme dojeli do Rosolina Mare, kde jsme s e ubytovali 
v apartmánovém domě. Většina neodolala a vydala se na procházku k moři. Druhý den jsme 
navštívili další historicky cenné město, tentokrát poutní místo zasvěcené svatému Antonínovi, 
patronu všech svobodných. Třetí den nás čekal nejnabitější program – Pisa s pověstnou šikmou věží 
a Florencie s řadou památek z renesančních časů. Po půlnočním návratu jsme se trošku déle vyspali 
a následovalo nenáviděné uklízení, které jsme nakonec zvládli bez ztráty desítky… A hurá do 

Verony, města Romea a Julie! Hned na 
úvod jsme prochodili útroby římského 
amfiteátru, poté jsme se courali uličkami 
plnými starých kostelíků a také stop po 
antické minulosti města. Samotný závěr 
celého zájezdu jsme prožili přímo pod 
balkónem, na kterém Julie naslouchala 
slovům svého Romea… 
 
 

Mgr. Ivo Vojtík 
 
 
Školní výlet na Ranč Všemina 
 

Školní výlet 5. A a 6. A.Vítejte na rodinném ranči se 
zaměřením na agroturistiku, ustájení a výcvik koní! 
Dočetli jsme se na webových stránkách Ranče Všemina. A 
to se nám líbilo! Paní učitelka Kryštofová zařídila vše 
potřebné a vyrazili jsme i s paní zástupkyní Šárkou 
Votavovou na Ranč Všemina. A opravdu nás nezklamal. 
Toto kouzelné místo obklopené lesy, vonící po koních a 
přírodě se stalo již známé v blízkém i vzdálenějším okolí.  
Uvítal nás drobný, ale svalnatý muž v indiánském 
oblečení a "lámanou" češtinou nás provázel po ranči. Byli 

jsme nadšení. Zkusili jsme hod tomahavkem, vystřelili jsme si lukem a šípem na terč, projeli jsme se 
na koních Zažili jsme výcvik koní bez sedla i se sedlem ve stylu westernu. Když jsme nasycení a 
spokojení odjížděli z ranče, vyprovázeli nás naši průvodci včetně psů a dlouze nám mávali. Na 
shledanou Všemino!  

Mgr. Stanislava Chernelová 
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Deváťáci u soudu 
 
Dne 28. května 2014 se žáci 9. ročníků účastnili velmi zajímavé besedy na téma: prevence kriminality. 
Akce, kterou pořádala Probační a mediační služba ČR (PMS), se konala v nové budově Okresního 
soudu ve Zlíně. V první části pracovníci PMS žáky 
seznámili se základy trestních předpisů a trestního 
řízení s cílem zvýšit právní vědomí mladistvých. 
Přednášející dali žákům velký prostor k zamyšlení a 
diskuzi a svou přednášku doplňovali o konkrétní 
příběhy z každodenního života. Druhá část se 
odehrávala ve skutečné soudní síni Okresního 
soudu, kde si žáci pod vedením přednášejících sami 
zahráli simulovaný soudní proces v trestní věci. 
Rozdělili si jednotlivé role, někteří se stali soudci, 
jiní žalobci, obhájci, svědky a někteří se museli 
zhostit i role obžalovaných. Příběh trestného činu 
jim pracovníci PMS zadali. Žáci se do svých nových rolí velmi rychle vžili, takže předvedli velmi 
živé a humorné soudní stání. Za což byli pracovníky PMS velmi dobře hodnoceni a pochváleni. Pro 
žáky, ale i pro dospělé to bylo velmi užitečné a příjemně strávené dopoledne. Již teď se těšíme na 
další spolupráci. 

Ing. Jitka Bartošová 
O pohár starosty města Uherský Brod 
 
Vybraní žáci 2. – 5. ročníku se ve středu 28. 5. 2014 zúčastnili atletické olympiády 1. stupně 
základních škol. Závody probíhaly na stadionu II. ZŠ Pod Vinohrady v Uherském Brodě. Naše 
družstvo, i přes velké oslabení, čtvrťáci odjeli na výlet a nejlepší páťáky vyřadila zranění, důstojně 
reprezentovalo ZŠ Na Výsluní. Pochvalu určitě zaslouží všichni závodníci za obrovskou snahu. 
Zvláštní dík patří Lucce s Petrem ze třetí třídy za velkou odvahu a bojovnost v kategorii starších 
čtvrtých tříd. Všichni závodili v běhu na 60 m a pak podle ročníků v různých technických 
disciplínách: 2. třída – skok do dálky z místa, 3. třída – hod plným míčem 1 kg (autové vhazování), 
4. třída – hod tenisovým míčkem a 5. třída – skok daleký s rozběhem. Závěr patřil smíšeným 
štafetám na 4 x 1 kolo. 
A zde jsou naši reprezentanti: 
2. ročník – Marika Pavlíková 
                 Dominik Ruban (2. místo v běhu na 60 m) 
3. ročník – Šárka Kadlčková (1. místo v běhu na 60 m) 
                 Radim Kegler (1. místo v běhu na 60 m) 
                 Lucie Vaculíková 
                 Petr Kopták 
5. ročník – Kristýna Matušová 
                  Petr Buriánek 
Počasí nám přálo, organizace byla výborná, a tak jsme 
se s úsměvem a třemi medailemi vrátili spokojeně do školy. Všem ještě jednou děkujeme! 

 
Mgr. Renata Hrubošová 



       www.zsvysluni.cz 

51 
 

 
Výměnný pobyt v Litvě 
 

V termínu od 19. -23. 5. 2014 jsme se zúčastnili v 
rámci projektu Water – Wise výměnného pobytu 
v Litvě. Náš český tým se skládal z žáků 7., 8. a 
9. tříd s pedagogickým doprovodem paní 
ředitelky Bistré a paní učitelky Josefíkové. Byli to 
žáci Michaela Juráková, Alžběta Lukešová, Jan 
Matulík, Monika Somrová, Hana Zusková, 
Tereza Chovancová a Silvie Kubáňová. Čekalo 
nás mnoho zajímavých míst. Ubytováni jsme 
byli  ve velmi hodných a pohostinných 
rodinách. První den jsme navštívili lázeňské 
město Birstonas nedaleko města Prienai, kde 
se nachází litevská partnerská škola. Druhý den 

jsme se plavili na lodi do města Nida, kde se nacházejí překrásné písečné duny a pláž patřící 
Baltskému moři. Během cesty jsme proplouvali Kuronským zálivem, jehož zajímavostí je, že 
sousedí s částí ruského území. Následující den nás přivítali ve škole, kde jsme se stali součástí výuky 
a představili jsme všem naši školu a okolí. Předposlední den jsme zavítali do čokoládovny 
a do hlavního města Vilniusu. V čokoládovně  jsme se dozvěděli, jak se vyrábí pravé čokolády a také 
jsme si vyzkoušeli vyrobit vlastní cukrovinky. Ve Vilniusu se nás ujal průvodce, který nám ukázal 
nejrůznější poutní místa a památky. I když jsme za celý pobyt byli unavení, velmi jsme si to užili. 

 
Hana Zusková, Tereza Chovancová a Sylva Kubáňová, žákyně 9. A třídy 

 
Rafty na Moravě 
 

Ze svého dvoudenního výletu se v úterý 
3. června vrátilo sedmnáct vodáků a vodušek 
z 8. A, 8. B a 9. A plus Ivo Vojtík a Dana Janů. 
Vláčkem jsme se dopravili do Vnorov a po 
krátké procházce dorazili k Baťovu kanálu. 
Tam za námi po chvíli připlula loď, která nás 
převezla na plavební komoru Vnorovy I, 
místo startu naší plánované plavby po 
meandrech řeky Moravy. Vybaveni žlutými 
vestami jsme obsadili i s naším zkušeným 
doprovodem tři rafty a na více než čtyři 
hodiny jsme pevnou půdu pod nohami 
vyměnili za hladinu moravského veletoku. 

