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Základní údaje o škole 

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

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

IZO školy:  102 743 266 základní škola 

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

IČO:    70 932 310 

DIČ:    338-70932310 

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

Ředitelka školy – statutární orgán: PaedDr. Dagmar Bistrá, 
nám. Svobody 937, 688 01 Uh. Brod 
pověřena zřízením k 1. 8. 2000 
konkurz – červen 2000 
jmenována do funkce – 1. 8. 2000 

Statutární zástupce ředitelky:  Mgr. Šárka Votavová, 
Jabloňová 2470, 68801 Uh. Brod 
výběrové řízení – květen 2006 
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 zápise k 24.9.2007 

Identifikační číslo ředitelství:  600 124 541  

Rada školy: Ustanovena ve školním roce 2005-2006 

Složení rady školy:  
Pavel Apoštol, předseda 
MVDr. Michaela Kadlecová  
Ing. Jan Hrdý     
Mgr. Jan Hýžďal  
Mgr. Hana Jurigová 
Mgr. Miloslava Kryštofová  
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Přehled vzdělávacích programů/učební dokumenty: 

 

Výuka, vzdělávání a hodnocení žáků ve školním roce 2008-2009: 
 
1. – 2. ročník  
– vyučujeme vzdělávací program nového oboru 79-01-C/01 Základní škola /ŠVP – Otevřená 
škola/ 
 
3. - 5. ročník 
 - se řídí vzdělávacím programem "Národní škola" č. j. 15724/97-20  
 
6.  – 7. ročník 
 – vzdělávací program nového oboru 79-01-C/01 Základní škola /ŠVP – Otevřená škola/, 
dvě alternativy programu pro žáky s jedním a se dvěma cizími jazyky  
 
8. – 9. ročník 
 – „Základní škola" č. j. 1684/96-2 a v každém ročníku pracuje jedna třída dle programu 
rozšířená výuka jazyků, která pracuje podle učebního plánu č. 16333/96-22-21. 
 
Učební plány všech ročníků školy vytváří organizační a obsahové podmínky pro realizaci záměrů 
vzdělávacích programů a přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem žáků. 
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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 a v roce 2006-2007 jsme oslavili 30 
let své existence. Do školy docházejí též žáci z okolních obcí.  

Počet žáků:      298  

Počet tříd:       16 

Počet oddělení školní družiny:  2 

Počet oddělení školního klubu:  1   (16 kroužků) 

Počet učitelů:     25  (22,27 přepočtených úvazků) 

Počet vychovatelek:    3 ( 2,7 přepočtených úvazky) 

Počet správních zaměstnanců:   8 ( 7,88 přepočtených úvazků) 

Počet zaměstnanců školní jídelny: 8 (7,65 přepočtených úvazků) 

Počet odborných učeben:   14 

Počet 
tříd 

Počet žáků 
celkem 

Průměrný počet 
žáků na třídu 

Počet oddělení 
školní družiny 

Počet oddělení ŠK 
/ počet kroužků 

16 298 18,63 2 1 / 16 

Počty žáků ve třídách 

třída počet 
chlapců 

počet 
dívek 

počet žáků 
celkem 

I. A 9 11 20 

II. A 12 5 17 

II.B 13 4 17 
III.A 13 9 22 

IV.A 7 8 15 

IV.B 8 9 17 

V.A 12 7 19 
V.B 7 8 15 

VI.A 10 6 16 

VI.B 10 10 20 
VII.A 8 9 17 

VII.B 8 8 16 

VIII.A 11 0 11 

VIII.C 10 11 21 
IX.A 18 12 30 

IX.C 4 21 25 

celkem 160 138 298 

    
 

třída počet 
chlapců 

počet dívek počet žáků 
celkem 

1.stupeň 81 61 142 
2.stupeň 79 77 156 

celkem: 160 138 298 
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Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky. Naším cílem je 
poskytovat dětem kromě kvalitní výuky také volnočasové aktivity. Žáci školy se účastní celé řady 
kulturních a výchovných programů, sportovních soutěží a olympiád. Během roku využíváme 
nabídky uměleckých agentur, žáci jejich prostřednictvím shlédli v uplynulém školním roce několik 
kvalitních koncertů, výchovně-vzdělávacích pořadů a divadelních představení. Školní družina 
nabízí zájmové aktivity žákům od 1. do 5. ročníku, školní klub je její alternativou převážně pro 
žáky 2. stupně školy tzn. od 6. do 9. ročníku a pracuje se v něm jak formou nezávazných 
nabídkových činností, tak i formou pravidelné celoroční činnosti v kroužcích. Pořádáme různé 
akce v rámci školního preventivního programu, o jehož náplň se staraly střídavě v tomto školním 
roce metodičky prevence Mgr.Jana Němečková a po jejím odchodu na mateřskou dovolenou 
Mgr. Vladimíra Veselá. Problematiku výběru a volby povolání, jako i výchovné problémy 
žáků řešil v průběhu roku výchovný poradce Mgr.Vítězslav Janča. O závažnější problémy 
žáků školy ve spolupráci s třídními učiteli a rodiči se starala školní psycholožka Mgr. Magdaléna 
Nevařilová. 

Předností školy je poměrně stabilní a odborně kvalifikovaný tým pedagogických 
pracovníků, obsáhlé a moderní vybavení. 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. Každým rokem 
se mění původní uniformní tvář školy díky barvám a výtvorům žáků, učitelů i vychovatelek ve 
veselé a příjemné prostředí. V srpnu 2008 byla zahájena dvouletá etapa prací na zateplení školy. 

Pro výuku tělesné výchovy využíváme kromě dvou vlastních tělocvičen sportovní atletický 
stadion Lapač, který přímo sousedí se školou, jako i nedalekého lesa „Amerika“ a polností, dále 
krytý plavecký bazén Delfín nebo zimní stadion. 

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

Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování 
ve školní jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Obědy ze 
školní jídelny odebírají další školské subjekty. 

Pro žáky 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. Žáci měli také možnost v tomto školním roce účastnit se 
specializovaného výcviku jízdy na snowboardech pod vedením proškolených učitelů TV. Nabídku 
na zimní pobyty v přírodě s lyžařským výcvikem orientujeme také na žáky vyšších ročníků 
1.stupně.  

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

• Informatika (7., 8.,9.ročník) 
• Sportovní hry (7.,9.ročník) 
• Ruský jazyk (7., 8.ročník) 
• Seminář ze společensko-vědních předmětů (9.ročník) 

Vzdělávací oblast Člověk a svět práce (6. - 7.ročník): 
• Práce s technickými materiály (6.ročník) 
• Design a konstruování (7.ročník) 
• Pěstitelství a chovatelství (6.ročník) 

V rámci předmětu praktické činnosti (8. - 9. ročník) nabízíme: 
• práce s technickými materiály (8.ročník) 
• práce s PC (8.ročník) 
• svět práce (9.ročník) 
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Žáci mají možnost navštěvovat nepovinný předmět: 
• náboženství od 1. do 9. ročníku 
• angličtina – 1.roč. 

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. Pro občerstvení slouží dva nápojové automaty na teplé a 
studené nápoje, dodržování pitného režimu zajišťuje školní jídelna pro žáky I.stupně, škola je 
zapojena do programu „Školní mléko“ v jehož rámci si mohou žáci kupovat ochucené mléko za 
sníženou, státem dotovanou cenu. V prostorách školy je k dispozici žákům i zaměstnancům 
školní kantýna. Zde si malí i velcí mohou zakoupit svačinku ve formě čerstvého pečiva, nápojů, 
ovoce i drobných sladkostí. 

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 

Počet kmenových tříd:   16 
Počet odborných pracoven:   14 

 

Přehled odborných pracoven: 

1. velká tělocvična 
2. gymnastický sál 
3. jazyková učebna  
4. učebna rodinné výchovy a společenských věd 
5. učebna literatury a žákovská knihovna 
6. učebna dramatiky 
7. učebna informatiky – VYT 1 
8. učebna informatiky – VYT 2 
9. učebna výtvarné výchovy 
10. cvičná kuchyně  
11. učebna zeměpisu a hudební výchovy 
12. pracovna fyziky a chemie 
13. pracovna biologie 
14. dílna pro kovovýrobu a dřevovýrobu 

 

Školní družina 

Funguje denně od 6.30 do 8:00 a od 11.30 do 16:30 hodin. Je určena pro žáky prvního 
stupně školy od prvního do pátého ročníku. Vychovatelky školní družiny zajišťují doprovod žáků, 
kteří bydlí v centru města, do školy i zpět tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost. Žáci zapsaní 
do školní družiny využívají samostatné pro tento účel zařízení klubovny, dětské hřiště v areálu 
školy, jindy tělocvičnu či sportovní stadion.  
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Školní klub 

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

Školní jídelna 

Žáci a zaměstnanci školy, strávníci cizích školských subjektů (např. MŠ i ZŠ Havřice,…) 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. 

Základní zásady: 

- Dostatek živočišných i rostlinných bílkovin – všechny druhy masa libová přednost drůbeže, ryb, 
mléko, mléčné výrovky vejce, sojové produkty – Tofu, Klaso, Tomi apod. 
luštěniny, obiloviny i méně tradiční – sója, cizrna, pohanka, jáhly, polenta 
- Dostatek zeleniny a ovoce – zdroj vlákniny, vitamínů a minerálů, zeleninové polévky, dušena 
zelenina, pestrost salátů ze syrové zeleniny po celý rok, zelenina jako moučník /kedlubny, 
ředkvičky, mrkev/ 
- Přednost rostlinným tukům – omezení smažení – využití konvektoru 
- Dostatek energetické hodnoty – sledování výživných hodnot – spotřební koš 
- Uspokojení výživových návyků dětí - /tatarská omáčka z jogurtu a kys.smetany, hranolky 
peč.bez tuku pizza se zeleninou/ 
- Zdravé mlsání – tvarohové krémy, jogurty, tyčinky müsli, vhodné nápoje – ovocné čaje, 
ovocné nápoje s jódem, vit.C, ovocná mléka 
- Výběr ze dvou druhů jídel – jídlo II. Především bezmasé, ale vždy výživově plnohodnotné 
/zelenina, luštěniny, ryby, sýry, nové, moderní, netradiční pokrmy/ 

Dopravní hřiště 

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

Spolupracovalo s vedením školy v průběhu školního roku a finančně podporovalo školní i 
mimoškolní aktivity žáků.  

Přehled učebních plánů: 

1. – 2.ročník  Základní škola /ŠVP–Otevřená škola/, 79-01-C/01    
3. - 5.ročník  Národní škola č.j. 15724/97–20 
6. – 7.ročník  Základní škola /ŠVP – Otevřená škola/, 79-01-C/01 
8. - 9.ročník  Základní škola č.j. 1684/96-2 a  
   rozšířené vyučování cizích jazyků č.j. 16333/96-22-21 

Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

DYSLEKTICKÁ PORADNA. V rámci pomoci žákům se zdravotním oslabením pracuje na 
škole dyslektická poradna. Dyslektická asistentka Mgr.Michaela Žáková ve spolupráci 
s třídními učitelkami a rodiči pracovala se žáky 2. až 5. ročníku v pravidelných týdenních 
hodinách dyslektické poradny, dále pak tuto práci rozvíjely třídní učitelky v rámci hodin českého 
jazyka. S pomocí této péče a individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími 
potřebami se dařilo částečně kompenzovat některé specifické obtíže. Děti se speciálními 
vzdělávacími potřebami docházely pravidelně během roku do dyslektických hodin. Na 2. stupni 
školy  žáci s individuálním vzdělávacím programem nebyli. 

Ve spolupráci s PPP v Uherském Brodě byly sestaveny celoroční individuální vzdělávací plány, 
které ve všech případech napomohly zvládnutí daného učiva v potřebném rozsahu. Pro žáky 
nadané škola 7. rokem nabízí třídy s rozšířenou výukou cizích jazyků. Zde se žáci učí současně 
dvěma světovým jazykům AJ a NJ v rozsahu 3 - 4 hodin týdně.  

Pedagogové školy aktivně spolupracují s PPP v Uherském Brodě, SPC HELP Uherské Hradiště, 
SPC Duha Zlín, dále s odborem sociálních věcí města. V tomto školním roce jsme navázali na 
předchozí služby školní psycholožky Mgr.Magdy Nevařilové. S její pomocí jsme řešili především 
případy komplikovaných vztahů mezi žáky, osobní či rodinné problémy. Paní psycholožka 
pracovala při svých vstupech hlavně na tvorbě třídního klimatu. Významnou částí její činnosti 
byla poradenská služba učitelům školy, připravila odborný seminář „Problematika výchovy a 
vzdělávání současných dětí“. 

Školní klub 

Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní čas.dotace 

1.  Judo Ing. J. Kostka 2,5 hod 

2.  Basketbal Mgr. Vítězslav Janča 1 hod  
3.  Vaření Mgr. Hana Chamulová 2,5 hod 

4.  Aerobic Vladimíra Bahulíková 1,5 hod 

5.  Sportovní hry Mgr. Vítězslav Janča 1,5 hod 

6.  Florbal p.Petr Gabriel 3 hod 
7.  Střelecký kroužek p.František Vávra 1,5 hod 

8.  Opakování a procv. z ČJ Mgr. Monika Machalová 2 hod 

9.  Opakování a procv. z ČJ Mgr. Monika Machalová 2 hod 
10.  Čtenářsko-dramatický kroužek Mgr. Miloslava Kryštofová 2 hod 

11.  Sportovní hry – ml. žáci  Mgr. Michaela Zálešáková 2 hod 

12.  Aerobic 2 Vladimíra Bahulíková 2 hod 

13.  Cvičení z matematiky Mgr. Libor Vokšický 2 hod 
14.  Cvičení z matematiky Mgr. Hana Habáníková 2 hod 

15.  Dyslektický kroužek Mgr. Michaela Žáková 2 hod 

16.  Sportovní hry Mgr. Michaela Chovancová 1 hod 
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Výchovné a kulturní akce 

Byly zařazovány dle měsíčních plánů školy pro jednotlivé stupně školy či po ročnících dle 
uvážení pedagogů. Pestrou paletu kulturních programů zařazovala zástupkyně ředitelky paní 
Mgr.Šárka Votavová po konzultaci s předsedkyní metodického sdružení 1.stupně, dále vedoucími 
předmětových skupin ČJ, D, HV. 

