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2)  Základní údaje o škole 

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

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

IZO školy: 102 743 266  základní škola 

Součásti školy a jejich 

IZO: 

školní družina                   119 100 479 

školní klub                         119 100 941 

školní jídelna                     103 267 808  

dětské dopravní hřiště  

IČO: 70 932 310 

DIČ: 338 -70932310 

Zřizovatel: Město Uherský Brod, právní forma: obec, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, 

okres Uherské Hradiště, IČO: 00 291 463 

Ředitelka školy, 

statutární orgán: 

PaedDr. Dagmar Bistrá 

nám. Svobody 937, 688 01 Uh. Brod 

pověřena zřízením od 1. 8. 2000 do 31.7.2012,  

potvrzena ve  funkci po konkurzu k 1.8.2012 

konkurz – červen 2000, květen 2012 

jmenována do funkce – 1. 8. 2000, následně 1.8.2012 

Statutární zástupce 

ředitelky: 

Mgr. Šárka Votavová 

Jabloňová 2470, 68801 Uh. Brod 

výběrové řízení – květen 2006 

jmenována do funkce: 1. 8. 2006 

Kontakt na zařízení: Tel.: 572 634 460 

e-mail: dagmar.bistra@zsvysluni.cz 

web:www.zsvysluni.cz 

Založení školy: 1.9.1976 

Zařazení do rejstříku 

škol: 

poslední změna v zápisu  1. 9. 2009 

Identif. číslo ředitelství: 600 124 541 

Rada školy: poslední jmenování schváleno usnesením Zastupitelstva města č. 603/Z20/18       

ze dne 26.2.2018, na období 2018-2020 

Složení rady školy: 
Mgr. Jana Kovaříková                                          za zřizovatele, člen/ jmenování 26.2.2018 

Ing. Rostislav Rajchl                                             za zřizovatele, člen/ jmenování 26.2.2018 

Pavel Apoštol                                          za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 21.11.2017 

Gabriela Krajsová                                   za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 21.11.2017 

Mgr. Jana Němečková               za pedagogické  pracovníky školy, člen/ volba 23.1.2018 

Mgr.Vítězslav Janča                   za pedagogické  pracovníky školy, člen/ volba 23.1.2018 

mailto:dagmar.bistra@zsvysluni.cz
http://www.zsvysluni.cz/
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 3)  Vzdělávací program – učební dokumenty školy 

 

 

Výuka, vzdělávání a hodnocení žáků ve školním roce 2017-2018 ve všech ročních školy: 

 

1. –9. ročník 

 

vyučujeme dle  

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 

ŠVP ZV  „Otevřená škola“ 

 

 

Učební plány všech ročníků školy vytváří organizační a obsahové podmínky pro realizaci 

záměrů vzdělávacích programů a přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem 

žáků. 
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4) Charakteristika školského zařízení 

 

Škola má právní subjektivitu od 1.ledna 2002. Školní budova byla dostavěna v srpnu 1976. Zahájení 

provozu školy proběhlo ve školním roce 1976-1977.   

Škola je zcela zrekonstruovaná: 

➢ v letech 2008 a 2009 byla uskutečněna zásadní rekonstrukce budovy – zateplení a kompletní 

výměna oken.  

➢ průběžně jsou modernizovány především odborné učebny školy, významná byla 

rekonstrukce odborných učeben v roce 2009 z dotací ROP EU. Nově byly vybudovány 

učebny informatika, jazyková učebna, multimediální učebna.  

➢ v letech 2011 – 2012 pak byla soustředěna pozornost na opravy sociálních zařízení.  

➢ v roce 2012-2013 byl realizován další program v rozvoji vybavení odborných učeben, byla 

celkově zrekonstruována učebna biologie a nově vybudována učebna vlastivědy pro 

1.stupeň.  

➢ v letech 2014/2015 došlo k významné výměně podlahové krytiny, elektro-osvětlení a 

rekonstrukce šaten u tělocvičny 

➢ v roce 2017-2018 bylo nově zrekonstruováno DDH, přebudován školní archiv, opravena 

palubovka ve velké tělocvičně 

 

 

Prostorově a materiálně je škola nadstandardně vybavena 

 

Počet žáků: 222 ( k datu 30.6. 2018) 

Počet tříd:  13 

Počet oddělení školní družiny: 3 

Počet oddělení školního klubu: 1 

Počet učitelů: 21 

Počet vychovatelek: 4 

Počet asistentek: 4 

Počet správních zaměstnanců:  10 

Počet zaměstnanců školní jídelny: 10 

Počet odborných učeben: 16 

 

 

Počet tříd 
Počet žáků 

celkem 

Průměrný počet žáků 

na třídu 

Počet oddělení 

školní družiny 

Počet oddělení ŠK / 

počet kroužků 

13 222 17, 1 3 1 / 18 
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Počty žáků ve třídách 

 

třída 
počet 

chlapců 
počet dívek počet žáků celkem 

0.A(příprav. třída) 4 2 6 

1.A 9 11 20 

2.A 6 8 14 

2.B 9 4 11 

3.A 7 15 22 

4.A 10 7 17 

5.A 9 11 20 

6.A 12 7 19 

6.B 10 7 17 

7.A 18 10 28 

8.A 10 8 18 

9.A 7 5 12 

9.B 10 6 16 

celkem 121 101 222 

 

třída počet chlapců počet dívek počet žáků celkem 

1.stupeň 54 58 112 

2.stupeň 67 43 110 

celkem: 121 101 222 

 

5)   Informace o škole  

Charakteristika 
Škola je úplnou základní školou s komplexní péčí o své žáky. Naším cílem je poskytovat dětem kvalitní 

výuku, ale také aktivity ve volném čase. Žáci školy se účastní řady kulturních a výchovných programů, 

sportovních soutěží a olympiád. Během daného školního roku jsme využívali nabídky uměleckých 

agentur, žáci jejich prostřednictvím shlédli v uplynulém školním roce několik kvalitních koncertů, 

výchovně-vzdělávacích pořadů a divadelních představení. Školní družina nabízela 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 tradičně se v něm pracovalo formou nezávazných nabídkových činností, tak i formou 

pravidelné celoroční činnosti v kroužcích.  

Školní preventivní program 
Pořádali jsme akce v rámci školního preventivního programu dle předem stanoveného plánu, o jehož 

náplň se starala v průběhu minulého školního roku metodička prevence Mgr. Jana Němečková.  

Výběr a volba povolání  
Výběr a volbu povolání řešila s žáky výchovná poradkyně pro profesní orientaci Dr. Dagmar Bistrá.  

Výchovné poradenství Výchovné poradenství žákům spolu s individuálními potřebami v procesu 

vzdělávání zajišťoval výchovný poradce p. Mgr. Vítězslav Janča, komunikoval s PPP a SPC. Žákům, 

kterým byla přiznána podpůrná opatření, je škola zajistila a to jak zřízením předmětů speciální 

pedagogickém péče v různých ročnících, tak i pedagogické intervence, v několika případech 

zajištěním asistenta pedagoga. Závažnější výchovné ale i osobní problémy žáků ve spolupráci 
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s třídními učiteli řešila výchovná komise školy za pomoci školní psycholožky paní Mgr. Alice 

Kutnarové.  

Pracovníci školy 
Ve škole pracuje odborně kvalifikovaný tým pedagogických pracovníků, chod a správu jednotlivých 

součástí školy zabezpečují správní zaměstnanci.  

Vybavení školy 
Významnou předností školy je obsáhlé a moderní vybavení. Velkoryse je pojato množství odborných 

učeben a volnočasových prostor. V bezprostřední blízkosti pečujeme o přírodní areál, který slouží jako 

klidová zóna pro některé vyučovací cíle i volný čas. Prostory školy jsou vzhledem k současnému počtu 

žáků nadstandardní svou velikostí, jsou vzdušné.  Pro výuku tělesné výchovy využíváme kromě dvou 

vlastních tělocvičen také sportovní atletický stadion Lapač, dále krytý plavecký bazén Delfín nebo 

zimní stadion. Součástí školy je žákovská knihovna a učitelská knihovna. Žáci i zaměstnanci školy 

pracují na cca 100 počítačích připojených k internetu a propojených intranetem.  

Školní jídelna 
Žáci i zaměstnanci školy mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve školní 

jídelně s nabídkou dvou kvalitních hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Obědy ze školní  

jídelny odebírají další školské subjekty. Jsou to Katolická základní škola, Základní škola speciální 

a Základní škola praktická, Základní škola Havřice, Mateřská škola Havřice a Základní a Mateřská 

škola Újezdec. 

Lyžařský kurz  

Pro žáky prvního i druhého stupně jsme pořádáli lyžařský kurz v nedalekých Beskydech, který je pro 

děti sedmého ročníku součástí povinného výukového plánu, žáci z prvního stupně jej mají jako 

nabídkový. Pro ostatní ročníky jde o kurz doškolovací.  Žáci měli také možnost v tomto školním roce 

účastnit se specializovaného výcviku jízdy na snowboardech pod vedením proškolených učitelů TV. 

Adaptační kurz 
Naše škola organizovala i v tomto školním roce pro žáky šestého ročníku adaptační kurz, který 

má dětem pomoci přizpůsobit se novým podmínkám, novému prostředí a hlavně novému třídnímu 

kolektivu, mají zde také možnost v neformálních situacích poznat své nové třídní učitele. Tímto 

kurzem sledujeme primárně preventivní cíle.  

Škola v přírodě 

Pro žáky prvního stupně jsme organizovali školu v přírodě, která se konala v Brumově Bylnici. Žáci 

z přípravné třídy,  prvního až pátého ročníku se jej až na malé výjimky plně zúčastnili.  

Náboženství 
Žáci měli možnost navštěvovat nepovinný předmět náboženství od 1. do 9. ročníku, které probíhalo 

v kumulovaných skupinách: 1.sk./1.-2.ročník, 2.sk./3.ročník, 3.sk./4.-5.ročník, 4.sk./6.-9.ročník.  

Individuální vzdělávání 

Pro žáky 1. stupně, kteří na základě doporučení PPP pracovali podle individuálního vzdělávacího 

plánu, byl organizován dyslektický kroužek, děti se speciálními vzdělávacími potřebami docházely 

pravidelně během roku do dyslektických hodin, dařilo se jim tak částečně kompenzovat některé 

specifické obtíže. 
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6)  Organizace a provoz školy 

Provoz budovy určený pro žákovské vyučování je stanoven od 7:00 do 15:30 hodin. Vyučovací hodiny 

jsou 45 minut a učební plán je rozvržen dle stanoveného rozvrhu hodin. Velká přestávka v době od 

9:40 hodin je dvacetiminutová a během ní mohou žáci za dobrého počasí pobývat v přírodním atriu 

školy. V prostorách školy je k dispozici žákům i zaměstnancům školní kantýna a nápojový automat.  

 

Rozpis vyučovacích hodin:  Přehled odborných pracoven:  

1.hodina 08:00 – 08:45   1. velká tělocvična 

2.hodina 08:55 – 09:40   2. malá tělocvična - gymnastický sál 

3.hodina 10:00 – 10:45   3. jazyková učebna 1  

4.hodina 10:55 – 11:40   4. jazyková učebna 2  

5.hodina 11:50 – 12:35   5. učebna rodinné výchovy a společenských věd 

6.hodina 12:40 – 13:25    6. multimediální učebna  (žákovská knihovna) 

7.hodina 13:30 – 14:15   7. učebna informatiky – VYT 1 

8.hodina 14:20 – 15:05   8. učebna informatiky – VYT 2  

9. učebna výtvarné výchovy 

     10. cvičná kuchyně  

                                                                           11. učebna zeměpisu 

                                                                           12. učebna hudební výchovy 

                                                                           13. pracovna fyziky a chemie 

                                                                           14. pracovna biologie 

                                                                           15. dílna pro výuku s technickými materiály 

                                                                           16. učebna přírodovědných předmětů pro 1. stupeň 

 
 

 

 

Školní družina 
Funguje denně od 6.30 do 8:00 a od 11.30 do 16:30 hodin. Je určena pro žáky prvního stupně školy od 

prvního do pátého ročníku. Žáci zapsaní do školní družiny využívají dvě klubovny, přírodní dětské 

hřiště v areálu školy, dětské dopravní hřiště, jindy tělocvičny školy a navštěvují kroužky školní 

družiny dle nabídky. 

 

 

 

 

Školní klub 

Pracuje v různých aktivitách pro volný čas žáků dle rozvrhu celého pracovního týdne. Vedoucími 

jednotlivých kroužků jsou pedagogičtí pracovníci školy a externí pracovníci. Žáci využívají pro svou 

činnost klubovnu školního klubu, pracuje se v odborných pracovnách a v tělocvičnách školy. Žáci měli 
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možnost zapojit se do nabízeného programu, případně si plnit přípravu na vyučování a domácí úkoly. 

V roce 2017-2018 pracovalo na škole celkem 18 kroužků školní družiny a školního klubu. 

 

Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní čas.dotace  

1.  
Příprava na přijímací zkoušku 

z českého jazyka 
Mgr. Monika Smržová 1 

2.  Pedagog. intervence Mgr. Anna Hladilová 1 

3.  Sportovní kroužek Mgr. Anna Hladilová 1 

4.  Mini basketbal U10 Mgr. Petra Balijová 6 

5.  Basketbal hoši MU13 Ing. František Špaček 6 

6.  Cvičení z matematiky Mgr. Hana Habaníková 1 

7.  Judo závodní skupina žactvo 
Ing. Marcel Zbožínek 

Ing. Josef Kostka 
6 

8.  Judo závodní skupina mláďata 
Ing. Marcel Zbožínek 

Ing. Josef Kostka 
4 

9. Judo - přípravka 
Ing. Marcel Zbožínek 

Ing. Josef Kostka 
4 

10. Judo - začátečníci 
Ing. Marcel Zbožínek 

Ing. Josef Kostka 
2 

11. Florbal 1.st. Mgr. Petr Gabriel 4 

12. Čtenářský kroužek Mgr. Michaela Z. Zálešáková 1 

13. Čtenářská dílna Mgr. Dana Vráblíková 1 

14. Ped.intervence doučování 6.roč. Mgr. Dana Vráblíková 1 

15. Ped. intervence doučování 8.roč Mgr. Dana Vráblíková 1 

16. Matematika pro bystré hlavičky Mgr.et. Mgr. Lenka Bublíková 1 

17. Hodina pohybu navíc 
Mgr. Anna Hladilová 

Ing. Marcel Zbožínek 
3 

18.  Žákovský parlament Mgr. Jana Němečková 1 

 

Školní jídelna 

Žáci a zaměstnanci naší školy a dále strávníci cizích školských subjektů (Mateřská škola Havřice, 

Základní škola Havřice, Základní škola speciální a Základní škola praktická, Katolická základní škola 

Uh. Brod, Základní škola Újezdec) mají možnost se stravovat denně ve dnech školního vyučování ve 

školní jídelně s nabídkou dvou hlavních jídel a s důrazem na zdravou výživu. Stravování ve školní 

jídelně prodělalo v posledních letech značný vývoj. Zdaleka není jediným požadavkem nasytit děti a 

suplovat tím rodinné zázemí zaměstnané matky, jde především o zdravý vývoj dětí po fyzické a 

psychické stránce, zde má zdravá výživa nezastupitelný vliv.  Při sestavování jídelního lístku se 

zaměstnanci školní jídelny řídí doporučenými výživovými normami pro jednotlivé věkové kategorie. 

Strava je vždy velmi pestrá, profesionálně připravená z nejkvalitnějších surovin. 
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Dopravní hřiště  

Od dubna 2008 pracuje při Základní škole Na Výsluní UB dětské dopravní hřiště, které vybudovalo 

Město Uh. Brod /resp. odbor dopravy a odbor školství/. Toto krásné hřiště včetně odborné učebny pro 

dopravní výchovu jsme přebrali od zřizovatele a provozujeme od dubna 2008, provádíme odbornou 

výuku a výcvik dopravní výchovy. V roce 2018 byla provedena první etapa rozsáhlé rekonstrukce, 

která zahrnovala zvětšení venkovní výukové plochy, nové svislé i vodorovné dopravní značení, nové 

oplocení celého areálu, zvětšení skladových prostor pro uložení cyklistických kol apod., jako i pořízení 

nového materiálu a vybavení. Dopravní hřiště slouží především k pravidelné dopravní výchově žáků  

základních škol v Uherském Brodě a ze spádových obcí, k dopravní výchově dětí mateřských škol, 

k organizaci akcí spojených s dopravní výchovou školních družin, k pořádání soutěží s dopravní 

tématikou, k realizaci akcí pro veřejnost především rodičů s dětmi, k šíření propagace prevence 

dopravních nehod, k zajišťování a distribuci metodického a motivačního materiálu pro dopravní 

výchovu. 

 

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy spolupracovalo v uplynulém roce s vedením školy. V listopadu 

2017 proběhla formální schůzka na úrovni rodičů a učitelů  při třídnických schůzkách, zde byli zvoleni 

zástupci jednotlivých tříd z ročníku do hlavního výboru, v jehož čele stál předseda pan Pavel Apoštol. 

SRPDŠ  finančně podporovalo školní i mimoškolní aktivity žáků. O správě účtu jsou členové SRPDŠ 

pravidelně informováni zprávou o hospodaření s finančními prostředky. Další jednání s rodiči či členy 

hlavního výboru probíhalo při oficiálních i neoficiálních jednáních především v době konzultačních 

odpolední, která jsou stanovena vždy na první úterý v každém měsíci. Členové sdružení v roce 2017 

provedli volbu zástupců rodičů do školské rady na další funkční období 3 let.  

 

 

Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

Nadané děti  

Pro nadané žáky škola nabízí program s rozšířenou výukou cizích jazyků. Tento program je zařazen 

od šestého po devátý ročník. Zařazení žáci se učí současně dvěma světovým jazykům v nabízené 

kombinaci AJ a NJ. První cizí jazyk – angličtina je vyučován po celé 4 roky v rozsahu 4 hodin týdně 

z toho jedna hodina týdně je věnovaná rozvoji konverzačních dovedností, druhý cizí jazyk má časovou 

dotaci 3 hodiny týdně také po celé 4 roky na druhém stupni školy. 

V tomto roce byl zřízen na prvním stupni kromě tradičních kroužků pro rozvoj čtenářských 

dovedností  také kroužek zaměřený na rozšiřující učivo v matematice. 

 

Péče o děti se specifickými obtížemi při učení 

V rámci pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, jimž byla přiznána podpůrná 

opatření,  nebo žákům se zdravotním oslabením, jsme zavedli předměty speciální pedagogické péče a 

hodiny pedagogické podpory. Individuální práce s žáky je praktikována formou zohlednění či přímé 

práce při výuce. Výchovný poradce pan Mgr. Vítězslav Janča ve spolupráci s třídními učitelkami a 

rodiči vypracoval několik individuálních plánů, které napomohly žákům zvládnout nároky školy. 

S pomocí věnované péče a individuálního přístupu k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami 

se dařilo částečně kompenzovat některé specifické obtíže.  
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Zpráva o pořádaných kulturních akcích ve školním roce 2017/2018 

 
 

 

Listopad   -    filmové představení Síla lidskosti - Nicholas Winton,  

                        Pořad pro žáky 8. - 9. ročníku, kino Máj 

-   fyzikálně – přírodopisný preventivní pořad Mám chytré tělo, 

Pořad pro žáky pro 3. - 9. ročníku, tělocvična školy 

 

Prosinec    -    divadelní pohádka Pinocchio, Slovácké divadlo  

                      Pro žáky 1. a 2. ročníku, Slovácké divadlo Uh. Hradiště 

-   vánoční hudební pořad Od koledy po muzikál, Ziggy Horváth a REBEL band 

                        Pro žáky 3. - 9. ročníku, kino Máj 

-   Vánoční akademie žáků 

  Pro rodiče a přátele školy, Dům kultury Uherský Brod 

 

Leden     -   výchovný koncert Filharmonie B. Martinů Zlín 

                        Pro žáky 1. stupně 

-  populárně naučný pořad Svět kolem nás, pokračování série na téma Kuba – dvě tváře        

svobody 

      Pořad pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj 

 

Březen      -    beseda se spisovatelem dětských knih Janem Svitákem,  

                       Pro žáky 6. -7. ročníku 

-   divadelní pohádka Tři pohádky s písničkou, uvedlo divadlo Pohádka Praha, 

      Pro žáky O.A, Dům kultury Uherský Brod 

                 -    výukový pořad Po stopách J. A. Komenského 

                      Pořad pro žáky V.A. třídy, Muzeum J.A. Komenského Uherský Brod 

 

Květen    -    beseda s plukovníkem gšt. Ing. Radkem Hennerem s názvem Skutečná tvář války, 

                   Pro žáky 9. ročníku, malý sál Domu kultury Uherský Brod 

                -   Seiferos, letové ukázky dravců  

    Pro žáky 1. a 2. stupně, prostranství za Muzeem J.A.Komenského 

 

Červen   -  vystoupení zahraničních folklórních souborů  

                  Pro žáky 1. a 2. stupně, Muzeum J-A. Komenského Uh. Brod 

 

 

Kulturní a vzdělávací pořady jsou vybírány z nabídky pořadů pro žáky 1. a 2. stupně základních 

škol  z oblasti hudební, literární a filmové tvorby. Pravidelně využíváme nabídky Domu kultury 

v Uherském Brodě, projekce kina Máj v Uherském Brodě, nabídky výchovných koncertů 

Filharmonie B. Martinů Zlín. 
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Pravidelně navštěvujeme výstavy a akce pro školy pořádané v Muzeu J. A. Komenského Uherský 

Brod, například vánoční a velikonoční dílničky, stálé i aktuální expozice, které jsou tematicky 

zaměřené na výuku žáků. 