Cestou jsme asi třicetkrát zatočili doleva a a absolvovali pravděpodobně stejný počet zákrutů 
doprava. V půli svého putování jsme zakotvili na liduprázdné pláži, abychom vydechli a posilnili 
se, nakonec jsme všichni úspěšně přistáli v Rohatci. Následovala další cesta vlakem, stejně jako ráno 
s přestupem ve Veselí nad Moravou. Náš další cíl: zbrusu nový kemp Slovácký dvůr v Ostrožské 
Nové Vsi, čtyři vinařské boudy. Pohodový odpočinek a spánek v luxusních chatách jsme prokládali  
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vařením, jídlem a koupáním. První den v jezírku v kempu, druhý den dopoledne na ostrožských 
jezerech a odpoledne ještě ve Starém Městě. A kdo chtěl, prošel si historické centrum Uherského 
Hradiště. A odsud potom všichni domů, jak jinak, než vlakem, tentokrát už bez přestupování. 

 
Mgr. Ivo Vojtík 

Náš školní výlet na Bouzov 
 

Odjeli jsme v 7 hodin ráno od školy. Naše cesta směřovala 
nejdříve do Mladečských jeskyní. Byly velmi hezké 
a průvodkyně nás se vším seznámila. Po návštěvě jeskyní 
jsme konečně vyrazili na hrad Bouzov. Čekala nás 
prohlídka hradu, jednotlivých místností, kde jsme byli 
seznámeni s historií hradu, prohlédli jsme si nádvoří 
a kašnu. Pak někteří vystoupili po 186 schodech na hradní 
věž, odkud byl nádherný rozhled do kraje a na Trojského 
koně, který nás po obědě čekal. Z věže jsme zamávali paní 
učitelce a spolužákům, kteří nešli. Prohlídka Trojského 
koně, zbraní a střelba z kuše či revolveru byla zajímavá a 

David s různými druhy přileb také. Hrůza nás obcházela ze starodávných mučidel, které jsme si 
mohli prohlédnout. Na zpáteční cestě nás čekal výstup do Javoříčských jeskyní. Byly překrásné a 
úžasné stejně jako náš výlet, který tím bohužel končil, a čekala nás cesta zpět domů. Mám na něj 
krásné vzpomínky. 
 

Monika Šobáňová, žákyně 7. B třídy 
Cyklovýlet 
 
Třída VI. B se vypravila na netradiční výlet na kolech.  

      
 
 
Týká se to také tebe 
 
 Svět očima skutečnosti a fantazie je název výtvarné soutěže, 
kterou každý rok pořádá Dům dětí a mládeže v Uherském Brodě. 
Svá dílka zasílají školy nejen Zlínského kraje, ale i ze slovenského 
Nového Mesta. A v tak obrovské konkurenci slaví letos naše škola 
dva úspěchy. V kategorii 7 – 9 let vyhrála Adéla Tlachová ze III. A 
a její „Zelenomodrý svět“. Děti ze školní družiny obsadily 2. místo  
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v kategorii kolektivní práce s grafickým obrazem „Ptačí sněm“. Moc blahopřejeme. 
 

Mgr. Renata Hrubošová 
Školní akademie 
 

Jako každým rokem, tak i letos nemohla chybět 
závěrečná školní akademie, kterou si pod svá ochranná 
křídla vzala paní učitelka Bahulíková. Sál 
uherskobrodského Domu kultury ve čtvrtek 
odpoledne doslova praskal ve švech. Tradiční školní 
akademie žáků ZŠ Na Výsluní přilákala velké 
množství diváků, a to nejen z řad rodičů účinkujících. 
A ti, co přišli, rozhodně nelitovali. Dvouhodinový 
pořad nabídl zpěv, tanec, různé parodie, pohybově-
dramatická vystoupení, pohádku… Dlouhotrvající 

potlesk byl zaslouženou odměnou nejen účinkujícím dětem, ale i jejich učitelům, již jednotlivá 
vystoupení vymysleli, zaranžovali a samozřejmě i nacvičili. A že to byla dřina, o tom nikdo 
nepochybuje! Nechyběla ani závěrečná část programu, která je věnována našim deváťákům. 
Stužkování a následně jejich rozloučení s povinnou školní docházkou je nedílnou součástí programu. 
Sálem se vznášela atmosféra naplněná nostalgickým vzpomínáním, díkem i smutkem a k tomu 
všemu patřícím slzám. Vidina nové životní etapy naopak některé tvářičky rozzářila …Co jim popřát? 
Hodně štěstí na další cestě životem! Školní akademie se velmi zdařila a opětovně potvrdila svou 
vysokou úroveň! Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na ní podíleli. Bez vás 
by to nešlo! DĚKUJEME!!! 

   
Mgr. Monika Machalová 

 
Naše exkurze Slováckých strojíren 
 
Žáci 7. ročníku navštívili Slovácké strojírny. V červnu jsme navštívili 
Slovácké strojírny.  Ihned po příjezdu jsme se před budovou všichni 
vyfotili. Poté nás rozdělili do tří skupin-červení, zelení, modří. Byli 
jsme nejdříve na třech stanovištích - na prvním byla hra na kinektu, na 
druhém jsme viděli robota, na třetím jsme hráli na tabletech. Pak byla 
přestávka s občerstvením. Po přestávce jsme mohli ještě získat nějaké 
body ve hře Riskuj. Nakonec jsme se dívali ve 3D kině. Na závěr bylo  
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vyhodnocení. Naše skupina skončila na druhém místě. Všichni byli odměněni cenou a společnou 
fotkou na památku. Velmi se mi to líbilo a chtěl bych se tam ještě někdy podívat. 
 

Michal Kundrata, žák  7.B třídy 
Projekt Edison 
 
V týdnu od 16. - 20. 6. 2014 naše škola hostila zahraniční studenty z projektu Edison. Do projektu 
Edison je naše škola zapojena od roku 2013. Jde o multikulturní projekt, který umožňuje dětem 
a mládeži v České republice poznávat lidi z různých koutů světa a z různých kultur. Snaží se o 
vytvoření tolerance a příznivého společného soužití české společnosti s různými kulturními národy a 
to na základě jejich porozumění a omezení předsudků a stereotypů. Žáci tak získávají rozličné 
pohledy na sociální, kulturní ale i ekonomickou situaci jak ve vlastní zemi, tak i v zahraničí. Průběh 

projektu probíhá tak, že do školy přijede skupina 
vysokoškolských studentů z různých zemí a stráví 
zde jeden týden. Během tohoto týdne českým 
žákům prezentují své země, vedou s nimi diskuse, 
hrají hry,… Díky těmto aktivitám dochází jak 
k oživení výuky, tak i k zvýšení motivace ve výuce 
anglického jazyka, ale i dalších předmětů. Toto vše 
vede ke snižování a odbourávání po generace 
zažitých stereotypů a předsudků. V letošním roce 
přijelo osm studentů, kteří k nám dojeli z Brazílie, 
Číny, Indie, Kanady, Malajsie, Singapuru a Thajska. 
Po celý týden povídali a na rozličných aktivitách 
předváděli našim žákům, odkud pochází a jaký je 

v jejich zemi život, kultura, tradice a zvyky. 
Ing. Jitka Bartošová 

 
Fiktivní hra na financování rodiny 
 

V pondělí 23. 6. 2014 si deváťáci zahráli hru finanční 
svoboda.  
Na poslední pondělí tohoto školního roku 23. června 
jsme pro naše deváťáky připravili zajímavý den 
zaměřený na finanční vzdělávání. Přijeli za námi 
zástupci České spořitelny, kteří žákům vysvětlili 
základní finanční pojmy, se kterými se v životě setkají. 
Všichni si společně zahráli hru „Finanční svoboda“. 
Tato hra věrně simuluje realitu. Používají se v ní běžné 
produkty jako stavební spoření nebo hypotéky a čelí se 

v ní stejným situacím jako v životě – zvýšení daní, ztráta zaměstnání nebo propady na burze. 
 

Ing. Jitka Bartošová 
 
 



       www.zsvysluni.cz 

55 
 

 
Folklorní tance pro radost 
 

Třída 6. A se s paní učitelkou Stanislavou 
Chernelovou a Jitkou Bartošovou společně radovali 
na vystoupení zahraničních souborů, které 
proběhlo ve středu 25. 6. 2014 v muzeu Jana Amose 
Komenského. Přálo krásné slunečné počasí, tak 
jsme mohli v atriu muzea obdivovat soubory téměř 
z celého světa. Jako první jsme se zaposlouchali do 
orientální hudby albánského souboru Zëri i Bilbilit 
z města Saranda. Ty vystřídali exotické tanečnice 
z indonéského souboru Jakarta Musical Production 
z města Jakarta. Jako další nás nedchly tanečnice, 
které ve svých kostýmech vypadali skoro jako 

pohádkové princezny. Přijeli k nám z kazašského města Astana ze souboru Aru-Ai. S posledním 
ruským souborem Aurora Borealis z města St. Petersburg jsme se ocitli na mrazivé Sibiři u 
eskymáckých šamanů. Vystupující nás příjemně zavedli do dalekých koutů země. Příští rok půjdeme 
zas. 