Přehled pořádaných kulturních akcích 2008/2009 
 
Září 2008         
- divadelní představení pro 1. – 4. ročník , Dům kultury 
 „Popelka a princ“ – tradiční česká pohádka v podání Divadla Brod.  
 
Říjen 2008 
- filmové představení „Horton“ –třídy  I.A, II.A, II.B, kino Máj 
- pořad OS Harmonie „Sezame otevři se“, I. a II. stupeň, kino Máj 

 
Listopad 2008   
- divadelní představení „Pýcha a předsudek“ – II. stupeň 
  Slovácké divadlo Uherské Hradiště 
- divadelní představení, 5.- 8. ročník, Dům kultury 
 „Čestné mušketýrské, aneb Páni kluci  po 30.letech“ 
  Hoffmannovo divadlo Uherské Hradiště 
  Představení bylo věnováno Mezinárodnímu dni studentů.  
- filmové představení „Kung Fu- Panda“, 2.-5. roč.,  kino Máj 
 
Prosinec 2008     
– „Vánoce s Kamarády“ –vánoční představení, 1. - 4. ročník, Dům kultury 
   Představení divadla Kamarád Brno připravilo společně s dětmi  
   zdobení stromečku a zpěv klasických lidových koled. 
- filmové představení „Kozí příběhy“,  6. - 7. roč., kino Máj  
- „Country Vánoce s Poutníky“, vánoční představení, 5. - 9. roč., Dům kultury 
  Vánoční písničky a koledy brněnské skupiny Poutníci 
- vánoční besídka žáků I. stupně , tělocvična 
  Přehlídka připravených vystoupení jednotlivých tříd  

 
Únor 2009 
- výchovný koncert Martina Žáka „Když osadník zpívá“, I. a II. stupeň, tělocvična 
  Country hudba  
- projekt Faber – „Král Václav IV.“, I. a II. stupeň, tělocvična 
  Didaktickodivadelní pořad o době Václava IV.  
 
Duben 2009     
– výchovný koncert  Filharmonie B. Martinů Zlín – pro žáky 1. a 2. ročníku  
   Výchovný koncert „Návštěva z vesmíru“ 
 
Květen 2009      
- SEIFEROS - výukový program „Dravci a sovy“ – 1.- 9. ročník,  
  Výukový program o dravcích v prostorách  za   muzeem. 
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Akce konané v rámci minimálního preventivního programu 

Preventivní aktivity se prolínaly vyučovacími předměty (viz. Plán MPP, tématické plány RV, OV, 
ČJ, Bi, Che, TV, VV…), ale v jednotlivých měsících byly zařazeny i další akce, které plánovanou a 
dlouhodobou prevenci doplňují. 
 
V měsíci září proběhl adaptační kurz pro žáky 6. ročníku.  
V říjnu se uskutečnily soutěže přírodovědné a sportovní, poznávací zájezd do Německa v rámci 
projektu Comenius.  
V listopadu divadelní představení ve Slováckém divadle „Pýcha a předsudek“, OS Harmonia 
připravilo program prevence patologických jevů pod názvem „Sezame otevři se“ a „Na rovinu“, 
opět proběhly soutěže sportovní, ve florbalu, halové kopané, ve sportovní střelbě. 
Prosinec byl opět bohatý na různé akce, např.: benefiční koncert ve spolupráci se Stonožkou, 
tradiční exkurze do vánoční Vídně, filmové představení „Kozí příběhy“, vánoční bruslení, Country 
vánoce s Poutníky, školní kolo Dějepisné olympiády.  
V lednu shlédli žáci 8. a 9. ročníku Módní show SŠ Strážnice, žáci 6. a 7. ročníku navštívili 
koncert Filharmonie B. Martinů ve Zlíně pod názvem „Za oponou opery“. Po celé první pololetí 
navštěvovali žáci i programy připravované Městskou knihovnou, DDM a Městskou hvězdárnou. 
Druhé pololetí začalo sportovně, lyžařským výcvikem ve Velkých Karlovicích, dále následoval 
výchovný koncert Martina Žáka „Když osadník zpívá“, proběhly matematické soutěže pro 6. a 7. 
ročník – Pythagoriáda, okresní kolo dějepisné olympiády, okrskové kolo recitační soutěže a 
projekt Faber – Král Václav IV.  
V březnu : školní kolo biologické olympiády, dílničky výrobků pro Stonožku, okresní kolo 
olympiády z českého jazyka a okresní kolo recitační soutěže v Uh. Hradišti.  
Duben byl ve znamení soutěží, např. Poznej a chraň, turnaj ve fotbale, okresní kola 
matematických a biologických soutěží a olympiád, soutěž v informatice, krajské kolo recitační 
soutěže, vernisáž dětských prací a beseda pro žáky 8. a 9. ročníku pod názvem Nelegální drogy, 
připravená SZÚ. Pro žáky 9. ročníku byla připravena přednáška s následnou besedou s dětskou 
gynekoložkou o dospívání a sexualitě. 
V květnu proběhlo několik sportovních soutěží, např.: Memoriál v basketbalu, minikopaná, 
Pohár rozhlasu, přírodovědná soutěž – Zelená stezka – Zlatý list, výukový program „Dravci a 
sovy“, jazykový projekt Comenius a Akademie. Akce v červnu: okrskový branný závod, 
cyklovýlet, školy v přírodě a školní výlety. 
 
K prevenci sociálně patologických jevů jsou využívány nejrůznější učební pomůcky a materiály: 

• VHS kazety – Řekni drogám ne, Oči hadů, Láska je láska, Jak se nestát obětí, Ty a drogy, 
Silný proti slabému, Kouření a já, a mnoho dalších. 

• Literatura – např. Důvěrně a otevřeně o sexualitě, Agresivita a šikana mezi dětmi, Hry pro 
život, Drogová závislost, Alkohol, drogy a vaše díte, a další. 

• Nástěnka prevence s důležitými telefonními kontakty a informacemi – učebna Výchovy kje 
zdraví a Rodinné výchovy 

• Vzorky zdarma – O dospívání (Johnson and Johnson), Čas proměn (Procter and Gamble, 
Allways) 

Mgr. Vladimíra Veselá 
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Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Celkový počet pracovníků školy 

ŠKOLA - učitelé 
Povolený přepočtený počet - 2008 25,27 

Skutečný počet ped.zaměstnanců 25 

Celkový počet přepočt. zaměstnanců 22,27 
 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Ředitelka 1 
Zástupkyně ředitelky 1 

Výchovný poradce  1 

Učitelé (včetně výše) 25 

 
ŠKOLNÍ DRUŽINA–ŠKOLNÍ KLUB vychovatelky 

Povolený přepočtený počet - 2008 3,11 

Skutečný počet zaměstnanců 3,00 
Počet přepočtených zaměstnanců 2,70 

Dohody ostatní 

 
pracovní zařazení počet pracovníků 
Vedoucí vychovatelka 1 

Vychovatelka 2 

 
ŠKOLNÍ JÍDELNA 

Povolený přepočtený počet- 2008 7,95 

Skutečný počet zaměstnanců 8,00 

Počet přepočtených zaměstnanců 7,69 
 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Vedoucí jídelny 1 

Vedoucí kuchařka 1 
Kuchařka 6 

 
SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI 

Povolený přepočtený počet- 2008 6,5 

Skutečný počet zaměstnanců 9 

Hrazeno z jiných zdrojů 0,5 + DPČ 

Přepočtených 6,5 
 

pracovní zařazení počet pracovníků 
Školník 1 
Hospodářka 1 

Pracovnice úklidu 6 

Účetní– DPČ z jiných zdrojů 1 
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Věková struktura pracovníků   

Počet Pracovníků 
Věkové rozmezí učitelé vychovatelky správní zam. pracovníci ŠJ 

29 let 2 1 0 0 

30 – 39 let 5 1 1 1 

40 – 49 let 6 0 5 4 
50 let až do vzniku nároku na SD 7 1 3 4 

Důchodci 2 0 0 0 

 

 

Pracovníci školy 2008-2009 

Počet Pedagogičtí Správní Zaměstnanci ŠJ 
1.  Bahulíková Vladimíra Brumovský Antonín Adami Miroslava 
2.  Bistrá Dagmar, PaedDr. Brožková Helena Bedlivá Jana 
3.  Habáníková Hana, Mgr. Daněčková Marie Lásková Romana 
4.  Hrubošová Renata, Mgr. Jančová Tatiana Machalová Anna 
5.  Chamulová Hana, Mgr. Koníčková Hana Řezníčková Miroslava 
6.  Chernel Andras Harrison, Mgr. Rybárková Ludmila Svobodová Zdeňka 
7.  Chernelová Stanislava, Mgr. Lahvičková Martina Trtková Dagmar 
8.  Chmelinová Marie, Mgr. Steinerová Jana Vaculíková Marie 
9.  Chovancová Michaela, Mgr. Štukavcová Ludmila  

10.  Janča Vítězslav, Mgr.   
11.  Jandásková Eva, Mgr.   

12.  Josefíková Marcela, Bc.   

13.  Jurigová Hana, Mgr.   

14.  Kryštofová Miloslava, Mgr.   
15.  Láska Jaromír, Mgr.   

16.  Machalová Monika, Mgr.   

17.  Mikulášek Vladimír, Mgr.   

18.  Němečková Jana, Mgr.   
19.  Šmerdová Mariana, Mgr.   

20.  Svobodová Dagmar, Mgr.   

21.  Vanďurková Hana, Mgr.   
22.  Vávra František   

23.  Veselá Vladimíra, Mgr.   

24.  Votavová Šárka, Mgr.   

25.  Zetíková Marcela, Mgr.   
26.  Zálešáková Michaela, Mgr.   

27.  Žáková Michaela, Mgr.   

 

Zaměstnanci  muži ženy celkem 
Počet 6 38 44 
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Dílčí popis pedagogických pracovníků 
 

Ped.prac. 
os.čís. 

 

Pracovní 
zařazení,funkce 

 

Úvazek 
 

Kvalifikace, stupeň 
vzdělání, obor, aprobace 

 

Roků ped. 
praxe 

3555 vychovatelka 0,7 Rodinná škola 7 

5906 ředitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st.,TV 19 

23503 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, M, Tech.kreslení  26 
29544 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ,1.st. 16 

31117 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Bi, Ch 20 

31317 učitel 0,118 Rodilý mluvčí 15 

31316 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Vv, Čj 27 
78905 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st., Aj 33 

78900 učitelka 0,955 Učitelství, VŠ, Tv 17 

32745 učitel,vých.por. 1,0 Učitelství,VŠ, Tv, Bv  15 

19103 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 28 
34713 učitelka 0,955 Učitelství,VŠ, Nj  9 

35155 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 29 

73307 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 33 
46506 učitel 1,0 Učitelství,VŠ, Z, Tv  23 

49119 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, Čj, D 3 

51110 učitel 0,59 Učitelství,VŠ, F,Pč 41 

78711 učitelka   1,0 Učitelství,VŠ, M, Ov 2 
18729 učitelka 1,0 Učitelství, VŠ, 1.st. 3 

89502 učitel 0,18 Učitelství, VŠ,M,Ch 37 

92103 zástupkyně  1,0 Učitelství, VŠ, 1.st. 19 
90310 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, D, Rv, Rj 28 

96916 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 6 

98317 učitelka 1,0 Učitelství,VŠ, 1.st. 7 

96624  učitelka 1,0 Učitelství, VŠ, 1.st. 3 
49700 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 28 

89385 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Pedagogičtí muži ženy celkem 
Počet 5 20 25 
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Přehled aprobací učitelů v jednotlivých předmětech 

 muži ženy celkem 
Český jazyk 0 2 2 

Anglický jazyk 0 1 1 

Německý jazyk 0 1 1 

Matematika 1 2 3 

Občanská výchova 0 1 1 

Tělesná výchova 2 2 4 

Zeměpis 1 0 1 

Dějepis 0 2 2 

Přírodopis 0 1 1 

Hudební výchova 0 0 0 

Výtvarná výchova 0 1 1 

Fyzika 1 0 1 

Chemie 1 1 2 

Rodinná výchova 0 1 1 

Praktické činnosti 1 0 1 

Učitelství pro 1.stupeň 0 10 10 

Vychovatelství 0 2 2 

     
     
     

Dílčí popis nepedagogických pracovníků 

Ostatní pracovníci 
os. čís. 

Pracovní 
zařazení  

 
Úvazek 

 
Stupeň vzdělání, obor 

7719 uklízečka 1.0 SO 

7927 Školník 1.0 SO, stavební zámečník 
13323 uklízečka 1.0 základní 

41106 uklízečka 1.0 SO, mechanik el. zaříz. 

70526 uklízečka 1.0 SO, obráběč kovů 

71307 uklízečka 1.0 SO, bižuterie 
78340 hospodářka 1.0 ÚSO, ekonomika 

84144 uklízečka 1.0 základní 

311 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 
42323 kuchařka 0.687 SO, kuchařka 

32500 účetní DPČ ÚSO, ekonomika 

49119 kuchařka 1.0 SO, konzervářka 

71315 kuchařka 1.0 základní 
46521 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 

79302 kuchařka 1.0 SO, kuchařka 

86912 vedoucí ŠJ 1.0 ÚSO, dietní sestra 

88960 kuchařka 1.0 základní 
 
Správní muži ženy celkem 
Počet 1 16 17 
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Počty žáků a jejich zařazení 

1. stupeň ZŠ 

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

stav 2008 – 2009 
 

 
1 

 
20 

 
2 

 
34 

 
1 

 
22 

 
2 

 
32 

 
2 

 
34 

 
8 

 
142 

předpoklad  
2009 - 2010 

 
1 

 
19 

 
1 

 
21 

 
2 

 
33 

 
1 

 
24 

 
2 

 
36 

 
7 

 
134 

 

2. stupeň ZŠ 

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

stav 2008 – 2009 
 

 
2 

 
36 

 
2 

 
33 

 
2 

 
32 

 
2 

 
55 

 
8 

 
156 

předpoklad  
2009 – 2010 

 
1 

 
23 

 
2 

 
38 

 
2 

 
34 

 
2 

 
31 

 
7 

 
126 

 

Školní družina + školní klub 

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

stav 2008 – 2009 
 

 
2 

 
58 

 
1 

 
229 

předpoklad  
2009 – 2010 

 
2 

 
50 

 
1 

 
150 

  

Zápis do 1. tříd pro školní rok 2009/2010 

 Zapsáno 27 

 Odklady 10 

 

Počet integrovaných žáků v jednotlivých ročnících 

Ročník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Počet integrovaných žáků 0 0 0 2 3 0 0 1 0 
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Výsledky vzdělávání a výchovného působení 

 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

Ročník Počet 
Žáků 
k 1.9.08 

Prospělo 
s vyzn. 
 
