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ČÁST I. 

 
ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

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

Hradiště 
 
Právní forma: příspěvková organizace (od 1. 1. 2002) 
 
IZO školy a jejích sdružených součástí: 102 743 266 základní škola 
      119 100 479 školní družina 
      119 100 941 školní klub 
      103 267 808 školní jídelna 
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  Uherský Brod 
                            Pověřena zřízením k 1. 8. 2000 

                                Konkurz – červen 2000 
                         Jmenována do funkce – 1. 8. 2000 

 
Statutární zástupce ředitelky :                  Mgr. Libor Vokšický, Tkalcovská  818,  

68801  Uherský Brod 
                              Jmenován do funkce: 1. 8. 2000 

 
Kontakt na zařízení:    Tel.: 572/634460, 
      e-mail: info@zsvysluniub.uhedu.cz 
      web: www.zsvysluniub.uhedu.cz 
 
Založení školy:    1.9.1976 
Zařazení do sítě:    poslední aktualizace 10.7.2003 
Identifikační číslo ředitelství  v síti škol: 600 124 541  
 
Rada školy: po 31.7.2002 již nebyla ustanovena 
 
Součásti školy: Školní družina   
        IZO: 119 100 479 
 
   Školní klub 
   IZO: 119 100 941 
 

Školní jídelna 
IZO: 103 267 808 
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ČÁST II. 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLSKÉHO ZAŘÍZENÍ 
 
 
 

Škola má právní subjektivitu od 1. ledna 2002. Nachází se v budově pavilónového 
typu, která byla dostavěna v srpnu 1976. Do školy docházení těž žáci z okolních obcí Havřice, 
Hradčovice, Vlčnov, Zlín, Strání, Šumice, Rudice, Drslavice, Bánov, Lhotka, Korytná, Těšov, 
Pozlovice, Újezdec, Dolní Němčí, Kunovice, Uherské Hradiště, Traplice. 
 
 
 
 
 

Počet žáků:     457 
 
Počet tříd:      20 
 
Počet oddělení školní družiny:   2 
 
Počet oddělení školního klubu:   17 
 
Počet učitelů:     27 (25,91 přepočtených úvazků) 
 
Počet vychovatelek:     3   (2,8 přepočtených úvazků) 
 
Počet správních zaměstnanců:   10 (10,1 přepočtených úvazků, 0,5 doplňková 
činnost) 
 
Počet zaměstnanců školní jídelny:   9 (8,19 přepočtených úvazků) 
 
Vzdělávací program:    I.  stupeň / 1.-5. roč./ – Národní škola  
          II. stupeň / 6.-9. roč./ – Základní škola 
      6.-7. ročník –  rozšířená výuka jazyků  
 
 
Počet odborných učeben:              15 
 
 
 
 
 
 
Počet tříd Počet žáků 

celkem 
Průměrný počet žáků 

na třídu 
Počet oddělení školní 

družiny 
Počet oddělení ŠK / 

počet kroužků 
20 457 22,85 2 1 / 17 
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Počty žáků ve školním roce 2003/2004 
    

třída počet dívek  počet chlapců počet žáků celkem 
1. A 6 12 18 
1. B 9 9 18 
2. A 3 11 14 
2. B 4 11 15 
3. A 6 15 21 
3. B 6 13 19 
4. A 10 16 26 
4. B 11 11 22 
5. A 8 16 24 
5. B 9 16 25 
6. A 8 15 23 
6. B 10 12 22 
6. C 22 8 30 
7. A 9 10 19 
7. B 5 18 23 
7.C 19 10 29 
8. A 16 12 28 
8. B 12 14 26 
9. A 17 12 29 
9. B 13 13 26 

celkem: 203 254 457 
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Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky. Naší snahou je 

poskytovat dětem kromě kvalitní výuky také volnočasové aktivity (školní družinu, školní 
klub). Pořádáme různé akce v rámci školního preventivního programu, účastníme se celé řady 
sportovních soutěží  a  olympiád, žáci aktivně pracují na školním sběru, využíváme během 
roku nabídky uměleckých agentur a žáci jejich prostřednictvím shlédli také v uplynulém 
školním roce několik kvalitních koncertů , výchovně-vzdělávacích pořadů a divadelních 
představení.  
 
 
 Předností školy je stabilní a odborně zdatný tým pedagogických pracovníků, poměrně 
dobré a moderní vybavení / v uplynulém školním roce byla zrekonstruována odborná učebna 
fyziky, která bude od příštího školního roku sloužit také jako chemická laboratoř díky nové 
digestoři/, 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 a každým rokem se mění původní uniformní 
tvář školy díky barvám a výtvorům žáků, učitelů i vychovatelek ve veselé a příjemné  
prostředí. 
Pro výuku tělesné výchovy využíváme kromě dvou vlastních tělocvičen sportovní atletický 
stadion Lapač, který přímo sousedí se školou. 
 Součástí školy je žákovská knihovna, kterou její správci pravidelně rozšiřují o nové 
tituly, dále učitelská knihovna, a dnes je již samozřejmostí přístup žáků a učitelů na internet 
nepřetržitě během školního dne. 
    
 
 
 Pro žáky sedmých a osmých ročníků pořádáme každoročně lyžařský kurz.  
Žáci v sedmém  až devátém ročníku si k povinným předmětům vybírali  v uplynulém roce  
jeden z povinně volitelný předmětů:              • informatika pro začátečníky 

• informatika pro pokročilé 
• informatika  - internet 
• domácnost 
• konverzace v německém jazyce 

 
 
 
 

V rámci předmětu praktické činnosti (6. až 9. ročník) nabízíme:  
•    práce s počítačem 
• práce s technickými materiály 
• pěstitelství 
• svět práce 
 

Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět: 
• náboženství od 1. do 9. ročníku 
• počítače hrou 
• domácnost – vaření 
• konverzace v německém a anglickém 

jazyce 
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Organizace a provoz 
Velká přestávka v době od 9:40 hodin je dvacetiminutová a během ní mohou žáci za dobrého 
počasí pobývat v přírodním atriu školy. Pro občerstvení slouží dva nápojové automaty,  
dodržování pitného režimu zajišťuje školní jídelna pro žáky I.stupně, škola je zapojena do 
programu „Školní mléko“v jehož rámci si mohou žáci kupovat ochucené mléko za sníženou 
dotovanou cenu. 
 
Školní družina funguje denně od 6.00 do 8:00 a od 11.30 do 16:00 hodin. Je určena pro žáky 
prvního stupně školy od prvního do pátého ročníku. Vychovatelky školní družiny zajišťují 
doprovod žáků, kteří bydlí v centru města, do školy i zpět  z Nerudovy ulice tak, aby byla 
zajištěna jejich bezpečnost.  
 
Školní klub pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního 
týdne *(viz. tabulka na str.). Vedoucími jednotlivých kroužků jsou pedagogičtí pracovníci 
školy a externí pracovníci. V uplynulém školním roce jsme nově  zřídili klubovnu pro žáky 
2.stupně, kde pod dozorem vychovatelky žáci trávili svůj  čas v době volných hodin a při 
čekání na odjezdové spoje, měli možnost zapojit se do nabídnutého programu, případně si 
plnit přípravu na vyučování a domácí úkoly. 
 
Sdružení rodičů a přátel školy spolupracovalo s vedením školy v průběhu celého školního 
roku na jednotlivých pracovních schůzkách a finančně podporovalo  školní i mimoškolní 
aktivity žáků. 
 
