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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: CZ 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, následně prodlouženo od roku 2018 

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.: 572 805 500 

e-mail: dagmar.bistra@zsvysluni.cz 

web: www.zsvysluni.cz 

Založení školy: 1.9.1976 

Zařazení do rejstříku 

škol: 

poslední změna v zápisu v roce 2019 - navýšení kapacity školní družiny od 

1.9.2020 

Identif. číslo ředitelství: 600 124 541 

Rada školy: 
Rada města Uherský Brod, usnesením č. 2171/R85/21 ze dne 31.5.2021 jmenovala tyto 

členy školské rady za zřizovatele na funkční období 2021-2024: 

Složení rady školy: 
Mgr. Dagmar Nyiko                                             za zřizovatele, člen/ jmenování 31.5.2021 

Ing. Rostislav Rajchl                                             za zřizovatele, člen/ jmenování 31.5.2021 

Eliška Janáčková                                       za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 29.3.2021 

Andrea Tarabusová                                  za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 29.3.2021 

Mgr. Jana Němečková                  za pedagogické  pracovníky školy, člen/ volba 2.3.2021 

Mgr. Vítězslav Janča                     za pedagogické  pracovníky školy, člen/ volba 2.3.2021 

 

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 2020-2021 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 z velké části 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 (učebna informatiky, jazyková 

učebna, multimediální učebna). V roce 2012-2013 byl realizován další program v rozvoji 

vybavení odborných učeben (učebna biologie a nově vybudována učebna vlastivědy pro 

1.stupeň). V roce 2016-2017 při příležitosti 40.výročí školy se zbudovala vysokým nákladem 

duální učebna pro hudební výchovu a literární výchovu. Dále v roce 2019 přibyly zcela 

rekonstruované učebny (druhá jazyková učebna, cvičná kuchyně a učebna pro dílny). 

Poslední klasická odborná učebna, která si vyžádala rekonstrukci byla učebna výtvarné 

výchovy v srpnu 2020. Momentálně čekají na zásadní rekonstrukci obě tělocvičny. 

➢ V letech 2014/2015 došlo k významné výměně podlahové krytiny především na chodbách, 

elektro-osvětlení a rekonstrukce šaten u tělocvičny 

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

palubovka ve velké tělocvičně. 

➢ Průběžně probíhají opravy sociálních zařízení, v roce 2019 byly zbudováno 5 toalet pro 

vozíčkáře.   

➢ Od roku 2019 jsme plně bezbariérovou školou. 

➢ V roce 2020 se stala naše škola pilotní budovou města pro zachytávání srážkových vod 

vybodováním retenčních nádrží v těsné blízkosti školy. 

➢ V roce 2020 byla zrekonstruována kotelna včetně rozvodů vody po celé budově. 

➢ V roce 2021 proběhla další z řady rekonstrukce střechy.  

➢ Rekonstrukce šaten pro žáky 1.ročníku se uskutečnila v roce 2021. 

Prostorově a materiálně je škola nadstandardně vybavena 

 

Počet žáků: 269 (k datu 3. 9. 2020) 

Počet tříd:  15 

Počet oddělení školní družiny: 4 

Počet oddělení školního klubu: 1 

Počet učitelů: 24 

Počet vychovatelek: 4 

Počet asistentek: 5 

Počet správních zaměstnanců:  11 

Počet zaměstnanců školní jídelny: 10 

Počet odborných učeben: 16 
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Počet tříd 
Počet žáků 

celkem 

Průměrný počet žáků 

na třídu 

Počet oddělení 

školní družiny 

Počet oddělení ŠK / 

počet kroužků 

15 269 17,9 4 1 / 7 

 

 

 

 

 

Počty žáků ve třídách 

 

třída 
počet 

chlapců 
počet dívek počet žáků celkem 

1.A 8 10 18 

1.B 10 7 17 

1.C 9 1 10 

2.A 12 10 22 

3.A 11 11 22 

3.B 8 1 9 

4.A 10 13 23 

5.A 14 10 24 

6.A 7 15 22 

6.B 8 10 18 

7.A 12 6 18 

8.A 7 10 17 

8.B 5 9 14 

9.A 13 5 18 

9.B 11 6 17 

celkem 145 124 269 

 

třída počet chlapců počet dívek počet žáků celkem 

1.stupeň 82 63 145 

2.stupeň 63 61 124 

celkem: 145 124 269 
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5)   Informace o škole  

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

výuku, ale také aktivity ve volném čase. Žáci školy se v daném roce nezúčastňovali kulturních a 

výchovných programů ani sportovních soutěží z důvodu covidových omezení. Olympiády, které se 

pořádaly, probíhaly distančně. Tato forma umožnila pracovat s nadanými žáky.   

Školní preventivní program 
Stanovený plán školního preventivního programu, který vychází z preventivní strategie, 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 karierová poradkyně pro profesní orientaci PeadDr. 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, která škola zajistila a to jak zřízením předmětů speciální 

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

zajištěním asistenta pedagoga. Ve školním roce pracoval pro žáky speciální pedagog Mgr.Jan Smrtka 

a speciální pedagožka Bc.Martina Švecová, která se věnovala převážně žákům na 1.stupni.  Závažnější 

výchovné ale i osobní problémy žáků ve spolupráci 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. V roce 2021 nám přibyla školní zahrady v atriu 

školy. 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, samozřejmostí se díky účelovým financím MŠMT 

a projektu Šablony III podařilo vybavit všechny pedagogické pracovníky osobními notebooky.  

Školní jídelna 

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

jídelně s nabídkou obvykle 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. 
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Náboženství 

Pokud situace dovolila, měli žáci 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 
Děti se speciálními vzdělávacími potřebami docházely pravidelně během roku do hodin na základě 

přiznaných podpůrných opatření, dařilo se jim tak částečně kompenzovat některé specifické obtíže. 

Zvláštní péče jim byla věnovány v období distanční výuky, děti přicházely do školy a za pomoci 

asistentů a speciálních pedagogů jim byla dána možnost s podporou plnit distanční práce.   

 

Školní poradenské pracoviště 
Odborníci z řad specialistů (metodik prevence, výchovný poradce, psycholog, speciální pedagog) 

poskytovali v průběhu roku logopedické poradenství, výuku předmětu speciální pedagogické péče, 

pedagogickou intervenci a organizovali v omezené míře schůzky s rodiči dětí, s nimiž bylo třeba ve 

škole osobně řešit nějaké komplikace. 

 

Školní sportovní klub při naší škole 

V roce 2019 byl založený při naší základní škole Školní sportovní klub při ZŠ Výsluní, pobočná spolek 

AŠSK, který nabízel sportovní činnosti v kroužcích judo, atletika, kin-ball a aerobik. O prázdninách  

2021 zorganizoval pro děti sportovní soustředění a sportovní kemp. 
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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.  

 

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. multimediální učebna  (žákovská knihovna) 

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

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

8.hodina 14:20 – 15:05   8. učebna výtvarné výchovy 

9. pracovna biologie 

     10. cvičná kuchyně  

                                                                           11. učebna zeměpisu 

                                                                           12. učebna hudební výchovy 

                                                                           13. pracovna fyziky a chemie 

                                                                           14. dílna pro výuku s technickými materiály 

                                                                           15. učebna dopravní výchovy 

                                                                           

 

 

Školní družina 
Ranní školní družina funguje denně od 6.15 do 8:00 a odpolední od 11.40 do 16:30 hodin. Je určena pro 

žáky prvního stupně školy. Žáci zapsaní do školní družiny využívají tři klubovny, multimediální 

učebnu, přírodní dětské hřiště v areálu školy, dětské dopravní hřiště, obě tělocvičny školy a navštěvují 

v odpoledním čase kroužky školní družiny a školy 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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Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní čas.dotace  

1. Cvičení z matematiky Mgr. Hana Habáníková 1 

3. Cvičení z českého jazyka Mgr. Martina Šojdrová 2 

3. Logopedická péče 2. ročník Mgr. Taťána Nášelová 1 

4. Čtenářské dílny  Mgr. Hana Hráčková 1 

5. Keramický kroužek Mgr. Radka Benešová 1 

6. Žákovský parlament Mgr. Jana Němečková 1 

7. Basketbal dívky Mgr.Petra Baliová 2 

8. Basketbal hoši Petr Vinter 2 

 

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. V covidovém roce 

zajišťovala naše ŠJ výdej obědů přes výdejové okénko do jídlonosičů. 

 

Dopravní hřiště  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

výchovu. 

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy z důvodu covidových omezení v uplynulém školním roce 

nevyvíjelo aktivní činnost.  
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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.  

 

 

Zpráva o pořádaných kulturních akcích ve školním roce 2021/2022 

 
Na základě mimořádných hygienických opatření nebyly v tomto školním roce pořádány pro žáky 

školy žádné kulturní akce. 

 

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

            Celkový počet pracovníků školy   

 
 

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 5 1 4 

Učitelé (včetně výše) 24 4 20 

 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA–ŠKOLNÍ KLUB vychovatelky    

Skutečný počet zaměstnanců 4 

 
 

pracovní zařazení       počet pracovníků 

Vedoucí vychovatelka 1 

Vychovatelka 3 

 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA (závazné ukazatele na rok 2020) 

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 2020) 

Skutečný počet zaměstnanců 11 

Hrazeno z provozních zdrojů (úklid) 1 

 
 

pracovní zařazení     počet pracovníků 

Školník 1 

Hospodářka 1 

Pracovnice úklidu 6 

Správce DDH 1 

Asistentka 1 

Účetní 1 
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Věková struktura pracovníků  

Počet pracovníků 

Věkové rozmezí učitelé 
Vychovatelky

/ asistenti 

správní 

zaměstnanci 
pracovníci ŠJ 

29 let 2 2 - - 

30 – 39 let 4 2 2 1 

40 – 49 let 9 2 3 4 

50 let až do vzniku nároku na SD 8 1 6 5 

Důchodci 1 1 - - 

Průměrný věk 45,7 39,3 51,8 49,2 

 

 

Pracovníci školy  

Počet Pedagogičtí Správní Zaměstnanci ŠJ 

1. Benešová Radka, Mgr. - ZŠ Bartošová Lenka Adami Miroslava 

2. Bistrá Dagmar, PaedDr. - ZŠ Bilavčíková Alena Černá Kristýna 

3. Brázdil Jaromír, Mgr. - ZŠ Bistrý Vítězslav Horáčková Dagmar 

4. Bruštíková Barbora - ZŠ Brožková Helena Lásková Romana 

5. Habáníková Hana, Mgr. - ZŠ Brumovský Antonín Lysoňková Radka 

6. Hraba Jiří - ZŠ Gbelcová Jana Machalová Anna 

7. Hráčková Hana, Mgr. – ZŠ Jančářová Lucie Olivová Sylva 

8. Hrubošová Renata, Mgr. - ZŠ Kročilová Jana Pummerová Martina 

9. Chovancová Michaela, Mgr. - ZŠ Nakládalová Iveta Stašková Zuzana 

10. Janča Vítězslav, Mgr. – ZŠ Steinerová Jana Vaculíková Marie 

11. Josefíková Marcela, Mgr. - ZŠ Trávníčková Jana Hověžáková Jana 

12. Kubáníková Barbora - ŠD Machala Miroslav Hořínková Anežka 

13. Kůdelová Martina, Mgr. - ZŠ Sedláček Jaromír  

14. Librová Hana - ŠD   

15. Lysáková Marie, Mgr. - ZŠ   

16. Michalčíková Irena, Mgr. - ZŠ   

17. Moravcová Jana, Mgr. - ZŠ   

18. Nášelová Taťána, Mgr. - ZŠ   

19. Němečková Jana, Mgr. - ZŠ   

20. Popelková Gabriela - ZŠ   

21. Popelková Bahulíková Vladimíra - ZŠ   

22. Schusterová Romana - ŠD   

23. Smetana Tomáš, Mgr. – ZŠ   

24. Smějsíková Denisa, Ing. - ZŠ   

25. Smrtka Jan, Mgr. - ZŠ   

26. Smržová Monika, Mgr. - ZŠ   

27. Šmilauerová Iva - ZŠ   

28. Šojdrová Martina, Mgr. - ZŠ   
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29. Švecová Martina, Bc. - ZŠ   

30. Tomancová Jitka, Mgr. - ZŠ   

31. Toralová Kamila - ZŠ   

32. Votavová Šárka, Mgr. – ZŠ   

 

 

 

 

Dílčí popis pedagogických pracovníků  

 

Všichni zaměstnanci  muži ženy celkem 

Počet 9 46 55 

Ped.prac 

os.čís. 

