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2)  Základní údaje o škole 

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

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

IZO školy: 102 743 266  základní škola 

Součásti školy a jejich 

IZO: 

školní družina                   119 100 479 

školní klub                         119 100 941 

školní jídelna                     103 267 808  

dětské dopravní hřiště  

IČO: 70 932 310 

DIČ: 338 -70932310 

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

okres Uherské Hradiště, IČO: 00 291 463 

Ředitelka školy, 

statutární orgán: 

PaedDr. Dagmar Bistrá 

nám. Svobody 937, 688 01 Uh. Brod 

pověřena zřízením od 1. 8. 2000 do 31.7.2012,  

potvrzena ve  funkci po konkurzu k 1.8.2012 

konkurz – červen 2000, květen 2012 

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

Statutární zástupce 

ředitelky: 

Mgr. Šárka Votavová 

Jabloňová 2470, 68801 Uh. Brod 

výběrové řízení – květen 2006 

jmenována do funkce: 1. 8. 2006 

Kontakt na zařízení: Tel.: 572 634 460 

e-mail: dagmar.bistra@zsvysluni.cz 

web:www.zsvysluni.cz 

Založení školy: 1.9.1976 

Zařazení do rejstříku 

škol: 

poslední změna v zápisu 1. 9. 2009 

Identif. číslo ředitelství: 600 124 541 

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

ze dne 26.2.2018, na období 2018-2020 

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

Ing. Rostislav Rajchl                                             za zřizovatele, člen/ jmenování 26.2.2018 

Pavel Apoštol                                          za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 21.11.2017 

Gabriela Krajsová                                   za zákonné zástupce žáků, člen/ volba 21.11.2017 

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

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

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

 

 

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

 

1. –9. ročník 

 

vyučujeme dle  

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

 

ŠVP ZV  „Otevřená škola“ 

 

 

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

záměrů vzdělávacích programů a přihlíží k pedagogickým a psychologickým zvláštnostem 

žáků. 
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4) Charakteristika školského zařízení 

 

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

Zahájení provozu školy proběhlo ve školním roce 1976-1977.   

Škola je zcela zrekonstruovaná: 
➢ V letech 2008 a 2009 byla uskutečněna zásadní rekonstrukce budovy – zateplení a kompletní 

výměna oken.  

➢ Průběžně jsou modernizovány především odborné učebny školy, významná byla 

rekonstrukce odborných učeben v roce 2009 z dotací ROP EU (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.   

 

 

Prostorově a materiálně je škola nadstandardně vybavena 

 

Počet žáků: 249 (k datu 9. 10. 2019) 

Počet tříd:  13 

Počet oddělení školní družiny: 3 

Počet oddělení školního klubu: 1 

Počet učitelů: 21 

Počet vychovatelek: 4 

Počet asistentek: 5 

Počet správních zaměstnanců:  10 

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 

13 249 19,2 3 1 / 12 

 

 

 

 

 

Počty žáků ve třídách 

 

třída 
počet 

chlapců 
počet dívek počet žáků celkem 

0.A(příprav. třída) 10 5 15 

1.A 12 10 22 

2.A 12 11 23 

2.B 8 2 10 

3.A 7 12 19 

4.A 14 10 24 

5.A 11 16 27 

6.A 12 4 16 

7.A 17 17 27 

8.A 13 6 19 

8.B 12 6 18 

9.A 9 5 14 

9.B 8 6 14 

celkem 139 110 249 

 

třída počet chlapců počet dívek počet žáků celkem 

1.stupeň 74 66 140 

2.stupeň 65 44 109 

celkem: 139 110 249 
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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 účastní řady kulturních a výchovných programů, 

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

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

výchovně-vzdělávacích pořadů a divadelních představení. Školní družina nabízela zájmové aktivity 

žákům od 1. do 5. ročníku, školní klub je její alternativou převážně pro žáky 2. stupně školy, tzn. od 6. 

do 9. ročníku a tradičně se v něm pracovalo formou nezávazných nabídkových činností, tak i formou 

pravidelné celoroční činnosti v kroužcích.  

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

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

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

Výchovné poradenství Výchovné poradenství žákům spolu s individuálními potřebami v procesu 

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

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

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

zajištěním asistenta pedagoga. Závažnější výchovné ale i osobní problémy žáků ve spolupráci 

s třídními učiteli řešila výchovná komise školy za pomoci školní psycholožky paní Mgr. Alice 

Kutnarové.  

Pracovníci školy 

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

součástí školy zabezpečují správní zaměstnanci.  

Vybavení školy 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

škola Újezdec. 

Lyžařský kurz  

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

děti sedmého ročníku součástí povinného výukového plánu, žáci z prvního stupně jej mají jako 
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nabídkový. Pro ostatní ročníky jde o kurz doškolovací.  Žáci měli také možnost v tomto školním roce 

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

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

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

Individuální vzdělávání 
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.  

 

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 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. V srpnu 2020 

zorganizoval pro děti sportovní kemp v Chorvatsku. 

 

6)  Organizace a provoz školy 

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

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

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

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

 

Rozpis vyučovacích hodin: 

Přehled odborných pracoven:  

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

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

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

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

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

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

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

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

9. učebna výtvarné výchovy 

     10. cvičná kuchyně  

                                                                           11. učebna zeměpisu 

                                                                           12. učebna hudební výchovy 

                                                                           13. pracovna fyziky a chemie 

                                                                           14. pracovna biologie 

                                                                           15. dílna pro výuku s technickými materiály 

                                                                           16. učebna přírodovědných předmětů pro 1. stupeň 
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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. 

V roce 2019-2020 pracovalo na škole celkem 12 kroužků školní družiny a školního klubu. 

 

Číslo Název kroužku Jméno vedoucího Týdenní čas.dotace  

1. Cvičení z matematiky Mgr. Jana Němečková 1 

2. Basketball  
Mgr. Petra Balijová  

Ing. Tomáš Krejčiřík 
8 

3. Cvičení z českého jazyka Mgr. Monika Smržová 2 

4. Logopedická péče 2. ročník Mgr. Anna Krajči 1 

5. 
Čtenářské dílny pro  

2. ročník 
Mgr. Hana Hráčková 1 

           

6. 
Keramický kroužek Mgr. Radka Benešová 1 

7. Žákovský parlament Mgr. Jana Němečková 1 

8. Aktivní nudění ve škole Mgr. Jan Smrtka 2 

9. Zájmové aktivity ŠK Barbora Kubáníková 15 

 

Školní jídelna 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Dopravní hřiště  

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

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

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

výuku a výcvik dopravní výchovy. V roce 2018 byla provedena první etapa rozsáhlé rekonstrukce, 
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která zahrnovala zvětšení venkovní výukové plochy, nové svislé i vodorovné dopravní značení, nové 

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

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

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

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

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

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

výchovu. 

 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy 

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

2019 proběhla formální schůzka na úrovni rodičů a učitelů  při třídnických schůzkách, zde byli zvoleni 

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

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

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

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

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

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

 

Péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami 

Nadané děti  

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

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

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

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

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

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

dovedností  také kroužek zaměřený na rozšiřující učivo v matematice. 

 

Péče o děti se specifickými obtížemi při učení 

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

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

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

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

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

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

se dařilo částečně kompenzovat některé specifické obtíže.  

 

 

 

 

 

 

 



       www.zsvysluni.cz 

11 

 

 

Zpráva o pořádaných kulturních akcích ve školním roce 2019/2020 

 
 

Listopad 

• divadelní představení Saturnin, Městské divadlo Zlín, pro žáky 8. a 9. ročníku 

• divadelní představení Pan Kaplan má třídu stále rád, Městské divadlo Zlín, pro žáky 6. a 7. 

ročníku 

• divadelní představení Maková panenka, divadlo Slunečnice Brno, pro žáky 1. stupně, DK 

Uherský Brod 

 

Prosince  

• Dětský jarmark v rámci projektu Abeceda peněz, prodej výrobků žáků IV.A třídy od 14.00 

hodin na Masarykově náměstí 

• Vánoční akademie žáků, pro rodiče a přátele školy, od 15.30 hod ve velkém sále Domu kultury 

Uherský Brod 

 

Leden  

• divadelní představení Hrátky s čertem, Městské divadlo Zlín, pro žáky 1. - 5. stupně 

• pořad Třicet let svobody, věnovaný Sametové revoluci, Ziggy Horváth, pro žáky 2. stupně, kino 

Máj 

• divadelní představení ZUŠ Uh. Brod, pro žáky V.A 

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

 

Únor 

• školní kolo recitační soutěže, pro žáky 1. stupně 

• divadelní představení Tudle nudle, pro žáky 0.A, Dům kultury Uherský Brod   

 

 

V letošním školním roce byl počet navštívených kulturních akcí omezen pouze na akce pořádané 

v prvním pololetí. Naplánované návštěvy kulturních akcí se ve druhém pololetí neuskutečnily 

z důvodu uzavření škol.  

Při výběru kulturních a vzdělávacích akcí využíváme nabídky pořadů pro žáky 1. a 2. stupně základní 

školy z oblasti hudební, literární a výtvarné tvorby. Využíváme možnost návštěvy pořadů pořádaných 

na Domě kultury v Uherském Brodě, projekcí kina Máj v Uherském Brodě, výstav a akcí v Muzeu J. 

Komenského Uherský Brod.  

Nově jsme zařadili návštěvy divadelních představení pro školy v Městském divadle Zlín, které se 

setkaly s velkým ohlasem jak u žáků, tak i u vyučujících. 

Velmi pozitivně bylo hodnoceno žáky 1. stupně divadelní představení divadla Slunečnice Brno. 

V letošním roce bylo aktuální téma Sametové revoluce, které připomněl zajímavě zpracovaný pořad 

Ziggyho Horvátha Třicet let svobody. 

Všechny navštívené pořady byly na velmi dobré úrovni a přinesly žákům plné kulturní obohacení. 

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

            Celkový počet pracovníků školy  (viz. výkaz o ředitelství škol říjen 2019) 

 

ŠKOLA  (závazné ukazatele na rok 2019) 

Povolený přepočtený počet celkem 32,5 

Skutečný počet zaměstnanců celkem (osob) 47 

 

pracovní zařazení        počet pracovníků počet mužů             počet žen 

Ředitelka 1 0 1 

Zástupkyně ředitelky 1 0 1 

Výchovný poradce  2 1 1 

Metodik prevence 1 0 1 

Asistenti pedagoga 5 1 4 

Učitelé (včetně výše) 21 3 18 

 
 

 

ŠKOLNÍ DRUŽINA–ŠKOLNÍ KLUB vychovatelky   (závazné ukazatelů na rok 2019) 

Skutečný počet zaměstnanců 4 

Dohody 0 

 
 

pracovní zařazení       počet pracovníků 

Vedoucí vychovatelka 1 

Vychovatelka 3 

 
 

 

ŠKOLNÍ JÍDELNA (závazné ukazatele na rok 2019) 

Skutečný počet zaměstnanců 10 

 
 

pracovní zařazení      počet pracovníků 

Vedoucí jídelny 1 

Vedoucí kuchařka 1 

Kuchařka 7 

Administrativní pracovnice 1 
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SPRÁVNÍ ZAMĚSTNANCI  (závazné ukazatele na rok 2019) 

Skutečný počet zaměstnanců 10 

Hrazeno z provozních zdrojů (úklid) 1 

 
 

pracovní zařazení     počet pracovníků 

Školník 1 

Hospodářka 1 

Pracovnice úklidu 5 

Správce DDH 1 

Asistentka 1 

Účetní 1 

 

Věková struktura pracovníků  

Počet pracovníků 

Věkové rozmezí učitelé 
Vychovatelky

/ asistenti 

správní 

zaměstnanci 
pracovníci ŠJ 

29 let 4 3 - - 

30 – 39 let 4 1 - 2 

40 – 49 let 6 2 3 3 

50 let až do vzniku nároku na SD 7 1 7 5 

Důchodci - 1 - - 

Průměrný věk 42,3 37,8 53,4 48,2 

 

 

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. Bruštíková Barbora - ZŠ Bistrý Vítězslav Horáčková Dagmar 

4. Gajdůšková Kristýna, Mgr. - 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 Kulanovičová Lenka Olivová Sylva 

8. Hrubošová Renata, Mgr. - ZŠ Řiháková Ludmila Pummerová Martina 

9. Chovancová Michaela, Mgr. - ZŠ Steinerová Jana Stašková Zuzana 

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

11. Josefíková Marcela, Mgr. - ZŠ   

12. Krajči Anna, Mgr. - ZŠ   

13. Kubáníková Barbora - ŠD   

14. Kůdelová Martina, Mgr. - ZŠ   

15. Librová Hana - ŠD   

16. Moravcová Jana, Mgr. - ZŠ   
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17. Nášelová Taťána, Mgr. - ZŠ   

18. Němečková Jana, Mgr. - ZŠ   

19. Pištěcká Klára, Mgr. - ŠD   

20. Popelková Bahulíková Vladimíra - ZŠ   

21. Schusterová Romana - ŠD   

22. Smetana Tomáš, Mgr. – ZŠ   

23. Smějsíková Denisa, Ing. - ZŠ   

24. Smrtka Jan, Mgr. - ZŠ   

25. Smržová Monika, Mgr. - ZŠ   

26. Svobodová Dagmar – ŠD   

27. Šmilauerová Iva - ZŠ   

28. Šojdrová Martina, Mgr. - ZŠ   

29. Toralová Kamila - ZŠ   

30. Votavová Šárka, Mgr. – ZŠ   

 

 

 
 

 

 

Dílčí popis pedagogických pracovníků  

 

Všichni zaměstnanci  muži ženy celkem 

Počet 6 44 50 

Ped.prac 

os.čís. 