 

Vyučovací hodiny: 1. hodina   8:00 –   8:45 
   2. hodina   8:55 –   9:40 
   3. hodina 10:00 – 10:45 
   4. hodina 10:55 – 11:40 
   5. hodina 11:50 – 12:35 
   6. hodina 12:45 – 13:30 
   7. hodina 14:00 – 14:45 
 
Počet kmenových tříd:  20 
Počet odborných pracoven:  15 
 

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

Pozn.: V uplynulém školním roce byla kompletně zrekonstruovaná učebna výtvarné výchovy 
a učebna fyziky.  
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ČÁST III. 
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY ŠKOLY 
 

a) Přehled učebních plánů: 
  

1. –  5. roč. Národní škola  č. j. 15724/97 – 20 
6. –  9. roč. Základní škola č. j. 16847/96 – 2 
6.   –  7.  roč.   Rozšířené vyučování jazyků č.j. 16333/96-22-21 
 

b) Poskytovaný nadstandard 
 
V rámci pomoci žákům se specifickými vývojovými vadami pracuje na škole 
dyslektická poradna. Dyslektická asistentka Mgr. Marcela Brandová ve spolupráci 
s Mgr. Miloslavou Kryštofovou  pracovala se žáky 2. až 5. ročníku v pravidelných 
týdenních hodinách, dále pak tuto práci rozvíjely třídní učitelky v rámci hodin českého 
jazyka, s pomocí této péče se  pak dařilo kompenzovat některé specifické obtíže. 
V době výuky českého jazyka byli integrovaní žáci vyčleněni do skupin o maximálním 
počtu pěti a byla jim věnována individuální péče v rámci jejich individuálního  plánu.   
S integrovanými žáky s nejvýraznějšími vzdělávacími potížemi pracovaly v průběhu 
roku asistentky učitele pro integrovaného žáka. V jednom případě se dařilo úspěšné 
začleněné do školní práce, v druhém pak přes veškerou péči žák nezvládl nároky 
svého ročníku. 
Pedagogové školy aktivně spolupracují s PPP v Uherském Brodě, SPC HELP Uherské 
Hradiště. 
 
 
 

c) Volitelné předměty a předmět praktické činnosti 
  

Ve školním roce 2003/2004 byly zařazeny volitelné předměty a předmět praktické 
činnosti dle příslušného vzdělávacího programu „Základní škola“ následovně: 
 

Ročník Praktické činnosti 
Počet 
hodin Volitelný předmět 

Počet 
hodin 

Práce s počítačem     

šestý 
Práce s technickými 
materiály 1     

 Pěstitelství  Informatika pro začátečníky  

 
Práce s technickými 
materiály 1 Informatika pro pokročilé  

sedmý Práce s počítačem   2 
Pěstitelství Konverzace v cizím jazyce 

osmý Svět práce 1 Informatika 2 

devátý Svět práce 1 Informatika  2 
 

 
 
 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 8

d) Nepovinné předměty 
 

Nepovinný předmět náboženství byl zařazen pro žáky všech ročníků. Dále žáci  
pracovali v rámci nepovinných předmětů v hodinách informatiky a konverzaci z Aj, Nj. 
 
 
 
e) Školní klub – ve školním klubu při ZŠ pracuje 213 žáků v 17 kroužcích 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Číslo Název kroužku Jméno vedoucího 
Týdenní čas. 

dotace 
1 Judo pro začátečníky Ing. Josef Berka po, pá 
2 Judo pro pokročilé Ing. Josef Berka po, pá 
3 Mažoretky Stanislava Garžíková úterý 
4 Němčina hrou  Stanislava Garžíková st 
5 Cvičení ČJ  Mgr. Stanislava Chernelová čt 
6 Výtvarný kroužek  Mgr. Stanislava Chernelová čt 
7 Biologický kroužek Mgr. Hana Chamulová po 
8 Vaření   Mgr. Hana Chamulová po 
9 Sportovní hry pro 9. tř. Mgr. Jaromír Láska po 
10 Příprava k přij. zkouškám  Ing. Ema Sudniková st 
11 Debrujáři Ing. Ema Sudniková po 
12 Branně - střelecký František Vávra st 
13 Práce s počítačem Mgr. Hana Habáníková út 
14 Technické kreslení Mgr. Hana Habáníková út 
15 Cvičení z matematiky Mgr. Miroslav Dolinský út  
16 Angličtina hrou Renata Penčáková pá 
17 Hra na kytaru          Karel Trtek        čt 
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f) Kulturní akce – exkurze 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Měsíc Název Třída 
září Exkurze – Bílé Karpaty 7.C 

 Pohádka – DDM I. stupeň 
 Seiferos -  u Muzea I. + II. stupeň 

říjen Popelka - DK 1.AB, 2.AB 
 Hrátky s čertem 3.Ab, 4.AB, 5.AB 
 Exkurze - Kastek 9.AB 
 Exkurze – SPŠ-SUB 9.AB 

listopad Nábor – Lesní OU 9.AB 
 Burze stř. škl UH  9.AB 
 Hvězdárna 7. + 8. ročník 
 Exkurze SOU zem 9.AB 
 Pásmo ekologických filmů  
 Týká se to také tebe - DK 5.B, 8.AB 

prosinec Koleda – DK 2.AB, 4.A 
 Divadlo – Balada - DK 6. + 7. + 8. ročník  
 Klášterní zpěvy I. stupeň + 7.C  
 Vánoční besídka - ŠD  
 Ekologický pořad 5 – 9 tř. 

leden Rychlé šípy - DK 8.AB, 5.B 
 Film I. stupeň 

únor Krakonošův klobouk 1.AB, 3.AB, 4.AB 
duben Jaro s kamarády 2.AB, 5.B 

 Anglické divadelní představení  
 Exkurze na ÚP 8.AB 
 Medvědí bratři I. stupeň 
 Bobr a Motýl  

květen Drogy 6.AB 
 Školní akademie I. + II. stupeň 
 Drogy 6.C 
 Pán velryb II. stupeň 
 Hvězdárna 9.B 
 Kulturní pořad - řemesla  

červen Čtení pohádek - DDM 1.+2.+3.+4.+5. tř. 
 Dopravní výchova  
 Bobří zpěvy I. + II. stupeň 
 Harry Potter  
 Prevence - drogy 7.AB 
 Exkurze - Olomouc 7.AB 
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ČÁST IV. 
 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 
a) Celkový počet pracovníků školy 
 

 
 

 
 
b) Věková struktura pracovníků 
 

 Počet pracovníků 

Věkové rozmezí učitelé 

 

vychovatelky 
 

správní 
zaměst. 

 

pracovníci ŠJ 

Do 29 let 2 1 1 0 
30 - 39 let 6 0 1 3 
40 - 49 let 10 1 5 4 
50 let až do vzniku nároku na SD 6 1 3 2 
Důchodci  3 0 0 0 

 
 
 

ŠKOLA  - PEDAGOGOVÉ -učitelé 
Povolený přepočtený počet 27,36 
Skutečný počet zaměstnanců 27,00 
Skutečný počet přepočtených 
zaměst. 25,91 
     

pracovní zařazení počet prac. 
Ředitelka 1 
Zástupce ředitelky 1 
Výchovný poradce  pro I. stupeň 1 
Výchovný poradce pro II. stupeň 1 
Učitelé 24 
Asistentka učitelky pro integ. žáka 1 

SPRÁVNÍ  ZAMĚSTNANCI 
Povolený přepočtený počet 9,2 
Skutečný počet zaměstnanců 10,00 
Doplňková činnost 0,50 
Přepočtených 8,2 
     

pracovní zařazení počet prac. 
Školník 1 
Hospodářka 1 
Účetní ( doplňková činnost) 1 
Údržbář 1 
Uklizečka 6 