Ing. Jitka Bartošová 
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14) Základní údaje o hospodaření školy  
Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace  za kalendářní  rok 2013 
 
                                                                                                                            v Kč (na 2 des.místa)  

Příjmy celkem (bez státních prostředků): 6769129,58 
Příjmy od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, z toho: 2359617,50 
- školné 71850 
- stravné děti 1898810,50 
- stravné dospělí 388957 
Příspěvek od zřizovatele 3510000 
Zúčtování fondů (RF) 44199,33 
Dary 0 
Ostatní 855312,70 
Příjmy z hospodářské  činnosti: 667972,40 
 
Provozní výdaje celkem: 6587516,51 
Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 6587516,51 
- náklady na platy pracovníků školy z prostředků obce 390132 
- ostatní osobní náklady (dohody) 158320 
- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně FKSP 142262 
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 6830 
Ostatní provozní náklady: 5889972,51 
- údržba 286251,50 
- el. energie 96715 
- voda 315531,20 
- plyn (dodávka tepla) 963487,30 
- všeobecný materiál 283441 
- DDHM 409943,30 
- potraviny 2287766,31 
- poštovné 7064,98 
- telefony 59329,46 
- ostatní služby (účet 518) 845803 
- odpisy 69844 
- všechny ostatní náklady 264795,60 
Výdaje hospodářské činnosti: 667405,20 
 
Hospodářský výsledek  182180,27 
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Tvorba fondů 
             Stav 1.1.2013                      Tvorba                                   Čerpání                           
Zůstatek k 31.12.2013 
Rezervní fond     *    44199,33 346316,20 44199,33 346316,20 
Investiční fond    * 23790 131146 100000 54936 
Fond odměn 0 0 0 0 
FKSP 9731,16 86507 84241 11997,16 
* včetně vyplnění tabulek k fondům 
 
V Uherském Brodě dne 28.2.2014                                                     

Zpracovala Tatjana Jančová, účetní školy 
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15)  Zapojení školy do projektové činnosti 
- se získáním mimorozpočtových zdrojů 

 
1)Zpracování a předložení projektu z oblasti finanční gramotnost – název:      
Finanční vzdělávání žáků 
Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/02.0023 
Realizace: listopad  2012 -  říjen 2014 
Získaná dotace nefinančního charakteru  pro tzv. spolupracující školu: tj.12 školících dní pro jednoho 
učitele včetně lektorného, stravy a ubytování, 3 školící dny pro 50 žáků včetně lektorného, stravy, 
ubytování a dopravy.  
Získaná nefinanční dotace v hodnotě – 85.000,- Kč. 
 
2) Zpracování a předložení projektu z oblasti prevence kriminality (MŠMT) 2013  – název:   
Kde je vůle, tam je cesta 
Donátor projektu: MŠMT  
Realizace: 1.1.– 31.12. 2013 
Přidělená finanční dotace:  350.000,-Kč 
 
3) Zpracování a předložení projektu (ESF) – název:  
Šance pro rodiče II 
Donátor projektu: MARLIN, s.r.o. 
Realizace: leden – červen 2014 
Přidělená finanční dotace:  72.000,-Kč  
 
4) Zpracování a předložení projektu (ZK) – název:     
Olympiáda v Německém jazyce 
Realizace: únor 2014 
Donátor projektu:  Zlínský kraj 
Přidělená finanční dotace:  5.000,-Kč 
 
5) Zpracování a předložení projektu – název: 
 Metodická podpora kvality vzdělávání 
Realizace: březen 2013 -  březen 2015 
Získaná dotace nefinančního charakteru pro tzv. spolupracující školu ve formě podpory  
na proškolení učitele. 
Získaná nefinanční dotace v hodnotě  4.900,- Kč  
 
6) Zpracování a předložení projektu (ZK) – název :  
Asistent pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 
Realizace:  březen  2013 -  prosinec  2013 
Donátor projektu: MŠMT, Zlínský kraj 
Přidělená finanční dotace:  310.000,-Kč  
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7) Zpracování a předložení projektu – název: 
Partnerství škol Comenius  
Realizace:  srpen  2013 -  červenec 2015  
Donátor projektu: Národní agentura pro evropské vzdělávací programy 
Přidělená dotace:  520. 000,-Kč  (20.000 Eur ) 
 
8) Zpracování a předložení projektu – název :  
Asistent pro žáky se sociálním znevýhodněním na rok 2014 
Realizace:  leden  2014 -  prosinec  2014 
Donátor projektu: MŠMT, Zlínský kraj 
Přidělená finanční dotace:  434.520,-Kč  
 
9) Zpracování a předložení projektu z oblasti podpory integrace romské menšiny ve ZK – název: 
Slunečník – Větrník - Měsíčník 
Realizace: 1.1.– 30.11. 2014 
Donátor projektu: Zlínský kraj 
Přidělená finanční dotace: 65.000,- 
 
10)Zpracování a předložení projektu z oblasti prevence kriminality (MŠMT) 2014 – název:  
Kde je vůle, tam je cesta II. 
Donátor projektu: MŠMT  
Realizace: 1.1.– 31.12. 2014 
Přidělená finanční dotace:  65.000,-Kč 
 
11) Zpracování a předložení projektu (ESF) – název:  
Znovu do práce II ve Zlínském kraji 
Donátor projektu: MARLIN, s.r.o. 
Realizace: únor – září 2014 
Přidělená finanční dotace:  100.000,-Kč  
 
12) Zpracování a předložení projektu (ESF) – název:  
Znovu do práce II ve Zlínském kraji 
Donátor projektu: ESF ČR 
Realizace: duben 2014 – březen 2015 
Přidělená finanční dotace:  280.000,-Kč  
 
 

- bez získání mimorozpočtových zdrojů 
 

13) Projekt Ovoce do škol 
Projekt se vztahuje na žáky prvního až pátého ročníku základních školy. Předmětem projektu jsou 
dodávky čerstvého ovoce a zeleniny bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené 
ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů.  
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Dodávané produkty dostávaly děti z cílové skupiny zdarma a byly  dávány nad rámec pravidelného 
školního stravování, tzn. že dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nahrazovala 
naplňování výživových norem stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. 
Poskytováním podpory v rámci projektu „Ovoce do škol“ za účelem dodávání produktů z ovoce, 
zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních by mělo u mladých spotřebitelů vést ke zvýšení 
obliby těchto produktů, a tedy i k jejich vyšší budoucí spotřebě. Vedle požadovaných 
celospolečensky důležitých cílů zlepšení zdravotního stavu mladé populace, snížení obezity.  
 
14) Projekt Školní mléko 

V rámci programu Školní mléko poskytujeme žákům mléčka v krabičkách od společnosti Laktea,o. 
Nabízíme nyní dětem na 1. stupni „krabičkové“ mléko Lipánek: jahodový, vanilkový, kakaový, 
neochucený. Cena za 1 ks je 6 Kč. Jde o  státem dotovaný výrobek, jehož spotřeba nesmí přesáhnout 
5 ks na žáka za týden. 

 
15) Projekt Sběrohraní  
Pokračováním úspěšných aktivit minulých let byly akce na podporu enviromentální výchovy, patřil 
k nim tradiční sběr papíru, plastových vršků, třídění odpadu a baterií. 
 