Pracovní 

zařazení,funkce 
Úvazek Kvalifikace 

Roků ped. 

praxe 

033033 ředitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1. a 2.st. 30 

033020 učitelka 0,864 Učitelství pro ZŠ, 1.st.  15  

033006 učitelka 0,5 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 31 

033007 učitelka 1,0 Učitelství předškolní pedagogika 5 

033008 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 0 

033009 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 36  

033010 učitelka 1,0 Učitelství předškolní pedagogika 16 

033011 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 28  

033012 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 28  

033013 učitel 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 26  

033014 učitelka 0,818 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 22  

033015 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 2  

033016 učitelka 0,909 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 13  

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

033018 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st., spec. ped. 6 

033019 učitelka 0,91 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 14  

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

033022 speciální pedagog 1,0 Speciální pedagogika 14 

033023 učitelka 0,909 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 14  

033024 učitelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 21  

Okomentoval(a): [SJ1]: úprava: Dílčí popis pedagogických 

pracovníků  - roků ped. praxe 
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Pedagogové muži ženy celkem 

Počet 4 26 30 

 

 
Pedagogové – učitelé, vychovatelé, asistenti 

 

Přehled specializací učitelů v jednotlivých předmětech 

 

Předmět muži ženy celkem 

Český jazyk 0 5 5 

Anglický jazyk 0 1 1 

Německý jazyk 0 1 1 

Matematika 0 2 2 

Občanská výchova / Výchova k občanství 0 1 1 

Tělesná výchova 2 2 4 

Zeměpis 0 1 1 

Dějepis 0 2 2 

Přírodopis 0 0 0 

Hudební výchova 0 1 1 

Výtvarná výchova 0 1 1 

Fyzika 0 0 0 

Chemie 0 0 0 

Výchova ke zdraví 0 1 1 

Praktické činnosti / Informatika 0 1 1 

Učitelství pro 1.stupeň 0 9 9 

Vychovatelství 0 4 4 

 

 

 

 

033002 zástupkyně ředitelky 1,0 Učitelství pro ZŠ, 1.st. 31 

033026 vychovatelka 1,0 Učitelství MŠ 2  

033025 vychovatelka/učitelka 0,5 Středoškolské s maturitou 0 

033027 vychovatelka 1,0 Učitelství pro ZŠ, 2.st. 0 

033003 vedoucí vychovatelka 1,0 Vychovatelství 22 

033029 asistent pedagoga DPP Asistent pedagoga 3 

033030 sistent/učitelka 1,0 Asistent pedagoga 2  

033031 asistentka 0,375 Asistent pedagoga 44 

033032 asistentka pedagoga 1,0 Asistentka pedagoga 4  

033034 asistentka pedagoga 1,0 Asistentka pedagoga 2  
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Stážisté na odborné praxi ve škole ve školním roce 2019/2020 

 

 Jméno a přímení Zařazení Období Vyslán z: 

1. stážista – praktikant 1 ZŠ 1.11. – 29.11.2019 PdF UP Olomouc 

 

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 

033036 vrátná 0,7 SOU 

033039 vrátná 0,7 ÚSO, průmyslová škola 

033037 uklízečka 1.0 SŠ  

033038 uklízečka 0,7 SOU 

033044 uklízečka 1.0 SOU 

033040 uklízečka 1.0 SOU 

033035 uklízečka  1,0 SOŠ 

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 2 20 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  

2019 – 2020 
1 15 1 22 2 33 1 19 1 24 1 27 7 140 

předpoklad  

2020 – 2021 
0 0 3 44 1 22 2 32 1 22 1 24 8 144 

 

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  

2019 – 2020 
1 16 1 27 2 38 2 28 6 109 

předpoklad  

2020 – 2021 
2 37 1 16 2 29 2 38 7 120 

 

3. Školní družina + školní klub 

 

Školní rok 
školní družina školní klub 

odd. žáci odd. žáci 

stav 2019 – 2020 

(k 31.10.2019) 
3 90 1 127 

předpoklad  

2020 – 2021 
4 110 1 100 

 

 4. Zápis do 1. tříd pro školní rok 2020/2021(stav ke 30.4.2020) 

 

 Zapsáno 44 

 Odklady 1 
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5. Počet žáků s podpůrnými opatřeními v jednotlivých ročnících 

 

 StPO 1 StPO 2 StPO 3 Celkem 

0.r   1 1 

I.A   1 1 

II.A  3 2 5 

II.B   10 10 

III.A 1  1 1 

IV.A  8 1 8 

V.A   1 1 

VI.A  1  1 

VII.A  7  7 

VIII.A  5 1 6 

VIII.B  4 2 6 

IX.A  0 0 0 

IX.B  0 0 0 

    46 

 

9) Výsledky vzdělávání a výchovného působení 

Údaje o výsledcích vzdělávání 

 

Ročník 

Počet 

Žáků 

Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifikováno 

Opravné 

zkoušky 

k 1.9.201

9 
I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. I.pol. II.pol. 

I.p

ol 
II.pol 

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

2. 33 32 32 0 0 0 0 0 0 0 0 

3. 19 18 19 0 1 0 0 0 0 0 0 

4. 24 18 19 4 2 1 2 0 0 0 0 

5. 27 12 15 13 10 0 0 0 0 0 0 

6. 16 2 4 13 11 1 1 0 0 0 0 

7. 27 8 11 17 17 2 0 1 0 0 0 

8. 38 12 18 24 16 1 3 0 0 0 0 

9. 28 9 16 18 12 0 0 1 0 0 0 

Celkem 234 133 156 89 69 5 6 2 0 0 0 

 

Pozn.: součet žáků s vyznamenáním, prospělo, neprospělo, neklasifikováno neodpovídá celkovému 

počtu žáků z důvodu přestupů v průběhu roku 
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Pochvaly, výchovná opatření, snížené známky z chování udělené ve školním roce 2019-2020 

 

Celkem uděleno:                                                   

Pochvaly (pozitivní kázeňská opatření) 68 

Ostatní negativní kázeňská opatření  28 

      z toho napomenutí třídního učitele 10 

      z toho důtka třídního učitele 9 

      z toho důtka ředitelky školy  5 

      z toho 2. stupně z chování 2 

      z toho 3. stupně z chování 2 

 

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. 818 37,2 475 21,6 0 0 0 0 

2. 1162 39,3 511 16,0 0 0 0 0 

3. 469 26,1 282 14,1 0 0 0 0 

4. 717 31,2 492 21,4 10 0,4 0 0 

5. 994 39,8 443 17,7 3 0,1 0 0 

6. 786 49,1 324 20,3 0 0 0 0 

7. 1501 53,6 698 24,9 2 0,1 0 0 

8. 2045 55,3 855 23,2 53 1,4 0 0 

9. 1686 60,3 902 32,2 1 0,1 0 0 

Celkem 10178 43,5 4982 21,3 69 0,2 0 0 

 
Zpracovala Mgr. Šárka Votavová 
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Rozbor školní úrazovosti 2019/2020 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo ve škole zaznamenáno a v knize školních úrazů zaevidováno 34 

žákovských úrazů. Odškodněno bylo 15 úrazů. Nejvyšší počet úrazů se stal v tělesné výchově, 

v tělocvičně. Počet úrazů školního roku 2019/2020 se s minulým školním rokem snížil o 7 úrazů, tuto 

skutečnost však nelze zcela porovnávat z důvodu předčasného ukončení školní docházky a přechodu 

na distanční výuku. V tomto školním roce měli chlapci dvojnásobný počet úrazu než děvčata a stále 

převažuje více úrazů na druhém stupni. Taktéž se zvýšil počet úrazů během přestávek. 

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 0 

Těžké 0 b) přestávka 9 

Hromadné 0 c) pobyt ve školní družině + klub 2 

Ostatní 34 d) pobyt ve školní jídelně - 

Celkem 34 e) práce při praktických činnostech - 

 f) tělesná výchova 20 

2. Třídění úrazů dle části školy g) lyžařský výcvik - 

Škola 28 h) plavecký výcvik 1 

Školní družina 2 ch) sportovní soutěže 2 

Školní klub 0 i) školní výlet, exkurze - 

Školní jídelna 0 j) ostatní  - 

Jiné (stadion, …) 4 bruslení - 

  

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

Hoši 23 Počet školních úrazů 34 

Dívky 11 Odškodněných 15 

 Částka 107 850,- 

 Počet úrazů v jednání na pojišťovně - 

5. Třídění dle věku žáků Počet pracovních úrazů  

1. Stupeň ZŠ 14 Odškodněných - 

Odškodněných z minulých let - 

2. Stupeň ZŠ 20 Částka - 

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

Celková statistika  

Třída 
Počet 

žáků 

Počet přijatých 

(přihlášených ) 

 

% přijatých 

 

Počet nepřijatých 

V.A 1 0 0% 1 

VIII.A 1 1 100% 0 

IX.A 14 14 100% 0 

IX.B 14 14 100% 0 

 

 
Počet přijatých žáků 5.tříd na SŠ 0 

Počet žáků 8.tříd: 1 

Počet žáků 9.tříd: 28 

Celkem přestoupilo na SŠ 29 

 

Zvládli to! 

 
… a byli velmi úspěšní! Kdo? A co? No přece naši letošní deváťáci!  

V tomto školním roce měli všichni deváťáci z celé naší republiky významně jiné podmínky pro 

zvládnutí přijímacího řízení na střední školy než v obvyklém roce díky uzavření škol 11.března 2020 

z důvodu Covid 2019 z rozhodnutí MŠTV. Ale hlavně byli na tom všichni stejně. Je tu ovšem jedno 

ALE – naši žáci devátého ročníku je měli o něco málo lepší. A to v tom, že naše škola nezastavila tempo 

výuky od prvního dne karanténních opatření díky online výuce. A tak jsme deváťákům poskytli 

opravdu velkou pozornost a péči v přípravě na přijímací zkoušky. Ta byla ještě umocněna 3 - týdenní 

intenzivní přípravou před termínem zkoušek, kdy se vyučující profilových předmětů matematika a 

český jazyk scházeli s žáky ve škole na osobních konzultacích. Deváťáci tak chytli příležitost za pačesy 

a výsledek se dostavil. Téměř všichni se dostali na obě své vybrané školy a velkým úspěchem je 

umístění čtyř žáků na gymnázium v Uh. Hradišti a zároveň gymnázium v Uh. Brodě. Výsledkem byla 

jejich možnost vybrat si právě tu školu, o níž měli větší zájem a prokázat svou výbornou připravenost. 

 

Zajímavostí tohoto školního roku bylo, že se z 5.třídy hlásili 4 žáci na osmileté gymnázium. Tři z nich, 

kteří úspěšně splnili podmínky přijímacího řízení, se rozhodli nenastoupit a zůstat na naší škole.  
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Seznam středních škol, kam byli přijati naši žáci po ukončení povinné devítileté školní 

docházky: 

   

ŠKOLA 
POČET přijatých 

žáků na danou SŠ 

OBOR 

3letý/4letý 

Gymnázium Uherský Brod 3 0/3 

Gymnázium Uherské Hradiště 2 0/2 

Gymnázium Slavičín 2 0/2 

SPŠ Otrokovice 2 0/2 

SPŠ a OA Uherský Brod 6 2/4 

SŠPHZ Uherské Hradiště 2 0/2 

COPT Uherský Brod 1 0/1 

SOU Uherský Brod 4 4/0 

SOŠ Luhačovice 1 1/0 

SPŠ Zlín 1 0/1 

SŠ oděvní a služeb Vizovice 2 2/0 

SOŠ veterinární Kroměříž 1 0/1 

SOŠ a gymnázium Staré Město 1 0/1 

Stř. škola služeb Uherské Hradiště 1 1/0 

CELKEM 29 10/19 

 
PaedDr. Dagmar Bistrá,  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Po celou dobu jsme spolupracovali se školní psycholožkou paní Alicí Kutnarovou, s OSPODem, s 

organizací Madio. Svou činností k primární prevenci přispěl také žákovský parlament. 