I.pol.              II.pol. 

Prospělo 
  
 
I.pol.           II.pol. 

Neprospělo 
  
 
I.pol.          II.pol. 

Neklasifik. 
 
 
I.pol.        II.pol. 

Opravné 
zkoušky 
 
I.pol.           II.pol. 

1. 20 20 22 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 34 33 33 1 1 0 0 0 0 0 0 

3. 22 20 19 2 3 0 0 0 0 0 0 

4. 32 24 23 8 9 0 0 0 0 0 0 

5. 34 25 21 9 13 0 0 0 0 0 0 

6. 36 17 14 19 22 2 0 0 0 0 0 

7. 33 11 13 22 20 0 1 1 0 0 0 

8. 32 7 9 24 23 3 0 0 0 1 0 

9. 55 33 16 22 39 1 0 0 0 0 0 

Celkem 298 190 170 107 130 6 0 1 1 1 0 

Pozn.: V závěru výroční zprávy jsou jako přílohy připojeny souhrnné statistiky tříd. 

 

Pochvaly, výchovná opatření, snížené známky z chování  

Celkem uděleno: 
pochval 104 

napomenutí třídního učitele 9 

důtka třídního učitele 8 
důtka ředitelky školy  2 

2. stupně z chování 0 

3. stupně z chování 0 

 

Absence žáků 

Ročník Celkový průměrný počet 
zameškaných hodin na žáka 

Celkový průměrný počet 
neomluvených hodin na žáka 

1. 33, 53 0 

2. 37, 67 0 

3. 27, 26 0 

4. 31, 51 0 

5. 62, 03 0, 16 

6. 55, 40 0 

7. 53, 29 0 

8. 49, 88 0, 12 

9. 71, 11 0, 88 

Celkem 49, 72 0, 20 

Pozn.: Podrobnější statistika viz. přílohy. 
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Rozbor školní úrazovosti  

Třídění úrazů dle závažnosti  Třídění úrazů dle pohlaví žáků 
Smrtelné 0  Hoši/muži 19 

Těžké 0  Dívky/ženy  24/1 

Hromadné 0    
Ostatní 44    

celkem 44    

 
Třídění úrazů dle části školy  Třídění dle věku žáků 

Škola (třídy, chodby) 9  1. Stupeň ZŠ 12 

Školní družina 2  2. Stupeň ZŠ 31 

Školní klub 0  Zaměstnanci 1 
Školní jídelna 1    

 Tělocvičny 24    
 Stadion Lapač  3    
 Školní pobyty mimo budovu školy 
(výlet, vycházka, apod.) 
 

 5 
 

 
 

 
 

 
 

 
Třídění dle činnosti při níž k úrazu došlo  Počet odškodněných úrazů 

pobyt ve třídě v době 
vyučování/zaměstnání 

0/1  Počet školních úrazů - 
žáci 

43 

přestávka  8  Odškodněných 20 

pobyt ve školní družině + klub  2  Částka  36 800,- 

pobyt ve školní jídelně  1  Počet pracovních úrazů - 
zaměstnanci 

 1 

práce při praktických činnostech  0  Odškodněných  0 

tělesná výchova 22  Částka   0 
lyžařský výcvik  1    

plavecký výcvik  0    

sportovní soutěže  0    

školní výlet, exkurze  3    
Ostatní – vycházka, třídní akce….  2    

 Tělesná výchova - Lapač  3    
Škola v přírodě  1    

 
 

 
Mgr.Michaela Zálešáková 
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Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

 

Celková statistika  

1.kolo přijímacího řízení na SŠ: (BPZ - bez přijímacích zkoušek) 
 
Třída Počet 

žáků 
Počet přijatých 
(z toho BPZ ) 

% přijatých 
(% přijatých 
BPZ) 

Počet 
nepřijatých 

V.A 8 8 - 8leté gymnázium GJAK Uh.Brod 100% 0 

V.B 5 5 - 8leté gymnázium GJAK Uh.Brod 100% 0 
IX.A 30 30 (27) - 86,66% matur. obory 100% (90%) 0 

IX.C 25 25 (5)   –100% matur. obory 
(50% gymnázia)   

100% (20%) 0 

Celkem 68 68 (32)  100% (49,23%) 0 

 
Přihlášku do 1.kola přijímacího řízení na SŠ podalo 55 žáků devátého a 13 žáků 5.ročníku. 
Z toho 68 žáků tj. 100 % , jich bylo přijato. Z celkového počtu přijatých tvoří nezanedbatelnou 
část 49,23% tj. 32 žáků (téměř polovina), jež byli přijati bez přijímacího řízení. Z toho 5 žáků 
se dostalo na odvolání. Do 2.kola nebyla podána žádná přihláška. 

Seznam středních škol, kam byli přijati naši žáci  

Počet žáků 9.tříd: 55 
Celkem:  55 
Přijato v roce 2008: 55 (100%) 
 

% PŘIJATÝCH ŽÁKŮ  
ŠKOLA 

POČET PŘIJATÝCH 
ŽÁKŮ   

  z přihlášených z celé školy 

Gymnázium UB 7  58,33 12,73 
Gymnázium UH 2  71,43 3,64 

Gymnázium Velehrad 1 100,00 1,82 

Gymnázium arc. KM 1  50,00 1,82 
SŠ a gymn.St.město 1 100,00 1,82 
Stř.prům.škola UB 10 100,00 18,18 

Stř.prům.a hotel.šk.UH 9 100,00 16,37 

SOŠ s.r.o. Mojmír UH 1 100,00 1,82 

SOŠ UB 2 100,00 3,64 
COPT UB 1 100,00 1,82 

SPŠ Zlín 1 100,00 1,82 

Stř.zdrav.škola Vsetín 1 100,00 1,82 
St.zdrav.škola Uh.Hradiště 2 100,00 3,64 

OA a VOŠ Uh.Hradiště 3   50,00 5,45 

SOŠ Luhačovice 2 100,00 3,64 

SŠ oděv.a služeb Vizovice 2 100,00 3,64 
VOŠped.a soc. KM 2 100,00 3,64 

SOU UB 1 100,00 1,82 

Stř.prům.a hotel.šk.Kroměříž 3 100,00 5,45 

SŠ hotelová Zlín 1 100,00 1,82 
SŠodborně tech.Zlín 1 100,00 1,82 

SŠ služeb s.r.o. UH 1 100,00 1,82 

CELKEM 55   
Mgr. Vítězslav Janča,  

         výchovný poradce 
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Prevence sociálně-patologických jevů 

ZPRÁVA O PŮSOBENÍ ŠKOLNÍHO PSYCHOLOGA  V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU 2008/2009   
NA ZÁKLADNÍ ŠKOLE NA VÝSLUNÍ, UHERSKÝ BROD 

 
V prvním pololetí školního roku byla práce školního psychologa zprostředkována Poradnou pro 
školu, rodinu a mezilidské vztahy Luisa v Uherském Brodě. Pracovní úvazek činil 2 hodiny týdně 
přímé psychologické činnosti.Ve druhém pololetí pracoval školní psycholog v rozsahu úvazku: 3 
hodiny týdně přímá psychologická práce, 2 hodiny týdně nepřímá psychologická činnost. 
Podmínky, které škola pro práci školního psychologa vytvořila, jsou naprosto vyhovující 
(samostatná pracovna, k dispozici je prostor pro práci se skupinou, časové i prostorové 
přizpůsobení se požadavkům psychologa, přehledná organizace intervencí a jejich začlenění do 
provozu školy, častá komunikace s vedením školy i s jednotlivými učiteli, umožnění kontaktu 
s rodiči žáků).  
Ve srovnání s minulým rokem jsem v přístupu ke školnímu psychologovi pozorovala větší 
vstřícnost a otevřenost vyučujících i větší důvěru žáků. 
 

Individuální konzultace s žáky 

 
V prvním pololetí se individuálních konzultací zúčastnilo 7 žáků, ve druhém 8 žáků, většina žáků 
se konzultací účastnila opakovaně, počet byl dán závažností problému, sled konzultací u 
jednotlivých žáků můžeme obecně popsat jako 

- identifikace problému 
- návrh postupů a opatření na eliminaci problému 
- podpora žáka při uplatňování dohodnutých postupů 
- sledování účinnosti, popř. změna strategií chování 

Pokud se problém žáka týkal soužití se třídou, byly individuální konzultace doplněny prací 
s třídním kolektivem. Intervenci psychologa žákům zpravidla navrhl třídní učitel, popř. si ji jeho 
prostřednictvím vyžádali sami. Rodiče byli o průběhu intervence informováni osobně nebo 
emailem (v jednom případě nezájmu rodičů informace předána nebyla).   
Problémy, s nimiž se žáci obraceli na školního psychologa, můžeme rámcově charakterizovat 
jako: 

- prospěchové obtíže, školní selhávání 
- pozice žáka v kolektivu, vztahy ke spolužákům 
- potíže v rodinném soužití (změny v rodině, očekávání rodičů vzhledem k reálné školní 

úspěšnosti žáka) 
- regulace nežádoucích psychofyzických stavů dětí (úzkosti, strachu, agresivity) 
- výchovné obtíže žáků (ve výuce i v rodině) 

Skupinové intervence ve třídách 

V průběhu celého školního roku proběhlo přibližně 35 vstupů školního psychologa do třídních 
kolektivů. V některých třídách probíhaly jednorázové intervence (9.A., 9.B., 4.A.), v jiných 
třídách byly opakované (3.A.) nebo dlouhodobé (6.A., 6.B., 7.A., 7.B.). Jako nejvíce problémové 
se jevily kolektivy žáků šesté a sedmé třídy. Předmětem skupinových intervencí bylo 

- vytváření strategií na podporu rozvoje osobnosti žáka (obrana proti manipulaci, tvorba a 
dodržování pravidel chování ve třídě) 

- sledování, popř. ovlivnění sociálního klimatu třídy, formování třídy jako sociální skupiny 
- adaptace nového žáka ve školní třídě 
- práce s normami a hodnotami třídního kolektivu 
- nácvik sociálně přijatelného chování ve skupině 
- reflexe vlastního chování prostřednictvím zpětné vazby od spolužáků 
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Konzultace s rodiči žáků 

V prvním pololetí se konaly 2 konzultace s rodiči žáků, ve druhém pololetí 4. První z těchto 
konzultací byla vždy osobní, některé pokračovaly prostřednictvím emailové korespondence. 
Předmětem těchto konzultací byly 

- potíže žáků při začleňování do třídního kolektivu 
- prospěchové obtíže, organizace domácí přípravy na výuku 
- komunikace se školou 
- volný čas žáka, zájmová činnost 
- předběžné profesní poradenství 

V následujícím školním roce chceme práci školního psychologa rodičům žáků přiblížit i tím, že se 
psycholog dostaví na začátku školního roku osobně na třídní schůzky (především šestých a 
devátých tříd, popř. i jiných tříd po dohodě s třídními učiteli), aby se rodičům představil a 
zodpověděl jejich dotazy 

Konzultace s učiteli 

V přípravném týdnu školního roku (27.8.2008) proběhl seminář pro vyučující s názvem: 
Strategie vedení třídy, který byl zaměřen na rušivé chování žáků a jeho zvládání ve výuce. První 
část semináře měla charakter přednášky, ve druhé se probíraly konkrétní kasuistiky žáků a 
příklady z praxe. 

 
Konzultace s učiteli probíhají v průběhu celého roku, každé práci se třídou nebo jednotlivým 
žákem předchází zakázka – formulace problému, nejčastěji třídním učitelem. Při práci se třídou 
jsou učitelé průběžně informováni o vývoji dynamiky ve třídě, po ukončení intervencí je s nimi 
konzultován výsledek působení, další doporučení k práci se třídou i s jednotlivci. O intervencích 
s jednotlivými žáky jsou učitelé informováni pouze do té míry, aby došlo k lepšímu pochopení 
osobnosti žáka a zkvalitnění jeho  pedagogického vedení  (jinak je dodržována povinnost 
mlčenlivosti, o žákovi jsou plně informováni pouze rodiče). Posun oproti minulému roku vidím ve 
větší otevřenosti a vstřícnosti učitelů k práci školního psychologa, kontakt nenavazují již pouze 
prostřednictvím vedení školy, ale obrací se přímo na psychologa.   

Spolupráce s dalšími subjekty 

Školní psycholog využíval spolupráce s kurátorem pro mládež Mgr. Romanem Machem, DiS., dále 
s pracovníky nízkoprahového centra (pan Kunčar, paní Žáčková) a s terénní pracovnicí sociálních 
služeb (paní Svitáková). Odbornou podporu poskytovala PPP v Uherském Hradišti (Mgr. 
Blažková). V jednom případě došlo k doporučení žáka do péče dětského klinického psychologa 
(PhDr. Pechová, Zlín) a k jeho zařazení do Speciálně pedagogického centra ve Zlíně. 