16) Projekt Stonožka 
Žáci, vychovatelky a učitelé Základní školy Na Výsluní spolupracují s humanitárním hnutím 
Stonožka 17 let a svými výrobky či výtěžky sbírek podporují tolik potřebné projekty. Již dříve se 
nám dostalo uznání nejen od prezidentky hnutí paní Běly ale také od plukovníka gst.Ing.Rudolfa 
Honzáka, MSS – velitele 5.kontingentu Logár v silách ISAF, Afghánistán, generálmajora v záloze 
Ing.Josefa Šíby či plukovníka Petra Milčického. Hnutí na vlastních nohou Stonožka a paní Běla Gran 
Jensen se na nás letos  obrátila  s prosbou o pomoc. Již v minulých letech naši žáci a rodiče prokázali, 
že nejsou lhostejní k utrpení jiných, pomohli jsme sbírkou potravin českým lidem bez domova, 
finanční sbírkou dětem s onkologickými nemocemi, afghánským dětem ve válkou postižených 
zemích, sbírkou brýlí pro Afriku nebo krmiva pro psy v útulku. Nyní naši pomoc potřebovaly děti 
ze Sýrie, které prožívaly těžké životní podmínky uprchlíků, soustředěných např. v druhém 
největším uprchlickém táboře na světě v jordánském Zaatarí. Škola proto zorganizovala sbírku 
oblečení, které se odváželo na pomoc těmto uprchlíkům. 
 

16) Výsledky inspekcí a kontrol 
 
Kontrolu provedl: Specializovaný finanční úřad  
 
Zaměření kontroly: Kontrola byla zaměřena na dodržování podmínek maximálně stanovených cen  
pro prodej dotovaných mléčných výrobků  pro žáky 
Termín kontroly: dne 5.12.2013 
Výsledek kontroly:  byly dodrženy výměry MF a nebyly porušeny cenové předpisy. 
 
Jiné kontroly v daném školním roce 2013-2014 nebyly provedeny. 
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17) Údaje o zapojení žáků v soutěžích 
   

Soutěž 
Počty účastníků 

Umístění Organizátor Doprovod Školní 
kolo 

Okresní 
kolo 

Krajské 
kolo 

Sprinterský trojboj  28  4,5,7. místo ASŠK Janča, Láska 
Coca Cola Cup  16  2. místo Coca Cola Láska 
Florbalový turnaj, dívky  8   ASŠK Chovancová 
Střelba 

 10  2. místo 
Česká 

Zbrojovka Láska 

Florbalový turnaj, chlapci  8   ASŠK Láska 
Dějepisná olympiáda 

28 2 1 
3. místo okr. 
10. místo kraj 

MŠMT Veselá 

Fotbalový turnaj  11   ASŠK Láska 
Biologická olympiáda 30 4   MŠMT Chovancová 
Chemická olympiáda 30    MŠMT Janča 
Olympiáda v českém 
jazyce 13 1   MŠMT Šojdrová 

Olympiáda v angličtině 8 2  6,8. místo MŠMT Chmelinová 
Zeměpisná olympiáda 20 3   MŠMT Láska 
Memoriál Milana Lásky  37  1. místo Rotary klub Janča 
Zima jako v pohádce 

36 22  1,2. místo 
Knihovna 
Fr. Kožíka 

Kryštofová 

Eurorebus 65  23 7. místo Terra klub Láska 
Matematická olympiáda 27 2   MŠMT Habáníková 
Dopravní soutěž 

16 8  3. místo Besip 
Janča, 

Kryštofová 
Patrioti 

15 3   
Patrioti Uh. 

Brod Kryštofová 

Recitační soutěž 
28 4  

 
 

MŠMT 
Zimčík-

Zálešáková 
Plavecké závody 

13 5  2,3. místo 
Plavecká 

škola 
Zimčík-

Zálešáková 
Phytagoriáda 122 5   MŠMT Habáníková 
Mc. Donadl Cup  10  2. místo Mc.Donadl Malý 
Atletické závody  8  

1,2 místo 
ZŠ Pod 

Vinohray 
Hrubošová 

Konverzační soutěž AJ 3 1   MŠMT  
Informatika - Word 5 1   MŠMT Habáníková 
Informatika - malování 28 2  14. místo MŠMT Habáníková 
Malá kopaná  12  4. místo ASŠK Janča 
Turnaj ve vybíjené  14  2. místo DDM Janča 
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18)  Závěr výroční zprávy 
 

A) Závěrečné hodnocení  výchovně vzdělávacího procesu v daném školním roce 
 jednotlivými sekcemi školy, úspěchy žáků 

 
Zpráva   o   akcích   pořádaných   pro   1.   stupeň    2013 – 2014 
 
Září 
Dopravní výchova na dopravním hřišti 3. třída 
Než přijde pan učitel – dětské folklorní vystoupení – celý 1. stupeň 
Den bez aut   -   dopravní výchova  -  akce DDM  - vybrané třídy   
Malování na chodníku – žáci 1. stupně 
Dental alarm – prevence zubního kazu – 2. a 3. třída  
 
Říjen       
Škola v přírodě – zotavovací pobyt -  Horský hotel Jelenovská 
Madio – vztahy ve třídě – 4. třída 
 
Listopad  
Přehlídka literární a výtvarné tvorby 
Historické představení – Přemyslovci –  5. třída 
Přednáška o vesmíru – pan Rajchl – žáci pátého ročníku 
 
Prosinec  
Vánoční jarmark – vystoupení dětí na vánočním jarmarku – celý 1. stupeň 
Vánoční bruslení    -   sportovní dopoledne žáků na ZS – vybraní žáci 
Vánoční besídka – společné vystoupení dětí 1. stupně 
Ukázka lidové tvořivosti – výstava betlémů – Galerie – vybrané třídy 
Vánoční koncert – hudební představení – celý 1. stupeň 
Cesta za Vánoční hvězdou – filmová pohádka – Kino Máj – všichni žáci 
Povídání o Vánocích s řádovou sestrou – všechny třídy 
Exkurze do muzea pravěku – Antropos Brno -  5. třída 
 
Leden      
Co už umíme – ukázková hodina pro rodiče – žáci 1. třídy 
Třídní kola v recitaci – všechny třídy 
Beseda s absolventem Kellnerova gymnázia – žáci 5. ročníku 
Program primární prevence – jednotlivé třídy 
 
Únor         
Recitační soutěž   -   celý 1. stupeň – školní kolo 
Výstava SOŠ zemědělské – domácí zvířata – 2. a 3. třídy 
Po stopách JAK – výukový program v Muzeu JAK pro žáky pátého ročníku 
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Březen     
Matematický klokan   -   žáci 2. – 5. ročníku 
Návštěva Městské knihovny – vybrané třídy 
Povídání o pejskovi a kočičce – divadelní představení – 2. a 3. ročník 
Den Země   -  ekologické aktivity  DDM – 1. – 3. ročník  
 
Duben 
Astrocom – přednáška o vesmíru – 4. a  5. třídy 
Pietní vzpomínkový program – oslavy osvobození – žáci 5. třídy 
Povídání o Velikonocích s řádovou sestrou – všechny třídy 
Patrioti znalosti o našem městě – žáci pátého ročníku 
 
Květen   
Projektový týden – osobní bezpečí dítěte  –  všechny třídy 
Ledové království – filmové představení – Kino Máj – celý 1. stupeň 
Madio – program primární prevence – vybrané třídy 1. stupně 
Školní výlety všech tříd na 1. stupni 
 
Červen   
Exkurze – Slovácké strojírny – Technologie dovednosti hrou – žáci pátého ročníku 
Závody v plavání  -  vybraní žáci – plavecký bazén Delfín 
Atletické závody O pohár starosty města   -   ZŠ Pod vinohrady  -  zástupci tříd 
Školní akademie – vystoupení dětí pro veřejnost 
Pasování prvňáčků – předávání průkazů čtenářů 

Zpracovala: Mgr. Miloslava Kryštofová, vedoucí metodického sdružení  pro 1.st. 
 
 
Hodnocení činnosti předmětové skupiny českého jazyka a literatury 2013/2014 
 
Výuka českého jazyka od 6. po 9. ročník probíhala v souladu s ŠVP. Vzájemně byly prodiskutovány 
nastavené parametry hodnocení žáků: pravopis, slovní druhy, skladba, literatura a sloh. Zvažovali 
jsme možnost spolupráce s knihovnami, materiální zabezpečení výuky, stav příprav OČJ a recitační 
soutěže. Informovali jsme se o akcích DVPP. Projednávali jsme péči o jazykové vyjadřování žáků a 
příležitostnou výchovu literatury alternativním způsobem, např.: film, divadlo, výstavy. 
Neopomenuli jsme připomenout další vlastní sebevzdělávání pedagogů v našem oboru.  V 2013/2014 
jsme poslali do okresního kola OČJ Gabrielu Foltýnovou z 9. B třídy a Hanu Zuskovou z 9. A třídy. 
V okresním kole jsme dosáhli průměrného umístění. Žáci všech ročníků se zúčastnili také recitační 
soutěže bez většího úspěchu. Žáci 9. ročníků zvládli přijímací zkoušky z českého jazyka dobře a byli 
přijati na střední školy.  
Naší prioritou pro další školní rok zůstává příprava žáků 9. ročníků na přijímací zkoušky, rozšíření 
jejich obzoru v oblasti literatury a zdokonalení ostatních žáků v pravopise, prohlubování zájmu o 
četbu a účast na různých soutěžích. Iniciativou Mgr. Martiny Šojdrové vznikla nová učebna 
literatury, která bude sloužit k většímu prohlubování vztahu k předmětu jazyka českého. 

