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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 2018-2019 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: 220 ( k datu 17.9. 2018) 

Počet tříd:  12 

Počet oddělení školní družiny: 3 

Počet oddělení školního klubu: 1 

Počet učitelů: 20 

Počet vychovatelek: 3 

Počet asistentek: 3 

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 

12 220 18,3 3 1 / 17 
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Počty žáků ve třídách 

 

třída 
počet 

chlapců 
počet dívek počet žáků celkem 

1.A 10 11 21 

1.B 8 2 10 

2.A 7 11 18 

3.A 15 10 25 

4.A 8 13 21 

5.A 11 7 18 

6.A 10 14 24 

7.A 12 6 18 

7.B 8 7 15 

8.A 10 6 16 

8.B 8 7 15 

9.A 10 7 17 

celkem 120 100 220 

 

třída počet chlapců počet dívek počet žáků celkem 

1.stupeň 59 54 113 

2.stupeň 61 46 107 

celkem: 120 100 220 

 

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 PaedDr. 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 pořádali 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 ve Valašských 

Kloboukách. Žáci z 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.  

 

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 

možnost zapojit se do nabízeného programu, případně si plnit přípravu na vyučování a domácí úkoly.  
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V roce 2018-2019 pracovalo na škole celkem 17 kroužků školní družiny a školního klubu. 

 

Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní čas.dotace  

1.  Basketbal MU-13 Josef Floreš 4,5 

2.  Basketbal U-10 + U-11 
Mgr. Petra Balijová  

Mgr. Tomáš Smetana 
4,5 

3.  Basketbal WU-13 Ing. Tomáš Krejčiřík 4 

4.  Cvičení z matematiky Mgr. Hana Habáníková 1 

5.  Cvičení z českého jazyka Mgr. Dana Vráblíková 1 

6.  Dramatický kroužek Vladimíra Bahul Popelková 1 

7.  Judo Stanislav Krejčiřík 1 

8.  Keramický kroužek Mgr. Radka Benešová 1 

9. Německý jazyk Mgr. Marcela Josefíková 1 

10. Pedagogická Intervence Mgr. Alžběta Simanová 1 

11. Pedagogická Intervence Mgr. Dana Vráblíková 1 

       12. Pedagogická Intervence Mgr. Martina Šojdrová 1 

13. Seminář z matematiky Mgr. Jana Němečková 1 

14. Sportovní hry Mgr. Anna Lečbychová 1 

15. Florbal Mgr. Petr Gabriel 4 

16. Žákovský parlament Mgr.Jana Němečková 1 

17. Pěvecký sbor 
Mgr.et Mgr. Lenka Bublíková 
Vladimíra Bahulíková Popelková 

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. 

 

 

 

 

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, 
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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 říjnu 2018 

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 2018/2019 

 
 

 
Listopad  

• workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou, pro žáky VI,A, VIII.A tříd, DK Uh. Brod 

• Technický jarmark, výběr povolání, pro žáky 9, ročníku  

• výukový pořad Jak se efektivně učit, Bc, Matěj Krejčí, GrowJOB institute Brno, pro třídy 8. - 9. ročník
  

 

Prosinec  

• Stonožková Praha, exkurze žáků školy do Prahy 

• Vánoční akademie žáků pro rodiče a přátele školy, Dům kultury Uherský Brod 

• Vánoční Vídeň, exkurze žáků do Vídně, pro žáky 
 
Leden    

• projekt Svět kolem nás, výukový program Írán - zahalená krása, pro žáky 5. - 9. ročníku, kino Máj 
 
Březen 

• divadelní představení Povídky z jedné a druhé kapsy - Karel Čapek, pro žáky 7. - 9. ročníku, DK Uherský 
Brod 

• multimediální pořad USA- WEST s angličtinou, lektor Mgr. Karel Kocůrek, pro žáky 4. - 9. ročníku 
 

Duben  

• projekt Čtenářské dílny, LISTOVÁNÍ z Lukášem Hejlíkem 
 
Květen  

• divadelní představení Trapas nepřežiju aneb tenhle řízek nezvedej, pro žáky VIII.A, VIII.B třídy, DK 
Uherský 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 a  

projekce kina Máj.  

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. 

 

                                                                                                   Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 
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7)   Rámcový popis personálního zabezpečení školy  

            Celkový počet pracovníků školy  (viz. výkaz o ředitelství škol říjen 2018) 

 

ŠKOLA  (závazné ukazatele na rok 2018) 

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 3 0 3 

Učitelé (včetně výše) 20 2 18 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA–ŠKOLNÍ KLUB vychovatelky   (závazné ukazatelů na rok 2018) 

Skutečný počet zaměstnanců 3 

 

pracovní zařazení       počet pracovníků 

Vedoucí vychovatelka 1 

Vychovatelka 2 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA( závazné ukazatele na rok 2018) 

Skutečný počet zaměstnanců 10 

 

pracovní zařazení      počet pracovníků 

Vedoucí jídelny 1 

Vedoucí kuchařka 1 

Kuchařka 7 

Administrativní pracovnice 1 

 

 

 

SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  (závazné ukazatele na rok 2018) 

Skutečný počet zaměstnanců 7 

Hrazeno z provozních zdrojů (úklid) 1 

 

pracovní zařazení     počet pracovníků 

Školník 1 

Hospodářka 1 

Pracovnice úklidu 5 

Sekretářka - asistentka 1 

Správce DDH 1 
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Věková struktura pracovníků  

Počet pracovníků 

Věkové rozmezí učitelé 
Vychovatelky

/ asistenti 

správní 

zaměstnanci 
pracovníci ŠJ 

29 let 5 1 - - 

30 – 39 let 5 - - 1 

40 – 49 let 3 - 4 3 

50 let až do vzniku nároku na SD 7 2 5 6 

Důchodci 0 - - - 

Průměrný věk 41,3 45,3 53,2 49,2 

 

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 Brožková Helena Horáčková Dagmar 

4. Habáníková Hana, Mgr. - ZŠ Kulanovičová Lenka Lásková Romana 

5. Hrubošová Renata, Mgr. - ZŠ Řiháková Ludmila Lysoňková Radka 

6. Chovancová Michaela, Mgr. - ZŠ Steinerová Jana Machalová Anna 

7. Janča Vítězslav, Mgr. – ZŠ Trávníčková Jana Olivová Sylva 

8. Janů Dana, Mgr. - ZŠ Bistrý Vítězslav Pummerová Martina 

9. Josefíková Marcela, Mgr. - ZŠ Bartošová Lenka Stašková Zuzana 

10. Krajči Anna, Mgr. - ZŠ  Vaculíková Marie 

11. Kůdelová Martina, Mgr. - ZŠ   

12. Lečbychová Anna, Mgr. - ZŠ   

13. Librová Hana – ZŠ, ŠD   

14. Němečková Jana, Mgr. - ZŠ   

15. Popelková Bahulíková Vladimíra - ZŠ   

16. Simanová Alžběta, Mgr. - ZŠ   

17. Smetana Tomáš, Mgr. – ZŠ   

18. Smějsíková Denisa, Ing. - ZŠ   

19. Smržová Monika, Mgr. - ZŠ   

20. Svobodová Dagmar – ŠD   

21. Šmilauerová Iva - ZŠ   

22. Šojdrová Martina, Mgr. - ZŠ   

23. Toralová Kamila - ZŠ   

24. Votavová Šárka, Mgr. – ZŠ   

25. Vráblíková Dana, Mgr. - ZŠ   

26. Zimčík Zálešáková Michaela, Mgr. - ZŠ   
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Dílčí popis pedagogických pracovníků  

 

 

 

 

Pedagogové muži ženy celkem 

Počet 2 24 26 

 
Pedagogové – učitelé, vychovatelé, asistenti 

 

Všichni zaměstnanci  muži ženy celkem 

Počet 4 41 45 

Ped.prac 

os.čís. 

Pracovní 

zařazení,funkce 
Úvazek Kvalifikace 

Roků ped. 

praxe 

5906 ředitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1. a 2.st. 29 

3555 učitelka/vychovatelka 0,86 Učitelství pro ZŠ, 1.st.  14 

68562 učitelka 0,41 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 30 

98546 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 13 

98573 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 1 

23503 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 35 

98517 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 3 

29544 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 27 

78900 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 27 

32745 učitel 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 25 

34713 učitelka 0,82 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 21 

98566 asistent/ vychovatelka 0,75/0,5 Učitelství MŠ 1 

98549 učitelka 0,82 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 12 

78711 učitelka 0,77 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 13 

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

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

49119 učitelka 0,73 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 13 

76900 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 20 

92103 zástupkyně ředitelky 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 30 

98534 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1. a 2.st. 4 

96624 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 15 

98564 asistent 1,0 Asistent pedagoga, vychovatelství 1 

19250 vychovatelka 1,0 Vychovatelství 28 

49700 vedoucí vychovatelka 1,0 Vychovatelství 43 

98563 asistentka pedagoga 1,0 Asistentka pedagoga 1 

98536 asistentka pedagoga 1,0 Asistentka pedagoga 3 
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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 2018/2019  

 

 Jméno a přímení Zařazení Období Vyslán z: 

1. stážista – praktikant 1 ZŠ 6.9.-14.9.2018 OA Uherské Hradiště 

 

  

 

 

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 

98572 sekretářka 1,0 SŠ 

5907 správce DDH 1,0 SOU 

98574 vrátný 0,875 SOU 

98550 vrátný 0,875 SOU 
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98519 uklízečka 1,0 SŠ  

98532 uklízečka 0,75 SOU 

87587 uklízečka 1,0 SOU 

98507 uklízečka 1,0 SOU 

7719 uklízečka  1,0 SOU 

98554 vedoucí ŠJ 1,0 ÚSO, dietní sestra 

42323 kuchařka 0,5 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 4 17 21 

 

 

 

 

8) Počty žáků a jejich zařazení 

1. I.stupeň ZŠ 

 

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

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

stav  

2018 – 2019 
2 31 1 18 1 25 1 21 1 24 6 113 

předpoklad  

2019 – 2020 
1 23 2 33 1 19 1 24 1 27 6 126 

 

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  

2018 – 2019 
1 24 2 35 2 31 1 17 6 107 

předpoklad  

2019 – 2020 
1 16 1 27 2 38 2 28 6 109 
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3. Školní družina + školní klub 

 

Školní rok 
školní družina školní klub 

odd. žáci odd. žáci 

stav 2018 – 2019 

(k 31.10.2018) 
3 90 1 127 

předpoklad  

2019 – 2020 
3 90 1 100 

 

 4. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2019/2020(stav k 4.4.2019) 

 

 Zapsáno 24 

 Odklady 7 

 

 

 

 

 

5. Počet žáků s podpůrnými opatřeními v jednotlivých ročnících 

 

 StPO 1 StPO 2 StPO 3 Celkem 

I.A  1 1 2 

I.B  0 10 10 

II.A  0 1 1 

III.A  4 1 5 

IV.A  3 1 4 

V.A  1 0 1 

VI.A  4 0 4 

VII.A  4 2 6 

VII.B  4 2 6 

VIII.A  0 0 0 

VIII.B  1 0 1 

IX.A  2 5 7 

    48 
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9) Výsledky vzdělávání a výchovného působení 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Ročník 

Počet 

Žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

Opravné 

zkoušky 

k 1.9.2018 I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol II.pol 

1. 31 31 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. 18 17 16 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 25 21 20 3 4 0 0 0 0 0 0 

4. 21 14 16 5 7 0 1 0 0 0 0 

5. 18 8 8 10 10 0 0 0 0 0 0 

6. 24 8 8 16 18 0 0 0 0 0 0 

7. 33 11 11 21 24 2 1 1 0 0 0 

8. 31 12 10 16 19 3 2 0 0 0 1 

9. 17 3 1 13 11 0 1 0 0 0 0 

Celkem 220 125 123 84 93 5 5 1 0 0 1 

 

 

 

 

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 2018-2019 

 

Celkem uděleno:                                                   

Pochvaly (pozitivní kázeňská opatření) 72 

Ostatní negativní kázeňská opatření  118 

      z toho napomenutí třídního učitele 68 

      z toho důtka třídního učitele 27 

      z toho důtka ředitelky školy  14 

      z toho 2. stupně z chování 4 

      z toho 3. stupně z chování 5 
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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. 702 22,6 961 29,1 0 0 0 0 

2. 288 16,9 296 18,5 0 0 0 0 

3. 803 33,5 778 32,4 0 0 0 0 

4. 549 28,9 626 26,1 0 0 0 0 

5. 853 47,7 551 30,6 0 0 0 0 

6. 1104 46 966 37,2 0 0 0 0 

7. 1651 47,2 1455 40,5 41 1,2 0 0 

8. 1881 60,7 1785 57,7 1 0 6 0,4 

9. 838 52,4 945 55,6 0 0 0 0 

Celkem 8669 39,5 8363 36,4 42 1,2 6 0,4 

 

 
Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 

 
  



       www.zsvysluni.cz 

20 

 

Rozbor školní úrazovosti 2018/2019 
Ve školním roce 2018/2019  bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů 

zaevidováno 41 žákovských úrazů. Odškodněno bylo 16 úrazů. Nejvyšší počet úrazů  

se stal  v tělocvičně, značná část ostatních úrazů byla ovlivněna pobytem mimo školu .  

Převážná část úrazů v  tělesné výchově se stala v  tělocvičně, jeden úraz při sportovní 

soutěži.  Počet úrazů  školního roku 2018/2019  s minulým  školním  rokem se navýšil  o 

12 úrazů;  poměr úrazů  děvčat a hochů  je téměř stejný; zvýšil  se však znatelně rozdíl 

mezi úrazy 1. A 2. stupně a to ku neprospěchu starších dětí .  

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 opětovnému poučení žáků, 

po úrazech v TV jim 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 1 

Těžké 0 b) přestávka 4 

Hromadné 0 c) pobyt ve školní družině + klub 2 

Ostatní 41 d) pobyt ve školní jídelně - 

celkem 41 e) práce při praktických 

činnostech 

- 

 f) tělesná výchova 26 

2. Třídění úrazů dle části 

školy 

g) lyžařský výcvik - 

Škola 31 h) plavecký výcvik - 

Školní družina 2 ch) sportovní soutěže 1 

Školní klub 0 i) školní výlet, exkurze 5 

Školní jídelna 0 j) ostatní  - 

Jiné 8 bruslení 2 

  

4. Třídění úrazů dle pohlaví 

žáků 

6. Počet odškodněných úrazů 

Hoši 22 Počet školních úrazů 41 

Dívky 19 Odškodněných 16 

 Částka 116 200,- 

 Počet úrazů v jednání na 

pojišťovně 

- 

5. Třídění dle věku žáků Počet pracovních úrazů  

1. Stupeň ZŠ 10 Odškodněných - 

Odškodněných z minulých let - 

2. Stupeň ZŠ 31 Částka - 
Zpracovala Mgr. Michaela Zimčík-Zálešáková 
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10)  Výsledky přijímacího řízení na střední školy 

Celková statistika  

Třída 
Počet 

žáků 

Počet přijatých 

(přihlášených ) 

 

% přijatých 

 

Počet nepřijatých 

V.A 3 3 100% 3 

IX.A 16 16 100% 0 

 

 
Počet přijatých žáků 5.tříd na SŠ 3 

Počet žáků 9.tříd: 16 

Celkem přestoupilo na SŠ 19 

 

Kariérové poradenství 

 
Ve školním roce 2018-2019 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 Uherský Brod 2 0/2 

SPŠ Otrokovice 1 0/1 

SPŠ a OA Uherský Brod 1 0/1 

1COPT Uherský Brod 1 1/0 

SOU Uherský Brod 1 1/0 

Gymnázium Staré Město 2 0/2 

OA Zlín 1 0/1 

SOŠ Luhačovice 4 2/2 

Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště 1 0/1 

SOŠ Kroměříž 1 1/0 

SZŠ Zlín 1 0/1 

MŠ, ZŠ a SŠ Valašské Meziříčí 1 1/0 

CELKEM 17 6/11 

 
PaedDr. Dagmar Bistrá,  

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

 

Minimální prevence ve školním roce 2018/2019 vycházela z Minimálního preventivního programu 

sestaveného metodičkou prevence. 