Návrhy na rozšíření působení školního psychologa ve školním 
roce 2009/2010 

- osobní seznámení s rodiči na třídních schůzkách 
- podíl na přípravě adaptačního pobytu šestých tříd 
- nabídka kariérového poradenství pro žáky osmých a devátých tříd 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Datum Název vzdělávací akce Účastníci 
26.9.2008 Práce v „Bakaláři“ (administrativa školní matriky) Mgr. Šárka Votavová 
12.2.2009 Výtvarné a pracovní techniky pro vychovatele ŠKŠD Dagmar Svobodová,  

Hana Vanďurková 
17.2.2009 Proškolení BOZP – „Základní norma zdravotnických 

znalostí“ 
všichni zaměstnanci 

24.2.2009 Výtvarné a pracovní techniky pro vychovatele ŠKŠD Vladimíra Bahulíková 
26.2.2009 Výtvarné a pracovní techniky pro vychovatele ŠKŠD Dagmar Svobodová,  

Hana Vanďurková 
6.3.2009 Enviromentální výchova Mgr. Hana Chamulová 
18.3.2009 Kurz metodika prevence – 3. a 4. semestr Mgr. Jana Němečková 
30.3.2009 Doškolovací kurz  „Zdravotník zotavovacích akce“ Mgr. Vítězslav Janča 

Mgr. Michaela Zálešáková 
3.4.2009 Kurz „Zdravotník zotavovacích akcí“ Dagmar Svobodová,  

Hana Vanďurková 
29.5.2009 Školská legislativa PaedDr. Dagmar Bistrá 
24.8.2009 Diagnostika a motivace třídního kolektivu Celý pedagogický sbor 
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Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Nejvýznamnější akce školy 

Rekonstrukce školy ZŠ Na Výsluní - srpen 2008 
Přestože si většina lidí myslí, že o prázdninách ve škole rejdí snad jen myši, není tomu tak. 
Kromě 2-3 týdnů, kdy můžeme zamknou na petlici a opravdu se nikdo nedozvoní, je obvykle co 
dělat. Tentokrát to nebyly ani ty dva týdny, protože se děly velké věci. Naší škole, jak je už 
známo, zajistil zřizovatel velké prostředky na zateplení. Výměna oken byla nutná, některá se už 
ze strachu, že je nezavřeme, poslední roky ani neotvírala. Nový kabátek bude jistě také slušivý a 
příchozího do školy už nebude jako první vítat šedivá omítka.  
Harmonogram prací byl určen tak, že první dva pavilony přišly na řadu letos (F-kuchyně, jídelna 
a tělocvičny, A-šatny, kanceláře a sborovna), další dva během příštího roku (učebny, třídy a 
školní družina). 
Ještě týden před zahájením nového školního roku to vypadalo bledě, měla jsem pocit, že to 
nestihneme. Úklid, který byl prací spíš pro Sysifa (co včera bylo čisto, je dnes jako by zatím 
hadru a smeták nevidělo), se podařil. NEUVĚŘITELNÉ! Pan školník si o dovolené prakticky mohl 
nechat zdát, protože musel být stále k dispozici 
řemeslníkům. Paní uklizečky zaslouží také 
obdiv. Vypadalo to zkraje, že za ty peníze je 
lepší dát výpověď. 

Rekonstrukce oken však není všechno, 
pro neobeznámeného. Do toho se škole letos 
podařilo částečně vyměnit el.osvětlení. 
Žárovkám odzvonilo a zářivky osvítí i za 
pošmourných dnů jak se patří. V takové škole, 
jako je naše, toho na výměnu je dost a dost. A 
to se stále říká „nová“! Podlahy volají také po 
nové krytině, někde se vyměnila celá, jinde se 
látalo a látalo. Kdopak by si pomyslel, že to 
nářadí v tělocvičně taky nestojí vždy připraveno 
k provozu jen samo sebou, že tam je. 
Každoročně voláme techniky, aby provedli 
revizi a vzápětí opravu toho, to sportovci zničili. Kdyby to bylo jen opotřebení, to by nám vůbec 
nevadilo, kde způsobí školy vandalismus žáků, je toho líto. Protože tohle jsou peníze, které letí 
komínem. Nezapomínejme, že jsme potřebovali i přeinstalovat kompletně všechny počítače, 
kterých je ve škole asi 70, taky zajistit revizi a přemístění zabezpečení, nakoupily a rozmístily se 
i nové lavice a nábytek do školní družiny, vybavili jsme všechny toalety osoušením zařízením 
rukou. 

No a jaké by to byla škola, kdyby se nemalovalo. Letos si děti mohly i nechat namalovat 
barvičky na stěny podle přání. Jako doma ve vlastním pokojíku. Také některé tabule se natíraly. 

Zdá se Vám to málo na 8 týdnů práce? Že ne? A za rok nanovo, ale potom už bude ta 
naše škola široko daleko nejkrásnější. 

PeadDr. Dagmar Bistrá,  
ředitelka školy   
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Zahájení školního roku na ZŠ Na Výsluní 
Naše škola letos zahájila školní rok na netradičním místě. 
Rekonstrukce školní budovy nás donutila pozvat děti i rodiče 
do atria Muzea J. A. Komenského. Ukázalo se, že to byla 
dobrá volba. Malebné prostředí a slunečné počasí navodily 
příjemnou atmosféru, kterou okořenili špetkou muziky pánové 
ze skupiny „Countrio“. Hráli, zpívali, bavili…zkrátka se snažili, 
aby bylo „přímo veselo“, protože začátky jsou vždycky těžké, 
obzvlášť po 65 dnech volna. 
O přestávkách se mluvilo. Paní ředitelka přivítala přítomné 
učitele, rodiče i žáky. Zvláštní prostor věnovala prvňáčkům, 
kteří byli jmenovitě představeni a oficiálně přijati mezi 
školáky. Úspěšný školní rok všem popřála i vedoucí odboru školství, ke které se v závěru 
slavnostního ceremoniálu připojil místostarosta města. Po závěrečné písni se žáci pod vedením 
třídních učitelů vydali do školy, kde na ně čekal slavnostní oběd. 
Co dodat na závěr? Snad jen, aby nám školní rok 2008/2009 chutnal stejně lahodně jako to 
slavnostní „vepřo - knedlo - zelo“! 

Mgr. Žáková Michaela  

Adaptační kurz 
Ve dnech 8. – 10. září se žáci 6. ročníků naší školy zúčastnili adaptačního kurzu v areálu 
nedalekých Kopánek. Během těchto tří krásných a prosluněných dnů si děti zařádily nejen na 
lanových aktivitách, na netradiční olympiádě či noční stezce odvahy, ale navštívily také divadelní 
představení či novinářskou redakci s vlastní výrobou novin. Každý zúčastněný byl pasován 
neznámým rytířem do řádu žáků 2. stupně naší školy. Celá akce byla provedena ve spolupráci 
s občanským sdružením Atmosféra.  

Mgr. Chernelová Stanislava  
Mgr. Chovancová Michaela  
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Olympijský den zdraví 
Ne každému se v to nepříjemné ráno chtělo opouštět teplo domova. Ti, co mají sportovního 
ducha, však nezklamali. Jako každoročně a ve stejný čas řada organizátorů, rozhodčích, měřících 
asistentů a hlavně desítky mladých i starších sportovců zavítali na tradiční akci - Olympijský 
den zdraví, která probíhá na stadiónu Lapač a v prostorách naší školy – tělocvičně a školní 
jídelně. Sobotní dopoledne se tak opět stalo společenským sportovním setkáním s cílem ukázat 
si, jak se smysluplně zapojit do zdravého života. Tradiční sportovní disciplíny jako běhy, skoky 
hody, lanové aktivity, přeskoky přes švihadlo či sedy-lehy doplnil doprovodný program měření 
tlaku a cholesterolu, konzultace o racionální výživě. Především ochutnávka vzorků salátů, 
zeleninových i ovocných, je pro všechny i nesportovce přijatelným způsobem zdravého životního 
stylu. Letos nám také přibyly aktivity na nově vybudovaném dopravním hřišti či skákací hrad a 
trampolína střediska komplexní páče o rodinu Luisa. Za naši školu a ZŠ Mariánské nám. se v čele 
žákovských sportovních družstev zapojili i učitelé tělocviku. Asi lepší způsob, jak své žáky 
povzbudit a už není. Ti co přišli, užili si, ti co nepřišli, mají možnost za rok. 

PeadDr. Dagmar Bistrá,  
ředitelka školy   

 

Helma je cool 
Kampaň na podporu nošení sportovních přileb a chráničů na 
naší škole 
Akce proběhla na naší škole resp. učebně dopravní výchovy a 
dopravním hřišti při naší škole v úterý 30.9.2008 a byla 
určena žákům 3.-7.ročníku. 
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky ve spolupráci 
se společností S.M.A., a. s., ji pořádala s cílem zábavnou 
formou seznámit děti na základních školách s nutností 
používání ochranných pomůcek při sportu a ostatních 
volnočasových aktivitách.  
Žáci vedl lektor, který si popovídal s dětmi na téma jejich 
sportovních aktivit a zkušeností s úrazy při těchto volnočasových aktivitách. Velký důraz klástl na 
to, zda děti používají přilby a na důvody, proč by je měly používat.  
Byl jim také promítnut krátký výukový film, kde se děti seznáily s možnými úrazy při sportu bez 
ochranné helmy a hlavně s první pomocí, pokud již k úrazu dojde. Děti obdržely tiskové 
materiály s informacemi o získání příspěvku na tyto ochranné přilby do výše 500,- Kč od VZP ČR 
a drobný dárek. Následně proběhla volná diskuze s profesionálním sportovcem, který dětem i ze 
svého pohledu vysvětlil, co daný sport obnáší, sdělí své zkušenosti i z případného nepoužívání 
helmy a hlavně, jak je důležitá. Tento sportovec přímo na dopravním hřišti předvedl krátkou 
jízdu, triky, aj. 
Akce spadala do školního plánu prevence rizik v rámci ochrany a bezpečnosti zdraví dětí a žáků 
školy. 

PeadDr. Dagmar Bistrá,  
ředitelka školy   
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Rozvíjíme vlastenectví a brannost 
Dne 9.10.2008 se členové školního klubu – Střelecký kroužek zúčastnili 0. ročníku branného 
závodu Antropoid. Závod připomenul operace výsadkových skupin Antropoid a Silver A 
v průběhu 2. světové války. První překvapení čekalo závodníky ve Zlíne – Mladcové hned po 
startu. Disciplína horolezecká stěna všechny účastníky překvapila a dala jim do těla. Postupně 
následovaly další disciplíny: 
střelba na laserové střelnici, zadání paměťového testu, hod granátem, disciplíny přežití (stavění 
přístřešku, rozdělávání ohně), orientace v terénu, atraktivní a adrenalinová lanová dráha, 
překonání vodní překážky na člunu, vyhodnocení paměťového testu (asi po 90 min probíhajícího 
závodu), hledání min detektorem kovu, poznávání zbraní, radiokomunikace a šifrování, znalostní 
test o uvedených operací, zdravotní příprava.  
Velkou atrakcí byla poslední disciplína nazvaná „Atentát na Heidrycha“ střelba paintballovou 
zbraní na figurinu a hod sádrovým granátem. Důležitá byla nejen účast,ale také umístění našich 
družstev: Adam Machalík s Jitkou Zábojníkovou obsadili 3.místo a Denisa Šobáňová s Nikolou 
Pijáčkovou byly 5. A tak počáteční obavy a strach vystřídalo nadšení a spokojenost.                                                                                                      

                                           
  pan učitel Vávra František   

 

 

Naše návštěva Německa 
Měla jsem to štěstí, že jsem se mohla zúčastnit v rámci projektu Comenius společně se svými 
třemi spolužačkami pětidenního pobytu v německém městečku Rhauderfehn. Vyjížděli jsme 
v neděli 5. října nejprve vlakem z Uherského Brodu do Vídně. Odtud nás první letadlo přepravilo 
do Mnichova. Z Mnichova pak další letadlo do Brém. Na letišti v Brémách nás už čekali naši 
hostitelé, studenti z gymnazia v Rhauderfehnu. Mikrobus nás rozvezl do rodin. Z Uherského 
Brodu jsme vyjížděli v 10 hodin dopoledne a v našem přechodném domově jsme byli kolem půl 
desáté večer. Od prvních okamžiků jsme byli nuceni komunikovat. Každá z nás totiž bydlela 
v jiné rodině, a tak nezbylo než se spoléhat sama na sebe. Vzhledem k tomu, že moje znalosti 
němčiny jsou omezené, zvolila jsme jako dorozumívací jazyk angličtinu. Po počátečních rozpacích 
jsme si začali docela rozumět. Moje nová kamarádka Aenne mluví naštěstí anglicky docela 
dobře.Rovněž její maminka tomuto jazyku trochu rozuměla.Kromě nás přijela do Rhauderfehnu 
také skupina 4 skotských studentů se svými učitelkami. Společně jsme pak strávili tři dny 
pestrého programu. 
Hned první den pro příjezdu jsme se 
podívali do školy a zúčastnili jsme se hodiny 
angličtiny. Následovalo přijetí u starosty 
města a potom orientační hra po městě 
s plněním různých úkolů.Na oběd jsme se 
vrátili do našich hostitelských rodin a 
odpoledne jsme se vydali na kole na 
obhlídku města. Zastavili jsme se v několika 
obchodech a také v cukrárně. Večer jsme 
strávili v rodinách, v té mojí se hrály různé 
společenské hry. I když jsem se před 
odjezdem bála, že nebudu nikomu rozumět, 
nakonec jsme se domlouvali docela dobře. 
Také druhý den byl velmi pestrý. Čekala 
nás prohlídka loděnice, druhé největší 
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v Evropě, kde se staví velké luxusní zámořské lodě, návštěva muzea s nejrůznějšími 
zajímavostmi, plavba na motorovém člunu po kanále, sbírání mušlí u moře a také naše oblíbené 
nákupy. Do rodin jsme se vrátili až večer. Po večeři jsme se chvíli dívali na televizi, povídali jsme 
si a hráli hry. 
Třetí den jsme dopoledne strávili opět ve škole a sledovali celou dopolední výuku, také jsme 
museli představit Němcům naši školu, naštěstí v angličtině. Po obědě v rodinách nás čekal 
Gallimarkt, což je něco jako naše několikanásobně větší hody – kolotoče, stánky se sladkostmi a 
různým zbožím. 
Večer už přišlo rozloučení v rodinách, neboť brzy ráno jsme museli vyrazit na zpáteční cestu. 
Moje náhradní rodina mi na památku věnovala řetízek a pro maminku krabici s černým čajem, 
což je jejich národní nápoj, který pijí denně. 
Cesta zpátky se trochu zkomplikovala pro opožděný odlet z Mnichova. Nestihli jsme pak 
plánovaný vlak z Vídně a domů jsme dorazili až ve 2 hodiny ráno.Přes únavu jsme byli spojeni a 
zároveň šťastní, že jsme opět doma. 

Michaela Dudová 9.C.  

Uskutečnili jsme osvětový program  DENTAL ALARM 
Dětem přišlo toto pozvání od organizátorů akce:  
Milí kamarádi,  
i vy můžete být super mega čističi zubů navíc 
vyhrát nějaké bomba špica ceny.  
Dental alarm k nám pošle super sympaťáka /čku/ 
zubaře, dentální hygienistku nebo studenta 
zubního lékařství. 
Dental alarm pošle na naše školení instruktážní 
DVD /budou se promítat zabijácké filmy- obětí je 
zubní kaz/, plakáty a letáky. 
Dental alarm zapůjčí na školení mega instruktážní 
chrupík a mega kartáček /takové, jaké jsou na 
fotce/. 
A pozor!!!! přednášející vám natře zuby takovým 

roztokem, který hned odhalí plak na vašem chrupu a ukáže, kde se nesprávně zoubky umývají. 
Neboj, to nebolí a je to velká sranda!!! 