Zpracovala: Mgr.Stanislava Chernelová 
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Hodnocení činnosti  předmětové skupiny matematiky, fyziky a informatiky 
 
1) Matematika: 
Zúčastnili jsme se všech soutěží podle plánu PK. 
Využívali jsme  programy na PC Matik 6-9 roč, Didaktu 6. – 9. roč., interaktivní tabuli, vlastní 
šablony, výukové programy na internetu – p. Habáníková, p. Vojtík. Probíhala příprava na přijímací 
zkoušky formou školního klubu- cvičení z matematiky v deváté třídě -p. Vojtík 
Žáci měli  možnost využívat  konzultace v Ma,  po domluvě s vyučujícím před nebo i po vyučování. 
Hodnocení žáků v soutěžích v  matematice za daný školní rok : 
Zúčastnili jsme se okresního kola Matematické olympiády – Mikulec Martin, Dlabaja Vít 
Pythagoriády – Hlavica Adam, Hlaváč Radek, Bačík Dominik, Matula Daniel, Jurák Tomáš, Ševela 
Martin 
Matematický klokan - školní kolo :  Bačík Dominik – 97 bodů, Tlachová Adéla – 80 bodů, Adámek 
Tomáš – 79 bodů, Vystrčil Roman – 72 bodů,  
 
2) Fyzika: 

Výuka probíhala dle stanoveného ŠVP s časovou dotací v 6. – 8.ročníku  2  hodiny týdně a 
v 9.ročníku 1 hodina týdně. Výuku zajišťovali Mgr. Vítězslav Janča v 8.ročníku a Mgr. Vladimír 
Mikulášek v 6., 7. a 9.ročníku. 

V průběhu školního roku jsme organizovali školní kolo fyzikální olympiády. Účastníci  
školního kola nepostoupili do okresního kola. 

V letošním školním roce jsme žáky motivovali k provádění některých pokusů doma s tím, že 
jeho provedení natočí na video a dodají svému učiteli. Kupodivu se toto setkalo s příznivým ohlasem 
a několik velmi zdařilých prací jsme mohli potom prezentovat ostatním spolužákům. Pochopitelně 
jsme tento zájem náležitě ohodnotili. Referáty žáků k probíranému učivu jsme zveřejňovali na naší 
nástěnce.  
             V letošním školním roce jsme opět využili možnosti cestovat vlakem za výhodnou cenu do 
Prahy. Naše květnová exkurze pro žáky 6.ročníku v hlavním městě obsahovala jízdu metrem, 
tramvají i pozemní lanovkou na Petřín, návštěvu Pražského hradu, procházku historickou částí 
města, prohlídku Staroměstské radnice s orlojem. I tato akce byla  účastníky hodnocena kladně.  
 
3) Informatika:  
Cením si zájmu žáků pracovat v programech v oblasti Ma  a Inf, účastnit se soutěží ve všech 
oblastech daného předmětu. 
Soutěže Inf:  Textový editor Word- okresní kolo - Kolísková Kristina – 14. místo 
                       Počítačová grafika- okresní kolo - Vítová Anna – 13. – 14. místo 
       - Švestková Eliška – 18. – 19. místo 
 
4) Chemie:  
Učivo chemie 8. i 9. třídy bylo splněno. Všichni žáci 9. ročníku se také letos zúčastnili školního kola 
chemické olympiády. Kolize s termíny jiných soutěží i vytížení nejlepších chemikářů zabránilo jejich 
účasti v okresním kole, při kterém jsme vypomohli alespoň  laboratorními pomůckami.  

Zpracovala: Mgr. Hana Habáníková, vedoucí metodického sdružení 
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Hodnocení činnosti  předmětové skupiny výtvarné výchovy 
 

Výuka výtvarné výchovy od 6. po 9. ročník probíhala v souladu s ŠVP.  
Průřezová témata v předmětu výtvarná výchova: 
 Mediální výchova – specifická řeč obrazů, znakové kódy, kritický postoj 
 Osobnostní a sociální výchova – vlastní kreativita, nápad a originalita, estetické souvislosti 
 Multikulturní výchova – vnímání rozmanitosti, harmonie, diferenciace 
 Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech – vzájemné obohacování se, 
svébytnost kultur, evropské kulturní kořeny, kulturní dědictví. 

Průřezová témata byla zpracována v základní tematické celky -  výtvarné vyjádření skutečnosti, 
užité práce dekorativní a prostorové, výtvarné umění a životní prostředí. 

Během školního roku se objevovaly práce dětí na oknech chodby jako galerie a měli z toho 
všichni radost. Žáci spolupracovali také se školní družinou. Děti se také zúčastnily soutěže ,,Týká se 
to také tebe“. 

V průběhu roku jsme navštěvovali Muzeum J. A. K. na přehlídce technik v období Vánoc a 
Velikonoc. Během tohoto školního roku děti spolupracovaly vzájemně na skupinových pracích, na 
výzdobě školy (úklid po jednotlivých galeriích) – portréty, krajiny, surrealismus a lidskou postavu. 
Hodnocení prací v předmětu probíhalo v souladu RVP a v tomto ohledu se nevyskytly žádné 
problémy. V příštím školním roce budu nadále podněcovat žáky k práci ve výtvarné výchově a k 
rozvoji jejich osobnosti uměním (návštěva galerií, výstav, vernisáží…). 

Zpracovala: Mgr.Stanislava Chernelová 
 
 
Hodnocení činnosti předmětové skupiny cizích jazyků  
 
Členové komise se scházeli podle potřeby. Řešily jsme rozdělení skupin jazykových a nejazykových, 
obsazení odborných jazykových učeben, objednávky pomůcek a pracovních sešitů, zabezpečení nově 
nainstalovaného ovládacího pultu  ve staré učebně a další. 
V tomto školním roce jsme pořádali jazykové olympiády v angličtině a v němčině, jejichž školní kola 
proběhla takto: 
 němčina 29. ledna 
angličtina 23. ledna 
Okresní kolo olympiády v němčině pořádala naše škola 5. února pod vedením paní učitelky 
Josefíkové 
Okresního kola olympiády v angličtině, které probíhalo 19. a 20. února v Uherském Hradišti na ZŠ 
Undesco, se v kategorii šestých a sedmých ročníků zúčastnila naše žačka Anna Vítová a obsadila 
šesté místo a v kategorii osmých a devátých ročníků to byla Silvie Buráňová, která obsadila osmé 
místo. 
V letošním školním roce začal probíhat na naší škole Projekt Comenius s názvem Waterwise – Enjoy, 
Understand, Value. Tento projekt vede paní učitelka Josefíková a probíhá v 6. až 9. ročníku napříč 
všemi předměty, ale hlavně v jazycích. Projekt se týká vody a její ochrany jako základní potřeby 
člověka. Žáci zpracovávají různé úkoly, např. řešili spotřebu vody v domácnostech, zimní a letní 
sporty spojené s vodou, vybírali logo projektu, které každá ze zúčastněných škol navrhla, a zejména 
se zúčastnili výměnných pobytů, které v rámci projektu už proběhly. První pobyt byl u nás a to  
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v únoru, kdy se žáci a dospělí z Německa, Litvy, Polska a Španělska učili s našimi žáky lyžovat 
v Beskydech a pak si prohlédli naši školu a město. Druhý pobyt probíhal v květnu v Litvě, kam 
odjeli především ti žáci, kteří poskytli v únoru ubytování svým zahraničním kamarádům. 
Projekt bude pokračovat v příštím školním roce, kdy opět vybraní žáci navštíví Finsko a Německo. 
Tyto aktivity jsou nesmírně důležité pro žáky proto, že vidí, že jejich snaha ve škole je zúročena 
možností si svoje vědomosti a jazykové dovednosti vyzkoušet a ověřit v praxi. 
Neméně zajímavá a velmi úspěšná byla návštěva sedmi studentů z Indie, Číny, Kanady, Thajska a 
Malajsie v rámci projektu Edison, který má už na naší škole tradici a který celý připravila a řídila 
paní učitelka Šojdrová. Prezentace a povídání se žákům velmi líbilo, odnesli si cenné informace o 
zmíněných zemích, ale hlavně se přesvědčili, že angličtina je opravdu mezinárodní jazyk, kterým i 
oni jsou schopni komunikovat, což je pro jejich další studium jazyků nenahraditelná motivace. 