Žáky bylo velmi kladně hodnoceno další pokračování cyklu cestopisných přednášek Svět kolem nás, 

tentokrát na téma Kuba – dvě tváře svobody. 

V letošním roce byly opět zařazeny mezi kulturní akce návštěvy divadelních představení Slováckého 

divadla v Uherském Hradišti a výchovné koncerty Filharmonie B. Martinů Zlín, které patří mezi 

nejoblíbenější kulturní pořady. 

Všechny navštívené kulturní pořady byly na velmi dobré úrovni, pro žáky byly velmi přínosné a 

zároveň byly i pozitivně hodnoceny vyučujícími. 
                                                                                                   Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 

 

7)   Rámcový popis personálního zabezpečení školy  

            Celkový počet pracovníků školy  (viz. výkaz o ředitelství škol říjen 2017) 

 

ŠKOLA  (závazné ukazatele na rok 2017) 

Povolený přepočtený počet celkem 32,5 

Skutečný počet zaměstnanců celkem (osob) 47 

 

pracovní zařazení        počet pracovníků počet mužů             počet žen 

Ředitelka 1 0 1 

Zástupkyně ředitelky 1 0 1 

Výchovný poradce  2 1 1 

Metodik prevence 1 0 1 

Asistenti pedagoga 4 1 3 

Učitelé (včetně výše) 21 2 19 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA–ŠKOLNÍ KLUB vychovatelky   (závazné ukazatelů na rok 2017) 

Skutečný počet zaměstnanců 4 

Dohody  

 

pracovní zařazení       počet pracovníků 

Vedoucí vychovatelka 1 

Vychovatelka 3 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA( závazné ukazatele na rok 2017) 

Skutečný počet zaměstnanců 10 

 

pracovní zařazení      počet pracovníků 

Vedoucí jídelny 1 

Vedoucí kuchařka 1 

Kuchařka 7 

Administrativní pracovnice 1 
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SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  (závazné ukazatele na rok 2017) 

Skutečný počet zaměstnanců 7 

Hrazeno z provozních zdrojů (úklid) 1 

 

pracovní zařazení     počet pracovníků 

Školník 1 

Hospodářka 1 

Pracovnice úklidu 5 

 

Věková struktura pracovníků  

Počet pracovníků 

Věkové rozmezí učitelé 
Vychovatelky

/ asistenti 

správní 

zaměstnanci 
pracovníci ŠJ 

29 let 6 - - - 

30 – 39 let 5 2 - 1 

40 – 49 let 5 1 4 5 

50 let až do vzniku nároku na SD 5 4 6 4 

Důchodci 0 - - - 

Průměrný věk 39,2 47,9 52,4 48,2 

 

Pracovníci školy  

Počet Pedagogičtí Správní Zaměstnanci ŠJ 

1. Benešová Radka, Mgr. - ZŠ Brumovský Antonín Adami Miroslava 

2. Bistrá Dagmar, PaedDr. - ZŠ Gbelcová Jana Bedlivá Jana 

3. Bublíková Lenka, Mgr. - ZŠ Krejčiříková Ivana Horáčková Dagmar 

4. Drábková Marie - ZŠ Kulanovičová Lenka Lásková Romana 

5. Habáníková Hana, Mgr. - ZŠ Řiháková Ludmila Lysoňková Radka 

6. Hladilová Anna, Mgr. - ZŠ Steinerová Jana Machalová Anna 

7. Hraba Jiří - ZŠ Trávníčková Jana Olivová Sylva 

8. Hrubošová Renata, Mgr. - ZŠ  Pummerová Martina 

9. Chovancová Michaela, Mgr. - ZŠ  Stašková Zuzana 

10. Janča Vítězslav, Mgr. – ZŠ  Vaculíková Marie 

11. Janů Dana, Mgr. - ZŠ   

12. Josefíková Marcela, Mgr. - ZŠ   

13. Kůdelová Martina, Mgr. - ZŠ   

14. Librová Hana - ZŠ   

15. Němečková Jana, Mgr. - ZŠ   

16. Popelková Bahulíková Vladimíra - ZŠ   

17. Simanová Alžběta, Mgr. - ZŠ   

18. Smetana Tomáš, Mgr. – ZŠ   
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19. Smějsíková Denisa, Ing. - ZŠ   

20. Smržová Monika, Mgr. - ZŠ   

21. Svobodová Dagmar – ŠD   

22. Šmilauerová Iva - ZŠ   

23. Šojdrová Martina, Mgr. - ZŠ   

24. Toralová Kamila - ZŠ   

25. Votavová Šárka, Mgr. – ZŠ   

26. Vráblíková Dana, Mgr. - ZŠ   

27. Zimčík Zálešáková Michaela, Mgr. - ZŠ   

 

 

 
 

 

 

Dílčí popis pedagogických pracovníků  

 

Všichni zaměstnanci  muži ženy celkem 

Počet 4 43 47 

Ped.prac 

os.čís. 

Pracovní 

zařazení,funkce 
Úvazek Kvalifikace 

Roků ped. 

praxe 

5906 ředitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1. a 2.st. 28 

3555 učitelka/vychovatelka 0,91/0,1 Učitelství pro ZŠ, 1.st.  13 

68562 učitelka 0,41 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 29 

98546 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 12 

98567 učitelka 0,23 Student 0 

23503 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 34 

98517 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 2 

29544 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 26 

78900 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 26 

32745 učitel 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 24 

34713 učitelka 0,82 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 20 

98566 učitelka 1,0 Učitelství MŠ 0 

98549 učitelka 0,86 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 11 

78711 učitelka 0,77 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 12 

98561 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 0 

98559 učitel 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 0 

49119 učitelka 0,73 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 12 

76900 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 19 

92103 zástupkyně ředitelky 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 29 

98534 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1. a 2.st. 3 

96624 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 14 

98564 asistent/ vychovatelka 1/0,3 Asistent pedagoga, vychovatelství 0 

19250 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 27 

49700 vedoucí vychovatelka 1,0 Vychovatelství 42 

98565 asistent pedagoga 1,0 SŠ s maturitou 0 
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Pedagogové muži ženy celkem 

Počet 3 24 27 

 
Pedagogové – učitelé, vychovatelé, asistenti 

 

Přehled specializací učitelů v jednotlivých předmětech 

 

Předmět muži ženy celkem 

Český jazyk 0 3 3 

Anglický jazyk 0 2 2 

Německý jazyk 0 1 1 

Matematika 0 2 2 

Občanská výchova / Výchova k občanství 0 1 1 

Tělesná výchova 2 2 4 

Zeměpis 0 1 1 

Dějepis 0 2 2 

Přírodopis 0 0 0 

Hudební výchova 0 1 1 

Výtvarná výchova 0 1 1 

Fyzika 0 0 0 

Chemie 0 0 0 

Výchova ke zdraví 0 1 1 

Praktické činnosti / Informatika 0 1 1 

Učitelství pro 1.stupeň 0 9 9 

Vychovatelství 0 3 3 

 
Dle zákona o pedagogických pracovnících a dle požadavků na kvalifikační předpoklady je ve škole 

85 % pedagogická kvalifikovanost, všichni, kterým dosud chybí kvalifikace, zvolený obor v daném 

roce studují. 

 

Stážisté na odborné praxi ve škole ve školním roce 2017/2018  

 

 Jméno a přímení Zařazení Období Vyslán z: 

1. stážista – praktikant 1 ZŠ 20. 11. – 15. 12. 2017 Masarykova Univerzita, Brno 

2. stážista – praktikant 2 ZŠ 12. 2. – 16. 3. 2018 PdF UP Olomouc 

3. stážista – praktikant 3  ZŠ 21. 5 – 6. 6. 2018 OA Uherské Hradiště 

 

98563 asistentka pedagoga 0,75 Asistentka pedagoga 0 

98536 asistentka pedagoga 0,75 Asistentka pedagoga 2 
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Dílčí popis nepedagogických pracovníků 

 

Ostatní pracovníci 

os. čís. 
Pracovní zařazení  

 

Úvazek 

 

Stupeň vzdělání, obor 

7929 školník 1.0 SOU, stavební zámečník 

78340 hospodářka 1.0 ÚSO, ekonomika 

7716 vrátná 0,88 SOU 

98537 vrátná 0,88 SOU 

98519 uklízečka 1.0 SŠ  

98532 uklízečka 0,7 SOU 

87587 uklízečka 1.0 SOU 

98507 uklízečka 1.0 SOU 

98543 uklízečka  0,5 VŠ 

98554 vedoucí ŠJ 1.0 ÚSO, dietní sestra 

42323 kuchařka 0.3 SOU, kuchařka 

49119 kuchařka 1.0 SOU, konzervářka 

46521 kuchařka 1.0 SOU, kuchařka 

98551 kuchařka 1.0 SOU, kuchařka 

98514 kuchařka 1.0 SŠ 

88960 kuchařka 1.0 základní 

98569 kuchařka 1,0 SOU, kuchařka 

311 kuchařka 1.0 SOU, kuchařka 

98523 admin. pracovnice 0,5 SŠ 

 

 

 

Správní muži ženy celkem 

Počet 1 19 20 
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8) Počty žáků a jejich zařazení 

1. I.stupeň ZŠ 

 

Školní rok 
0. ročník 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník Celkem 

tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci 

stav  

2017 – 2018 

1 

 

6 

 
1 19 2 26 1 20 1 17 1 20 6 108 

předpoklad  

2018 – 2019 

0 

 

0 

 
2 32 1 19 1 26 1 22 1 18 6 117 

 

2. II.stupeň ZŠ 

 

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

tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci tř. žáci 

stav  

2017 – 2018 
2 36 1 27 1 19 2 29 6 111 

předpoklad  

2018 – 2019 
1 27 2 36 2 31 1 17 6 111 

 

3. Školní družina + školní klub 

 

Školní rok 
školní družina školní klub 

odd. žáci odd. žáci 

stav 2017 – 2018 

(k 31.10.2017) 
2 90 1 127 

předpoklad  

2018 – 2019 
2 90 1 100 

 

 4. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2018/2019(stav k 12.4.2018) 

 

 Zapsáno 35 

 Odklady 4 
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5. Počet žáků s podpůrnými opatřeními v jednotlivých ročnících 

 

 StPO 1 StPO 2 StPO 3 Celkem 

I.A   1 1 

II.A  1  1 

II.B  1  1 

III.A  2 2 4 

IV.A  1  1 

V.A  1 1 2 

VI.A  4+1 post.  5 

VI.B  4  4 

VII.A 1 post. zohl. 1  2 

VIII.A 2+1post. 5  8 

IX.A    0 

IX.B 1   1 

    30 

 

9) Výsledky vzdělávání a výchovného působení 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Ročník 

Počet 

Žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

Opravné 

zkoušky 

k 1.9.2017 I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol II.pol 

1. 19 18 17 1 0 0 1 0 0 0 1 

2. 25 24 24 1 1 0 0 0 0 0 0 

3. 19 17 16 2 5 0 0 0 0 0 0 

4. 17 11 11 6 6 0 0 0 0 0 0 

5. 20 12 13 8 7 0 0 0 0 0 0 

6. 33 13 11 21 23 0 1 0 0 1 0 

7. 27 7 9 19 17 1 1 0 0 1 0 

8. 18 5 5 11 10 1 3 2 0 3 3 

9. 27 12 8 15 18 0 0 2 0 2 0 

Celkem 216 112 108 84 103 6 4 3 0 2 4 
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Pozn.: 

1) součet žáků s vyznamenáním, prospělo, neprospělo, neklasifikováno neodpovídá celkovému 

počtu žáků z důvodu přestupů v průběhu roku 

 

 

Pochvaly, výchovná opatření, snížené známky z chování udělené ve školním roce 2017-2018 

 

Celkem uděleno:                                                   

Pochvaly (pozitivní kázeňská opatření) 59 

Ostatní negativní kázeňská opatření  37 

      z toho napomenutí třídního učitele 37 

      z toho důtka třídního učitele 21 

      z toho důtka ředitelky školy  10 

      z toho 2. stupně z chování 3 

      z toho 3. stupně z chování 12 

 

Absence žáků 

 

Ročník 

Celkový počet zameškaných hodin a průměrný 

počet zameškaných hodin na žáka 

Celkový počet zameškaných hodin a průměrný 

počet neomluvených hodin na žáka 

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

Celkem 

zameškaný

ch hodin 

ročníku 

Průměrný  

počet  

zameškaný

ch   hodin / 

žáka 

Celkem 

zameškaný

ch hodin 

ročníku 

Průměrný  

počet  

zameškaný

ch  hodin / 

žáka 

Celkem 

neomluven

ých hodin 

Průměrný 

počet 

zameškan

ých hodin 

na žáka 

Celkem 

neomluve

ných 

hodin 

Průměrný 

počet 

zameškaný

ch hodin na 

žáka 

1. 368 19,4 723 38,1 0 0 5 0,3 

2. 796 31,8 963 37,4 0 0 0 0 

3. 462 23,1 902 43,0 0 0 0 0 

4. 385 23,0 661 38,9 0 0 0 0 

5. 712 35,6 1085 54,3 0 0 5 0,3 

6. 1565 43,5 1925 53,3 0 0 85 5,0 

7. 1595 57,0 1589 58,9 5 0,2 4 0,1 

8. 911 48,0 926 51,4 0 0 0 0 

9. 1554 53,6 1968 73,2 72 2,5 0 0 

Celkem 8343 39,2 10301 51,0 77 0,4 99 0,4 

 

 
Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 
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Rozbor školní úrazovosti 2017/2018 

 
Ve školním roce 2017/2018 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů 

zaevidováno 29 žákovských úrazů. Odškodněno bylo 9 úrazů (1 úraz je dosud 

v jednání s  pojišťovnou). Nejvyšší počet úrazů -  13 -  se stal v tělocvičně, 5 na chodbě 

o přestávce,  4 úrazy v družině a učebnách školy se staly 2 úrazy. Převážná část úrazů 

v tělesné výchově se stala v  tělocvičně, jeden úraz při sportovní soutěži.   Počet úrazů 

školního roku 2017/2018 s  minulým školním rokem je naprosto stejný, stejně jako 

poměr úrazu děvčat a hochů a počet úrazů na 1. a 2. stupni.  

Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna 

nápravná opatření pro předcházení vzniku úrazů. Žáci byli vždy předem poučeni o 

bezpečnosti a chování ve škole.  Po vzniku úrazu došlo k opětovn ému poučení žáků, 

po úrazech v TV j im byla opětovně připomenuta pravidla sportovních her a 

tělovýchovných činností.  Poučení žáků o bezpečnosti jsou vedena v třídních knihách 

jednotlivých tříd.   

 

1. Třídění úrazů dle závažnosti  3. Třídění dle činnosti, při níž k úrazu došlo 

Smrtelné 0 a) pobyt ve třídě v době vyučování 2 

Těžké 0 b) přestávka 5 

Hromadné 0 c) pobyt ve školní družině + klub 4 

Ostatní 29 d) pobyt ve školní jídelně  

celkem 29 e) práce při praktických činnostech  

 f) tělesná výchova 13 

2. Třídění úrazů dle části školy g) lyžařský výcvik  

Škola 17 h) plavecký výcvik  

Školní družina 4 ch) sportovní soutěže 1 

Školní klub 0 i) školní výlet, exkurze 3 

Školní jídelna 0 j) ostatní (atrium) 1 

Jiné 8   

  

4. Třídění úrazů dle pohlaví žáků 6. Počet odškodněných úrazů 

Hoši 15 Počet školních úrazů 29 

Dívky 14 Odškodněných 9 

 Částka 64850,- 

 Počet úrazů v jednání na pojišťovně 1 

5. Třídění dle věku žáků Počet pracovních úrazů 2 

1. Stupeň ZŠ 13 Odškodněných 2 

Odškodněných z minulých let 1 

2. Stupeň ZŠ 16 Částka 20071,- 

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

Celková statistika  

Třída 
Počet 

žáků 

Počet přijatých 

(přihlášených ) 

 

% přijatých 

 

Počet nepřijatých 

V.A 5 2 40% 3 

IX.A 12 12 100% 0 

IX.B 15 15 100% 0 

 

 
Počet přijatých žáků 5.tříd na SŠ 2 

Počet žáků 9.tříd: 27 

Celkem přestoupilo na SŠ 29 

 

Kariérové poradenství 

 
Ve školním roce 2017-2018 měli žáci možnost konzultovat výběr střední školy v rámci kariérového 

poradenství, které zajišťovala ředitelka školy PaedDr. Dagmar Bistrá v roli výchovné poradkyně pro 

profesní orientaci. Poradenství bylo praktikováno jednak v rámci předmětu svět práce, dále při 

osobních konzultacích s žáky 8. a 9.ročníku mimo vyučování, formou exkurzí ve školách a také formou 

besed se zástupci SŠ. Profesní problematika byla poměrně široce probírána v rámci předmětu svět 

práce (vyučuje D. Bistrá) a to vždy první pololetí v 8. a 9. ročníku. Žáci navštívili při společných 

výjezdech a exkurzích tříd některé střední školy (SPŠ Nivnická, SOŠ Luhačovice, SOŠ Uh. Brod).  

V tomto školním roce jsme navštívili burzu středních škol pro žáky 9. ročníku v Uherském Hradišti. 

Všechny informace o středních školách Zlínského kraje nabízí portál ZK virtuální burza SŠ, s nímž se 

naučili žáci pracovat a využívali ho v hodinách. Dále jsme uspořádali v rámci péče o vycházející žáky 

na střední školu informační schůzku, na níž byl rodičům představen systém přijímacího řízení, jeho 

aktuální změny, administrativa přihlášek, odvolací řízení a portál burza škol. Za velmi užitečný pro 

přípravu žáků na budoucí profesi považuji právě předmět svět práce. Žáci se v něm dozvídají řadu 

důležitých informací o vzdělání, profesích, oborech, pracovním uplatnění jako i o svých osobnostních 

předpokladech pro výkon určitého druhu práce. Učí se mimo jiné zodpovědnosti za své rozhodování. 

Podporou při přípravě na přijímací zkoušky byly kroužky školního klubu „příprava z matematiky“ a 

„příprava z českého jazyka“, které vedli učitelé školy daných předmětů. 
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Seznam středních škol, kam byli přijati naši žáci po ukončení povinné devítileté školní 

docházky: 

   

ŠKOLA 
POČET přijatých 

žáků na danou SŠ 

OBOR 

3letý/4letý 

Gymnázium Prostějov 1 0/1 

SPŠ Otrokovice 1 0/1 

SPŠ a OA Uherský Brod 1 0/1 

SŠPHZ Uherské Hradiště 4 0/4 

OA Uherské Hradiště 4 0/4 

COPT Uherský Brod 2 1/1 

SOU Uherský Brod 1 1/0 

SŠ inf., elektrotechniky a řemesel Rožnov p. Radhoštěm 2 0/2 

SOŠ Šumperk 1 0/1 

SOŠ Luhačovice 4 3/1 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 0/1 

SŠ Strážnice 1 1/0 

SZŠ Kroměříž 1 0/1 

SŠ letecká Kunovice 1 0/1 

SŠ průmyslová a umělecká Hodonín 1 0/1 

SPŠ stavební Brno 1 0/1 

CELKEM 27 6/21 

 
PaedDr. Dagmar Bistrá,  

výchovná poradkyně pro profesní orientaci 
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11)     Prevence sociálně - patologických jevů 

 
Prevence sociálně patologických jevů probíhá průběžně a nenásilně po celý školní rok ve 

většině školních aktivit. Zapojeni do ní jsou nejen žáci a pedagogové, ale i rodiče a instituce. Cílem 

všech forem práce a aktivního působení v rámci preventivního programu je vychovat takového žáka, 

který je odpovědný za své chování v míře, přiměřené jeho věku, je odolný vůči negativním vlivům a 

zážitkům, je schopný řešit problém popřípadě nalézt správnou pomoc k vyřešení problému. Je to úkol 

dlouhodobý a jen těžko můžeme s určitostí konstatovat, že všichni patnáctiletí žáci, kteří opouští školu 

jsou vůči působení negativních jevů ve společnosti imunní. Prevence ve škole je pouze jeden z pilířů, 

který na žáka působí. Další je vliv rodinného prostředí, společnost, média, vrstevníci atd. Ale pevně 

věřím, že dobrý základ, co se týká informací a postojů ke kvalitnímu životu, ve škole dostali.  