Do preventivních aktivit se mohli zapojit i vyučující např. shlédnutím dokumentu V síti. 

Řada naplánovaných aktivit bohužel nestihla proběhnout, nicméně se pokusíme, abychom je 

přesunuli do následujícího školního roku. 

 

 

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

spolupráci a pomoci: 
 

Listopad: 

Kyberšikana - beseda pro 5. a 6. třídu s panem Pavlem Pakostou 

Jak se nestát obětí sociálních sítí - program pro žáky 8. a 9. tříd 

 

Prosinec: 

Sex, AIDS a vztahy – beseda pro 9. ročníky s p. Pakostou 

Vánoce v nemocnici – akce žákovského parlamentu (předání vánočních pacientům LDN v 

nemocnici v Uh. Hradišti) 

 

Leden: 

Kouření - preventivní program pro 6. třídu s p. Plškem (okresní metodik prevence) 

Kult těla - preventivní program pro 9. ročník s p. Plškem 

 

 

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

 

Datum Název akce Účastníci 

6.9.-2.11.2019 Kurz asistenta pedagoga Bartošová 

18.9.2019 Seminář k vedení projektu Výzva 2019 
PaedDr. Bistrá, Mgr. 

Kůdelová 

23.9.2019 Systematický úvod do problematiky nadání Mgr. Smrtka 

26.9.2019 Pracovní setkání metodiků prevence pro okres UH Mgr. Němečková 

5,6,8.10.2019 Matematické prostřední Mgr. Moravcová 

6.-11.10.2019 Výchova k ochraně životního prostředí Finsko PaedDr. Bistrá 

8.10.2019 Tvorba klimatu ve škole Mgr. Smrtka 

10.10.2019 Konference k primární Prevenci rizikového chování Mgr. Němečková 

17.10.2019 Regionální porada výchovných poradců ZŠ Zlín. kraje PaedDr. Bistrá, Mgr. Janča 

17.-19.10.2019 Dny globálního rozvojového vzdělávání Dny učitelů v UB PaedDr. Bistrá 

23.10.2019 Reforma financování regionálního školství PaedDr. Bistrá 

12.11.2019 Hry v hodinách matematiky Mgr. Němečková 

19.11.2019 Zákoník práce v roce 2019/2020 
PaedDr. Bistrá, Mgr. 

Votavová 

31.1.2020 Školení Office 365 Spolupracující sborovna 

Březen, duben 

2020 
Nouzová stav v pracovním právu PaedDr. Bistrá 

9.4.2020 Výuka online v prostředí Google Učebny Spolupracující sborovna 

25.8.2020 Líny učitel Spolupracující sborovna 
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13) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

Nejvýznamnější akce školy 

Slavnostní zahájení školního roku 2019/2020 

V pondělí 2.9. 2019 proběhlo slavnostní 

zahájení školního roku jako obvykle v atriu 

Muzea J.A. Komenského. Za zřizovatele školy 

pozdravil žáky, učitele a rodiče Ing. Petr Vrána. 

Po prázdninách zpět ve škole všechny přivítala 

ředitelka školy PaedDr. Dagmar Bistrá. 

Dopoledne nám svými písničkami zpříjemnil a 

všechny roztančil Kristián Šebek z divadla 

Slunečnice z Brna. 
 

 

 

 

 

 
CO NOVÉHO NA ZŠ NA VÝSLUNÍ 

Za dobu tříměsíční přestavby ještě stále nejsme ve finiši! Zatím vám předkládáme vše, co bylo před 

prázdninami a co je po prázdninách hotovo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STONOŽKOVÁ PRAHA 

Hnutí „Na vlastních nohou“ – Stonožka uspořádalo spolu se ZOO Praha výtvarnou soutěž „Nakresli 

zvíře ve znaku“, které se naše škola zúčastnila. V rámci této účasti jsme měli příležitost vydat se na 

výlet do hlavního města. Dne 16. 9. 2019 ráno naše třídy 9.A a 9.B vyrazily na cestu do Prahy. Po 

čtyřech hodinách jízdy vlakem jsme konečně dorazili do cíle. Naše první kroky v Praze směřovaly 

rovnou do Zoologické zahrady, kde na nás čekal průvodce a jeho poutavá komentovaná prohlídka o 

heraldických zvířatech. Provedl nás částí ZOO a řekl nám nejrůznější zajímavosti týkající se zvířat, 

která můžeme nalézt na různých historických i současných znacích měst nebo v erbech šlechtických 

rodů. Tato prohlídka byla velmi poutavá a každý jsme si odnesli mnoho nových informací. Další část 

dne jsme strávili v muzeu čokolády a voskových figurín. Poslední zastávkou prvního dne bylo 

obchodní centrum Palladium na Náměstí Republiky, kde jsme si nakoupili pár drobností, a pak jsme 
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se vydali hledat ubytováni „hostelElf“ na 

Žižkově. Ráno nás čekala snídaně 

formou švédského stolu, a potom jsme se 

vydali na rozhlednu Petřín. Ti 

nejodvážnější vystoupali po točitých 

schodech až úplně nahoru. Za odměnu 

se jim naskytl překrásný výhled na celou 

stověžatou Prahu. Nedaleko rozhledny 

je i Růžová zahrada a zrcadlové bludiště, 

kam jsme se neodolali zajít podívat. 

Odpoledne naše kroky zamířily na 

Pražský hrad. Když jsme pak prošli 

uličkami Malé strany až na Karlův most, shlédli jsme cestou zeď Johna Lennona, Čertovku a jiné další 

zajímavé objekty. Třetí a poslední den byl věnován návštěvě poslanecké sněmovny. Tam jsme se 

dozvěděli mnoho nových zajímavých informací a podívali jsme se, jak poslanci parlamentu jednají. 

Nakonec jsme nasedli na vlak, který nás přivezl až na nádraží do Uherského Brodu, čímž náš krásný 

třídenní výlet skončil.                                                                                                        Mgr. Jana Němečková 

 

Plavecká soutěž měst 

Ve středu 2.10. se naši žáci druhého stupně 

zúčastnili každoroční plavecké soutěže měst. 

V průběhu dopoledních hodin se na 

plaveckém bazéně v Aquaparku Delfín 

postupně vystřídali chlapci i děvčata ze 6. až 

9. třídy. Každý z dětí odplaval 100 m volným 

způsobem. Výsledný čas byl každému 

zapsán na památný diplom, který si každý 

z nich odnesl s sebou. Chtěl bych poděkovat 

všem žákům, kteří se do soutěže zapojili. 
                                            Mgr. Tomáš Smetana 

 

 

1.místo ve výtvarné soutěži 

Země očima dětí a fantazie - 

mezinárodní výtvarná soutěž 

Žáci naší školy se zúčastnili 4.ročníku 

soutěže ,,Svět očima dětí a fantazie". 

1. místo  -   Adéla Slováková za práci 

,,Leden" - kalendář v kategorii V. MŠ 

a ZŠ. 

1. místo -    žáci 7.A,B, 8.A,B za práci 

,,Masarykovo náměstí Uherský Brod" 

v kategorii VI. 

 MŠ a ZŠ - kolektivní práce. 

Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo 

dne 7.10.2019 v Městské knihovně Františka Kožíka v Uherském Brodě. Našim žákům gratulujeme.                              
Mgr. Radka Benešová 
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Okrskové kolo ve florbalu 

V úterý 23.10.2019 se naši žáci 9. ročníku 

zúčastnili florbalového turnaje na sportovní 

hale v Uherském Brodě. Do turnaje se zapojilo 

celkem 9 škol z Uherského Brodu a okolí. 

Hrálo se systémem 2 skupin (každý s každým), 

kdy z každé postupovali 2 první a ti se pak 

utkali v semifinálových zápasech. Naši chlapci 

předváděli v každém zápase velmi dobré 

výkony, ale ani to jim na postup ze skupiny 

nestačilo. 

Naše zápasy: 

ZŠ Na Výsluní 3:4 ZŠ Šumice – branky Martin 

Malůš 3. 

ZŠ Na Výsluní 5:2 ZŠ Mariánské náměstí – branky Miroslav Kandrač 2, Martin Malůš 2 a Petr Herák 

1. 

ZŠ Na Výsluní 0:1 ZŠ Pod Vinohrady. 

ZŠ Na Výsluní 5:2 KZŠ Uherský Brod – branky Radim Kegler 2, Martin Malůš 2, Petr Herák 1. 

Závěrem musím vyzdvihnout zodpovědný přístup a výkon celého mužstva ve složení: Štěpán Bušo, 

Petr Herák, Ondřej Chovanec, Miroslav Kandrač, Radim Kegler, Petr Kopták, David Kovařík, Adam 

Kročil (brankář), Martin Malůš, Libor Matula a Miroslav Šimko. Děkuji chlapcům za odvedenou práci.  
                                                                                                                                    Mgr. Tomáš Smetana     
 

Drakiáda školní družiny 

Tak jsme se v úterý 22.října.2019 v 13:30 hodin sešli ve vestibulu 

školy s rodiči a společně jsme vyrazili na nedalekou louku na 

družinovou drakiádu. Díky málo větrnému počasí se akce nezdařila 

podle našich představ. Naštěstí nám to vůbec nevadilo a užili jsme 

si zábavu i tak. Když jsme měli štěstí a větřík nám zafoukal, vznesli 

se draci na oblohu a v jednu chvíli se nad polem vznášelo přes 10 

draků různých barev a velikostí. Děti za odměnu mohly získat 

drobné ceny v různých kategoriích. Děkujeme všem dětem a 

rodičům za účast a těšíme se na další společně strávené akce. 

Eliška Bartková získala diplom za největšího draka, 

Kristýnka Franeková získala diplom za nejvyšší let, 

Ellinka Máčalová získala diplom za nejoriginálnějšího draka, 

Tobiašek Přikryl získal diplom za nejkrásnějšího draka a  

Adámek Maxa získal diplom za nejdelší let na celé drakiádě. 

                                                                                        Librová Hana 
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Halloween ve školní jídelně 

V pátek 1. listopadu 2019 jsme oběd ve školní jídelně dětem zpestřili výzdobou jídelny na 

téma Halloween. Paní kuchařky nezůstaly pozadu a zkrášlily si účes krásným černým pavoukem, 

čehož si každý strávník všiml. Děti také ocenily naši vlastní výrobu cupcaku, který byl ozdoben 

v duchu této tradice, což dokládají přiložené fotografie. Věříme že, nejen jídlo, ale i atmosféra na 

jídelně v tento den, pomohla dětem k lepší náladě a chuti při konzumaci oběda. 
                                                                                                                                        Dagmar Horáčková 

 

Okrskové kolo fotbalového turnaje 

V Bojkovicích se ve středu 6.11.2019 odehrál turnaj 

okrskového kola ve fotbalu. Z důvodu stávek svou 

účast na poslední chvíli zrušilo asi 5 škol. Do turnaje 

nastoupili domácí ZŠ Bojkovice, ZŠ Na Výsluní UB a 

ZŠ Mariánské náměstí UB. První zápas jsme odehráli 

se ZŠ Mariánským náměstím nerozhodně 1:1. Ve 

druhém zápase jsme podlehli domácím 0:2. V obou 

zápasech chlapci předvedli bojovný výkon a stali se 

díky lepšímu celkovému skóre 2. postupujícími do 

okresního kola hned za vítězem turnaje ZŠ TGM 

Bojkovice, které Mariánské náměstí porazilo 4:0. 

Postupové okresní kolo se odehraje koncem měsíce 

listopadu ve Starém Městě. Děkuji za předvedené výkony všem našim fotbalistům.  

Sestava: Bušo Štěpán, Chovanec Ondřej, Kandrač Miroslav, Kegler Radim, Kopták Petr, Malůš Martin, 

Matula Libor, Šimkó Miroslav, Zábojník Jan a Zlatý Dominik.                                      Mgr. Tomáš Smetana 

 
 

Okrsková recitační soutěž školních družin 

Dnešní dopoledne 12.11.2019 na DDM v 

Uherském Brodě patřilo okrskové recitační 

soutěži školních družin. Zástupcům z naší 

družiny se dařilo. Přinesli jsme si hned čtyři 

ocenění. Všem blahopřejeme a děkujeme za 

reprezentaci!  
                                                    Romana Schusterová    

 

 

 

 

 

 

 

 

Otevření zrekonstruovaných prostor naší školy 

Ve čtvrtek 14. 11. 2019 se ve škole Na Výsluní konalo slavnostní otevření zrekonstruovaných prostor. 