Pracovní 

zařazení,funkce 
Úvazek Kvalifikace 

Roků ped. 

praxe 

033033 ředitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1. a 2.st. 31 

033020 učitelka 0,863 Učitelství pro ZŠ, 1.st.  16 

033006 učitelka 0,5 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 32 

033007 učitelka 1,0 Učitelství předškolní pedagogika 6 

033009 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 37 

033010 učitelka 1,0 Učitelství předškolní pedagogika 17 

033011 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 29 

033012 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 29  

033013 učitel 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 27 

033014 učitelka 0,954 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 23  

033016 učitelka 0,954 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 13  

033017 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 1 

033018 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st., spec. ped. 7 

033019 učitelka 0,863 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 15  

033021 učitel 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 3  

033022 speciální pedagog 1,0 Speciální pedagogika 15 

033023 učitelka 0,909 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 15  

033024 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 22  

033058 učitel 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 30 

033055 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 1 

033059 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 36 

033054 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 13 

033002 zástupkyně ředitelky 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 32 

033026 vychovatelka 1,0 Učitelství MŠ 3 

033025 vychovatelka 1,0 Středoškolské s maturitou 1 

033003 vedoucí vychovatelka 1,0 Vychovatelství 23 

033029 asistent pedagoga DPP Asistent pedagoga 4 

033030 asistentka pedagoga 1,0 Asistent pedagoga 3  

033057 asistentka pedagoga 1,0 Speciální pedagog 17 

033032 asistentka pedagoga 1,0 Asistentka pedagoga 5  

033034 asistentka pedagoga 1,0 Asistentka pedagoga 3  

033086 asistentka pedagoga 1,0 Konzervatoř 2 
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Pedagogové muži ženy celkem 

Počet 4 28 32 

 

 
Pedagogové – učitelé, vychovatelé, asistenti 

 

Přehled specializací učitelů - aprobací v jednotlivých předmětech 

 

Předmět muži ženy celkem 

Český jazyk 0 2 2 

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 3 5 

Zeměpis 0 1 1 

Dějepis 0 1 1 

Přírodopis 0 1 1 

Hudební výchova 0 1 1 

Výtvarná výchova 0 0 0 

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 

 

 
 

 

Stážisté na odborné praxi ve škole ve školním roce 2020/2021 

 

 Jméno a přímení Zařazení Období Vyslán z: 

1. stážista – praktikant 1 ŠD 24.5.2021- 4.6.2021 VOŠ pedagog a SPŠ Kroměříž 

2. stážista – praktikant 2 ZŠ 31.5.2021-11.6.2021 SŠ Baltaci Zlín 

3. stážista – praktikant 3 ŠJ 7.6.2021-18.6.2021 SSŠ Uherské Hradiště 
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Dílčí popis nepedagogických pracovníků 

 

Ostatní pracovníci 

os. čís. 
Pracovní zařazení  

 

Úvazek 

 

Stupeň vzdělání, obor 

033005 školník 1.0 SOU, stavební zámečník 

033042 hospodářka 1.0 ÚSO, ekonomika 

033041 účetní 0,5 ÚSO, ekonomika 

033028 asistentka 1,0 SŠ 

033001 správce DDH 1,0 SOU 

033063 vrátný 0,7 SOU 

033083 vrátný 0,7 SOU 

033035 uklízečka 1,0 SOU 

033037 uklízečka 1.0 SŠ  

033065 uklízečka 1,0 SŠ 

033053 uklízečka 1.0 SOU 

033044 uklízečka 1.0 SOU 

033004 vedoucí ŠJ 1.0 ÚSO, dietní sestra 

033046 kuchařka 0,75 SOU 

033049 kuchařka 1.0 SOU, konzervářka 

033047 kuchařka 1.0 SOU, kuchařka 

033052 kuchařka 1.0 SOU, kuchařka 

033050 kuchařka 1.0 SŠ 

033043 kuchařka 1.0 základní 

033048 kuchařka 1,0 SOU, kuchařka 

033045 kuchařka 1.0 SOU, kuchařka 

033051 admin. pracovnice 0,5 SŠ 

 

 

 

Správní muži ženy celkem 

Počet 4 18 22 
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8) Počty žáků a jejich zařazení 

1. I.stupeň ZŠ 

 

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

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

stav  

2020 – 2021 
0 0 3 45 1 22 2 31 1 23 1 24 8 145 

předpoklad  

2021 – 2022 
1 9 2 30 3 45 1 22 2 31 1 23 10 160 

 

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  

2020 – 2021 
2 40 1 18 2 31 2 35 7 124 

předpoklad  

2021 – 2022 
2 40 2 40 1 18 2 31 7 129 

 

3. Školní družina + školní klub 

 

Školní rok 
školní družina školní klub 

odd. žáci odd. žáci 

stav 2020 – 2021 

(k 31.10.2020) 
4 105 1 76 

předpoklad  

2021 – 2022 
4 118 1 100 

 

 4. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2021/2022(stav ke 30.4.2021) 

 

 Zapsáno 30 

 Odklady 3 
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5. Počet žáků s podpůrnými opatřeními v jednotlivých ročnících 

 StPO 1  StPO 2  StPO 3  StPO4 Celkem  

I.A   0 0  0 0 0  

I.B 0 0 3 0 3 

I.C 0 0 10 0 10 

II.A   0 0 0  0 0  

III.A  0  2 2 0 4  

III.B 0 4 5 0 9 

IV.A   0 1 1  1 3 

V.A  1   3 0  0 4 

VI.A   0 2 1  0 3 

VI.B 0 2 0 0 2 

VII.A   0 2  0 0 2 

VIII.A   0 3  0 0 3 

VIII.B   0 1 0 0 1  

IX.A   0 2 1  0 3  

IX.B   0 4 2  0 6 

          53  
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9) Výsledky vzdělávání a výchovného působení 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Ročník 

Počet 

Žáků 

Prospělo 

s vyznamenán

ím 

Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 
Opravné 

zkoušky 

k 1.9.2020 I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol 
II.po

l 

1. 45 42 43 1 0 0 1 0 0 0 0 

2. 22 23 22 0 1 0 0 0 0 0 0 

3. 31 30 27 1 4 0 0 0 0 0 0 

4. 23 19 18 4 5 0 0 0 0 0 0 

5. 24 18 14 4 7 0 0 0 0 0 0 

6. 40 24 19 9 18 2 2 4 0 0 0 

7. 18 3 3 5 13 1 2 8 0 0 0 

8. 31 12 11 14 17 0 2 4 0 0 1 

9. 35 14 15 13 17 2 2 5 0 0 1 

Celkem 269 185 172 51 83 5 9 21 0 0 2 

 

Pozn.: 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 2020-2021 

 

Celkem uděleno:                                                   

Pochvaly (pozitivní kázeňská opatření) 55 

Ostatní negativní kázeňská opatření  16 

      z toho napomenutí třídního učitele 3 

      z toho důtka třídního učitele 4 

      z toho důtka ředitelky školy  3 

      z toho 2. stupně z chování 2 

      z toho 3. stupně z chování 4 
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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. 872 19,7 782 18,2 0 0 0 0 

2. 390 17,0 469 20,4 0 0 0 0 

3. 527 17,8 533 17,2 0 0 0 0 

4. 280 12,2 306 13,3 0 0 0 0 

5. 479 21,8 338 17,0 0 0 0 0 

6. 946 24,2 1243 31,9 26 0,7 7 0,2 

7. 672 39,5 468 26 0 0 0 0 

8. 870 28,8 1152 38,4 1 0,03 112 3,7 

9. 1514 44,5 1606 47,2 60 1,8 134 3,9 

Celkem 6550 25,1 6897 25,5 69 0,2 253 0,8 

 
Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 
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Rozbor školní úrazovosti 2020/2021 

 

Ve školním roce 2020/2021 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů 

zaevidováno 23 žákovských úrazů. Vzhledem k distanční výuce byla většina úrazů 

způsobena v měsíci květen a červen a z tohoto důvodu byl odškodněn zatím pouze 1 úraz, 

ostatní jsou v řešení na pojišťovně nebo se čeká na vyjádření lékaře. Nejvyšší počet úrazů se 

v tomto školním roce stal během přestávek nebo ve školní družině. Ve školním roce 2020/2021 

měli chlapci stejně jako předchozí rok dvojnásobný počet úrazu než děvčata. Pouze jedna 

čtvrtina úrazů se odehrála na druhém stupni, na což měla opět vliv dlouhodobá distanční 

výuka na druhém stupni. 

 Ve všech případech nebyly nikým porušeny žádné předpisy a byla učiněna nápravná 

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

chování ve škole. Po vzniku úrazu došlo k 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 2 

Těžké 0 b) přestávka 8 

Hromadné 0 c) pobyt ve školní družině 7 

Ostatní 23 d) pobyt ve školní jídelně - 

Celkem 23 e) práce při prakt. Činnostech - 

  f) tělesná výchova 4 

2. Třídění úrazů dle části 

školy 

g) lyžařský výcvik - 

Škola 14 h) plavecký výcvik 1 

Školní družina 7 ch) sportovní soutěže - 

Školní klub 0 i) školní výlet, exkurze - 

Školní jídelna 0 j) dopravní hřiště 1 

Jiné (dopravní hřiště…) 2 bruslení - 

    

4. Třídění úrazů dle pohlaví 

žáků 

6. Počet odškodněných úrazů 

Hoši 15 Počet školních úrazů 23 

Dívky 8 Odškodněných 1 

  Částka 7 700,- 
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  Počet úrazů v jednání na pojišťovně 1 

5. Třídění dle věku žáků Počet pracovních úrazů 1 

1. Stupeň ZŠ 18 Odškodněných 1 

Odškodněných z minulých let - 

2. Stupeň ZŠ 5 Částka 15721,- 

 

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

Celková statistika  

Třída 
Počet 

žáků 

Počet přihlášených/přijatých 

 

 

Z toho % přijatých 

 

Počet nepřijatých 

V.A 22 3/2 67% 1 

IX.A 17** 15/15 100% 0 

IX.B 17 17/17 100% 0 

**Dva žáci dané třídy si nepodali přihlášku na žádné OU ani SŠ. V prvním případě je hoch ze sociálně slabé a 

nepřizpůsobivé rodiny, v době přijímacího řízení se řešilo jeho umístění v nápravném zařízení. Druhý chlapec 

je veden jako žák se středně těžkým mentálním oslabením, který pracuje v režimu podpůrných opatření, jemuž 

bylo doporučeno a za souhlasu rodičů schváleno opakování posledního ročníku, aby byl lépe připraven na 

přestup na OU. 

 

Počet přijatých žáků 5.tříd na SŠ 2 

Počet žáků 9.tříd: 34 

Celkem přestoupilo na SŠ 32 

Komentář: 

Jak lze hodnotit uplynulý školní rok? Šlo o další z “covidových” roků, který byl nepříznivý 

pro přípravu žáků na přijímací řízení. Obecně chyběla přímá podpora ze strany učitelů a 

někteří žáci neměli dostatek vůle zvládnout přípravu dle svých možností. V průměru však šlo 

o prospěchově spíše podprůměrný ročník, přesto výsledky z umístění na maturitní obory 

byly velmi uspokojivé, protože 2/3 žáků se dostaly na maturitní obory, pouze jedna třetina 

žáků bude pokračovat v učebním tříletém oboru. Z hlediska naplnění studijních ambicí lze 

mluvit o zdárný výsledek, z hlediska názoru kariérového poradce by více žákům slušelo 

vyučit se v některém z náročnějších učebních oborů jako elektrikář. 

Celkem 11 žáků si podalo přihlášku na gymnázium, z toho 3 žáci na osmileté a 8 žáků na 

čtyřleté. U žáků 5.tříd se dostali ze tří dva. Na čtyřleté gymnázium odcházejí 4 žáci. Většina 

z nepřijatých měla vedle gymnázia druhou školu jiného typu. Takže u nich šlo spíše o to 

pokusit se o nejnáročnější typ školy, nikoliv o systematickou práci na úspěšném přijetí. Mimo 

všeobecné gymnázium vedl zájem našich žáků o studijní obory: sociální činnost, veřejná 

správa, hotelnictví, informační technologie, mechanik elektrotechnik, technik puškař. Učební 

obory si vybrali: zedník, elektrikář, malíř, truhlář, autoelektrikář, obráběč kovů.     