 

Přehled dalších akcí, které také vedly žáky k uvědomování si sama sebe i ke vzájemné 

spolupráci a pomoci: 
 

Září:  

Adaptační kurz pro žáky 6. ročníku 

 

Říjen: 

Kyberšikana – beseda pro žáky 6. ročníku 

Svět nevidomých – pro 1. stupeň, zážitkový program s nevidomou paní Hladíkovou 

 

Listopad: 

Nicholas Winton – Síla lidskosti – beseda pro 9. ročník 

Hasík – preventivní program pro 2. a 6. třídu 

 

Prosinec: 

Vánoční akademie – 1. a 2. stupeň 

 

Leden: 

Život v závislosti – beseda s bývalým narkomanem panem Povalou – pro 8. a 9. ročník 

 

Únor : 

      Holocaust, extremismus - beseda pro žáky 9. ročníku s p. Pakostou 

      Sex, AIDS a vztahy -beseda pro žáky 9. ročníku s p. Pakostou  

 

Březen: 

Drogová kriminalita a my – beseda pro 8. a 9. ročníku s p. Badinem 

 

Duben: 

Den Země: aktivity na Masarykově nám., pro žáky 1. stupně, úklid okolí školy  

Závislosti on-line – beseda pro žáky 5. – 7. ročníku s p. Hanákem 

 

Květen: 

Škodlivost kouření – beseda pro 3. a 4. s okresním metodikem prevence p. Kratochvílem 
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Probační a mediační služba Uherské Hradiště pro žáky 9. ročníku 

      Sex, AIDS a vztahy -beseda pro žáky 9. ročníku s p. Pakostou  

 

Červen: 

Branný závod pro žáky 2. stupně a 4. a 5. ročníku 

Školní výlety 

Den naruby aneb děti učí děti – interaktivní akce pro žáky 1. stupně a pro žáky 9. ročníku 

 

 

Zpracovala Mgr. Jana Němečková 

 

 

12) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Datum Název akce Účastníci 

1. 9. – 31. 12 2017 Vzdělávací program – hodina pohybu navíc Mgr. Hladilová 

20..9. 2017 Vzdělávací program - příprava zážitkového pobytu 
Mgr. Němečková 

Mgr. Smetana 

27. 9. 2017 Seminář práce s žákem s poruchou autist. spektra v ZŠ Mgr. Zimčík Zálešáková 

4. 10. 2017 Vzdělávací program – péče o děti nadané a mimoř. nad. Mgr. Et Mgr. Bublíková 

11. - 12. 12. 2017 Asistent pedagoga – kvalifikační kurz Ing. Smějsíková 

11. 1. 2018 Seminář Reformy financování regionálního školství PaedDr. Bistrá 

2. 2. 2018 Školení první pomoci pro pedagogy a školní personál Veškerý personál školy 

26. 2. 2018 Seminář GDPR 
PaedDr. Bistrá 

Mgr. Votavová 

7. 3. 2018 Řízení a rozvoj školy – odměňování pracovníků PaedDr. Bistrá 

10. 4 2018 Výtvarná dílna – „textil na vlastní triko“ Mgr. Benešová 

14. 6. 2018 Seminář k vedení projektu KA1 v oblasti šk. vzdělávání PaedDr. Bistrá 

6. 7 – 9. 7. 2018 Vzdělávací program rozvoj matematické gramotnosti 

Mgr. Et Mgr. Bublíková 

Mgr. Vráblíková 

Mgr. Simanová 
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13) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Nejvýznamnější akce školy 

 

Zahájení školního roku 2017-2018 

V pondělí 4.září 2017 proběhlo ve Sloupovém sále 

Muzea J.A.K slavnostní zahájení nového školního 

roku.Za zřizovatele školy pozdravila žáky a jejich 

rodiče paní Mgr. Hana Mahdalová, po prázdninách 

zpět ve škole přivítala všechny žáky ředitelka školy 

Dagmar Bistrá, obě popřály úspěšný školní rok nejen 

žákům, ale i pedagogickému sboru. Nové žáky školy v 

první a přípravné třídě představila paní zástupkyně 

Mgr. Šárka Votavová. Celý program doplnilo hudební 

program skupiny Dobří Bobři. 

 
Návštěva ze Sicílie v programu Erasmus plus 

Ve dnech 17. – 24. 9. 2017 navštívila naši školu skupina osmi žáků se svojí 

paní ředitelkou a jednou vyučující ze sicilské školy v Mussomeli. Žáci se 

zapojili do činností v některých vyučovacích hodinách, účastnili se 

konference o šikaně, která je projektových tématem a navštívili spoustu 

míst v okolí. V doprovodu našich žáků a vyučujících si prohlédli centrum 

Uherského Brodu, jeli se podívat do ZOO Lešná a do centra Zlína, 

navštívili katedrálu na Velehradě a zámek v Buchlovicích. Hosté 

obdivovali prostory, vybavení a celkovou organizaci výuky na ZŠ Na 

Výsluní. Přestože byl celý týden deštivý, oceňovali čistotu, klid a 

spořádanost našeho města a jeho okolí. V dubnu 2018 zde v rámci tohoto 

projektu přivítáme ještě vyučující ze stávajících partnerských škol. 
                                                     Mgr. Marcela Josefíková 
Adaptační kurz 

Ve dnech 20. – 22. 9. 2017 se ve školicím středisku na 

Maršově a v jeho blízkém okolí neustále ozývalo 

pochvalné a obdivné „ó“. To žáci 6. A  a 6. B ze ZŠ Na 

Výsluní vyrazili spolu s třídními učitelkami Mgr. 

Hanou Habáníkovou, Mgr. Martinou Šojdrovou, 

školní preventistkou Mgr. Janou Němečkovou, panem 

učitelem tělocviku Bc. Tomášem Smetanou a paní 

psycholožkou Mgr. Gabrielou Šustkovu na adaptační 

kurz. A chválit a obdivovat bylo rozhodně za co. I přes 

nepříjemnou třídenní průtrž mračen se nám totiž 

podařilo přiblížit se prostřednictvím nejrozmanitějších venkovních a vnitřních aktivit, her a 

soutěží  smyslu adaptačních kurzů – prohloubit  vzájemné poznání, důvěru a kamarádství, 

nastartovat spolupráci, naučit se řešit konflikty při skupinové práci a zaujmout  pozitivní přístup ke 

škole. Na takto dobrém základě se nám všem jistě bude dobře stavět a ještě lépe dařit. 
                                Mgr. Martina Šojdrová  
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Pečení ve školní družině  

Co je to v družině za vůni? V úterý 10. října po druhé 

hodině odpolední se školní družinou linula neodolatelná 

vůně. Copak se to dělo v té naší družince? Naše třetí 

oddělení se pod vedením vychovatelky Denisy 

Smějsíkové pustilo do pečení. Abychom si připomněli, 

které roční období nyní vládne, upekli jsme si 

perníkovou buchtu, do které jsme přidali podzimní 

ovoce - jablka a hrušky. A že se nám povedla! Nezůstal 

po ní ani kousek. 

                                                                               

Drakiáda 

Během druhého říjnového týdne si děti z prvního stupně 

přinesly do školy draky. Každý den jsme netrpělivě 

vyhlíželi vhodné počasí. Bohužel pokud zrovna nepršelo, 

byla půda rozmáčená nebo nefoukal potřebný vítr. Už to 

skoro vypadalo, že se pouštění draků nedočkáme. Štěstí 

se na nás usmálo až v pondělí 16. října. V tento slunný den 

jsme se po 3. vyučovací hodině konečně vydali do terénu. 

Děti si s sebou nesly draky roztodivných tvarů i velikostí. 

Někteří z nich létali jako o život, jiní bohužel moc dlouhý 

život neměli. I přes několik slziček kvůli utrženým 

provázkům nebo zlomeným dračím křídlům, jsme si 

pouštění draků moc užili.                                                                                                            Mgr. Anna Hladilová 

                                                                                                                                                          

Podzimní dílničky ve školní družině 

Na pátek 20. října připravily vychovatelky školní družiny první akci pro družináře a jejich rodiny – 

podzimní dílničky. Pod rukama zručných maminek, tatínků, babiček, dědečků a samozřejmě dětí 

vyrůstaly z připraveného materiálu nádherné podzimní věnečky zdobené šípky a jinými 

přírodninami, papírové hříbečky na paloučku, sovičky ze svačinových sáčků a další sovičky ze 

skleniček, ježci z kartonu a dýňové zápichy do květináčů. Ve všech prostorách družiny bylo jako v úle, 

ale všude panovala pěkná nálada. A i ti největší rarášci byli šťastní, že mohou se svými nejbližšími 

vytvářet společná dílka, a proměnili se v klidné 

beránky. Radost dětí a jejich rodičů, sourozenců a 

prarodičů při společných chvilkách na dílničkách je 

naší velkou motivací. I když nám dá příprava 

dílniček, jejich realizace a závěrečný úklid po 

dílničkách dost zabrat, vždycky si vzpomeneme na 

rozzářené obličeje malých i velkých a jdeme do toho 

zase. Těšíme se na shledanou na vánočních 

dílničkách! P. S. Na konto STONOŽKY posíláme 

částku 1500,- Kč (příspěvek od rodičů na dílničky). 

A mnohokrát děkujeme všem rodičům, kteří nám 

pomohli s úklidem.  Dagmar Svobodová, vychovatelka 
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Svět nevidomých 
Koncem října se žákům prvního stupně naskytla jedinečná 

příležitost pro poznávání jiných světů. Nemuseli ale 

cestovat daleko, protože svět plný sluchových, hmatových 

a čichových vjemů přišel za nimi. Díky skvělé paní Daniele 

Hladíkové se mohli seznámit se světem nevidomých. Při 

besedě byl prostor nejen pro povídání o tom, jaké to je být 

nevidomý, ale paní Daniela měla pro své posluchače 

nachystánu spoustu aktivit a činností, díky kterým si děti 

mohly opravdu vyzkoušet na vlastní kůži některé 

pomůcky pomáhající a rozvíjející jejich vrstevníky se 

zrakovým postižením. Seznámily se s pojmem Braillovo písmo – naučily se číst pozdrav a dokonce 

měly možnost si tímto zvláštním písmem i zapsat krátkou zprávu, kterou jim následně paní Daniela 

přečetla (dětmi napsaný vzkaz zněl opravdu jako z jiného světa). Zajímavé byly reliéfní mapy, 

interaktivní model trávící soustavy člověka i třídění drobných předmětů pomocí hmatu. Děti velmi 

zaujala kniha plná příběhů i kniha pomáhající k rozvoji fantazie a vnímání. Aktivně se zapojily do hry 

se sluchovým pexesem, kdy se snažily najít kamarády se stejným zvukem a rozpoznaly i řadu vůní. 

Některé třídy měly to štěstí, že je besedou provedl i věrný pomocník paní Daniely – vodící pes. Moc 

tímto děkujeme paní Daniele Hladíkové za krásnou besedu.                        Mgr. et Mgr. Lenka Bublíková                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
Ať žijí duchové! 

Poslední říjnové odpoledne se školní družina 

proměnila v jeden velký strašidelný hrad.  Děti se 

oblékly do děsivých kostýmů a pomalovaly si tvář 

tak, až z nich šel strach. Plnily tajemné úkoly jako 

třeba skládání kostry, lovení pavouků, koulení 

ohnivé koule, přenášení duchů a luštění hrůzných 

tajenek. Všichni jsme se skvěle bavili a užívali si 

hrůzostrašnou atmosféru.  
                                                        Vychovatelky školní družiny  

 

                               

Beseda o osudech dětí ...Dne 22.11. proběhla v knihovně 

beseda s paní spisovatelkou, scénaristkou a romistkou Marií 

Bořkovcovou určená našim „deváťákům“ a dětem ze 

čtenářského klubu. Přivezla si s sebou své knihy z edice Nejisté 

domovy, které zachycují život dětí se společným osudem. Děti, 

jež byly odebrány svým rodičům a dány do ústavní péče 

dětských domovů. S hrdiny knih se autorka osobně setkávala a 

snažila se formou komiksu zachytit skutečný příběh těchto lidí. 

Na úplný závěr nám paní Bořkovcová k radosti některých 

nadšených posluchačů knihy věnovala a my si tak odnesli nejen 

zajímavý zážitek z tohoto setkání, ale i čtyři nové tituly do 

žákovské knihovny.                                      Mgr. Monika Smržová                                           
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Vánoční dílny a návštěva Mikuláše  

  
 

Předvánoční čas a období adventu jsme si 

připomenu tak jako každým rokem řadou 

tradičních aktivit. Nechyběly vánoční tvořivé 

dílny a prodej výrobků žáků. Výtěžek jsme 

darovali na charitativní účely, protože jsme 

„Stonožková škola“ a učíme se pomáhat 

potřebným. Také letos naši školu navštívil 

Mikuláš. Hodné děti pochválil a na zlobivce se 

přišel podívat i čert, který si naštěstí nikoho 

neodnesl.  

                                       Vánoční akademie 

Předvánoční čas je nejenom obdobím adventních trhů, 

vůní pečeného cukroví a nákupů dárků, ale i časem 

dobrých skutků a vzájemných setkávání. Naší školní 

akademii, tentokrát oblečené do vánočního šatu, se 

podařilo skloubit společné shledání s dobrou věcí. Díky 

štědrosti návštěvníků akademie, ale i šikovnosti našich 

žáčků, kteří pro tuto akci vytvořili k prodeji vánoční 

dekorace, tak i tombole s cenami zajištěnými 

samotnými učiteli se podařilo vybrat krásnou finanční 

částku 8 535kč. Ta poputuje na konto Hnutí na vlastních 

nohou Stonožka, s níž dlouhodobě naše škola spolupracuje a podporuje ji. Program celé akademie si 

pod svá ochranná křídla vzala paní učitelka Popelková Bahulíková. Sál uherskobrodského Domu 

kultury ve čtvrtek 7.12. odpoledne doslova praskal ve švech. Tradiční školní akademie žáků ZŠ Na 

Výsluní přilákala velké množství diváků, a to nejen z řad rodin účinkujících. A ti, co přišli, rozhodně 

nelitovali. Téměř dvouhodinový pořad nabídl kromě zpěvu, tance, pohybově-dramatických 

vystoupení, laserové show i vlnu nádherných emocí od nadšení, smíchu až po dojetí. Dlouhotrvající 

potlesk byl zaslouženou odměnou nejen účinkujícím dětem, ale i jejich učitelům, již jednotlivá 

vystoupení vymysleli, zaranžovali a samozřejmě i nacvičili. A že to byla dřina, o tom nikdo 

nepochybuje! Dětem se podařil malý zázrak – zastavit na chvíli čas a připomenout, že ty nejkrásnější 

dárky nejsou skryty pod stromečkem, ale v lidském srdci. Vánoční akademie se velmi zdařila a 

opětovně potvrdila svou vysokou úroveň! Velké poděkování patří všem, kteří se jakýmkoliv 

způsobem na ní podíleli. Bez nich by to nešlo! DĚKUJEME.                                       Mgr. Monika Smržová 
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Vánoční přání z partnerských škol 

V předvánočních hodinách cizích jazyků jsme se měli 

možnost potěšit vánočními přáníčky z partnerských škol 

z Polska, Rumunska, Bulharska a Sicílie. Také naši žáci na 

tyto školy zaslali vánoční pozdravy. Práce zahraničních 

žáků jsou k vidění na nástěnkách na chodbách.                  
                                                                    Mgr. Marcela Josefíková 

 
Olympiáda v anglickém jazyce 

Žáci naší školy se každoročně již dlouhá léta zapojují do 

vědomostních soutěží a olympiád. Jednou z nich je 

Olympiáda v anglickém jazyce. Její školní kolo proběhlo 

pro žáky 6. a 7. tříd ve čtvrtek  14. 12. 2017. Soutěž trvala 

téměř tři hodiny, neboť žáci prezentovali své znalosti a 

dovednosti ze všech oblastí jazyka – poslechové cvičení, 

gramatický test, čtení a porozumění textu, překladové 

cvičení, popis obrázků, konverzace na dané téma. Porota 

přitom bedlivě střežila také správnou fonetickou 

dovednost jednotlivých účastníků a schopnost rychlé a 

správné reakce v rozmanitých konverzačních 

situacích. Za účast děkujeme Nikol Kolkové ze 6. B, Kláře Válkové ze 6. B, Báře Masaříkové ze 

6. B, Dominice Dufkové ze 7. A a Anetě Kryštofové ze 7. A. Poslední jmenované blahopřejeme 

k vítězství a přejeme jí hodně štěstí v okresním kole, které se uskuteční v únoru v Uherském 

Hradišti.                                                                                                                              Mgr. Martina Šojdrová             
                                                                                                                

Vánoční bruslení  

V pondělí 18. 12. 2017 se žáci prvního a druhého 

stupně vydali na zimní stadion. V 8:30 na led 

vstoupili s velkou chutí žáci prvních až pátých tříd. 

Žáci si vyzkoušeli základy bruslení a rovněž řadu her 

a soutěží. Přestože to pro některé žáky bylo první 

setkání s ledem, byli velmi nadšení, snaživí a zvládli 

celou lekci na výbornou. Za skvělou spolupráci na 

ledě bych chtěla poděkovat panu trenérovi Weitritovi 

z Uh. Hradiště a panu učiteli Smetanovi. Poděkování 

patří také panu Smržovi a panu Kučerovi, kteří dětem 

odvezli věci na zimní stadion i zpět. V 10:00 byli žáci 

prvního stupně vystřídáni žáky druhého stupně.    
                                                                                                                                     Mgr Anna Hladilová                                                                                                                                                                                                        

Zima v přípravné třídě 

Zima je v plném proudu a i v naší třídě se zima rozjela. Na začátku prosince nás navštívil Mikuláš 

společně s čerty a děti měly šanci odčinit svou neposlušnost a to tím, že Mikuláši zazpívaly písničku 

Mik, Miku, Mikuláš. Čerti naše malé dětičky neodnesli, a proto jsme se s radostí a nadšením mohli 

vrhnout do zimy.  Dne 7. prosince 2017 nás čekala Vánoční akademie, kde jsme nacvičili společně 

taneček v kostýmech na píseň Sněhuláci. Po skvělém vystoupení jsme již měli dostatek času na 
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objevování zimních radovánek. Vyzdobili jsme si 

společně třídu, připravovali jsme se na Vánoce a 

povídali si o vánočních svátcích. Jeden den si každé 

dítě nakreslilo přání od Ježíška, které jsme poté 

odnesli do Ježíškovy pošty. U této příležitosti jsme 

se podívali i na betlém a navštívili Muzeum 

J.A.Komenského v Uherském Brodě, kde si děti 

mohly zkusit zdobit perníčky. Nejdůležitější pro 

děti v období zimy jsou Vánoce. Dopis pro Ježíška 

byl odeslaný, takže nezbývalo než čekat, jestli 

Ježíšek navštíví i nás. Netrvalo to dlouho a jednoho 

krásného rána jsme s dětmi otevřeli dveře od naší 

malé třídy a tam jsme spatřili stromeček a pod ním spoustu dárků. Děti byly šťastné a radostně si 

celé dopoledne rozbalovaly dárky. Pod stromečkem děti našly hračky, puzzle, plastelíny atd... dárků 

bylo opravdu mnoho. Po náročném dni jsme se s dětmi rozloučili společným zpíváním koled u 

vánočního stromečku a vydali se domů užít si vánoční prázdniny. Zima ještě neskončila a s dětmi se 

těšíme na další krásné zimní dny strávené ve škole.                                                          Hana Librová    

                                                                                                          
Návštěva solné jeskyně 

Dne 11.prosince 2017 jsme společně s dětmi navštívili solnou jeskyni v 

Uherském Brodě. V solné jeskyni jsme s dětmi strávili dvě hodiny. Děti 

měly možnost poznání nových prostor. V solné jeskyni se nacházely 

hračky, s kterými si děti po celou dobu návštěvy hrály. Při odpočinku 

jsme si s dětmi přečetli pohádku Honzíkova cesta. Při zpětné vazbě od 

dětí jsem se dozvěděla, že se jim v solné jeskyni líbilo to, jak to uvnitř 

vypadalo. Byla to pro děti nová zkušenost a myslím si, že si pobyt v 

solné jeskyni rádi zopakujeme.                                             Hana Librová                                         

 

 

 

 

                                                   
Vánoční Bratislava 

Dne 21.12. se 2.stupeň naší školy zúčastnil 

jednodenního zájezdu do Bratislavy. Navštívili 

jsme Slavín, pomník obětem II. světové války. 

Udělali jsme si zastávku na Bratislavském hradě. 

Odtud jsme přešli do chrámu sv. Martina, a potom 

na Hviezdoslavovo náměstí, kde jsme měli 

možnost podívat se na vánoční trhy. Po dvou 

hodinách jsme přejeli na poslední zastávku do 

Auparku, nakoupili dárky pro svoje blízké, a pak 

se vrátili zpět do Uherského Brodu. Výlet byl 

super.                                                                                                                                  Dominika Dufková, 7.A 
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Zpívání u stromečku 

Poslední předvánoční chvíle ve škole si žáci 

prvního stupně zpříjemnili společným zpíváním 

koled a vánočních písní. Po velké přestávce se 

všichni sešli ve vestibulu školy u stromečku. 