Rekonstrukce trvala 5 měsíců a hlavní nápor prací byl v období června – srpna 2019. Hosty tohoto 

slavnostního aktu byli zastupitelé města, ředitelé příspěvkových organizací, projektanti a zhotovitelé, 

členové školské rady a zaměstnanci školy. 
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O zahájení programu se postarala p.uč. Popelková 

Bahulíková s p. B. Kubáníkovou, které s děvčaty 5.- 

6.tříd secvičily pásmo písniček, jež zazněly 

vestibulem. Před oficiálním přestřižením pásky a 

uvedením rekonstrukce do života o celém 

organizačním a realizačním programu hovořili p. 

místostarosta Ing. Jan Hrdý, ředitelka školy PaedDr. 

Dagmar Bistrá a Ing. Petr Klabeneš za jednu z 

realizačních firem. V rámci této rekonstrukce škola 

získala zcela novou super moderní IT technologii 

srovnatelnou s vysokými školami, vybavila 3 nové 

učebny - cvičnou kuchyni, dílnu pro praktické činnosti a novou jazykovou učebnu. Ale hlavně – stala 

se plně bezbariérovou a získala nové a bezbariérové toalety. 

Hrdě zaznělo, že ZŠ Na Výsluní je nyní školou, která jde cestou globálního rozvoje světa a naplňuje 

řadu cílů, které si svět klade a má v plánu naplnit do roku 2030: 

v první řadě má podmínky pro zdravé a kvalitní vzdělávání žáků 

umí být energeticky úsporní díky kompletnímu zateplení školy 

vede žáky k ochraně životního prostředí 

zajišťuje strávníkům zdravá a vyvážená jídla 

umíme být vstřícní ke všem 

skupinám žáků v rámci 

bezbariérového přístupu po celé 

škole 

zajišťujeme rovné příležitosti při 

vzdělávání díky inkluzi, kterou 

úspěšně řadu let zavádí do praxe 

nabízíme nové pohybové aktivity 

do školního režimu a tím také 

pečuje o zdravý životní styl 

podporujeme humanitární 

projekty 

rozvíjíme cizojazyčné komunikační dovednosti při svých výměnných pobytech v zahraničí 

vytváříme příležitosti v oblasti zaměstnanosti nejen mladým lidem bez praxe 

Poděkování patří zřizovateli za příkladnou péči o své školy, zaměstnancům, kteří se velkou mírou na 

hladkém průběhu akce podíleli, realizátorským firmám a také rodičům, kteří nás po dobu akce 

podporovali pochopením a shovívavostí.                                                                       PaedDr. Dagmar 

Bistrá 
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Školní futsalová liga 

Ve středu 13. 11. 2019 jsme v naší tělocvičně ZŠ Na Výsluní pořádali 

1. kolo Školní futsalové ligy. Hostili jsme KZŠ Veselí nad Moravou a 

KZŠ Uherský Brod. Společně jsme pak bojovali o 2 postupová místa. 

První zápas jsme odehráli s KZŠ Uh. Brod nerozhodně 7:7. Ve druhém 

zápase jsme slavili vítězství 3:1 proti KZŠ Veselí nad Moravou. Stejný 

bodový zisk v tabulce musel rozhodnout počet vstřelených branek, 

kterých měla KZŠ Uh Brod o jednu více, a tudíž se stala vítězem 

turnaje. Naše ZŠ Na Výsluní skončila druhá a KZŠ Veselí nad 

Moravou třetí. Děkujeme hostům, že k nám přijeli a odehráli moc 

hezké utkání. 

                                                                                  Mgr. Tomáš Smetana 

 

 

Adventní dílničky ve školní družině 

Zastavit se předvánočním 

spěchu, posedět s dětmi a pracovat na společném díle, 

tvorbě vánočních dekorací, ozdob a dalších předmětů 

spjatých se svátky Vánočními. Takový byl záměr 

vychovatelek ze školní družiny. V průběhu minulého 

týdne pomáhali ve školní jídelně rodiče dětem při 

rukodělných pracích. Cílem také bylo, aby si děti odnesly 

výtvory domů, kde pak jejich rodiče mohou o Vánocích 

zavzpomínat, jak dohromady se svými dětmi vyrobili 

vánoční dekoraci. Letošní rok jsme vyráběli andělíčky, 

sněhuláky, vánoční ozdobné koule a stojany na ubrousky. 

Nutno podotknout, že školní jídelna praskala ve švech, zúčastnilo se přes 120 rodičů s dětmi. 

Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na další společně strávenou 

akci.                                                                                                                                         Hana Librová 

 

 

ČEPS CUP – I. stupeň 

Ve středu 27. 11. 2019 se naši žáci ze 4. a 5. 

třídy zúčastnili florbalového turnaje na 

Sportovní hale v Uherském Brodě. Do turnaje 

se přihlásilo okolo 20 týmů z Uherského 

Brodu a okolí. Tabulkově byly všechny týmy 

rozděleny po 5 v každé skupině. Naši chlapci 

v prvním zápase remizovali 2:2 s týmem ZŠ 

Havřice. Ve druhém a třetím zápase slavili 

vítězství nad ZŠ Dolní Němčí a ZŠ Březová 

(3:0 a 5:1). V posledním zápase jsme podlehli 

týmu žáků ZŠ Horní Němčí, kteří pak místo 

nás postoupili do semifinále proti vítězi ze 

druhé skupiny ZŠ Nivnice. Kluci předvedli 

moc hezký výkon. Jmenovitě: Adam Zpěvák, Jakub Andrle, Filip Herák, Felix Franek, Maxim Fojtách, 

Martin Lančarič, Lukáš Stehlík a Matěj Vrága.                                                             Mgr. Tomáš Smetana 
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Náš jarmark a finanční gramotnost 

Stejně jako minulý rok, i letos se naši čtvrťáci 

zapojili do projektu Abeceda peněz 

zaměřeného na finanční gramotnost. Projekt 

zaštiťuje Česká spořitelna, která dětem 

poskytla skutečnou půjčku 3000 Kč. Cílem 

firmy bylo vyrobit a prodat na jarmarku 

výrobky a za získané peníze uskutečnit svůj 

podnikatelský záměr (výlet do Brna). Třída 

vytvořila firmu, která se jmenuje Vánočky, 

zvolila si svého ředitele, zástupce firmy i 

finančního ředitele. Od začátku školního roku 

jsme pilně sbírali, sušili, malovali a tvořili, abychom mohli naše 

výrobky nabídnout. Náš jarmark proběhl ve středu 3. 12., kde si děti 

vydělaly neuvěřitelných 16 630 Kč. Jarmark jsme si velmi užili, 

děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit.               
                    Mgr. Jana Moravcová 

 

Naši školu navštívil mikuláš 

Tak jako každým rokem, tak i letos naši školu navštívil Mikuláš se 

svojí družinou. Hodné děti pochválil a na zlobivce se přišel podívat i 

čert, který si naštěstí nikoho neodnesl. 
                                                                                                         Iva Šmilauerová 

 

 

 

 

 

 

Šetříme energií a vodou V měsíci lednu se ZŠ Na Výsluní nese ve znamení úspory elektrické energie 

a šetrném zacházení s vodou. Žáci byli proškolení o nutnosti s těmito zdroji jednat obezřetně. V rámci 

jednotlivých pater školy byly stanoveny „energetické a vodní hlídky“. Do této aktivity, která vyšla 

z doporučení našeho environmentálně zaměřeného programu Erasmus+ se postupně zapojují žáci 

prvního i druhého stupně a věřím, že své 

nadšení a odhodlání přenesou i do svých 

domovů. Jejich úkolem je během přestávek 

kontrolovat zhasínání v učebnách, rychlé 

větrání a zavírání kohoutků. Ve škole byly také 

vyměněny staré žárovky za zářivky, 

preventivně utaženy všechny kapající 

kohoutky a díky podpoře města vyměněny 

toalety se starým neúsporným splachováním 

za moderní, dvoufázové. 
                                                                                                                                                       

Mgr. Martina Kůdelová 
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ERASMUS + Španělsko 2019 

Naše základní škola Na Výsluní byla vybrána do 

projektu ERASMUS+ s tématem “Shrink your 

ecological footprint“. Tento rok bylo pět našich 

žáků v doprovodu dvou paní učitelek Kůdelové 

a Šmilauerové vysláno do Španělska jako 

zástupci celé naší České republiky. Dne 24.11. 

v půl druhé ráno jsme vyrazili na cestu nejprve 

do Vídně odkud jsme letěli letadlem přímo do 

Madridu, hlavního města Španělska. Měli jsme 

tu možnost poznat i kulturní stránku Madridu, 

tak jsme neváhali a s chutí šli do toho. Prošli jsme 

si většinu významných památek, bohužel nezbyl 

na všechny čas. Mně osobně se nejvíce líbil 

národní park Sierra Nevada, je to kouzelné místo. 

Navštívili jsme také náměstí Plaza Mayor, kde jsme se mohli vidět typickou španělskou sochu 

medvěda, který jedl plody planiky. Také jsme mohli vidět Royal Palace, královský palác, a mnoho 

dalších nádherných památek. Po ukončení naší aktivity „poznávání Madridu“ naše cesta vedlo do 

Navalmoral de la Mata. V tomto městě jsme už jen netrpělivě čekali na příjezd našich výměnných 

studentů s jejich rodinami. Po jejich příjezdu jsme se už každý vydali svou cestou a viděli jsme se až 

ráno v jejich škole ve městě Tiétar. První den 

byl takový spíše seznamovací, nesmím však 

zapomenout i na aktivity, mohli jsme si 

zkusit tradiční způsob, jak vytvořit hliněnou 

cihlu. Další dny jsme například navštívili 

místní radnici a pana starostu, stavěli a 

zateplovali českou stavebnici dřevěných 

domků, absolvovali přednášku o zateplování 

a mnoho dalšího. Ve čtvrtek jme měli tu čest 

navštívit i další místa v tomto okolí. Jeli jsme 

do města Cáceres, kde jsme viděli jejich 

typickou architekturu, pak jsme jeli na 

exkurzi do nedaleké firmy zabývající se 

ekologií a úsporným zateplováním domů. Po 

skončení této prohlídky jsme se autobusem přesunuli do nádherného supího parku. Tam jsme měli 

menší túru na nedaleký hrad. Můžeme být na sebe pyšní, protože náš Czech team vystoupal až na 

vrchol jako první. V pátek nás vzali do sousední vesnice Villanueva de la Vera, kde jsme se spolu 

s paní průvodkyní mohli pokochat krásnými dřevěnými domky a jejich zajímavými balkony. Pak už 

jsme jeli zase do školy, kde jsme měli závěrečný večírek s občerstvením a celkovou rozlučkou. 

V sobotu ráno v půl šesté jsme se zase potkali v Navalmoral de la Mata, kde jsme se všichni rozloučili 

a odjížděli domů. Zpět do Uherského Brodu jsme přijeli ve tři hodiny odpoledne, kde nás nadšení 

rodiče už předem čekali s úsměvy na tvářích a s balónky. A tímto děkuji naší škole, že jsme se mohli 

zúčastnit tohoto výměnného pobytu, kde jsme mohli poznat nejen španělskou kulturu, zlepšit své 

schopnosti v anglickém jazyce, ale i poznat nové přátele.                 Dominika Dufková a Věra Apoštolová 9.A 
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Jíme zdravě 

Dne 11. 12. 2019 probíhala ve školní jídelně prezentace méně známých produktů ovoce a 

zeleniny.  Prezentaci nám umožnila fy TEKOO spol. s.r.o., která je naším dlouholetým dodavatelem. 

Představila dětem mnoho druhů ovoce a zeleniny. Některé byly pro děti úplnou novinkou. Děti měly 

hlavně možnost všechny nabízené druhy ochutnat a posléze ohodnotit co jim nejvíce chutnalo. 

Z hodnocení vyplývá, že nejvíce ocenily čínskou hrušku – Nashi, následovalo Granátové jablko a třetí 

místo si zasloužilo ovoce s názvem Kaki. Věříme, že dětem se akce líbila natolik, že při nákupu s rodiči 

si místo sladké pochoutky koupí raději chutné a zdravé ovoce.                                                                                                           
Dagmar Horáčková 

 

 

Adventní poznávací zájezd do Budapešti 

Dne 17. 12. 2019 se skupina našich druhostupňových žáků vydala na 

průzkum Maďarska a zejména jeho hlavního města – Budapešti. 

Díky čechomaďarskému průvodci jsme se dozvěděli spoustu 

informací z bohaté historie, navštívili ty nejznámější památky, 

vystoupali po schodech na Budínský hrad, Matyášův chrám, 

Rybářskou baštu, procházkou kolem pozoruhodné budovy 

parlamentu, která je zářícím klenotem na břehu Dunaje až do srdce 

města, kde jsme mohli obdivovat baziliku sv. Štěpána, a hlavně 

adventní trhy, které vyrostly na každém místním náměstí.  Děkuji 

všem zúčastněným, kteří i přes brzký odjezd a dlouhou cestu zvládli 

tento výlet na jedničku. 