 Hlavním cílem bylo vytváření pozitivních vztahů uvnitř třídních kolektivů a nebezpečí číhající 

na internetu. 

 Uvedené cíle byly naplněny skrze nejrůznější besedy, skrze obsah učiva v jednotlivých 

předmětech, skrze spolupráci se školní psycholožkou, výchovným poradcem, metodičkou prevence, 

vedením školy, třídními učiteli a v neposlední řadě také skrze spolupráci s rodiči. 

 Na začátku školního roku byla stanovena výchovná komise školy ve složení: Mgr. Vítězslav 

Janča (vedoucí výchovné komise, výchovný poradce), Mgr. Jana Němečková (členka výchovné 

komise, metodička prevence), PaedDr. Dagmar Bistrá (členka výchovné komise, ředitelka školy, 

poradce pro profesní orientaci žáků a kariérní orientaci), Mgr. Šárka Votavová (členka výchovné 

komise, zástupkyně ředitelky školy), Mgr. Alice Kutnarová (členka výchovné komise, školní 

psycholožka) a třídní učitel žáka, kterého se problémy řešily, popř. asistentka pedagoga. 

 Výchovná komise v tomto školním roce zasedala několikrát. Jednalo se o žáky 7. ročníku a 8. 

ročníku.  Výsledky ze šetření jsou uloženy v papírové formě u ředitelky školy, výchovného poradce 

nebo metodičky prevence. 

 Po celý školní rok žáci využívali služeb školní psycholožky, která jim byla k dispozici každý 

pátek a spolupracovala, jak s třídními učiteli, tak s rodiči, metodičkou prevence, ale i kurátory 

OSPODu. 

 Metodička prevence v průběhu školního roku spolupracovala s třídními učiteli, výchovným 

poradcem, se školní psycholožkou i vedením školy a také s rodiči. Vedla žákovský parlament a zajistila 

besedy a přednášky s preventivním zaměřením.  

 Škola již tradičně spolupracuje se společností Madio, jejíchž služeb letos využila třídní učitelka 

6. roč. 

 Aktivity, kterých se žáci účastnili v rámci prevence ve školním roce 2018/2019: 

• říjen – Kyberšikana od p. Pakosty pro 6. roč. 

        – Kamarádi online od RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka, MBA pro 4. a 5. roč. 

        - Závislosti online od RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka, MBA pro 8. roč. 

        - Hazard online od RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka, MBA pro 9. roč. 

 

• listopad – Jak se efektivně učit od p. Krejčího z GrowJOB institute Brno pro 8. a 9. roč. 

 

• únor – beseda s Policií ČR pro 7. roč. 

 

• březen – Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež od mjr. JUDr. 

Jaromíra Badiny pro 8. a 9. roč. 

             

• duben – Antisemitismus a holocaust od p. Pavla Pakosty pro 9. roč. 

Z uvedených aktivit měly největší pozitivní ohlas besedy s panem Ludvíkem Hanákem, 

který děti zaujal autenticitou vyprávění. 
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Do nepřímé prevence sociálně patologických jevů můžeme zařadit letošní akce: 

Stonožková Praha (charitativní hnutí), Novoroční sportovní turnaj, Školní akademii, Fit den, 

lyžařský výcvik, úklid okolí školy, celoškolní charitativní akci Batůžkový projekt pro potřebné 

děti a v neposlední řadě výukově výchovné akce jednotlivých tříd v měsíci červnu. 

 

Velký dík patří všem, kteří se ochotně a zodpovědně podíleli na primární i sekundární 

prevenci ve školním roce 2018/2019.  

 
                                                                                                                               Mgr. Jana Němečková Metodička prevence 

 

 

 

12) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Datum Název akce Účastníci 

2.10.2018 Kreativní techniky a nástroje pro kariérové vzdělávání PaedDr. Bistrá 

16.10.2018 Personalistika pro školy a školská zařízení PaedDr. Bistrá 

22.10.2018 
Mezinárodní konference k 100. výročí společného státu 

Čechů a Slováků 
Mgr. Smržová 

8.11.2018 Aktualizová verze strategie BESIPu pro roky 2018-2020 p. Bistrý 

13.11.2018 Netradiční a zážitkové hry v TV 2 Mgr. Chovancová 

13.-14.11.2018 Seminář o systematické výuce a výcviku dopr. výchovy Mgr. Smetana 

16.11.2018 Práce asistenta pedag., spolupráce učitele s asist. pedag Mgr. Votavová 

27.11.2018 
Kurz plánování, kontrolní a hodnotící činnost ředitele 

školy 
PaedDr. Bistrá 

3.-14.12.2018 
Fakultat. e-learningové vzdělávání výchovných poradců 

ZŠ k problematice jednotných přijímacích zkoušek 
PaedDr. Bistrá 

10.12.2018 
Komunikace a tvořivé psaní v literární výchově 

napomáhající čtenář. gramotnosti na 1. a  2. st ZŠ 

Mgr. Votavová 

Mgr. Vráblíková 

16.-19.1.2019 
The Language Exchange: Building Good Practice in 

Pupil and Teacher Europ. Language Exchange projects 
Mgr. Kůdelová 

22.1.2019-6.6.2020 Vzdělávání školních kariérových poradců PaedDr. Bistrá 

 Česká školní inspekce PaedDr. Bistrá 

31.1.2019 Správní řád a správní řízení na školách Mgr. Votavová 

1.2.2019 Umění relaxace a zvládání stresů Celá sborovna 

27.3.2019 Pedagogický kabinet Fyziky Mgr. Janča 

28.3.2019 Diagnostické metody v kariérovém poradenství PaedDr. Bistrá 

3.4.2019 Agresivní žák ve třídě Mgr. Krajči 

6.6.2019 Změna financování regionálního školství PaedDr. Bistrá 

28.8.2019 Bezpečné používání NETU Celá sborovna + admin. 
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13) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Nejvýznamnější akce školy 

 
Slavnostní zahájení školního roku 2018/2019 s kouzelníkem 

V pondělí 3.září 2018 proběhlo ve Sloupovém sále 

Muzea J.A.K slavnostní zahájení nového školního 

roku. Za zřizovatele školy pozdravil žáky a jejich 

rodiče místostarosta Ing. Petr Vrána, po prázdninách 

zpět ve škole přivítala všechny žáky ředitelka školy 

PaedDr. Dagmar Bistrá. I přes nepřízeň počasí nám 

pondělní dopoledne zpříjemnilo kouzelnické 

vystoupení Jirky Hadaše, které si všichni moc užili. 

 

 

 

 

 

 

 

Závody motokár na dopravním hřišti 

18. září si děti ze školní družiny Na Výsluní zkusily, jaké 

to je být pořádnými závodníky Formule 1. Spolu 

s pracovníky dopravního hřiště, které zapůjčilo 

motokáry, mohly děti mezi sebou porovnat své 

schopnosti v řízení. Měřila se rychlost a zvládnutí 

vytyčené trasy. Nejlepší závodníci byli oceněni 

diplomem a praktickým dárkem.   
                                                                           Mgr. Dana Janů 

 

 

 

Den bez aut 

 Jablko nebo citron? 

17. září bylo v Uherském Brodě letos Dnem bez aut. 

Na žáky čtvrtého ročníku čekal každoroční speciální 

úkol, kontrolovat dodržování povolené rychlosti. 

Měřili ji spolu se dvěma policisty řidičům, kteří 

přijížděli do našeho města od Prakšic. Vybrané řidiče 

pak po zásluze odměňovali jablkem nebo citronem. 

Děti se bavily a celou akci si, i díky krásnému počasí, 

moc užily.                     
                                              Mgr. Renata Hrubošová 
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Malování na chodníku 

Sluneční paprsky babího léta v měsíci září přímo 

vybízely k malování venku. A proto jsme neváhali 

a v hodinách výtvarné výchovy s dětmi vyběhli do 

atria, které jsme celé vyzdobili obrázky na téma 

„Škola a písničky“. Děti kreslení křídami milují a 

jejich obrázky to jen potvrzovaly. Na chodníku se 

objevila nejen budova školy, logo školy, jídelna, 

ale i paní učitelka, kamarádi, nebo postavy 

z písniček, které jsme si ihned zazpívali. Dětem se 

obrázky podařily, a přestože již teplé paprsky 

odnesl podzimní vítr a obrázky smyl déšť, věříme, 

že je kreslení bude bavit nadále v hodinách 

výtvarné výchovy, byť jen na papír. 
                                                                                                                            Michaela Zimčík Zálešáková 

Základy silničního provozu v 1.A 

V rámci předmětu Člověk a jeho svět se žáci I. A seznámili 

se základy silničního provozu. Ve středu 26. 9. 2018 

vyrazili na přilehlé dopravní hřiště, aby si získané poznatky 

upevnili také v praxi. Od pana učitele Smetany obdrželi 

helmy, kola a koloběžky a se zaujetím začali zdolávat 

nástrahy místních zatáček, křižovatek, přechodů a 

semaforů. Polovina žáků nejprve hrála roli chodců, 

zatímco druhá polovina představovala jezdce. Obě role si 

následně vyměnili. Nabyté zkušenosti žákům jistě 

pomohou k bezpečnější cestě.            Mgr. Anna Lečbychová 

 

 

 

 

 
Beseda s vojákem 

Dne 3.října naši školní družinu navštívil četař p. Svoboda 

ze 74. lehkého motorizovaného praporu v Bučovicích. 

Pan Svoboda nám vyprávěl své zážitky z misí. Dozvěděli 

jsme se, kde bydlí po dobu mise, co se jim vše přihodilo, 

jaká jsou pravidla na základně, co vše musí voják umět a 

znát, ale také jak složitá a smutná práce to je. Během 

besedy mohly děti spatřit fotografie a videa přímo 

z Afghánistánu nebo Afriky. Panu Svobodovi 

mnohokrát děkujeme za zajímavou besedu a přejeme mu 

i jeho kolegům šťastný návrat domů.                                                        Hana Librová, vychovatelka 
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Projekt Abeceda peněz na 1. stupni 

Žáci 4. a 5. ročníku se rozhodli vyzkoušet, jaké to je, 

založit si firmu. Zapojili se do projektu Abeceda peněz. 

Součástí projektu byla mimo jiné i exkurze na pobočce 

České spořitelny v Uherském Brodě. Paní ředitelka 

pobočky i další zaměstnanci se dětem ochotně věnovali 

a přiblížili jim práci v bance. Mohly se podívat i do 

míst, kam se běžný klient nedostane. Z návštěvy byly 

děti nadšené a získaly dokonce od paní ředitelky půjčku 

na svůj podnikatelský záměr. Teď naše malé 

podnikatele čeká úkol nejtěžší, dobře půjčku využít a 

co nejlépe zhodnotit. Mají na to dva měsíce. Tak 

uvidíme, jak se jim bude dařit. Přejeme hodně úspěchů 

v podnikání! 

                                                                                                                            
Mgr. Renata Hrubošová 

Týden zdraví ve školní družině 

Poslední týden v září proběhl v naší školní družině týden 

zdraví. Děti se seznamovaly se správným životním 

stylem, vyzkoušely si spoustu činností pohybových, 

výtvarných, ale také praktických. Vyráběli jsme ovocné 

špízy a zdravé pomazánky. Dopraváci vyráběli rybí 

pomazánku, sovičky vajíčkovou a námořníci mrkvovou. 

Děti si vyzkoušely krájet cibuli a natvrdo uvařená vajíčka, 

strouhat mrkev, míchat pomazánku a poté mazat na 

zdravé pečivo. Své pohybové dovednosti ukázaly při 

skoku snožmo z místa, házení s míčem nebo v člunkovém 

běhu. Soutěžilo se o tři nejlepší výkony v každém 

ročníku. Vítězové obdrželi diplom a malou pozornost.                                                                                                                                     
Hana Librová 
 
1. místo ve výtvarné soutěži NOVÉ VARHANY PRO KATEDRÁLU 

Začátkem školního roku se žáci našich 

sedmých a osmých tříd zúčastnili soutěže, 

kterou vyhlásilo Hnutí Na vlastních nohou 

Stonožka.  Naše škola se umístila na 1. místě. 

Všichni žáci, kteří se podíleli na společném 

díle, jsou pozvaní organizátorkou Bělou 

Jensen na slavnostní předávání cen 

7.prosince 2018 v chrámu sv. Víta v Praze. 
                                                                                                                

Mgr. Radka Benešová, učitelka Výtvarné 

výchovy 
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Drakiáda 

Říjen byl pro žáky prvních a druhých tříd 

měsícem, kdy si vyzkoušeli pouštění draků. 

Počasí bylo jak bývá v tomto měsíci zvykem 

velmi proměnlivé, ale o vhodné povětrnostní 

podmínky nebyla nouze. Pole pod hvězdárnou i 

nad rybníkem byla svědky úspěšných a v řadě 

případů i méně úspěšných pokusů dostat do 

vzduchu draky rozmanitých tvarů, velikostí a 

barev. Žáci si celou akci náramně užili a výsledný 

zážitek jim nepokazilo ani nepříznivé počasí v 

jejím závěru.        
                                        Mgr. Anna Lečbychová  

 

 

 

 
Podzimní dílničky 

Dne 24. října se již tradičně uskutečnily družinové 

podzimní dílničky. Letos si vychovatelky pro děti a 

jejich rodinné příslušníky připravily výrobu draků, 

okrasných podzimních srdíček s ježkem, domeček 

s jmenovkou rodiny a závěsnou podzimní dekoraci. 

Zájem o dílničky byl opět vysoký, na tvořivé odpoledne 

dorazilo 73 dětí a dospělých. Ze šťastných tváří dětí 

byla vidět radost, že mohou společně s rodiči vytvářet 

drobné dekorace k výzdobě jejich domovů.  Těšíme se 

na shledanou na vánočních dílničkách! Příspěvek od 

rodičů na dílničky v částce 1200,- Kč posíláme na konto 

STONOŽKY.                                                                                                                                    Mgr. Dana Janů 

 

Halloween ve školní jídelně 

V pátek 2. listopadu 2018 jsme oběd ve školní jídelně 

dětem zpestřili halloweenskou výzdobou. Paní 

kuchařky nezůstaly pozadu a ozdobily si účes krásným 

černým pavoukem, čehož si každý strávník všiml. Děti 

si také pochutnaly na moučníku, který byl ozdoben 

v duchu této tradice, což dokládají přiložené fotografie. 