Každá třída měla připravenou písničku, prváčci 

nám dokonce přednesli krásnou básničku. Často se 

ostatní nechali strhnout a ke zpěvu se přidali. Na 

závěr jsme zazpívali několik písní a koled společně 

a rozešli se zpět do svých tříd užít si poslední 

chvilky se svými kamarády.      Mgr.Lenka Bublíková 

           
                                                                                              
Olympiáda v AJ pro žáky 9. tříd 

V pátek 12. 1. 2018 proběhla na naší škole Olympiáda v 

anglickém jazyce pro naše nejstarší žáky. Do písemných 

a poslechových testů a zejména do náročné konverzační 

části sestávající z téměř desítky tematických okruhů se 

přihlásili tito žáci: Jana Mošťková, Kryštof Bačík, Jan 

Javor, Pavel Řihák, Jakub Michálek, Teodor Prchlík, 

Martin Koníček, Matěj Bartončík a Filip Tomanec. Všem 

děkujeme za účast a vítězi Martinu Koníčkovi přejeme 

hodně štěstí v únorovém okresním kole v Uherském 

Hradišti.                                          Mgr. Martina Šojdrová 

 

                                         
Návštěva zlínské filharmonie 

Ve středu 7. 1. žáci z prvního stupně navštívili 

výchovný koncert pořádaný Filharmonií 

Bohuslava Martinů. V nádherném prostředí 

Kongresového centra měli možnost slyšet známé 

melodie z večerníčků v podání Slováckého 

komorního orchestru. Představení spojovalo 

hudbu, divadlo i tanec. Emilka Pospíchalová v roli 

mladšího já své maminky Anny Pospíchalové 

(Slovácké divadlo) jí pomocí vzpomínek na 

oblíbené večerníčky připomíná spoustu důležitých 

věcí, na které v dospělosti zapomněla. Celá akce 

byla pro děti určitě zajímavým zážitkem.  
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" Být fit je in." 

Dne 1. 2. se uskutečnil 1. ročník FIT MANIE. 

Hlavním heslem bylo – „Být fit je in“! Akce byla 

určena pro žáky 4. – 9. tříd. První cvičební blok se 

odehrával v tanečním duchu. Paní učitelka Alžběta 

Simanová si připravila DANCE AEROBIK, při 

kterém se žáci uvolnili a s radostí si zatancovali. 

Paní učitelka Vlaďka Popelková-Bahulíková měla na 

starosti BODY MIND, což byla aerobní část 

s posilovacími prvky. Závěrečného cvičení se ujal 

pan učitel Tomáš Smetana, který se zaměřil na 

posilování s vlastní vahou a následný strečink. Všem 

cvičencům děkujeme za 

spolupráci.                                                                                                                         Mgr. Alžběta Simanová                                                                                                                                   

 

Den otevřených dveří v přípravné třídě 

Dne 7.2.2018 proběhl Den otevřených dveří v 

přípravné třídě. Návštěvníci měli možnost 

nahlédnout do třídy a vidět práci našich 

nejmenších žáčků. Den otevřených dveří probíhal 

celé dopoledne. Ve třídě jsme měli spoustu 

návštěvníků. Děti se na Den otevřených dveří moc 

těšily. Snažily se, aby návštěvníci toho viděli co 

nejvíce. Chtěly ukázat, co všechno se za 6 měsíců 

ve škole naučily a to se jim také podařilo. 

Návštěvníkům ukázaly své dovednosti v 

matematice, komunikační, jazykové i výtvarné 

dovednosti. Děti plnily úkoly na téma Povolání 

formou her a vše se jim dařilo. Jsem ráda, že se Den otevřených dveří vydařil a těším se na další 

společnou akci s veřejností.                                                                        Hana Librová 

 
Ukázková hodina v I.A 

Dne 6. 2. 2018 proběhla ukázková hodina v 1.třídě. 

Naši prvňáčci se sešli na odpoledním vyučování, 

aby mohli ukázat rodičů i prarodičům, co všechno 

se za půl roku ve škole naučili. Mezi návštěvníky 

školy byli zároveň i budoucí prvňáčci se svými 

rodiči, kteří chtěli vidět, co je od září ve škole čeká. 

A bylo na co se dívat. Děti předvedly návštěvníkům 

řadu znalostí a dovedností, které se během prvního 

pololetí naučily. Ukázaly, co všechno již svedou a 

jak výborně zvládají svou novou roli školáka. 

Přítomné přesvědčily, že je baví čtení, psaní i 

počítání, že mají rádi angličtinu, zpívají a pracují na interaktivní tabuli. Na závěr zahráli malí školáci 

obecenstvu krátkou pohádku. Hodina pod vedením paní učitelky Zimčík Zálešákové rychle utekla. 
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Malí žáčci sklidili za předvedený výkon velkou pochvalu a domů odcházeli s hřejivým pocitem 

velkého úspěchu.                                                                 Mgr. Šárka Votavová 
                                                                                                                    

Školní kolo recitační soutěže pro žáky 1. stupně.  

Dnes už tradiční veršované dopoledne měly děti na prvním stupni ve 

čtvrtek 8. února. V multimediální učebně se do recitačního zápolení pustili 

nejprve žáci 4. a 5. třídy a o hodinu později pak jejich mladší spolužáci. 

Nechyběli ani naši nejmenší žáčci z přípravné třídy, kteří přispěli společnou 

básničkou o tom, jak princeznička na bále poztrácela korále…Porota měla 

obtížné rozhodování, všech 22 přednášejících totiž předvedlo moc hezké 

výkony. Do okrskového kola postupují 3 nejlepší z každé kategorie         0. 

kategorie - 1. třída: Matěj Smrž, Alice Neubauer, Emma Kotasová 

1. kategorie – 2. a 3. třída: Natálie Harmanová, Štěpán Bartáček, Daniel 

Řešetka 

2. kategorie – 4. a 5. třída: Sabina Miklová, Adéla Hasenovičová, Dominika 

Šojdrová 

Hodně štěstí v dalším kole!                                               Mgr. Renata Hrubošová 

                                                                                                              
  Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

Dne 14. 2. 2018 na svatého Valentýna a Popeleční středu 

se na naší škole konalo další kolo Okresní soutěže 

v německém jazyce. Soutěžící porovnali své dovednosti 

ve čtyřech kategoriích a ve třech disciplínách, kterými 

byly poslechový text, popis obrázku a rozhovor 

s porotou na vylosované téma. Celkem soutěžilo 21 žáků. 

Porota, kterou letos tvořily samé paní učitelky, oceňovala 

každým rokem se zvyšující úroveň mluvení žáků 

v německém jazyce. Pro všechny zúčastněné to byl jistě 

krásný zážitek, poslechnout si hezké výkony soutěžících. 

Postupujícím žákům z 1. a 2. míst v kategorii II.A, II.B a 

II.C přejeme hodně úspěchů v dalších kolech. 

Kategorie I.A (6.-7.třída)                                                      Počet bodů, Umístění 

1.Barbora Dostálek, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště                22,       1. 

2.Anna Holcnerová, ZŠ Kunovice, U Pálenice                           21,       2. 

Kategorie II.A (8. a 9.třída) 

-Anna Polišenská, Zákl. škola Sportovní 777 Uh. Hradiště        29,      1. 

- Dorka Ševčíková, Zákl. škola Sportovní 777 Uh. Hradiště       27,      2. 

- Eliška Hanáková, ZŠ Ostrožská Nová Ves, Lhotská 500,         25,      3. 

-Kristýna Korvasová, ZŠ Uherský Ostroh                                    25,      3. 

Kategorie II.B (tercie a kvarta gymnázií) 

-Adéla Nedělová, Gymnázium Uh. Brod                                        26,      1. 

- Vojtěch Lukáš, Gymnázium Uh. Brod                                         4,     2. 

- Tomáš Krchňáček, Gymnázium Uh. Hradiště                             21,     3. 

Kategorie II.C (se zkušenostmi s rodilými mluvčími) 

-Tereza Dostálek, ZŠ UNESCO Uherské Hradiště                       28,      1.  
                                                                                                                            Mgr. Marcela Josefíková 
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Karneval ve školní družině Na Výsluní 

Ve skutečnosti to byly převlečené paní vychovatelky Denisa 

Smějsíková a Dana Janů. Přidal se k nim také Lukáš Stehlík ze 2. třídy, 

který představoval pána hledajícího ztracené brýle. Vedoucí paní 

vychovatelka si jako tradičně oblékla kostým klauna. Tanečkem na 

písničku „My jsme žáci 3.B“ začalo krásně připravené karnevalové 

odpoledne plné her a soutěží. A že se děti těšily a užívaly si to, bylo 

vidět na jejich převlecích a maskách. Tolik kočiček, princezen, 

kuchařů, rytířů a draků jsme už dlouho neviděli. Naše milé děti přišli 

podpořit i úžasní a skvělí rodinní příslušníci. Tatínci, maminky, 

babičky, dědečkové se s námi zapojili i do soutěží a karnevalových 

tanečků. Nakonec si všichni účastníci karnevalu, kterých se sešlo 

téměř sto, pinkali s balónkami a postupně spokojeně odcházeli domů.                                                                                        
Mgr. Dana Janů 

 

 Zápis nanečisto 

Zápis do základní školy - den, na který čekají nejen 

budoucí školáci, ale i jejich rodiče. Právě předškolákům a 

jejich rodičům patřilo úterní odpoledne 27. února, kdy se 

na naší škole konal „Zápis nanečisto“. Současní školáci v 

roli průvodců doprovázeli jednotlivé předškoláky do 

připravených tříd, kde si děti mohly vyzkoušet, jaké to 

bude, až přijde jejich velký den. Důležitým prvkem byla 

hra a příjemná atmosféra. Také při plnění úkolů velmi 

ochotně pomáhali současní žáci naší školy. Za každý 

splněný úkol si předškoláci vysloužili razítko a po splnění 

všech úkolů na ně čekala zasloužená odměna. Společné setkání se vydařilo a poslední obavy dětí ze 

zápisu jistě rozptýlilo. Na všechny předškoláky se budeme těšit ve čtvrtek 12. dubna při opravdovém 

zápise.                                                                                                                                   Mgr. Dana Vráblíková    

                                                                          

Lyžařský kurz 

V pondělí 12. 2. 2018 naši žáci odjeli na týdenní 

lyžařský kurz do Velkých Karlovic. Kurzu se zúčastnili 

jak žáci prvního stupně, tak žáci druhého stupně. 

Lyžařský výcvik se uskutečnil ve ski areálu Kyčerka a 

ve ski areálu Machůzky. Oba areály poskytovaly skvělé 

podmínky jak pro pokročilé lyžaře, tak i pro úplné 

začátečníky. Hned první den započalo pro děti velké 

dobrodružství. Byly rozděleny do družstev podle 

svých lyžařských schopností. Některé stály na lyžích 

poprvé, některé své lyže ovládaly lépe. Pod vedením 

instruktorů začali všichni zdolávat nástrahy někdy 

neposlušných a klouzavých lyží. Každým dnem se všichni zlepšovali. Děti si zaslouží pochvalu a 

uznání za velké pokroky. Všechny měly možnost si vyzkoušet lyžařský závod – slalom, jehož heslem 

bylo: Není důležité zvítězit, ale sjet kopec!“.  Lyžování nebylo jedinou náplní kurzu, večerní programy 

byly plné her a tance.                                                                                                 Mgr. Anna Hladilová                     
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   Okresní kolo recitační soutěže 

 Skvělé umístnění Viktorie Ondrášové v okresním kole recitační soutěže 

V úterý 13. března proběhlo již tradiční okresní kolo recitační soutěže 

na DDM Šikula v Uherském Hradišti. I letos byl počet účastníků 

vysoký, soutěžili žáci prvních až devátých tříd v různých věkových 

kategoriích. Ve výkonech žáků se objevily nejen básně, ale také 

prozaické texty, kterých bylo mnoho, zkrátka obliba neveršovaných 

textů pozvolna roste. Naši školu reprezentovala žákyně sedmého 

ročníku Viktorie Ondrášová, a to v kategorii šestých a sedmých tříd. Ve 

své kategorii měla 14 velmi vyrovnaných soupeřů. V prvním kole 

zarecitovala porotě úryvek z knihy Slovácko sa nesúdí od Zdeňka 

Galušky a svým skvělým výkonem porotu ohromila a postoupila tak do 

finále mezi nejlepší 4 recitátory. Zde předvedla opět výborný výkon 

recitací své druhé prózy z Nového zákona, 1. listu Korinského, 13. 

kapitoly s názvem Hymnus na lásku. Její recitace byla odměněna cenou 

poroty a jen o malý kousíček jí utekl postup do krajského kola. Viktorii moc gratulujeme a děkujeme 

za vynikající reprezentaci školy a přejeme jí mnoho dalších řečnických úspěchů                                                          
Ing. Denisa Smějsíková   

                                                                                                                                

Brodský zpěváček 

Že je naše sluníčková družinka zpívající, potvrdil velký 

úspěch našich děvčat ze třetí třídy Jany Buráňové, 

Adriany Hoangové a Anny Kučerové. V okrskové 

přehlídce lidových písní školních družin „Brodský 

zpěváček“, která se konala 14.3.2018 na Domě dětí a 

mládeže, jejich výkon členy poroty Luboše Málka a 

Irenu Kreisovou velmi ohromil. Děvčata si svého 

úspěchu velmi vážila a byla na sebe právem hrdá, 

protože jako nejlepší zpěvačky reprezentovaly naši 

školní družinu. Za jejich skvělý zážitek děkujeme a 

děvčatům přejeme mnoho úspěchů v dalších soutěžích.                                                        Mgr. Dana Janů 

 

Den otevřeného klubu za námi 

Dne 14.3. proběhl na naší škole Den otevřeného čtenářského klubu. Všichni jsme se na něj moc těšili a 

zároveň námi projížděla nervozita, podaří-li se vše, jak má. Pro návštěvníky bylo připraveno 

detektivní putování se Šerlokem z Výsluní. Nechybělo ani pohoštění a skvělá bábovka v podání 

klubové Adélky. Na začátku pátrání se všichni zapsali do detektivní listiny, na základě níž byly 

vystaveny všem přítomným diplomy. Nikdo od nás neodešel s prázdnou. Ať už si odnesli diplom, 

nebo vědomí příjemně stráveného času mezi námi a knihami. A na co se návštěvníci mohli těšit? 

Literární pexeso, pantomimické scénky z knih, hledání ztracených kódů- klíčových slov ze známých 

knih, filmů a pohádek, popřípadě pátrání po stopách kniha jejich úryvcích.  Šifra mistra Šerloka lehce 

polechtala mozkové závity dětí -obrázky jako indicie k názvu knihy či slovní přesmyčky dokázaly 

nejednoho detektiva potrápit. O slovo nepřišel ani náš klubový „Knižní strom“, jehož koruna se opět 

obohatila o nějaký ten kouzelný lístek s názvem zajímavé knihy. Náš velký den se vydařil! Byl plný 

smíchu, nadšení, radosti. A hlavně byl plný knih! Děkujeme všem zúčastněným, že nás nenechali ve 
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štychu a přišli nás podpořit! Paní učitelky, maminky, 

dědeček, kamarádi, sestřenice, sourozenci - různorodá 

škála usměvavých tváří! Moc si toho vážíme! Velký dík 

patří i všem našim klubovým dětem, protože byly 

fantastické! Díky nim je náš čtenářský klub takový, jaký 

je! BÁJEČNÝ! DĚKUJEME! 
                             paní učitelka Monika a paní knihovnice Věra 

 

 

 

 

Matematický klokan 2018 

Jako každý rok i letos se účastní naši žáci matematických soutěží 

a olympiád a stejně tak i mezinárodní soutěže 

Matematického klokana, která proběhla na všech základních i 

středních školách 16. 3. 2018. Letos jsme byli velmi úspěšní – 

zejména v kategorii Kadet-8. -9. ročníky  se na 1. místě se 105 

body (z maximálních 120) umístil Jan Javor z 9.B, 2. 

místo obsadil Teodor Prchlík z 9.B s 99 body a 3. místo Kryštof 

Bačík z 9.A s 94 body , v kategorii Klokánek  - 4.-5. ročníky se 

umístila na 1. místě Kristýna Dufková  z 5.A s 98 body, na 2. místě 

Vojtěch Macík  z 5.A s 94 body a na 3. místě Eliška 

Galušková z 5.A s 84 body , v kategorii Cvrček -2.-3.ročníky se 

umístil na 1. místě Daniel Řešetka s 71 body, na 2. místě Natálie 

Hartmanová s 57 body,na 3. místě Jana Buráňová – s 50 body a 

v kategorii Benjamín – 6. – 7. ročníky se umístil na 1. místě Michal 

Mahdalík se 78 body, na  2. místě Adam Kročil se 76 body a 

na 3. místě Libor Matula se 71 body. Blahopřejeme ! 

                                                                                                                     Mgr. Hana Habáníková 

 
Horolezecká stěna 

V pátek 23. 3. 2018 si žáci třídy II. B ZŠ Na Výsluní 

vyzkoušeli lezení na horolezecké stěně v tělocvičně 

TJ Sokol Uherský Brod. Žáci si osvojovali základy 

lezecké techniky nejprve na nižší cvičné stěně. 

Následně přešli na vyšší stěnu, kde již bylo 

nezbytné používat rovněž horolezecké jištění. Žáci 

si lezení nesmírně užívali a s nadšením se pokoušeli 

zdolávat jednotlivé části profilu lezecké stěny. Po 

celou dobu akce se jim ochotně věnovali členové 

horolezeckého oddílu TJ Sokol Uherský Brod 

Zuzana Švidrnochová a Zbyněk Sušil. Oběma 

zmíněným tímto moc děkujeme za profesionální 

přístup a příjemný zážitek!                                                                                                Mgr. Anna Hladilová 
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Velikonoční dílničky ve školní družině 

Dne 26.3. jsme ve školní družině přivítali jaro 

velikonočními dílničkami. Děti spolu s rodiči 

vyráběly krásná kuřátka, zajíčky, věnečky a 

ovečky. Jako každý rok si společné tvoření 

drobných dekorací užívali a vytvořili tak 

příjemnou atmosféru. Všichni odcházeli 

s úsměvem na tváři. 

Vybrané peníze pošleme na konto hnutí Na 

vlastních nohou STONOŽKA.        Mgr. Dana Janů 

                                                                                                                                                                                                                                                            
                                                                                                 Příchod Velikonoc ve školní jídelně 

Dne 28.3.2018 jsme oslavili ve školní jídelně příchod 

Velikonoc přípravou velikonočního menu, které 

nám sestavil a pomáhal připravit šéfkuchař fy I-

Klasa  Pavel Knedla. Strávníci měli možnost vybrat 

si ze dvou druhů jídel. Na menu č. I. byla připravena 

velikonoční sekaná s vejcem, bramborová kaše a 

listový salát s ředkvičkami. Menu č. II. nám nabídlo 

velikonoční nádivku ze špenátových listů, zeleninu 

ratatouille a špaldové kroupy. K těmto pokrmům 

byla podávána zeleninová jarní polévka a moučník 

v podobě cupcaku (malá bábovička) s krémem a 

velikonočním vajíčkem. Jsme rádi, že dětem i dospělým chutnalo a přítomnost pana šéfkuchaře při 

výdeji na jídelně byla pro děti zpestřením   před velikonočními prázdninami.  
                                                                                                                                                                 Dagmar Horáčková 

 

Kterak ve škole Na Výsluní pobavili senátora 

V pátek 6. dubna 2018 měli nejstarší žáci školy 

neobvyklou možnost besedovat s významným 

politikem na republikové úrovni naším panem 

starostou a senátorem v jedné osobě panem Patrikem 

Kunčarem.   Téma besedy korespondovalo 

s obsahem učiva výchovy k občanství, dotazy se 

týkaly ústavního systému našeho státu s důrazem na 

Senát ČR, jeho význam a funkce jako i na senátorskou 

práci. Žáci se na setkání patřičně připravovali, 

nastudovali si informace a přichystali 

dotazy.  V úvodu setkání jsme jednak pomocí 

hlasovacího zařízení prověřili vědomosti žáků na dané téma, aby si náš host udělal představu, co žáci 

o daném tématu vědí, a jednak jsme zabrousili do znalostí pana Ing. Kunčara v oboru, a je nutno 
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podotknout, že prošel na výbornou. Žáci si měli v rámci přípravného samostudia projít také jeho 

senátorský web. Jedna z otázek, která měla prověřit, jak se připravili, byla: 

Proč vstoupil Patrik Kunčar do politiky s nabídkou těchto odpovědí 

(z nichž jen jedna je správná): 

bylo mu to nabídnuto Úřadem práce 

zajímal se dlouhodobě o místo, kde žije a osudy druhých 

nechal se zlákat vidinou vysokého platu 

doporučila mu to kartářka 

Předpokládám, že právě tato otázka vyloudila na jeho jinak vážné tváři nádherný a upřímný úsměv. 