Zpracovala Mgr. Marie Chmelinová 
 
 
Hodnocení činnosti v předmětu zeměpis 
 
Dne 7. 4. 2014 se v Otrokovicích uskutečnilo krajské kolo zeměpisné soutěže Eurorebus.  Tohoto kola 
se zúčastnili i naši žáci se střídavými výsledky. V kategorii ZŠ01 se nejlépe  umístili zástupci  třídy 
7.A, která byla na 12 místě . Ostatní třídy skončili následovně:7.B-18, 6.B.-20 a 6.A.- 22 . V kategorii 
ZŠ02 se nejlépe umístila třída 9.B na sedmém místě. Ostatní- 8.B -15, 9.A.-21 a 8.A.-22.  V kategorii 
jednotlivců skončila Hanka Zusková na velmi pěkném 7 místě. Gábina Foltýnová na 12 místě a 
Monika Somrová na 19 místě.   
ZO se soutředila na zem.soutěž eurorebus a vybírali se nejúspěšnější žáci. Naši školu reprezentovali 
žáci : Kopták Zdeněk, Matula Dan,a Foltýnová Gábina. Na okresním kole v Dolním Němčí 18.2.2014 
uspěla jen Gábina, která se umístila na 4.místě. 

Zpracoval Mgr. J. Láska 
 
 
Hodnocení činnosti enviromentální výchovy a předmětu přírodopis 
 
V rámci environmentální výchovy se uskutečnily následující akce: 

1. Návštěva firmy Kovosteel ve Starém Městě – recyklace starého kovového odpadu. 
2. Celoroční soutěž tříd ve sběru papíru – celkem se vysbíralo necelých 5tun papíru.  

Konečné pořadí :    1. 7.B  - 1 831 kg         
                                     2. 6.B – 1 602 kg 
              3. 4.A – 1009 kg 
      3. Den Země – zkrášlení okolí  školy, zapojily se všechny třídy 
      4. Cyklovýlet – poznávací cyklistický výlet zaměřený na životní prostředí našeho regionu. 
      5. školní kolo biologické olympiády – mladší kategorie  (6.,7.roč.- 10 žáků, starší kategorie 8., 9. 
roč.  – 8 žáků). 
      6. účast v okresním kole biologické olympiády : 
          ml. kategorie – Sára Vajdíková , Daniel Macháček  
          St. Kategorie – Kristina Sofie Kolísková , Tomáš Adámek 

Zpracovala: Mgr.Michaela Chovancová, metodička pro enviromentální výchovu 
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Hodnocení činnosti v předmětu tělesná výchova 
 
Tak jako v každém školním roce, tak i letos se naši žáci účastnili řady sportovních soutěží. V nich 
dosáhli řady hezkých úspěchů. Mezi nejvýznamnější se řadí 2. místo na turnaji v kopané Coca Cola 
Cup-okrskové kolo, 2. místo ve sportovní střelbě-okrskové kolo, 2. místo v Orion Cupu ve florbale -
okrskové kolo a následné 3. místo v okresním finále, 3. místo v sálové kopané-ml.chlapci, 2. místo ve 
vybíjené-okrskové kolo, 3. místo ve volejbale smíšených družstev, 4. místo v okresním kole malé 
kopané, 3. místo v malé kopané v uherskobrodské školní lize a největší úspěch dosáhli naši žáci ve 
všech čtyřech kategoriích v basketbalovém turnaji pro náš okres – na Memoriálu M.Lásky-kde získali 
všechna první místa. Dalšími úspěchy bylo i 4. místo ml. chlapců ve sprinterském víceboji a 5. a 7. 
místo starších chlapců a děvčat a 5.místo v sálové kopané st. chlapci. 
Dále náš kabinet připravil pro žáky 7. ročníků lyžařský kurz spojený s projektem Comenius a 
tradiční školní Vánoční turnaj ve sportovních hrách. 

Zpracoval Mgr. Vítězslav Janča 
 
 
Hodnocení činnosti školní družiny -  přehled pořádaných akcí 
 
V tomto školním roce se vrátila po mateřské dovolené Bc. Hana Vanďurková, která pracovala s žáky 
2. a 3. ročníku. Dagmar Svobodová pracovala s žáky 1. ročníku, se skupinou žáků  speciální a 
pomocné školy a s žáky 4. ročníku. Během roku jsme s kolegyní připravily pro naše družináře  
kromě pravidelné činnosti i mnoho mimořádných akcí, na které se vždy velmi těšili. Velkou radost 
měli, jako každý rok,  z příchodu Mikuláše a z jeho nadílky. O dva týdny později pak z  rozbalování 
dárků pro celou družinu při posezení u vánočního stromečku. V únoru jsme zapojily děti do 
přípravy občerstvení na kamarádskou párty. I díky jejich kulinářským výtvorům byla párty se 
soutěžemi pro dvojice kamarádů úžasná. Nechyběli jsme ani při vystoupení naší školy na vánočním 
jarmarku a na školní akademii. A i letos jsme se zapojili do výroby drobných vánočních dekorací pro 
hnutí Stonožka. 
Pro všechny žáky I. stupně jsme i v tomto školním roce připravily několik zábavných akcí – tradiční 
karneval, rej čarodějnic, zábavné odpoledne k MDD. Škoda jen, že i přes propagaci formou plakátů i 
osobní pozvánky ve třídách, využilo nabídky málo děvčat a chlapců, kteří nechodili  do ŠD. 
Velkou radost nám přináší setkávání s rodinnými příslušníky dětí na akcích pro celou rodinu. Jejich 
hojný počet na podzimních, adventních a velikonočních dílničkách, na karnevalu, a pohodová 
přátelská atmosféra, svědčí o nadstandardních vztazích mezi námi a nimi. 
Každoročně se úspěšně zapojujeme i do okrskových akcí školních družin. V okrskové recitační 
soutěži získal Bruno Urbanec 2. místo a Marika Pavlíková cenu poroty ve své kategorii. Ve 
florbalovém turnaji skončili naši hráči v první polovině všech týmů, ve výtvarné soutěži byla práce 
Adély Tlachové vybrána mezi 10 nejlepších. V dopravní soutěži, kterou pořádala naše ŠD, získalo 
naše družstvo ve složení Veronika Beránková, Věra Apoštolová, Adéla Tlachová a Lucie Vaculíková 
2. místo. Na 33. ročníku atletické olympiády, jejímž hlavním pořadatelem byla opět  naše družina, 
získali naši sportovci 6. medailí. V I. kategorii Nela Stehlíková za 2. místo ve skoku dalekém, ve II. 
kategorii Dominik Ruban za 3. místo v běhu na 50m, ve III. kategorii Radim Kegler za 1. místo 
v běhu na 50m a za 2. místo ve skoku dalekém, Libor Matula za 2. místo v hodu kriketovým míčkem 
a Lucie Vaculíková za 2. místo v hodu kriketovým míčkem. 
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Kromě těchto úspěchů získali naši prvňáčci ve výtvarné soutěži mezinárodního ekologického 
festivalu „Týká se to také tebe“ s grafickou prací „Ptačí sněm“ 2. místo v kategorii kolektivní práce. 
V závěru bych chtěla vyzvednout výbornou spolupráci se všemi členy pedagogického sboru, 
s kuchařkami školní jídelny a ostatními správními zaměstnanci. Vedení školy tímto velice děkuji za 
vstřícnost, vytváření dobrých podmínek a podporu naší práce. 
 