Věříme že, nejen jídlo, ale i atmosféra v tento den, 

pomohla dětem k lepší náladě a chuti při konzumaci 

oběda.                                                                                             
Dagmar Horáčková 
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Strašidel se nebojíme 

S příchodem Památky zesnulých se ve čtvrtek 1.listopadu 

děti ve školní družině proměnily v různá strašidla a bubáky a 

strašidelný rej mohl začít. Děti musely splnit spoustu 

nelehkých úkolů, jako např: lov duchů, zabití pavouka, 

vypletení z pavučiny, zametání dýní nebo po slepu zahnat 

duchy ranou obuškem. Celé odpoledne mělo skvělou 

atmosféru. Děti byly statečné a ničeho se nebály, a proto 

zvládly všechno na jedničku. Na konci naše malá strašidla 

čekala sladká odměna, kterou ale nejprve děti musely získat 

namotáním provázku na kolíček                          Librová Hana 

 

 

 

 

 

Workshop se spisovatelkou 

Dne 7. listopadu měly možnost některé děti naší 

školy setkat se se spisovatelkou Klárou Smolíkovou. 

Díky projektu Nové školy, o.p.s. Čtenářské kluby na 

II.st. ZŠ, do kterého jsme již druhým rokem zapojeni, 

si můžeme pozvat známé spisovatelské tváře 

literatury pro děti a mládež. Klára Smolíková 

nepřijela jen tak s klasickou besedou, ale přímo 

s workshopem pro žáky. Děti nebyly pouhými 

pasivními posluchači, ale naopak aktivní součástí 

programu. Téma nebylo nijak jednoduché, trochu 

jsme si pohráli s našimi dějepisnými znalostmi 

z období Jana Husa. Paní spisovatelka dokázala 

učinit z nepříliš oblíbeného tématu látku atraktivní a 

poutavou. Děkujeme, že si na nás udělala čas. Určitě 

se s paní Smolíkovou nevidíme naposled.                                                                              Mgr. Monika Smržová 
 

Exkurze na Policii ČR 

V úterý13.11. se děti 3.oddělení školní družiny vydaly na 

prohlídku služebny městské Policie ČR v Uherském Brodě. 

Po příchodu je přivítal nadpraporčík Zbyněk Šturza. Děti 

čekala prohlídka kamerového systému, viděly k čemu slouží, 

kde jsou kamery umístěny a jaký je jejich rozsah. Následně 

se přesunuly do cely předběžného zadržení, kde si mohly 

vyzkoušet, jak nepříjemný je pocit v uzamčeném prostoru. 

Při odborném výkladu pana Šturzy bylo dětem umožněno 

držení zbraně, pušky a v neposlední řadě i obušku.  

Největší zážitek však měly při dechové zkoušce na alkohol a 

prohlídce služebního automobilu. Nakonec na děti čekala 

odměna v podobě pexesa, reklamních materiálů o 

bezpečnosti na internetu a sladkosti. Děkujeme za krásné 

zážitky.                                                                                                                                   Mgr. Dana Janů 
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Adventní dílničky 

Nastal čas adventu, předvánočního očekávání, k němuž 

podle nás víc než cokoli jiného patří nejrůznější vyrábění, 

ať už jsou to dárky pro naše blízké nebo výzdoba a 

zkrášlení míst kolem nás. Dne 28. listopadu, těsně před 1. 

adventní nedělí, přišli do školní jídelny rodiče a další 

příbuzní našich družinářů, aby se věnovali výrobě 

adventních věnců a dalších ozdůbek s vánočními motivy. 

Zkrotit březové proutky a přilepit je tavnou pistolí na 

podklad ve tvaru kruhu byl pro některé z rodičů trošku 

oříšek.  Následným zdobením stříbrnými baňkami a 

hvězdičkami však vznikly krásné originální věnečky. 

Hvězdičku z notového papíru, andílka z ubrousku a 

stromeček s vatovými kuličkami zvládly děti většinou 

vyrobit samy, při výrobě andílka z organzy jim pomohli 

dospěláci. Každá rodina se nakonec mohla pochlubit 

společně vytvořeným dílem.  Za vychovatelky školní 

družiny přeje všem dětem i dospělým krásný adventní čas. 

                                                                                                                                         Dagmar Svobodová 

Zážitkový program k prevenci patologických jevů 

Žáci devátého ročníku navštívili začátkem 

prosince SPŠ Obchodní akademii v Uherském 

Brodě. Se hostitelskou střední školou dlouhodobě 

spolupracujeme v oblasti kariérového poradenství 

a rozvoje technického vzdělávání žáků. Nyní se 

však jednalo o nové možnosti podpořit věkově 

nesourodé žáky a studenty v problematice 

prevence sociálně-patologických jevů. 

 O co se jednalo? 

Třída středoškoláků sehrála divadelní představení, 

jež bylo odrazem nešvarů dnešní doby. Po divadle 

následovalo rozdělení našich žáků do skupinek. 

Žáci postupně navštěvovali šest stanovišť, která se 

nesla v tematice drog, násilí, šikany, xenofobie, 

poruch příjmů potravy a záškoláctví. Inovativní 

nápad, kdy středoškoláci dávají příklad mladším 

dětem a snaží se jim být dobrým příkladem, společně se zamýšlet nad tím, s čím se všichni v životě setkají, byl 

velmi hodnotný. 

V závěru si každý účastník programu vytvořil simulovaný plán svého života a vyhodnotil jej. 
                                                                                                                                                       Asistentka Ivana Šmilauerová 
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Setkání s Petrou Dvořákovou 

V čase adventu a předvánoční nálady poctila 

návštěvou náš Čtenářský klub paní spisovatelka Petra 

Dvořáková, držitelka ceny Magnesia Litera. Povídání 

se neslo ve velmi příjemném duchu. Probíraly se 

knihy, život spisovatelů, inspirace….. Milá 

spisovatelčina osobnost nás doslova uhranula a 

všichni jsme odcházeli s úsměvem na rtech. 

V přítomnosti tak milé osůbky to ani jinak nešlo. Na 

tuto návštěvu budeme ještě dlouho vzpomínat. 

Poděkování za krásné pondělní prosincové odpoledne 

nepatří jen paní spisovatelce, ale také našim 

klubovým dětem. Opět nezklamaly, byly úžasné! A 

rovněž i všem, kteří nás do klubu přišli podpořit. 

DĚKUJEME! 
                                                         Mgr. Monika Smržová 

 
NAŠI ŠKOLU NAVŠTÍVIL MIKULÁŠ 

Tak jako každým rokem, tak i letos naši školu navštívil 

Mikuláš se svoji družinou. Hodné děti pochválil a na 

zlobivce se přišel podívat i čert, který si naštěstí nikoho 

neodnesl. 
                                                               Iva Šmilauerová 

 

 

 

 

 

 

 

 
PROJEKT ABECEDA PENĚZ 

Naši malí podnikatelé ze 4. a 5. třídy dostali před dvěma měsíci velký 

úkol.    Jeho smyslem bylo „založit firmu“ a naučit se hospodařit s penězi. 

Vyzkoušeli si tak finanční gramotnost v praxi. Od hlavního organizátora 

akce, České spořitelny, třídy získaly základní kapitál na nákup materiálu. 

Své výrobky děti poté 27. a 28. listopadu prodávaly na Masarykově 

náměstí v Uherském Brodě, právě před budovou České spořitelny. Třída 

4. A si vytvořila firmu S úsměvem. Žáci vyráběli vánoční svícínky, 

čepice, ponožky, mýdla, ozdoby na stromeček, náramky, občerstvení... 

Rozhodli se, že získanou finanční částku darují útulku, který mají v plánu 

také navštívit. Páťáci si vymysleli fiktivní firmu s názvem PND (Pomoc 

nemocným dětem). Její náplní bylo vyrábění podzimních i vánočních 

věnců,svícínků, malovaných kamínků, náramků, svíček, oříšků 

v karamelu, sušených čajů, nechyběla ani dobrá káva a předvánoční 

občerstvení. Výdělek poputuje na Nadační fond Kapka naděje. Projekt se 

dětem velmi líbil! Děkujeme České spořitelně, že nám umožnila jeho 

realizaci. Dík patří také všem rodičům, kteří se aktivně zapojili a s celou 

akcí nám pomohli. 
                                        Mgr. Alžběta Simanová a Mgr. Renata Hrubošová 
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Mikuláš ve školní družině 

I v odpoledních hodinách chodí Mikuláši, čerti a 

andělé. Zavítali také do školní družiny, kde je 

očekávaly tak trochu vystrašené, ale netrpělivé děti. 

Vždyť se na jejich příchod také pečlivě připravovaly 

ve všech odděleních.  Říkanky, básničky a písničky 

s mikulášskou tématikou potěšily všechny přítomné a 

bylo vidět, že děti berou vzácnou návštěvu opravdu 

vážně. Kniha hříchů, ze které Mikuláš četl dobré i 

špatné vlastnosti dětí, byla plná spíše kladného 

hodnocení, proto si všechny děti zasloužily balíček se 

sladkostmi. Dík patří našim milým 

sponzorům.                                                                                                                                     Mgr. Dana Janů 

 

Škola v pohybu 

Přestože nácvik akademie byl v plném proudu, škola nabídla 

dětem z první a druhé třídy nevšední hodinu tělesné výchovy, 

organizovanou trenérem Ondrou z projektu Škola v pohybu. V 

rámci této hodiny si děti vyzkoušely rozmanité pohybové hry a 

aktivity a dostaly možnost seznámit se s netradičními nástroji a 

pomůckami. Děti se do všech činností zapojovaly s takovým 

zápalem, že některé z nich úplně zapomněly na odpočinek. 

Trenér Ondra byl s průběhem hodiny rovněž spokojen a 

přislíbil, že naši školu v budoucnu jistě opět navštíví. 

             Mgr. Anna Lečbychová a Mgr. Michaela Zimčík Zálešáková 

 

 

 

 

 
VÁNOČNÍ AKADEMIE 

Ve středu 12. 12. 2018 se velký sál DK v Uherském Brodě již 

tradičně stal místem konání vánoční akademie ZŠ Na Výsluní. 

V zaplněném sále seděli nejen natěšení rodiče, prarodiče, 

tetičky, strýčkové, vyučující a zaměstnanci školy, ale i 

ostatní diváci, kteří se v předvánočním shonu na chvilku 

zastavili, zapomněli na úklid i pečení a vychutnali si mnoho 

krásných vystoupení, která pro ně děti připravily. 

Paní učitelky připravily spolu se svými žáky pestrý 

program, v němž se střídala pěvecká vystoupení 

s tanečními a nechybělo ani divadlo. Děti i přes počáteční 

nervozitu a obavy byly úžasné, jejich odměnou byl velkým 

potlesk a domů si odnášely plno krásných pocitů a dojmů, 

stejně jako diváci. 
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 Programem provázela velmi netradiční, přesto 

skvěle sladěná moderátorská dvojice – Jana, žákyně 

4. A a Jan, žák 9. A. Vzhledem k dlouhodobé 

spolupráci naší školy s organizací Stonožka byl 

výtěžek z dobrovolného vstupného i z prodeje 

žákovských výrobků věnován právě této 

organizaci. Děkujeme všem zúčastněným a budeme 

se těšit příští rok na viděnou. 

                                                                                                         Vladimíra Popelková Bahulíková 

„Varhany pro Katedrálu“ a Stonožková ZŠ Na Výsluní v Praze 

Již více než 20 let má ZŠ Na Výsluní 

tu čest užívat názvu „Stonožková 

škola“ a spolupracovat s prezidentkou 

hnutí Na vlastních nohou -  Stonožka 

paní Bělou Gran Jensen. Hlavní 

činností Stonožky je podporovat 

finančně i morálně potřebné děti ve 

válkou postižených zemích, lidi 

nemocné a postižené, ale i podpora 

vzdělávání, vědy a výzkumu. Další 

v řadě zajímavých doprovodných akcí 

Hnutí jsou výtvarné soutěže, které 

podporují osvětu v oblastech podpory 

charity, ale i v řadě jiných zajímavých 

projektů. Mezi ty poslední 

patřila výtvarná soutěž „Varhany pro Katedrálu“. Práce našich žáků si v kategorii skupinové tvorba odnesla 

příčku nejvyšší a pyšní se diplomem za vítěznou práci. Ocenění za tuto práci a podporu si převzali žáci naší školy 

v pátek 7.prosince 2019 přímo z rukou pana Dominika kardinála Duky, arcibiskupa pražského a primase českého 

jako i z rukou paní prezidentky G.Jensen přímo ve Svatovítské katedrále. Naše dílo by dle slov paní Běly mělo 

být vystaveno v Technickém muzeu v Praze. Význam tohoto úspěchu byl podpořen i odborem školství 

v Uherském Brodě. Na cestu za převzetím ceny, duchovním rozjímáním, za poznáním, památkami a za vánočně 

laděnou Prahou jsme od něj obdrželi finanční příspěvek na dopravu. Vycestoval tak do Prahy rekordní počet 70 

ti žáků v doprovodu učitelů. Všichni jsme v předvánočním čase pocítili, jak krásné je dělat náš svět lepším. 

Současně je na místě zmínit, že se našim žákům a  dětem ŠD podařilo v tomto školním roce získat bez mále 10 

tis korun za činnost na podporu Stonožky, které budou odeslány v nejbližších dnech na její účet.          
                                                                                                                                   PaedDr. Dagmar Bistrá 

 
Batůžky pro Mary’s Meals 

Žákovský parlament se každým rokem snaží uskutečnit 

nějakou předvánoční charitativní akci. Letos jsme si 

vybrali batůžkový projekt pro dobrovolnou organizaci 

Mary‘sMeals. Cílem projektu je připravit školní batůžky 

s hygienickými a školními potřebami pro děti v zemích, 

kde je bída a hlad. Organizace Mary‘sMeals poskytne 

potřebným dětem jedno jídlo denně v místě jejich 

vzdělávání. Tímto způsobem se dětem dostane vzdělání, 

což může být východiskem z jejich chudoby. Ve 

spolupráci sžákovským parlamentem se na naší škole 
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podařilo vybrat 30 batůžků a tímto chceme poděkovat všem dárcům za jejich dobrý skutek!                                                                       
Mgr. Jana Němečková 

 

Projekt Erasmus plus úspěšně ukončen 

Tento měsíc byl oficiálně ukončen projekt 

Erasmus plus, ve kterém dva roky spolupracovala 

naše ZŠ Na Výsluní se školami z Rumunska, 

Bulharska, Polska a Sicílie. 

Některé úkoly si vyžadovaly nasazení zvýšeného 

úsilí jednotlivců i celého kolektivu. Všechny 

činnosti se však podařilo úspěšně splnit. 

Nejočekávanějšími aktivitami byly výměnné 

pobyty, při kterých čeští žáci s vyučujícími 

vycestovali do Bulharska a na Sicílii a naopak 

bulharští a sicilští žáci se svými učiteli navštívili 

naši školu, což přineslo oběma stranám nevšední 

zážitky. 

Koordinující Národní agentura z Rumunska 

udělila tomuto projektu při závěrečném hodnocení 

dokonce 90 bodů ze sta. 