 
PeadDr. Dagmar Bistrá,  

   

Vánoční Vídeň 
Také tento rok se žáci našich jazykových tříd 
zúčastnili jazykově poznávacího zájezdu do 
vánočně vyzdobené Vídně. Dne 10.12.2008 se 
spolu s p. učitelkami Votavovou, Cmelinovou a 
Josefíkovou vydali na cestu. Během ní si poslechli 
zajímavé vyprávění o historii i současnosti 
Rakouska a jeho hlavního města. Ve Vídni 
navštívili zahradu zámku Schönbrunn, katedrálu 
Stephansdom, nádvoří hradu Hofburg a procházku 
města zakončili na vídeňské radnici s vánočními 
dílnami. Žáci také dostali rozchod na vídeńském 
tržišti před radnicí, kde si mohli vyzkoušet 
nakupování v cizím jazyce. 
Výlet se vydařil a plni vánoční atmosféry se všichni 
v pořádku vrátili zpět. 

Mgr. Marcela Josefíková  
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Bruslím, bruslíš, bruslíme 
V pátek 13. prosince bruslili žáci z 1. i 2. stupně, bruslily paní 
učitelky, bruslili páni učitelé, bruslili i rodiče. Vlastně rodiče 
nebruslili, ale kdyby chtěli, tak by to určitě šlo. Bruslení je prostě 
prima. Velcí kluci si zahráli hokej, ti menší si také hezky „zařádili“, 
děvčata se snažila ukázat onu elegantnější tvář tohoto krásného 
sportu, zkrátka jsme si to všichni užili. A navíc jsme si téměř dvě 
hodiny mohli myslet, že nastala zima. Teplé oblečení, příjemné 
mrazení … Kéž bychom mohli letos bruslit (venku), lyžovat, 
sáňkovat, stavit sněhuláky, koulovat se i v nižších nadmořských 
výškách! 

Mgr. Šárka Votavová   

Vánoční besídka 1.stupně 
Ve středu 17. prosince se v malé tělocvičně ZŠ Na výsluní 
sešly děti 1. stupně a děti z MŠ Radlice, aby si společně 
zazpívaly, zatančily a zahrály pohádku. 
A tak se zpívaly koledy, Maruška přinesla králi sůl, 
zatančil si čert s Káčou, Mrazík se vyřádil s děvčaty – 
vločkami, přednášely se vánoční básničky, Dvanáct 
měsíčků potrestalo macechu, děti si vyslechly hru na 
flétnu a housle. 
Závěrem zazpívala děvčata z osmých a devátých tříd 
Tichou noc a děti z MŠ Radlice předvedly hezké pásmo o 
Ježíškovi. 

Každé vystoupení bylo poutavé, barevné a veselé. S přáním krásných Vánoc se děti asi po 
hodince rozešly. Vánoční besídka se vydařila, všichni byli spokojeni. 

Mgr. Kryštofová Miloslava  

 

LVVK ZŠ Na Výsluní 
Dne 18.ledna 2009 se zúčastnili žáci 7.ročníku ZŠ Na 
Výsluní se svými učiteli svého prvního lyžařského 
výcvikového kurzu ve Velkých Karlovicích. Z původních 
30 žáků odjelo jenom 21, poněvadž chřipkové 
onemocnění na naší škole bylo v plném proudu. 
Ubytovaní byli ve srubech přímo na velké sjezdovce 
Machůzky dlouhé 1050 m. Přes veškerou snahu 
vyučujících jim počasí nepřálo a prožívali týden jarního 
oteplení, sice se sněhem,ale mokrým. Podle své 
výkonnosti byli rozděleni do družstev, ve kterých se 
pod vedením zkušených pedagogů učili mnozí prvním 
obloučkům na lyžích. Lyžařský kurz proběhl bez 
zranění a všichni se po namáhavém týdnu vrátili 
24.ledna opět rádi do školy. 

Mgr.Láska Jaromír   

Rozšiřující lyžařsko-snowboardový kurz žáků školy 
Ve dnech od 1. do 7.února se žáci 5.,8. a 9. tříd zúčastnili rozšiřujícího lyžařsko-snowboardového 
kurzu ve Velkých Karlovicích-areálu Machůzky. 
I přes mírnou nepřízeň sněhové nadílky kurz proběhl velmi hladce a všechny plánované aktivity a 
cíle byly splněny, a to jak díky kvalitní prací instruktorů, tak i přístupem dětí. 
Žáci dokázali, že i přes velký věkový rozdíl (5.-9.třída) se dokáží společně zabavit na velmi dobré 
úrovni. To dokázali během společných večerních zábavních programů, které si sami připravovali. 
Náš společný pobyt na Machůzkách vyvrcholil karnevalem masek a závodem na slalomové trati. 

 
                          Mgr.Láska Jaromír   

PDF vytvořeno zkušební verzí pdfFactory www.fineprint.cz

http://www.fineprint.cz
http://www.fineprint.cz


  30 

Recitační soutěž 1.stupně 
Ve středu 18. února se finalisté z třídních kol recitační soutěže shromáždili ve školní knihovně. 
Kromě učitelské poroty přišli naše nadané recitátory a recitátorky podpořit i jejich spolužáci, kteří 
je po celou dobu podporovali a vytvářeli pozorné, naslouchající publikum. 

Mgr. Marcela Zetíková  

Okrskové kolo recitační soutěže 
Dne 25. 2. proběhla pod záštitou Městské knihovny 
Uherského Brodu na Domě dětí a mládeže recitační 
soutěž. Naše škola vyslala devět nejlepších recitátorů, 
kteří se svého úkolu zhostili s chutí a nadšením. 
Soutěžilo se ve 4 kategoriích podle tříd. Hojný počet 
soutěžících vypovídal, že nepůjde o snadný úkol, ale 
naše děti se s tím vypořádaly na výbornou. O tom 
svědčí i obrovský úspěch našich žáků. Získali jsme dvě 
1. místa ve 2. (4.-5. třídy) a 3. (6.-7. třídy) kategorii a 
velký úspěch jsme zaznamenali v nejstarší a i nejtěžší 
kategorii 8. a 9. tříd, když se žákyně umístila na 
krásném 2. místě. 
Všem našim recitátorům děkujeme za jejich SKVĚLOU 

reprezentaci a umístěným dívkám přejeme hodně štěstí v dalším kole, které se koná na konci 
března v Uherském Hradišti. 

Mgr. Monika Machalová  

Stonožka spolu s námi pomáhá 
Také v letošním roce se naši žáci zapojili do charitativní 
akce, kterou vyhlásilo hnutí Stonožka – Děti na vlastních 
nohou. Výrobou velikonoční dekorace a především 
prodejem těchto výrobků před třídními schůzkami získali 
finanční částku, která poputuje na pomoc dětem do 
válkou postižených oblastí. 
Všem rodičů, kteří zakoupením výrobků přispěli, 
děkujeme. 

PeadDr. Dagmar Bistrá,  
   

 

Rej čarodějnic 
Tak jako každý rok , i v letošním školním roce se na naší 
škole pořádal REJ ČARODĚJNIC. Ve středu 29. dubna se 
před školou sešly různé druhy čarodějnic a čarodějů. Od 
ošklivých po pohádkové. Každé správně čarodějnici 
nesmělo chybět koště, špičatý nos s velkou bradavicí, 
dlouhá sukně s velkým množství kapes a kapsiček. Asi o 
půl desáté se na zahradě školy sešly děti z mateřských 
školek: školka z Havřic, z Mariánského náměstí, z Radlice 
a z Židovny. I malí školkáčci byli oblečeni  v 
čarodějnickém. Na zahradě školy byl pro všechny děti 
připraven zábavný program. Děti se tak mohly vydovádět 
při nejrůznějších hrách a soutěžích. Soutěžilo se v 
různých disciplínách: chytání netopýrů na udici, 

nafukování balónků, házení míčkem do pusy čarodějnice, skákání v pytli, ochutnávka nápoje, 
nošení pavouka, rozeznávání bublin, přeskakování papírového ohně a čarodějnický slalom na 
košťatech. Každý, kdo splnil všechny disciplíny, byl jmenovaný vyškoleným čarodějem nebo 
čarodějnicí. Strávili jsme spolu moc hezké dopoledne, máme spoustu zážitků, a tak se můžeme 
těšit zase za rok... 

Terezie Bauková 5.A. 
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 Školní vernisáž výtvarných prací 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jazykové mosty přátelství 

 
Ne nadarmo se říká, že jazyky hýbou světem. O tom 
svědčí i projekt s názvem Jazykové mosty přátelství, 
jehož součástí byla i naše škola. 
Dne 7.5. se osm nadšenců z řad 8.C vydalo vstříc 
cizojazyčnému klání v Uherském Hradišti pod záštitou 
ZŠ Unesco. Nejednalo se jen tak o nějakou soutěž 
v cizích jazycích, ale spíše o přehlídku jazykových 
dovedností dětí ze základních škol 
z uherskohradišťského okolí.  Úkol se skládal ze tří 
částí: ukázat znalosti o EU, předvést powerpointovou 
prezentaci o zemi, jež žáky oslovila, zahrát originální 
scénku ve zvoleném jazyce a v neposlední řadě omámit 
publikum a porotu svým cizojazyčným umem.  

Sálem Reduty se vznášela španělská, anglická, francouzská a německá slovíčka…  
Na chvíli jsme se díky úžasné kreativitě dětí ocitli v nádherné Francii, provoněné parfémem 
Chanel No 5, v sympatické horské hospůdce v Alpách, zatančili si žhavé španělské flamengo, 
snažili se vyřešit zločin, tleskali nejnovějším výkřikům francouzské módy a na úplný závěr jsme 
se nechali ukolébat pohádkou. Zkrátka fantazie a originalita měla svůj den! Výkony jednotlivých 
skupin byly výborné a stanovit „jedničku“ mezi všemi se zdálo zpočátku nemožné, avšak porota i 
tento tvrdý oříšek rozlouskla. I když ne všichni mohli být „ti první“, každý z účastníků si odnesl 
malou odměnu ve formě poukázky na nákup knihy, ale hlavně spoustu nových podnětů učit se 
cizím řečem a zdokonalovat se v nich. 
Osmi statečným „Výsluňákům“ patří vřelé díky za jejich ochotu a odhodlání se na projektu 
podílet, neboť i oni přispěli svou „anglickou cihličkou“ ke stavbě jazykového mostu přátelství. 
 

Mgr. Monika Machalová 
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Projekt Comenius 
 
Projekt s názvem Pohyb lidí v Evropě umožnil 
partnerským školám z Německa, Skotska a 
České republiky zlepšit jejich porozumění  pro 
dlouhodobé a rozvíjející se vztahy mezi lidmi 
v Evropě. Žáci a učitelé rozvíjeli své povědomí o 
kulturních a ekonomických výhodách pohybu lidí 
napříč Evropou. Zvláštní pozornost byla 
věnována integraci migrujících společností jak 
v současnosti, tak i v minulosti, prostřednictvím 
Cestovního alba, kam žáci zaznamenávali svůj 
evropský původ a zkoumání zážitků evropských 
pracovních migrantů. Projekt vytvořil pro žáky 
příležitosti pohybovat se v nových oblastech 
Evropy buď cestováním, prokousáváním se 
novými jazykovými obraty nebo výměnou mailů 

a dopisů. S použitím informační technologie členové každé školní komunity byli schopni 
navzájem komunikovat a spolupracovat nejen na hlavních produktech, ale také na doplňkových 
kurikulárních projektech, které je ještě více proevropsky sblížily. Tento proces postupně 
poskytoval motivaci k individuálnímu rozvoji jazykových dovedností, což bylo hlavně zřejmé, 
když žáci pracovali společně na mluveném slovníčku frází nezbytných při cestách Evropou nebo 
na práci na společném závěrečném videu. Právě plánování a produkce tohoto společného videa, 
jehož námětem byly zkušenosti z pohybu po Evropě, znamenalo vyvrcholení celého projektu. 
Studenti tak byli povzbuzováni k tomu, aby se věnovali různým individuálním cílům. Vzájemné 
vztahy pěstované během projektu, jak mezi partnerskými institucemi, tak mezi komunitami, ve 
kterých se nacházejí, zajistí, že mezikulturní dialog a uvědomění bude dlouhodobě udržováno. 
Projekt byl zahájen na podzim roku 2007 a ukončen poslední aktivitou-natáčením společného 
videa  při návštěvě skotské a německé delegace v naší škole koncem května 2009. 
Mezi hlavní cíle našeho partnerství patřily: 

1. Mezikulturní dialog 

• Vyzývat žáky, aby rozmýšleli o svém vlastním kulturním dědictví a kontaktech s Evropou 

• Rozpoznávat důvody pro pohyb po Evropě 

• Rozvíjet oceňování sdílené evropské identity 

• Zlepšovat kulturní porozumění 

2. Podpora jazykové výuky 

• Umožnit žákům stát se efektivními studenty mateřského jazyka i cizích jazyků 

• Motivovat studenty, aby se učili cizím jazykům 

3. Přístupnost pro všechny 

• Zajistit, aby prospěch z mezikulturního dialogu byl 
přístupný všem 

• Aktivně zapojit jakékoli migrační společnosti 

4. Rozvoj informační technologie 

• Rozvíjet použití technologie jako prostředku komunikace 

5. Osobnostní rozvoj 

• Rozvíjet sebedůvěru každého studenta 

• Rozvíjet povědomí o společném evroobčanství 

6. Národní priority 

• Realizovat projekt s ohledem na národní priority každého partnera 

Vlastní realizace projektu spočívala v práci žáků na zadaných úkolech, které zpracovávali doma 
nebo ve škole a následně je vyučující jazyků kompletovali a dávali jim podobu brožur, 
kompaktních disků, letáků nebo videa a fotografií. Tímto způsobem byly zhotoveny tyto výrobky: 
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• Evropské cestovní album 
• Powerpointová prezentace naší školy 
• Powerpointová prezentace cestovního alba  
• Mapa Evropy s vyznačenými destinacemi  
• Turisticko –informační a kulturní brožura o našem městě 
• Slovníčky nejpoužívanějších frází v cestovním ruchu v angličtině, němčině, češtině a 
francouzštině 
• Audioslovníček – namluvená podoba slovníčku 
• Brožura vánočních tradic a zvyků 
• CD s nahrávkami vánočních koled 
• Brožura velikonočních tradic a zvyků 
• Společné video se scénkami vztahujícími se k cestování po Evropě 
 