ŠKOLNÍ  DRUŽINA – PEDAGOGOVÉ –
vychovatelky 

Povolený přepočtený 
počet 2,91 
Skutečný počet 3,00 
Přepočtených 2,8 
     

pracovní zařazení počet prac. 
Vedoucí vychovatelka 1 
Vychovatelka 2 

ŠKOLNÍ  JÍDELNA 
Povolený přepočtený počet 8,9 
Skutečný počet 9,00 
Přepočtených 8,2 
     

pracovní zařazení počet prac. 
Vedoucí jídelny 1 
Vedoucí kuchařka 1 
Kuchařka 6 
Samostatná admin. pracovnice 1 
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c) Seznam pracovníků školy ve školním roce 2003/2004  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEZNAM PRACOVNÍKŮ 

Učitelé Vychovatelky 

Mgr. Brandová Marcela Bahulíková Vladimíra 
PaedDr. Bistrá Dagmar Svobodová Dagmar 
Mgr. Dolinský Miroslav Velartová Alena 

Mgr. Galistllová Eva 
Garžíková Stanislava Správní 

Mgr. Habáníková Hana Brumovský Antonín 
Mgr. Hrubošová Renata Daněčková Marie 

Mgr. Hýžďal Jan Jančová Tatjana 
Mgr. Chamulová Hana Koníčková Hana 
Chernelová Stanislava Rybárková Ludmila 

Mgr. Chmelinová Marie Řezníčková Božena 
Mgr. Janča Vítězslav Skočkovská Libuše 
Mgr. Jandásková Eva Steinerová Jana 

Bc. Josefíková Marcela Štukavcová Ludmila 
Mgr. Jurigová Hana Vanďurková Hana 
Mgr. Koutný Roman Velecký František 

Mgr. Kročilová Jarmila 
Mgr. Kryštofová Miloslava Zaměstnanci ŠJ 

Mgr. Láska Jaromír Adami Miroslava 
Míková Miloslava Kreislová Jana 

Ing. Sudniková Ema Machalová Anna 
Mgr. Uhrová Zdeňka Řezníčková Miroslava 

Vávra František Lásková Romana 
Mgr. Veselá Vladimíra Svobodová Zdeňka 
Mgr. Vokšický Libor Trtková Dagmar 

Mgr. Zetíková Marcela Vaculínová Marie 
Mgr. Žáková Michaela Jančová Tatjana 
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d) údaje o pedagogických pracovnících  
 

 

Ped.prac. 
Poř.čís. 

 

Pracovní zařazení, 
funkce 

 

Úvazek 
 

Kvalifikace, stupeň vzdělání, obor, 
aprobace 

 

Roků ped. 
praxe 

5906 ředitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st.,TV 13 
7700 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st.,spec.pedagog 3 
20701 D učitelka 0,55 Učitelství, VŠ, Čj, D 37 
51105 D učitelka 0,95 Učitelství, VŠ, 1 st., 37 
14923 učitel 1,0 Učitelství,VŠ, M , F 18 
23503 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, M, Tech. kreslení  21 
29544 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st. 12 
30903 učitel 0,91 Učitelství,VŠ, TV, Bi, Bv 38 
31117 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Bi, Ch 17 
31316 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Vv, Čj 22 
78905 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st., Aj 28 
32745 učitel 1,0 Učitelství,VŠ, Tv, Bv  10 
19103 učitelka,vých.por 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 23 
34713 učitelka 0,82 Učitelství,VŠ, Nj  6 
35155 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 25 
41723 učitel 1,0 Učitelství,VŠ, F, Tech,práce, Inf. 11 
42503 D učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Čj, Tv 37 
73307 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 28 
46506 učitel 1,0 Učitelství,VŠ, Z, Tv  19 
78701 učitelka 1,0 Inženýr,VŠ, M, F,  29 
88314 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, D, Aj, Rj 16 
89502 učitel,vých.por. 1,0 Učitelství,VŠ, Ch, M, 34 
90310 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, D, Rv, Rj 23 
91707 zástupce řed. 1,0 Učitelství,VŠ, M, Tech. práce 39 
96916 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 2 
98317 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 2 
20703 učitelka 1,0 Vychovatelství 33 
35555 vychovatelka 0,8 SOŠ, Rodinná škola 3 
49700 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 26 
89901 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 35 
Pozn: D – pedagog důchodového věku 
          A – pedagog absolvent 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 v  % 
Požadovaný stupeň vzdělání VŠ – 92,59 % 
Aprobovanost výuky 70% 
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e) počet aprobovaných učitelů v jednotlivých předmětech 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
f) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků 
 
 
 

Jméno                                        Název akce 
5609 Vzdělávání ředitelů 

 Školský management 
 Jazykově metodický kurz Aj 
 Sjezd. lyžování 
 Spolupracující sborovna 
 Seminář o zařazování zam. do platových tříd 
 Jednání s problémovými typy jedinců 
 Pedagogický den 
 Dialog nad novou školou legislativou 
 Trvalá obnova školy 

7700 Speciální pedagogika pro učitele 
 Spolupracující sborovna 
 Slovní hodnocení  
 Speciální pedagogika - Dyspraxie 

14923 Spolupracující sborovna 
20703 Seminář o zařazování zam. do platových tříd 

 Spolupracující sborovna 
 BOZP pro školy 

Předmět muži ženy celkem 
Český jazyk 0 3 3 
Anglický jazyk 0 2 2 
Německý jazyk 0 1 1 
Matematika 3 1 4 
Občanská výchova 0 0 0 
Tělesná výchova 3 2 5 
Zeměpis 1 0 1 
Dějepis 0 2 2 
Přírodopis 1 1 2 
Hudební výchova 0 0 0 
Výtvarná výchova 0 1 1 
Fyzika 2 0 2 
Chemie 1 1 2 
Rodinná výchova 0 1 1 
Praktické činnosti 2 0 2 
Učitelství pro první stupeň 0 10 10 
Vychovatelství 0 2 2 
    
Počet pedagogů - mužů 7   
Počet pedagogů - žen 23   

celkem 30  
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Jméno Název akce 
29544 Spolupracující sborovna 
23503 Spolupracující sborovna 
31117 Spolupracující sborovna 

 Chemické pokusy 
 BOZP pro školy 

78905 Spolupracující sborovna 
 Konference vyučujících cizích jazyků 

32745 Spolupracující sborovna 
19103 Jazykově metodický kurz Aj 

 Účinné metody preventivní práce 
 Trvalá obnova školy 
 Spolupracující sborovna 

34713 Seminář německého jazyka 
 Konference vyučujících cizích jazyků 
 Spolupracující sborovna 

35155 Jazykově metodický kurz Aj 
 Evropské jazykové portfolio 
 Spolupracující sborovna 

41723 Spolupracující sborovna 
73307 Spolupracující sborovna 
46506 Spolupracující sborovna 
49700 Spolupracující sborovna 
78701 Spolupracující sborovna 
86912 Spolupracující sborovna Stravování 
89901 BOZP pro školy 

 Trendy ZŠ 
 Spolupracující sborovna 

88314 Spolupracující sborovna 
90310 Plánování rodiny a sex 

 Spolupracující sborovna 
96916 Spolupracující sborovna 
98317 Spolupracující sborovna 
89502 Jednání s problémovými typy jedinců 
91107 Trvalá obnova školy 

 BOZP pro školy 
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g) další údaje o nepedagogických pracovnících  

 

Ost. prac. 
poř. čís. 

Pracovní zřazení, 
funkce 

 

Úvazek 
 

Stupeň vzdělání, obor 

7927 školník 1.0 SO, stavební zámečník 
13323 uklízečka 1.0 základní 
41106 uklízečka 1.0 SO, mechanik el. zřízení 
70526 uklízečka 0.8 SO, obráběč kovů 
71307 uklízečka 1.0 SO, bižuterie 
76127 uklízečka 1.0 základní 
84144 uklízečka 1.0 základní 
78340 hospodářka 1.0 ÚSO, ekonomika 
89385 asistentka učitele 1.0 SOŠ, ekonomika 
89926 údržbář, topič 0.6 SO, montér ocel. Konstrukcí 
311 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
42323 kuchařka 0.67 SO, kuchařka 
32500 účetní 0.5 ÚSO, ekonomika 
32500 admin. prac. ŠJ 0.5 ÚSO, ekonomika 
49119 kuchařka 1.0 SO, konzervářka 
71315 kuchařka 1.0 základní 
46521 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
79302 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
86912 vedoucí kuchyně 1.0 ÚSO, dietní sestra 
88960 kuchařka 1.0 základní 

 
Počet správních - mužů 2 
Počet správních - žen 17 
celkem 19 
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ČÁST V. 
 

ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ 
 
 

I. STUPEŇ ZŠ             
             

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

stav 2003/2004 2 36 2 29 2 40 2 48 2 49 10 202 
předpoklad 2004/2005 2 37 2 35 2 30 2 38 2 51 10 191 
             
             
II. STUPEŇ ZŠ             
             

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

stav 2003/2004 3 75 3 71 2 54 2 55 10 255   
předpoklad 2004/2005 3 63 3 75 3 72 2 54 10 263   
             
             
ŠKOLNÍ  DRUŽINA + ŠKOLNÍ  KLUB          
             

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

stav 2003/2004 2 60 17 213         
předpoklad 2004/2005 2 60 17 213         
             
             
ZÁPIS DO 1. TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2003/2004       
             
Zapsáno 37            
Odklady 3            

 

Počet integrovaných žáků v jednotlivých ročnících 
          

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet integrovaných žáků 0 2 2 3 5 0 0 0 0 
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ČÁST VI. 
 

VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ A VÝCH. PŮSOBENÍ 
 
 

a)  Údaje o výsledcích vzdělávání 
 

 

 
b)  Účast žáků na soutěžích a olympiádách 
  

Soutěž Počet dětí Výsledek Poznámka 
Partyzánský samopal  4 12. místo   
Střelba COPT 8 1.místo, 2 x3.místo   
     
Sprinterský víceboj 32  hoši – 6,6,4,2 místo dívky – 5,5,5,4 m. 
     
Hokejový turnaj 12 2.místo   
     
Basketbal – hoši 12 3.místo  
Basketbal - dívky 10 2.místo  
    
Pohár rozhlasu 12   
    
Branný závod  8 2. a 3. místo  
Branný závod 4 2.a3.místo  
    
Plavání 18   
Plavecké závody 1.st. 12 1.místo, 3x2.místo 2x3.místo 
    
Sportovní Olympiáda - 1.stupeň 26 1. a 3.místo  
    
Florbal - turnaj 24  3.místo, 5.a 6.místo  
Florbal 10 3.místo  

 
 
    

Počet Prospělo Prospělo Neprospělo Počet Neklasifikováno 
Ročník žáků s vyznam.     opravných   

1. 36 0 36 0 0 0 
2. 29 0 29 0 0 0 
3. 40 0 38 2 0 0 
4. 48 0 47 0 0 1 
5. 48 33 15 0 0 0 
6. 75 42 31 2 0 0 
7. 71 31 36 2 0 2 
8. 54 15 36 3 0 0 
9. 56 17 39 0 0 0 

Celkem 457 138 307 9 0 3 
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Soutěž Počet dětí Výsledek Poznámka 
Mc Donalds Cup - kopaná 13 4.místo  
Mc Donalds Cup (1. – 3. tř.) 12 4.místo  
Mc Donalds Cup (4. – 5. tř.) 13 1.místo  
    
Vybíjená – UB přebor 11  1.místo  
Volejbal – šklní liga - dívky 11 3.místo  
Volejbal - hoši 7 2.místo  
       
Recitační soutěž  10 2.místo 1.třídy  
Recitační soutěž – okresní kolo 2  postup do kraj. kola 
       
AJ - okresní kolo 1 3.místo   
AJ - konverzace - školní kolo 12 1.,2.,3.místo   
NJ – konverzace  8 1.místo   
NJ - školní kolo 10 1.,2.,3.místo   
       
Chemická olympiáda  2 7. a 11. místo   
Chemická olympiáda - okresní kolo 4 14.,18.,25.místo   

    
BiO – olympiáda – školní kolo 27   
BiO – kategorie C – školní kolo 16   
    
Z – EURORÉBUS  4   
    

Brodský zpěváček 10 2 x 2.místo  
    
Počítačová grafika  2 5. a 13.místo  
WORD – korespondenční soutěž  12   
Psaní na počítači 5 4.místo  
    
Dějepisná olympiáda 23 1.místo  
    
Dopravní soutěž 4 2.místo Postup do okres.kola 
       
M – olympiáda 6.roč. 3    
M – olympiáda 9.roč. 4    
Pythagoriáda – 6.roč. 35    
Klokan – 5. a 6. roč. 76    
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c) Přijímací řízení na střední školy:  
 
Umístění vycházejících žáků ve školním roce 2003/2004 
 

Celkový počet vycházejících žáků     56  
Počet žáků přijatých na gymnázia celkem     10  
Počet žáků přijatých na gymnázia 4 leté     5  
Počet žáků příjatých na gymnázia 8 leté     5  
Počet žáků přijatých na SŠ s maturitou   42  
Počet žáků přijatých na SOU     13  
Počet nepřijatých žáků     0  
      

Škola 
Přihlášen/1. 
Term. 

Přijat/1. 
Term.  

Nepřij
at 

Neusp
ěl 

Přihlášen/2. 
Term. 

Gymnázium J.A. Komenského- Uherský Brod  6 4 2 0 
Arcibiskupské gymnázium - Velehrad 0 0 0 0 
SPŠ a SOU - Uherský Brod, Nivnická 41 7 7 0 0 
COPt - Uherský Brod, Vlčnovská 1 1 0 0 
SOU stavební - Uherský Brod 3 3 0 0 
SOU zemědělské - Uherský Brod 3 3 0 0 
SOŠ a SOU - Uherské Hradiště, Mojmír 3 2 1 1 
SOŠ a SOU - Uherské Hradiště, J. z Poděbrad 4 2 2 2 
OA a VOŠ - Uherské Hradiště 7 6 1 1 
OA – Šenov u Nového Jičína 1 1 0 0 
SZŠ – Kroměříž, Albertova 2 1 1 1 
SZŠ - Uherské Hradiště, Na Morávce 1 1 0 0 
SOŠ a SOU - Luhačovice 1 1 0 0 
SOU – potravinářské, Valašské Meziříčí 1 1 0 0 
SPŠ – Uherské Hradiště, Kollárova 3 3 0 0 
SOŠ a SOU služeb, Vizovice 2 2 0 0 
SOŠ,SOU a učiliště služeb a spol. strav. Uherské Hradiště 1 1 0 0 
Střdní podnikatelská škola soukr. - Zlín 0 0 0 0 
Střdní podnikatelská škola soukr. - Vsetín 2 2 0 0 
SOŠ - Uherský Brod, Předbranská 0 0 0 0 
Soukromá hotelová škola - Zlín 0 0 0 0 
SPŠS – Valašské Meziříčí 1 1 0 0 
Střední průmyslová škola - Zlín 2 2 0 0 
SVIŠ a SOU zahrad. učil. - Valtice 1 1 0 0 
SOŠ ochrany osob a majetku –Brno,Nový Lískovec 1 1 0 0 
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d) akce konané v rámci prevence sociálně patologických jevů 
 

  Název akce Třída Forma 
září Beseda o zdravé výživě 8A,B Beseda pí D. Trtková
  Zdravý způsob života 6.A,B,C Zážitkový program PaedDr. D. Bistrá
  JÁ, TY, MY - sebepoznání 9.A, B Zážitkový program Mgr. V. Veselá
říjen Rozhodujeme o své budoucnosti 6.A,B,C Zážitkový program Mgr. R. Jankula
  Peer program - komunikace 8,A,B Zážitkový program Peer Aktivisté 
  Partnerství 9.A,B Zážitkový program Mgr. V. Veselá
listopad Peer program - komunikace 7.A,B Zážitkový program Peeraktivisté
  Sexualita, plánované rodičovství 9.A,B Zážitkový program  Mgr. V. Veselá
prosinec Peer program - komunikace 6.A,B,C Zážitkový program Peeraktivisté