Poděkování za aktivní účast v rozličných projektových aktivitách patří všem zapojeným žákům a vyučujícím.                                                                                                                  

Mgr. Marcela Josefíková  

Vánoční Vídeň 

9.12. se výběr 54 žáků II. stupně zúčastnil zájezdu do adventní Vídně. S milou průvodkyní a jejím odborným 

výkladem jsme navštívili zámek Schönbrunn, prošli historickým centrem, užili si vánoční atmosféru na trzích a 

nakoupili dárečky pro členy rodiny a kamarády.                                                                 Mgr.Martina Kůdelová    

 
FIT DAY 

31. leden 2019 byl nejenom dnem, kdy se 

školákům rozdávalo pololetní vysvědčení, 

ale na naší škole i dnem, který byl pro děti 

plný různorodých aktivit, zpříjemňujících 

jim čekání na výsledky. Již v loňském roce 

jsme tento den oslavili sportem spolu se 

žáky, kteří měli chuť si zacvičit. Letošní 

rok přinesl nabídku pro všechny žáky naší 

školy, nejenom pro nadšené sportovce. 

Žáci prvního stupně si zasoutěžili 

v tanečním aerobiku, všichni byli moc 

šikovní a pro porotu nebylo snadné vybrat 

ty nejlepší, kteří stanuli na stupni vítězů a 

odnesli si vítězné medaile. Pro žáky 

druhého stupně byla nabídka o něco 

pestřejší, aby si každý mohl vybrat dle 

svých zájmů. Sportovní nadšenci se opět sešli ve velké tělocvičně, kde si dali pořádně do těla při lekci tanečního 

aerobiku, P-classu (druh aerobiku zaměřeného na formování svalstva) a Tabaty (intenzivní intervalový trénink 

pro zvýšení kondice a síly). Žáci, kteří měli zájem o kurz sebeobrany se věnovali pod vedením zkušeného 

instruktora v malé tělocvičně judu. Tvořiví žáci měli možnost si ve výtvarné dílně vyrobit karnevalové masky 

anebo ve školní dílně zúročit svoji zručnost při výrobě domečků pro hlodavce, krmítek pro ptáčky anebo loutek. 

Den to byl vskutku vydařený, všichni žáci odcházeli domů spokojeni a pevně věříme, že v dalších letech budeme 

v této tradici pokračovat.                                                                                                       Mgr. Alžběta Simanová 

 

 

 

 

http://www.zsvysluni.cz/fit-day
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Okresní kolo konverzační soutěže v německém jazyce 

Ve středu 6. 2. 2019 se na naší škole konalo další 

kolo okresní soutěže v německém jazyce. 

Soutěžící se dostavili z okolních škol z Uh. 

Brodu, Uh. Hradiště, Polešovic, Nivnice, Bílovic, 

Starého Města, Kunovic a Prakšic. Byli rozděleni 

do 3 kategorií. Soutěžní disciplíny byly opět 

předepsané a byly to poslechová cvičení, popis 

obrázku a konverzace na dané téma. Byla patrná 

snaha a šikovnost všech žáků a žákyň, přičemž 

nemohlo chybět nasazení a soustředěnost všech 

hodnotících vyučujících během celého 

dopoledne. Za naši školu Na Výsluní hezky 

reprezentovaly Zilan Yildirim a Dominika 

Dufková. Dominika také obsadila pěkné 6.místo, 

za což jí náleží pochvala za vzornou přípravu. Pro 

soutěžící to byla jistě zajímavá a užitečná 

zkušenost, protože měli možnost slyšet v cizím jazyce mluvit jiné vyučující i žáky. 

Vítězům přejeme další úspěchy v příštím postupovém kole a všem ostatním hodně zdaru při studiu cizích jazyků. 

Těšíme se na setkání v dalším roce.                                                                               Mgr. Marcela Josefíková 
 
Výtvarná soutěž - Moji rodiče a naše rodina 

V měsíci lednu se žáci naší školy zapojili do výtvarné a 

literární činnosti, kterou představilo Centrum pro rodinu 

Uherský Brod. Literární téma Moji rodiče – pevný 

základ naší rodiny bylo zpracováno žáky osmých a 

devátých tříd formou vyprávění či popisu. Výtvarné 

téma Moji rodiče a naše rodina bylo ztvárněno různými 

technikami žáky od první až po sedmou třídu. Dětem se 

činnost moc líbila, jelikož je jim námět rodina blízký a 

mnohé výtvory se velmi podařily.           Mgr. Anna Krajči 
 

 

 

 

 
UKÁZKOVÁ HODINA V 1. A 

V úterý 12. 2. 2019 se ve třídě 1. A ZŠ Na Výsluní konala 

ukázková hodina. Žáci svým rodičům i rodičům 

budoucích prvňáčků předvedli některé z činností, jež si v 

průběhu prvního půl roku ve škole osvojili. Přivítání 

rodičů proběhlo zpěvem anglické písně „Hello“. Poté 

následovala část věnovaná českému jazyku, zaměřená na 

rozvoj slovní zásoby, sluchovou analýzu a syntézu a 

zásady správné hygieny čtení a psaní, a část věnovaná 

matematice, jež cílila na rozvoj prostorové představivosti 

a opakování sčítání a odčítání formou zábavných her. 

Konec hodiny byl věnován prvouce, v jejímž rámci žáci 

na interaktivní tabuli přiřazovali názvy částí lidského těla 

k odpovídajícím obrázkům. V průběhu ukázkové hodiny 

všichni žáci svědomitě pracovali a od přihlížejících 

rodičů byli za své výkony nakonec odměněni potleskem                                                   Mgr.  Anna Lečbychová 
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Recitační soutěž 

 Ve středu 13. února se děti z prvního stupně sešly 

v multimediální učebně, aby se zúčastnily 

každoroční recitační soutěže. Dvacet devět 

nejlepších recitátorů z třídních kol se snažilo 

přesvědčit porotu a postoupit do kola okrskového, 

které se uskuteční ve středu 20. 2. 2019 

v Kulturním domě v Uherském Brodě. Porota to 

neměla vůbec jednoduché. Všichni se moc snažili, 

předvedli úžasné výkony a zaslouží velikánskou 

pochvalu! A tady jsou ti nejlepší z každé kategorie: 

0. kategorie - 1. třída: Vojtěch Kyseľ, Tereza 

Nakládalová, Antonie Knotková 

1. kategorie – 2. a 3. třída: Matěj Smrž, Emma 

Kotasová, Daniel Řešetka 

2. kategorie – 4. a 5. třída: Natálie Harmanová, Lucie Hrubošová a Rozálie Ondrášová 

Držíme pěsti a přejeme štěstí v dalším kole! 
                                                                                                                                                            Mgr. Renata Hrubošová 

 
3. místo ve výtvarné soutěži „Paletka“ 

 Okrsková výtvarná soutěž školních družin 

„Paletka“ proběhla 21. února ve školní družině 

v Havřicích, kde se sešlo 30 malých umělců z 11 

uherskobrodských družin. Naše třeťačky Julie 

Viktorová, Ella Neubauer a Adéla Horňáková 

byly velmi úspěšné a na téma „Pes jako přítel“ 

zareagovaly naprosto bez zaváhání. Kolorovanou 

kresbou, se kterou mají v rámci školní družiny 

velké zkušenosti, zachytily přátelství a lásku 

ke čtyřnohému příteli dokonale. Porota ocenila 

jejich nápady i výtvarné zpracování. Julie 

Viktorová získala třetí místo a Ella Neubauer si 

odnesla cenu poroty. Děvčatům 

blahopřejeme!                                                                                                               Mgr. Dana Janů 

 
Lyžařský výcvikový kurz 2019 

V tomto roce jsme odjeli na lyžařský výcvik v termínu 11. 2. – 15. 2. 2019 s počtem 26 žáků, ze kterých bylo 14 

lyžařů a 12 žáků stálo na lyžích poprvé. Po příjezdu na chatu Miloňová jsme se ubytovali a odjeli na lyžařský 

svah Machůzky, kde jsme si žáky rozdělili mezi 3 instruktory. Díky práci instruktorů byli všichni žáci po prvních 

dvou dnech schopni lyžovat samostatně. Úsilí tedy mohlo být směřováno k postupnému zdokonalování techniky 

lyžování. Výuka na svahu probíhala každodenně ve dvou blocích dopoledním a odpoledním. O stravování se 

nám po celou dobu pobytu staraly dvě zkušené paní kuchařky, které měly jednoho pomocníka. Veškeré jídlo 

bylo připravované s láskou a chutnalo výtečně. Ve středu bylo naplánováno místo odpoledního zaměstnání 

večerní lyžování, kterého se zúčastnilo celkem 15 žáků. Každodenně byl hodnocen pořádek na pokojích. Večer 

si vždy jedno družstvo s pomocí instruktorů připravilo pestrý a zábavný program pro všechny. Ve čtvrtek na děti 
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čekal v odpoledním výcviku na svahu 

závod ve slalomu, který všichni úspěšně 

dokončili. Večer byli vyhodnoceni 

nejlepší závodníci z kategorie chlapců a 

dívek. Spolu s nimi jsme také zvolili 2 

žáky, kteří udělali za týden v lyžování 

největší pokrok. V průběhu týdne byl 

postupně plněn celý plán kurzu, který se 

obešel bez větších zranění a kázeňských 

přestupků, za což patří všem 

zúčastněným velký dík. Poslední den 

jsme od mnoha dětí slyšeli, že by ještě 

rády zůstaly o týden déle. To 

všechny organizátory určitě velmi 

potěšilo. Kurz by měl dát všem žákům 

nejenom základy lyžování, ale hlavně by v nich měl vytvořit pozitivní vztah k pohybu a pobytu na horách. 

Troufám si říct, že to se nám to povedlo.                                                                                                                                                  
Mgr. Tomáš Smetana 

 

Karneval ve školní družině 

 V pátek 22. února 2019 se již tradičně 

v naší školní družině uskutečnil 

karneval. Školní tělocvična se 

proměnila v ráj masek. Mohli jsme 

vidět princezny, čaroděje, kostry, 

kovboje, pány policisty, motorkářku, 

myšku a jiné zajímavé převleky. 

Všechny masky byly úchvatné. 

Karneval jsme odstartovali společným 

tancem na písničku Rumba Rej. 

Maškarním rejem děti provedly tři 

indiánky – Bílá Tlapa, Tančící Hvězda 

a Zpívající Luna, které si pro děti 

připravily zábavné soutěže v podobě 

házení kruhu na bizona, překážkové 

dráhy na kajaku nebo lovení 

rybiček.  Do soutěží se zapojily všechny masky a všichni přítomní si užili spoustu legrace. Celým karnevalem 

nás doprovázela veselá hudba, na kterou jsme si všichni zatancovali a zařádili. I letos se karneval stejně jako v 

minulých letech vydařil. Každá maska si domů odnesla sladkou odměnu a spoustu veselých zážitků. 

                                                                                                                                               Librová Hana 
Zápis nanečisto 

V úterý 12. března se to v naší škole hemžilo malými 

předškoláky, kteří si přišli v doprovodu svých rodičů a 

prarodičů vyzkoušet Zápis nanečisto. Při vstupu do 

školy se v očích některých z nich odrážely obavy, co je 

čeká a jestli vše zvládnou. Během procházky školou, 

kdy se jejich průvodci stali naši starší školáci, si 

prohlédli třídy, vyzkoušeli aktivity k ověření školní 

zralosti, zapojili se do pohybových her v tělocvičně a 

navštívili prostory školní družiny. Při odchodu ze školy 

se jejich obavy úplně rozplynuly. Všichni odcházeli 

s úsměvem, plni zážitků a hlavně s pocitem, že ten 

OPRAVDOVY ZÁPIS do první třídy zvládnou na 

jedničku.                                                                                                                 Mgr. Šárka Votavová 
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Brodský zpěváček 

Ve středu 20.3.2019 se uskutečnila tradiční 

přehlídka zpěváčků lidových písní – Brodský 

zpěváček. Tuto akci organizovala Školní družina 

Mariánské náměstí, Školní družina Katolická ve 

spolupráci s Domem dětí a mládeže v Uherském 

Brodě pro děti ze školních družin. Děvčata z naší 

školy Jana Buráňová, Adriana Hoangová, Lucie 

Hrubošová, Anna Kučerová a Marie Kučerová 

zpívaly s radostí a byly odměněny spontánním 

potleskem. Na závěr si odnesly ocenění, diplomy a 

drobné pozornosti. Děkujeme všem za jejich krásná 

vystoupení.                                                                                                                Mgr. Dana Janů 

Zápis do 1. tříd a výsledky zápisu na školní rok 2019/2020 

Zápis do prvních tříd proběhl ve čtvrtek 4. dubna 

2019. Tentokrát jsme zvolili méně tradiční téma – 

PUTOVÁNÍ VESMÍREM. Hned u vstupu budoucí 

prváčci dostali pas vesmírného cestovatele a mohli se 

vrhnout do dobrodružství. Čekaly na ně úkoly, jako je 

převoz kosmonauta, umístění vesmírné sondy, slalom 

mezi planetami a záchrana hvězdy. Po této namáhavé 

cestě si mohli na chvilku odpočinout v místnosti pro 

přípravu kosmonautů, zatímco jejich rodiče vybavili 

formální část zápisu (on je takový let do vesmíru 

poměrně složitý proces plný formulářů). Potom si je 

do své péče vzali kapitáni a odvedli je na vesmírnou 

stanici, kde prověřili spolu s maskoty (návštěvníky 

z cizích planet), zda jsou malí průzkumníci opravdu 

připraveni přidat se od září mezi členy posádky naší sluníčkové školy. Děti k plnění úkolů přistupovaly velmi 

zodpovědně a bylo vidět, že se na zápis připravovaly. Proto můžeme s klidem říci, že se od září těšíme na šikovné 

školačky a školáky a věříme, že stejně zodpovědně a s úsměvem budou přistupovat i k získávání nových znalostí 

a dovedností při psaní, čtení i počítání. 
                                                                                                                                                 Mgr. et Mgr. Lenka Bublíková 

Tradiční velikonoční dílničky ve školní 

družiněJako každý rok i letos pořádala školní 

družina velikonoční dílničky v krásně 

vyzdobené školní jídelně. Ve středu 10.4. se 

sešli maminky, babičky, tatínkové a dědečci 

spolu se svými dětmi, aby nasávali 

předvelikonoční atmosféru při výrobě 

krásných věnečků, kuřátek a zajíčků. 

Vyzkoušeli si, kolik práce mají květinářky 

při výrobě ozdobných věnečků a jakou musí 

mít trpělivost. Pohodová atmosféra, která 

celé dílničky provázela, přispěla k tomu, že 

všem šla práce pěkně od ruky a s úsměvem si 

brzy odnášeli krásnou velikonoční výzdobu. 

Vybrané peníze pošleme na konto hnutí Na 

vlastních nohou STONOŽKA.                                                         
Mgr. Dana Janů 
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POZNEJ SVOJE MĚSTO 

 Uherskobrodští Patrioti ve spolupráci s městem Uherský Brod připravili pro žáky pátých tříd vědomostní soutěž 

„Poznej svoje město“. Děti mají za sebou již třídní 

kolo, které se uskutečnilo 11. dubna. 

A kdo z našich páťáků zná Uherský Brod nejlépe? 