                                                          Mgr.Martina Kůdelová 
 

 

 

Vánoční laťka a vánoční bruslení 

V pátek 13.12.2019 byl od 9 do 12 hod pro naše žáky rezervovaný led na zimním stadionu v Uherském 

Brodě. Všem zúčastněným se bruslení jako každý rok líbilo. Celé dopoledne se obešlo bez zranění. 

Děkujeme zúčastněným žákům a učitelům. Páteční dopoledne před prázdninami bylo ve znamení 

atletiky konkrétně skoku vysokého. Základní škola Mariánské náměstí pořádalo Vánoční laťku, které 

jsme se zúčastnili. Ve starší kategorii se chlapcům podařilo obsadit první dvě místa. Na druhém místě 

to byl Libor Matula s výkonem 150 cm a vítěz kategorie Eduard Prchlík, který přeskočil laťku vysokou 

155 cm. Ve stejné kategorii s výkonem 130 cm patří pochvala také Martinovi Malůšovi. Do mladší 

kategorie jsme poslali jednoho zástupce Jakuba Bartoše ze 6. třídy, který výkonem 125 cm mezi 

vrstevníky zvítězil. Všem našim čtyřem žákům gratulujeme. Organizátorům ze ZŠ Mariánské náměstí 

moc děkujeme za skvěle připravené závody.                                                                 Mgr. Tomáš Smetana 
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VÁNOČNÍ AKADEMIE 

Již tradičně se i letos žáci naší školy postarali o 

to, aby se jedno prosincové odpoledne přestalo 

uklízet, péct vánoční cukroví, běhat po 

nákupech…..a dokázali zastavit na malou 

chvilku tento předvánoční shon a spěch. 

Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, 

tetičky, strýčkové a všichni ti, kteří měli chuť 

prožít příjemný den, usedli do pohodlných 

sedaček velkého sálu Domu kultury v Uherském 

Brodě, aby si mohli vychutnat pásmo písniček, 

tanečků a scének, které si pro ně děti připravily. 

Děti pilně se svými vyučujícími nacvičovaly 

několik dlouhých týdnů, aby pro všechny přítomné připravily co nejpestřejší program. Letos tento 

výjimečný den připadl na pondělí 16. prosince a my pevně věříme, že si všichni přítomní užili 

příjemnou atmosféru a nefalšovanou radost dětí z dobře odvedené práce. Děkujeme za obrovskou 

účast, upřímný potlesk, za čas, který jste si na nás udělali a také za organizaci Stonožka, se kterou již 

léta spolupracujeme a kam poputuje výtěžek nejen z dobrovolného vstupného, ale i z prodeje výrobků 

našich žáků.  

 

ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT OPĚT POMÁHÁ 

Jako již každoročně se snažíme s žákovským 

parlamentem v předvánočním čase uskutečnit 

charitativní akci. Letos nás napadlo předat vánoční 

přáníčka nemocným lidem. Dne 19. 12. 2019 jsme se 

tedy vydali do uherskohradišťské nemocnice 

potěšit babičky a dědečky, kteří tady budou trávit 

vánoční svátky. Pomohli nám k tomu děti 

z prvního stupně tím, že společně se svými paními 

učitelkami vytvořili vánoční přání. Jako první jsme 

zavítali do oddělení následné péče, kde jsme si 

vyslechli srdceryvné příběhy, rozdali přáníčka a 

zazpívali vánoční koledy vděčným lidem. Úsměvy na tvářích a jejich radost z naší návštěvy byly 

k nezaplacení. Protože nám zbyla ještě spousta přáníček a sestřičky měly z našeho nápadu potěšit 

nemocné, pozvaly nás také na dětské oddělení. Tady jsme si společně s dětskými pacienty zazpívali u 

vánočního stromečku a zpříjemnili tím jejich pobyt v nemocnici. Naše poslední kroky vedly opět 

neplánovaně na oddělení ošetřovatelské péče, kde jsme byli vřele vítáni. I tady jsme potěšili spoustu 

starých lidí přáníčky, koledami, ale hlavně naší návštěvou.  Z nemocnice jsme odjížděli s pocitem, že 

jsme alespoň na chvilku dali zapomenout na trápení a smutek některých pacientů. Bylo dojemné si 

s některými babičkami povídat, přišlo i na naše slzy soucitu.  Tato akce nás utvrdila v tom, že Vánoce 

nejsou jen o dárcích, ale hlavně o lidských setkáních.                                                           Věra Apoštolová, 9.A 
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Florbalový turnaj 

Každým rokem se naše školní družina účastní 

florbalového turnaje „O Putovní pohár“ pořádaný ŠD 

a ZŠ Pod Vinohrady UB a OR AŠSK UH. Turnaj se 

konal dne 14. 1. 2020 ve sportovní hale Za Sokolovnou 

UB. Naší školní družinu reprezentovali: Dominik 

Kupec, Adam Maxa, Robert Čierný, Adam Velecký, 

Radek Bistrý, Daniel Řešetka, Martin Lančarič, Maxim 

Fojtách a Laura Lisoňková. 

I když se nám nepodařilo obsadit žádnou z předních 

příček, tak si žáci turnaj velice užili a byli oceněni 

účastnickou medailí. 

 

 

Olympiáda z českého jazyka 

Jako každým rokem i letos se žáci 9. ročníku utkali  ve 

vědomostní a slohové soutěži  Olympiáda z českého jazyka, 

která proběhla dne 10. 12. 2019. Vítězkou se stala Dominika 

Dufková, která postupuje do okresního kola v Uherském 

Hradišti. Gratulujeme jí a držíme palce. Zároveň děkujeme za 

účast všem ostatním soutěžícím - Věrce Apoštolové, Adéle 

Nakládalové, Marušce Kročilové, Viktorii Ondrášové a 

Adamu Kročilovi.       
          Mgr. Martina Šojdrová 

 

 

 

 

Olympiáda z anglického jazyka 

Vědomostní olympiády jsou v plném proudu. 

Skupina devíti žáků ze šesté a sedmé třídy ve složení 

David Miča, Tomáš Matoušek, František Šafra, 

Natálie Bartošová, Dominika Šojdrová, Kristýna 

Dufková, Nela Stehlíková, Tereza Kročilová a Eliška 

Galušková se  ve středu 15. 1. 2020 zúčastnila jedné 

z nich - Olympiády z anglického jazyka. Prvenství v 

náročné soutěži sestávající z gramatického testu, 

poslechové části, popisu obrázků a konverzace na 

vylosované téma vybojovala Eliška Galušková. 

Gratulujeme a držíme jí palce v okresním kole, které 

se uskuteční v únoru v Uherském Hradišti. Všem 

účastníkům děkujeme za účast a mimořádně pěkné 

znalosti psané i mluvené angličtiny. V kategorii nejstarších žáků bude naši školu reprezentovat Aneta 

Kryštofová, která se této soutěže účastní již čtvrtým rokem a jejíž znalosti odpovídají úrovni střední 

školy. Anetě rovněž GOOD LUCK!                                                                             Mgr. Martina Šojdrová 
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Výtvarná soutěž ŠD - Paletka 2020 

V úterý 28.1.2020 se konala ve školní družině 

v Havřicích výtvarná soutěž „PALETKA 2020“, která je 

určena pro výtvarníky ze třetích tříd. Tento rok byla 

účast velká, na soutěž přijelo 41 dětí z 15 školních 

družin. Letošní výtvarná technika byla opravdu těžká – 

kresba temperovými barvami doplněná barevným 

alobalem. Tématem tohoto roku byli „Draci“. Naši 

družinu reprezentovala: Anežka Bublíková, Karolína 

Nováková a Eliška Bartková, která získala za svůj 

krásný výtvor CENU POROTY. Děkujeme děvčatům za 

reprezentaci a Elišce gratulujeme.      

                                                                                                                                    Romana Schusterová  

Jeden den žákem ZŠ Na Výsluní 

Ve středu 29. 1. 2020 navštívilo naši školu 28 žáků z 

pátých tříd ze ZŠ Havřice a ZŠ Hradčovice. Přišli si 

vyzkoušet, jaké by to mohlo být, kdyby se od příštího 

školního roku stali našimi žáky. Po úvodní prohlídce 

školy na žáky čekaly tři půlhodinové vyučovací bloky. 

V chemii si mohli vyzkoušet výrobu slizu, v přírodopisu 

se věnovali mikroskopickému zkoumání částí hmyzu a 

v jazykové učebně probíhala hravou formou výuka 

angličtiny. Na závěr ještě žáci poměřili své síly v 

tělocvičně školy. Děkujeme jim za návštěvu a těšíme se 

na ně v příštím školním roce.  Mgr. Martina Šojdrová 
 

Olympiáda v německém jazyce 

Tento rok 5. 2. 2020 se na naší škole opět konalo 

okresní kolo Olympiády v německém jazyce v 

kategoriích I.A, II.A a II.B. Zúčastnili se jí zástupci 

základních škol z Uherského Brodu, Starého 

Města, Hluku, Kunovic, Uherského Hradiště, 

Bílovic a Prakšic a gymnázií z Uherského Brodu a 

Uherského Hradiště. Žáci poměřili své dovednosti 

při poslechovém cvičení, popisu obrázku a 

konverzaci na vylosované téma. Naši školu Na 

Výsluní opět úspěšně reprezentovala Dominika 

Dufková, předvedla svůj výrazný hlasový projev, 

své znalosti a znovu nezklamala, neboť tentokrát 

vybojovala krásné 3. místo. Dominice patří velká 

gratulace a poděkování za pečlivou přípravu, trpělivost, vytrvalost a hezkou reprezentaci. Celkem se 

soutěže zúčastnilo 19 žáků. Všichni soutěžící získali novou zkušenost mluvit před porotou v dalším 

cizím jazyce, navzájem se slyšet a sdělit si také své dojmy a zkušenosti. 
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Postupujícím žákům do krajského kola držíme palce a přejeme i ostatním soutěžícím, aby ze získaných 

dovedností měli radost a mohli je úspěšně využít v dalším životě. 
                                                                                       Mgr. Marcela Josefíková, organizátorka okresního kola 

Biologická olympiáda 

V úterý 4.2. se konalo školní kolo Biologické 

olympiády kategorie D, kterého zúčastnili 

především žáci 7. ročníku. Téma, již 54. 

ročníku, bylo: Těžký život ve vodě. Žáci kromě 

písemného testu dokazovali své znalosti a 

dovednosti v poznávání rostlin, živočichů a v 

praktickém laboratorním úkolu. První dvě 

postupová místa obsadila Eliška Galušková a 

Kristýna Dufková. 

Děvčatům blahopřejeme! 

                                          Mgr. Michaela Chovancová 

 

 

 

Recitační soutěž 

V pátek 7. února se děti z prvního stupně sešly 

v multimediální učebně ke každoročnímu 

„recitačnímu zápolení“.  Všichni postupující 

z třídních kol podali skvělé výkony a tím porotě 

připravili těžké chvilky, když musela vybrat pouze 

3 zástupce z každé kategorie. Děkujeme všem 

přednášejícím za úžasné výkony a posluchačům za 

příjemnou atmosféru. Do dalšího kola držíme pěsti 

a přejeme hodně štěstí!!!                     Mgr. Renata 

Hrubošová 
 

 

 

Fašank 2019/2020 

V pátek 21.2. proběhl v 3.A třídní FAŠANK. 

Žáci se seznámili s touto dlouholetou tradicí 

a ve fašankovém duchu probíhala i páteční 

výuka. Od rána jsme se učili v maskách a 

proběhl také fašankový průvod školou. 

Tento masopustní den jsme si společně velmi 

užili a už teď se těšíme na další ročník. 

Takže ... z husta chlapci, z husta konec 

masopusta…masopust sa krátí už sa 

nenavrátí…                     Barbora Bruštíková 
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Ukázková hodina v 1.A 

Děti z 1. A předvedly všem přítomným, co se už za půl 

roku ve škole naučily a že čtení, psaní, počítání není 

žádná věda. Velký potlesk na závěr byl odměnou za 

jejich snažení. 

                                              Mgr. Renata Hrubošová 

 

 

 

 

 

Spolu na startu 

Dne 1.6.2020 symbolicky s oslavou Dne dětí se náš Školní sportovní klub při ZŠ Na Výsluní zapojil do 

projektu Českého atletického svazu Spolu na startu. Po dlouhé pauze jsme zahájili venkovní sezonu a 

připomenuli krásu a sílu české atletiky v České republice i ve světě. Aktuálně se do projektu spolu 

s námi zapojilo 165 oddílů a klubů napříč celou Českou republikou. Naší akce se zúčastnilo cca 80 

závodníků, 10 rozhodčích, a nepočítaně rodičů a prarodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dopravní soutěž ve školní družině 

Celkem do závodu nastoupilo 23 dětí. Soutěž 

tvořily tři disciplíny. Jako první byla jízda 

zručnosti, druhá jízda po DDH podle pravidel 

silničního provozu a třetí byl krátký test složený z 

pěti uzavřených otázek. Všechny děti předvedly 

výborné výkony. 