Přehled mimořádných akcí školní družiny za školní rok 2013/2014 
 
Září:  Beseda se strážníkem městské policie 
 
Říjen:  Návštěva městské knihovny 
  Podzimní dílničky pro celou rodinu 
    
Listopad: Recitační soutěž naší ŠD 
  Okrsková recitační soutěž  
  Hudební odpoledne se studentem konzervatoře 
  Adventní dílničky pro celou rodinu 
 
Prosinec: Mikulášská nadílka 
  Vystoupení na vánočním jarmarku 
  Vánoční posezení u stromečku (s nadílkou) 
 
Leden:  Okrskový turnaj ve florbalu 
 
Únor:  Kamarádská párty 
  Okrsková výtvarná soutěž „Paletka 2014“ 
  Karneval pro I. stupeň ZŠ 
   
Březen: Okrsková přehlídka zpěváčků ŠD 
 
Duben:  Velikonoční dílničky 
  Rej čarodějnic (pro I. stupeň ZŠ) 
 
Květen: Návštěva filmového představení v kině Máj 
  Zábavné odpoledne k MDD (pro I. stupeň ZŠ) 
 
Červen: Střílení ze vzduchovky na terč 

Vystoupení na školní akademii 
  33. ročník atletické olympiády ŠD 
  Malování na chodníku 
  Co víš o naší přírodě? (přírodovědná soutěž na ŠZ) 

Zpracovala: Dagmar Svobodová, vedoucí vychovatelka 
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Hodnocení činnosti školního klubu ve školním roce 2013/2014 
 
V rámci činnosti školního klubu měli žáci možnost navštěvovat  kroužky,kde se pod vedením  
pedagogických pracovníků školy a externích pracovníků a měli možnost věnovat různým zájmovým 
činnostem. Některé z kroužků prezentují svoji celoroční práci na školní akademii, probíhající u nás 
každoročně závěrem roku. 
Kondice z matematiky – Mgr. Ivo Vojtík 
V rámci tohoto kroužku se žáci měli možnost připravit na přijímací zkoušky na střední školy. 
Anglický jazyk hrou – Mgr. Michaela Zimčík-Zálešáková 
Kroužek byl určen dětem 1. stupně, které už mají alespoň základní slovní zásobu potřebnou pro 
vytvoření jednoduchých dialogů. 
Sportovní hry – Mgr. Vítězslav Janča 
Hlavní zaměření bylo na basketbal, kopanou, volejbal a florbal. Cílem bylo připravovat 
reprezentanty školy na sportovní soutěže. 
Kondice z českého  – Mgr. Martina Šojdrová 
Cílem kroužku bylo připravit žáky k přijímacím zkouškám na střední školy. 
Mini košíková – Jiří Krejčiřík, Anna Hladilová 
Pod ZŠ Na Výsluní trénují dvě društva Basketbalového klubu TJ Spartak Uh. Brod a to družstvo 
„Minižáci U 11“ a „Minižáci U 13“. 
Větrník – Bc. Dana Janů 
Kroužek se snaží napomoct výchově dětí z nepodnětného prostředí a zapojit je do běžného života 
vrstevníků. Cílem kroužku je zapojení dětí romského původu do pravidelné zájmové činnosti. 
Kroužek vznikl a funguje na naší škole od roku 2010. 
Florbal I. – Mgr. Petr Gabriel 
Kroužek je určen pro žáky 1. stupně, kteří se s velmi dobrými výsledky účastní mnohých turnajů. 
Judo –Ing. Marcel Zbožínek  
Pod vedením trenérů Josefa Berky, Ing. Josefa Kostky a Ing. Marcela Zbožínka se učí členové 
kroužku tomuto krásnému, ale náročnému sportu.Pravidelně se zúčastňují judistických závodů.  
Dyslektický kroužek – Mgr. Michaela Zimčík-Zálešáková 
Kroužek je určen pro žáky 1. stupně. Cílem je práce s žáky s výukovými problémy a specifickými 
poruchami, podávání návrhů na vyšetření  v PPP a spolupráce s psychologem v PPP. 
Florbal II.stupeň – Mgr. Ivo Vojtík 
Kluci i děvčata docházeli pravidelně ještě před vyučováním k pravidelným ranním tréninkovým 
zápasům. Účastnili se mnoha soutěží ve florbalu a dosáhli několika cenných úspěchů. 
Pohybově dramatický kroužek  - Vladimíra Bahulíková 
V kroužku se žáci věnovali jak divadelní činnosti, tak pohybově tanečním skladbám. Vše poté 
prezentovali na různých akcích a na školní akademii. 
Informatika – Mgr. Hana Habáníková 
V kroužku se žáci zaměřují na práci s textovým editorem – tvorbou dokumentu, úpravou textu, 
obrázku, vytváření tabulek, dále tématu Internet, práci v programu PowerPoint. 

Zpracovala Vladimíra Bahulíková 
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Hodnocení činnosti dětského dopravního hřiště 
 
Velkou předností dopravního hřiště v Uherském Brodě je však to, že nemusíme jako druhé největší 
město okresu dojíždět do Uherského Hradiště. Je zřejmé, že i široká brodská veřejnost velmi správně 
pochopila, že to co vložíme do svých dětí a mladé generace se nám mnohonásobně vrátí především 
v obezřetnosti při pohybu na veřejných prostranstvích, při hrách dětí jak na hřištích i v blízkosti 
veřejných komunikací. Je okamžitě vidět, které děti přišly na dopravní hřiště po prve a které se již 

několikráte projely. Třikrát v týdnu je 
otevřeno pro veřejnost, dědové, babičky i 
rodiče plní svým dětem i vnukům jejich 
prosbu, pojďme si zajezdit na dopravní hřiště. 
Můžeme poskytnout bohatý výběr našeho 
cyklosalonu .Máme kola velikosti 24, 20, 16 
celkem 38 kol, tříkolky, koloběžky i odrážedla 
15 ks a pro větší dětí 4 šlapací formulky. 
Vážíme si i spolupráce s SKM Výsluní, které 
nám též pomáhá rozšiřovat dopravní servis. 
Zajišťujeme okresní i krajské soutěže BESIP 
Mladý cyklista, soutěžíme v projektu 
„Bezpečně do školy“,“Den bez aut“, 
„Bezpečně k cíli“. Učebna se může pochlubit 

i nejnovějším audiovizuálním zařízením interaktivní tabulí, televizními přenosy BESIP, promítání 
filmů s dopravní tématikou a jiné tematické pracovní materiály. Dojíždí k nám pravidelně 27 
úplných i neúplných ZŠ, 21 školek. Chceme pro velký zájem rozšířit i prostory dopravního hřiště tak, 
aby výuka byla ještě dokonalejší. Nejlepší rádce a učitel je vlastní příklad a to myslím máme mnozí 
co dohánět. Někdy se mi zdá, že pejskům věnujeme větší pozornost než dětem. Na závěr pár čísel 
rok 2013. 
Spádové školy účast žáků 978 
Mateřské školy včetně doprovodu 1580 dětí 
Školní družiny spádové 330 dětí 
Účast veřejnost včetně doprovodu 1399 osob 
Soutěž BESIP, ŠD, Den bez aut 290 žáků 
Celkem rok 2013 4 477 návštěvníků 
Podle prvního pololetí roku 2014 plánujeme minimálně stejnou výši účasti. 

Zpracoval Mgr. Jan Hýžďal 
 
 
Hodnocení činnosti výchovného poradce ve školním roce 2013/2014 
 
 Evidence žáků se zohledněním a doporučením k integraci. 
 Informování rodičů těchto žáků o potřebě návštěvy PPP, SPC nebo SVP kvůli novým zprávám  

zohledňování či integraci, žádostem o IVP a podpisům příslušných dokumentů. 
 Řešení chování žáků vůči spolužákům - náznaky šikany řešeny ve spolupráci s třídními učiteli  

ihned v zárodku a při prvních příznacích.  
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 Návštěvy a rozhovory s rodiči žáků, kteří byli aktéry těchto případů-návrhy kázeňských 

postihů. 
 Tyto případy byly vyřešeny k oboustranné spokojenosti a již se neopakovali. 
 Ve spolupráci se školní psycholožkou byly zdárně vyřešeny i případy soukromých potíží 

některých žáků. 
 Zasedala k tomuto i výchovné komise, na které byl zdůrazněn cíl prevence podobných 

incidentů. 
 Návštěva SPC Zlín kvůli informacím o práci se zdravotně postiženými žáky 
 Účast na pravidelné informační schůzce VP v Uh. Hradišti. 
 Návštěva Slov. Strojíren Uh. Brod se žáky 9.tříd s tématikou volby povolání. 
 Jednání s rodiči žáků s problémovým chováním v rámci rodičovských schůzek i během šk. roku 

s následným zlepšením (byť někde i mírným) jejich chování. 
 Odeslání IVP zohledňovaných a integrovaných žáků pí. Kapálkové na KÚ do Zlína. 
 Řešení prodloužení integrací žáků, jimž končí během prosince či ledna - nové vyšetření a 

doporučení k integraci. 
 Setkání s p. Rosenfeldem - problematika školství, místního patriotismu a rozvoje našeho 

regionu. 
 Účast na případových komisích a celoroční spolupráce s OSPOD MÚ Uh. Brod a schůzka  

vedení škol 
 a VP z Uherskobrodska se zástupci OSPOD na  MÚ Uh. Brod. 
 Vypracování zprávy pro PPP Uh. Hradiště o plnění IVP. 