Elen Knotková 

Adéla Hasenovičová 

Viola Pirová 

Michal Nakládal 

Jakub Bartoš 

Do dalších kol jim přejeme hodně štěstí. 
Mgr. Alžběta Simanová 

                                                                 

 
Děti školní družiny na návštěvě Zdravotnické záchranné služby 

V úterý 16.4. se děti 3.oddělení školní družiny vydaly na 

prohlídku Zdravotnické záchranné služby   v Uherském Brodě. 

Po příchodu je přivítala vedoucí výjezdového stanoviště MUDr. 

Jarmila Vysloužilová a další členové záchranného sboru. Při 

odborném výkladu děti seznámili s velmi zodpovědnou a 

záslužnou prací, ukázali garáže, vybavení sanitek, technické 

zázemí a zařízení vysílaček.  

Některé děti si zahrály na zraněné, jiné na opravdové 

záchranáře, kteří své kamarády v sanitce oživovaly. Největší 

zážitek však měly při prohlídce interiéru sanitních vozů, kde si 

mohly samy vyzkoušet pocit při řízení, když houkají majáky a 

svítí modré výstražné znamení. Děkujeme za zajímavou 

exkurzi.                                                                                                                  
Mgr. Dana Janů 

 

Velikonoce ve školní jídelně 

Rok se s rokem sešel a my jsme opět přivítali ve 

školní jídelně příchod Velikonoc přípravou 

velikonočního menu, které nám sestavil a 

pomáhal připravit šéfkuchař fy Podravka – 

Lagris, a.s. p. Zbyněk Diatka. Strávníci měli 

možnost vybrat si ze dvou druhů jídel. Na menu 

č. I. bylo připraveno smetanové kuřecí na 

bylinkách, bulgur, hlávkový salát. Menu č. II. 

nám nabídlo tymiánové králičí kostky na 

zelenině, bramborový knedlík se slaninou a 

pažitkou, listový salát. K těmto pokrmům byla 

podávána jarní polévka s pohankou a baby 

špenátem. Na závěr obědu si strávníci pochutnali 

na mrkvovém moučníku v podobě cupcaku (malá 

bábovička) s krémem. Jsme rádi, že dětem i 

dospělým chutnalo a přítomnost pana šéfkuchaře při výdeji na jídelně byla pro děti zpestřením před 

velikonočními prázdninami.                                                                                                  Dagmar Horáčková 
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3. MÍSTO V OKRSKOVÉM KOLE DOPRAVNÍ SOUTĚŽE ŠKOLNÍCH DRUŽIN 

25.04. 2019 se na krásném dopravním hřišti Na 

Výsluní sešlo opět mnoho dětí a vychovatelek školních 

družin. Bylo pro ně pořádáno okrskové kolo dopravní 

soutěže, kterého se už několik let úspěšně ujala školní 

družina Na Výsluní. Zahájení se zúčastnili strážníci 

Městské policie, kteří také dohlíželi na zdárný průběh 

soutěže a paní ředitelka PaedDr. Dagmar Bistrá. Ta se 

v úvodním slovu mimo jiné zmínila o tom, že chránit 

si své zdraví je nejdůležitějším úkolem v životě 

člověka, a to zejména na silnicích. Proto byly pro děti 

připraveny testové otázky z pravidel silničního 

provozu a jízda dovednosti. Naši školu reprezentovalo 

smíšené družstvo děvčat 2. třídy - Emma Kotasová a 

Marie Kučerová a chlapců 3. třídy - Daniel Řešetka a Marek Švidrnoch. 

Z 10 zúčastněných školních družin se na 1. místě umístila školní družina Záhorovice, na 2. místě školní družina 

Vlčnov a na 3. místě školní družina Na Výsluní. Vítězům patří gratulace a všem zúčastněným dík za vzornou 

reprezentaci. Ceny věnoval pan Zdeněk Patík z Besipu.                                                              Mgr. Dana Janů 
 
Školní jídelna po čarodějnicku 

Další rok nám uběhl a my jsme opět zakončili měsíc duben 

ve školní jídelně po čarodějnicku. Naše paní kuchařky se 

nenechaly dlouho přemlouvat a ustrojily se tak, jak má 

správná čarodějnice vypadat. Abyste nám uvěřili, nechaly 

se naše kuchařky s radostí vyfotit. Věříme, že i přes svá 

ustrojení se jich menší děti při výdeji obědů nebály, a o to 

více jim oběd v tento den chutnal. Čarodějnické menu 

nabízelo:                                                                     

pol. žabinec s žížalami   

maso z bílého hada                                

smažená žabí stehýnka 

salát z lesního plevele   

prsty zlé čarodějnice – moučník                  

Nakonec oběda si mohly děti dát doušek vody z louže a 

nápoj z ranní rosy.                                                                                                             Dagmar Horáčková 

 
NAŠE DĚTI SI OPĚT ZALISTOVALY S LUKÁŠEM 

HEJLÍKEMDíky projektu Čtenářské kluby na II.st. ZŠ, do 

něhož je naše škola již třetím rokem zapojena, jsme si mohli 

pozvat významné hosty, české herce Lukáše Hejlíka a Alana 

Novotného.  Zavítali k nám poslední dubnový den s jejich 

scénickým čtením. Samotný název LISTOVÁNÍ mohl 

vyvolávat u dětí zprvu pocity nudy, ale jak tomu většinou 

bývá, představa a realita se mnohdy rozcházejí. Divadelní 

představení s knihou v ruce předkládá divákům zcela nový 

prožitek z četby. Originálním, neotřelým způsobem se snaží 

posluchačstvo knihou oslovit a probudit tak zájem o čtení. 

A hlavně radost z něj! V době plné nejmodernějších 

technologií je tomu třeba. Pánové nám představili 

autobiografickou knihu světové sportovní celebrity Usaina 

Bolta Můj příběh: 9,58. Na chvíli jsme měli možnost ocitnout se mezi králem tohoto sportu a lidmi, kteří 

běžeckého velikána znají nejlépe - jeho početní příbuzní a nejbližší. Nechybělo překonávání světových rekordů, 

vytváření nových a hlavně smích a zájem mnoha párů očí sedících v sále. Opět se potvrdila krása i síla mluveného 

a čteného slova. Děkujeme za to                                                                                              Mgr. Monika Smržová 
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Městské kolo soutěže POZNEJ SVOJE MĚSTO 

Dne 2.5.2019 proběhlo Městské kolo 9. ročníku soutěže 

Uherskobrodských Patriotů POZNEJ SVOJE MĚSTO. Naši 

školu reprezentovali Elen Knotková, Adéla Hasenovičová a 

Michal Nakládal, kteří postoupili mezi deset nejlepších. 

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 9. května 2019 ve 

14.hodin ve sloupovém sále Muzea Jana Ámose Komenského.                                                                                                     
Iva Šmilauerová 

 
Vystoupení našich dětí na otevření partnerského dopravního 

hřiště 

Ve 

čtvrtek 

2.5.2019 

se konalo slavnostní otevření dopravního hřiště 

v Malenovicích, na které byly pozvány i děti z naší školy. 

Slavnostního zahájení se mimo jiné zúčastnil radní 

zlínského kraje pro dopravu Ing. Pavel Botek, Ing. Lenka 

Zborníková z centra služeb pro silniční dopravu a krajský 

koordinátor Besipu Bc Zdeněk Patík. Po úvodním slovu 

předvedly děti školní družiny tématické vystoupení 

„Jezdíme jak svišti na dopravním hřišti“, které umocnilo 

příjemnou atmosféru a mělo velký úspěch. Právem si proto 

děti zasloužily projížďku na hřišti, kde objevily nové 

prvky, jako např. jízdu do tunelu, železniční závoru nebo 

stojan na čerpání pohonných hmot. Na příjemně strávené dopoledne budou děti dlouho vzpomínat a partnerskému 

dopravnímu hřišti všichni přejeme hodně spokojených návštěvníků.                                                                                                                                          
Mgr. Dana Janů 

 

Titanic ve školní družině 

O zkáze lodi Titanic zjistily děti 3. oddělení školní 

družiny téměř všechno. Již od března systematicky 

shromažďovaly informace z různých zdrojů, protože 

téma ztroskotané lodě snů bylo pro ně velmi zajímavé a 

fascinující. Někteří žáci dokonce se svými rodinami 

navštívili doporučenou výstavu v Brně. Ella Neubauer, 

Viktor Slováček, Bruno Talčík a Julie Viktorová nám 

sdělili své dojmy z výstavy a Maxim Fojtách navíc 

přinesl do školní družiny opravdové palubní lístky. Ty 

nám posloužily k častým námětovým hrám na koberci 

nebo v tělocvičně. Své dojmy a poznatky poté děti 

malovaly kolorovanou kresbou na výkresy, ze kterých 

vznikly dvě krásné kolektivní práce. 
                                                                                 Mgr. Dana Janů 
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Vyhlášení soutěže POZNEJ SVOJE MĚSTO 

Den 9. května byl pro některé žáky páté třídy dnem slavnostním. 

V Muzeu Jana Amose Komenského proběhlo vyhlášení soutěže 

„Poznej svoje město“. Ve finále bylo deset nejlepších žáků z různých 

škol, kteří Uherský Brod znají nejlépe. Jsem potěšena, že i my se 

můžeme pyšnit výbornou reprezentací našich dětí. 

Elen Knotková skončila na 10. místě. 

Michal Nakládal si vybojoval 5. místo. 

Adéla Hasenovičová si zasloužila krásné 3. místo. 

Všem našim reprezentantům gratulujeme! 
                                                                    Mgr. Alžběta Simanová 

 

 

                  
Exkurze v hasičské zbrojnici 

Děti 3. oddělení 

školní družiny 

navštívily v 

úterý 14.5. hasičskou zbrojnici. Tam se při podrobném 

výkladu o těžké a zodpovědné práci hasičů také dozvěděly, 

že pod pojmem integrovaný záchranný systém se rozumí 

koordinovaný postup jeho složek při přípravě na 

mimořádné události a při provádění záchranných a 

likvidačních prací.  Hlavním koordinátorem tohoto 

systému u nás je Hasičský záchranný sbor České 

republiky. Děti si prohlédly garáže, obří auta s cisternami, 

žebříky, hasičský člun, hasičskou výzbroj a měly možnost 

vyzkoušet si také helmy. Na závěr děti hasičům věnovaly 

obrázkys hasičskými 

auty.                                                                                                                                  Mgr. Dana Janů 

 

Okresní kolo dopravní soutěže 

Okresní kolo dopravní soutěže se tento rok uskutečnilo 

v pondělí 20. 5. 2019. Počasí nám letos moc nepřálo, 

proto jsme museli zrušit jízdy zručnosti, které by byly 

v deštivém počasí pro závodníky nebezpečné. Na 

programu tedy byly jízdy na DDH podle pravidel 

silničního provozu. V prostorách školy bylo stanoviště 

Červeného kříže, kde závodníci prověřovali své znalosti 

v první pomoci. Třetí část soutěže byl test z pravidel 

silničního provozu. V tomto roce se dopravní soutěže 

zúčastnilo celkem 66 dětí z 9 škol okresu Uherské 

Hradiště. V mladší kategorii zvítězilo družstvo ze ZŠ 

Záhorovice. Na druhém místě se umístilo domácí 

družstvo ze ZŠ Na Výsluní, třetí příčka patřila ZŠ 

Březolupy. Nejlepšími jednotlivci ve stejné věkové kategorii byli Fišerová Adéla a Janovský Adam. Druhou 

kategorii starších žáků vyhrála stejně jako minulý rok ZŠ Prakšice, následovala ZŠ Sportovní Uh. Hradiště a ZŠ 

Březolupy. Nejlepšími závodníky této kategorie se stali Michal Harsa a Aneta Kryštofová, která reprezentovala 

domácí školu ZŠ Na Výsluní. Poděkování patří všem zúčastněným závodníkům a jejich doprovodům. Děkuji 

také zapojeným učitelům ze ZŠ Na Výsluní, městu Uherský Brod, Antonínu Poláškovi, Zdeňkovi Patíkovi, 

Červenému kříži a policii ČR.                                                                                           Mgr. Tomáš Smetana 
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38. ročník atletické olympiády školních družin a 16 medailí pro naši školu ! 

Školní družina a Základní škola Na 

Výsluní společně s DDM v Uherském 

Brodě připravila na 28. května 2019 

tradiční klání sportovců ze školních družin 

uherskobrodského okrsku. Všechno bylo 

perfektně připravené, pan starosta 

Uherského Brodu měl přivítat účastníky po 

vyvěšení olympijské vlajky na stadionu 

Lapač, klání měla natáčet TV Slovácko, 

počítalo se z účastí 17 školních družin 

s 276 sportovci. Ale počasí neporučíme. 

Protože natěšení závodníci z mnoha školních družin Brodu a okolí chtěli soutěžit za každou cenu, museli jsme 

bleskově připravit náhradní řešení do velké tělocvičny. Naštěstí se nebojíme překážek, a tak to šlo ráz na ráz. 

Vychovatelky žhavily telefony, ladily rozmístění týmů do šaten, připravovaly zázemí pro rozhodčí a výpočetní 

středisko, chystaly občerstvení. Učitelé tělocviku vymysleli nové disciplíny vhodné do tělocvičny a pomocníci 

z deváté třídy pomohli rozmístit nářadí a náčiní. Pan školník nachystal barel se šťávou, kterou připravily ochotné 

paní kuchařky, paní uklízečka pilně vytírala vodu z podlahy, protože závodníci přicházeli z venku notně mokří. 

Paní ředitelka obvolávala vážené hosty (pana starostu a TV Slovácko) a informovala je o změně místa olympiády. 

Učitelé v roli porotců dostali nové pokyny, museli se vyrovnat se špatnou akustikou tělocvičny a řadit si 

závodníky podle startovních listin. Byl to šrumec. Šrumec, který byl odměněn krásnými sportovními výkony 

závodníků. V lijáku dorazilo bojovat o medaile nakonec 8 školních družin s celkovým počtem 146 kluků a 

děvčat. Ve čtyřech kategoriích soutěžili ve člunkovém běhu, skoku z místa a hodu míčem z kleku. Bylo rozdáno 

celkem 73 medailí. Naši borci získali v těchto netradičních olympijských disciplínách krásných 16 medailí.  

Všem organizátorům a pomocníkům z naší školy a též pracovníkům DDM v Uh. Brodě děkuje za výbornou 

spolupráci a medailistům gratulujeme!!!                                                        Dagmar Svobodová, vedoucí soutěže 

 
Slavnostní vyřazení našich deváťáků... 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj v JUDU 

Ve čtvrtek 30.května 2019 se naši žáci zúčastnili turnaje pro 

začátečníky v JUDU, který pořádali sportovní partneři z 

Hluku. Turnaje se zúčastnilo celkem 70 mladých judistů z 

oddílů Hluk, Uherský Brod, Uherské Hradiště, Veselí nad 

Moravou a Velký Ořechov. Naši školu reprezentovalo 6 

nadějných sportovců - Lančarič Martin, Švidrnoch Marek, 

Kysel Vojtěch, Buráň Šimon, Lančaričová Tereza a 

Mrákotová Eleanora. Pro všechny děti šlo o první zkušenost 

se zápolením na turnaji. Naši zúčastnění trénují teprve první 

rok, i  přesto se mezi ostatními zkušenějšími judisty 

neztratili a zápasili, jak nejlépe uměli. Všichni si za svou 

odvahu a předvedené výkony zaslouží velkou pochvalu a 

uznání. Všem děkujeme za vzornou reprezentaci školní 

http://www.zsvysluni.cz/cardfiles/card-967/card-27817/img/1ee365a8f8e3ee59cbc085329ed61104.jpg
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družiny a medailová místa, která si vybojovali. Dále bych chtěla poděkovat oddílu z Hluku za pozvání a výbornou 

organizaci. 