Moc děkuji všech zúčastněným.  
                                                 Mgr. Tomáš Smetana 
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14) Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

                                                                                                                            v Kč (na 2 des.místa)  

Příjmy celkem (bez státních prostředků): 8868654,28 
Příjmy od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, z toho: 3275876,70 

- školné 90750 

- stravné děti 2791766,88 

- stravné dospělí 526669,97 

Příspěvek od zřizovatele 3990000 

Zúčtování fondů (RF) 52836,74 

Ostatní 1549940,80 

Příjmy z hospodářské  činnosti: 874557,10 

 

Provozní výdaje celkem: 8812049,84 
Neinvestiční výdaje celkem, z toho: 8812049,84 

- náklady na platy pracovníků školy z prostředků obce 110452 

- ostatní osobní náklady (dohody) 24860 

- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně FKSP 46056 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 25431,09 

Ostatní provozní náklady: 8605251,05 

- údržba 528513,40 

- el. energie 416050,02 

- voda 89517 

- plyn (dodávka tepla) 841868,76 

- všeobecný materiál 502726,05 

- DDHM 260579,22 

- potraviny 3318436,80 

- poštovné 11748,50 

- telefony 13978,65 

- ostatní služby (účet 518) 1486709,22 

- odpisy 50694,50 

- všechny ostatní náklady 1084428,80 

Výdaje hospodářské činnosti: 874233 

 

Hospodářský výsledek  56948,54 

Tvorba fondů 
                                       Stav 1.1.2019                      Tvorba                                 Čerpání                           Zůstatek k  31.12.2019 

Rezervní fond     *    57333,31 480741,58 51337,74 486737,15 

Investiční fond    * 199773,51 112806 108610 203969,51 

Fond odměn 33000 0 0 33000 

FKSP 263036,16 314798 172796,12 405038,04 

 

 

V Uherském Brodě dne 10.2.2020      
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14)  Zapojení školy do projektové činnosti 

- se získáním mimorozpočtových zdrojů 

-  

1) Zpracování a předložení projektu – název:  

Jazyková příprava cizinců 

Donátor projektu: Krajský úřad Zlínského kraje 

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

Realizace:  1.1.2019 – 31.12.2019 

Přidělená finanční dotace pro učitele: 35.600,- Kč 

Realizace:  1.1.2020 – 31.12.2020 

Přidělená finanční dotace pro učitele: 22.080,- Kč 

 

2) Zpracování a předložení projektu – název:    

Obědy pro děti 

Donátor projektu: Woman for woman 

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

Realizace:  září 2019– červen 2020 

Přidělená dotace: 111 773,- Kč 

 

3) Zpracování projektu – název:  

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

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

Účel: rozvoj čtenářské a jazykové gramotnosti žáků 

Realizace:  leden 2016 - 31.říjen 2019 

Přidělená materiálová a finanční dotace:  98 893,84 Kč 
 

4) Zpracování 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  

Realizace:  1.9.2018- 30.9.2021 

Přidělená materiálová a finanční dotace:  8 100,88 Kč 

 

5) 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 

Realizace: 1.1.2019 – 31.12.2019 

Přidělená finanční dotace:  228.367,-Kč  

Realizace: 1.1.2020 – 30.6.2020 

Přidělená finanční dotace:  154.693,-Kč  
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6) Zpracování a předložení projektu (ZK) – název: 

Podpora soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro rok 2020 

(Olympiáda v Německém jazyce) 

Realizace: únor 2020 

Účel: Pořádání okresního kola soutěže olympiáda v NJ 

Donátor projektu:  Zlínský kraj 

Přidělená finanční dotace:  6.200,-Kč 

 

7) Zpracování a předložení projektu -  název:  

Erasmus +K2 – Partnerství škol, výzva 2019 

Donátor projektu: Dům zahraničních služeb  

Účel: Výměnné pobyty – mobility žáků a učitelů 

Realizace:   září 2019 – srpen 2021  

Přidělená finanční dotace:  719.836,- Kč  (27. 686 EUR)  

 

8) Zpracování a předložení projektu -  název:  

Erasmus +K1 –Travel Borderdens the mind, výzva 2018 

Donátor projektu: Dům zahraničních služeb  

Účel: Výměnné pobyty – mobility žáků a učitelů 

Realizace:   září 20198– srpen 2020  

Přidělená finanční dotace: 591.400,- Kč  (22. 746 EUR)  

 

9) Zpracování a předložení projektu – název: 

Inkluze na ZŠ Na Výsluní v rámci programu Výzva Šablony 63 

Donátor projektu: MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Účel: rozvoj vzdělání cizích jazyků a čtenářské gramotnosti 

Realizace:  září 2018 – srpen 2020 

Přidělená finanční dotace: 1.422.162,- Kč 

 

10) 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 

Realizace:  2020 

Přidělená finanční dotace: 494.864,50,- Kč 

 

11) Zpracování a předložení projektu – název: 

Sportuj ve škole_AŠSK 

Donátor projektu: MŠMT – OP Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Účel: rozvoj pohybových aktivit žáků 

Realizace:  2019-2020 

Přidělená finanční dotace: 82.500,- Kč 

 

 

 

 



       www.zsvysluni.cz 

42 

 

12) Zpracování a předložení projektu – název: 

Vybudování venkovní učebny DDH 

 

Donátor projektu: Zlínský kraj 

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

Realizace:  2019-2020 

Přidělená finanční dotace: 60.500,- Kč 

 

 

- 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 Sběrohraní  

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

k nim tradiční sběr papíru, třídění odpadu a baterií.  

 

4) 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 v africké Mali, kde operuje 

kontingent české armády. Ve spolupráci s Generálním štábem AČR, Ministerstva obrany a velitelů a 

vojáků mírových sborů AČR bylo odesláno velké množství školních potřeb. Práce paní Jensen a jejích 

Stonožkových dětí byl pro činnost Hnutí zaslán výtěžek z vánoční akademie v hodnotě 10 tisíc korun. 
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15) Výsledky inspekcí a kontrol 

 

1) Česká školní inspekce, Zlínský inspektorát 

V daném školním roce nebyla provedena žádná kontrola. 

 

2) Krajská hygienická stanice Zlínského kraje se sídlem ve Zlíně 

V daném školním roce nebyla provedena žádná kontrola. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



       www.zsvysluni.cz 

44 

 

16) Údaje o zapojení žáků v soutěžích 

   

Soutěž Počet žáků Umístění Organizátor Doprovod 

Turnaj ve Florbalu 21 3. místo  AŠSK Mgr. Smetana 

Turnaj v halové kopané 11 2. místo ASŠK Mgr. Smetana 

Okr. kolo stolního tenisu 7 3. místo AŠSK Dol. Němčí p. Bartošová 

Školní futsalová liga 10 2. místo  Mgr. Smetana 

Okr. kolo v sálové kopané 10 4. místo AŠSK Mgr. Smetana 

ČEPS CUP Florbal 8 3. místo AŠSK Mgr. Smetana 

Olympiáda z Dě, šk. kolo 5  ZŠ Na Výsluní Mgr. Smržová 

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

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

Olympiáda z Dě, okr. kolo 1 Úsp. řešitel Velehrad Ing. Smějsíková 

Olympiáda z ČJ, okr. kolo 57 18. - 20. místo ZŠ Uh. Hradiště Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, 6-7.tř, šk. 

kolo 
9 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, 8-9.tř, šk. 

kolo 
2 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Šojdrová 

Gastronomie všemi smysly 8 6,9. místo SOŠ Luhačovice p. Bartošová 

Olympiáda z AJ, okr. kolo 21 6. místo ZŠ Unesco Mgr. Šojdrová 

Olympiáda z AJ, okr. kolo 29 8. místo ZŠ Unesco Mgr. Šojdrová 

Šk. kolo olympiáda z NJ 2 1. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Josefíková 

Okr. kolo olympiáda z NJ 12 3. místo ZŠ Na Výsluní Mgr. Josefíková 
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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 

 
ZÁŘÍ 

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

Nabídka knih z nakladatelství Albatros – celoročně  

Malování na chodníku v rámci hodin výtvarné výchovy a pracovních činností 

Exkurze v pobočce České spořitelny v Uherském Brodě 

Zapojení třídy IV. A do projektu ABECEDA PENĚZ 

 

ŘÍJEN 

Dopravní výchova pro čtvrtý ročník 

Drakiáda  

 

LISTOPAD 

Podzimní výzdoba tříd – prezentace na webových stránkách 

Příprava a nácvik vystoupení na vánoční akademii 

Maková panenka - divadelní představení pro přípravnou třídu, první a druhý ročník 

 

PROSINEC 

Jarmark - vyvrcholení projektu ABECEDA PENĚZ 

Mikulášské koledování 

Vánoční dílničky ve třídách  

Vánoční výzdoba tříd 

Vánoční akademie pro rodiče + prodej výrobků pro Stonožku 

Vánoční zpívání koled u stromečku v malé tělocvičně 

Předvánoční bruslení  

 

LEDEN 

Zimní výzdoba tříd a chodeb – prezentace na webových stránkách 

Městské divadlo Zlín - představení Hrátky s čertem - muzikálové zpracování 

Novoroční bruslení 

 

 

ÚNOR  

Recitační soutěž – třídní a školní kolo 

Ukázková hodina v první třídě 

Masopust - pohádkové dopoledne 
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1. června ještě mohly děti z prvního stupně oslavit svůj svátek sportem na atletických závodech, 

které proběhly na stadionu Lapač za upravených podmínek.  

Ale všechny další akce naplánované na březen, duben, květen i červen se nám již, kvůli epidemii 

koronaviru, uskutečnit nepodařilo. O to více se těšíme na příští školní rok a věříme, že si vše 

náležitě vynahradíme. 

 

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 interaktivní tabule  

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

- využití nejnovějších učebnic s důrazem kladeným na mezipředmětové vztahy 

- využití moderní učebny literatury a žákovské knihovny 

 

Soutěže v rámci předmětu český jazyk: 
• Recitační soutěž: v tomto školním roce byla úspěšná žákyně 9. ročníku Viktorie Ondrášová, jež 

získala 3.místo v okrskovém kole. Okresní kolo bylo ze závažných důvodů zrušeno. 

• Olympiáda z ČJ: okresního kola se zúčastnila žákyně 9. ročníku Dominika Dufková. 

• Literární soutěž Spěchej pomalu: významný úspěch zaznamenala žákyně 9. ročníku Věra 

Apoštolová, získala zvláštní ocenění poroty. 

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

gramotnosti. Škola funguje jako kolegiální centrum v rámci Zlínského kraje. Docházelo zde k 

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

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

ve výuce. Vedením byly pověřeny paní učitelky Gajdůšková a Smržová. Škola tak díky projektu opět 

získala nové knihy do žákovské knihovny. 

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

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

Připomínala se i důležitost pravidelné práce s texty a znalost literárních pojmů (dle současných 

přijímacích Cermat testů). 

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

dobrovolnost deníků, a nechyběla řečnická cvičení. 
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I letos se tvořily plakáty o knihách pod vedením paní učitelky Smržové, které pak mohou sloužit jako 

možný inspirační zdroj pro čtení. 

V hodinách literatury, především v 6., 7. a 9. ročnících, pravidelně probíhaly dílny čtení a čtenářské 

lekce tvořené z titulů ŽK. Po uzavření škol (kvůli koronavirové epidemii) byla výuka literatury 

zaměřena hlavně na domácí četbu a práci se čtenou knihou. 

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

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

učitelka Smržová. Po uzavření škol byla příprava na PZ obnovena v květnu (3x týdně) a trvala až do 

začátku června, tedy do přijímacích zkoušek.  

Bohužel kvůli nastalé situaci v rámci ČR musel být zrušen naplánovaný filmový workshop. 

Příští školní rok se pokusíme vrátit k akcím, které musely být ze závažných důvodů odvolány.    

                                                                                                      
Mgr. Monika Smržová 

 

Hodnocení činnosti předmětové skupiny matematiky a  informatiky 

 

Matematika: 

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

programy na PC Matik 6-9 roč,  Didaktu matematiky, šablony, výukové programy na internetu  p. 

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

klubu – p. Němečková 

Snažíme se dodržovat tematické plány, neučíme v blocích. Zavedli jsme již od loňského školního roku 

od 8. ročníku kroužek školního klubu z matematiky, kde by si žáci už začali opakovat učivo 

k  přijímacím  zkouškám  - vedla p. Němečková  

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

Hodnocení žáků v soutěžích v matematice za daný školní rok : 

MO- 9 roč: účast Adama Kročila ve školním kole –  nepostoupil do okresního kola. 