 

Seznam středních škol, kam byli přijati naši žáci po ukončení povinné devítileté školní 

docházky: 
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ŠKOLA 
POČET přijatých 

žáků na danou SŠ 

OBOR 

3letý/4letý 

Gymnázium Uherský Brod 3 3/0 

Gymnázium Uherské Hradiště 1 1/0 

Gymnázium Slavičín 2 1/1 

SPŠ a OA Uherský Brod 10 7/3 

SŠPHZ Uherské Hradiště 2 2/0 

COPT Uherský Brod 3 ½ 

SOU Uherský Brod 4 4/0 

SOŠ Valašské Klobouky 1 0/1 

Soukromé gymnázium, SOŠ a JŠ se SJZ Kunovice 1 1/0 

SOŠ Znojmo 2 0/2 

SŠ Strážnice 1 1/0 

SOŠ a gymnázium Staré Město 2 1/1 

CELKEM 32 22/10 

 
PaedDr. Dagmar Bistrá,  

kariérová poradkyně  
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11)     Prevence sociálně – patologických jevů 

 
 

 

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

spolupráci a pomoci: 
 

Říjen – práce s třídním kolektivem 5. A, Madio  

 

Červen – Riziková komunikace na internetu 5. – 8. roč., e-bezpečí 

 

Byť v tomto školním roce nestihly proběhnout žádné besedy, třídní učitelé byli ve velmi úzkém kontaktu se 

svými žáky a s jejich rodiči. Po celou dobu distanční výuky se snažili řešit výukové problémy. S nástupem na 

prezenční výuku vznikaly problémy psychické. I tady jsme spojili úsilí a snažili se dětem pomoci – přes školní 

psycholožku, lékaře – záchranáře, třídní učitele, asistentky i ostatní pedagogy.  

 

 

Zpracovala Mgr. Jana Němečková 
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12) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 

Datum Název akce Účastníci 

9.9.2020 Microsoft Večerní univerzity - Nejlepší přítel učitele Mgr. Smrtka 

12.9.2020 Reforma financování regionálního školství PaedDr. Bistrá 

16.9.2020 Teoretická východiska výuky oboru ICT Mgr. Smrtka 

23.9.2020 
Microsoft Večerní univerzity - Microsoft Teams - 

konzultační hodina 
Mgr. Smrtka 

26-27.10.2020 Cloudové služby Office 365 Spolupracující sborovna 

6.11.2020 administrátorské školení  Mgr. Smrtka 

10.11.2020 Legislativní novinky školního roku 2020/2021 PaedDr. Bistrá 

10.11.2020 
Změny ve výuce informatiky na 1. stupni ZŠ podle 

nových RVP přehledně 
Mgr. Smrtka 

12.11.2020 Kybernetická bezpečnost: tipy k zabezpečení počítače Mgr. Smrtka 

18.11.2020 
Microsoft Večerní univerzity - Přeneste školu do 

cloudu..., do čeho? 
Mgr. Smrtka 

19.11.2020 
Dezinformační dezinfekce - Jak na (koronavirové) 

dezinformace 
Mgr. Smrtka 

24.11.2020 Novela zákoníku práce a praxe školských subjektů PaedDr. Bistrá 

25.,27.11.2020 Efektivní řízení školy v praxi Mgr. Votavová 

2.12.2020 Psychohygiena pedagogického pracovníka PaedDr. Bistrá 

2.12.2020 Microsoft Večerní univerzity - Já si tu školu zabezpečím Mgr. Smrtka 

7.12.2021 Děti online - mediální vzdělávání na 1.stupni ZŠ Mgr. Smrtka 

7.,17.12.2020 SOS – první pomoc při obtížích žáků 1-3. ročník Bc. Švecová 

10.12.2020 
Psychosociální techniky práce se žáky ohroženými 

rizikovým chováním 
PaedDr. Bistrá, Mgr. Smrtka 

14.12.2020 Jak na hospitace Mgr. Votavová, PaedDr. Bistrá 

16.12.2020 Žák s Aspergerovým syndromem Toralová 

16.12.2020 
Microsoft Večerní univerzity - Efektivní prezentace do 

výuky patří 
Mgr. Smrtka 

18.12.2020 
Základní desatero doporučení a strategií pro práci s dětmi 

s poruchou autistického spektra 
Mgr. Votavová 

6.,8.1.2021 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 
Mgr. Janča, Mgr. Smrtka, Bc. 

Švecová 

13.1.2021 
Microsoft Večerní univerzity - Kostičkový svět je tu pro 

Vás! 
Mgr. Smrtka 

21.1.2021 
Ošetření žáků se spec. Vzdělávacími potřebami. 

Spolupráce SPC se školami 

Smějsíková, Šmilauerová, 

Toralová 

25.1.2021 Rozvíjíme informatické myšlení unplugged (1. stupeň ZŠ) Mgr. Smrtka 

27.1.2021 
Citlivost smyslů a percepční poruchy u lidí s poruchami 

autistického spektra 
Toralová 

27.1.2021 
Microsoft Večerní univerzity - Novinky a tipy a triky pro 

Office 
Mgr. Smrtka 
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29.1.2021 Systém péče o žáky se SVP na ZŠ Celý pedagogický sbor 

5.2.2021 
Příklad dobré praxe: Školní poradenské pracoviště a jeho 

spolupráce se žáky, učiteli a rodiči 

PaedDr. Bistrá, Mgr. Smrtka, 

Šmilaurová, Toralová 

5.,19.2.2021 ADHD – metody práce s dětmi a žáky Smějsíková, Šmilauerová 

10.2.2021 
Microsoft Večerní univerzity - Písemky, co se samy 

opravují 
Mgr. Smrtka 

11.2.2021 Práce s diferencovanou třídou v matematice Mgr. Němečková 

15.2.2021 Rozvoj informatického myšlení pro 2. st. ZŠ Mgr. Smrtka 

18.2.2021 
Vhled do jednání dětí v náročných životních situacích, 

zvláště v sociální sféře 

Smějsíkovuá, Šmilauerová, 

Toralová 

19.2.2021 Přijímací řízení do škol PaedDr. Bistrá 

19.2.2021 Scratch vs. MakeCode Mgr. Smrtka 

23.2.2021 Formativní hodnocení v praxi Bc. Švecová 

24.2.2021 Zařazení online kvízů na ZŠ a SŠ Mgr. Smrtka 

27.2.2021 
Skupinová intervize ICT Zařazení on-line kvízů na ZŠ a 

SŠ 
Mgr. Smrtka 

2.3.2021 
Webinář „Zápisy Online do základních a mateřských 

škol“ 
Mgr. Smrtka 

4.3.2021 Rozvoj informatického myšlení pro SŠ Mgr. Smrtka 

9.3.2021 Filozofie změn v informatice v RVP ZV Mgr. Smrtka 

12.3.2021 
Digitální gramotnost a informatické myšlení příprava 

revize RVP 
Mgr. Smrtka 

16.3.2021 
Modelové ŠVP pro novou informatiku a další praktické 

informace 

Mgr. Smrtka 

 

24.3.2021 
Microsoft Večerní univerzity - Jedno kafe a učebna je 

hotova 
Mgr. Smrtka 

25.3.2021 ICT ve školství 2021 Mgr. Smrtka 

7.4.2021 
Microsoft Večerní univerzity - Školní elektronická tabule 

- vy ji ještě nemáte? 
Mgr. Smrtka 

8.4.2021 
Minecraft pro vzdělávání - zábavná výuka informatiky a 

jiných předmětů 
Mgr. Smrtka 

9-4.2021 Podpora poradenské praxe ve čkole 

Bc. Švecová, Mgr. Smrtka, 

Mgr. Votavová, Mgr. Janča, 

Mgr. Němečková, PaedDr. 

Bistrá 

12.4.2021 Práce s diferencovanou třídou Mgr. Smržová 

15.4.2021 Jak motivovat děti s poruchami autistického spektra Toralová 

19.4.2021 Náběh vzdělávání se ŠVP upraveným podle RVP ZV 2021 Mgr. Smrtka 

20.4.2021 Minecraft Days 2021 Mgr. Smrtka 

21.4.2021 
Microsoft Večerní univerzity - Tipy a triky pro Windows 

10 
Mgr. Smrtka 

22.4.2021 6 pohledů na bezpečné IT (K-net & Monet+) Mgr. Smrtka 

26.4.2021 Začínáme s mediálním vzděláváním na 1.stupeni ZŠ Mgr. Smrtka 

28.4.2021 Ozobot kurz Mgr. Smrtka 
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30.4.2021 
Nová informatika – Revize RVP ZV - Práce s daty s žáky 

na ZŠ 
Mgr. Smrtka 

5.5.2021 
Revize RVP - Startovací balíček - Základy algoritmizace a 

programování 
Mgr. Smrtka 

6.5.2021 Jak na nový RVP ZV ve škole PaedDr. Bistrá 

6.5.2021 Školení pro učitele v programovacím jazyce Scratch Mgr. Smrtka 

10.5.2021 Minecraft ve vzdělávání Mgr. Smrtka 

13.5.2021 
Microsoft Večerní univerzity - Květnové novinky v Teams 

+ vzdělávací aplikace Alenka 
Mgr. Smrtka 

14.5.2021 Školení pro učitele v programovacím jazyce Scratch Mgr. Smrtka 

18.5.2021 
Seminář Informatika - Přehled možností a platforem pro 

výuku programování - Svět vzdělání 
Mgr. Smrtka 

19.5.2021 Jak na inovace ŠVP II. Mgr. Smrtka 

20.5.2021 Školení pro učitele v programovacím jazyce Scratch Mgr. Smrtka 

24.5.2021 Ozobot simulátor pro využití ve výuce Mgr. Smrtka 

24.5.2021 
Aktuální a očekávaná právní úprava činnosti mateřské 

školy   
PaedDr. Bistrá, Bruštíková 

24.5.2021 
Aktuální a očekávaná právní úprava činnosti základní 

školy 

PaedDr. Bistrá,  

Mgr. Votavová 

2.6.2021 Odměny a tresty ve výchově dětí Mgr. Smrtka 

3.6.2021 
Revize RVP ZV - Startovací balíček - Základy 

algoritmizace a programování 
Mgr. Smrtka 

9.6.2021 Práce s kolektivem spolužáků dětí s PAS Mgr. Smrtka 

16.6.2021 Microsoft Večerní univerzity - Buďte v tom s námi Mgr. Smrtka 

17.6.2021 Vnitřní platový předpis a jeho povinné náležitosti, online  PaedDr. Bistrá 

18.6.2021 
Seminář Informatika - Přehled možností a platforem pro 

výuku programování - Svět vzdělání 
Mgr. Smrtka 

23.6.2021 Revize RVP - Startovací balíček - Digitální technologie Mgr. Smrtka 

25.6.2021 Práce s daty, základy informatiky Mgr. Smrtka 

15.7.2021 Sankce za finance PaedDr. Bistrá 
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13) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Nejvýznamnější akce školy 

 

Vítání prvňáčků 

V pátek 11.9.2020 byli naši prvňáčci 

oficiálním přivítání mezi 

„ŠKOLÁKY“. 

Na dotaz ředitelky školy, jestli jsou 

dvě jedničky lepší než jedna, 

bezpečně znali správnou odpověď. 

Společně jsme tak vyvodili, že 

protože 1.září pršelo, bylo lépe se 

sejít až 11.září. A opravdu přišel i 

kouzelník. 

Vše nejlepší malým školákům a 

úspěšný školní rok popřál dětem i 

rodičům pan starosta Ferdinand Kubáník. 

 

„Hýbej se a pomáhej“ 

Třítýdenní výzva projektu Hýbej se a pomáhej je u konce. Smyslem akce bylo dosáhnout 

prostřednictvím běhu, chůze, jízdy na kole či kolečkových bruslích limitu 10 tisíc kilometrů a 

díky tomu získat finanční prostředky ve výši 20 tisíc korun na pomoc hendikepovaným dětem 

ze spolku Kamarádi Uherský Brod. Dosaženého limitu se podařilo dosáhnout v 

několikadenním předstihu, výzva se setkala s úspěchem. 