Děkujeme, pane senátore, za příjemné a obohacující chvíle.                                      PaedDr. Dagmar Bistrá 

                                                                                                                      

Výuka 21. století s Corinth Education 

V pátek 6. dubna proběhla na naší škole inaugurace „upgradované“ 3D učebny v odborné 

pracovně  přírodopisu spojená s ukázkovou 

hodinou žáků 9.ročníku. Žáci prezentovali svoje 

dovednosti a práci s výukovým programem firmy 

Corinth Classroom. Hodina začala krátkým 

výukovým videem na téma Trávicí soustava. Po 

něm následovala hravá, pro děti velmi oblíbená a 

zajímavá část výuky, práce s počítačem a jeho 3D 

aplikací. Žáci předvedli jednotlivé části trávicí 

soustavy, které díky dané technologii mohli různě 

zmenšovat, zvětšovat, naklánět či otáčet.  Některé 

prvky toho programu mají tzv. zoom, pomocí 

něhož je možné podrobně se podívat, např. na 

povrch vlasu, zubního kazu či listu stromu. Práce s novými technologiemi žáky baví, láká je hlavně 

zajímavá grafika a animace některých obrázků. Díky tomu je vyučování záživné, zajímavější a přináší 

více zážitků. Při této příležitosti nás navštívili pan Luděk Altman, jednatel firmy Corinth Education, 

která program sponzorsky darovala a starosta města Patrik Kunčar, který zprostředkoval celý projekt, 

hodinu si nenechali ujít ani vedení školy, mnozí učitelé a další hosté. Za dar firmě srdečně děkujeme. 

                                                                                                                          Mgr. Michaela Chovancová                 

 

 Zápis do 1. třídy na školní rok 2018-2019 

Ve čtvrtek 12. dubna byla naše škola vyzdobena do námořnického. 

Na tento den jistě nezapomenou budoucí školáci, kteří přišli se 

svými rodiči k zápisu. Na začátku cesty čekaly šikovné námořnice 

ze 7. A, jejich úkolem bylo ukázat cestu k zápisní lodi. V 

zapisovacích kajutách se předškoláků ujaly paní učitelky a pomocí 

námořnických úkolů je prověřovaly. Všechny děti u nás zápisem 

bezpečně propluly a na konci si za svou píli odnesly dárečky. V 

letošním roce byla na programu poprvé pohádka, která byla ke 

zhlédnutí v pohádkové kajutě. Divadelní představení Chytrá 

Horákyně připravila paní učitelka Popelková Bahulíková s žáky 1. 

i 2. stupně. Velké poděkování patří všem vyučujícím i žákům, kteří 

se na přípravě i průběhu zápisu podíleli.                                                                             Mgr. Dana Vráblíková                                                                                                                                                      
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Představujeme vám náš divadelní kroužek 

Žáci naší školy mají možnost v rámci školního klubu 

navštěvovat I dramatický kroužek, kde každoročně 

nacvičíme různá divadelní představení. Velký úspěch 

jsme v minulosti slavili například s operetkou 

Červená karkulka a pohádkou O princezně Jarmilce. 

Letos jsme secvičili krásnou pohádku Chytrá 

horákyně, ve které se děti dozvěděly, že moudrost 

zvítězí nad hloupostí. Všichni divadelní nadšenci se 

od ledna poctivě připravovali, učili se své role, aby se 

mohli ve čtvrtek 12. dubna představit na premiéře 

pohádky. Prvními diváky byli naši nejmladší 

žáci.  Pohádka se jim moc líbila a s nadšením se zapojili i do děje. Tím pomohli všem hercům zbavit se 

trémy a zároveň je povzbudili, protože je čekala ještě další dvě odpolední představení, jimiž 

zpříjemnili budoucím prvňáčkům zápis.                     Vladimíra Popelková Bahulíková 

     
                                                                                                     

Vybíjená 

Dne 13. 4. 2018 se žáci 4. a 5. třídy 

zúčastnili okresního finále celostátní 

soutěže ve vybíjené v Bojkovicích. 

Získali jsme cenné zkušenosti a 

příští rok znovu zabojujeme. 

 Mgr. Alžběta Simanová 

                                           
 

 

 
 

 

 

 

 

Úspěch v soutěži Matematický klokan - 2. místo ve Zlínském kraj 

Tak jako každý rok i letos jsme se 16.4.2018 zúčastnili mezinárodní soutěže Matematický klokan.  

O to víc nás potěšil náš žák Jan Javor z 9. B, který se umístil na 2. místě ve Zlínském kraji! Srdečně 

blahopřejeme a děkujeme za výbornou reprezentaci školy.                                         Mgr. Hana Habáníková 

                                                                                          

Výjezd za zábavou i poznáním 

Je pondělí ráno, 16. dubna, a naši sedmáci se pomalu schází před budovou vlakového nádraží 

v Uherském Brodě. Jedou si užít odměnu za 1. místo v soutěži, kterou koncem prosince 2017 vyhlásili 

zástupci žákovského parlamentu. Jednalo se o plakátovou prezentaci tříd. Každý vytvořený plakát byl 

hodnocen všemi zaměstnanci školy včetně pana školníka, paní uklízeček i paní kuchařek. Výhrou byla 
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finanční odměna a jeden den volna. A proto žáci 7. A odjíždí 16. dubna v doprovodu své třídní učitelky 

a paní učitelky Chovancové do Uherského Hradiště. Tady na ně čeká zábava v podobě únikové hry. 

Ve 4 – 5 členných skupinkách jsou zamčeni do jedné ze tří místností a pomocí logických hádanek mají 

za úkol se během 60 minut z místnosti dostat ven. Je potřeba říci, že ať už s větší či menší dopomocí se 

všem podařilo místnost opustit. Po krátké obědové pauze a po vstřebání nově získaných zážitkům 

výletníci přesouvají do hradišťské Reduty, kde již na ně čeká paní průvodkyně, aby jim představila 

expozici věznice. Žáci se dovídají celou historii věznice od stavby až po její uzavření.  Součástí 

prohlídky je i video dokument s paní Annou Honovou, maminkou naší paní ředitelky. Tato informace 

dětem dokument zosobňuje a 

sedmáci pozorně naslouchají 

povídání paní Honové. Na závěr 

jsou paní průvodkyní pochváleni 

za ukázkové chování a hlavně 

věcné dotazy. Krátký výjezd za 

zábavou i poznáním některé děti 

završují sladkou tečkou a to 

pořádnou porcí zmrzliny. 

Příjemně strávený den si tak užili 

úplně všichni! 

                                                                                                            
Mgr. Jana Němečková 

                                                                                                                                 
Den Země 

V pátek 20.dubna se žáci naší školy aktivně zúčastnili každoroční brigády konané ke Dni země. Do 

úklidu se zapojily hlavně děti 2. stupně. A všem šlo dílo od ruky! Každá třída měla na starosti 

přidělený úsek, který zvelebovala. A tak se ve velkém vyhrabávalo, okopávalo, zametalo či se 

seřezávaly větve. Žáci třídy 8.A pak ještě natřeli lavičky a zábradlí ve školním atriu. Všem zapojeným 

žákům, i těm z prvního stupně, moc děkujeme za jejich aktivní přístup.                   Mgr. M. Chovancová 
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Pečení ve 4. A 

Žáci 4. A se v úterý proměnili na kuchtíky a zpestřili si 

tak pracovní výchovu pečením. Děti byly rozděleny do 

skupinek, přičemž jedna upekla pizzové šneky, další dvě 

skupinky připravily štrúdl a poslední skupina pracovala 

na banánových muffinech. Velmi jsme si pochutnali J. 

  Mgr. Alžběta Simanová 

                  
                                                             

 

 

 

Erasmus 2018 - vyučování v angličtině  

V týdnu od 23. - 27.4.2018 probíhalo na naší škole 

neobvyklé vyučování. Žáci 2. stupně se účastnili 

výuky pod vedením vyučujících z cizích zemí, které 

k nám přijely v projektu Erasmus plus. Byly to samé 

paní učitelky a přijely k nám z Rumunska, Sicílie, 

Polska a Bulharska. Žáci si vyzkoušeli činnosti a 

úkoly rozvíjející komunikaci, tvořivost a řešení 

problémů. Dorozumívacím jazykem byla angličtina. 

V hodinách jsme také mohli zhlédnout videa k 

projektovému tématu o šikaně a prezentace nebo 

obrázky o zemích a školách, ze kterých vyučující 

přijely. Myslím, že to byla pro všechny nová a zajímavá zkušenost a také dobrá příležitost k 

porozumění a dorozumění se v anglickém jazyce.  Mgr.                        Marcela Josefíková a projektový tým 

 

 Čarodějné vyučování v 2.A a 2.B 

V pondělí 30. 4. se obě druhé třídy 

proměnily v malou čarodějnickou 

akademii. Někteří odvážní si přinesli 

i uniformy, ostatní říkali, že jsou ještě 

v civilu a svou pravou tvář odhalí až 

na odpoledním reji čarodějnic ve 

školní družině. Malé čarodějky a 

čaroděje čekala centra aktivit, kde 

pracovali na úkolech ze strašidelné 

matematiky, hrůzostrašného čtení, 

českého jazyka na koštěti, 

čarokrásných pokusů a příšerného 

ateliéru. Se svou skupinkou prošli během dopoledne všemi centry, aby na konci mohli zhodnotit svou 

práci a spolupráci. Musíme zhodnotit, že nároky čarodějnické akademie splnili všichni žáčci úspěšně 

a doufáme, že si každý našel mezi mnoha úkoly ten svůj, ze kterého měl velkou radost a v němž byl 

úspěšný.                                                                                                                                            Mgr. Anna Hladilová                                                                                       
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Chráníme přírodu 

O tom, že naše děti ze školní družiny Na Výsluní umí chránit 

přírodu, jsme se přesvědčili ve čtvrtek 19. 4. 2018. Při 

příležitosti „Dne Země“ proběhla na školní zahradě 

celodružinová soutěž „Chráníme přírodu“ zaměřená na vztah 

k životnímu prostředí a chování k němu. Děti nás velmi mile 

překvapily svými znalostmi, které v nelehkém kvízu 

předvedly. Věděly, jak dlouho se v přírodě rozkládá sklo, 

plasty a dokonce i žvýkačka. Uměly také zařadit různý odpad 

do plastových nádob. Vyvrcholením soutěže byla výroba 

plakátů, které charakterizují přírodu čistou a znečištěnou. 

Soutěživé odpoledne se velmi vydařilo a děti i paní vychovatelky odcházely domů spokojené. 

                                                                                                                      vychovatelky školní družiny 

Okrskové kolo dopravní soutěže školních družin 

26.4.2018 pořádala školní družina Na Výsluní okrskové 

kolo dopravní soutěže. Letos měly děti z 10 školních 

družin z Uherského Brodu a okolí jedinečnou možnost 

vyzkoušet si nově zrekonstruované dopravní 

hřiště.  Formou testů a jízdy dovednosti na vytyčené 

překážkové dráze si žáci ověřili své znalosti z dopravní 

výchovy.  Na zdárný průběh soutěže dohlíželi praví 

odborníci, a to příslušníci Policie České republiky. Děti ze 

školních družin měly tak výjimečnou a originální 

příležitost vyzkoušet si překrásné hřiště a jako první 

změřit své schopnosti a zúročit tak důležitou přípravu na 

dopravní soutěž. 

Na 1. místě se umístnila školní družina Vlčnov, na 2. místě školní družina Havřice a na 3. místě školní 

družina Na Výsluní. Vítězům patří gratulace a všem zúčastněným dík za vzornou reprezentaci jejich 

školních družin.                                                                                                       Vychovatelky školní družiny 

                                                                                                                      
Konec dubna ve školní jídelně po čarodějnicku 

Dne 30. 4. 2018 jsme oslavili ve školní jídelně konec dubna 

po čarodějnicku.  Kolektiv školní kuchyně se na tento den 

vystrojil opravdu originálně, což dokládají také přiložené 

fotografie. Tomuto dni jsme také přizpůsobili skladbu 

jídelního lístku. Děti si tak mohly pochutnat na chutném 

obědě s velmi zvláštními názvy. Velmi nás bavilo, kterak 

děti při objednávání tohoto menu dumají, co se za těmito 

názvy ukrývá. Některé děti uhodly, jiné se nechaly 

překvapit. 

Na menu č. I. bylo připraveno: polévka z létajících košťat s hadími očky 

                                                        mleté kuřecí pařáty v krvavé omáčce, 

                                                        barevné housenky 

Na menu č. II. bylo připraveno: šlichta s muchomůrkami a hadím vejcem 

                                                        zelené bobky 
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Ke každému menu se podávala perníková chaloupka a otrávené jablíčko. 

Věříme že, nejen jídlo, ale i atmosféra v tento den, pomohla dětem k lepší náladě a chuti při konzumaci 

oběda.                                                                                                  Dagmar Horáčková, vedoucí školní jídelny 

                                                                                                
Hvězdárna a planetárium v Brně 

V pátek 27. dubna se naši čtvrťáci a páťáci vydali 

směr Brno – jednou z cílových stanic byla 

Hvězdárna a planetárium, kde jsme měli 

možnost zhlédnout projekci Úsvit dinosaurů a 

zároveň si prohlédnout jarní hvězdy a souhvězdí 

na obloze. Poté jsme zavítali do zábavného 

vědeckého parku VIDA. V této stálé expozici 

jsou modely, stroje a animace různých jevů, 

z jejichž fungování je možné zábavnou formou 

pochopit různé fyzikální, chemické a biologické 

procesy. Byl to sice náročný den, ale úsměvy na tvářích našich žáčků při cestě zpět jen potvrdily, že 

stál za to!                                                                                     Mgr. Dana Vráblíková, Mgr. Alžběta Simanová 

 
 Poznej svoje město 

Poznej svoje město, myšlenka, která se stala na pár měsíců hlavním 

heslem v 5. A. V tomto čase se žáci připravovali na vědomostní soutěž, 

kterou pořádají patrioti našeho města. Díky soutěži žáci získali mnoho 

nových a zajímavých informací. I když byli aktivní všichni, do 

finálového kola postupují pouze tři „nejlepší“. Všem našim vítězům 

budeme ve finále držet palce. Zároveň děkujeme patriotům města za 

jejich iniciativu.                                                          Mgr. Dana Vráblíková 
 

 

 

 

 
Mc Donald´s Cup 

Dne 2. a 3. května se žáci prvního 

stupně zúčastnili okrskového kola fotbalového turnaje MC 

DONALD´S CUP. Do Uherského Hradiště jsme sice 

nepostoupili, ale kluci bojovali jako lvi.    Mgr. Alžběta Simanová 
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Po stopách smutné židovské historie 

V pondělí 7.5. vyrazili naši deváťáci na IWalk po 

Uherském Brodě s tématem „Historie židů našeho 

města“. Trasa nás zavedla na stěžejní místa, jež jsou se 

židovstvím spojena, zejména pak s obdobím válečným. 

Nechyběly zastávky u místního gymnázia, v tehdejším 

židovském ghettu či krátké zastavení na dřívějším 

starém židovském hřbitově. Vše bylo doplněno 

informacemi o jejich historii v rámci našeho města, 

důraz byl kladen na smutné období protektorátu. Děti 

se tak mohly bezprostředně podívat na místa, o nichž 

se mluvilo. Prošli jsme se ulicemi zapovězenými 

tomuto obyvatelstvu, zastavili jsme se i u obchodů, 

jejichž výlohy sloužily k tehdejší antisemitské propagandě. Známá místa tak pro ně dostala úplně jiný 

význam.  Představu o dřívější době jim pomohly dokreslit dobové fotografie míst a osob. Žáci mohli 

porovnat výrazné změny, které se v proměnách času odehrály. Na místě dřívější synagogy nyní stojí 

bytový dům, židovský hřbitov nám již připomíná pamětní deska a socha, centrum společenského 

života židovského obyvatelstva v hotelu Smetana bychom hledali jen stěží, nyní místo patří potřebám 

městského parkování. Dnes se zachovala pouze stará židovská škola, která v současné době slouží 

škole katolické. Putování jsme zakončili na Panském domě výstavou starých fotografií znázorňujících 

židovskou čtvrť. Na úplný závěr našeho netypického vyučování jsme si pustili krátká autentická 

svědectví lidí, jež si tímto obdobím v Uh. Brodě prošli. Věřím, že účel neminul cíl a v dětech tento den 

zanechá alespoň malou stopu v jejich povědomí. Dětem děkuji za pozitivní zpětnou vazbu a za 

pozornost věnovanou tomuto tématu. Tohle období si to bezesporu plně zaslouží! 
                                                                                                                               Mgr. Monika Smržová 

„Poučné. Bylo fajn procházet se po místech, kde před lety bylo úplně něco jiného. A ještě si o tom něco 

povědět.“ 

„Líbilo se mi to, bylo to hodně poučné. Hodně jsem si toho zapamatoval.“ 

„Bylo to poučné. Dozvěděla jsem se věci, o kterých jsem neměla tušení. Mohli bychom mít takových 

procházek více. Věci si lépe zapamatuji.“ 

„Bylo to zajímavé, myslím si, že si věci líp zapamatuju a dozvěděla jsem se něco, co bych se asi o Brodě 

nikdy nedozvěděla.“ 

 

Úspěchy v soutěži Poznej svoje město 

Ve čtvrtek 10. května se ve Sloupové síni Muzea J. A. 

Komenského konalo slavnostního vyhlášení vítězů 

osmého ročníku vědomostní soutěže Poznej svoje 

město. Našim žákům z 5.A se podařila obsadit krásná 

dvě místa. 

3. místo – Nela Stehlíková 

4. místo – Bruno Urbanec 

 Vítězství bylo ale velmi těsné, poprvé v historii této 

soutěže první čtyři místa obsadili žáci se stejným 
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počtem bodů (získali 32 z 34 možných). O vítězi tak rozhodlo rychlé odevzdání. 

Vítězům ještě jednou velmi gratulujeme!                                                                       Mgr. Dana Vráblíková 

   
Sprejeři 

Adam Rychlík a Ráchel Vajdíková se „prosprejovali na bednu…“ 

Již třetím rokem uspořádalo Střední odborné učiliště v Uherském 

Brodě žáky velmi oblíbenou soutěž ve sprejování. Letošní téma 

nebylo vůbec jednoduché, vysprejovat takové vzdělání, to dalo 

žákům opravdu zabrat. Konkurence byla opravdu velká, soutěžilo 

mezi sebou deset družstev. Naši školu zastupovali dva zkušení žáci 

devátých tříd - Ráchel Vajdíková a Adam Rychlík. Jejich dílo 

okouzlilo nejen diváky, ale především porotu, která jejich výkon 

ohodnotila druhým místem. Žákům moc gratulujeme ke skvělému 

umístnění, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme jim 

mnoho dalších krásných úspěchů.                        Ing. Denisa Smějsíková 

                                                                                           
                                                                               

 
První pomoc pro prváčky 

V úterý 22.5 navštívil naši školu člen záchranného 

týmu Zlínského kraje pan Zemek. Za pomoci 

plyšového medvěda hravou formou vysvětlil 

prváčkům, jak poskytnout první pomoc při říznutí 

nožem, zlomenině končetiny nebo jak ošetřit 

popáleninu. Děti si mohly také vyzkoušet masáž 

srdce na figuríně a připomněly si čísla všech 

záchranných systémů. Za odměnu dostaly 

brožuru, ve které byly shrnuty všechny důležité 

informace z přednášky a diplom malého zdravotníka. Dětem se akce moc líbila a věřím, že nyní 

dokážou reagovat a ochotně pomoci každému při těchto nenadálých situacích.  
                                                                                                                                      Mgr. Michaela Zimčík Zálešáková 

 
Třídní výlet ZOO Lešná Zlín  

Ve středu 23. května se naši předškoláci z přípravné třídy vydali 

směr Zlín - ZOO Lešná. Výlet jsme zahájili návštěvou expozice 

lachtanů. Děti se mohly podívat, jak lachtani plavou a žijí ve svém 

příbytku. Následně jsme se vydali do nedaleké tropické haly 

Yukatan, kde se nacházeli papoušci, opice, lenochodi a taky jsme 

zde mohli spatřit obrovské ryby. Nejvíce nás pobavil ze stromu líně 

visící lenochod. Děti se těšily na zátoku rejnoků, a tak jsme přešli 

k dalšímu pavilonu. Rejnoky jsme si mohli nejen prohlédnout, ale 

mohli jsme si tyto úžasné paryby i pohladit a nakrmit. Prošli jsme 

s dětmi celou ZOO.  Děti nejvíce zaujala expozice zvířat zaměřená 

tematicky na Afriku či Asii. Dokonce si mohly vyzkoušet 

bubnování na bubny, které pocházely z daleké Asie a šlo jim to na 

výbornou.  Prošli jsme výběhem klokanů a pozorovali bílého 
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klokana, který ve své kapsičce měl čerstvě narozené mládě. Naši malí předškoláci s úžasem obdivovali 

krále zvířat nebo mohutné slony. Vynechat jsme samozřejmě nemohli ani stánky s občerstvením a 

dětská hřiště. Na závěr si děti si mohly zakoupit dárek pro sebe nebo své příbuzné. Přálo nám počasí 

a i díky tomu se náš výlet vydařil. Všichni účastníci byli možná na konci výletu znaveni, ale rozhodně 

spokojeni.                                                                                                                                          Librová Hana 

                                                                                                                                                                             

Regionální kolo „Dopravní soutěže mladých cyklistů“ 

Regionální kolo dopravní soutěže 2018 se letos poprvé konalo na nově zrekonstruovaném 

dopravním hřišti při Základní škole Na 

Výsluní v Uherském Brodě. Hřiště v rámci 

výuky navštěvují školy a školky z Uherského 

Brodu a jeho okolí. V odpoledních hodinách 

je v určitých dnech přístupné také široké 

veřejnosti. Každoroční činností dopravního 

hřiště je pořádání regionálního kola 

„Dopravní soutěže mladých cyklistů“. Tento 

rok se soutěž konala v pondělí 28. 5. 2018, 

zúčastnilo se jí 8 škol a celkem 72 závodníků 

z celého regionu Uherského Brodu. 