Švidrnoch Marek – zlatá medaile ve váhové kategorii do 39,2 kg 

Lančarič Martin – stříbrná medaile ve váhové kategorii do 46 kg 

Lančaričová Tereza – stříbrná medaile ve váhové kategorii do 33 kg 

Kysel´ Vojtěch – bronzová medaile ve váhové kategorii do 22,2 kg 

Mrákotová Eleanora – bronzová medaile ve váhové kategorii do 26 kg 

Buráň Šimon – bronzová medaile ve váhové kategorii do 31.5 kg                                                           Librová 

Hana 
 
Škola v přírodě pro žáky 1. stupně  

Termín: 10.6. – 14.6. 2019 

Místo: Horský hotel Jelenovská, Valašské Klobouky 

Režim dne: 

7:15-   7:30                   Budíček, osobní hygiena 

7:30 -  8:00                   Snídaně, úklid pokojů, příprava 

na výuku 

8:30-  12:00                  Dopolední výuka, svačinka 

12:00 - 12:30                Oběd 

12:30 -  14:00               Polední klid 

14:00 - 18:00               dopolední program – turistika, 

hry, svačinka 

18:00 - 18:30                Večeře 

18.30 -  20:30               Večerní zábavný program 

20:30 -  21:00               Večerní hygiena 

21:00                             Večerka 

 

Děti školní družiny vystoupily v Uherském Hradišti 

Den s modrým majákem, akce, kterou již více než 10 let 

pořádá Policie České republiky zaplnila 

7.6.2019 Masarykovo náměstí v Uherském Hradišti. 

Návštěvníci viděli práci Integrovaného záchranného 

systému, ukázku historických policejních vozů, policii na 

koních a vyprošťování zraněného z auta. Děti 3. oddělení 

školní družiny Základní školy Na Výsluní v Uherském 

Brodě měly tu velkou čest a byly pozvány, aby předvedly své 

tematicky zaměřené vystoupení s dopravní tématikou " 

Jezdíme jak svišti na dopravním hřišti". Takto se zúročila 

jejich celoroční práce ve školní družině, protože jako 

"Dopraváci" udělaly kus práce a jsou na to právem pyšní.    
Mgr. Dana Janů 
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OCENĚNÍ NEJLEPŠÍCH 

Ve středu 19. června 2019 v 10.00 hodin se uskutečnilo 

předání ocenění starosty města nejlepším žákům 

absolventům devátých ročníků a pedagogickým 

pracovníkům uherskobrodských škol v obřadní síni 

Panského domu v Uherském Brodě. K tomuto 

slavnostnímu aktu byli zváni také nejbližší, tedy rodiče 

nebo prarodiče a zástupci škol, kteří vyznamenaného při 

školní práci podporují a školní úspěchy sdílejí. Naše 

škola nominovala v roce 2018-2019 žáka Jana Peňáze a 

paní vedoucí vychovatelku Dagmar Svobodovou. Na 

základě tohoto návrhu bylo uděleno zástupci města 

Uherský Brod ocenění, které se stalo již čestnou tradicí.                  
PaedDr. Bistrá Dagmar 

 

 
Erasmus plus pro učitele ZŠ Na Výsluní 

Díky úspěšné žádosti Erasmus+ mělo vybraných 7 pedagogů ZŠ Na Výsluní Uherský Brod možnost vycestovat 

na 14 dní do zahraničí a zúčastnit se jazykového pobytu se školením.                               

Motivací zúčastnit se zahraniční mobility bylo: získat praktické dovednosti pro svou profesi, získat nové 

kontakty, posílit mezinárodní spolupráci školy v budoucnosti, výměna zkušeností s jinými vyučujícími, obohatit 

si svoje sociální, jazykové a kulturní kompetence, motivace 

do další práce a uspokojení z práce vlastní. Kurzy byly vedené 

zejména v anglickém jazyce, některé zaměřené jako čistě 

jazykové, které pomohly upevnit znalosti a jazykovou 

zdatnost účastníků. Jiné, metodologické, byly již zacíleny na 

specifické oblasti - CLIL vzdělávání, díky kterému budeme 

moci nabídnout žákům výuku některých odborných předmětů 

v angličtině, kreativní učení na prvním stupni, jehož vítaným 

výstupem bude obohacení Step by Step programu, který na 

naší škole úspěšně běží již 4.rok a podpora vzdělávacího 

procesu v ruštině, němčině a angličtině. Jednoznačně tento typ 

následného vzdělávání doporučuji i jiným učitelům jazyků, 

ale i vyučujícím geografie, občanské výchovy, dějepisu s 

dostatečnou úrovní druhého jazyka, protože se bezpochyby jedná o důležitý kariérní i osobnostní posun.                                                                                                                                                       
Mgr. Martina Kůdelová 
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14) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2018 

                                                                                                                            v Kč (na 2 des.místa)  

Příjmy celkem (bez státních prostředků): 9233020,17 
Příjmy od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, z toho: 3338514,85 

- školné 143200 

- stravné děti 2712313,85 

- stravné dospělí 483001 

Příspěvek od zřizovatele 3624209 

Zúčtování fondů (RF) 418090,45 

Ostatní 1852205,87 

Příjmy z hospodářské  činnosti: 827166 

 

Provozní výdaje celkem: 9128917,44 
Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 9128917,44 

- náklady na platy pracovníků školy z prostředků obce 128000 

- ostatní osobní náklady (dohody) 58075 

- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně FKSP 46073 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 595 

Ostatní provozní náklady: 8896174,44 

- údržba 1013267,70 

- el. energie 306051,50 

- voda 152744 

- plyn (dodávka tepla) 483327,31 

- všeobecný materiál 603240,62 

- DDHM 421363,78 

- potraviny 3195389,14 

- poštovné 11605 

- telefony 38586,11 

- ostatní služby (účet 518) 1415662,30 

- odpisy 52932 

- všechny ostatní náklady 1202005,10 

Výdaje hospodářské činnosti:  

 

Hospodářský výsledek  104195,13 

 

15) Tvorba fondů 
                                       Stav 1.1.2018                      Tvorba                                 Čerpání                           Zůstatek k 31.12.2018 

Rezervní fond     *    201896,28 270830,48 415393,45 57333,31 

Investiční fond    * 244242 104531 149000 199773 

Fond odměn 33000 0 0 33000 

FKSP 155008,16 270467 162439 263036,16 

 

V Uherském Brodě dne 15.3.2019                                                   Zpracovala Tatjana Jančová, účetní školy 
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16)  Zapojení školy do projektové činnosti 

- se získáním mimorozpočtových zdrojů 

-  

1) 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:  2018-2019 

Přidělená dotace: 85.049,- Kč 

 

2) 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 

 

3) Zpracování a předložení projektů – název:  

Příspěvek na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

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: 2018-2019 

Přidělená finanční dotace:  228.367,-Kč  

 

4) Zpracování a předložení projektu – název: 

Vytvoření společensky účelného pracovního místa Administrativní  pracovník  

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 

 

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

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2018 

(Olympiáda v Německém jazyce) 

Realizace: únor 2019 

Účel: Pořádání okresního kola soutěže olympiáda v NJ 

Donátor projektu:  Zlínský kraj 

Přidělená finanční dotace:  6.100,-Kč 

 

6) Zpracování a předložení projektu – název: 

Inkluze na ZŠ Na Výsluní v rámci programu Výzva Šablony 63 
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Donátor projektu: MŠMT – OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, oblast podpory Zvyšování 

kvality ve vzdělávání 

Účel: rozvoj vzdělání cizích jazyků a čtenářské gramotnosti 

Realizace:  září 2018 – srpen 2020 

Přidělená finanční dotace: 1 422 162,- Kč 

 

7) Zpracování a předložení projektu – název: 

Jazyková příprava cizinců 

Donátor projektu: Zlínský kraj 

Účel: podpora při vzdělávání žáků cizinců 

Realizace:  2019 

Přidělená finanční dotace: 35.600,- Kč 

 

8) Zpracování a předložení projektu – název: 

Erasmus K1 „Travel boarders the mind“, výzva 2018 

Donátor projektu: Dům zahraniční spolupráce Praha 

Zvyšování kvality ve vzdělávání 

Účel: rozvoj vzdělání pedagogů 

Realizace:  září 2018 – srpen 2020 

Přidělená finanční dotace: 591.400,- Kč 

 

 

9) Zpracování a předložení projektu – název: 

Být na vodě v pohodě 

Donátor projektu: MŠMT  

Účel: podpora výuky plavání 

Realizace:  leden 2019 – červen 2019 

Přidělená finanční dotace: 1 422 162,- Kč 

 

10) Zpracování a předložení projektu – název: 

Pozor děti přecházejí 

Donátor projektu: Nadace Bří Lužů 

Účel: podpora výuky dopravní výchovy nákupem pomůcek 

Realizace:  leden 2019 – červen 2090 

Přidělená finanční dotace:10.000,- Kč 

 

- bez získaných mimorozpočtových finančních zdrojů 

1) Projekt Ovoce do škol 

Projekt běží řadu let a vztahuje se 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 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 
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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 v tomto školním roce žáky odevzdáno 4.140kg. Aktivitě významně pomáhají rodiče. Tento 

projekt je oblíbeným mezi žáky, protože výtěžek jde na potřeby třídních kolektivů. Rozdělí si jej dle 

daných pravidel třídy s nejvyšší úspěšností. 

 
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, vyrábí vánoční dekorace, získávají finanční prostředky organizováním 

Stonožkových týdnů či prodejních stánků, 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.   

 

5) Projekt Čtenářské kluby pro 2. st. ZŠ 

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 spolupracuje s místní 

knihovnou, přesněji s vedoucí knihovny Mgr. Věrou Loveckou. Díky tomu jsme navázali velmi dobré 

vztahy s místní knihovnou a také jsme mohli pro naši školu zařídit zdarma zajímavé akce. 

 

6) Projekt Síťování základních škol 

Jde o dvouletého projektu s názvem Síťování základních škol v oblasti čtenářské gramotnosti. Škola se 

stala kolegiálním centrem. Náplní je  pravidelné setkávání učitelů českého jazyka, k získávání 

metodické podpory a ke sdílení zkušeností z výuky. Projekt se zaměřuje na práci s literárními texty a 

využití metod kritického myšlení ve výuce.  

.   
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17) Výsledky inspekcí a kontrol 

 

1) Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění 

 

Zaměření kontroly:  

- Dodržování oznamovací povinnosti 

- Stanovení vyměřovacích základů a výše pojistného 

- Dodržování termínů splatnosti pojistného 

- Dodržování ostatních povinností plátců pojistného 

- Zasílání kopií záznamů o pracovních úrazech 

Termín kontroly: dne 10.12.2018 

 

Výsledek kontroly:   

- Kontrola oznamovací povinnosti – bez závad 

- Kontrola správnosti stanovení výše vyměřovacích nákladů a správnosti výše pojistného dle 

účetní evidence – nedoplatek pojistného ve výši 1.043,00 Kč 

- Kontrola dodržování termínu splatnosti pojistného – bez závad 

- Kontrola podávání přehledů o platbách pojistného – bez závad 

- Kontrola zasílání záznamů o pracovních úrazech -bez závad 

18) Údaje o zapojení žáků v soutěžích 

   

Soutěž Počet žáků Umístění Organizátor Doprovod 

Olympiáda z ČJ, šk. kolo 4 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Smržová 

Lit. soutěž Spěchej pomalu 2 Zvl. odměna SOŠ Luhačovice Mgr. Smržová 

Olympiáda z Dě, šk. kolo 4 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Smržová 

Olympiáda z Dě, okr. kolo 1  Gym. Velehrad Ing. Smějsíková 

Olympiáda z AJ, kateg I.A 8 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, kateg II.A 2 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Kůdelová 

Olympiáda z ČJ, okr. kolo   UH sportovní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, okr. kolo 25 21. místo ZŠ Unesco Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z NJ, okr. kolo 12 6. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Josefíková 

Memoriál M. Lásky - basket 

 

5. místo  

4. místo  

3. místo 

BK UB Mgr. Janča 

Pythagoriáda, okr. kolo 3 7.-9. místo SP3HZ UH Mgr. Habáníková 

Turnaj minifotbal 10 6. místo AŠSK Mgr. Smetana 

Mc Donald Cup 6 5.-8. místo AŠSK Mgr. Hrubošová 

O pohár starosty města  15. místo ZŠ Pod Vin. UB  
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19)  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 

Nabídka Albatrosu – celoročně 

Malování na chodníku v rámci hodin Vv a Pv  

Den bez aut 

12. 9. Exkurze v pobočce České spořitelny  

– zapojení do projektu Abeceda peněz – IV. A + V. A  

Dopravní výchova pro čtvrtý ročník 

 

ŘÍJEN 

Drakiáda (podle počasí a dle zvážení třídní učitelky) 

 

LISTOPAD 

Podzimní výzdoba tříd – prezentace na webových stránkách  

Jarmark – vyvrcholení projektu Abeceda peněz 

Příprava a nácvik vystoupení na vánoční akademii 

 

PROSINEC 

Vánoční dílničky ve třídách  

Vánoční výzdoba tříd  

Vánoční akademie - celá škola  

Vánoční bruslení 

Vánoční zpívání koled ve vestibulu školy -  poslední den před vánočními prázdninami  

 

LEDEN 

Literární a výtvarná soutěž ve třídách na téma Zima  

Novoroční bruslení 

Zimní výzdoba tříd a chodeb – prezentace na webových stránkách  

 

ÚNOR  

Recitační soutěž – třídní a školní kolo 

Ukázková hodina v 1. třídě 

 

BŘEZEN 

Workshopy pro MŠ – Zápis nanečisto 

Matematický klokan – pro 2. – 5. ročník 
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Dny J. A. Komenského – V. A 

Jarní výzdoba tříd a chodeb - prezentace na webových stránkách  

 

DUBEN 

Zápis do prvních tříd na téma Vesmír  

Velikonoční dílny ve třídách nebo ve spolupráci s DDM 

Den Země 

Znáš své město – pro 5. ročník 

MC Donald’s CUP – kategorie 1. – 3. třída, 4. – 5. třída 

Dopravní soutěž pro pátý ročník 

 

KVĚTEN 

Barevný týden 

(Ukončení výuky, uzavření klasifikace) 

 

ČERVEN 

Škola v přírodě – hotel Jelenovská Valašské Klobouky 

Plavecké a atletické závody – vybraní žáci 

Pasování čtenářů – 1. třída  

Týden plný výletů – ZOO Lešná, Nízkoprahové centrum Uherský Brod, Hvězdárna Uherský Brod, 

Divnice – výroba brambůrek, Dopravní hřiště Uherský Brod, stadion Lapač Uherský Brod, skanzen 

Rochuz Uherské Hradiště 
 
                                           Zpracovala: Mgr. Renata Hrubošová, vedoucí metodického sdružení pro 1. stupeň               

 

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 moderní technologie (radiomagnetofon, možnosti internetu) 

využití nejnovějších učebnic s důrazem kladeným na mezipředmětové vztahy 

využití moderní učebny literatury a žákovské knihovny 

 

Soutěže v rámci předmětu český jazyk: 

Recitační soutěž: v tomto školním roce byla úspěšná žákyně 8. ročníku Viktorie Ondrášová, jež získala 

prvenství v okrskovém kole.  