Vítězka mezi všemi žáky Barbora Němcová, 

žákyně třídy 9.B, zdolala za 21 dní při 

prezenční výuce 426 km pěšky, během či na 

kole. Byla nejsilnější oporou své třídy. S 

panem učitelem tělocvikářem Tomášem 

Smetanou soutěžila na dálku. Byl pro ni 

hnacím motorem, aby dosáhla co nejlepšího 

výsledku. Šlo o lítý boj. Dva dny před koncem 

programu jednoznačně vítězila. Barča si 

pochvalovala: „To by pan učitel musel na 

poslední chvíli udělat víc než 80 km, kdyby mě 

chtěl porazit!“  „Tato výzva školy mě velmi 

bavila,“ zhodnotila na závěr. Barča je výkonnostní závodnice v judu, pro ni byla tato forma 

pohybu příjemným zpestřením. „Tuto aktivitu jsem zároveň brala jako přípravu na talentové 

zkoušky na sportovní gymnázium, kam se chci hlásit,” uvedla. Tato třída nakonec dosáhla 

nejlepšího výsledku ze všech zapojených tříd. V naší soutěži jsme měli 17 týmů, šesti z nich 
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se podařilo zdolat ve stanoveném čase trasu 600 km. Nejrychleji do cíle, kterým pro mě byla 

Varšava, se dostala právě 9.B, současně pak ve druhém nejlepším čase urazily svých 600 km 

třídy 3.A (Legoland) a 9.A (Segedin). To potvrzuje, že nejmladší žáci byli plnohodnotnými 

soupeři těm nejstarším. Třetí příčku a splněnou trasu zvládly také 2.A, 5.A a tým pedagogů. 

Zaslouženou cenou vítězi je výlet celé třídy do ZOO ZLÍN. 

Výtěžek 20tisíc korun byl předán paní Zdence Mahdalové v pátek 18.12. jako zástupci spolku 

Kamarádi Uherský Brod. “Díky sponzorovi Dřevo Králov s.r.o. nám za naši aktivitu bylo 

přislíbena částka až do výše 20 tisíc korun. Dosažení takové částky jsme v rámci pilotního 

projektu považovali za smělý cíl. Přece jen se jednalo o nový a zatím nevyzkoušený projekt. 

Zájem a zapojení žáků a učitelů byl však veliký, takže jsme vytyčeného limitu dosáhli dokonce 

s poměrně vysokým přesahem. Chci moc poděkovat panu Pavlu Řešetkovi, provoznímu 

řediteli Dřevo Králov, s.r.o. za jeho finanční podporu. Dále chci poděkovat všem, kteří se na 

této akci aktivně podíleli, “ řekla Dagmar Bistrá, ředitelka ZŠ Na Výsluní. Celkově se zapojilo 

17 školních týmů včetně týmu členů ŠSK Výsluní a týmu pedagogů (cca 300 dětí a dospělých). 

Celkem se najezdilo a nachodilo 14 937 km. 

Projekt Hýbej se a pomáhej však není u konce. V příštím roce se totiž plánuje jeho 

pokračování. “Díky kladné odezvě a zájmu rodičovské veřejnosti se do podobného projektu 

v budoucnu zapojit, jsme se rozhodli na tuto aktivitu volně navázat také v průběhu příštího 

roku. Máme již konkrétní nápad, ale zatím si to chceme ponechat jako překvapení, ať je nač se 

těšit. Určitě však o tom budeme v předstihu informovat”.   
                                                                                                                                PaedDr. Dagmar Bistrá 

Mikuláš 2020 

Rok nám utekl jako voda a opět jsme 

zde měli Mikuláše. Letos byl trošičku 

jiný, ale to nám nebránilo, abychom si 

tuto tradici společně připomněli. Paní 

kuchařky jako každý rok upekly 

perníčky a do pytlíčku jim ještě přidaly 

malé překvapení v podobě ovocného 

mlsání. Jak se říká k dobrému obědu 

patří i příjemné prostředí, a tak jsme 

jídelnu pěkně vánočně vyzdobili. 

Věříme, že děti měly radost a že den 4.12. byl pro ně alespoň malinko zajímavější.                                                                                                           
kolektiv školní kuchyně 
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Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2020/2021 

V úterý 26. 1. 2021 se naši dva mladí nadějní chemikové utkali o 

postup mezi nejlepší třicítku do regionálního finále soutěže Mladý 

chemik. Monika Mihlová se umístila na perfektním 4. místě. Janu 

Zábojníkovi to taky vyšlo a z 30. místa postupuje.   

Mladý chemik je soutěž, která má na základních školách 

propagovat chemii. Krajské kolo, které se obvykle koná přímo na 

Střední průmyslové škole Otrokovice, z důvodu pandemie covid-

19 probíhalo distančně formou on-line testu. 880 žáků ze všech 

zúčastněných krajů absolvovalo test teoretických znalostí, který se 

skládal z 34 otázek zaměřených na základní chemické vědomosti: 

určování prvků, správné názvosloví, vyčíslování rovnic, chemické 

výpočty, poznávání laboratorního vybavení apod.   

Třicet nejúspěšnějších řešitelů z každého regionu postupuje do 

regionálního finále, které prověří laboratorní dovednosti 

soutěžících. Termín regionálního finále určí pořádající střední škola podle aktuální 

epidemiologické situace.  

Vítěz regionálního finále bude Zlínský kraj reprezentovat ve finále, které by se mělo 

uskutečnit v červnu 2021 na Fakultě chemicko-technologické Univerzity Pardubice.   

Děkujeme za skvělou reprezentaci školy a budeme držet pěsti.  
Mgr. Jitka Tomancová  

 

 

Olympiáda z českého jazyka – okresní kolo 

Blahopřejeme Monice Mihlové z 9. A ke krásnému umístění v okresním kole soutěže 

Olympiáda z českého jazyka, která se 26. 1. 2021 poprvé uskutečnila on-line formou. 

Monika v této soutěži prověřující gramatické učivo a slohový cit získala krásné 11. místo mezi 

20 účastníky.                    Mgr. Martina Šojdrová 

 

Olympiáda z anglického jazyka 

Toto on-line klání se pro starší kategorii 

uskutečnilo 4. února 2021 v zastoupení pěti 

žaček osmého ročníku - Terezy Kročilové, 

Nely Stehlíkové, Elišky Galuškové, Natálie 

Bartošové a Kristýny Dufkové. Všechna 

děvčata bravurně prošla náročným 

gramatickým testem a porozuměním 

slyšenému textu. Jejich slovní zásoba, 

rychlost a obratnost spontánní komunikace 

dosahovaly při popisu obrázků a 

konverzaci na dané téma úrovně střední školy. Všem Vám moc děkujeme a vítězce Kristýně 

Dufkové gratulujeme a přejeme GOOD LUCK v okresním kole, které se uskuteční v březnu. 
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O pár dnů později jsme do soutěže zapojili také jazykově zdatné mladší žáky, a to Dorotu 

Bublíkovou, Rozálii Ondrášovou, Ondřeje Mančíka a Samanthu Thibedeau ze šestého 

ročníku. Poslední jmenovaná byla členem poroty a jazykovou poradkyní, neboť angličtina je 

pro ni mateřským jazykem. Proti jmenovaným stáli silní soupeři ze sedmé třídy – Elen 

Knotková, David Miča, Tomáš Matoušek a František Šafra. Všem Vám patří poděkování za 

účast a pěkné výkony. Do okresního březnové kola postupuje se svým přirozeným a po 

stránce výslovnostní, lexikální i gramatické vynikajícím projevem David Miča. 

CONGRATULATIONS! 

                                                                                      Mgr. Martina Šojdrová 

Hrátky ve sněhu, bobování 

Počasí nám přeje, a tak v rámci hodin tělesné výchovy 

neváháme a vyrážíme bobovat, stavět sněhuláky, dělat 

andělíčky, kreslit do sněhu nebo se jen tak koulovat. 

Ani žáci třetí, čtvrté a páté třídy na distanční výuce 

nezůstávají pozadu. 

Ej, fašanku, fašanku.... 

Takto se zpívalo v mnoha obcích uherskobrodska před 

rokem, kdy jsme si všichni připomněli tradiční 

fašankové obchůzky, někde i s maskami. Možná si 

povzdechneme, že letos jsme mohli zpívat tak akorát 

Ej, covide, covide, keby ťa nebylo... A tak, navzdory 

zvláštní letošní situaci, jsme si připomněli masopustní 

bujaré veselí se svými žáky prezenčně i online. 

Prezenčně prvňáci a druháci a online žáci třetích až 

páté třídy. Jak jsme se bavili? Posuďte sami.... 

 

Raketou na Mars... 

Raketou na Mars...  

Je název kdysi velmi populární 

písně.   

Třída 1.B si ji připomněla v den, kdy 

dokončila projekt Mise 

Mars.  Inspirací byla informace 

o přistání vozítka Perceverance, které 

dopravila americká raketa na tuto 

planetu 18.února 

2021, v předmětu Člověk a čas.  Z 

děvčat a chlapců se tak v hodinách 

pracovního vyučování 

stali vesmírní výzkumníci a projektanti. Vytvořili vozítka na zkoumání planety a také raketu, 

která by jednou měla dopravit na Mars i lidi.   

Modely jsou výsledkem jejich skupinové spolupráce. Tak se podívejte, jak se jednou bude 

létat na Mars.   
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Recitační zápolení 

Letošní recitační soutěž byla trošku jiná. Proběhla jenom třídní kola. Prvňáčci a druháci si 

zarecitovali tradičně ve škole ve svých třídách. Třeťáci, čtvrťáci a páťáci přednášeli své 

básničky netradičně doma na online výuce. Všechny děti přistupovaly k přednesu velmi 

zodpovědně a všem taky patřil zasloužený potlesk a uznání spolužáků a paní učitelky nebo 

pana učitele. 

A tady máme ty nejlepší ze všech tříd prvního stupně: 

· I. A – David Kalnický, Lucie Tomancová, Ella Slováková, Kristýna Hasenovičová, Nela 

Polášková, Václav Jančařík 

· I. B – Elenka Jančářová, Tomáš Procházka, Daniela Šmídová, Adam Masařík, Radek Durďa 

· I. C – Marek Škarpa, Karel Bartek, David Gášek, Matěj Kobylka, Jan Zajda 

· II. A – David Křapa, Veronika Bartošová, Karel Zábojník, Barbora Kratěnová, Tobias Přikryl, 

Kateřina Juříková 

· III. A – Vojtěch Kyseľ, Zora Jančaříková, 

Tereza Nakládalová, Antonie Knotková, 

Laura Rychlíková 

· IV. A – Matěj Smrž, Alice Neubauer, 

Lucie Malušová, Robert Čierny, Marie 

Kučerová 

· V. A – Daniel Řešetka, Karin Kočicová, 

Bruno Talčík, Adéla Horňáková, Ella 

Neubauer 

Všem moc děkuji, blahopřeji těm 

nejúspěšnějším a věřím, že příští rok opět 

zabojují o postup do okrskového kola. 
Renata Hrubošová 

 

 

Žáci soutěží rádi v matematice! 

Matematický KLOKAN je mezinárodní soutěž, která se koná nejenom u nás, ale i v jiných 

zemích. Potěšil a překvapil nás zájem žáků, přestože letos se soutěž konala online. Zúčastnilo 

se jí 119 žáků naší školy ve všech kategoriích. 

Vítězové v jednotlivých kategoriích: 

- kategorie Cvrček Vojtěch Kysel ze III.A se 72 body. 

- kategorie Klokánek a celkovým vítězem za školu se stala Emma Kotasová ze IV.A se 113 

body z možných 120 bodů 

- kategorie Benjamín Elen Knotková ze VII.A s 82 body 

- kategorie Kadet Štěpán Machala z IX.A s 80 body 

Srdečně blahopřejeme a ať vás matematika baví i nadále. Poděkování patří všem žákům, kteří 

se soutěže zúčastnili. V příloze je prvních deset nejlepších v daných kategoriích. 

          za PK Matematiky Mgr. Hana Habáníková 
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Monika je ve finále 

Celostátní soutěž Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR je navzdory nepříznivé 

epidemiologické situaci v plném proudu. Krajská kola soutěže se uskutečnila distančně 

formou on-line testu a zapojilo se do nich téměř 900 žáků základních škol ze všech krajů 

republiky. 

Soutěž je určena žákům osmých a devátých tříd základních škol a jejím cílem je představit 

chemii jako přitažlivý a perspektivní studijní obor, který nabízí široké možnosti pracovního 

uplatnění. Letošní ročník je stejně jako řada podobných akcí poznamenán pandemií covid-19. 