Slavnostního zahájení a celého soutěžního 

dopoledne na dopravním hřišti se spolu se 

závodníky zúčastnili: paní PaedDr. Dagmar Bistrá – ředitelka ZŠ Na Výsluní, pan Bc. Zdeněk Patík 

– BESIP, pan Antonín Polášek – Autoškola Apollo, 4 příslušníci Městské policie a čestní hosté Mgr. 

Jan Hýžďal a Václav Hýžďal – zakladatelé dopravního hřiště v Uherském Brodě. 

Soutěžilo se ve dvou kategoriích. Kategorie mladší – 5. a 6. ročník a kategorie starší 7. až 9. ročník. 

Na programu byla jízda zručnosti, zdravotnická příprava, test z pravidel silničního provozu a jízda 

podle pravidel silničního provozu. 

V mladší kategorii obsadilo 1. místo družstvo ze ZŠ Březolupy, 2. místo patřilo družstvu ze ZŠ 

Uherský Ostroh a 3. místo obsadila ZŠ Na Výsluní. Ve starší kategorii získalo 1. místo družstvo ze ZŠ 

Prakšice, 2. místo ZŠ Mariánské náměstí a 3. místo ZŠ Staré Město. 

Všem zúčastněným děkujeme, blahopřejeme vítězům a těšíme se na další ročníky dopravní soutěže 

mladých cyklistů.                                                                                                       Bc. Tomáš Smetana 

                                                                                                                                                          
Hec olympiáda 

V pátek 1. 6. 2018 si mohly děti školní družiny 

poměřit své dovednosti v „Hec olympiádě“, kterou 

pro ně připravily vychovatelky na zahradě ke Dni 

dětí. Soutěžily o medaile v nejrůznějších zábavných 

disciplínách. Běh s deštníkem, vodní dělo, skákání 

v pytli, závod brejlovců nebo prolézání tunelem děti 

zaměstnalo na celé sváteční odpoledne, které si 

krásně užívaly. Vždyť se také bylo na co těšit. Sladká 

odměna a medaile je neminuly.                  
                                               Vychovatelky školní družiny 
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Atletická olympiáda školních družin 

V úterý 5.6.2018 pořádala naše školní družina Na 

Výsluní Uherský Brod společně s DDM Uherský 

Brod 37. ročník Atletické olympiády školních 

družin. Na stadionu Lapač se sešlo 255 sportovců 

z 16 družin, které přišli na zahájení pozdravit 

významní hosté města. Pan starosta Ing. Patrik 

Kunčar, místostarosta Ing. Petr Vrána a ředitelka 

Základní školy Na Výsluní PaedDr. Dagmar 

Bistrá. 

Po slavnostních fanfárách, vyvěšení vlajky a slibu 

závodníků se děti daly do soutěžení. Čekaly je tři 

disciplíny (běh na 50 metrů, skok daleký a hod 

kriketovým míčkem) rozložené na pěti stanovištích. Soutěžili zvlášť chlapci a děvčata rozdělení na 

čtyři kategorie podle ročníků. 

Naše školní družina získala 5 medailí a to ve skoku dalekém Ema Kupcová 2. místo, Radek Bistrý 2. 

místo, Eliška Bartková 3. místo a v hodu kriketovým míčkem Matěj Smrž 3. místo, Eliška Bartková 3. 

místo. Sportovcům gratulujeme a přejeme hodně dalších úspěchů. 

Chtěli bychom poděkovat všem, kdo se jakkoliv podílel na hladkém průběhu olympiády. Velký dík 

patří paní učitelkám a pánům učitelům naší školy, že se zhostili postů rozhodčích, a žákům devátého 

ročníku, kteří pomáhali na stanovištích.                                                                                   Mgr. Dana Janů 

 
                                                                                                                           

Školní výlet 6.B 

Super výlet 

Žáci 6. B se vydali na svůj letošní výlet do 

Uherského Hradiště. Jejich program začíná 

v budově na Mariánském náměstí, kde budou 

účastníky únikové hry Exit Game. Tato hra je 

sofistikovanou formou zábavy, která rozvíjí 

kreativní myšlení, flexibilitu při řešení 

problémů, prověří teamovou spolupráci a 

motivuje k dosahování cílů.  Rozděleni do 

dvou týmů musí vyřešit logické hádanky a 

zvládnout dovednostní úkoly, aby se jim 

podařilo společně uniknout z místnosti do 60 minut. Ze hry Exit Game byli žáci napjati až do samého 

konce a odnáší si z ní nezapomenutelný zážitek. Abychom si odpočinuli od přemýšlení, míříme za 

zábavou o kousek dále do arény Laser Game. Jedná se o adrenalinovou hru pro 12 hráčů, ve 

které běháte mezi překážkami, skrýváte se, komunikujete s týmem a snažíte se zasáhnout protihráče, 

kteří mají jediný cíl – zasáhnout vás. Laser Game je jednou z nejzábavnějších sportovních 

her současnosti a my jsme z ní byli naprosto nadšeni. Na zpáteční cestě jsme ve vlaku všichni 

zhodnotili, že to byl náš nejlepší 

výlet.                                                                                                                                   Ing. Denisa Smějsíková 
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Zasej si svou zahrádku 

Po loňském projektu „Adoptuj si svou jahůdku“ a 

předloňském „Adoptuj si své rajčátko“ si letos děti 

zasely svou zahrádku. Každý žák dostal pracovní 

sadu, která obsahovala květináč, substrát a osivo. 

Pod dohledem vyučujících si děti zasely různé 

druhy salátů, o které se musely starat. Během týdne 

jim krásně vyrostly a poté si je mohly odnést domů 

ke konzumaci nebo k přesazení. Těšíme se na další 

projekt… 

                    

                        Mgr. Alžběta Simanová 

Spaní ve škole 

Letošní začátek Dne dětí prožili žáci ze 4. 

a 5. ročníku velmi netradičně. Na svůj 

svátek se probudili ve škole. Spaní ve 

škole předcházelo prosluněné čtvrteční 

odpoledne plné her, zpívání, tance a 

výborné večeře v podobě pizzy. Večer se 

děti přesunuly do svých tříd a zhlédly 

filmové představení. Děti získaly plno 

nových zážitků a navázaly nová 

přátelství. Pro naše páťáky to bylo 

zároveň symbolické rozloučení s prvním 

stupněm.                                                                                                                              Mgr. Dana Vráblíková 

 

 Škola v přírodě 

Škola v přírodě pro žáky ZŠ Na Výsluní 

Malebná krajina v prosluněných Bílých Karpatech na 

hranicích České republiky a Slovenska - to je osada 

Sidonie, která se na čtyři dny stala útočištěm pro celý 1. 

stupeň a přípravnou třídu. Na tomto místě nás čekaly 

zajímavé čtyři dny plné dobrodružství. Letošní škola 

v přírodě proběhla v duchu olympijských her. Pobyt 

byl 

zahájen slavnostním přivítáním řeckými bohyněmi 

a bohem Diem, kteří děti seznámili s olympijským 

posláním. Každá třída zastupovala jeden kontinent. 

Přípravná třída spolu s prváčky společně zápolili 

v duchu modré Evropy. Žlutá Asie se stala 
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symbolem pro druhé ročníky. Třeťáci hrdě reprezentovali zelenou Austrálii, čtvrťáci bojovali za Afriku 

a pro páťáky se stala na čtyři dny charakteristická červená Amerika. První den se děti podrobněji 

seznámily se svým kontinentem, vymyslely si týmový pokřik a vytvořily vlastní vlajku. Druhého dne 

se vydaly na dobrodružnou cestu po okolním lese a hledaly klíčové informace k olympijskému klání. 

Během večera je čekala taky stezka odvahy. Třetí den proběhlo tolik očekávané zápolení ve 

sportovních disciplínách. Čas utíkal neuvěřitelnou rychlostí a než jsme se stihli nadát, byl tady 

čtvrteční večer a s ním i slavnostní rozloučení u táboráku. V pátek proběhlo vyhodnocení, rozdání cen 

a pak už hurá domů.Celé čtyři dny byly plné poznávání, her a chvil společně strávených v přírodě. A 

o to jde, alespoň na chvíli se odtrhnout od přetechnizovaného světa.                      Mgr. Dana Vráblíková 
                                                                                                                     

Žákovský parlament 2017/2018 

I v letošním školním roce se na naší škole scházela 

skupinka žáků (zástupců 5. – 9. ročníku) coby 

žákovský parlament. Z naplánovaných akcí jsme 

uskutečnili: 

Sběr papíru 

Vánoční Bratislavu 

Valentýn 

Plakátovou prezentaci tříd 

Den naruby 

Některé z těchto akcí byly zcela v naší režii, na 

některých jsme se pouze spolupodíleli. Cíl našeho parlamentu jsme tak zcela naplnili, a to uskutečnění 

nápadů našich, popřípadě nápadů našich spolužáků.Za sebe všem parlamenťákům moc děkuji a přeji 

příjemné prázdniny!                                                                                                          Mgr. Jana Němečková 

                                                                                                                             
Kreativní sešit 

 

Žáci 3., 4. a 5. třídy měli možnost si vyzkoušet práci 

designerů. Ve výtvarné výchově si každý navrhl a vytvořil 

originální obal svého sešitu. Ve třídách byly vyhodnoceny 

a odměněny nejlepší práce.                      Mgr. Alžběta Simanová 

 
                                                 

 

 

 

 
Ocenění nejlepším pedagogům a žákům starostou města 

Ve čtvrtek 21. června v obřadní síni Panského domu se uskutečnil slavnostní akt předání ocenění 

nejlepším pedagogům a žákům 9. tříd brodských základních škol. 

Stejně jako každý rok i letos se uskutečnilo ocenění nejlepších pedagogů a žáků 9. tříd starostou města. 

Na základě návrhu třídních učitelů a vedení školy si z rukou místostarosty Ing. Petra Vrány ocenění 

převzala paní učitelka Mgr. Michaela Chovancová a za žáky Filip Toman ze třídy IX.A  a  Martin 

Pijáček ze třídy IX.B. Všem oceněným blahopřejeme.                                                     Mgr. Šárka Votavová 
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Den naruby aneb děti učí děti 

Učební proces prvostupňových dětí byl na 

naší škole ukončen akcí Den 

naruby. Jednalo se o poslední 

z plánovaných aktivit žákovského 

parlamentu. Šlo o to, že v pátek 22. 6. 2018 

si někteří deváťáci zkusili roli učitelů a šli 

vzdělávat své mladší spolužáky na první 

stupeň. Bylo krásné sledovat, jak úžasně se 

své role zhostili a jak si práci užívali nejen 

oni, ale i jejich malí žáčci. Někteří z nich by 

vážně mohli přemýšlet o učitelském 

povolání a rozšířit tak naše kantorské řady. Jmenovitě musím poděkovat žákům 9. A: Zdeňce 

Herákové, Míši Kadlčkové a Váji Prýglové, Kubovi Michálkovi a Kryštofovi Bačíkovi a žákům 9. B: 

Markétě Andrýskové a Janě Mošťkové, Vítkovi Beníčkovi, Vaškovi Hrubošovi, Honzovi Javorovi, 

Martinovi Pijáčkovi, Teovi Prchlíkovi a Pavlovi Řihákovi. Poděkování patří také všem paním 

učitelkám prvního stupně, které celou akci podpořily.                                                Mgr. Jana Němečková 

                                                                                                                              
Slavnostní stužkování 9. tříd 

Již se na naší škole stalo tradicí, že žáci devátých tříd se ke konci roku slavnostně loučí se školou. 

Nejinak tomu bylo i v letošním školním roce, kdy se dne 26. června otevřely brány Muzea Jana Amose 

Komenského pro všechny absolventy, 

vyučující, rodiče, prarodiče, příbuzné a 

všechny ty, kteří se přišli rozloučit. Ve 

sloupovém sále panovala slavnostní nálada, 

ve vzduchu však byla cítit i kapka nervozity 

a smutku. Žáci si připravili úžasné 

zpravodajství, sami si složili slova písně 

Cesta školou a vytvořili prezentaci z fotek, 

která mapovala jejich působení na naší škole. 

V závěru slavnostního aktu se jak třídní 

učitelky, tak zástupci žáků rozloučili 

dojemnými proslovy a stužkováním.  
                 Mgr. Vladimíra Popelková Bahulíková 
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14) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 

                                                                                                                            v Kč (na 2 des.místa)  

Příjmy od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, z toho: 3182044,90 

- školné 9600 

- stravné děti 2666547,90 

Příjmy celkem (bez státních prostředků): 8536580,14 

- stravné dospělí 505897 

Příspěvek od zřizovatele 3450000 

Zúčtování fondů (RF) 498646,66 

Ostatní 1405888,60 

Příjmy z hospodářské  činnosti: 859248,02 

 

Provozní výdaje celkem: 8296042,22 

Neinvestiční výdaje celkem, z toho:  

- náklady na platy pracovníků školy z prostředků obce 109264 

- ostatní osobní náklady (dohody) 81592 

- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně FKSP 39376 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 0 

Ostatní provozní náklady: 8065810,22 

- údržba 431852,6 

- el. energie 282215 

- voda 275334,6 

- plyn (dodávka tepla) 547723,30 

- všeobecný materiál 636583,30 

- DDHM 697315,17 

- potraviny 3173308,77 

- poštovné 6425 

- telefony 38784,51 

- ostatní služby (účet 518) 970640,19 

- odpisy 46244 

- všechny ostatní náklady 959384,10 

Výdaje hospodářské činnosti: 862929,20 

 

 

 

Tvorba fondů 

Stav 1.1.2017                Tvorba                 Čerpání             Zůstatek k 31.12.2017 

Rezervní fond     *    591196,92 116322,02 505622,66 201896,28 

Investiční fond    * 205566 158782 120105 244242 

Fond odměn 33000 0 0 33000 

FKSP 51859,16 215137 137688 129008,16 

Hospodářský výsledek  236856,74 
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V Uherském Brodě dne 15.3.2018                                                  Zpracovala Tatjana Jančová, účetní školy 

                                          
 

15)  Zapojení školy do projektové činnosti 

- se získáním mimorozpočtových zdrojů 

-  

1) Zpracování a předložení projektu – název:  

Jazyková příprava cizinců, č. j.: KUZL 65642/2017 

Donátor projektu: Krajský úřad Zlínského kraje 

Účel: rozvoj jazykových dovedností v českém jazyce žáků ze třetí země 

Realizace:  září 2017  – srpen 2018 

Přidělená finanční dotace pro učitele: 14 000,- Kč 

 

2) Zpracování a předložení projektu – název:    

Obědy pro děti 

Donátor projektu: Woman for woman 

Účel: získání finančních prostředků na obědy dětí z ekonomicky slabých rodin 

Realizace:  září 2017– červen 2018 

Přidělená dotace: 67.843,- Kč 

 

3) Zpracování projektu – název:  

Školní čtenářské kluby na 2.stupni  ZŠ, reg. číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000589 

Donátor projektu: Nová škola, o. p. s. 

Účel: rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti žáků 

Realizace:  leden 2016 - 31.říjen 2019 

Přidělená materiálová a finanční dotace:  98 893,84 Kč 

 

4) Zpracování a předložení projektu (MŠMT) – název:  

Asistent pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2017 

Donátor projektu: MŠMT, Zlínský kraj,  

Účel: získání pozice asistenta pro sociálně znevýhodněné žáky 

Realizace:  září 2017 - srpen 2018 

Přidělená finanční dotace:  393.472,-Kč 

 

 

5) Zpracování a předložení projektu – název: 

Vytvoření společensky účelného pracovního místa_učitel DDH  

Donátor projektu: ESF + Úřad práce ČR_ UHA-SF-2/2016 

Účel: Vytvoření pracovního místa pro učitele 

Realizace: srpen 2017 – červenec 2018 

Přidělená finanční dotace:  180.000,- Kč 

 

6) Zpracování a předložení projektů – název:  

Příspěvek na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 
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Donátor projektu: ESF +Úřad práce ČR_UHA-VF-200/2015, UHA-VF-201/2015, UHA-VZ-154/2016, 

UHA-VZ-156/2016    

Účel: Vytvoření pracovních příležitostí pro zajištění bezpečnosti a ochrany žáků – pozice dohled 

vrátný v počtu 2 osoby 

Realizace: září 2017 – červen 2018 

Přidělená finanční dotace:  295.320,-Kč  

 

7) Zpracování a předložení projektu – název: 

Vytvoření společensky účelného pracovního místa Administrativní  pracovník -sekretářka  

Donátor projektu: ESF + Úřad práce ČR_ UHA-JZ-5/2018 

Účel: Vytvoření pracovního místa pro  administrativního pracovníka 

Realizace: březen 2018 – únor 2019 

Přidělená finanční dotace:  180.000,- Kč 

 

8) Zpracování a předložení projektu (ZK) – název: 

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 

(Olympiáda v Německém jazyce) 

Realizace: únor 2018 

Účel: Pořádání okresního kola soutěže olympiáda v NJ 

Donátor projektu:  Zlínský kraj 

Přidělená finanční dotace:  6.000,-Kč 

 

9) Zpracování a předložení projektu -  název:  

Bullying – Skills that Matter blond Borders  v rámci projektu Erasmus +  

Donátor projektu: Dům zahraničních služeb  

Účel: Výměnnvé pobyty – mobility žáků a učitelů 

Realizace:   září 2016 – srpen 2018  

Přidělená finanční dotace: cca 650.000,- Kč  (22. 980 EUR)  

 

10) Zpracování a předložení projektu – název: 

Inkluze na ZŠ Na Výsluní v rámci programu Výzva Šablony 22 

Donátor projektu: MŠMT – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování 

kvality ve vzdělávání 

Účel: rozvoj vzdělání cizích jazyků a čtenářské gramotnosti 

Realizace:  září 2015 – srpen 2018 

Přidělená finanční dotace: 647.258,- Kč 

 

 

 

- bez získaných mimorozpočtových finančních zdrojů 

 

1) Projekt Ovoce do škol 

Projekt se vztahuje na žáky všech ročníků základní školy. Předmětem projektu jsou dodávky čerstvého 

ovoce a zeleniny bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové 

šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Dodávané produkty dostávaly 

děti z cílové skupiny zdarma a byly  dávány nad rámec pravidelného školního stravování, tzn. že 
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dodávka ovoce a zeleniny v projektu „Ovoce do škol" nahrazovala naplňování výživových norem 

stanovených vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Poskytováním podpory v rámci projektu 

„Ovoce do škol“ za účelem dodávání produktů z ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích 

zařízeních by mělo u mladých spotřebitelů vést ke zvýšení obliby těchto produktů, a tedy i k jejich 

vyšší budoucí spotřebě. Vedle požadovaných celospolečensky důležitých cílů zlepšení zdravotního 

stavu mladé populace, snížení obezity.  

 
2) Projekt Školní mléko 

V rámci programu Školní mléko poskytujeme bezplatně žákům mléčné výrobky (neochucené 

plnotučné mléko, sýry, bílý jogurt) od společnosti COME vending s.r.o. V rámci projektu škola 

využívá doprovodné edukační programy. 

 

3) Projekt Sběrohraní  

Pokračováním úspěšných aktivit minulých let byly akce na podporu enviromentální výchovy, patřil 

k nim tradiční sběr papíru, třídění odpadu a baterií. V rámci celoškolní soutěže ve sběru novinového 

papíru bylo žáky odevzdáno 4660 kg. 

 
4) Projekt Stonožka 

Naše škola patří mezi tzv. „stonožkové školy“. Více než dvacet let spolupracujeme s Hnutím "Na 

vlastních nohou", které je uznáváno jako zcela dobrovolná humanitární a mírová organizace, v níž děti 

pomáhají jiným dětem. Bylo založeno roku 1990 Češkou žijící v Norsku paní Bělou Jensen. V hnutí 

pracují dnes tisíce dětí a stovky učitelů v českých školách. I na Slovensku, v Norsku, Polsku, a v 

Kanadě zapustilo své kořeny.  

Děti malují vánoční přání, získávají finanční prostředky organizováním Stonožkových týdnů, pořádají 

sbírky na pomoc nemocným a postiženým dětem v Česku   i v jiných zemích světa. Stonožkové hnutí 

má své patrony mezi významnými světovými i českými osobnostmi. V jeho činnosti mu velmi 

pomáhají Generální štáb AČR, Ministerstvo obrany a velitelé a vojáci mírových sborů AČR. Práce paní 

Jensen a jejích Stonožkových dětí byla mnohokrát oceněna.   