Na projektu v průběhu dvou let pracovalo přibližně 80 žáků 
a podílelo se na něm 7 učitelů. Spolupráce zahrnovala 
výměnné návštěvy v místě školy.  V říjnu 2007 naši školu 
navštívili zástupci partnerských škol z Rhauderfehenu v 
Německu a Laurencekirku ve Skotsku. První studentský 
seminář se konal v Laurencekirku v květnu 2008. Z každé 
školy se ho zúčastnili 4 studenti a 2 učitelé, stejně tak v 
říjnu 2008 se dalšího studentského setkání v Rhauderfehenu 
účastnili 4 studenti z partnerských škol a dva vyučující. Na 
těchto návštěvách, které byly zároveň pracovními 
setkáními, měli žáci možnost si prakticky vyzkoušet a ověřit 
vše, co se v obou jazycích naučili. Poslední studentské 

setkání proběhlo v naší škole v květnu 2009, kterým byl náš společný projekt završen.Studenti 
měli také možnost komunikovat se svými partnery na intranetu, který zřídila německá škola. 
Tam byly také ukládány hodnotící zprávy, které vedoucí každé 
partnerské školy po určitém období sepsali. Žáci také používali 
své e- mailové schránky pro komunikaci přes internet. 
S průběhem projektu a jeho výsledky byli seznamování všichni 
žáci naší školy prostřednictvím výstavek v prostorách školy, na 
školním webu byly uveřejňovány fotografie pořízené během 
návštěv a krátké zprávy o výjezdech.  
Závěrem lze říci, že naše trojstranná spolupráce byla nadmíru 
úspěšná a užitečná nejen pro žáky, ale i pro vyučující, kteří měli 
možnost poprvé pracovat se zahraničními školami tímto 
způsobem, ověřili si nové metody a formy práce a posunuli se dál 
při zdokonalování jazykové výuky. 
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Školní akademie 
 

Ve středu 27.května proběhla nejvýznamnější prezentační 
akce naší školy ve školním roce 2008- 2009 "Školní 
akademie" s tradičním slavnostním vyřazením žáků devátých 
tříd. Přišli nás pozdravit čelní představitelé města Uh.Brodu, 
především nás těšila účast pana starosty, zástupců školské 
rady, ale i rodičů a prarodičů, jako i bývalých žáků. 
Při letošní akademii jsme spojili celkem 3 důležité projekty. 
Jedním z nich byly finanční sbírky pro humanitární hnutí 
Stonožka, s nímž již celá léta spolupracujeme, žáci vyráběli 
před Vánocemi přáníčka a před Velikonocemi dekorační 
předměty, které se prodávaly a veškeré finanční příspěvky z 

těchto sbírek jsme právě tady předali ředitelce hnutí paní Běle Gran Jensen, která za námi 
přicestovala až z Norska. Naše práce pomůže nejen dětem v Afghánistánu, ale současně naučí 
žáky školy nestavět se k problémům světa lhostejně. 
Tento den dále oficiálně končil náš 3 letý jazykový projekt Comenius, akademie tedy měla 
mezinárodní účast, přivítali jsme na ní partnery ze Skotska a z Německa, naši žáci i učitelé s nimi 
prožili poslední společný prací nabitý týden u nás v České republice, kterému předcházely 
návštěvy našich žáků ve Skotsku a v Německu. 
Do třetice uzavřel svůj programově velmi pestrý rok školní klub - kluci a děvčata v  kroužcích  
trávili pravidelně svůj volný čas nácvikem nejrůznějších sportovních, tanečních či dramatických 
aktivit.  
U vchodu jsme nabízeli návštěvníkům výtisk posledního čísla školního časopisu. Závěr akce si 
děti užily v rytmu diskotéky.  Měli jsme skutečně radost, že jsme tolik pěkných aktivit zvládli. 
 

PaedDr. Dagmar Bistrá 
 

Ocenění žáků a pedagogů 
 
V pondělí 22. června 2009 proběhlo v obřadní síni Panského 
domu slavnostní ocenění nejlepších pedagogů a žáků 9. tříd 
základních škol. Významné ocenění převzali od starosty města 
Ing. Ladislava Kryštofa za IX.A Lukáš Kročil, za IX.C Marie 
Trtková a za dlouholetou pedagogickou činnost  Mgr. 
Miloslava Kryštofová. 
Všem oceněným blahopřejeme. 
 

 
Mgr. Šárka Votavová 

Školní cyklo-výlet  
Nově vznikl v letošním roce nápad podniknout s žáky 
výlet na kolech. Cílem červnového cyklovýletu bylo 
dorazit na kolech na Ordějovskou přehradu za 
Bánovem. Po cestě jsme ochutnali sucholožskou 
kyselku. Při akci nám vydatně asistovali policisté 
Městské policie. Jejich pomoc byla nedocenitelná, 
protože přece jen peloton 30 cyklistů bez jejich 
koordinace by na silnicích města způsobil potíže. Ale 
hlavně jsme díky nim zajistili bezpečnost při pohybu 
žáků po městských komunikacích. Jakmile jsme měli 
hranice města za zády, projížděli jme vždy hlavně po 
polních či lesních cestách, takže tam už jsme zvládali 
vše hravě. Počasí bylo dokonalé, nálada skvělá a v 

pondělí se zase někteří poptávali, kam pojedeme příště. Celá akce měla prověřit nejen zdatnost, 
rozvíjet poznávání krásné slovácké krajiny a malebných vesnic (mnozí byli na některých místech 
v nedalekém okolí poprvé), ale také naučit děti, jak se bezpečně pohybovat po komunikacích, 
jaké zásady jízdy na kole (samozřejmě s přilbou) je nutné dodržovat. Závěrem zdůrazňuji velké 
poděkování Městské policii Uherský Brod za skvělou spolupráci s naší školou.  
 

PeadDr. Dagmar Bistrá 
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Čilý jako rybička? 
 
Zda jsou děti opravdu čilé jako rybičky, jsme 
si mohli ověřit dne 2. 6. 2009, kdy se naše 
škola zúčastnila regionálních plaveckých 
závodů. V nelehkém souboji mezi 14 školami 
z celého okolí se nám podařilo získat 5 
medailí – za první třídu Šárka Kadlecová (2. 
místo), za druhou třídu Albert Šašinka (2. 
místo), Míša Juráková (3. místo) a za pátou 
třídu Šimon Grebík (2. místo). Největší obdiv 
patří zajisté našim nejmenším plavcům 
z první třídy (Šárka Kadlecová, Zdeněk 
Kopták a Dalibor Velecký), kteří vybojovali 
pro školu 2. místo ve štafetě. Celkově se 
naše škola umístila jako třetí. Přejeme hodně 
zdaru všem našim plavcům a krásné léto 
strávené samozřejmě u vody. 

 
Mgr. Michaela Zálešáková 

 
Legoland  2009 
 
V červnu 2009 jsme uspořádali pro žáky 2.stupně další náročnější zahraniční akci. Ve 
spolupráci s DDM Hluk jsme vyvezli 35 žáků školy do Dánska. Během 5ti denního zájezdu se 
žáci měli možnost projít  tradičním historickým městečkem (skanzen) Ribe, prohlédli si 
město a jeho památky (kostel a kašna Sv. Kateřiny, pěší zónu v Ribe – 750 domků je národní 
dánskou památkou, katedrály Ribe Kirkdom). Dalším 
návštěvním místem byl Esbjerg – největší přístav u 
Severního moře v Dánsku, rybí burza, návštěva 
Námořnického muzea, mořského akvária a tuleňária. U 
břehu Severního moře jsme nasbírali mušličky  a 
obdivovali další turistickou atrakci - skulpturu čtyř mužů 
vyhlížejících na moře, která byla postavena jako pocta 
všem námořníkům i moři. Ubytovaní jsme byli v příjemně 
zařízených chatičkách kempu v Hampenu. Zde děti rády 
využily nabízené atrakce - lanovka, skákací peřina, 
trampolíny, trojkolky apod.).Hlavním cílem trasy však byl 
dánský Legoland poblíž města Billundu. Na jeho zábavně-
vzdělávacích atrakcích jsme strávily 2 dny a vydrželi 
bychom i více. Náročná cesta vedla z Uherského Brodu – 
Praha – Petrovice – Drážďany – Berlín – Hamburg – Flensburg - Ribe – Esbjerg – Hampen a 
Billund. ?yslím, že pro všechny děti byl tento zájezd přitažlivou a nezapomenutelnou akcí, která 
nejen pobavila, ale i vzdělávala.      PaedDr. Dagmar Bistrá 
 
Škola v přírodě – Jelenovská 

 
Konec školního roku strávily děti z 1. stupně 
v přírodě. Třetí, čtvrtý a pátý ročník vyrazil 
v pondělí 15. června směrem Valašské 
Klobouky. Nedaleko tohoto malebného 
městečka se nachází hotel Jelenovská, který se 
pro žáky i tým učitelů a vychovatelů stal na pět 
dnů místem zábavy, odpočinku i vzdělávání. 
Vždy dopoledne se učilo, odpoledne se pak 
sportovalo, závodilo, dva večery se i plavalo 
(bazén je součástí hotelu). Ve středu jsme 
navštívili Ekocentrum Kosenka (Valašské 
Klobouky) a prohlédli jsme si pravou valašskou 
světnici, také jsme byli zasvěceni do „tajů“ 
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některých lidových řemesel. Ve čtvrtek jsme se vydali na prohlídku hradu Brumov. Skvělým 
zakončením našeho pobytu byla diskotéka, na které se nejen tančilo, ale i soutěžilo (např.  
ve zpěvu).  
Díky pestrému programu i krásnému počasí se letos škola v přírodě opět vydařila. 
 

Mgr. Michaela Žáková 
 
 
 
Náš úspěch na  pátém ročníku soutěže Mládí kraje, vyhlášení v Uherském Brodě  

 
ZLÍN – Slavnostní vyhlášení pátého ročníku soutěže 
Mládí kraje na téma „Kouzlo Zlínského kraje“ se 
uskutečnilo za účasti radního Zlínského kraje pro 
oblast školství, mládeže a sportu Josefa Slováka v 
Muzeu Jana Amose Komenského v Uherském Brodě. 
Na akci dále kromě oceněných žáků nechyběli 
představitelé škol, starostové měst a obcí a další 
hosté.   

Soutěž byla určena pro 8. a 9. ročníky základních 
škol, adekvátní ročníky víceletých gymnázií a nově 
také pro základní umělecké školy. „Do soutěže se 
letos zapojily také základní umělecké školy. Soutěž 
vyhlásil ve spolupráci s Odborem školství, mládeže a 

sportu Krajského úřadu Zlínského kraje v únoru tohoto roku radní ZK Mgr.J.Slovák. Celkem se jí 
zúčastnili žáci ze 34 škol našeho kraje, kteří vyráběli v maximálně tříčlenných týmech libovolný 
plakát na dané téma. Hodnotící komise následně vybrala v každé kategorii tři nejlepší. Vítězná 
dílka mladých tvůrců budou jsou od 29. června do 12. července k vidění v přízemí Baťova 
mrakodrapu ve Zlíně. 

Pracovní tým naší školy žáky Tomáše Rachůnka a Davida Lásku vedla vyučující výtvarné výchovy 
paní Mgr.Stanislava Chernelová. Jejich práce získala nejvyšší ocenění v kategorii základních škol. 

Výsledky - Kategorie A - základní školy: 
1. místo: ZŠ Uherský Brod, Na Výsluní 2047 – Tomáš Rachunek, David Láska  
2. místo: ZŠ UNESCO, Uherské Hradiště – Ivana Stromková, Alena Ngo-Thi  
3. místo: ZŠ Mánesova Otrokovice – Kamil Holub, Filip Reiskup 
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Nejvýznamnější akce školní družiny 

Zpráva školní družiny za školní rok 2008/2009 
 

V prvním pololetí navštěvovalo školní družinu 58 dětí, ve 
druhém 54 dětí prvního až pátého ročníku. Naše činnost 
vycházela ze Školního vzdělávacího programu zájmového 
vzdělávání a z Nástinu práce, který připravujeme vždy 
začátkem školního roku s ohledem na plán akcí školy. 
I v tomto roce jsme kromě pravidelné činnosti připravily pro 
děti spoustu mimořádných akcí (viz. příloha). V září se děti 
seznámily s nevidomým člověkem a jeho vodícím psem, 
v říjnu s paní na vozíčku, a dozvěděly se o mnoho zajímavého 
o životě lidí s handicapem. Za dětmi přišel též chovatel 
králíků ukázat dětem své ušáky, člen souboru Olšava dětem 

přiblížil fašankové tradice a povyprávěl o folklóru v našem regionu, člen klubu YO-YO předvedl 
dětem své umění a umožnil dětem vyzkoušet si základní prvky, na hvězdárně se děti kromě 
pozorování Slunce dalekohledem dozvěděly spoustu věcí o 
vesmíru, při návštěvě u skautů si mimo zajímavých her 
vyzkoušely i stezku odvahy, na návštěvě u chovatele 
drobného ptactva se seznámily s dalším oborem a mohly si 
tak udělat obrázek o smysluplném využívání volného času. 
Bohužel, lidí ochotných přijít za dětmi v brzkých odpoledních 
hodinách, kteří by předvedli dětem něco zajímavého a „nebáli 
se“ dětského kolektivu, je čím dál méně a pro současné děti 
je aktivita mimo areál školy „náročná“ na přecházení ze školy 
a do školy. 
Snažíme se o to, aby děti nebyly sobecké a bezcitné, a proto 
se už dlouhé roky zapojujeme do hnutí STONOŽKA. Letos jsme výrobou velikonočních drobností 
a jejich následným prodejem mohli na konto hnutí přispět částkou 1100,- Kč, což je vzhledem 
k nízkému věku našich dětí velká suma. 