  Problémy v dospívání 7.A,B,C Přednáška, beseda 
Mgr. Hýžďal,  
Mgr.Veselá

  Alkohol a ostatní závislosti 7.A,B,C Zážitkový program Mgr. Veselá
leden Kouřená a já - projekt MUDr. Hrubé 6.A,B,C Zážitkový program PaedDr. D. Bistrá
  Zdravé bydlení - projekt 7.A,B,C Projekt žáků Mgr. V. Veselá
únor Peer program – sexualita, AIDS 9.A,B Zážitkový program Mgr. V. Veselá
  Peer program - šikana 8.A,B Zážitkový program Peeraktivi
březen Problémy dospívání a moje budoucnost 9.A,B Zážitkový program Mgr. V. Veselá
  Beseda s lékařkou o lidské sexualitě 9.A Beseda MuDr. M. Čudová
duben Peer pragram - závislost 6.A,B,C Zážitkový program Peera
  Odpoledne s kosmetičkou - Jak pečovat o zevnějšek 9.A,B Praktické ukázky Kosmetička 
    dívky s odbor. komentářem L. Mrákotová
  Beseda o mateřství a těhotenství 9.A,B - D beseda Mgr. S. Čechová
  Kriminalita mládeže – správné rozhodnutí 9.A,B Zážitkový program Mgr. V. Veselá
květen Život jménem droga 9.A,B Seminární práce Mgr. R. Jankula
 Život jménem droga 8.A,B Seminární práce Mgr. R. Jankula
    Peer program 7.A,B,C Zážitkový program Peeraktivisté
 Beseda s pracovnicí Domečku o prevenci 9.A,B Beseda M. Havlová
červen Himaláj – realitou proti drogám 6.A,B,C Zážitkový program 

  Himaláj – realitou proti drogám 7.A,B,C Zážitkový program 

  Himaláj – realitou proti drogám 8.A,B Zážitkový program 

  Himaláj – realitou proti drogám 9.A,B Zážitkový program 

  O Závislostech 7.A,B,C Zážitkový program Mgr. V. Veselá
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e) Absence žáků 
 

Celkový počet Průměr Celkový počet Průměr neom. 
Ročník zameš. Hodin na žáka neom.hodin hod.z celku 

1.  1660 46,11 0 0 
2. 951 32,79 0 0 
3. 1424 35,6 0 0 
4. 2041 42,52 0 0 
5. 2344 48,83 0 0 
6. 3273 43,16 0 0 
7. 3061 43,12 12 0,39 
8. 3329 61,65 177 5,32 
9. 4081 72,88 80 1,96 

     
 
 
f)  Snížené známky z chování 
 
Počet žáků s udělených 2.stupněm z chování 2
Počet žáků s udělených 3.stupněm z chování 3  
 
 
g)  Závažné výchovné problémy: 
 

Záškoláctví - problém převážně u žáků, kteří nemají ideální rodinné zázemí. Úsilí 
třídních učitelů bylo často zmařeno rodiči, kteří ze strachu před postihem kryjí své děti 
dodatečným vystavením omluvenky. 
 
Třídní učitelé, výchovný poradce a vedení školy v uplynulém roce několikrát vstoupili 
v jednání s rodiči problémových žáků, s PPP i s pracovníky sociální péče. U 
vážnějších případů byl vyhotoven zápis o jednání s návrhem termínu řešení. 
 
Drobné krádeže – ojedinělý případ byl řešen ve spolupráci s Policií ČR. 
 
Kouření marihuany – škole byl nahlášen případ skupiny žáků, kteří experimentovali 
s užíváním drogy, tato skutečnost byla vyšetřena příslušným oddělením kriminální 
policie Uherský Brod. 
 

 

h) Udělení pochvaly a ocenění 

 V 1. polovině školního roku bylo uděleno celkem 45 pochval. 

V 2. polovině školního roku bylo uděleno celkem 124 ocenění a pochval. 
  

 
 
 
 
 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 22

ch) Rozbor školní úrazovosti: 
 
1. Třídění úrazů dle závaznosti    2. Třídění úrazů dle části školy 
Smrtelné 0    Škola 42 
Těžké 0    Školní družina 0 
Hromadné 0    Školní klub 2 
Ostatní 51    Školní jídelna 0 
Celkem 51      
       
3. Třídění dle činnosti při níž k úrazu došlo   4. Třídění úrazů dle pohlaví žáků 
a) pobyt ve třídě v době vyučování   5  Hoši  26 
b) přestávce     6  Dívky 25 
c) pobyt ve školní družině + klub  2    
d) pobyt ve školní jídelně   0    
e) práce při praktických činnostech  1    
f) v tělesné výchově   26    
g) lyžařském výcviku  4    
h) plaveckém výcviku   0    
ch) sportovních soutěží  0    
i) školním výletu, exkursi   2    
j) ostatní     5    
       
5. Třídění dle věku žáků    6. Třídění dle typu úrazu 
1. Stupeň ŽŠ 17    Evidovaný 43 
2. Stupeň ŽŠ 34    Registrovaný 8 
       

7. Počet odškodněných úrazů        
Počet školních úrazů   51    
Odškodněných   38    
Částka     63.620,-    
       
Počet pracovních úrazů   2    
Odškodněných   2    
Částka     7.427,-    
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ČÁST VII. 

 
Jazykově poznávací zájezd 

 
 

Hlavním cílem jazykových znalostí je poznávání cizího jazykového prostředí, v němž 
dostávají žáci možnost seznámit se s ním. Úspěšným již druhým pokusem byl poznávací 
zájezd do Anglie s návštěvou Londýna a Oxfordu. 
Výhodná zeměpisná poloha sousedního Rakouska byla využita žáky 8.ročníku k návštěvě  
Vídně. Obě jazykové cesty byly žáky hodnoceny  pozitivně.  
 

  
 

 
 

 
 