Olympiáda z ČJ: okresního kola se zúčastnily žákyně 8. ročníku Dominika Dufková a Marie Kročilová, 

výraznějšího úspěchu nedosáhly. 

Literární soutěž Spěchej pomalu: významný úspěch zaznamenala žákyně 8. ročníku Marie Kročilová, 

získala speciální ocenění poroty. 
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 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 něm spolupracuje s místní knihovnou, přesněji s vedoucí knihovny Mgr. Věrou 

Loveckou. Díky tomu jsme navázali velmi dobré vztahy s místní knihovnou a také jsme mohli pro naši 

školu zařídit zdarma zajímavé akce. 

 

Akce v rámci projektu Čtenářské kluby pro 2. st. ZŠ: 

Otevřený klub spojený s návštěvou spisovatelky Petry Dvořákové, držitelkou ceny Magnesia Litera 

Workshop se spisovatelkou Klárou Smolíkovou 

Listování s herci Lukášem Hejlíkem a Alanem Novotným 

Storytelling se scénáristkou Barborou Voráčkovou 

 

 V tomto školním roce jsme se ještě zapojili do dvouletého projektu s názvem Síťování základních škol 

v oblasti čtenářské gramotnosti. Škola se tak stala kolegiálním centrem. Docházelo zde 

k pravidelnému setkávání učitelů českého jazyka, k získávání metodické podpory a ke sdílení 

zkušeností z výuky. Projekt se zaměřuje na práci s literárními texty a využití metod kritického myšlení 

ve výuce. Vedením byly pověřeny paní učitelky Vráblíková (pro II.st.) a Simanová (pro I.st.). Škola tak 

opět měla možnost získat nové knihy. 

Předmětová komise pro jazyk český úzce spolupracovala zejména v oblasti rozvíjení čtenářské 

gramotnosti (inspirativní hodiny, osvědčené čtenářské lekce se zajímavými knižními tituly, apod.) 

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. 

Pod vedením paní učitelky Smržové byly dětmi tvořeny plakáty o knihách, měly tak sloužit jako 

možný inspirační zdroj pro čtení.  

V hodinách literatury, především v 6., 8. a 9. ročnících, pravidelně probíhaly dílny čtení a čtenářské 

lekce tvořené z 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 Vráblíková. 

Příští školní rok je naplánována užší spolupráce s městskou knihovnou, možnost společných akcí a 

projektů. 
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 

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

   

Zpracovala: Mgr. Hana Habáníková, vedoucí metodického sdružení 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové skupiny cizích jazyků  
Ve školním roce 2018/2019 pokračovala na škole výuka anglického a německého jazyka. Žáci 6. A byli 

na základě vstupního testu z anglického jazyka rozděleni do jazykové a nejazykové skupiny.  

Z důvodu velkého počtu nejazykových žáků 7. ročníku s různým stupněm PO byli tito žáci rozděleni 

do dvou menších skupin, v obou skupinách postupně pracovali dva asistenti pedagoga. Zbývající 

ročníky pokračovaly v zavedeném rozdělení.  

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

moderní didaktické a technické vybavení. V červnu 2019 byla zahájena rekonstrukce horní jazykové 

učebny. 

     Škola nadále věnovala speciální pozornost žákům integrovaným, žákům s IVP a  žákům  jazykově 

nadaným.  

    Žáci se zúčastnili   každoročních  jazykových soutěží. Vítězem školního kola soutěže Olympiáda 

z anglického jazyka v kategorii  6. a 7. tříd se stala  Barbora Masaříková ze  7. A. Kategorii 8. a 9. tříd 

reprezentovala v okresním kole vítězka školního kola Aneta Kryštofová z  8. A. Pěkné 6. místo si ze  

soutěže Konverzační soutěž z německého jazyka odnesla Dominika Dufková z 8. A. 

     V prosinci 2018     se výběr 54 žáků II. stupně zúčastnil zájezdu do adventní Vídně. Ve stejné období 

zároveň oficiálně skončil projekt Erasmus +. Nového projektu – Výzva KA1 jazykové kurzy a metodika 

pro učitele se zúčastnili: D. Bistrá – Velká Británie, M. Josefíková – Rakousko, T. Smetana, R. Benešová, 

M. Kůdelová – Malta, J. Moravcová – Velká Británie, M. Chovancová – Lotyšsko.   

     Škola podala žádosti o jazykové projekty pro žáky, a to projekt Bezpečnost na internetu – 

koordinátor Portugalsko a projekt Ekologie – koordinátor Španělsko.  

      

     Zprávu vypracovala ke dni 10. 7. 2019  Mgr. Martina Šojdrová. 

 

Mobility Erasmus plus pro učitele ZŠ Na Výsluní 

Díky úspěšné žádosti Erasmus+ mělo vybraných 7 pedagogů ZŠ Na Výsluní Uherský Brod možnost 

vycestovat na 14 dní do zahraničí a zúčastnit se jazykového pobytu se školením.   

  

Motivací zúčastnit se zahraniční mobility bylo: 

● získat praktické dovednosti pro svou profesi, 

● získat nové kontakty, 

● posílit mezinárodní spolupráci školy v budoucnosti, 

● výměna zkušeností s jinými vyučujícími, 

● obohatit si svoje sociální, jazykové a kulturní kompetence, 

● motivace do další práce 

● a uspokojení z práce vlastní. 
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Kurzy byly vedené zejména v anglickém jazyce, některé zaměřené jako čistě jazykové, které pomohly 

upevnit znalosti a jazykovou zdatnost účastníků. 

Jiné, metodologické, byly již zacíleny na specifické oblasti - CLIL vzdělávání, díky kterému budeme 

moci nabídnout žákům výuku některých odborných předmětů v angličtině, kreativní učení na prvním 

stupni, jehož vítaným výstupem bude obohacení Step by Step programu, který na naší škole úspěšně 

běží již 4.rok  a podpora vzdělávacího procesu v ruštině, němčině a angličtině. 

Jednoznačně tento typ následného vzdělávání doporučuji i jiným učitelům jazyků, ale i vyučujícím 

geografie, občanské výchovy, dějepisu s dostatečnou úrovní druhého jazyka, protože se bezpochyby 

jedná o důležitý kariérní i osobnostní posun. 

                                                                                                                                                           Mgr. Martina Kůdelová 

 

 

 

Hodnocení činnosti environmentální výchovy  
 

 Ve školním roce 2018/19 se žáci aktivně zapojili do sběru starého papíru.  Mezitřídní soutěže 

se zúčastnilo celkem 11 tříd z celé školy.  I když bylo letošní ukončení soutěže v dřívějším termínu, 

povedlo se odvést k recyklaci celkem 4 140kg.  První místo si vysbírala třída 3.A, která odevzdala 

celkem 994kg (v přepočtu 41,40kg/žák).  

Již několik let se naše škola aktivně zapojuje  a podporuje svátek Den Země, který vede k ochraně 

životního prostředí ve společnosti.  Žáci školy se aktivně podílejí na zkrášlení okolí školy a školního 

atria v rámci úklidové akce Ukliďme svět, ukliďme Česko! 

Během měsíců září a října se žáci osmého ročníku dobrovolně zúčastnili sběru žaludů. Svým sběrem 

tak přispěli nejen k podpoře výsadby nových rostlin, ale částečně také k zajištění potravy pro lesní 

zvěř v zimním období. 

V rámci environmentální výchovy se stalo již tradicí, že se žáci naší školy účastní přírodovědného 

poznávacího pobytu okolí řeky Moravy. Mají tak možnost obdivovat krásné meandry a jejich okolí, 

kde řeka protéká oblastí vátých písků a kde je tak jedinečná příroda. 

Na chodbách školy  jsou rozmístěny kontejnery pro třídění odpadu (plast, papír a jiné), nástěnky 

s recyklační tématikou a problematikou. Enviromentální výchova je součástí mezipředmětových 

vztahů.  

V rámci projektu IROP žáci vyrobili ptačí budky, z nichž některé jsou rozmístěny v atriu školy.  

 

 
                                       

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. 
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Výčet akcí s naší účastí: 

- sprinterský víceboj,  

-    Memoriál Mgr.Lásky (basketbal) – 3.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 IX.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 
 

V tomto školním roce pracovala ve školní družině tři oddělení. Vedoucí vychovatelka Dagmar 

Svobodová vedla I. oddělení žáků 1.A s pěti žáky ZŠ Čtverka. Vychovatelka Hana Librová vedla II. 

oddělení žáků 1.B a 2.A a vychovatelka Dana Janů vedla III. oddělení žáků 3.A a 4.A.  

Všechna oddělení pracovala podle plánu akcí na tento školní rok a podle úkolů z metodických 

schůzek. Mimo pravidelnou zájmovou činnost v jednotlivých odděleních jsme uskutečnili i několik 

mimořádných akcí. Zajímavá byla beseda s vojákem (tatínkem našeho prvňáčka) o zahraničních 

misích, dále soutěžení na školní zahradě s názvem Strašidel se nebojíme!, Čarodějnické odpoledne ve 

školní družině. Velký úspěch u družinářů měl Týden zdraví, kdy si kluci a děvčata ověřili své fyzické 

schopnosti, dozvěděli se něco o zdravé výživě a pod vedením vychovatelek si vyzkoušeli výrobu 

zdravých pomazánek.  Neméně všechny nadchla soutěž Správná holka/ Správný kluk, ve které museli 

kluci a děvčata dokázat, že zvládnou sami 4 dovednosti přiměřené jejich věku. Příprava na zkoušky 

prokazující zvládnutí těchto dovedností se protáhla na celý měsíc a ne všem se úkoly podařilo splnit. 

Na vánoční akademii naší školy nacvičili žáci z I. a II. oddělení společně dvě vánoční písničky 

s pohybovým doprovodem. Žáci z III. oddělení nacvičili taneční vystoupení k písničce Jezdíme jak 

svišti na dopravním hřišti. S tímto číslem vystupovali později i při otevření dopravního hřiště 

v Malenovicích a v Uherském Hradišti na Dni s modrým majákem. Tito nejstarší žáci navštívili během 

roku i služebnu policie ČR, stanici záchranné služby a hasičskou zbrojnici. 

 Akce pro rodiny družinářů se i letos setkaly s velkým zájmem. Ve školní jídelně se konaly 

podzimní dílničky, adventní dílničky a velikonoční dílničky. Prostory školní jídelny více vyhovují 

vysokému počtu zúčastněných, pomůcky a sáčky s předpřipravenými díly výrobků jsou na jednom 

místě, rodiny tam mají více místa na tvoření než u nás ve družině. Příspěvky rodin na všechny tyto 

dílničky v celkové částce 4500,- Kč byly poslány na konto Stonožky. Další akcí pro rodiny družinářů a 

pro žáky I. stupně byl tradiční karneval, tentokrát s indiánskou tematikou, na kterém si všichni 

přítomní užili spoustu soutěžení, tancování a legrace. Úvodní taneční číslo zatancovali všichni 

družináři společně. Výběr písně a nácvik krokových prvků si vzala na starost nejstarší děvčata. 

I v tomto roce se naše ŠD zúčastňovala společných akcí uherskobrodského okrsku. 

Z organizačních důvodů (nečekaný odchod hlavní organizátorky akce) se nekonala recitační soutěž, 

ve které naši družináři získávali v minulých letech mnohá ocenění, ale další akce okrsku byly konány 

v daných termínech. Na florbalovém turnaji se deset našich hráčů snažilo získat cenné body. Bohužel 
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jsme ani letos nedosáhli na oceněná místa, jelikož věk našich florbalistů (a tím i zkušenosti) byl nižší 

než věk hráčů z ostatních družin. O to větší radost nám udělala děvčata na výtvarné soutěži Paletka 

2019. Julie Viktorová získala za svoji výtvarnou práci 3. místo a cenu poroty obdržela Ella Neubauer. 

Na přehlídce zpěváčků lidových písní Brodský zpěváček zazpívalo krásné písničky z našeho regionu, 

a pro družinu získalo ocenění Zpívající družina, pět našich děvčat. Byla to Jana Buráňová, Adriana 

Hoangová, Anna Kučerová, Lucie Hrubošová a Marie Kučerová. Na okrskové dopravní soutěži, 

kterou pořádala naše školní družina, dosáhlo naše družstvo ve složení Emma Kotasová, Marie 

Kučerová, Daniel Řešetka a Marek Švidrnoch na krásné 3. místo z deseti družstev. Letošní 38. ročník 

atletické olympiády školních družin nám zkomplikovalo počasí. Místo nahlášených 17 školních družin 

s 276 závodníky, kteří se těšili na soupeření v běhu na 50 m, skoku dalekém a hodu kriketovým 

míčkem na stadionu Lapač, jsme museli kvůli celodennímu dešti během krátké doby vymyslet a 

přichystat náhradní disciplíny do velké tělocvičny naší školy a všechno ostatní přeorganizovat. 

Nakonec dorazilo bojovat o medaile 146 závodníků z osmi školních družin Brodu a okolí. Naši 

závodníci získali krásných 16 medailí v netradičních disciplínách (člunkový běh, hod míčem z kleku, 

skok z místa). Výčet medailistů je uveden v příloze. Před odjezdem žáků a vychovatelek na školu 

v přírodě proběhlo v každém oddělení hodnocení celého školního roku a všeho, čeho se děvčatům a 

klukům podařilo dosáhnout jak v praktických dovednostech, tak i v dovednostech sociálních a 

volních. Snaha vychovatelek posunout kluky a děvčata během roku kousíček dál nebyla jen úspěšná. 

Proto děkuji i jménem kolegyň za odbornou pomoc při hledání cesty k překonání různých překážek 

školní psycholožce paní Kutnarové. Příští rok bude pracovat ve školní družině nový kolektiv 

vychovatelek (p. Janů odchází na nové pracoviště a p. Svobodová do důchodu), kterému přeji radost 

z tvořivé práce s žáky, spolupracující rodiče a kolegy. 

Na konci své profesní kariéry bych chtěla poděkovat především vedení školy a dále všem 

pedagogům, hospodářkám, kuchařkám, panu školníkovi a uklízečkám za výbornou dlouholetou 

spolupráci. A věřím, že i pod vedením nové vedoucí vychovatelky bude mít školní družina spokojené 

vychovatelky, žáky i rodiče a bude otevřena novým výzvám, které přináší život. 