Díky ochotě pánů učitelů z druhého stupně jsme v odborných 
učebnách mohli pozorovat chemické a fyzikální pokusy, asistovat 
při nich a seznamovat se s tím, co děti čeká při výuce na vyšším 
stupni. 
V zimním období jsme s dětmi pravidelně navštěvovali solnou 
jeskyni. Protože zájem ze strany rodičů byl veliký a kapacita 
jeskyně malá, byly děti rozděleny do čtyř skupinek. Vzhledem 
k organizační náročnosti však budeme zvažovat, zda do solné 
jeskyně budeme docházet i v příštím školním roce. 
V průběhu školního roku jsme se zúčastňovali všech akcí 

školních družin uherskobrodského okrsku. V lednu až květnu jsme docházeli na DDM na Ligu her 
ŠD, kde jsme měřili své schopnosti ve stolních hrách s dětmi z dalších 5 školních družin. 
V okrskové recitační soutěži získala cenu poroty naše prvňačka Adélka Bartošová, v okrskové 
výtvarné soutěži bohužel naši soutěžící neuspěli, stejně jako v soutěži lidových písní „Brodský 
zpěváček“ (pořádala naše ŠD) a v dopravní soutěži. Úspěšní však byli naši družináři na Sportovní 
olympiádě školních družin (pořádala naše ŠD): A. Němečková – 1.místo v hodu kriket. míčkem, 
T. Havránek – 1.místo v běhu na 50m, J. Vítek – 2.místo v hodu, B. Krejčiříková – 3.místo ve 
skoku dalekém, M. Juráková – 1.místo v běhu, 3.místo v hodu. 
Velmi dobré vztahy máme s rodiči našich svěřenců. Svědčí o tom mimo jiné i velká návštěvnost 
rodinných příslušníků (rodičů, sourozenců, babiček, tetiček) na vánočních a velikonočních 
dílničkách i na družinovém karnevalu.  
O spoustě akcí se mohla veřejnost dočíst v našich článcích v Brodském zpravodaji a na webových 
stránkách naší školy. Některé fotografie z akcí školní družiny byly použity i na propagačním CD 
naší školy na školní akademii. 
Závěrem bych chtěla jménem svým i jménem své kolegyně Hany Vanďurkové poděkovat vedení 
školy za vytváření dobrých podmínek a podporu naší práce. 
 

                   Dagmar Svobodová,  
vedoucí vychovatelka 
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Nejvýznamnější akce školního klubu 

ZPRÁVA ŠKOLNÍHO KLUBU ZA ŠKOLNÍ ROK 2008-2009 
 
LISTOPAD  
 
10.11 – 14.11. 
Žáci ve školním klubu kreslili vánoční pohlednice pro Stonožku. Dále pak vánoční pohlednice, 
které byly rozeslány jako vánoční pozdravy jménem školy. Do kreslení se zapojilo 15 žáků a 
tvořili 5 hodin. 
 
18.11. – 21.11. 
Jako každý rok i letos jsme si vyrobili ozdoby na vánoční stromeček. Tentokrát malé andílky 
z keramických květináčků. Na výrobě se podílelo 16 žáků ve 3 hodinách. 
 
PROSINEC 
 
5.12. 
Jako poděkování za naši aktivní činnost pro Stonožkou, jsme dostali pozvání od prezidentky 
nadace, paní Jensen, do pražské Lucerny, kde se konal vánoční koncert pro Stonožku. 
Po prohlídce vánoční Prahy jsme se přemístili do prostor Lucerny, kde se na nádherně vánočně 
vyzdobeném jevišti vystřídala řada hvězd. Vojta Kotek, Ewa Farna, Josef Vágner, paní Jensen a 
mnoho dalších lidí, kteří se snaží pomáhat Stonožce. 
Po skončení koncertu dostali naši žáci od paní Jensen upomínkovou knížku a CD J. Vágnera. 
Této krásné akce se zúčastnili vybraní žáci, kteří se nejaktivněji podílí na naší spolupráci s nadací 
Stonožka. (21 žáků, od 8:00 – 21:30) 
 
8.12. 
6 žáků věnovalo 1 hodinu zdobení vánočního stromečku, který bývá už tradičně umístěn ve 
vestibulu školy. 
 
LEDEN 
 
16.1. 
Děvčata byla pozvána, aby obohatila kulturní program na plese SOŠ, 
který se konal v brodském KD 
Nejdříve vystoupila z tanečním aerobikem a poté předvedla 
orientální tanec SAIED. 
(15 děvčat, 2 hodiny) 
 
ÚNOR 
19.2. 
Stejně jako v loňském roce i letos jsme byli osloveni, abychom 
přispěli do programu při vyhlašování sportovce roku. Naše škola 
vystoupila v úvodu a předvedla pásmo zpracované do hudby a 
obsahující různé sportovní aktivity probíhající na naší škole formou 
školních kroužků. Basketball, judo, gymnastika, taneční kroužek, 
aerobik…..(25 žáků, 3 hodiny) 
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21.2. 
Vystoupení děvčat z tanečního kroužku na sportovním 
plese v Uherském Brodě. Děvčata předvedla orientální 
tanec Saied a motýlí tanec „křídla“. 
(7 žákyň, 4 hodiny) 
 
BŘEZEN 
6.3. 
Naše škola se rozhodla podpořit Stonožku, se kterou 
aktivně spolupracujeme a uspořádali jsme velikonoční 
dílničky, kde žáci vyráběli různé velikonoční výrobky 
(kraslice, věnce, květináče, zajíčky ze slámy a podobně). 
Této akce se v prostorách učebny výtvarné výchovy a za 
pomoci p.uč. Chernelové zúčastnilo 26 žáků a věnovali 
výrobkům 5 hodin. 
 
23.3. 
Velikonoční jarmark 
V předvelikonočním období jsme uspořádali ve vestibulu naší školy prodej velikonočních výrobků. 
Výtěžek z prodeje byl věnován nadaci Stonožka. 
 
31.3. 
Vzhledem k velkému zájmu o velikonoční zajíčky ze slámy jsme s 1O žáky věnovali ještě 3 
hodiny ve školním klubu výrobě těchto roztomilých „ušáků“. 
 
DUBEN 
2.4. 
Soutěž v pódiových skladbách v Uherském Brodě. 
Naše děvčata z tanečního kroužku vystoupila 
v nových kostýmech se svojí skladbou „Sluníčka 
z Výsluní“. I přes velké úsilí, snahu a aktivitu se 
děvčata bohužel neumístila. Přesto předvedla 
výborný výkon a vystoupení se jim podařilo. ( 16 
žákyň, 4 hodiny) 
 
24.4. 
Přehlídka pódiových skladeb v Bílovicích. Opět 
děvčata z tanečního kroužku předvedla svoji 
skladbu Sluníčka s Výsluní. (16 žákyň, 6 hodin). 
 
KVĚTEN 
12.5. 
Děvčata zahájila svým předcvičováním olympiádu školních družin pořádanou naší školní družinou 
na stadionu Lapač. (5 žáků, 1 hodina) 
 
26.5. 
Školní akademie pro spolužáky. Kulturní dům. (83 žáků, 4 hodiny) 
 
27.5. 
Školní akademie pro veřejnost a pozvané hosty. 
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Výsledky inspekcí a kontrol  

 

Provedené kontroly a jejich výsledky 

 

Dne 11.12.2008 proběhla kontrola Moravského zemského archivu v Brně – Státního 
okresního archivu Uherské Hradiště na základě zákona 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle zákona č.552/1991 Sb., 
o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, státní kontrola. Předmětem kontroly byl 
spisový a skartační řád a ukládání dokumentů. Kontrolu provedli zaměstnanci MZA – 
Státního archivu Uh.Hradiště. Drobné nedostatky, které byly při kontrole spisové služby zjištěny, 
byly v den kontroly po poradě s kontrolními pracovníky odstraněny. 

 

Ve dnech 15.12.2008 – 9.1.2009 proběhla veřejnoprávní kontrola na místě ve smyslu § 13 
odst. 1 zákona 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o některých změnách 
zákonů (zákon o finanční kontrole) s odkazem na § 15 zákona 552/1991 Sb., o státní kontrole. 
Předmětem kontroly byla kontrola stravování, nákladů na stravování a jejich úhrady, 
stanovení kalkulace obědů a dodržování platných předpisů. Kontrolu provedla interní 
auditorka Ing. L.Kostelníková z pověření starosty Města Uh.Brod. V oblasti kontroly závodního 
stravování byla na základě podnětu auditorky provedena opatření v odděleném účtování 
doplňkové a hlavní činnosti, došlo k přehodnocení ceny potravin a nové provedení kalkulace 
stravného. V oblasti školního stravování jsme v rámci nápravných opatření překvalifikovali 
zaúčtování věcných režií cizím příspěvkovým organizacím  a připravili pro tyto nové dodatky 
smluv. Pro několik málo zjištěných případů neoprávněného vyplácení zvýhodněného stravného 
za neodhlášené obědy zaměstnanců na pracovní cestě došlo  k nápravě  tak, že tyto obědy 
v souladu s legislativní úpravou zaměstnanci doplatili plně.  

 

Ve školním roce 2008-2009 nebyla provedena žádná kontrola české školní inspekce.  
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Základní údaje o hospodaření školy 

 
Příjmy celkem (bez státních prostředků): 8.002.128,00 
Příjmy od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců 1.678.183,00 
- školné 44.300,00 
- stravné 1.633.883,00 
Příjmy z hospodářské činnosti: / 
Ostatní příjmy: 6.323.945,00 
- příspěvek zřizovatele 4.832.875,00 
- dary 54.289,00 
- ostatní 1.436.781,00 
  
 
Provozní výdaje celkem: 8.000.232,00 
Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 8.000.232,00 
- náklady na platy pracovníků školy z prostředků obce 231.717,00 
- ostatní osobní náklady (dohody) 140.460,00 
- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně FKSP 91.951,00 
- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 19.772,00 
Ostatní provozní náklady: 7.516332,00 
- údržba 1.094.458,00 
- el. energie 259.652,00 
- voda 386.481,00 
- plyn 1.597.347,00 
- všeobecný materiál 321.350,00 
- DDHM 778.609,00 
- potraviny 1.633.883,00 
- poštovné 4.799,00 
- telefony 69.531,00 
- služby 1.276.731,00 
- odpisy 93.491,00 
  
 
Hospodářský výsledek v Kč: 1895,57 
 

 

Tvorba fondů 

                                        
                            Stav 1.1.2008         Tvorba                    Čerpání                        Zůstatek k 31.12.2008 

Rezervní fond     *   22675,61 60808,00 54289,00 29194,61 
Investiční fond    * 154209,40 93490,60 195706,00 51994,00 
Fond odměn 0 0 0 0 
FKSP 21557,20 183364,00 176829,04 28092,16 
* včetně vyplnění tabulek k fondům 

Tatiana Jančová,  
                                                                                                            účetní školy 
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Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních 
programů a projektů 

 

 

Koncepce rozvoje cizích jazyků 

 
Od začátku mého působení ve funkci ředitelky škola cíleně sleduje koncepci rozvoje cizích jazyků 
a jejich zavádění do výuky napříč předměty. Naším cílem je zvýšit kvalitu jazykového vzdělávání 
tak, aby žáci získali takovou jazykovou vybavenost, která jim umožní získat druhou jazykovou 
gramotnost, umožní jim bezproblémovou komunikaci v rámci EU jak v soukromém, tak i 
profesním prostředí.   
Svůj cíl naplňujeme jednak zavedením a realizací rozšířené výuky cizích jazyků pro žáky na 
druhém stupni školy (od roku 2002, zapracováno do ŠVP v roce 2007), pravidelně realizujeme 
zahraniční jazykově-poznávací kurzy, dále zapojováním žáků do mezinárodních projektů a 
dvoujazyčným vzděláváním na 1.stupni. Pro žáky 1. i 2. stupně jsme zavedli v minulém školním 
roce bilinguální vzdělávání při výuce některých předmětů (vyřízeno povolení z rozhodnutí MŠMT 
ze dne 15.12.2006 – zapracováno do ŠVP), na 2.stupni jsme však od bilinguální výuky v tomto 
školním roce upustili z personálních důvodů.   Pro mladší žáky do 5.třídy ZŠ zajišťujeme rozvoj 
jazykových kompetencí hodinami výuky angličtiny již od 1.třídy, zavádíme doplňkový program 
CLIL pro žáky na 1.stupni („Contend and Language Integrated Learning“, tzn.obsahově a 
jazykově integrované vyučování) .  
V roku 2007 jsme zapojili naše žáky vyšších ročníků a učitele cizích jazyků  do mezinárodního 
projektu financovaného EU v programu Comenius (partneři Skotsko, Německo), ukončení projetu 
červen 2009. 
Od září 2008 do dubna 2009 spolupracují nejmladší žáci s  anglickou školou v Tetfordu,  byli 
zapojeni žáci 1.stupně do projektu „Teddy Bear Edward“ pro nejmladší věkové skupiny žáků. 
 
Vazba na důležité dokumenty. 
1. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání 
2. Program Centra moderních jazyků při Radě Evropy v Grazu 
3. Evropské Portfolio 
4. Společný evropský referenční rámec pro jazyky 
 
Souhrn probíhajících činností v oblasti CJ: 
ü Výuka angličtiny zařazena od 1.třídy – doložitelné v ŠVP, třídní knihy 
ü Bilinguální výuka na 1.stupni – výstupy tematické plány práce, výpis z rejstříku školy, 

ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost 
ü Doplňkový program nové výukové metody CLIL ve vybraných třídách – zápisy 

z metodických schůzek, ukázkové hodiny pro rodiče a veřejnost 
ü Rozšířená výuka cizích jazyků na 2.stupni – ŠVP, třídní knihy 
ü Zahraniční jazykově-poznávací zájezdy – dokumentace předmětové skupiny CJ, výroční 

zpráva školy, účetní doklady školy  
ü Aktivní a pravidelná účast na jazykových soutěžích – výroční zpráva školy 
ü Mezinárodní projekty - jazyková portfolia žáků, nástěnky ve škole 
ü Tvorba a koordinace projektu do OP VK – 16.5.2008 - Výuka anglického jazyka napříč 

1.stupně ZŠ ve vzdělávacím systému v rámci OP VK číslo prioritní osy 1, číslo oblasti 
podpory 1.1 v 1.kole výzvy, globální grant Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském 
kraji – pošta školy, další přepracování stejného tématu – březen 2009 – nepodáno 
z důvodu technického problému v benefitu, který v časové tísni nedokázal vyřešit ani 
odborník na el.formuláře. 
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Koncepce enviromentální výchovy 

 
Další aktivity, kterými naplňujeme náš ŠVP Otevřená škola se věnují koncepci enviromentální 
výchovy a jejího zapracování do výuky 
 
Projekt „Recyklohraní“. Od září školního roku 2008/2009 jsme  žáky naší školy zapojili do 
projektu Recyklohraní. Cílem tohoto programu je zpětný odběr drobných elektrozařízení a baterií, 
spojený s osvětovou činností v oblasti třídění a recyklace odpadů ve školských zařízeních v ČR. 
Tento projekt je pořádán pod záštitou ministra školství Ondřeje Lišky. 
Sbíráme použité baterie ze svítilen, hraček, elektroniky, dálkových ovladačů, hodin, zvonků, 
mobilních telefonů apod. Dále sbíráme drobná elektrozařízení jako jsou rádia, MP3 přehrávače, 
discmany, kalkulačky, telefony, elektrické hračky, drobné počítačové vybavení a další. Za sběr, 
ale též za zodpovězení otázek a plnění dalších úkolů budeme získávat body, které pak ve 
specializovaném internetovém obchodě vyměníme za zajímavé odměny. 
 