Poznávací zájezd do Anglie 
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Není tomu ani půl roku, co jsme se dozvěděli, že naše škola (Základní škola, Na Výsluní) 
opět uspořádá jazykově-poznávací zájezd do Londýna a blízkého okolí. Rychleji než voda 
uplynul čas, který nás dělil od naší cesty. 
Snad ještě více než na Londýn se někteří z nás těšili na Paříž, jejíž návštěva byla rovněž 
součástí našeho programu. Po dlouhé noční jízdě vedoucí přes Německo a Francii jsme 
druhého dne ráno přijeli do Paříže – nejromantičtějšího města Evropy, města módy, 
extravagance a krásných historických památek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
První naše kroky směřovaly k Eifelovce. O její výšce jsme se přesvědčili nejen na vlastní oči, 
ale i na vlastní nohy, avšak pohled na probouzející se Paříž nám vyrazil dech. 
Podobný zážitek nás čekal při návštěvě proslulé katedrály Notre-Dame či přo pohledu na 
Napoleonův Vítězný oblouk Dovršením naší návštěvy byla příjemná projížďka lodí po řece 
Seině, při níž jsme mohli zhlédnout další architektonické skvosty tohoto nádherného města. 
Po fyzicky celkem náročném dnu stráveném v ulicích Paříže, jsme se ubytovali v hotelu F1 
kousek za Paříží, abychom se brzy ráno opět mohli vydat na cestu, tentokrát už směr – 
Londýn. 
Po 30 minutové jízdě Eurotunelem jsme se ocitli na anglické půdě. Po příjezdu do Londýna 
naše první kroky směřovaly k londýnskému Toweru, kde jsme si prohlédli korunovační 
klenoty anglických králů, prošli se po Tower Bridge a po projížďce nadzemní dráhou jsme se 
vyfotili u nultého podniku v Greenwichi.  
V podvečer následovalo ubytování v rodinách. Každý z nás si tak na vlastní kůži mohl 
vyzkoušet své jazykové znalosti a poznat životní styl typické anglické rodiny. 
Další den jsme navštívili rodiště W. Shakespeara – Stratford nad Avonou, univerzitní město 
Oxford, které nás svou atmosférou zcela okouzlilo a nejnavštěvovanější hrad Anglie – 
Warwick Castle. 
Poslední den našeho pobytu jsme se rozloučili s našimi hostiteli a vydali se obdivovat 
nejslavnější památky města nad Temží: Buckingham Palace, Big Ben, the Houses of 
Parliament, Westminster Abbey, a také jsme měli možnost vidět a vyfotit se s nejznámějšími 
osobnostmi světa v Muzeu voskových figurin – Madame Tussaud´s. Naše návštěva se však 
nezadržitelně blížila ke konci. Jeětě poslední pohledy na večerní Londýn a před námi už byla 
jen dlouhá cesta domů.  
Za celý pobyt se nikomu nic nestalo a všichni jsme se sice unaveni, ale zato obohaceni o 
celou řadu dojmů, jazykových zkušeností a nezapomenutelných zážitků, šťastně vrátili domů. 
Také proto patří poděkování řidičům, průvodkyni a zejména našim učitelům – paní uč. 
Uhrové, Chmelinové a panu učiteli Vokšickému, kteří s námi celou tuto náročnou cestu 
absolvovali. Děkujeme. Budeme dlouho vzpomínat. 
 
               Denisa Kracíková, Magda Rajcholvá   

ČÁST VIII. 
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VÝSLEDKY INSPEKCÍ A KONTROL 

 
 

Provedené kontroly a jejich výsledky 
 
1/  Kontrola hospodaření s veřejnými prostředky - prosinec 2003, z pověření starosty města          
Ing.Ladislava Kryštofa provedli Ing.Jan Kadlčík a paní Markéta Gajdůšková 
 
Závěr kontroly: Při kontrole hospodaření bylo zjištěno, že požadavek na navýšení příspěvku 
na provoz školy o částku 100 tisíc korun na krytí zvýšených výdajů na plyn na rok 2003 je 
opodstatněný. 
 
 
 
2/  Veřejnosprávní kontrola  za účelem kontroly hospodaření příspěvkové organizace, včetně 
posouzení přiměřenosti a účinnosti vnitřního kontrolního systému – červen 2004, z pověření 
starosty města Ing.Ladislava Kryštofa provedla paní Ing. Ludmila Kostelníková 
 
Závěr kontroly: V souvislosti  s dílčími  závěry viz. protokol č.2/2004 o výsledku 
veřejnosprávní kontroly na místě ukládá příspěvkové organizaci, aby písemně předložila 
pracovníku auditu navržená opatření k nápravě zjištěného stavu. 
 
 
 
3/ Ve školním roce 2003/2004 nebyla provedena žádná kontrola ze strany České školní 
inspekce, poslední  inspekční činností byla komplexní inspekce v únoru 2003. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ČÁST IX. 
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ČINNOST ŠKOLNÍCH KROUŽKŮ 
 
 
 
Školní klub: 
 
 „Mažoretky“ 
 

V tomto roce pracovalo v Mažoretkách 16 děvčat, z toho 6 nových přišlo v září. Dosti 
rychle se děvčata zacvičila a naučila se náš repertoár. 
 
 Do pololetí se nám podařilo nacvičit novou skladbu Banana. Od ledna jsme 
zdokonalovali držení těla, práci s hůlkou a choreografii. 
 
 V tomto školním roce jsme pětkrát vystupovali na veřejných a reprezentačních akcích 
našeho města, které nám přispělo za naši činnost na nové kostýmy. 
 
4.12.2003 – vystoupení na Mikulášském karnevalu v Domě kultury v Uherském Brodě 
13.2.2004 – vystoupení na Sportovním plese v Havřicích 
21.2.2004 – vystoupení na plese KDU-ČSL v Domě kultury v Uherském Brodě 
1.5.2004 – vystoupení na Slavnosti ke vstupu naší republiky do EU 
19.6.2004 – vystoupení na Jarmarku a Dnech Naardenu 
 
Ukončením a zároveň začátkem naší sezóny je naše tradiční dvoudenní soustředění v září 
v lázních Leopoldov u Buchlovic. 
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„Střelba“ 
 

Úkolem bylo připravit žáky na branné soutěže, kde se může vyskytovat střelba. 
Činnost byla dána plánem praxe. Od bezpečnosti při střelbě, zacházení se zbraní, přes nácvik 
jednotlivých střeleckých poloh po trénink střelby na terč nebo sklopné figurky bez zátěže i po 
fyzické zátěži. 
 
 Před školním závodem všestrannosti jsme umožnili krátké seznámení se střelbou i 
nečlenům klubu z nižších ročníků. 
 
 Kromě tréninku jsme se zúčastnili těchto závodů: 
 
Říjen – Dolní Němčí 
Říjen – Ostrožská Lhota 
Listopad – Střelecké závody COPt Uh. Brod 
Květen – Střelecké závody Uh. Ostroh 
Červen – Branný závod POSTPASA 
 
 Významná byla i pomoc členů klubu při pořádání závodů pro školní družinu. 
 
 
„Příprava k přijímacím zkouškám“ 
 

Příprava na přijímací zkoušky probíhala ve dvou skupinách.  
V první skupině byli žáci, kteří se připravovali na střední školu s maturitou. Scházeli jsme se 
každý týden ve středu. Nejdříve jsme opakovali jednotlivá témata, později zkoušeli zadání 
přijímacích řízení z minulých let. Proběhlo i školní kolo matematické olympiády, do 
okresního kola mohli postoupit jen 2 žáci. Lekeš Jiří se umístil do 10. místa v okrese. 
 
 Úspěšnost této skupiny v I. termínu přijímacích zkoušek byla 85%. Jen dvě žákyně 
neuspěly na poprvé. Na podkladě svých výsledků však byly přijaty bez přijímacích zkoušek 
na jinou školu. 
 
 Druhou skupinu tvořili žáci s přípravou na učební obory a doučování. Scházeli jsme se 
každých  čtrnáct dní ve čtvrtek na dvě vyučovací hodiny. Úspěšnost v této skupině byla 
100%. 
 
 Všichni žáci byli přijati na své studijní obory. 
 
„Debrujáři“ 
 
 Debrujárské pokusy se liší od běžných pokusů, že nepotřebují složité přístroje, 
počítače. Vystačí si s materiálem, který máme doma, denně ho používáme nebo ho dostaneme 
koupit v nejbližší prodejně. Tím se stávají tyto pokusy přístupné prakticky všem, kteří o vědu 
a techniku projeví zájem. A svým charakterem jsou pro děti ještě přitažlivější. Děti tímto 
způsobem rády poznávají svět kolem sebe a základní přírodní zákony. 
 
 Debrujárské pokusy upevňují smysl pro zodpovědnost, spolupráci, rozvíjejí jejich 
intelektuální schopnosti a poznatky. Získávají vědomosti, že věda je způsob myšlení. 
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 Každý debrujárský pokus byl zařazen do určité oblasti fyziky. Vzhledem k věkovému 
složení žáků, bylo vybráno učivo šestého a sedmého postupného ročníku (hustota, vzduch a 
tlak vzduchu). 
„Český jazyk“ 
  
 Činnost našeho kroužku ČJ byla zaměřena především k přijímacím zkouškám a 
celkový ráz tohoto kroužku vedl k rozšíření poznatků v oblasti pravopisu, skladby, tvarosloví, 
stylizace textu a rozšíření představ o literatuře české i světové. Skladba žáků, kteří tento 
kroužek navštěvovali, dovolovala jinou práci, než v hodinách českého jazyka. V budoucnosti 
můžeme obohatit tyto hodiny o recitaci a dramatizaci textu a prohloubit individuální přístup 
k žákům na základě četby.  
  