 

 

 

 
 

16) Výsledky inspekcí a kontrol 

 

1) Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát 

 

Zaměření kontroly:  

- Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání v základní škole podle školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

- Zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy 

 - Hodnocení a kontrola podmínek 

 

Termín kontroly: dne 13. 11- 15. 11. 2017 
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Výsledek kontroly:   

- Zlepšení materiálně technických podmínek pro naplňování výstupů ŠVP ZV se projevilo zejména 

ve sledovaném kvalitním průběhu vzdělávání. 

- Aktivní zapojení do projektů a programů zaměřených na podporu sociálně znevýhodněných a 

zdravotně postižených žáků, pohybových aktivit, technického a jazykového vzdělání 

- zřízení přípravného ročníku pro žáky s odkladem povinné školní docházky 

 

Silné stránky: 

- Kvalitní výuka a dosahování nadprůměrných výsledků zejména v anglickém jazyce 

 

Slabé stránky:  

- Nesystematická práce s vyhodnocováním celkových výsledků vzdělávání žáků a v přijímání 

opatření k nápravě případných nedostatků 

 

 

2) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

 

Zaměření kontroly: - Dílčí kontrola zaměřena na kontrolu plnění povinností o ochraně veřejného 

zdraví, hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a 

vzdělávání dětí a mladistvých 

 

Termín kontroly: 6. 3. 2018 

 

Výsledek kontroly:   

Základní škola 

- Zjištěny chybějící elektrické vysoušece rukou na toaletách, nápravné opatření provedeno 4. 4. 2018 

- Nepřipojena teplá voda na některých z umyvadel, nápravné opatření provedeno v srpnu 2018. 

- Na toaletách neomyvatelný betonový podklad z důvodu chybějících obkladů, nápravné opatření 

provedeno v srpnu 2018. 

 

 

Školní družina 

- Zjištěny nefunkční elektrické vysoušece rukou na toaletách, nápravné opatření provedeno 4. 4. 2018 

 

 

Školní jídelna 

- Poškozená podlaha ve výdejně, náprava provedena 4. 4. 2018 

- Neomyvatelná betonová podlaha ve skladu brambor, náprava provedena v červenci 2018 

- Nedostatečné větrání přípravny zeleniny a brambor, rozbité vnitřní sklo jednoho z oken, náprava 

provedena v srpnu 2018 

- Nefunkční vzduchotechnika ve výdejně a úseku mytí nádobí, nápravné opatření instalováno nové 

odvětrávání par, srpen 2018 

- Poškozené dveře sklad brambor a přípravna hrubé zeleniny, špatně dezinfikovatelné, opraveno 

výměnou srpen 2018 

- Poškozený nátěr kuchyňského robota, opatřeno novým nátěrem červen 2018 
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- Na stropě v úseku mytí nádobí viditelný nárůst plísně, kvůli nefunkční vzduchotechnice a 

špatnému odvětrávání, odstraněné v srpnu 2018 

 

17) Údaje o zapojení žáků v soutěžích 

   

Soutěž Počet žáků Umístění Organizátor Doprovod 

Přírodovědný klokan 33 - ZŠ Na Výsluní Mgr. Chovancová 

Olympiáda z ČJ, šk. kolo 5 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z Dě, šk. kolo 12 - ZŠ Na Výsluní Mgr. Smržová 

Olympiáda z AJ, kateg I.A 5 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, kateg II.A 9 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Kůdelová 

Olympiáda ze Ze. šk. kolo 20 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Chovancová 

Olympiáda z Bi, šk. kolo   ZŠ Na Výsluní Mgr. Chovancová 

Olympiáda z Dě, okr. kolo  18. místo  Mgr. Smržová 

Olympiáda z ČJ, okr. kolo 32 12. místo UH sportovní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, okr. kolo 17 14. místo ZŠ Unesco Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, okr. kolo 23 6. místo ZŠ Unesco Mgr. Šojdrová 

Memoriál M. Lásky - basket 
11 

2. místo  

5. místo  
BK UB Mgr. Janča 

Recitační soutěž, okr. kolo 1 Cena poroty Knihovna UB Mgr. Smržová 

Matematický klokan 147 1. místo  Mgr. Habaníková 

Olympiáda z Ma, okr. kolo 
2 

17. místo 

23. místo 
ZŠ Staré Město Mgr. Habáníková 

Olympiáda z IT, okr. kolo 
2 

12. místo 

18. místo 
ZŠ Staré Město Mgr. Habáníková 

Malování na PC, okr. kolo 2 19. místo 

21. místo 
ZŠ Staré Město Mgr. Habáníková 

Pythagoriáda, okr. kolo 3 18. místo ZŠ Staré Město Mgr. Habáníková 

 

 

18)  Závěr výroční zprávy 

 
A) Závěrečné hodnocení  výchovně vzdělávacího procesu v daném školním 

roce  jednotlivými sekcemi školy, úspěchy žáků 

 

 

Zpráva   o   akcích   pořádaných   pro   1.   stupeň 

 
ZÁŘÍ 

Den bez aut – dopravní a ekologická výchova – akce pořádaná každoročně DDM 

Nabídka knih z nakladatelství Albatros – celoročně  
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Malování na chodníku  

Návštěva ZOO Lešná – třídy II. A + II. B 

 

ŘÍJEN 

Beseda o světě nevidomých 

Dopravní výchova pro čtvrtý ročník – pouze teoretická část (z důvodu rekonstrukce dopravního 

hřiště) 

Drakiáda  

 

LISTOPAD 

Podzimní výzdoba tříd – prezentace na webových stránkách 

Příprava a nácvik vystoupení na vánoční akademii 

 

PROSINEC 

Mikulášské koledování 

Vánoční dílničky ve třídách  

Vánoční výzdoba tříd 

Předvánoční turnaj v judu 

Vánoční akademie pro rodiče + prodej výrobků pro Stonožku 

Vánoční zpívání koled u stromečku ve vestibulu školy 

 

LEDEN 

Zimní výzdoba tříd a chodeb – prezentace na webových stránkách 

Filharmonie Zlín pro 1. – 5. ročník (Večerníček a jeho pohádky a melodie)  

Slovácké divadlo Uherské Hradiště – Pinocchio  

 

 

ÚNOR  

Lyžařský kurz pro zájemce z 1. stupně 

Recitační soutěž – třídní a školní kolo 

FITMANIE – sportovní dopoledne pro žáky 4. – 9. ročníku 

Ukázková hodina v první třídě 

Zápis nanečisto – zábavné úkoly pro předškoláky, zaměřené na školní zralost + divadelní představení 

dětí z dramatického kroužku 

 

BŘEZEN 

Návštěva knihovny Františka Kožíka 

Matematický klokan (2. – 5. ročník) 

Po stopách Komenského – zážitkově edukační pořad - pořádá Muzeum J. A. Komenského pro žáky 5. 

třídy 

Jarní výzdoba tříd – prezentace na webových stránkách 

 

DUBEN 

Zápis do prvních tříd s námořnickou tematikou 

Velikonoční dílny ve třídách a také ve spolupráci s Muzeem J. Á. Komenského 

Vybíjená – žáci 4. a 5. třídy 

Štafetový běh – závody pro 1. stupeň v Uherském Hradišti 
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Den Země – ekologické aktivity pro celý první stupeň na Masarykově náměstí 

Znáš své město – Patrioti pro žáky 5. třídy 

MC Donald’s CUP – fotbalový turnaj: kategorie 1. – 3. třída 

                                                           kategorie 4. – 5. třída 

Dopravní soutěž pro pátý ročník 

Exkurze v Brně – planetárium + VIDA – pro 4., 5. ročník 

Exkurze ve Slováckých strojírnách v Uherském Brodě – 4. třída 

 

KVĚTEN 

Výtvarné soutěže (Požární ochrana očima dětí, Obrázky pro nemocné děti, Kreativní sešit) 

Dravci – výukový program 

Přednáška o škodlivosti kouření 

Zasej si svou zahrádku – součást projektu Ovoce do škol  

 

ČERVEN 

Den dětí – Planetárium – 1. – 3. ročník, Branný den – 4. – 9. ročník 

Spaní ve škole pro čtvrťáky a páťáky 

Škola v přírodě – celý 1. stupeň – týden v Sidonii – RC POHODA – Brumov Bylnice 

Barevný týden – každý den má svoji barvu 

Vystoupení zahraničních folklórních souborů v atriu Muzea J. Á. Komenského 

Dopravní výchova pro čtvrtý ročník – praktická část 

 

Zpracovala: Mgr. Renata Hrubošová, vedoucí metodického sdružení  pro 1.st. 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové skupiny českého jazyka a literatury 

 
Metody a formy práce byly voleny podle charakteru učiva a vzdělávacích cílů. Důraz byl kladen na 

rozvoj komunikačních dovedností. Žáci byli vedeni k samostatnosti, také ke kolektivní či skupinové 

práci, ať už formou skupinových projektů nebo formou diskusních hodin, když se učili vést 

smysluplný dialog v kolektivu či ve skupině.  

V hodinách byly poměrně pravidelně využívány moderní metody výuky: 

- využití výukových programů na PC 

- využití interaktivní tabule  

- využití moderní technologie (DVD, radiomagnetofon, možnosti internetu) 

- využití nejnovějších učebnic s důrazem kladeným na mezipředmětové vztahy 

- využití moderní učebny literatury a žákovské knihovny 

 

Nejvýznamnější akce: 

- Recitační soutěž: v tomto školním roce byla úspěšná žákyně 7. ročníku Viktorie Ondrášová, jež 

získala cenu poroty v krajském kole, které se každoročně koná v Uherském Hradišti.  

- Olympiáda z ČJ: okresního kola se zúčastnila dívka z 9. ročníku Anna Daňková, umístila se na 

12. místě (z 32 účastníků okresního kola) 

 

Během roku také docházelo ke spolupráci s místní knihovnou. Jednalo se o zapojení naší školy do 

nejrůznějších soutěží či besedy v knihovně, jako např. beseda pro 9. ročník s Marií Bořkovcovou, 
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vnučkou známé spisovatelky Hany Bořkovcové. Téma se zabývalo komiksovou tvorbou. Pro 6. a 7. 

ročník bylo připraveno autorské čtení a život spisovatele Jana Svitáka, tvůrce hororových pohádek. 

I v letošním roce pokračoval projekt Čtenářské kluby pro 2. st. ZŠ, do něhož je naše škola zapojena 

jako jediná z celého Zlínského kraje. Cílem je zdokonalení jazykových a čtenářských dovedností 

zejména dětí ze znevýhodněného sociokulturního prostředí. Vedoucí projektu je Mgr. Monika 

Smržová, která na projektu spolupracuje s místní knihovnou, přesněji s vedoucí knihovny Mgr. Věrou 

Loveckou. Žákovská knihovna díky projektu opět i letos získala další nové knižní tituly. Je plně 

využívána jednak pro výuku, jednak pro potřeby čtenářského klubu a v neposlední řadě pro domácí 

četbu dětí. 

Předmětová komise pro jazyk český úzce spolupracovala na problematických bodech výuky 

literatury, zejména výuky historie literatury. Bylo odsouhlaseno určité propojení literárního vývoje 

s učivem dějepisu v jednotlivých ročnících. Připomínala se i důležitost pravidelné práce s texty a 

znalost literárních pojmů (dle současných přijímacích Cermat testů). 

Jako každým rokem byli žáci vedeni k četbě a tvorbě čtenářských deníků, v některých ročnících již 

dobrovolnost deníků, a ani letos nechyběla řečnická cvičení. 

V hodinách literatury v 9. ročnících pravidelně probíhaly dílny čtení, založené na dobrovolném 

výběru četby-knihy, a čtenářské lekce tvořené z nových titulů ŽK. 

V rámci předmětu český jazyk fungoval kroužek Cvičení z českého jazyka, který byl určen pro žáky 

9. ročníku a sloužil především přípravě k přijímacím zkouškám. Vedení kroužku měla na starosti paní 

učitelka Smržová. 

Díky projektu ČK jsou pro příští školní rok naplánovány dvě setkání se současnými významnými 

spisovatelkami Klárou Smolíkovou a Ivonou Březinovou. 
Zpracovala Mgr. Monika Smržová 

 

Hodnocení činnosti  předmětové skupiny matematiky, fyziky a informatiky 

 

Matematika: 

Zúčastnili jsme se všech soutěží podle plánu předmětové komise na letošní školní rok. Využívali 

jsme  programy na PC Matik 6-9 roč, Edubase, Didaktu matematiky, výukové programy na internetu  

–p. Habáníková, p. Němečková. Probíhala příprava na přijímací zkoušky od října -  formou školního 

klubu – p. Habáníková 

Snažíme se dodržovat tematické plány , neučíme v blocích. Chtěli bychom zavést od 8. ročníku 

kroužek školního klubu z matematiky, kde by si žáci už začali opakovat učivo k přijímacím 

zkouškám. 

 

 Žáci měli možnost využívat konzultace v matematice, po domluvě s vyučujícím po vyučování. 

 

Hodnocení žáků v soutěžích v  matematice za daný školní rok : 

 

MO- 6,7,8roč: okresního kolo – Krajsa Matěj 8.A- 17. místo, Běhůnek Dennis 8.A – 23.místo 

Pythagoriáda – okresní kolo – Matula Libor 7.A – 18 místo 

Matematický klokan  - Jan Javor   - 1. místo v kraji 

 

Pokud  se  rodiče budou odvolávat proti známce z předmětu, trváme na přezkoušení do 10 dnů od 

odvolání. Minimální počet známek pro klasifikaci je deset za pololetí, pokud žák nemá individuální 

plán. 
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Informatika: 
 

Cením si zájmu žáků pracovat v programech v oblasti informačních technologií a účastnit se soutěží 

ve všech oblastech daného předmětu. 

 

Soutěže v Informatice: 

Textový editor Word- okresní kolo –  Pijáček Martin 9.B -12. místo, Coufalík David 6.B -15. místo 

 Počítačová grafika – Malování –  okresní kolo – Coufalík David  6.B-19. místo , Koníček Jonáš  6.B - 

21. místo 

 

 

Zpracovala: Mgr. Hana Habáníková, vedoucí metodického sdružení 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové skupiny cizích jazyků  

Ve školním roce 2017/2018 probíhala na škole výuka těchto cizích jazyků: 1. stupeň - anglický jazyk, 2. 

stupeň – anglický a německý jazyk. V souvislosti s ukončením pedagogické činnosti vyučující ruského 

jazyka Mgr. V. Veselé, byl  jazykovým žákům, kteří v 6. ročníku zahájili výuku ruského jazyka,  

nabídnut v 7. ročníku jazyk německý.  

Žáci 6. A a 6. B byli na základě vstupního testu z anglického jazyka rozděleni do jazykové a nejazykové 

skupiny, ostatní ročníky pokračovaly v již zaběhnutém rozdělení. 

Při jazykové výuce byly  využívány dvě jazykové učebny a dvě počítačové učebny nabízející moderní 

didaktické a technické vybavení.  

Škola věnovala speciální pozornost žákům integrovaným, žákům s IVP a také žákům mimořádně 

jazykově nadaným.  

    Zúčastnili jsme se  každoročních  jazykových soutěží: 

• školní a okresní kolo soutěže Olympiáda z anglického jazyka:  

 - kategorie 6. a 7. tříd – školní kolo 14. 12. 2017, vítěz Aneta Kryštofová, 7. A,  okresní kolo 

6. 2. 2018 – pro nemoc Anety jela Dominika Dufková,  7. A, 14. místo ze 17 účastníků 

- kategorie 8. a 9. tříd – školní kolo 12. 1. 2018, vítěz Martin Koníček, 9. A, okresní kolo 7. 2. 

2018, 6. místo ze 23 účastníků 

 

• okresní kolo soutěže Konverzační soutěž z německého jazyka – pořádala Mgr. 

Marcela Josefíková 14. 12. 2018, celkem 21 soutěžících, za naši školu se letos 

neúčastnil nikdo  

Pokračovaly také  akce  projektu Erasmus + : 

• 17. – 24. 9. 2017 Výměnný pobyt žáků a učitelů ze Sicílie na ZŠ Na Výsluní 
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• 5. - 8. 10. 2017 Mezinárodní setkání učitelů všech škol na Sicílii 

• 1. - 10. 11. 2017 Trénink učitelů ve výuce v Bulharsku 

• 20. – 29 .4. 2018 Trénink učitelů ve výuce v Uherském Brodě 

• 2. - 11. 5. 2018 Trénink učitelů v Polsku 

Škola podala žádosti o další jazykové projekty EU: 

• Výzva KA1 – jazykové kurzy, metodika pro 9 učitelů – schváleno 

• Výzva KA2 – Home sweet home – koordinátor Chorvatsko – neschváleno 

• Výzva KA2 – Shrink your ecological footprint – koordinátor Španělsko – neschváleno 

                                                                                                                              Zpracovala  Mgr. Martina Šojdrová 

 

 

 

Hodnocení činnosti environmentální výchovy  
 

 V rámci environmentální výchovy a přírodopisu se uskutečnily následující akce:  

1. Den bez aut – žáci 5. ročníku  

2. Celoroční sběr papíru – mezitřídní soutěž, ve které se letos odvezlo k recyklaci celkem 4 660kg 

Umístění:  1. – 2. místo třídy 4.A, 7.A 

                           3 . místo třída 2.A                   

3. Den Země – zkrášlení okolí školy, zapojily se všechny třídy 

4. Přírodovědný klokan – školní kolo, zúčastnili se žáci 8. 9. ročníku 

5. Školní kolo biologické olympiády – mladší kategorie (zúčastnili se žáci 7. ročníku) a starší 

kategorie (zúčastnili se žáci 9. ročníku) 

6. Poznávací přírodovědný pobyt – třídenní výlet zaměřený na lokalitu povodí řeky Moravy 

(zúčastnili se žáci 7. a 8. ročníku) 

7. V rámci projektového týdne 100let vzniku ČSR se žáci  2. stupně seznámili s historickým 

vývojem ekologie v ČR 

8. Ve škole jsou systematicky rozmístěny koše na třídění odpadu (papír, plast, ostatní). 

9. Na chodbách školy jsou nástěnky s recyklační tématikou. 

10. Environmentální výchova je součástí průřezových témat jiných předmětů. 

 
Zpracovala: Michaela Chovancová, metodička pro environmentální výchovu 

 

 

Hodnocení činnosti v předmětu tělesná výchova  

 
 V letošním školním roce se žáci naší školy zúčastnili sportovních akcí, které jsou pro ně každoročně 

pořádány v rámci AŠSK i sportovních turnajů pořádaných místními sportovními kluby.  

I když těchto akcí již není takový počet jako v minulosti, přesto naši žáci dosáhli několika pěkných 

úspěchů. 

Výčet akcí s naší účastí: 
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- sprinterský víceboj,  

-    Memoriál Mgr.Lásky (basketbal) – 2.místo (chlapci 6.-7.třída) a 5.místo     

            starší chlapci, 

- Mladý cyklista (BESIP) – 4. místo v krajském kole - kat. starší žáci. 

 

Dále kabinet Tv uspořádal Školní novoroční turnaj ve sportovních hrách. 

Ve starší kategorii zvítězila třída VIII.A a v mladší pak třída VII.A. 

 

 

Věříme, že i v dalším školním roce budou naši žáci minimálně tak úspěšní, jako 

v této školní sportovní sezóně.  

 

 
     Zpracoval za kabinet Tv Mgr. Vítězslav Janča 

 

Hodnocení činnosti školní družiny -  přehled pořádaných akcí 

 

Datum 

 

Název akce 

  5. 10. 2017 Přírodovědná soutěž II. a III. oddělení na školní zahradě 

20. 10. 2017 Podzimní dílničky pro družináře a jejich rodiny 

31. 10. 2017 Ať žijí duchové! – akce všech oddělení 

  2. 11. 2017 Recitační soutěž naší ŠD 

  8. 11. 2017 Okrsková recitační soutěž ŠD  

  5. 12. 2017 Mikulášská nadílka s pásmem říkanek a písniček 

  7. 12. 2017 Vystoupení všech tří oddělení na akademii školy 

18. 12. 2017 Vánoční dílničky pro družináře a jejich rodiny 

22. 12. 2017 Posezení u vánočního stromečku s nadílkou 

16. 1. 2018 Okrskový florbalový turnaj  

30. 1. 2018 Zimní soutěžení smíšených družstev – celodružinová akce 

  9. 2. 2018 Karneval pro I. stupeň ZŠ 

14. 2. 2018 Okrsková výtvarná soutěž Paletka 2018 

14. 3. 2018 Okrsková přehlídka zpěváčků lidových písní 

22. 3. 2018 Jarní soutěže smíšených družstev – celodružinová akce 

26. 3. 2018 Velikonoční dílničky pro družináře a jejich rodiny 

19. 4. 2018 Chráníme přírodu – celodružinová soutěž smíšených družstev 

26. 4. 2018 Okrsková dopravní soutěž 

30.4. 2018 Čarodějnický rej na školní zahradě 
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1. 6. 2018 Hec olympiáda (k MDD)na školní zahradě 

5. 6. 2018 37. ročník atletické olympiády ŠD 

  

Zpracovala: Dagmar Svobodová, vedoucí vychovatelka 

 

 

Hodnocení činnosti školního klubu  

 
V rámci školního klubu mají žáci možnost navštěvovat kroužky s různým zaměřením: 

- Vzdělávací kroužky 

- Sportovní kroužky 

- Ostatní zájmové kroužky   

Pod činnost školního klubu spadá i ŠKOLNÍ PARLAMENT, kdy se pravidelně setkávají zvolení 

zástupci z jednotlivých tříd, kteří pod vedením p.uč. Němečkové mají možnost diskutovat o dění 

ve škole,podávat návrhy a připomínky vztahující se ke škole a školním aktivitám apod. 