Třetí kolo soutěže - regionální finále - proběhne prezenčně v jedenácti středních odborných 

školách: SPŠCH Pardubice, MSŠCH Praha, SOŠTZ Lovosice, SPŠ Hranice na Moravě, SŠLCH 

Olomouc, SPŠCH Brno, SPŠCH Ostrava, ISŠ-COP Valašské Meziříčí, SUPŠ Karlovy Vary, SPŠ 

Otrokovice a SŠO České Budějovice. Do regionálního finále postoupí 30 nejlepších žáků z 

každého regionu a jejich úkolem bude vypracovat praktickou úlohu v laboratoři. 

 

Školní a okresní kolo 

Olympiády v německém jazyce 

Také během online výuky se 

konají soutěže v mnoha 

předmětech a další z nich byla 

Olympiáda v německém jazyce 

dne 6.4.2021. 

V ní žáci porovnávají své 

dovednosti při poslechovém 

textu, popisu obrázku a 

konverzaci na vylosované téma, kterým může být např. Rodina, Škola, Kamarádi, Koníčky, 

Bydlení a podobně. 

Do školního kola se aktivně zapojily žákyně 8.ročníku Kristýna Dufková, Karolína 

Gregůrková a Nela Stehlíková, která také postoupila do kola okresního. 

Okresní kolo bylo uspořádáno opět naší školou dne 8.4.2021 a zapojili se do něj kromě ZŚ Na 

Výsluní soutěžící i vyučující ze škol ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, ZŠ Nivnice, ZŠ Prakšice, ZŠ 

Vlčnov, ZŠ Unesco Uh. Hradiště a Gymnázium Uh. Hradiště. Vyučující opět zasedli v 

hodnotící porotě. Letošní kolo bylo ale velmi netradiční, protože stejně jako v jiných 

předmětech probíhalo online. Všichni zúčastnění projevili velkou odvahu, neboť se 

připojovali z odlišných míst a zařízení, museli se v tomto online prostředí zorientovat a 

nejenom se přihlásit, ale ještě v něm soutěžit! Po počáteční nervozitě se všem připojení 

podařilo a soutěž se hezky rozběhla. 

I když nám tato nová zkušenost odhalila všemožné záludnosti techniky a jejích online 

schůzek, vše probíhalo až do zdárného konce a to hlavně i díky panu učiteli Smrtkovi, který 

s přípravou vypomáhal, vše celou dobu sledoval a byl připraven případný zádrhel řešit. 

Nela hezky reprezentovala naši školu a obsadila pěkné 4.místo. 

Všem zúčastněným patří poděkování a budeme se těšit na účast v příštím školním roce! 
           Mgr. Marcela Josefíková 
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Projekt MILION kroků pro STONOŽKU 

Hnutí na vlastních nohou – Stonožka sdružuje školy napříč České republiky, které vedou své žáky k tomu, 

aby znali hodnotu lidskosti a pomoci, byli ochotni udělat něco pro druhé. Tímto mottem byla 

vedena myšlenka paní prezidentky Běly Gran 

Jensen, když oslovila naši školu začátkem roku 2021 

s výzvou, co můžeme udělat v době pandemie a 

uzavření škol proto, abychom navázali na své lety 

zaběhnuté projekty – sbírky, tvořivé 

a výtvarné dílny, akademie, prodejní jarmarky. 

Protože nic z toho jsme letos jednoduše nemohli. A 

přišel nápad, který se ujal. Čtyři stonožkové školy 

daly „nohy dohromady“. 15.základní škola Plzeň, 

Základní škola Jungmannovy sady Mělník, 

Základní škola Boskovice a Základní škola, 

Uherský Brod Na Výsluní – vymysleli jsme akci pro 

děti, kterou bylo ochotno podpořit několik velkorysých sponzorů, dohodli jsme pravidla a společným cílem bylo, 

aby každý ze zapojených žáků – celkem 100 reprezentantů svých škol - rozhýbal své nožičky, vyběhl do 

přírody nebo do ulic a denně nachodil či naběhal minimálně 10 000 kroků. Kdo počítá se mnou, dojde k číslu, že 

denně byl náš úkol ujít milion kroků a těch dní, kdy se pro Stonožku chodilo, bylo 15, to už jsme na 15 

milionech.  Projet běžel od 6. do 20. dubna 2021. Protože ale školy chtěly zapojit co největší počet svých 

žáků, současně podporovalo těch 100 reprezentantů škol z Plzně, z Mělníka, z Boskovic a z Uherského Brodu 

dalších několik set žáků ve školních kolech, a to už těch milionů kroků bylo nepočítaně. V průběhu projektu se 

přidávaly další školy mimo náš kvartet to byla ZŠ ul. Míru Rokycany, která počítala kilometry a sponzor za 

každý přidal 2 koruny. Vlastní ale podstatou stejný projekt rozběhla i  ZŠ a MŠ Spálené Poříčí.  Zatímco 

stonožkové školy mezi sebou nesoutěžily, ale podporovaly se a snahou bylo společně naplnit 

denně slíbený milion, ve školách se soutěžilo a žáci si zdravě dokazovali, že hýbat se je zábava. Na naší škole 

v Uherském Brodě jsme žáky vyhodnotili v pátek 30.dubna 2021 za nejlepší výkony. Předávaly se diplomy a 

oficiální uznání (třeba nejmladšímu účastníkovi) i drobné věcné odměny. Následovat bude předání finančních 

darů na konto Stonožky.  

Děkujeme také našim pořadatelům - učitelům, aktivním žákům a prezidentce Hnutí na 

vlastních nohou - Stonožka paní Běle Gran Jensen za morální podporu a neutuchající zájem.  

PaedDr. Dagmar Bistrá 

Prostorová představivost těch nejmenších 

S žáky první třídy jsme si zkusili matematiku 

trochu netradičně, kdy žáci vytvářeli 

prostorové stavby z párátek a hrachu. Tato 

aktivita sloužila především k rozvoji 

prostorového vnímání a představivosti. 

Můžeme vidět, že žáci byli velmi kreativní a s 

jednotlivými stavbami se i vyhráli. Při 

společném hodnocení jsme si jednotlivé stavby 

probrali a zhodnotili a vyzkoušeli jsme si, že i 

samotná matematika může být zábavná.  
Mgr. Marie Lysáková, TU 
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Jaký byl Den dětí 1.června 2021 na Základní škole Na 

Výsluní? 

Rozhodně velmi zdařilý. Počasí nám přálo, panovalo 

radostné očekávání dětí a pohoda v pedagogickém 

týmu. Děti z 1. stupně se učily první vyučovací hodinu. 

Celé dopoledne pak patřilo soutěžím na stadionu Na 

Lapači. Děti se zaujetím plnily disciplíny na devíti 

stanovištích. Za splněné úkoly dostávaly různá razítka 

zvířátek do soutěžní kartičky. Po splnění všech disciplín 

obdržely děti diplomy za odvahu a šikovnost v 

soutěžích. Malé občerstvení přišlo vhod všem 

zúčastněným. Chutný oběd se zmrzlinou ve školní 

jídelně zakončil pěkný den. 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Této krásné akce se zúčastnili všechny naše první 

třídy. Nabízíme Vám k nahlédnutí fotografie 

z tohoto dne. Knihovna Františka Kožíka Uherský 

Brod oddělení pro děti pořádá každý rok Pasování 

prvňáčků na čtenáře v rámci projektu Už jsem 

čtenář – Knížka pro prvňáčka. 

Každé dítě dostává jako dárek 

knížku. Z důvodu nastalé hygienické situace se tato 

akce uskutečnila v Atriu naší školy a ne v prostorách 

knihovny, jak bývalo zvykem. Pro děti byl 

připraven malý úkol  - přečtení věty a po  jeho 

splnění dostaly děti knížku a čtenářský průkaz do 

knihovny (  rodiče předem dle zájmu vyplnili a ve 

škole odevzdali přihlášky ) .  V pátek 28.května 

2021 jsme tak měli ve škole slavnostní den. Přišla za 

námi knihovnice, p. Alena Šašinková.   Jsme téměř 

na konci školního roku a tak naši nejmenší žáčci předvedli, jak umí číst a zda čtenému 

rozumí. Děti se velmi snažily. Odměnou jim byla nová knížka a pro mnohé z nich  i čtenářský 

průkaz.                                                                                                                         Mgr. Lysáková Marie 

 

 

Škola v přírodě 

Ve středu jsme se vydali autobusem do Horní Němčí, kde jsme strávili tři dny plné her a 

zábavy. Po celé tři dny děti za splněné úkoly v týmech sbíraly části mapy, která je pak dovedla 

k pokladu. Počasí nám přálo, a my tak mohli dovádět v bazénu, hrát plážový volejbal a užívat 

si skákání na trampolínách.  Ve čtvrtek jsme se jako výzkumníci se svými vyrobenými 

badatelskými deníky vydali na průzkum okolí, kde jsme pozorovali stromy, rostliny i malé 
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živočichy, které jsme chytali do skleniček 

pro lepší pozorování. Výlet nás celkem 

zmohl, proto jsme všichni ocenili 

osvěžení v bazénu, kde jsme se naučili 

skákat šipky, měřili si čas pod vodou a 

závodili v plavání. Večer jsme si 

zazpívali s kytarou a na 

ohni opekli Marshmallows. Poslední den 

jsme rozluštili šifru, která nás dovedla 

k poslední části mapy. Cesta za 

pokladem nebyla jednoduchá, ale všem 

se podařilo odměnu najít.   

Školu v přírodě jsme si moc užili a už se 

těšíme na další zážitky.   
                                                                                                                             Mgr. Jana Moravcová  

Projekt: Od alchymie k chemii 

Žáci 5. a 6. třídy se zábavnou formou seznámili, jak z alchymie vznikla chemie. Jakým 

způsobem D.I. Mendělejev vytvořil periodickou tabulku prvků a hravým způsobem získávali 

první informace z oblasti chemie. Na závěr si sami vyzkoušeli jednoduchý pokus. Postup 

pokusu byl napsán tajným písmem, které se jim objevilo až po nahřátí nad svícnem. Cílem 

projektu bylo přiblížit žákům historické souvislosti, vývoj chemie jako vědy a představit tento 

předmět jako zajímavý, na který se můžou těšit.                                            Mgr. Jitka Tomancová 

 

Výlet do KOVOZOO 

Pro naše nejmenší žáky byl tento školní rok dost podivný. 

Chodili i nechodili do školy, ale díky online výuce se 

navzájem poznávali jinak než je to běžné ve školním 

prostředí. Všichni zvládli výuku v jazyce českém, 

matematice a také v předmětu s názvem Člověk a čas. Tady 

poznávali přírodu, rostliny, živočichy. Naučili se je třídit 

podle toho kde žijí, jak se pohybují a také to, že všichni 

patříme do přírody, kterou si musíme chránit. A spojení 

posledních dvou hledisek splnil náš školní výlet. KOVOZOO 

ve Starém Městě u Uherského Hradiště je ojedinělou atrakcí 

nejen našeho regionu. V KOVOSTEEL firmě jsme při 

projížďce vláčkem viděli třídění kovo odpadu. Asi tady byl 

každý z nás ohromen prací mohutných mechanických rukou 

a lisů. Ale to hlavní přišlo poté, kdy jsme vstoupili do areálu 

ZOO. Děti na vlastní oči viděly, že kovový odpad se dá využít na výrobu různých živočichů, 

popisných tabulí a ke zpestření oddechových zón. Areál ještě doplňují Muzeum veteránů a 

Muzeum zemědělských strojů. 

Jak prožívali výlet žáci všech prvních tříd a třídy 2.A uvidíte na následujících fotografiích. 
Mgr. Irena Michalčíková 
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Dopravní soutěž mladých cyklistů ON-LINE 

Dne 7. června jsme se s žáky 5. a 6. třídy zapojili do letošní Dopravní soutěže mladých 

cyklistů, která je letos poprvé online. Mladší i starší kategorie dostaly za úkol vytvořit naučné 

video nebo prezentaci na cca 3-5 minut. Obě kategorie měly možnost vybírat ze 6 různých 

témat. Každou kategorii tvořili vybraní žáci (2 dívky a 2 chlapci). Po týmové domluvě si 

zvolili jedno z témat a společně 

vymysleli, jakým způsobem bude 

nejlepší téma odprezentovat. Mladší 

kategorie si zvolila téma číslo 6. 