„Výtvarná výchova“ 
 
 Ve školním kroužku Vv jsme se zaměřili na používání různých technik a pracovali 
jsme s keramickou hlínou, s papírem (kašírování), malování na sklo, malování na břidlici, 
mramorování předmětů a papíru. Nejvíce se nám osvědčilo kreslení a malování na břidlici. 
Příští rok začněme zdobením triček pomocí batiky a technikou sava. Práce v kroužku žáky 
většinou těšila a protože nás byl menší počet, měli jsme příležitost se více poznat a zažít spolu 
pěkné okamžiky. V příštím školním roce zabudujeme do svého programu poznatky z dějin 
umění a rozšíříme si tím svou představu o různých kulturách.  
 
„JUDO“ 
 
Činnost oddílu: 
 * účast na turnajích:  
  

  4. října 2003    Pohár ŠSK – Veselí n. M – mláďata, žáci a žákyně 
25. října 2003   VC Zlín – žáci a žákyně 
26. října 2003  Mistrovství Moravy mláďata – chlapci 
 

  9. listopad 2003 Turnaj v Galantě – Slovensko – žáci a žákyně 
15. listopad 2003  MČR mladších žáků – Most  
16. listopad 2003 Turnaj k 17. listopadu – SKM Výsluní – mláďata 
 

24. ledna 2004 Turnaj nadějí II. ročník – mláďata 
 

  7. únor 2004  Memoriál ing. Thoře – pouze pro žákyně a st. žáky 
21. únor 2004  VC Veselí – mláďata, mladší žáci a žákyně 
 

13. březen 2004  Turnaj přípravek v Brně – mláďata a žáky 
27. březen 2004  Baby Cup v Uh – pro všechny 
 

  3. duben 2004 VC Kroměříž – pouze žáci a žákyně 
17. duben 2004 Velikonoční turnaj v Blansku – mláďata a ml. žáci – část I. 
17. duben 2004 Velikonoční turnaj – mláďata a ml. žáci – část II. 
22. duben 2004 Turnaj osvobození v Kosticích – vybrané váhové kategorie 
 
Činnost oddílu:                         -    účastnit se na turnajích 

- nácvik nových pravidel (která jsou naprosto nevyhovující) 
- nácvik nových chvatů 
- příprava na turnaje – zaměření na závodní činnost 
- nácvik nových pravidel koordinace společného postupu 

s ostatními oddíly jiných regionů 
 

PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdfFactory http://www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz


 29

 
 
  
 
               
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Další činnost:     -     připravit nácvik ukázek pro nábor nových členů 

- opravit žíněnky – trhá se spodní protiskluzová část 
- udělat nábor a doplnit přípravku 
- příprava pásma na vystoupení na akademii ZŠ Na Výsluní 
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ČÁST X. 

 
ŠKOLNÍ AKADEMIE 

 
 
Někteří lidé tvrdí, že třináctka je NEŠŤASTNÉ ČÍSLO! Mně se číslo 13 naopak velmi líbí. 
(Mám tak trochu slabost pro lichá čísla.) Určitě Vás napadlo, proč tolik „řečí“ kolem nějakého 
čísla. Vysvětlení je jednoduché: 13. května 2004 se totiž na DK v Uh.Brodě  konala  
 

AKADEMIE ZŠ Na Výsluní. 
 
Nějaký ten pátek před tímto datem se zkoušelo, nacvičovalo, předělávalo a vylepšovalo. 
Generální zkouška proběhla už ve středu (12. května). Ve čtvrtek dopoledne usedli v hledišti 
žáci naší školy i někteří žáci spřátelené ZŠ Mariánské nám., aby bystrým okem posoudili 
snažení svých kamarádů. V 17.00 hodin téhož dne je vystřídali rodiče, prarodiče, strýčkové, 
tetičky a přátelé účinkujících i školy. 
 
Představení zahájilo zpívající dueto Barbora Janků /8.A/ a Martin Janů /8.A/  písní Zahrada 
ticha. První část patřila dětem z prvního stupně. Jejich vystoupení byla skutečně pestrá. 
Cvičily, zpívaly, recitovaly a jinak dováděly. Vychutnaly si nejen prostor na jevišti, ale i 
diváky. Mnohé z nich vykouzlily na tvářích přihlížejících úsměv i nějakou tu slzičku radosti a 
hrdosti. 

Píseň „Zahrada ticha“ v podání Barbory Janků a Martina Janů                          
                                               Perníková chaloupka 1.B                                                                                
                                    

 
                            Cvičení s „Láskou“     Cvičení s míči – 1.A 
 
I žáci z druhého stupně to pěkně roztočili. Předvedli své znalosti z cizích jazyků, smysl pro 
humor, např. když laškovali s myšlenkou, že vypíší konkurz na učitele cizích jazyků. 
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Skotačili v rytmu rokenrolu, kankánu, Klára Bigasová /9.A/ předvedla vynikající gymnastické 
vystoupení, a parodovali nejen nás dospělé, ale i známé osobnosti ze světa filmu a hudby.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Konkurz na učitele cizích jazyků – Kdo je tedy vítěz? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Známá scéna (7.B) „Dva sifóny,“  a samozřejmě „božský“ Karel (9.B) 
 
 
Díky tomu pozvání přijal i Bolek P. alias Bohuš a „božský“ Karel G. se včelím doprovodem –  
Májou a Vilíkem. (Snad se jim u nás líbilo.) 
 
Své zasloužené místo ve středu celé zábavy si nenechali ujít zástupci sluníčkové školní 
družiny, z nichž se na krátký okamžik vyklubali víly a hejkalové, jako i zdatní sportovci – 
judisté, kteří trénují pod hlavičkou školního klubu oddílu Juda, zde předvedli dovednosti, 
které musí zvládnout , aby byli hodni dekorovat se žlutým či oranžovým páskem výkonnosti. 
 

 
         Víly a hejkalové školní družiny     Oddíl JUDA 
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Celým programem diváky úspěšně a vtipně  provázeli moderátoři Šárka Šmotková /8.A/ a 
Tibor Zitterbart /8.B/, ti všem během představení několikrát kladli na srdce, že to všechno 
děláme pro radost svou a svých blízkých, a kdo věnoval jejich slovům pozornost, musel si 
všimnout, že jako společenství žáků, kamarádů, vychovatelů, učitelů a všech pomocných 
organizátorů jsme svým vystoupením vzdali hold našemu společnému domovu.  
Na závěr zazněla opět píseň,  která nám připomněla, jak důležité je mít domov, zázemí a tím i 
možnost ukázat, co všechno už umíme (a co všechno se ještě máme učit). 
 

 
Co dodat? Pochvala samozřejmě patří všem, kteří se na konání celé akce podíleli, byli to 
nejen účinkující a jejich vedení, ale i ti, kteří zajišťovali doprovodné akce a stáli „ v pozadí“, 
jako třeba výzdobu v předsálí  KD ve formě nástěnných výtvarných a informačních tabulí, ale 
také tým v čele s Katkou Adamovou /8.A/ a Markem Jeleníkem /8.A/, který zpracovával 
k urychlenému vydání nové číslo školního časopisu.  

 
Milí čtenáři, doufám, že jste se nechali přesvědčit o šťastném vlivu čísla 13. Alespoň pro nás 
se stal třináctý den  měsíce května  docela povedeným čtvrtkem. 
PS: Byli jste fajn publikum! 
          