Zpracoval Mgr. Vítězslav Janča 
 
 
Hodnocení činnosti metodika prevence ve školním roce 2013/2014 
 
Prevenci SPJ ve škole zajišťují pedagogičtí pracovníci školy i externí odborníci. Prevence SPJ je 
přirozenou součástí dění ve škole, snažíme se především zlepšit odolnost žáků vůči sociálně 
patologickým jevům, k čemuž směřují naše aktivity v oblasti specifické i nespecifické prevence. 
Specifická prevence 
I ve školním roce 2013/2014 probíhal na I. a zvláště na II. stupni dlouhodobý program prevence, 
zajišťovaný odborníky z o. s. Madio. Probíranými tématy byly především vztahy v třídním 
kolektivu, drogy, šikana a sexuální výchova. Obsah jednotlivých bloků byl přizpůsoben aktuálním 
potřebám konkrétních tříd. Programu předcházelo školení pedagogických pracovníků na téma 
šikana.  
K oblasti prevence SPJ se vztahoval i celoškolní projekt na téma Osobní bezpečí. Žáci pod vedením 
vyučujících absolvovali praktický výcvik na daná témata a následně získané dovednosti prezentovali 
před svými spolužáky. 
Při řešení individuálních problémů škola využívala služeb školní psycholožky PhDr. Ivany 
Maráškové. 
Významnou práci se žáky ze sociálně znevýhodněného prostředíodvedla v době mimo vyučování 
asistentka Bc. Dana Janů.  
Žákům byla v závěru školného roku opět zpřístupněna anonymní schránka pro jejich dotazy, 
připomínkya žádosti.  
Nespecifická prevence 
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Proběhl opět adaptační kurz pro žáky, nadále platí smlouvy s rodiči. (obsáhlý text dříve ve VZ…) 
Mimořádně důležité kompetence získávali žáci vyšších ročníků v rámci projektu zaměřeného na 
finanční gramotnost pod vedením ředitelky školy PaedDr. Dagmar Bistré. 
V prevenci SPJ je nezbytná i práce s talenty – žáci školy se zapojili do celostátní soutěže 
v piškvorkách a naše družstvo coby nejmladší uspělo i v oblastním kole, Tomáš Hasoň z VIII.B 
dokonce zvítězil v regionální soutěži zručnosti. Řadu víkendových dnů strávili žáci školy 
reprezentací školy ve florbalu. 
Nejaktivnější žáci školy se již po řadu let zapojují do práce žákovského parlamentu,  i tentokrát 
pomáhali při celoroční soutěži ve sběru papíru. Hana Zusková z IX. A po dva roky zastupovala naši 
školu v Krajském parlamentu dětí a mládeže ve Zlíně. 
Již tradičně jsme se zapojili do oslav Dne Země, jako obvykle převážně prací při úklidu okolí školy. 

Zpracoval Mgr. Ivo Vojtík 
 
 
Hodnocení činnosti asistentek pro žáky se sociálním znevýhodněním ve školním roce 
2013/2014 
 
V průběhu školního roku 2013/2014 asistentky napomáhaly v řešení těchto problémů: 
- prevence sociálně patologických jevů 
- řešení následků negativních jevů a přestupků proti dobrým mravům a zásadám školního řádu 
- zlepšení komunikace a spolupráce s rodiči soc. znevýhodněných žáků 
- pomoc rodičům žáků cílové skupiny 
- ochrana běžných a spořádaných žáků před nepříznivým vlivem žáků s nebezpečným chováním 
- zapojení soc. znevýhodněných žáků do mimoškolní činnosti 
Dále docházelo k doučování žáků a to, 5 žáků z prvního stupně a 5 žáků z druhého stupně.  U těchto 
žáků bylo cílem upevnění znalostí v dostatečné míře při zachování stávající známky. Žáci prvního 
stupně snadněji zvládali probírané učivo.  U žáků 2. stupně ve dvou případech dokonce došlo ke 
zlepšení o jeden klasifikační stupeň. 

Zpracovala Ing. Jitka Bartošová 
 
 

B) Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Spolupráce s rodiči probíhala jako v uplynulých letech převážně formou třídních schůzek, 
mimořádných schůzek s rodiči plynoucích jak z podnětu školy či rodičů, dále formou konzultačních 
odpolední. Jsme k dispozici zákonným zástupcům také prostřednictvím telefonu či e-mailové pošty. 
Po celý rok jsme nabízeli spolupráci v rámci konzultačních odpolední každé první úterý v měsíci. 
Možnost navštívit školu v těchto dnech se pomalu rodiče naučili využívat a i do budoucích let 
s touto službou počítáme. Informace o žácích získávají zákonní zástupci také prostřednictvím 
elektronických žákovských knížek, které jsme v tomto školním roce převedli do ostrého režimu, e-
mailové korespondence a  webových stránek, které jsou hojně navštěvovány www. zsvysluni.cz. Těší 
nás obzvláště nabídky rodičů při organizaci a konání některých akcí pro žáky – kurzy, výlety, hon za 
pokladem aj. Na škole je ustanoveno Sdružení rodičů a přátel dětí školy, které spravuje finanční 
fond, prosperující z finančních rodičů a sponzorských darů.  
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C) Spolupráce školy s dalšími subjekty  

 

Škola je instituce, která nutně potřebuje být otevřeným organismem.  

1. V oblasti organizace a řízení spolupracujeme 
 Městský úřad odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
 Městský úřad odbor životního prostředí 
 Městský úřad odbor sociálních věcí 
 Česká školní inspekce 
 Krajská hygienická stanice 
 NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Praha 
 Pracovní úřad - zřízení místa absolventské stáže 
 Rada školy 
 NAEP – Národní agentura pro evropské vzdělávání 

 

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

 

3. V oblasti široké veřejnosti spolupracujeme 
 Rodiče 
 veřejnost 
 SRPDŠ ( sdružení rodičů a přátel dětí školy ) 
 Tisk 
 Televize 

 

D) Modernizace materiálně-technických podmínek školy 
 
V průběhu uplynulého roku jsme prováděli běžné opravy a údržbu. Během letních prázdnin 
probíhala standardní údržba podlahových krytin, dále byla uskutečněna výmalba tříd a částí chodeb 
a jiné provozní opravy. Prvním rokem byly v provozu nové učebny přírodních věd pro první stupeň  
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a učebna přírodopisu pro druhý stupeň, obě se ukázaly jako velmi moderní a napomohly zvýšení 
kvality a efektivity práce. 
 
Vzhledem k dobrým zkušenostem s elektronickou žákovskou knížkou z minulých let jsme v 
uplynulém školním roce zkoušeli v praxi elektronickou třídní knihu, která byla v provozu spolu 
s klasickými třídními knihami a proběhl tak cvičný provoz před ostrým zavedení ve školním roce 
2014-2015.  
 

Zpracovala PaedDr. Dagmar Bistrá 
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         ---------------------------------- 
V Uherském Brodě, dne 23.9.2014     PaedDr. Dagmar Bistrá, 

ředitelka školy 
 
 
 
 
 
 
 
Schváleno Školskou radou při ZŠ Na Výsluní 
Dne:        ------------------------------------ 
         Jaroslav Záboj 

předseda školské rady 
 
 
 
 
 
 
Jeden originál předán zástupci zřizovatele: 
Dne:         ------------------------------------ 
 

Markéta Gajdůšková 
vedoucí odboru školství  

 
 