Memento: poučení z mé cesty do školy; 

co bych poradil/la a doporučil/la svým 

vrstevníkům nebo mladším spolužákům, 

aby cestu do školy zvládli bezpečně a s 

radostí. Děti postupně vytvářely různé 

situace po cestě do školy a snažily se 

vždy znázornit vhodné a nevhodné 

chování. Starší kategorie vybrala 2. Než 

vyjedu – kontrola technického stavu jízdního kola – na co nezapomenout před jízdou; jak 

kvalitní jízdní kola používají lidé z mého okolí (moji rodiče, prarodiče, sourozenci, 

vrstevníci…); reálné zkušenosti, příklady (pozitivní, negativní). Žáci se rozdělili na 2 skupiny 

a postupně ukazovali cyklistu vzorného a jako opak cyklistu, který se o technický stav kola 

nezajímá. V průběhu září bude odborná komise jednotlivé výstupy hodnotit a posílat školy 

do případných dalších kol soutěže. Všem zúčastněným dětem bych chtěl moc poděkovat za 

velkou snahu a nápady při vytváření video sekvencí.                                                                                                                    
 Mgr. Tomáš Smetana 
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14) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2020 

                                                                                                                               v Kč (na 2 des.místa)  

Příjmy celkem (bez státních prostředků): 6815705,94 

Příjmy od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, z 

toho: 

1869671,49 

- školné 42840,00 

- stravné  1826831,49 

Příspěvek od zřizovatele 3950026,40 

Zúčtování fondů (RF)     64443,00 

Ostatní    931565,05 

Příjmy z hospodářské činnosti:      512179,50 

  

Provozní výdaje celkem: 6690070,77 

Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 6690070,77 

- náklady na platy pracovníků školy z prostředků obce 222047,00 

- ostatní osobní náklady (dohody) 21080,00 

- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně FKSP 80415,90 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky             

26405,08 

Ostatní provozní náklady: 6340122,79 

- údržba 462629,25 

- el. Energie 381305,25 

- voda 195339,69 

- plyn (dodávka tepla) 497921,54 

- všeobecný materiál 480270,05 

- DDHM 477850,52 

- potraviny 1826831,49 

- poštovné 8365,00 

- telefony 18138,85 

- ostatní služby (účet 518) 1209978,88 

- odpisy 90748,45 

- všechny ostatní náklady 690743,82 

Výdaje hospodářské činnosti:   511964,10 

  

 

Hospodářský výsledek  125635,17 
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Tvorba fondů 
                                       Stav 1.1.2020                      Tvorba                                 Čerpání                           Zůstatek k 31.12.2020 

Rezervní fond     *        486737,15       6948,54      64443,00           429242,69 

Investiční fond    

* 

    203969,51   190140,45    121000,00           273109,96 

Fond odměn       33000,00             0,00              0,00 33000,00 

FKSP     405038,04   398976,00    209430,40           594583,64 

  

V Uherském Brodě dne 23.2.2021                                       Zpracovala: A.Bilavčíková účetní                            
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14)  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 

 

2) Zpracování projektu – název:  

Síťování ZŠ – čtenářská gramotnost, realizátor projektu: ZŠ Dašice – okres Pardubice 

Donátor projektu: OPVVV, výzva 10 „Budování kapacit škol“ 

Účel: vybudování sítě základních škol v tématu čtenářské gramotnosti  

 

3) Zpracování a předložení projektů – název:  

Příspěvek na vytvoření pracovních příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací 

Donátor projektu: ESF + Úřad práce ČR  

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

vrátný v počtu 2 osoby 

 

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

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2021 

(Olympiáda v Německém jazyce) 

Realizace: únor 2021 

Účel: Pořádání okresního kola soutěže olympiáda v NJ 

 

5) Zpracování a předložení projektu -  název:  

Erasmus +K2 – Partnerství škol, výzva 2019 

Donátor projektu: Dům zahraničních služeb  

Účel: Výměnné pobyty – mobility žáků a učitelů 

 

6) Zpracování a předložení projektu – název: 

Inkluze na ZŠ Na Výsluní v rámci programu Výzva Šablony III. 

Donátor projektu: MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Účel: rozvoj vzdělání ICT 

 

7) Zpracování a předložení projektu – název: 

Zahrada s přírodními prvky ZŠ Na Výsluní 

Donátor projektu: MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Účel: rozvoj ekologické výchovy a budování přírodního zázemí pro vzdělávání žáků 

 

8) Zpracování a předložení projektu – název: 

Sportuj ve škole_AŠSK 

Donátor projektu: MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 
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Účel: rozvoj pohybových aktivit žáků 

 

 

- bez získaných mimorozpočtových finančních zdrojů 

 

1) Projekt Ovoce a zelenina do škol 

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

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

šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů pro žáky prvního i druhého 

stupně školy. Dodávané produkty dostávali žáci 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 a zelenina do škol“ za účelem dodávání produktů z 

ovoce, zeleniny a banánů dětem ve vzdělávacích zařízeních by mělo u mladých spotřebitelů vést ke 

zvýšení obliby těchto produktů, a tedy i k jejich vyšší budoucí spotřebě. Vedle požadovaných 

celospolečensky důležitých cílů zlepšení zdravotního stavu mladé populace, snížení obezity.  

 

2) Projekt Školní mléko 

V rámci programu Školní mléko poskytujeme bezplatně všem 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 Stonožka 

Jsme tzv. „stonožková škola“. 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 a pedagogové letos uspořádali charitativní akci na podporů dětí s tělesným hendikepem “hýbej 

se pomáhej” a následně “Milion kroků pro Stonožku” . 
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15) Výsledky inspekcí a kontrol 

 

1) Veřejnosprávní kontrola na místě (zřizovatel) 

 

Zaměření kontroly:  

- Údaje o hospodaření s veřejnými prostředky, stav a pohyb veřejných prostředků, skutečnosti 

rozhodné pro uskutečnění veřejných příjmů, výdajů a nakládání s veřejnými prostředky. 

- Přezkoumání operací a soulad s právními předpisy, schválenými rozpočty, programy, 

projekty, uzavřenými smlouvami nebo jinými rozhodnutími v rámci řízení a plnění kritérií 

hospodárnosti, účelnosti a efektivnosti. 

- Kontrola provedených opatření z poslední Veřejnosprávní kontroly na místě. 

Termín kontroly: dne 23.3.-14.4.2021 

 

Výsledek kontroly:  Kontrolní zjištění nevytklo v žádném z výdajů nehospodárné nakládání 

s veřejnými prostředky, nevyznačilo žádné zásadní pochybení.  

Nařídilo nápravná opatření pro: 

- zavedení evidence číslovaných pokladních dokladů ve ŠJ 

- povinnost nastavení šablon v účetním programu Hélios Fénix 

- změny v měsíčních předpisech interních dokladů 

- zavedení inventárních čísel do účetních dokladů 

- vyúčtování FKSP dle předloženého předpisu 

Všechna nápravná opatření byla zavedena. 

 

 

 

2) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

V daném školním roce byly provedeny kontroly KHS: 

 

1) Na škole v přírodě, která se konala ve dnech 16.-18.6.2021 v Penzionu Boďa  v Horním Němčí.  

Výsledek kontroly:  nezjištěny pochybění ani závady 

 

2) Na základě anonymního podnětu byla zahájena kontrola ve školní kuchyni dne 22.6.2021 z důvodu 

podezření na výskyt akutních gastrointestinálních onemocnění. 

Výsledek kontroly:  nezjištěny pochybění ani závady, nařízena byla výměna jedné krátké uzavírací 

páky baterie za dlouhou uzavírací páku baterie, obnovení výmalby části školní kuchyně, což bylo o 

hlavních prázdninách provedeno.  
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16) Údaje o zapojení žáků v soutěžích 

   

Soutěž Počet žáků Umístění Organizátor Doprovod 

Mladý chemik, školní kolo 8 1. místo  ZŠ Na Výsluní Mgr. Tomancová 

Mladý chemik, okresní kolo 32 4. místo SPŠ Otrokovice 
Mgr. Tomancová 

 

Mladý chemik, regionální 

finále 
48 3. místo 

SPŠ Otrokovice 

 

Mgr. Tomancová 

 

Chemická olympiáda, školní 

kolo 
1 1. místo 

ZŠ Na Výsluní 

 

Mgr. Tomancová 

 

Chemická olympiáda, 

okresní kolo 
28 2. místo 

ZŠ Šumice 

 

Mgr. Tomancová 

 

Chemická olympiáda, 

krajské kolo 
23 14. místo 

ZŠ Šumice 

 

Mgr. Tomancová 

 

Olympiáda z AJ, 6-7.tř, šk. 

kolo 
4 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, 8-9.tř, šk. 

kolo 
5 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, okr. kolo 21 8. místo ZŠ Uh. Hradiště Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z ČJ, školní kolo 6 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z ČJ, okr. kolo 20 11. místo ZŠ Unesco Mgr. Šojdrová 

Šk. kolo olympiáda z NJ 3 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Josefíková 

Okr. kolo olympiáda z NJ 9 5. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Josefíková 

 

Školní a okresní kolo Olympiády v německém jazyce 
Také během online výuky se konají soutěže v mnoha předmětech a další z nich byla Olympiáda v 

německém jazyce dne 6.4.2021. 

V ní žáci porovnávají své dovednosti při poslechovém textu, popisu obrázku a konverzaci na 

vylosované téma, kterým může být např. Rodina, Škola, Kamarádi, Koníčky, Bydlení a podobně. 

Do školního kola se aktivně zapojily žákyně 8.ročníku Kristýna Dufková, Karolína Gregůrková a Nela 

Stehlíková, která také postoupila do kola okresního. 

Okresní kolo bylo uspořádáno opět naší školou dne 8.4.2021 a zapojili se do něj kromě ZŚ Na Výsluní 

soutěžící i vyučující ze škol ZŠ Sportovní Uh. Hradiště, ZŠ Nivnice, ZŠ Prakšice, ZŠ Vlčnov, ZŠ Unesco 

Uh. Hradiště a Gymnázium Uh. Hradiště. Vyučující opět zasedli v hodnotící porotě. Letošní kolo bylo 

ale velmi netradiční, protože stejně jako v jiných předmětech probíhalo online. Všichni zúčastnění 

projevili velkou odvahu, neboť se připojovali z odlišných míst a zařízení, museli se v tomto online 

prostředí zorientovat a nejenom se přihlásit, ale ještě v něm soutěžit! Po počáteční nervozitě se všem 

připojení podařilo a soutěž se hezky rozběhla. 

I když nám tato nová zkušenost odhalila všemožné záludnosti techniky a jejích online schůzek, vše 

probíhalo až do zdárného konce a to hlavně i díky panu učiteli Smrtkovi, který s přípravou 

vypomáhal, vše celou dobu sledoval a byl připraven případný zádrhel řešit. 
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Nela hezky reprezentovala naši školu a obsadila pěkné 4.místo. 

Všem zúčastněným patří poděkování a budeme se těšit na účast v příštím školním roce! 

Mgr. Marcela Josefíková 

 

Soutěž Mladý chemik a chemická olympiáda 
Za zmínku stojí úspěch Moniky Mihlové za 3. místo v regionálním finále soutěže Mladý chemik.  

O malý kousíček jí unikla účast v celostátním finále, ale i tak je to obrovský úspěch, kterého docílila 

svou pílí a vytrvalostí.  

Monika se účastnila i krajského kola chemické olympiády, kde skončila na 14. místě. V průběhu 

soutěží se posunula v chemii nad rámec základních vědomostí a věřím, že jí nabyté zkušenosti 

pomůžou v dalším vzdělávání. 
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17)  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 

 

Tento školní rok byl neobyčejný, zvláštní, nezvyklý, jiný. V našem slovníku zdomácněla slova jako 

distanční, prezenční a online. Výuka se měnila podle epidemiologické situace ve spojitosti s 

onemocněním COVID 19. Nejvíce pobývaly ve škole děti z prvních a druhých tříd, těch se distanční 

výuka dotkla jen málo. Žáci třetích a vyšších tříd trávili většinu roku doma, u svých počítačů. Přesto, 

že situace byla po celý rok velmi složitá, zvládli jsme uskutečnit docela velkou část akcí, které jsme si 

před začátkem školního roku naplánovali. 