 
 
         Mgr.Michaela Žáková 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    
 Základní škola, Uherský Brod 

 
 
 
 
 
Ve čtvrtek 13. května 2004 v 17:00 hod 

se bude konat 
ve velkém sále Domu kultury v Uherském Brodě 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Srdečně zveme rodiče i přátele školy ukázka Pozvánky 
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ČÁST XI. 
 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 

 
a) Mimoškolní a volnočasové aktivity školy 

Součástí školy je školní družina, kde pracují dvě vychovatelky ve dvou odděleních.   
Pro žáky z druhého stupně škola organizuje nabídku kroužků školního klubu, kde 
jsou děti vedeny interními i externími pracovníky naší školy. 
Výčet a zaměření jednotlivých zájmových kroužků uvádíme v části III. 
V rámci školního klubu bylo v uplynulém školním roce nově zřízeno oddělení 
s klubovnou, kde pod dohledem nově přijaté vychovatelky tráví žáci volné chvíle 
v době volných hodin, před začátkem vyučování i po skončení, kdy vyčkávají např. na 
odpolední vyučování, nepovinné hodiny a pod. Žákům je zde nabízena činnost, která 
nemá ráz celoroční systematické práce, jako je tomu v kroužcích školní klubu, ale jde 
o činnosti nabídkové , do nichž se žáci zapojují podle momentálního naladění a zájmu. 
Žáci školy se v průběhu školního roku účastnili řady sportovních a kulturních akcí, 
naučných soutěží, přehled viz. část VI. 
 
Všichni žáci školy jsou členy jednooborové TJ ČASPV SKM Výsluní, jejíž činnost se 
zaměřuje zejména na možnost sportovního vyžití žáků v soutěžích a akcích  ČASPV . 
Jsou to např.: soutěže ve flórbalu, přehazované, organizace okresních pódiových 
skladeb, přebory v lehké atletice, Olympijský den zdraví, organizace akcí oddílu Judo. 
 
 

b) Spolupráce s rodičovskou veřejností 
Spolupráce s rodiči probíhá převážně formou třídních schůzek, mimořádných 
schůzek s rodiči plynoucích jak z podnětu školy či rodičů, dále formou konzultačních 
odpolední. Informace o škole v poslední době čím dál častěji získávají rodiče 
z webových stránek, které si zvykli navštěvovat. /http://zsvysluniub.uhedu.cz/ 
Občas spolupracujeme s rodiči při organizování školních akcí.  
Na škole pracuje SRPDŠ, které spravuje finanční fond, prosperující z finančních darů 
rodičů, hlavní výbor sdružení se obvykle schází 2-3x do roka s vedením školy.  

 

c) Spolupráce školy s dalšími subjekty  
Škola je instituce, která ke své životaschopnosti a prosperitě nutně potřebuje být 
otevřeným organismem. Spolupracujeme : 

a) V oblasti organizace a řízení 
- Městský úřad  odbor školství, mládeže a tělovýchovy 
- Městský úřad  odbor životního prostředí 
- Městský úřad   odbor sociálních věcí 
- Česká školní inspekce 
- Inspektorát BOZP 
- Okresní hygienická stanice 
- SSŠ ( Středisko služeb školám ) Zlín 
- Pedagogické centrum Zlín 
- Pracovní úřad-zřízení místa absolventské stáže 
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b) V oblasti odborné pedagogiky, psychologie, sociální péče 

- Speciální pedagogické centrum HELP 
- PPP (pedagogicko.psychologická poradna) 
- Speciální poradenské centrum Zlín pro zrakově postižené 
- Obvodní a speciální lékaři, pedopsychiatři 
- Odbor sociálních věcí 
- Policie České republiky 
- Městská policie Uh.Brod 
- Centrum pro protidrogovou a trestnou prevenci Uh.Brod /Mgr.R.Jankula/ 
- DDM (Dům dětí a mládeže) 
 

c) V oblasti široké veřejnosti 
-     Rodičovská veřejnost 
- Ostatní veřejnost 
- SRPDŠ ( sdružení rodičů a přátel dětí školy ) 
 
 
d) Výchovné poradenství 

Na škole pracovali v uplynulém školním roce dva výchovní poradci, kteří se věnovali 
samostatně výchovné problematice pro první a druhý stupeň. Po dvou letech 
samostatné práce dvou výchovných poradců na škole, kteří se specializují na mladší a 
starší věkovou kategorii dětí, je třeba konstatovat, že je to ideální řešení, které se 
osvědčilo přímo v praxi.  
Výchovná poradkyně pro 1 stupeň se specializuje především na specifické problémy 
žáků s učením, žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, výchovnou problematiku 
a integrace. 
Výchovný poradce pro 2.stupeň se věnuje kromě řešení výchovných problémů s těžko 
zvladatelnými žáky na problematice výběru budoucího povolání žáků , zabývá se 
zpracováním podkladů pro vyučující integrovaných žáků. 
 
 

e) Protidrogová prevence 
Metodička pověřená protidrogovou prevencí zpracovává celoroční plán práce, 
organizuje pro žáky především 2.stupně přednášky a prožitkové programy, zapojuje 
žáky a školu do projektů organizovaných spolupracujícími subjekty ( PPP, HELP ), 
zajišťuje besedy a vede práci peer  aktivistů. 

 
 
f/ Nejdůležitější pedagogické úkoly byly plněny následovně: 

Jeden z důležitých úkolů ve školním roce byl zorganizovat jazykový poznávací 
zájezd do Velké Británie, ten se podařil a splnil svůj účel, s nasbíranými zkušenostmi 
a poznatky dále pracovali vyučující především v rámci hodin cizích jazyků. 

           Výsledky žáků jazykových tříd na konverzačních soutěžích byly velmi uspokojivé. 
Metodička pro enviromentální výchovu pracovala s žáky v oboru ekologie a ochrany      
životního prostředí, zorganizovala školní sběr, na škole jsou rozmístěny nádoby pro 
třídění odpadu, žáci chápou jejich smysl a využívají je.. 
Pokračovali jsme v rámci naplňování individuálních plánů a pomoci žákům se 
specifickými potřebami v práci asistentů učitele pro integrovaného žáka. Jejich práce 
přinesla výrazné výsledky, ověřili si vhodnost  tohoto způsoby pomoci žákovi.  
V  květnu byla uspořádána školní akademie, která byla vyvrcholením celoroční práce 
žáků a pedagogů. 
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g/ Modernizace materiálně-technických podmínek za uplynulé období 
 
 

Nejdůležitější akcí, která byla hmatatelným přínosem pro výuku, bylo vybudování 
nové učebny fyziky /duben 2004 /, ta se stala více funkční učebnou a laboratoří pro 
předměty fyzika a chemie. Stávající učebny již nevyhovovaly, jejich zařízení a 
vybavení bylo po 28 letech užívání zdevastované. Navíc především učebna chemie 
nebyla z hygienických a bezpečnostních důvodů vyhovující. Toto se podařilo změnit 
především začleněním nové digestoře do současné učebny.  
  
Po prázdninách /srpen 2003/ našli naši žáci také zcela nový školní nábytek 
v odborné učebně výtvarné výchovy. Lety opotřebované a již zničené původní 
vybavení ustoupilo nově vyprojektované učebně s pohodlnými samostatnými lavicemi 
vždy pro jednoho žáky a výškově stavitelnými otočnými židlemi. 
 
Další větší realizace nebyly v uplynulém školním roce provedeny v důsledku 
nedostatku finančních prostředků.  

 

 
 
 
 
 
 
 
V Uherském Brodě       PaedDr. Dagmar Bistrá 

 

 
 
 
 
 
Předloženo: 
 
 
 
Městskému úřadu v Uherském Brodě,  odboru školství, mládeže a tělovýchovy předloženo 
dne  
 
 
Vedoucí odboru Markéta Gajdůšková      ………………………………………… 
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