Další soutěže, které byly v plánu díky coronaviru neproběhly. 

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

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

plán. 

    

Informatika: 
 

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

ve všech oblastech daného předmětu. Žáky učíme pracovat v Eduaromu, ve svých účtech již od 5. 

ročníku po 9. ročník a využíváme je nejen v informatice, ale i v jiných předmětech. 

Soutěže v Informatice  - zájem žáků o účast je, bohužel v letošním školním roce neproběhly. 

 
                        Zpracovala: Mgr. Hana Habáníková 

 

 

Hodnocení činnosti předmětové skupiny cizích jazyků  

 

Ve školním roce 2019/2020 pokračovala na škole výuka anglického a německého jazyka. Žáci 6.A  byli 

na základě vstupního testu z anglického jazyka rozděleni do jazykové a nejazykové skupiny. S výukou 
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anglického a německého jazyka nejazykové skupiny v 8. ročníku vypomáhali 2 asistenti učitele a 

speciální pedagog. 7. a 9. ročník pokračoval beze změn.  

 Při jazykové výuce byly využívány dvě jazykové učebny, jedna z nich prošla v období červen – srpen 

2019 kompletní rekonstrukcí a modernizací.  

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

nadaným. Žáci se zúčastnili každoročních jazykových soutěží. V okresním kole soutěže Olympiáda z 

anglického jazyka školu v kategorii 6. a 7. tříd reprezentovala  Eliška Galušková ze 7. A. Kategorii 8. a 

9. tříd zastupovala  Aneta Kryštofová z 9. A. Jazykové znalosti a dovednosti porovnávali žáci také  v 

okresním kole konverzační soutěže v německém jazyce, kterou  škola tradičně pořádá pod vedením 

Mgr. Marcely Josefíkové. Vynikající 3. místo si z této soutěže odnesla Dominika Dufková z 9. A.  

 Zapojení do mezinárodních jazykových projektů opět umožnilo žákům  využít a prohloubit 

komunikační dovednosti v praxi, ale  také získat zkušenosti v oblasti kulturní a sociální. Škola 

pokračovala v projektu Výzva KA2 – Ekologie (koordinátor Španělsko). V listopadu 2019 navštívilo 5 

žáků 9. tříd  Španělsko, v únoru 2020 pak 3 zástupci 9. třídy a 2 zástupci 7. třídy Polsko. Na listopad 

2020 je plánována návštěva Řecka,  na únor 2021 návštěva  Švédska. Partnerské země navštíví naši 

školu v dubnu 2021. Mgr. Martina Kůdelová také  podala žádost o nový projekt – Domov a tradice, 

jehož koordinátorem je Chorvatsko.  

  

                                                                            Mgr. Martina Šojdrová.                                                                                                                             
 

Hodnocení činnosti environmentální výchovy  
 

 V rámci environmentální výchovy a přírodopisu se uskutečnily následující akce:  

1. Den bez aut – žáci 5. ročníku  

2. Přírodovědné vycházky po okolí Uh. Brodu zúčastnili se žáci 2. stupně. 

3. Návštěva ZOO Praha, zúčastnili se žáci 9. ročníku.  

4. Celoroční sběr papíru – mezitřídní soutěž a soutěž jednotlivců, ve které se letos odvezlo 

      k  recyklaci celkem 3 494kg. Aktivně se zapojilo do soutěže jednotlivců 50 žáků. 

Výsledky jednotlivců: 

                                      1. místo      Ella Máčalová               2.A                   601kg 

                                      2. místo      Vojtěch Kyseľ               2.A                   289kg 

                                      3. místo      Eliška Bartková            3.A                   206kg 

                                                          Natálie  Harmanová   5.A                   206kg 

 

Výsledky tříd:           1. místo   2.A     1228,5kg 

                                     2. místo   3.A       587,0kg 

                                     3. místo   4.A       307,5kg 

                 

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

6. Školní kolo biologické olympiády – mladší kategorie (zúčastnili se žáci 7. ročníku). 

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

8. Na chodbách školy jsou nástěnky s recyklační tématikou. 

9. Environmentální výchova je součástí průřezových témat jiných předmětů. 

 
Zpracovala: Michaela Chovancová, metodička pro environmentální výchovu 
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Hodnocení činnosti v předmětu tělesná výchova  

 
Valná většina školních sportovních akcí probíhá, až na malé výjimky, většinou v jarních měsících. 

Souběhem této skutečnosti a nouzového stavu vyhlášeného pro školy od 11.3.2020 byly všechny 

sportovní soutěže a závody zrušeny společně s prezenční výukou na základních školách. 

Jednou z mála sportovních akcí pořádaných kabinetem Tv tak zůstal Tříkrálový mezitřídní turnaj ve 

sportovních hrách, konaný 6.1.2020 ve kterém zvítězila třída VI.A v kategorii 6.-7-ročníků a IX.B v 

kategorii 8.-9.tříd. Nesmím zapomenout na populární předvánoční bruslení a zimní lyžařský kurz, 

který se konal 10.-14.2.2020 v lyžařském areálu Machůzky ve Velkých Karlovicích za téměř ideálních 

sněhových podmínek. Věříme, že příští školní rok bude vstřícnější nejen pro sportovní aktivity našich 

žáků. 

  Zpracoval za kabinet Tv Mgr. Vítězslav Janča 

 

 

Hodnocení činnosti školní družiny  

 
V tomto školním roce měla ŠD tři oddělení a jedno oddělení pravidelného ŠK. Ve všech čtyřech 

odděleních se pracovalo podle týdenních tematických plánů. Celkem bylo přihlášeno 98 dětí. 

Jednotlivá oddělení vedly vychovatelky: Kubáníková Barbora, Librová Hana, Pištěcká Klára (která 

nastoupila místo p. vychovatelky Michaely Pavlíčkové) a Schusterová Romana – vedoucí 

vychovatelka. 

  

V průběhu roku jsme pořádali s dětmi různé zábavné, sportovní, výtvarné, přírodovědné, 

vědomostní, hudební, kulturní a sportovní aktivity: 

• týden ovoce a zeleniny (výroba ovocných a zeleninových salátů) 

• přírodovědná soutěž 

• beseda o Titanicu (kterou nám připravil Bruno Talčík) 

• dýňování ve školní družině (výroba dýňových strašidel) 

• podzimní keramické tvoření (tvoření kachlí s motivem jablka a hrušky, výroba sovičky) 

• Mikuláš v ŠD – návštěva Mikuláše a malá nadílka 

• knížka je můj kamarád – beseda pro žáky 1.ročníku 

• zvířátka v ŠD a péče o ně – pořízení křečka a rybičky do ŠD 

• jarní keramické tvoření (tvoření velikonočních zajíčků a kytek) 

• dopravní soutěž na DDH (jízda zručnosti a dopravní předpisy) 

• ukončení školního roku s opékáním špekáčků 

  

Také jsme se zúčastnili tradičních okrskových soutěží školních družin: 

• 12.11.2019 - RECITAČNÍ SOUTĚŽ, na které byla oceněna 1. místem Emma Kotasová, 2. 

místem Lucie Hrubošová, 3. místem Marie Kučerová a cenu poroty získal Daniel Řešetka. 
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• 14.1.2020 - FLORBALOVÝ TURNAJ, na kterém jsme sice medaili nezískali, ale sportovní 

zážitek to byl nezapomenutelný 

• 28.1.2020 - PALETKA, výtvarná soutěž pro žáky 3.ročníků, na které získala cenu poroty 

Eliška Bartková za krásný obrázek draka 

• ostatní okrskové soutěže (Brodský zpěváček, Dopravní soutěž a Atletická olympiáda) se 

kvůli mimořádnému opatření a uzavření škol již nekonaly  

  

Během školního roku jsme pořádali i několik akcí určených pro žáky ŠD a jejich rodinné příslušníky: 

• 22.10.2019 - DRAKIÁDA – pouštění draků, soutěže 

• 28.11.2019 - ADVENTNÍ DÍLNIČKY – tvoření vánočních dekorací, výtěžek z akce putuje na 

konto Stonožka 

• vystoupení žáků ŠD na Vánoční akademii školy – taneční vystoupení na hudbu z muzikálu 

Pomáda a zpívání vánočních koled 

• 24.2.2020 - KARNEVAL – zábavné soutěžní a taneční odpoledne pro děti a rodiče v maskách 

V době uzavření škol se naše školní družina připojila také k distanční výuce. Od 30.3. do 28.5.2020 

jsme měli VIRTUÁLNÍ DRUŽINU, ve které se v pravidelném odpoledním čase setkávali žáci s paní 

vychovatelkou.  Povídali jsme si, vyráběli různé výrobky a hráli hry (slovní i virtuální). Tento projekt 

se setkal s velmi kladným ohlasem od rodičů. 

 

Ráda bych poděkovala všem vychovatelkám a asistentkám za příjemnou spolupráci během celého 

školního roku. 

Zpracovala: Romana Schusterová, vedoucí vychovatelka 

 

Hodnocení činnosti školního klubu  

 

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

- Vzdělávací kroužky 

- Sportovní kroužky 

- Ostatní zájmové kroužky   

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

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

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

 

Kroužky školního klubu 

1/ Příprava na přijímací zkoušky z ČJ  

2/ Pedagogická intervence 

3/ Matematika pro bystré hlavičky 

4/ Cvičení z matematiky 

5/ Čtenářský kroužek, dílny 

6/ Sportovní hry 

7/ Basketbal U-10, U-12 
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8/ JUDO 

9/ Hodina pohybu navíc 

10/ Florbal 1. stupeň 

11/ Žákovský parlament 

 

V rámci školního klubu probíhají různé školní akce: 

- Akademie 

- Soutěže 

- Turnaje 

- Divadelní představení 

- Vystoupení na kulturních akcích 

Výtvarně – pracovní činnosti 

Zpracovala Vladimíra Bahulíková 

 

 

Hodnocení činnosti dětského dopravního hřiště  

 

Letošní školní rok byl netradiční také na dopravním hřišti. Podzimní část výuky mateřských a 

základních škol probíhala dle stanoveného harmonogramu v 5 hodinových blocích.  Stejně tak 

veřejnost měla možnost navštěvovat DDH v provozní dobu. Po zimní přestávce byla naplánovaná 

druhá část výuky spojená s testováním znalostí dětí ze 4. tříd a hodnocením jízd na DDH. Měla začít 

krátce po jarních prázdninách. To se však vlivem karanténních opatření nestalo, a tak tento školní rok 

žáci 4. tříd testy na DDH neskládali. Na jaře tohoto roku mělo proběhnout na DDH Na Výsluní okresní 

a krajské kolo dopravní soutěže Mladý cyklista. Ta však musela být taktéž zrušena. Od května se 

otevřely venkovní prostory hřiště veřejnosti a případným zájemcům ze základních a mateřských škol.  

Od jara 2019 přes letní prázdniny a podzim navštívilo DDH Na Výsluní 4 897 zájemců z řad veřejnosti 

v provozní době pro ni určenou. Z mateřských škol přišlo 849 dětí a 483 dětí ze 4. tříd základních škol. 

Pevně věříme, že nový školní rok začne bez větších omezení a budeme dětem poskytovat možnost 

připravovat se být plnohodnotným účastníkem silničního provozu. 

 

 
                                                                                                             Zpracoval: Mgr. Tomáš Smetana 

 

 

Zpráva o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2019/2020. 

Září. 

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

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

zprávám a PO, popř. nových vyšetření.  

• Uspořádání informativní schůzky s novými kolegyněmi k problematice inkluze (diagnostika 

a postup při zaslání žáka do PPP či SVP a následná opatření a evidence). 
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Říjen. 

• Odevzdání žádostí o IVP rodiči žáků s PO. 

• Informační schůzka VP v Uh. Hradišti. 

• Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Listopad. 

• Podepisování IVP rodiči žáků s PO z PPP. 

• Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Prosinec. 

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

• Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Leden. 

• Nová pravidla pro přidělování IVP, asistentů pedagoga a tvorbu IVP-informování kolegyň 

a kolegů. 

• Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Únor. 

• Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby. 

Březen. 

• Tvorba seznamu pro PPP žáků, kterým vypršela nebo vyprší platnost PO, popř. těch, kteří 

nestihli rediagnostické vyšetření. 

Duben. 

• Zasílání školních dotazníků do PPP, vyhodnocení efektivity IVP a PO 

Květen-červen. 

• Evidence rediagnostikovaných žáků a nových žáků, především do nové 1.třídy(logopedické). 

• Jednání s PPP o přidělení asistentů 

• Vypracování závěrečné zprávy o činnosti výchovného poradce ve školním roce 2018/2019.  

Průběžně: 

-  Vyhodnocování PO a IVP – průběžně dle potřeby ve spolupráci s tř. učitelkami. 