Po celý rok jsme nabízeli dětem knihy z nakladatelství Albatros a snažili se tak probouzet u nich zájem 

o čtení a literaturu. 
V září se uskutečnilo Malování na chodníku před školou, a to se pak šlo do školy hned veseleji po tak 

krásných obrázcích. 
Žáci čtvrtého ročníku stihli ještě podzimní část dopravní výchovy, než odešli na distanční výuku. 

V listopadu byla sice škola podzimně vyzdobena, ale byly tu jen první a druhé ročníky. S blížícími se 

Vánocemi se vrátili třeťáci, čtvrťáci i páťáci a hned nám bylo veseleji. Kvůli všem opatřením a 

nařízením jsme se sice museli držet od sebe dál a tradiční vánoční akademie se uskutečnit nemohla, 

ale přece jen se vymyslela alternativa, jak poslat pozdrav všem rodičům a popřát krásné Vánoce. 

Všechny prvostupňové děti natočily vánoční video-pozdrav, složený z kratičkých scének a 

vystoupení. V krásně vyzdobených třídách proběhly vánoční dílničky.  

Lednová sněhová nadílka udělala radost všem milovníkům zimních radovánek. Prvňáci a druháci 

chodili bobovat, co to jen šlo, a postavili kolem školy spoustu krásných sněhuláků.  

Měsíc únor je každoročně ve znamení recitace. Letos mohla proběhnout pouze třídní kola. Děti z 

prvních a druhé třídy si užily své chvilky slávy ve škole a žáci vyšších ročníků recitovali doma před 

kamerami svých počítačů. 
Stejným způsobem jsme byli rozděleni při oslavách Fašanku formou zábavného učení v maskách 

nejrůznějších pohádkových či filmových postav. Moc jsme si celé dopoledne užili, a to jak děti, tak 

paní učitelky a pan učitel. 

Jaro už nám klepe na dveře a vyzdobilo třídy. Bílou barvu sněhových vloček vystřídaly na oknech 

pestrobarevné tulipány, zajíčci nebo třeba čmeláci... 
V březnu jsme museli na měsíc opustit školu úplně všichni, takže Matematický klokan probíhal 

kompletně online ve všech třídách, stejně jako výroba obalů na oblíbenou knížku v rámci Měsíce 

knihy. Z poslaných fotografií tak vznikla úchvatná galerie. Všem se obaly moc povedly. 
Konec března se nesl v duchu příprav na Velikonoce. Velikonoční ozdoby podle námětů paní učitelek 

i nápadů z internetu často vyráběla celá rodina. 

Na duben jsme se obzvlášť těšili a připravovali, čekal nás totiž Zápis do prvních tříd. Doufali jsme do 

poslední chvíle, že se uskuteční tradičně, a že naše budoucí prvňáčky uvidíme “naživo”. Situace se ale 

nelepšila a zápis musel proběhnout online. Přes počáteční obavy vše dopadlo výborně a už se na ty 

šikulky moc těšíme. 
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Naši současní prvňáčci byli v květnu pasováni v nově zrekonstruovaném atriu školy na velké čtenáře 

a získali průkazky do knihovny stejně jako žáci druhé třídy, kteří byli v loňském roce o tuto akci 

ochuzeni. Letos si to vynahradili, byli pasováni dodatečně a užili si i návštěvu Knihovny Františka 

Kožíka v Uherském Brodě. Moc se jim tady líbilo a věřím, že z nich vyrostou věrní čtenáři. 

1.června, na Den dětí, vyšlo nádherné počasí a sportovní dopoledne na stadionu Lapač bylo tou 

nejlepší oslavou. 
Závěr školního roku patřil výletům. Děti z prvních a druhé třídy navštívily KOVOZOO, třeťáci Velkou 

Javořinu a čtvrťáci s páťáky prožili nezapomenutelné 3 dny v Horním Němčí.  

Nakonec to nebyl tak úplně špatný rok. Přesto doufám, že ten příští bude normálnější a akcí bude 

mnohem víc. A hlavně, že budeme víc spolu.  

Zpracovala: Mgr. Renata Hrubošová 

 

 

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 

- V rámci distančního vzdělávání byly hojně využívány interaktivní učebnice a pracovní sešity 

(Nová škola, Taktik)  

  

Soutěže v rámci předmětu český jazyk: 

     Z důvodu převážně distančního vzdělávání v tomto školním roce spousta soutěží neproběhla, 

popřípadě probíhala online způsobem, čehož jsme se příliš neúčastnili, zájem dětí byl minimální. 

 

- Olympiáda z ČJ: okresního kola se zúčastnila žákyně 9. ročníku Monika Mihlová, která získala 

11. místo ze 20 žáků. 

      I v letošním roce pokračoval projekt s názvem Síťování základních škol v oblasti čtenářské 

gramotnosti. Škola funguje jako kolegiální centrum. Letos setkávání probíhalo převážně formou  

on-line setkávání. Školy, které s námi spolupracovaly: ZŠ Prakšice, ZŠ Strání, ZŠ Újezdec, ZŠ Veselá, 

ZŠ Kašava. Docházelo zde 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 Smržová a Moravcová. Škola tak díky projektu opět získala nové knihy do 

žákovské knihovny. V letošním školním roce projekt končí. 

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 
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přijímacích Cermat testů). Dále pak docházelo k pravidelným konzultacím o školních osnovách kvůli 

distančnímu vzdělávání (okleštění probírané látky). 

      Jako každým rokem byli žáci vedeni k četbě a nechyběly diskusní hodiny, převážně po uzavření 

prezenčního vzdělávání byly tyto hodiny velmi důležité. 

      Kvůli distančnímu způsobu vzdělávání se nevytvářely projekty, jak tomu bylo v předchozích 

letech, tak neproběhly žádné kulturní akce. 

            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 Šojdrová. Po uzavření škol byla příprava na PZ vedena on-line způsobem, na jaře pak 

mohli žáci docházet do školy na individuální konzultace.  

     Bohužel většina školního roku byla vedena formou distančního vzdělávání, což naši výuku 

ochudilo o spoustu akcí, projektů. I přes to byla neustálá snaha on-line výuku něčím zpestřit. Vznikaly 

různé výzvy, např. vytvořit svou vlastní koláž s knihou (napříč ročníky). V 6. třídě v literatuře si děti 

zkusily vytvářet melodramata za použití básnických textů a své vlastní hudební kulisy, které si žáci 

sami vytvářeli. Popřípadě si zkoušeli některé básnické texty, i svou vlastní tvorbu, zhudebnit formou 

rapu.   8. ročníky si prošly on-line webinářem o Lidicích, kde jsme propojili historii s literaturou 

zabývající se právě touto tematikou.  6. třída si zkusila mumifikaci a práci balzamovačů v propojení 

dějepisu a literatury-četba staroorientálních textů z Knihy mrtvých a práce s nimi.  Hodně docházelo 

k propojování dějepisu a literatury.    

     Výuka v tomto školním roce byla opět jiná vlivem pandemické situace, což se odrazilo i u některých 

žáků a jejich zapojení do on-line vzdělávání. Jde vidět, že většině chyběl zaběhnutý řád a systém, které 

u prezenční výuky mají.                                                                             
Mgr. Monika Smržová 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové skupiny matematiky a informatiky 

 
Využívali programy na internetu, šablony - p. Habáníková, p.  Němečková. Příprava na přijímací 

zkoušky probíhala od října formou školního klubu do konce dubna i formou online přípravy   každý 

týden včetně jarních prázdnin - p. Habáníková 

  

            Žákům dáváme možnost online konzultací v matematice na procvičení a vysvětlení učiva po 

domluvě s vyučujícím matematiky. Žákům 9. ročníku byla dána v dubnu možnost konzultací k 

přijímacím dopoledne ve škole pod vedením p. Šojdrové za český jazyk a p. Habáníkové za 

matematiku. 

           Snažili jsme se zapojit žáky i do online soutěží – do Matematické olympiády - 9.ročník - účast 

pouze ve školním kole a Matematického klokana od 3. ročníku po 9. ročník, což se nám podařilo i letos. 

           Ukazujeme v hodinách využití matematiky v praktickém životě – např. finanční matematika v 

9. ročníku, procenta v 7. ročníku…, Excel v 8. ročníku. 

           Do poloviny měsíce října, díky coronaviru a distanční výuce jsme opakovali a procvičovali učivo 

z druhého pololetí loňského školního roku a upravili jsme i podle toho tematické plány. 

           Při odvolání rodičů proti známce z předmětu bude žák přezkoušen do 10 dnů od odvolání. 

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

Nepracujeme v blocích   - 1x týdně mají žáci geometrii. Ve výuce jsme se snažili využívat informační 

a komunikační technologie podle daného učiva – např. v 8. ročníku Excel a matematické výpočty v 

něm, grafy ve slovních úlohách z praxe. 
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1. Informatika:  

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

soutěží ve všech oblastech daného předmětu, pokud jsou v daném školním roce pořádány. Všichni 

žáci školy se učí pracovat na Teamsech. Mají i možnost konzultací v informatice po domluvě s 

vyučujícím informatiky – v době prezenční výuky byly hodně využívány.  
                                                                                        Zpracovala: Mgr. Hana Habáníková 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové skupiny cizích jazyků  

 
     Školní rok 2020/2021 byl z důvodu převažující distanční výuky velmi náročný na výuku cizích 

jazyků. Vyučující využili veškeré techniky, internetu, podpory a možností Teams apod. k rozvoji všech 

žádoucích jazykových oblastí, tzn. složky mluvené, psané, čtené i poslechové. Při mimořádném 

pracovním nasazení učitelů a aktivity a snahy žáků se učivo jednotlivých ročníků nakonec podařilo 

zdárně zvládnout.  

     Formou on-line jsme se zapojili i do jazykových soutěží, kterých se pravidelně účastníme. V únoru 

se uskutečnilo školní kolo soutěže Olympiáda z anglického jazyka.  Kategorii 6. a 7. tříd reprezentovali 

Dorota Bublíková, Rozálie Ondrášová, Ondřej Mančík, |Elen Knotková, David Miča, Tomáš Matoušek 

a František Šafra. Vítězem se stal David Miča, který překvapil svým přirozeným a po stránce 

výslovnostní, lexikální i gramatické vynikajícím projevem, odmítl však postoupit do okresního kola. 

Za starší kategorii, tzn. 8. a 9. třídy, soutěžilo pět děvčat - Tereza Kročilová, Nela Stehlíková, Eliška 

Galušková, Natálie Bartošová a Kristýna Dufková. Všechna děvčata bravurně prošla náročným 

gramatickým testem a porozuměním slyšenému textu. Jejich slovní zásoba, rychlost a obratnost 

spontánní komunikace dosahovaly při popisu obrázků a konverzaci na dané téma až úrovně střední 

školy. Do okresního kola postoupila Kristýna Dufková, která zde získala 8. místo z 21 žáků.  

     Zcela mimořádnými jazykovými znalostmi a dovednostmi anglického jazyka disponuje žákyně 

Samantha Thibedeau, která k nám letos nastoupila do 6. ročníku. Pochází z dvojjazyčné rodiny a část 

dětství strávila v USA. Po domluvě s PPP bychom jí od příštího školního roku chtěli nabídnout 

individuální vzdělávací plán pro nadané žáky. 

     Okresní kolo soutěže Olympiáda v německém jazyce pořádala rovněž on-line formou Mgr. Marcela 

Josefíková. Proběhlo v dubnu a zapojili se do něj kromě našich třech žaček 8. ročníku (Nela Stehlíková, 

Kristýna Dufková, Karolína Gregůrková) také soutěžící ze ZŠ Sportovní Uherské Hradiště, ZŠ Nivnice, 

ZŠ Prakšice, ZŠ Vlčnov, ZŠ Unesco Uherské Hradiště a studenti Gymnázia Uherské Hradiště. Žáci 

porovnávali své dovednosti při poslechovém testu, popisu obrázků a konverzaci na vylosované téma. 

Nela Stehlíková získala krásné 4. místo.  

     Projekt Erasmus KA2 – Shrink your ecological footprint byl v důsledku pandemie o 1 rok 

prodloužen. Zbývající mobility se uskuteční v termínu prosinec 2021– duben 2022.  

     Byla podána žádost na zahraniční vzdělávací mobility pro 14 pedagogů. Projekt je financován 

Erasmem.  Výsledky budou známy v červenci 2021.  