 

Kroužky školního klubu 
1/ Příprava na přijímací zkoušky z ČJ  

2/ Pedagogická intervence 

3/ Matematika pro bystré hlavičky 

4/ Cvičení z matematiky 

5/ Čtenářský kroužek, dílny 

6/ Sportovní hry 

7/ Basketbal U-10, U-12 

8/ JUDO 

9/ Hodina pohybu navíc 

10/ Florbal 1. stupeň 

11/ Žákovský parlament 

 

V rámci školního klubu probíhají různé školní akce: 

- Akademie 

- Soutěže 

- Turnaje 

- Divadelní představení 

- Vystoupení na kulturních akcích 

Výtvarně – pracovní činnosti 

Zpracovala Vladimíra Bahulíková 

 

 

Hodnocení činnosti dětského dopravního hřiště  
 

V uplynulém školním roce prošlo dopravní hřiště velkou rekonstrukcí, díky které dostalo zcela novou 

podobu. Z toho důvodu probíhala celá podzimní část dopravní výchovy přímo v jednotlivých školách 

a školkách, kam jsem jako lektor dojížděl. Postupně jsem navštívil všechny základní školy a školky, 



       www.zsvysluni.cz 

64 

 

které pravidelně navštěvují DDH a odpřednášel dětem teoretickou část dopravní výchovy. Tu jsem 

navíc rozdělil do dvou bloků po dvou hodinách. Každé čtvrťáky a děti z mateřské školy jsem během 

podzimu navštívil 2x. Na jaro, kdy už bylo dopravní hřiště oficiálně slavnostně znovuotevřeno, bylo 

vše připraveno na příjezd dětí na praktickou část výuky. Tato část je navíc spojena s testováním 

znalostí dětí ze 4. tříd a hodnocením jízd na DDH. Děti hned po příjezdu nadchl především železniční 

přejezd s vláčkem a blikající semafory. Při rychlém opakování teorie byli žáci velmi aktivní a na 

některých z nich bylo patrné velké nadšení pro jízdu na kole. Jelikož do konce školního roku 

nezbývalo moc času, musel jsem příjezd některých škol naplánovat současně. Celá tato situace byla 

poměrně velmi organizačně náročná. Některé dny mi při výuce vypomáhala Mgr. Dana Janů. 

Doprovázející vyučující se sami od sebe zapojovali také. Nakonec celá výuka proběhla bez větších 

problémů a zdravotních úrazů. Všichni až na pár výjimek obdrželi průkaz cyklisty.  

Ve volných dnech, kdy nebyly na DDH školy, hřiště navštěvovaly v hojném počtu školky. Každé 

pondělí, čtvrtek a sobota bylo hřiště k dispozici také široké veřejnosti. Od znovuotevření dopravního 

hřiště po rekonstrukci tj. od začátku května 2018 do konce června 2018 dopravní hřiště navštívilo 664 

dětí z mateřských škol a 431 dětí ze 4. tříd základních škol. Dne 28. 5. 2018 jsme na dopravním hřišti 

pořádali okresní dopravní soutěž BESIP, která proběhla v hojné účasti 72 soutěžících. Od poloviny 

května do konce letních prázdnin hřiště využilo 1 624 zájemců z řad široké veřejnosti. Podtrženo, 

sečteno za 4 měsíce provozu nové dopravní hřiště navštívilo 2 791 dětí. My jen doufáme, že tak velký 

zájem do budoucna neopadne a základní pravidla silničního provozu dostane pod kůži co největší 

počet dětí. 

                                                                                                                  Zpracoval: Mgr. Tomáš Smetana 

 

 

 

 

 

 

 

Hodnocení činnosti výchovného poradce ve školním roce 2017/2018 

Září . 

Evidence žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO). 

Informování rodičů těchto žáků o potřebě návštěvy PPP, SPC nebo SVP kvůli novým zprávám a 

vyšetřením. 

Říjen. 

Odevzdání žádostí o IVP rodiči žáků s přiznanými PO. 

Informační schůzka VP v Uh. Hradišti. 

Informace vyučujícím o  žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními a seznámení s  IVP těchto žáků  

a místě uložení těchto dokumentů. 

Listopad. 

Podepisování IVP a příslušných formulářů rodiči žáků s přiznanými PO. 

Prosinec. 

Řešení adresy Martiny Popelkové – soudní určení opatrovnictví. 

Leden. 

Řešení nových PO. 

Únor. 
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Podepisování IVP rodiči žáků s přiznanými PO. 

Březen-Duben-Květen. 

Zaslání vyhodnocení PO a IVP žáků VIII.A  příslušnému školskému poradenskému zařízení. 

Schůzka VP v Uh. Hradišti. 

Konzultace ke tvoření skupin v rámci výuky s žáky s přiznanými PO (počty ve skupinách). 

Vypracování závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2017/2018. 

Průběžně : 

-pohovory s žáky s problémovým chováním, 

-spolupráce se školní psycholožkou, 

-účast na jednáních výchovné komise (s rodiči žáka Viktora Kulicha a žákyně Julie Kašíkové), 

-podíl na přípravě IVP během roku ( při nové zprávě s PPP či SVP ), 

-komunikace se školními poradenskými zařízeními, 

-evidence žáků s PO, 

-zasílání vyhodnocení PO a IVP žáků příslušnému školskému poradenskému zařízení, 

-spolupráce s třídními učiteli na vypracovávání příslušných dokumentů, 

-informování vyučujících o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními, 

-konzultace s vyučujícími o naší činnosti související s inkluzí. 

 

Zpracoval Mgr. Vítězslav Janča 

 

Evaluace školní prevence 2017/2018 
V letošním školním roce jsme prevenci zaměřili především na budování a zlepšení třídních kolektivů. 

Školní rok jsme započali adaptačním kurzem pro žáky 6. ročníku. Jak se v průběhu školního roku 

ukázalo, letošní 6. ročník byl velmi náročný na utváření pozitivních vazeb. Nicméně obrovskou práci 

zde odvedly obě třídní paní učitelky a také školní psycholožka. 

V říjnu se žáci 6. A i 6. B zúčastnili přednášky o kyberšikaně a děti z prvního stupně se seznámili se 

světem nevidomých, který jim přiblížila nevidomá paní Hladíková. 

Pro druhostupňové žáky byl v listopadu připraven projekt Síla lidskosti o Nicholasi Wintnovi a žáci 

2. a 6. ročníku se seznámili s programem Hasík. 

Prosinec se nesl v duchu příprav na vánoční akademii, kde se prezentovaly všechny třídy naší školy. 

V lednu na žáky 8. a 9. ročníku čekal pan Povala se svým projektem Život v závislosti, který 

s nadšením děti i vyučující velmi kladně ocenili a který bychom opět v dalším školním roce 

zopakovali. 

Žáci 8. a 9. tříd se v březnu opět zúčastnili preventivní akce – Drogová kriminalita a my v roce 1918. 

V květnu si děti 3. a 4. třídy seznámili se škodlivostí kouření a poslední preventivní akcí byla beseda 

pro deváťáky Sex, AIDS a vztahy s naším letitým lektorem panem Pakostou. 

V průběhu celého roku se také scházel žákovský parlament, který určitě svou činností přispěl do 

preventivní strategie naší školy.Velký dík patří všem vyučujícím, kteří pečovali o své třídní kolektivy, 

spolupracovali s metodičkou prevence, školní psycholožkou a vedením školy. 

 
                                                                                                                               Mgr. Jana Němečková Metodička prevence 

 

Hodnocení činnosti asistentů pro žáky se sociálním znevýhodněním ve školním roce 

2017/2018 

 

Jako asistentka pedagoga jsem pracovala s žákyní 1.ročníku s poruchou autistického spektra. 
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Pracovala jsem dle individuálního vzdělávacího plánu , který stanoví opatření vhodná pro další rozvoj 

dítěte. 

Na začátku školního roku působila žákyně tiše, nenápadně, nedokázala se moc prosadit v kolektivu 

třídy. Měla také problémy s orientací v prostoru školy. 

Po nějakém čase se začala více sžívat se spolužáky. Našla si kamarády a začala být více samostatná, i 

když v některých činnostech je nadále pomalejší. 

Jako asistentka pedagoga jsem se snažila vzbudit u žákyně důvěru a být jí nablízku, aby se na mne 

mohla kdykoliv obrátit.  Při nějakém neúspěchu jsem ji motivovala a vysvětlila jí , že každý žák může 

vyniknout v něčem jiném.  

Podporovala jsem její rozvoj sebedůvěry a snažila jsem se ji motivovat pochvalou a ocenit její  

snahu.  

Ve srovnání se začátkem školního roku se žákyně projevuje již sebejistěji, orientace v prostoru se také 

zlepšila.   

V dalším období se budu snažit pracovat se žákyní tak , aby se cítila bezpečně a příjemně jak při výuce, 

tak i v družině , kterou navštěvuje. 

 
Kamila Toralová, asistentka žáka 

 

Jako asistentka pedagoga jsem pracovala se žákem 3. ročníku s přiznaným podpůrným opatřením 

převažujícího stupně 3. 

Pracovala jsem dle individuálního vzdělávacího plánu, který stanoví opatření vhodná pro další 

rozvoje dítěte. 

V prvním pololetí školního roku 2017/2018 se žák choval dosti hrubě, fyzicky napadal spolužáky, 

nerespektoval mě ani paní učitelku. Nejčastěji se to stávalo ve výuce tělesné výchovy, výtvarné 

výchovy a o přestávkách. Jak se mu něco nelíbilo na svých kamarádech, tak hned na ně útočil. 

V druhém pololetí školního roku se jeho chování mírně zlepšilo, dal si říct, ale stále se na něj muselo 

dohlížet. Registroval, že jsem v dohledu a tudíž se snažil být v klidu. 

Ve vyučování je samostatný, s učivem nemá žádné velké problémy. 

Snažím se mu vždy vysvětlit situaci, že i když se mu něco nebo někdo nelíbí, nesmí napadat spolužáky, 

ale snažit se pochopit i druhé. 

 
Šmilauerová Ivana, Asistentka žáka 

 

B) Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Spolupráce a komunikace s rodičovskou veřejností je realizována těmito formami: 

 

✓ osobní setkávání pedagogů a zákonných zástupců 

✓ telefonická komunikace 

✓ pravidelné rodičovské schůzky 

✓ mimořádné rodičovské schůzky 

✓ konzultační odpoledne 

✓ e-mailová pošta 

✓ písemná korespondence 

✓ komunikace prostřednictvím elektronické resp. papírové žákovské knížky  

✓ účastí rodičů na školních akcích (den otevřených dveří, návštěvy projektových dní, ukázková 

hodina, besídky, výtvarné či pracovní dílničky, aj.) 
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✓ jednání hlavního výboru SRPDŠ 

  

Celoročně jsme nabízeli spolupráci v rámci konzultačních odpolední každé první úterý v měsíci. Řadu 

informací a zpráv předáváme rodičům a přátelům školy prostřednictvím webových stránek (www. 

zsvysluni.cz) a na facebooku. Velmi vítané jsou nabídky rodičů na pomoc při organizaci a konání 

některých akcí pro žáky – kurzy, přednášky, 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.  

 

 

C) Spolupráce školy s dalšími subjekty  

Škola je otevřeným organismem.  

1. V oblasti organizace a řízení tradičně spolupracujeme 

• Městský úřad odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

• Městský úřad odbor životního prostředí 

• Městský úřad odbor sociálních věcí 

• Městský úřad odbor majetku města 

• Česká školní inspekce 

• Krajská hygienická stanice 

• NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Praha 

• Pracovní úřad 

• Finanční úřad 

• Zdravotní pojišťovny 

• Okresní správa sociálního pojištění 

• Kooperativa, pojišťovna 

• Rada školy 

• NAEP – Národní agentura pro evropské vzdělávání 

 

2. V oblasti odborné pedagogiky, psychologie, sociální péče spolupracujeme 

• Speciální pedagogické centrum HELP 

• PPP (pedagogicko-psychologická poradna) 

• Školní psycholožka 

• Obvodní a speciální lékaři, pedopsychiatr 

• Odbor sociálních věcí 

• Policie České republiky 

• Městská policie Uh. Brod 

• DDM (Dům dětí a mládeže) 

• Ostatní základní školy 

• Střední školy 

 

3. V oblasti široké veřejnosti spolupracujeme 

• Rodiče 

• veřejnost 

http://www.zsvysluni.cz/
http://www.zsvysluni.cz/
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• SRPDŠ ( sdružení rodičů a přátel dětí školy ) 

• Tisk 

• Televize 

 

D) Modernizace materiálně-technických podmínek školy 

 

V rámci modernizace naší školy jsme v tomto školním roce provedli poměrně hodně oprav a úprav, 

které napomohly zvýšit kvalitu podmínek k práci i k výuce.  

 

Nejzásadnější opravou bylo nově zrekonstruované Dětské dopravní hřiště, které prošlo rozsáhlou 

rekonstrukcí od podzimu 2017 a nově bylo otevřeno 14.5.2018. Geneze tohoto zařízení sahá až 

do roku 2007. Zřízení původního dopravního hřiště na místě přesunutého skateboardového hřiště bylo 

schváleno zastupitelstvem města již 26.09.2007 a návrh na jeho následné rozšíření bylo dlouhodobě 

připravovaným investičním záměrem města, který se objevil i v Programu rozvoje města na roky 2015-

2021. Aktualizovaný investiční záměr na základě zpracované studie schválilo zastupitelstvo města v 

prosinci 2016. 

 

Původní dopravní hřiště poprvé otevřené 23. dubna 2008 sice obsahovalo větší část prvků umožňující 

orientaci v základních dopravních situacích, ale ty byly umístěny na malém prostoru, který byl 

nepřehledný a neumožňoval koncentraci více dětí. Do výuky nešlo zapojit ani celou třídu zároveň, 

právě z hlediska bezpečnosti. Dopravní situace – křižovatky, kruhový objezd byly umístěny příliš 

blízko sebe, po ploše se z těchto důvodů nemohlo pohybovat více dětí. Celkové řešení původního 

hřiště již nevyhovovalo aktuálním nárokům a změněným podmínkám dopravní výuky. Od roku 2011 

bylo dopravní hřiště otevřeno i široké veřejnosti. 

Původní dětské dopravní hřiště otevřené v roce 2008 

V dubnu 2017 byla zpracována žádost o dotaci ze 

Zlínského kraje z programu BESIP ZK, přičemž 

rekonstrukce našeho hřiště byla zahrnuta do studie 

obnovy dětských dopravních hřišť Zlínského kraje. 

Záměrem města byla rekonstrukce a rozšíření 

stávajícího areálu, který umožní výuku dopravních 

situací na větším, a tedy bezpečnějším prostoru a 

zároveň umožní, aby v areálu našly využití 

i odpočinek celé rodiny s dětmi všech věkových 

kategorií. Tím se propojí výuková část s možností 

trávení volného času pro celou rodinu aktivní formou. 

Předpokládané náklady nás vedly k rozdělení projektu 

na 2 etapy. V roce 2017 byla zahájena realizace část projektu zaměřená na dopravní výchovu zahrnující 

zpevněné plochy, dopravní značení, lávku, mobiliář a vybavení, sadové úpravy, světelnou signalizaci 

křižovatky, zabezpečení železničního přejezdu. 

 

Realizace I. etapa: ROZŠÍŘENÍ DĚTSKÉHO DOPRAVNÍHO HŘIŠTĚ V UHERSKÉM BRODĚ 

Doba realizace:   září 2017 – duben 2018 

Realizační firma:   3 V & H, s.r.o. 

Celkové náklady:   4.001.071 Kč 
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Dotace Zlínského kraje: 1.728.000 Kč 

Co je nového na Dětském dopravním hřišti v Uherském Brodě? 

Celý areál se rozšířil z 800 m2 na více než 2000 m2. 

Okružní křižovatka i hlavní průsečná křižovatka jsou zvětšeny a jsou kapacitní pro více dětí. 

Osazeno je 108 ks dopravních značek na 81 sloupcích; 230 metrů přerušované a 160 metrů souvislé 

dělicí čáry, s dalším vodorovným značením celkem zabírá 425 m2 liniového dopravního značení. 

Obvodová komunikace rozšířena (š. pruhů 1,50 m); 

Nově komunikace pro pěší (š. 0,80-1,60 m) a stezka pro cyklisty (š. 1,20 m) s křížením ve všech 

možných typech úprav -  místo pro přecházení, přechod pro chodce, přechod pro chodce se světelnou 

signalizací, napojení cyklostezky na pozemní komunikaci a souběh cyklostezky a chodníku. 

Plochy materiálově a barevně odlišeny, opatřeny příkladnými úpravami pro pohyb osob se sníženou 

schopností pohybu a orientace; 

Doplněno svislé i vodorovné dopravní značení; 

Nově kolejiště a dětský vláček.  

Nově lávka přes suchý potok v trase cyklostezky v odpočinkové zóně; 

Doplněn mobiliář, např.: „venkovní učebna“ – sestava lavic bez opěradel se stoly. 

 
 

Před námi je následující druhá etapa 

zaměřená na doplňkové volnočasové 

aktivity různých věkových kategorií 

zahrnující dětské hřiště, fitness prvky a bike 

park. Věříme, že se nám podaří v brzké době 

zajistit prostředky i na realizaci této druhé 

etapy, tak aby celý areál byl kompletní a 

zahrnoval nabídku pro trávení volného 

času nejen dětí, ale celých rodin. Poslední 

předpokládanou aktivitou je 

i rekonstrukce celého zázemí dětského 

dopravního hřiště s výukovou učebnou a 

skladem kol a ostatních pomůcek. Je třeba 

zdůraznit, že dopravní hřiště slouží 

celému spádovému obvodu ORP, přičemž 

finančně se na investicích podílí pouze 
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město Uherský Brod. Infrastruktura je tak dostupná dle potřeb všem spádovým školám. Rozšířené 

dětské dopravní hřiště zahájilo svůj provoz od pondělí 14.05.2018, je k dispozici i o hlavních 

prázdninách, vstup je zdarma, pro děti do 11 let v doprovodu dospělého s možností zapůjčení kol, 

odrážedel, trojkolek či koloběžek.  Projekty Rozšíření dopravního hřiště v Uherském Brodě a Podpora 

BESIP v Uherském Brodě 2018 jsou spolufinancovány Zlínským krajem. Město Uherský Brod 

financovalo projekt z 50 %. 
Použity informace Odboru rozvoje města, Oddělení dotací a rozvoje města 

 

 

Druhou nejvíce zásadní opravou, kterou jsme na škole realizovali o hlavních prázdninách v červenci 

2018, byla oprava podlahy – palubovky ve velké tělocvičně. Obě školní tělocvičny jsou provozně 

velmi vytěžované a to ve všedních dnech denně od 8:00 až do 21:30 hodin večerních. Tělocvičnu 

využíváme v dopoledních časech pro výuku a od 15 hodin je pronajímána jednak žákovským klubům, 

sportovním oddílům a samozřejmostí jsou víkendové akce pro konání sportovních turnajů.  Díky 

vysokému zatížení byla podlaha velmi již poškozená, její oprava byla v plánu již několik let, konečně 

jsme se jí dočkali.  

 

Problémy ve výdejně školní jídelny s nefunkčním odsáváním par (za což jsme byli kritizování 

hygienou) byly vyřešeny novým odsávacím zařízením v hodnotě cca 180 tisíc korun.   Nezbytné bylo 

také vyřešit již morálně a technicky zastaralý elektronický a internetový objednávkový systém obědů 

ve školní jídelně, nahradili jsme novým v současné době zcela moderním systéme s terminálem 

v hodnotě 150 tis. 

 

Investovali jsme 130 tis Kč do pořízení nových dataprojektorů.   

 

Vybudovali jsme nový archiv pro ukládání archiválií, v částce 80 tis. Kč. 

 

Zrekonstruovali jsme jedny zaměstnanecké toalety vč. sprchového koutu s využitím pro 

hendikepované, celková částka 200 tis. Kč.  

 

Nezbytná byla standardní údržba (malování) a drobné opravy, což jsme pořídili nákladem více než 

150 tisíc korun.    

 
                                                                                                                         Zpracovala PaedDr. Dagmar Bistrá 
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         ---------------------------------- 

V Uherském Brodě, dne 11.10.2016     PaedDr. Dagmar Bistrá, 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Na Výsluní 

Dne:                   ------------------------------------ 

                       předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 

Jeden originál předán zástupci zřizovatele: 

Dne:                   ------------------------------------ 

  Markéta Gajdůšková 

vedoucí odboru školství  

 
 