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/ Cvičení  z ČJ  

2/ Pedagogická intervence 

3/ Seminář z matematiky 

4/ Cvičení z matematiky 

5/ Německý jazyk 

6/ Sportovní hry 
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7/ Basketbal U-10, U-12 

8/ JUDO 

9/ Dramatický kroužek 

10/ Florbal  

11/ Žákovský parlament 

12/ Keramický kroužek 

 

V rámci školního klubu probíhají různé školní akce: 

• Akademie 

• Soutěže 

• Turnaje 

• Divadelní představení 

• Vystoupení na kulturních akcích 

• Výtvarně – pracovní činnosti 

Zpracovala Vladimíra Bahulíková Popelková 

 

 

Hodnocení činnosti dětského dopravního hřiště  
 

Uplynulý školní rok byl ve znamení stále většího zájmu o dětské dopravní hřiště. Zejména pak 

v odpoledních hodinách, které jsou vyhrazeny pro širokou veřejnost. Celkem nás navštívilo 3 042 

návštěvníků. V tomto čase zde bývá pan Vítězslav Bistrý, který se také stará o bezproblémový chod 

dětského dopravního hřiště. Díky němu je hřiště i s přilehlým okolím a vybavením neustále ve 

skvělém stavu. Patří mu za to velký dík a uznání. Dopolední hodiny jsou vyhrazeny pro výuku 

mateřských škol, ze kterých přijelo celkem 354 dětí. Ve svých učebních osnovách mají dopravní 

výchovu žáci 4. tříd základních škol, kterých tento rok přijelo 464 žáků. Naše dopravní hřiště 

každoročně pořádá okresní dopravní soutěž, které se letos zúčastnilo 66 soutěžících. Tento rok se 

soutěž nepotkala s pěkným počasím, tak musely být těsně před začátkem mírně upraveny pravidla a 

jednotlivá stanoviště. Vše jsme nakonec zvládli a soutěž v pořádku proběhla. Všem, kdo se podílejí na 

dopravní soutěži a starají se o bezproblémový chod dětského dopravního hřiště po celý rok, moc 

děkuji. 

 
                                                                                                                  Zpracoval: Mgr. Tomáš Smetana 

 

 

 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2018/2019 

 
Září . 

Evidence žáků s podpůrnými opatřeními ( inkluze PO, plpp ). 

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

popř. nových vyšetření  podle nové vyhlášky(inkluze). 

Říjen. 

Odevzdání žádostí o IVP rodiči žáků s PO. 

Informační schůzka VP v Uh. Hradišti. 
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Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Listopad. 

Podepisování IVP rodiči žáků s PO z PPP. 

Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Prosinec. 

Podepisování IVP rodiči zohledňovaných a integrovaných žáků, nová doporučení PO z PPP. 

Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Leden. 

Podepisování IVP rodiči zohledňovaných a integrovaných žáků, nová doporučení PO z PPP. 

Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Únor. 

Podepisování IVP rodiči zohledňovaných a integrovaných žáků+ vyhodnocování PLPP. 

Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Březen. 

Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Duben. 

Školení s pracovníky SVP Zlín. 

Květen-červen. 

Školení s pracovníky PPP Uh. Hraditě-Zlín. 

Jednání s rodiči žáků 7.A a B.- výchovné komise. 

Šetření kybernetické šikany-7.A,B a 9.A,B. 

Vypracování závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2016/2017. 

 

Průběžně : 

- Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

- Pohovory s žáky s problémovým chováním. 

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

- Informace pro vyučující žáků s PO, IVP. 

Informace pro kolegy PC- server ,,Učitelé“, (U) 

-Spolupráce s tř. učiteli na tvorbě PLPP, IVP. 

- Spolupráce s rodiči na tvorbě IVP, PO-podpisy, informace. 

 
 

 

Zpracoval Mgr. Vítězslav Janča 

 

Evaluace školní prevence 2018/2019 
Minimální prevence ve školním roce 2018/2019 vycházela z Minimálního preventivního programu 

sestaveného metodičkou prevence. 

 Hlavním cílem bylo vytváření pozitivních vztahů uvnitř třídních kolektivů a nebezpečí číhající 

na internetu. 

 Uvedené cíle byly naplněny skrze nejrůznější besedy, skrze obsah učiva v jednotlivých 

předmětech, skrze spolupráci se školní psycholožkou, výchovným poradcem, metodičkou prevence, 

vedením školy, třídními učiteli a v neposlední řadě také skrze spolupráci s rodiči. 

 Na začátku školního roku byla stanovena výchovná komise školy ve složení: Mgr. Vítězslav 

Janča (vedoucí výchovné komise, výchovný poradce), Mgr. Jana Němečková (členka výchovné 
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komise, metodička prevence), PaedDr. Dagmar Bistrá (členka výchovné komise, ředitelka školy, 

poradce pro profesní orientaci žáků a kariérní orientaci), Mgr. Šárka Votavová (členka výchovné 

komise, zástupkyně ředitelky školy), Mgr. Alice Kutnarová (členka výchovné komise, školní 

psycholožka) a třídní učitel žáka, kterého se problémy řešily, popř. asistentka pedagoga. 

 Výchovná komise v tomto školním roce zasedala několikrát. Jednalo se o žáky 7. ročníku a 8. 

ročníku.  Výsledky ze šetření jsou uloženy v papírové formě u ředitelky školy, výchovného poradce 

nebo metodičky prevence. 

 Po celý školní rok žáci využívali služeb školní psycholožky, která jim byla k dispozici každý 

pátek a spolupracovala, jak s třídními učiteli, tak s rodiči, metodičkou prevence, ale i kurátory 

OSPODu. 

 Metodička prevence v průběhu školního roku spolupracovala s třídními učiteli, výchovným 

poradcem, se školní psycholožkou i vedením školy a také s rodiči. Vedla žákovský parlament a zajistila 

besedy a přednášky s preventivním zaměřením.  

 Škola již tradičně spolupracuje se společností Madio, jejíchž služeb letos využila třídní učitelka 

6. roč. 

 Aktivity, kterých se žáci účastnili v rámci prevence ve školním roce 2018/2019: 

• říjen – Kyberšikana od p. Pakosty pro 6. roč. 

        – Kamarádi online od RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka, MBA pro 4. a 5. roč. 

        - Závislosti online od RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka, MBA pro 8. roč. 

        - Hazard online od RNDr. Bc. Ludvíka Hanáka, MBA pro 9. roč. 

 

• listopad – Jak se efektivně učit od p. Krejčího z GrowJOB institute Brno pro 8 a 9. roč. 

 

• únor – beseda s Policií ČR pro 7. roč. 

 

• březen – Šikana, kyberšikana, sociálně patologické jevy ohrožující mládež od mjr. JUDr. 

Jaromíra Badiny pro 8. a 9. roč. 

             

• duben – Antisemitismus a holocaust od p. Pavla Pakosty pro 9. roč. 

Z uvedených aktivit měly největší pozitivní ohlas besedy s panem Ludvíkem Hanákem, 

který děti zaujal autenticitou vyprávění. 

 

Do nepřímé prevence sociálně patologických jevů můžeme zařadit letošní akce: 

Stonožková Praha (charitativní hnutí), Novoroční sportovní turnaj, Školní akademii, Fit den, 

lyžařský výcvik, úklid okolí školy, celoškolní charitativní akci Batůžkový projekt pro potřebné 

děti a v neposlední řadě výukově výchovné akce jednotlivých tříd v měsíci červnu. 

 

Velký dík patří všem, kteří se ochotně a zodpovědně podíleli na primární i sekundární 

prevenci ve školním roce 2018/2019.  

 
                                                                                                                               Mgr. Jana Němečková Metodička prevence 
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Hodnocení činnosti asistentů pro žáky se sociálním znevýhodněním ve školním roce 

2018/2019 

 

Pracuji jako asistentka pedagoga již třetím rokem s žákyní s poruchou autistického spektra. Dle 

individuálního vzdělávacího plánu, který je vypracován se snažím pracovat a dodržovat vše, co je pro 

rozvoj dítěte nejlepší. S žákyní pracuji již od první třídy a je znát, že za tu dobu udělala nemalý posun 

a to jednak v začlenění se do kolektivu třídy, ale také v orientaci v prostorách školy. Je více sebejistá a 

samostatná. 

Její posun je vidět i při práci dětí ve skupinách, kde se už dokáže poměrně dobře prosadit. I přes 

drobné neúspěchy se nadále snažím o motivaci a pochvalu, která je pro žákyni důležitá a pomáhá jí.  

I nadále někdy přetrvává pomalejší tempo při výuce, kde se jí snažím být nápomocná. Také 

v sebeobsluze bývá pomalejší. Chci, aby zadané úkoly zvládala bez obtíží a já jí byla oporou. 

Dále chci rozvíjet její osobnost, aby měla dobrý pocit a ve škole i družině se cítila vždy dobře a 

bezpečně a mohla se na mne kdykoliv obrátit, když bude potřeba. 
 

 
Kamila Toralová, asistentka žáka 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsem pracovala se žákem 4. ročníku s přiznaným podpůrným opatřením 

převažujícího stupně 3. Žák se choval dosti hrubě ke spolužákům, hlavně o přestávkách a v hodinách 

TV.  

V druhé polovině roku 2018 se jeho chování zlepšovalo, ale i přes jeho občasné výstupy hrubšího 

chování byly ještě znatelné. Vždy jsem k němu přistupovala s citem a snažila sem se mu vysvětlit 

případnou situaci. Registroval, že jsem v dohledu a tudíž se snažil být v klidu. Po čase mohu říct, že 

se jeho chování velmi zlepšilo, začal si uvědomovat své chování k druhým a spolužáci si toho také 

všimli a ve třídě se to zklidnilo. 

Ke konci školního roku 2018 jsem byla přidělena ke dvěma žákům 7.třídy. První žák s přiznaným 

podpůrným opatřením převažujícího stupně 3. Žák s dlouhodobými výukovými problémy. Ve čtení 

má i nadále výrazné obtíže v technice čtení, nesoustředěnost, krátkodobá paměť. Je potřeba mu často 

opakovat věty, které v hodině píšeme. Když se zeptám, aby větu zopakoval, tak často už neví. Má 

nedostatečnou slovní zásobu. Ve psaní patrné grafomotorické obtíže, kvalita rukopisu proměnlivá, 

zhoršující se v zátěži. Píšeme méně vět, např. v diktátě. Občas mu učivo dopisuji. Snažím se aby byl 

více samostatný ve výuce. 

Druhý žák s přiznaným podpůrným opatřením převažujícího stupně 2. Žák opakovaně změnil školu 

pro výchovné problémy. Časté vyrušování v hodinách, vulgární vyjadřování. Ve psaní převaha 

gramatické chybovosti. Často zapomíná sešity do vyučování, nezapisuje si danou látku. Ve výuce ho 

musím často napomínat, aby nevykřikoval. Velmi rád se obhajuje, že on nic neudělal, a svádí vinu na 

druhé. Snažím se usměrňovat pozornost změnami činností, kladením otázek atd... 

 
Šmilauerová Ivana, Asistentka žáka 

 

Ve školním roce 2018/2019 jsem působila na pozici asistenta pedagoga ve třídě VII.B. tato třída měla 

17 žáků, z toho 1 žák měl PO3, 4 žáci PO2 a 1 žák s epilepsií byl přidán do péče SPC Zlín, kde mu bylo 

stanoveno rovněž PO3.  Po kázeňské stránce se jednalo o třídu velmi náročnou. V prvním pololetí byl 

u tří žáků schválen 3. stupeň chování, v závěru školního roku totéž u dvou žáků. Tři žáci byli 

vyšetřováni PČR, rovněž byli zařazeni do péče Mgr. Ireny Hledíkové z OSPOD UB, neboť předchozí 

proběhlá opatření, tj. konzultace s rodiči, intervence školní psycholožky a výchovné komise nepřinesly 
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žádoucí výsledek. Ve spolupráci s rodiči a příslušnými orgány byli žáci ve 2. pololetí jednotlivě 

umístnění do ambulantní péče SVP UH, pobytové péče SVP Domek Zlín a SVP Domek Tršice. Péče 

odborníků o tyto žáky nadále pokračuje. 

Mou náplní ve třídě jednak vedení jednotlivých žáků k žádoucím projevům chování, aby byla ve třídě 

zajištěna příznivá atmosféra pro vzdělávání, jednak dopomoc žákům vyšetřených v PPP dle 

konkrétních doporučení. Jednalo se zejména o dopomoc žákům v průběhu výuky, zejména při 

zprostředkování učební látky, písemném zpracování úkolů, zajištění delších zápisů, vytváření 

pomůcek, individuální doučování, ale také pomoc žákům v rozvoji sociálních dovedností, komunikaci 

s vyučujícími a podíl na řešení krizových situací a spolupráci s příslušnými poradenskými školními i 

jinými orgány.  

V závěru školního roku bylo naznáno, že moje působení asistenta pedagoga se v dané třídě jeví jako 

efektivní a je pro další pozitivní rozvoj třídy VII.B nutná, a to i ve spolupráci s dalšími pedagogickými 

pracovně-speciálními orgány, který byl přidělen do této třídy od školního roku 2019/2020 SPC Zlín a 

KPPP Zlín. 
                                                        Ing. Denisa Smějsíková 

 

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.) 

✓ 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 

http://www.zsvysluni.cz/
http://www.zsvysluni.cz/
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• 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 

• SRPDŠ ( sdružení rodičů a přátel dětí školy ) 

• Tisk 

• Televize 
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D) Modernizace materiálně-technických podmínek školy 

 

V období od června 2019 do října 2019 proběhla 

významná rekonstrukce školy, která podpořila 

probíhající modernizaci učeben – vznikly 

nová učebna pro výuku a výcvik vaření – 

cvičná kuchyňka, kompletně byla vybavena 

učebna pro technické činnosti – cvičná dílna, 

získali jsme novou moderně vybavenou 

jazykovou učebnu pro výuku cizích jazyků. 

Tato rozsáhlá rekonstrukce připravila školu na 

období 4.průmyslové revoluce, která je 

vnímaná jako období konektivity 

(propojenosti) internetové sítě, dále se naše 

škola stala plně bezbariérovou pořízením 

nájezdových ramp před vstupními vchody, 

současně jsme vybaveni dvěma výtahy, které dovolují plynulý pohyb zdravotně omezených osob 

v celém areálu budovy. Navíc v pavilonu E a F byly 

vyhotoveny nové soc. zařízení pro invalidy. 

Celá rekonstrukce probíhala jako projekt 

zřizovatele pod názvem „Škola – dílna lidskosti – 

ZŠ Na Výsluní Uherský Brod. Vyžádala si náklady 

blížící se částce 30 miliónů korun. Přinesla řadu 

komplikací a zásahů do organizace a života školy, 

protože probíhala i v době mimo hlavních 

prázdnin. Společným úsilím skvěle fungujících 

pověřených dohledů z města, koordinací prací 

zaměstnanců školy a dobrou prací firem vše zvládli 

tak, aby v novém školním roce byly všechny 

získané vymoženosti k užívání žáků i pracovníků školy. 

 

Mimo projekt jsme zrekonstruovali sprchy zaměstnanců školní kuchyně v celková částce 250 tis. Kč 

v suterénu pavilonu F. 

 

Dále jsme pořídili specializovanou učebnu pro 

práci dětí v přípravné třídě v částce do 100 

tis.Kč. 

 

Obnovili jsme počítačové stanice pro 20 

pracovníků – 200 tis. Kč.  

 

Nezbytná byla standardní údržba (malování) a 

průběžné opravy, což jsme pořídili nákladem 

více než 150 tisíc korun.    

 

                                                                                                            Zpracovala PaedDr. Dagmar Bistrá 
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         ---------------------------------- 

V Uherském Brodě, dne                       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  

 
 