-  Pohovory s žáky s problémovým chováním. 

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

-  Informace pro vyučující žáků s PO, IVP. 

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

- Spolupráce s tř. učiteli na tvorbě IVP. 

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

  

Zpracoval Mgr. Vítězslav Janča 
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Evaluace školní prevence 2019/2020 

 

V letošním školním roce, stejně jako v letech předchozích, jsme prevenci zaměřili především na 

budování a zlepšení třídních kolektivů.   

Díky karanténním opatřením se některé pořady neuskutečnily, nicméně budeme se snažit je přesunout 

do příštího školního roku. 

Jsem velmi ráda za velmi úzkou spolupráci všech pedagogů, vedení školy, školní psycholožky, rodičů 

žáků a v neposlední řadě také za spolupráci s kurátorkou paní Hledíkovou.  

Již několik let spolupracujeme s lektorem panem Pakostou, který pro žáky dělá preventivní besedy na 

téma Kyberšikana, Sex, AIDS a vztahy, Holocaust. 

Svou nabídkou programů nás letos oslovil také okresní metodik prevence pan Plšek (Kouření, Kult 

těla). 

Žáci 8. a 9. ročníku se měli možnost zúčastnit besedy, která se zabývá aktuální problematikou Jak se 

nestát obětí sociálních sítí. 

Do školní prevence lze zařadit také činnost žákovského parlamentu, který se snaží svými aktivitami 

cílit na vytváření pozitivní atmosféry ve škole - (Vánoční přání pro seniory v nemocnici, Valentýnská 

přání, soutěž ve sběru papíru). 

 

 Velký dík patří všem vyučujícím, kteří pečovali o své třídní kolektivy, spolupracovali s metodičkou 

prevence, školní psycholožkou a vedením školy. 

 
                                                                                                                                           Zpracovala: Mgr. Jana Němečková 

                                                  metodička prevence 

 

Hodnocení činnosti asistentů pro žáky se sociálním znevýhodněním ve školním roce 

2019/2020 

 

Jako asistentka pedagoga jsem pracovala s žákyní 3.ročníku s poruchou autistického spektra. 

Pracovala jsem dle individuálního vzdělávacího plánu, který stanoví opatření vhodná pro další rozvoj 

dítěte. 

Již od 1.ročníku se snažím žákyni motivovat k větší samostatnosti a více začlenit do kolektivu třídy. 

Také škola v přírodě jí pomohla více se sblížit se svými spolužáky.   

Prosazuje se lépe i ve skupinách a při různých hrách. I přesto, že v některých činnostech je její tempo 

pomalejší, snažím se o srozumitelné a pochopitelné výklady, pokud něčemu nerozumí.  

Její snahu se snažím ocenit a pochvala je pro ni motivací k jejímu rozvoji. Nadále budu pracovat se 

žákyní tak, aby škola a družina byli pro ni bezpečným prostředím, kam se vrací ráda. 

 

Kamila Toralová, asistentka žáka  
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B) Spolupráce s rodičovskou veřejností 

Spolupráce a komunikace s rodičovskou veřejností je realizována těmito formami: 

 

✓ osobní setkávání pedagogů a zákonných zástupců 

✓ telefonická komunikace 

✓ pravidelné rodičovské schůzky 

✓ mimořádné rodičovské schůzky 

✓ konzultační odpoledne 

✓ e-mailová pošta 

✓ písemná korespondence 

✓ komunikace prostřednictvím elektronické resp. papírové žákovské knížky  

✓ účastí rodičů na školních akcích (den otevřených dveří, návštěvy projektových dní, ukázková 

hodina, besídky, výtvarné či pracovní dílničky, aj.) 

✓ jednání hlavního výboru SRPDŠ 

  

Celoročně jsme nabízeli spolupráci v rámci konzultačních odpolední každé první úterý v měsíci. Řadu 

informací a zpráv předáváme rodičům a přátelům školy prostřednictvím webových stránek (www. 

zsvysluni.cz) a na facebooku. Velmi vítané jsou nabídky rodičů na pomoc při organizaci a konání 

některých akcí pro žáky – kurzy, přednášky, výlety, hon za pokladem aj. Na škole je ustanoveno 

Sdružení rodičů a přátel dětí školy, které spravuje finanční fond, prosperující z finančních rodičů a 

sponzorských darů.  

 

 

C) Spolupráce školy s dalšími subjekty  

Škola je otevřeným organismem.  

1. V oblasti organizace a řízení tradičně spolupracujeme 

• Městský úřad odbor školství, mládeže a tělovýchovy 

• Městský úřad odbor životního prostředí 

• 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 

 

 

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


       www.zsvysluni.cz 

55 

 

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

• Speciální pedagogické centrum HELP 

• PPP (pedagogicko-psychologická poradna) 

• Školní psycholožka 

• Obvodní a speciální lékaři, pedopsychiatr 

• Odbor sociálních věcí 

• Policie České republiky 

• Městská policie Uh. Brod 

• DDM (Dům dětí a mládeže) 

• Ostatní základní školy 

• Střední školy 

 

3. V oblasti široké veřejnosti spolupracujeme 

• Rodiče 

• veřejnost 

• SRPDŠ ( sdružení rodičů a přátel dětí školy ) 

• Tisk 

• Televize 
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D) Modernizace materiálně-technických podmínek školy 

 

V průběhu měsíců hlavních prázdnin školního roku 2019-2020 probíhaly následující významné 

projekty: 

 

1) Projekt hospodaření s dešťovými vodami 

 

Projekt hospodaření s dešťovými vodami v areálu základní školy ZŠ Na Výsluní Uherský Brod 

zahrnuje opatření, která budou realizována stavebními úpravami stávajících budov (střech a 

dešťových svodů) a vybudováním nových zařízení pro akumulaci a zasakování dešťové vody 

v objemu cca 350 m ze všech střech školy, které patří plošně k nejrozsáhlejším střechám v majetku 

města (1 ha). Akumulace vody bude následně probíhat ve dvou akumulačních nádržích sloužících pro 

dodatečnou závlahu. Přebytečné množství srážek pak bude zachyceno v retenční nádrži. Navrhovaná 

stavba řeší nadměrné a nevhodné odvádění dešťových vod z místa dopadu do jednotné dešťové 

kanalizace z areálu ZŠ Na Výsluní. Jedná se o průlomový pilotní projekt na území města Uherského 

Brodu, pro jehož realizaci byla naše škola vybrána. Realizací projektu dojde k provozním úsporám za 

odvádění dešťových vod. Částka za realizaci byla 8 888 888 Kč bez DPH, dotace činí 85 %. Financováno 

mimo rozpočet školy. 

 

 

2) Rekonstrukce kotelny  

 

Nově byly v kotelně instalovány 2 plynové stacionární kondenzační kotle s nerezovým válcovým 

hořákem a integrovanou funkcí řízeného spalování zemního plynu (jmenovitý tepelný výkon 264kW) 

napojené na nově navržený rozdělovač / sběrač a s následným připojením na rozvody v instalačním 

kanále. Maximální výstupní teplota 95°C. %. Elektrický příkon kotle 260W. Celkový tepelný výkon 

kotelny 2x 264kW = 528kW. Kotle jsou v provedení „B“, vzduch pro spalování je brán z prostoru 

kotelny, otvory pro přívod vzduchu jsou stávající a dostatečné vzhledem k tomu, že navržený výkon 

kotelny bude cca poloviční. Řízení kotlů bude ekvitermní regulací (dodávka výrobce kotlů). 

Pro ohřev teplé vody byl instalován nový kondenzační ohřívač teplé vody o objemu 368l a tepelném 

výkonu 50,3kW, elektrický příkon 79W, maximální provozní tlak 0,8MPa, energetická účinnost 91%. 

Rozvody topné vody pod budovou F, A, E, D a C jsou nově izolovány izolačními pouzdry z kamenné 

vlny se střední objemovou hmotností 100kg/m3, deklarovaná tepelná vodivost při 10°C 0,033 W/(m.K). 

Po demontáži stávající izolace byla ověřena dimenze potrubí, zda odpovídá projektovým 

předpokladům. V rámci nové izolace se neuvažovalo se zásahem do stávajícího okruhu kotelny. 

Rozvody studené vody byly provedeny z nerezových trubek. Rozvod teplé vody byl proveden z 

plastových trubek PP-RCT, vzhledem k požadavku na častější uložení jsou mezi stávající podpěry 

vloženy doplňkové konzoly pro vynesení potrubí. I tak bylo nutné potrubí uložit do podpůrných 

žlabů. Na potrubí cirkulace byly osazeny termostatické vyvažovací armatury. Rekonstrukce 

kanalizace na pavilonu F (ležatá pod kuchyní) a E (v učebně) dohromady cca 150 tisíc vč.  

Celkové náklady: 

Rekonstrukce kotelny za 3 mil. Kč bez DPH. 

Rekonstrukce instalačních kanálů: 3,6 mil. Kč bez DPH. %. Financováno mimo rozpočet školy. 
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3) Rekonstrukce odborné pracovny výtvarné výchovy 

 

Další učebnou, která si žádala zásadní rekonstrukci a modernější vybavení školním nábytkem, byla 

učebna výtvarné výchovy. Přišla na řadu jako poslední odborná učebna, která nebyla posledních 18 

let řešena, protože přednost byla dána pracovnám jiných předmětů. Byla zde vyměněna podlahová 

krytina, žákovský nábytek, vestavěné skříně, katedra učitele, vybavena byla částečným zatemněním a 

panely pro odzvučení, které vyřešily nepříznivé zvukové klima.  

Rekonstrukce byla rozpočtována celkem 530 tis. Kč s DPH. %. Financováno z rozpočtu školy. 

 

 

 

4) Vystavění venkovní učebny DDH 

 

Dopravní hřiště v Uh. Brodě vzniklo v roce 2007, od svého vzniku roku 2018 prošlo zásadní 

revitalizací, kdy bylo nově zrekonstruované. Po rekonstrukci se situace zásadně zlepšila, prostory se 

zvětšily, cesty rozšířily. Projektant neznalý provozu DDH však nedbal na zázemí pro činnosti mimo 

praktickou jízdu, kdy vyučující potřebuje zázemí. V horkých letních dnech v areálu bez vzrostlých 

stromů a jakéhokoliv zastínění je zdraví nepříznivé pracovat, a to jak pro děti, obslužný personál 

(učitel, dohlížející osoby), tak i pro doprovázející osoby dětí v době provozu pro veřejnost. 

Provozování DDH je určeno jak pro výuku základních školy a mateřských školek, tak i pro veřejnost. 

Vybudování krytého zázemí významně zvýšilo komfort zařízení, rozšířilo časovou provozuschopnost 

hřiště a zajistilo vhodné pracovní podmínky.   

Celková cena venkovní učebny byla 150 tisíc vč. DPH, 61 tisíc šlo z rozpočtu školy, 61 tis. z dotace KÚ 

a 28 tisíc stavební odbor zřizovatele. Financováno z rozpočtu školy. 

 

5) Ostatní běžná údržba jako výmalba, opravy podlah a podobně probíhalo v rozsahu cca 230 

tisíc.   

Zpracovala PaedDr. Dagmar Bistrá 
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Školní rok s COVID 19 

 

Školní rok 2019/2020 byl zásadním způsobem omezen ve druhém pololetí, respektive od středy 

11.března 2020. Tento den byly z rozhodnutí MŠMT uzavřeny školy v celé ČR z důvodu pandemie 

SARS. Naši učitelé byli schopni již od pondělí 16.března 2020 zahájit distanční formu vzdělávání, která 

však neprobíhala formou zasílán úkolů žákům a jejich rodičům. Naopak jsme zahájili společné online 

vzdělávání prostřednictvím prostředí Skype. Pochopitelně jsme se setkávali s nejrůznějšími 

především technickými potížemi, přesto jsme byli první škola na území Uherského Brodu, která 

komunikovala se svými žáky a předávala jim učivo při živých vstupech, a to denně od 8 hodin do 12 

hodin. Také školní družina velmi intenzivně připravovala program pro děti v odpoledních hodinách 

touto cestou. 

Pedagogové z Výsluní prokázali nesmírnou pracovitost, houževnatost a flexibilitu při téměř 

okamžitém přechodu na vzdělávání pomocí IT technologií.  
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         ---------------------------------- 

V Uherském Brodě, dne 30.9.2020      PaedDr. Dagmar Bistrá, 

         ředitelka školy 

 

 

 

 

 

 

 

Schváleno Školskou radou při ZŠ Na Výsluní 

Dne: 30.9.2020                  ------------------------------------ 

                       předseda školské rady 

 

 

 

 

 

 

Jeden originál předán zástupci zřizovatele: 

Dne:                   ------------------------------------ 

  Markéta Gajdůšková 

vedoucí odboru školství  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