Projekt „Sběr víček od PET lahví“. Od loňského školního roku jsme zapojili školu do programu 
firmy PURUPLAST v Kostelanech nad Moravou sběr víček od PET lahví. Firma víčka přepracuje a 
vloží jim novou hodnotu. Dosáhneme tím hned několika efektů – chráníme životní prostředí a 
přírodní zdroje a hlavně, za víčka se platí.  
 
Projektem "Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení" Ministerstvo 
životního prostředí navazuje na naše regionální programy v oblasti odpadového hospodářství. 
Projekt je financován z prostředků Priority 4 – Technická pomoc Operačního programu 
Infrastruktura (dále OPI), které jsou čerpány z Evropského fondu pro regionální rozvoj (ERDF). 
Účelem projektu je propagace Operačního programu Infrastruktura a čerpání prostředků z fondů 
Evropské unie. Propagačním prostředkem byly  zvoleny sady sběrných nádob na třídění odpadu, 
čímž tento projekt získává mnohem hlubší a praktičtější význam a není „pouhou“ reklamou. 
Používáním tohoto druhu propagačního materiálu jsou jeho uživatelé podporováni k třídění a tím 
dojde ke snížení množství směsného komunálního odpadu.  
 
 
Souhrn probíhajících činností v oblasti envirom.výchovy: 
 
ü Projekt „Recyklohraní“ – web.stránky školy 
ü Projekt „Sběr víček od PET lahví“ – web.stránky školy 
ü Projekt "Sběrné nádoby do veřejných institucí, a zejména do školských zařízení" – budova 

školy 

Koncepce zavádění moderních metod práce do vyučování  

Zavádění moderních technologií při výuce vidím především úzce spjatou se schopností 
vyučujících využívat moderní procesy a zařízení, tedy s celoživotním vzděláváním. Z toho plyne 
záměr vedení školy upřednostňovat vzdělávání učitelů v oblasti ICT technologií, využívání 
interaktivních programů, e-learningu, moderních informačních zdrojů – internetu při výuce.   
Efektivní využití informačních a komunikačních technologií  a obsahové zapracovávání do hodin 
přináší vyšší motivaci žáků. Pořízením a aktivním využíváním 3ks interaktivních tabulí na naší 
škole tento cíl naplňujeme.    
Dotační program: Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách a projekt Soutěžní 
přehlídka projektu „Jazykové mosty přátelství“ je mezipředmětovou záležitostí a téměř z 50ti 
procent je zpracováván prostřednictvím PC programů. 
 
 
Souhrn probíhajících činností a jejich doložení v oblasti zavádění moderních metod 
vyučování: 
ü využívání interaktivní tabule – ukázkové hodiny pro veřejnost 
ü využívání výukových programů – běžná praxe v hodinách 
ü projekt „Jazykové mosty přátelství“ – smlouva se ZŠ Unesco UH 
ü projekt „Finanční gramotnost IT hrou“ – prohlášení o partnerství  
ü příprava žáků na ICT soutěže – výsledkové listiny 
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Koncepce prevence sociálně-patologických jevů 

Aktivní řízení a spolupráce v oblasti prevence sociálně patologických jevů s výchovným poradcem 
školy, metodikem prevence, školní psycholožkou a externími pomáhajícími institucemi.   
 
Souhrn probíhajících činností v oblasti sociálně – patologických jevů a jejich doložení  
ü Skupinové aktivity ve třídách (zážitkové programy s důrazem na spolupráci třídního 

kolektivu, nastavení pravidel chování a diagnostikou možných skrytých problémů) – 
měsíční rozpisy činností 

ü Individuální práce s žáky (reflexe vlastního chování, podpora sebevědomí, rozbory pozic a 
vztahů, krizová intervence) - měsíční rozpisy činností 

ü Spolupráce na úrovni pedagogického sboru(rozbory diagnóz, konzultace, odborná 
doporučení, semináře, pracovní setkání s vedením školy) 

ü Spolupráce s rodiči (rozbory a konzultace, zprostředkování kontaktu s jiným odborníkem) 
– pravidelné konzultace 1x za měsíc, mimořádné návštěvy, zápisy z jednání 

ü Naplňování preventivního programu – celoroční plán činností, zápisy v třídních knihách  
 
b) Tvorba a koordinace vzdělávacích projektů 
   
Přehled podaných žádostí o dotace a partnerství v projektech, 
probíhající akce – roky 2008,2009 
 
Vyhlašovatel  Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
 
Dotační program: Rozvojový program Podpora výuky cizích jazyků ve školách ve školách v roce 
2008 
Název projektu: Soutěžní přehlídka projektu „Jazykové mosty přátelství“ 
Datum podání: 10.3.2008 
Výše požadované dotace: 51.400,- Kč 
Výše získané dotace: 51.400,- Kč 
Stav projektu – probíhá  leden – červen 09, jsme zapojeni jako partneři 
Míra zapojení: partner 
 
Vyhlašovatel - Krajský úřad Zlínského kraje 
 
Oblast podpory:  Program I - Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a 
nestátními neziskovými organizacemi 
Název projektu: Úvod do práce s interaktivními metodami pro učitele základní školy 
Datum podání: 30.1.2009 
Výše požadované dotace: 31.000,- Kč 
Výše získané dotace: 
Stav projektu – očekáváme vyrozumění 
Míra zapojení: žadatel 
 
Oblast podpory:  Program I – Mimoškolní aktivity 
Název projektu: Soutěže školních družin uherskobrodského okrsku 
Datum podání: 30.1.2009 
Výše požadované dotace: 26.000,- Kč 
Výše získané dotace: 20.000,- Kč 
Stav projektu –  zahájen 
Míra zapojení: žadatel 
 
 
Vyhlašovatel –  Nadace děti-kultura-sport 
 
Oblast podpory: Milionový grand na podporu školství a zájmové činnosti 
Název projektu: Jak k jídlu, tak k dílu (příspěvek na vybavení cvičné kuchyňky) 
Datum podání: 26.5.2008 
Výše požadované dotace: 30.000,- Kč 
Výše získané dotace:        20.000,- Kč 
Stav projektu – ukončeno k 31.3.2009 
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Míra zapojení: žadatel 
 
Oblast podpory: Milionový grand na podporu školství a zájmové činnosti 
Název projektu: Dopravní hřiště pro všechny (příspěvek nepořízení dětských kol a cyklistických 
přileb) 
Datum podání: 26.5.2008 
Výše požadované dotace: 40.000,- Kč 
Výše získané dotace:        30.000,- Kč 
Stav projektu – ukončeno k 31.3.2009 
Míra zapojení: žadatel 
 
 
 
Vyhlašovatel – Comenius ( Education and Culture Lifelong learning programme) 
 
Oblast podpory: Schoul Partnerships – Partnerství škol 
Název projektu: Movement of people in Europe (partneři : Skotsko, Německo) 
Datum podání: 27.3.2007 
Výše požadované dotace: 300.000,- Kč 
Výše získané dotace:            8.160    EUR 
Stav projektu – běží, ukončen bude  k 31.7.2009 
Míra zapojení : žadatel  
 
Vyhlašovatel – Zlínský kraj a ESF EU 
 
Oblast podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  
oblast podpory 1.1,  1.kolo výzvy 
Název projektu: Výuka anglického jazyka napříč předměty 1.stupně ZŠ ve vzdělávacím systému 
CLIL 
Datum podání: 16.5.2008 
Výše požadované dotace:  7 mil. 
Stav projektu:  projekt nebyl podpořen 
Pozn.: přepracovaný projekt se nepodařilo v 2.kole výzvy v dubnu 2009 podat kvůli potížím 
s benefitem – elektronickým formulářem 
Míra zapojení : žadatel 
 
Oblast podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  
oblast podpory 1.3,  1.kolo výzvy 
Název projektu: Kapitán 
Datum podání: červen 2008 
Výše požadované dotace: 3,5 mil. 
Stav projektu:  projekt nebyl podpořen 
Míra zapojení : žadatel     
 
Oblast podpory: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,  
oblast podpory 1.1,  2.kolo výzvy 
Název projektu: Finanční gramotnost IT hrou 
Datum podání: 26.3.2009 
Míra zapojení : partneři 
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Závěr výroční zprávy 

 

Vzdělávání 

Vize vzdělávání, kterou naplňujeme naším školním vzdělávacím programem Otevřená škola, je 
naplňována v úrovni několika základních pilířů. Jde především o koncepci vytvoření optimálních 
podmínek ke vzdělávání (personální, materiální, atmosféra-klima škola), koncepci jazykového 
vzdělávání, koncepci enviromentální výchovy, koncepce prevence sociálně patologických jevů a 
to vše s respektem  na osobnost žáka a individuální odlišnosti jedince. 
 

Výchovné  a volno-časové aktivity školy 

Aktivity školy resp. všech jejích součástí (škola, školní družina, školní klub, dopravní 
hřiště) byly opět bohaté a pestré. Zorganizovali jsme několik akcí, které byly zařazeny nově jako 
Dental alarm, Helma je cool, školní cyklovýlet aj. Žákům byla nabídnuta účast v oblastech 
mimoškolního vzdělávání, enviromentální výchovy, sportovních činností, tanečních, pěveckých, 
tvořivých i akcí v rámci prevence sociálně-patologických jevů.   
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. V průběhu školního 
roku jsme se zapojovali do soutěží žákovské sportovní ligy. 

 

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. Jsme k dispozici zákonným zástupcům také prostřednictvím telefonu či e-mailové 
pošty. Po celý rok jsme nabízeli spolupráci v rámci konzultačních odpolední každé první pondělí 
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 dále 
prostřednictvím žákovských knížek, e-mailové korespondence a v poslední době čím dál častěji 
z webových stránek, které si zvykli navštěvovat. www. zsvysluni.cz   
Těší nás obzvláště nabídky rodičovské veřejnosti 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.  

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty  

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

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

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

3. V oblasti široké veřejnosti 
• Rodičovská veřejnost 
• SRPDŠ ( sdružení rodičů a přátel dětí školy ) 
• Ostatní veřejnost 
• Tisk 
• Televize 

 

Výchovné poradenství a minimální preventivní program 

Velkou oporou v oblasti prevence sociálně-patologických jevů se stala školní psycholožka. 
Spolu s metodičkou prevence, výchovným poradcem, třídními učiteli a ředitelkou školy v průběhu 
roku řešila problémy, které se vyskytly.  Na škole již tradičně pracoval  kvalifikovaný výchovný 
poradce, který se věnoval samostatně výchovné problematice, integracím žáků, ale také profesní 
orientaci a volbě povolání.  Metodička pověřená minimálním preventivním programem zpracovala 
celoroční plán práce tzv. minimální preventivní program, organizovala pro žáky především 
2.stupně přednášky a prožitkové programy. V průběhu roku však odešla na mateřskou 
dovolenou a její činnost převzala jiná kolegyně.  

 

Nejdůležitější pedagogické úkoly 

Za nejdůležitější pedagogické úkoly považujeme zapojení školy a hlavně žáků školy do projektů, 
které jsou blíže popsané v kapitole Zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů. 
Školní rok 2008-2009 byl na počet těchto aktivit nadstandardní. 
 

 

Modernizace materiálně-technických podmínek za uplynulé 
období 

Zásadní pro splnění hygienických požadavků, resp. bezpečnostních byla výměna stropního 
osvětlení obou tělocvičen a výměna osvětlení kmenových tříd pavilonu C. 

V měsíci červnu byla zahájena 2.etapa zásadní rekonstrukce školy – zateplení a výměna 
okenních výplní. Prostředky na výměnu oken a zateplení venkovního pláště včetně nové 
fasády byly získány zřizovatelem školy z fondů EU. Tyto opravy budou ukončeny v říjnu 2009. 
V srpnu 2009 byl na naší škole zahájen projekt „S Evropou naplňujeme odkaz Komenského – za 
vyšší úroveň základního vzdělávání. Tento projekt je spolufinancování Evropskou unií 
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci ROP Střední Morava.  
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Zřizovatel Základní školy Na Výsluní v Uherském Brodě Město Uherský Brod zrealizoval 
na škole v období červen - srpen 2009 následujících typy  učeben: jazyková, 
počítačová, multimediální  a informační kiosek v celkové částce necelých 4.mil. korun.  
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------------------------------------ 

 
V Uherském Brodě dne 8.10.2009     PaedDr. Dagmar Bistrá, 

ředitelka školy 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Na Výsluní: 
Dne: 
 
 

------------------------------------ 
 

Pavel Apoštol 
předseda školské rady 

 
 
 
 
 
Jeden originál předán zástupci zřizovatele: 
Dne: 
 
 

------------------------------------ 
 

Markéta Gajdůšková 
vedoucí odboru školství 
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Základní škola, Uherský Brod, Na Výsluní 2047, okres Uherské Hradiště 

 
 

Přílohy výroční zpráv 

Seznam příloh:  

Přehled prospěchu ve školním roce 2008/2009 

Souhrnná statistika tříd – 1.pololetí (hodnocení, průměrný prospěch, absence žáků) 

Souhrnná statistika tříd – 2.pololetí (hodnocení, průměrný prospěch, absence žáků) 

Souhrnná statistika tříd průměrného prospěchu v jednotlivých předmětech – 1.pololetí 

Souhrnná statistika tříd průměrného prospěchu v jednotlivých předmětech – 2.pololetí 

Přehled zapojení školy do sportovních soutěží 

Přehled zapojení školy do vědomostních soutěží 

Přehled zapojení školy do praktických soutěží 

 

www.zsvysluni.cz 
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