 
Mgr. Martina Šojdrová                                                                                                                           
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Hodnocení činnosti environmentální výchovy  

 

Environmentální výchova je začleněna do všech vzdělávacích oblastí. Na její realizaci se podílení 

všichni vyučující. V letošním školním roce se však kvůli distanční výuce nemohly uskutečnit různé 

besedy, exkurze, sběr papíru, přírodovědné soutěže a jiné činnosti související s environmentální 

výchovou.  

Formou on-line se naše škola zúčastnila 55. ročníku Biologické olympiády. Do únorového školního 

kola mladší kategorie Bi-olympiády se zapojili především žáci 6. ročníku (Kristýna Tomancová, 

Samantha Thibedeau, Rozálie Mikušová, Adam Janisík), ve starší kategorii pak žákyně 8. ročníku 

(Adriana Koníčková, Karolína Gregůrková). Do krajského kola postoupila z mladší kategorie Kristýna 

Tomancová, která obsadila 7. místo ze 43 zúčastněných. Toto kolo proběhlo 1.května 2021 přes 

Teamsy.  

Po návratu na prezenční výuku se žáci 2. stupně v rámci enviromentální výuky zúčastnili poznávacích 

přírodovědných vycházek po okolí školy. Měli možnost seznámit se s naučnými stezkami, prošli část 

Havřické a Maršovské stezky. Na naučných stezkách se seznámili především s faunou a florou této 

oblasti. 

V průběhu školního roku 2020/2021 byla v atriu školy zrealizována naučná školní zahrada, ve které je 

řada zajímavých prvků. Najdeme tady např. hmyzí domeček, geologickou zahradu, různé dřeviny, 

vyvýšené záhony, masážní chodníčky aj.  

 
Zpracovala: Michaela Chovancová, metodička pro environmentální výchovu 

                    

 

 

Hodnocení činnosti v předmětu tělesná výchova  

 
Tělesná výchova ve škole byla tak jak ji známe jenom pár měsíců. Na každém jednotlivci tak bylo, aby 

sportoval sám případně s rodiči nebo kamarádem. Jako určitá náhrada za tělesnou výchovu byla 

žákům nabídnuta online konzultace, kterou někteří využili a tímto je schválím za projevený zájem a 

snahu na sobě pracovat. Jako další možnost bylo žákům zasláno několik videí s možnostmi tréninku i 

v domácích podmínkách. Často jsem od svých žáků dostával zprávy, jak který den sportovali. 

Nejčastěji si žáci našli zálibu v chůzi, běhu a silovém cvičením s vlastním tělem. Všechny tyto 

pohybové činnosti jsou velmi vhodné pro jejich další fyzický rozvoj. Věřím, že v příštím školním roce 

bude zase možnost cvičit a mít společnou radost z pohybu ve školních hodinách tělesné výchovy. 

 
  Zpracoval za kabinet Tv Mgr. Tomáš Smetana 

 

 

Hodnocení činnosti školní družiny  

 
V letošním školním roce jsme poprvé v ZŠ Na Výsluní otevřeli čtyři oddělení ŠD. Ve všech čtyřech 

odděleních se pracovalo podle týdenních tématických plánů. Celkem bylo přihlášeno 101 dětí. 

Jednotlivá oddělení vedly vychovatelky: Kubáníková Barbora, Librová Hana, Schusterová Romana a 

čtvrté oddělení vedl téměř celý rok pan učitel Tomáš Smetana. 

Začátek školního roku byl ovlivněn tím, že se kvůli karanténě odložil nástup dětí do družiny.  
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I přes to, že během školního roku bylo kvůli epidemiologické situaci několikrát nařízeno distanční 

vzdělávání, jsme stihli i v družině uspořádat několik hezkých společných akcí a aktivit:  

- podzimní tvoření - tvoření z přírodnin a listí 

- Mikulášská nadílka v ŠD – návštěva Mikuláše a malá nadílka 

-vánoční tvoření - malé vánoční dílničky v jednotlivých odděleních 

- malování na kamínky - malování putovních kamínků pro radost 

- karneval ŠD - taneční odpoledne plné zábavy a hudby - opět proběhlo v jednotlivých odděleních 

- stavění sněhuláků - Sněhuláci pro Afriku - touto hezkou akcí jsme si užili krásné odpoledne a ještě 

finančně podpořili nadaci kola pro Afriku. Také jsme poslali fotku našeho nejlepšího sněhuláka do 

soutěže na fb a tuto soutěž jsme vyhráli. Odměnou nám byla krásná africká soška.  

- atletická olympiáda a netradiční atletická olympiáda 

- oslava Dne dětí s opékáním špekáčků 

Velká škoda je, že neproběhly v tomto školním roce tradiční okrskové soutěže školních družin: 

recitační soutěž, florbalový turnaj, výtvarná soutěž, přehlídka malých zpěváků, dopravní soutěž a 

atletická olympiáda. 

V době distanční výuky opět probíhala v odpoledním čase také on-line školní družina, ve které se 

dětem věnovaly paní vychovatelky – s dětmi jsme společně ,,na dálku” vyráběli různé výrobky z 

papíru, hráli hry a povídali si.   

V průběhu školního roku se ve školní družině podílely na vzdělávání dětí také paní asistentky, za což 

všem velmi děkuji. 

Zpracovala: Romana Schusterová, vedoucí vychovatelka 

 

 

Hodnocení činnosti dětského dopravního hřiště  
 

Letošní rok na dopravním hřišti byl stejně, jako minulý plný různých změn. Na začátku září začala 

výuka 4. tříd podle stanoveného harmonogramu. Vlivem okolností však stihla dopravní hřiště 

navštívit jen hrstka škol. Školní výuka se v průběhu října přesunula do distanční formy a veškeré 

činnosti na DDH byly pozastaveny. Většina škol, které hřiště nenavštívily, tak přišly o praktickou část 

dopravní výchovy. V březnu však vyšlo stanovisko, ve kterém BESIP povolil distanční formu výuky. 

Jednalo se o situaci, která nikdy dříve nenastala. Naše dopravní hřiště v Uherském Brodě začalo s 

výukou mezi prvními v celé České republice. Komunikace a výuka probíhala většinou přes MS Teams. 

Za sebe mohu říct, že se výuka dařila a v průběhu jsem nezaznamenal žádné problémy s komunikací 

a podobně. Děti skvěle reagovaly a šlo vidět, že je to pro ně příjemná změna a zpestření klasické 

distanční výuky. Od jara už na DDH mohla na plno začít klasická výuka, tak jak ji známe a děti si tak 

mohly všechny dopravní situace vyzkoušet přímo na hřišti. Distanční výuka se podepsala také na 

mírnějším hodnocení při plnění zkoušek na průkaz cyklisty, které letos úspěšně zvládlo téměř 500 

žáků 4. tříd. Mezi čtvrťáky bylo i několik žáků 5. tříd, které v minulém roce vlivem zavřených škol 

nedostali šanci průkaz dostat. Osobně výuku v tomto školním roce přes všechny změny hodnotím, 

jako velmi zdařilou a pevně doufám, že dětem dala potřebné základy pro bezpečné zvládání 

dopravních situací. 
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Každoročně konaná dopravní soutěž Mladý cyklista, kterou mělo v tomto roce hostit naše DDH, byla 

stejně jako většina společných akcí zrušena. Nahrazena byla online formou soutěže. Mladší i starší 

kategorie dostaly za úkol vytvořit naučné video nebo prezentaci na cca 3-5 minut. Obě kategorie mají 

možnost vybírat ze 6 různých témat. Každou kategorii tvoří vybraní žáci (2 dívky a 2 chlapci). Po 

týmové domluvě si zvolí jedno z témat a společně vymyslí, jakým způsobem bude nejlepší téma 

odprezentovat. Uzávěrka soutěže je na konci září příštího školního roku. 

                                                                                                             Zpracoval: Mgr. Tomáš Smetana 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2020/2021 

 

I přes atypický průběh školního roku 2020/2021 se činnost výchovného poradce, oproti rokům 

předešlým, mnoho nezměnila.  
Během celého roku, i v době distanční výuky, probíhaly průběžně: 

1. Evidence žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními (PO). 

2. Informování rodičů těchto žáků o potřebě návštěvy PPP, SPC nebo SVP kvůli novým 

zprávám a vyšetřením. 

3. Informování vyučujících o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními a seznámení s IVP 

těchto žáků a místě uložení těchto dokumentů. 

4. Podepisování IVP a příslušných formulářů rodiči žáků s přiznanými PO. 

5. Zasílání vyhodnocení PO a IVP žáků příslušnému školskému poradenskému zařízení. 

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

7. Pohovory s žáky s problémovým chováním v době prezenční části výuky. 

8. Výchovné komise se zákonnými zástupci žáků i žáky samotnými, kteří vykazovali během 

distanční výuky značnou absenci, či neplnění školních povinností. 

9. Účast na případové komisi na MÚ ohledně žáků(žákyň) s mimořádnými výchovně 

vzdělávacími obtížemi. 

10. Spolupráce se školní psycholožkou a metodikem prevence. 

11. Podílení se na přípravě IVP během roku (při nové zprávě s PPP či SVP). 

12. Komunikace se školními poradenskými zařízeními. 

13. Spolupráce s třídními učiteli na vypracovávání příslušných dokumentů. 

14. Konzultace s vyučujícími o naší činnosti související s inkluzí. 

15. Vypracování závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2020/2021. 

Zpracoval Mgr. Vítězslav Janča 

 

B) Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Spolupráce a komunikace s rodičovskou veřejností je realizována těmito formami: 

 

✓ osobní setkávání pedagogů a zákonných zástupců v minimální míře s ohledem  

na epidemiologická opatření 

✓ telefonická komunikace 

✓ on-line rodičovské schůzky 
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✓ mimořádné rodičovské schůzky pouze v začátku školního roku 

✓ konzultační odpoledne 

✓ e-mailová pošta 

✓ písemná korespondence 

✓ komunikace prostřednictvím elektronické žákovské knížky  

 

Pokud to šlo, tak 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.  

 

 

C) Spolupráce školy s dalšími subjekty  

Škola je otevřeným organismem.  

1. V oblasti organizace a řízení tradičně spolupracujeme 

• Městský úřad odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

• Městský úřad odbor životního prostředí 

• Městský úřad odbor sociálních věcí 

• Městský úřad odbor majetku města 

• Česká školní inspekce 

• Krajská hygienická stanice 

• NIDV – Národní institut pro další vzdělávání Praha 

• Pracovní úřad 

• Finanční úřad 

• Zdravotní pojišťovny 

• Okresní správa sociálního pojištění 

• Kooperativa, pojišťovna 

• Rada školy 

• NAEP – Národní agentura pro evropské vzdělávání 

 

 

2. V oblasti odborné pedagogiky, psychologie, sociální péče spolupracujeme 

• Speciální pedagogické centrum HELP 

• PPP (pedagogicko-psychologická poradna) 

• Školní psycholožka 

• Obvodní a speciální lékaři, pedopsychiatr 

• Odbor sociálních věcí 

• Policie České republiky 

• Městská policie Uh. Brod 

• DDM (Dům dětí a mládeže) 

• Ostatní základní školy 

• Střední školy 
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3. V oblasti široké veřejnosti spolupracujeme 

• Rodiče 

• veřejnost 

• SRPDŠ (sdružení rodičů a přátel dětí školy) 

• Tisk 

• Televize 

D) Modernizace materiálně-technických podmínek školy 

 
V průběhu školního roku a hlavních prázdnin školního roku 2020-2021 probíhaly následující 

významné projekty: 

 

1) Rekonstrukce střechy  - financováno z prostředků zřizovatele 

2) Výmalba školy v celkové částce 100 tisíc korun. 

3) Rekonstrukce šaten pro žáky 1.ročníku, v celkové částce 50 tis. Kč. 

4) Nábytkové vybavení - Vybavení nábytkem Školního poradenského pracoviště a zařízení 

kanceláře zástupce  ředitele školy v celkové částce 200 tis.Kč. 

5) Nákup počítačové techniky do učebny informatiky (20ks notebooků) a do kabinetů učitelů (15 

ks dokovacích stanic) a osobní pc pro pedagogické pracovníky v celkové částce cca 800 tis. Kč. 

6) Rekonstrukce odpadů a kanalizace, stupaček – cca 230 tis. Kč. 

7) Dále probíhala běžná údržba jako opravy podlah a podobně100 tisíc. Kč.  

 

Zpracovala PaedDr. Dagmar Bistrá 

 

 

 

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