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1. Základní údaje o škole 

 

 Název školy:     Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvková organizace 

 Sídlo:                   U Sýpek 1462, Kroměříž, PSČ 767 01 

 

 Zřizovatel: Město Kroměříž 

             Adresa zřizovatele: Velké náměstí 115, 767 01 Kroměříž 

 

 Právní forma: právnická osoba, příspěvková organizace od 1. ledna 2001, zapsána 

v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně v oddílu Pr, vložce číslo 88 

 

 Jméno ředitelky školy:  RNDr. Eva Šílová 

 Statutární zástupkyně ředitelky: Mgr. Kamila Mužíková 

 

 Kontakt na zařízení:  Základní škola 

                                                U Sýpek 1462 

                                                767 01 Kroměříž  

            ID datové schránky: zu5mnva 

            Telefon - základní škola: 573 338 164 

            Telefon - školní jídelna: 573 339 605 

            e-mail: reditelka@zssypky.cz 

            URL: htttp://www.zssypky.cz 

Jméno pracovníka pro informace:  RNDr. Eva Šílová 

 

 Datum zřízení (založení) školy: povolení k užívání stavby - výměr ze dne 9. listopadu 

1939, jako příspěvková organizace byla škola zřízena Městem Kroměříž dne 

1. ledna 2001. 

 Datum zápisu do školského rejstříku: 1. 9. 2005, jako Základní škola, Kroměříž, 

U Sýpek 1462, příspěvková organizace. 

 Identifikátor právnické osoby: 600 118 584 

             IČ: 70 877 017 

mailto:reditelka@zssypky.cz
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 Nejvyšší povolený počet žáků, stravovaných:  

1. Základní škola, max. 500 žáků 

2. Školní družina, max. 150 žáků 

3. Školní klub, max. 100 žáků 

4. Školní jídelna, max. 400 jídel 

 

 Školská rada: zřízena Radou města Kroměříže s účinností od 1. června 2005, školská 

rada má 6 členů.  

 

 Seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: Sdružení rodičů a přátel 

ZŠ U Sýpek, z. s. 

 

 Charakteristika školy  

Škola leží v klidné části města v blízkosti  Květné zahrady. Ve školním roce 2017/2018 ji 

navštěvovalo 320 žáků, žáci byli rozděleni do 15 tříd. Škola vychází z principů školy 

komunitní. Výuka probíhá podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

Škola pro budoucnost. Zaměřujeme se na všestranný rozvoj osobnosti žáků, kterým  

nabízíme širokou škálu aktivit. Anglický jazyk se žáci učí již od první třídy jako povinný 

předmět a výuku podporují dva rodilí mluvčí. Na druhém stupni nabízíme volitelně výuku 

německého, francouzského nebo ruského jazyka. Ve škole působí výchovná poradkyně, 

metodička prevence, speciální pedagožka, školní psycholožka, školní asistentka a asistenti 

pedagoga. Žáci mají možnost zapojit se do rozmanitých mimoškolních aktivit, školních 

zájezdů, kurzů a pobytů v přírodě. Pro výuku jsou využívány odborné pracovny fyziky  

a chemie, přírodopisu, hudební výchovy, cizích jazyků, výtvarné výchovy, chemická laboratoř, 

dílna pro technické práce s keramickou pecí, čítárna, relaxační místnost a učebna 

informatiky. Pro výuku máme k dispozici  mobilní notebookovou učebnu a budovu školy 

pokrytou WI-FI síti. Žáci prvního stupně mohou navštěvovat čtyři oddělení školní družiny 

a pro žáky druhého stupně je určen školní klub. K zájmovému vzdělávání žáků slouží pět 

kluboven.  Většina tříd je vybavena dataprojektory a některé třídy interaktivními tabulemi. 

Škola je jednou z 54 škol v ČR, které jsou součástí sítě škol přidružených k UNESCO. 

Do mezinárodní sítě škol přidružených k UNESCO byla škola zařazena v roce 2002. Výsledky 

http://www.skoly-unesco.cz/
http://www.unesco.org/
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své práce škola každoročně předkládá Sekretariátu ČK UNESCO a Valnému shromáždění 

českých škol UNESCO. Od roku 2003 patřím škola do sítě Škol podporujících zdraví. V roce 

2010 se škola stala jako třetí v ČR součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol. 

Základní údaje o škole za školní rok 2017/2018 (stav k 30. 9. 2017)  

 Počet 
tříd/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu /skupinu 

Přepočtený počet          
ped. prac./prac. ŠJ 

Počet žáků 
na ped. úvazek 

1. stupeň 10 214 21.40 11,77 18,18 

2. stupeň 5 106 21,20  9,09 11,66 

Školní družina 4 120 30,00  3,41 35,19 

Školní klub 1  71   0,46  

Školní jídelna  287   3,90  

 

http://www.bezpecna-skola.cz/
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2. Vzdělávací program školy 

Výuka ve školním roce 2017/2018 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Škola pro budoucnost (5. verze). 

Učební plán ve školním roce 2017/2018 

 

Školní rok 
2017/2018 

Týdenní počet hodin v ročníku 

Povinné 
předměty 

1. 2. 3. 4. 5. 

třída třída třída třída třída třída třída třída třída třída 

I. A I. B II. A II. B III. A III. B IV.A IV. B V.A V.B 

Počet žáků 20 18 24 21 25 25 23 23 20 15 

Český jazyk 9 9 9 9 9 9 8 8 7 7 

Anglický jazyk 1 1 1 1 3 3 3 3 4 4 

Matematika 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika         1 1 

Prvouka 2 2 2 2 2 2     

Přírodověda       1 1 1 1 

Vlastivěda       2 2 2 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Celkem 21 21 22 22 24 24 25 26 26 26 
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Školní rok 
2017/2018 

Týdenní počet hodin v ročníku 

Povinné 
předměty 

6. 7. 8. 9. 

třída třída třída třída třída 

VI.  VII.A VII.B VIII. IX. 

Počet žáků 22 18 18 21 27 

Český jazyk 5 4 4 5 5 

Anglický jazyk 3 4 4 4 3 

Matematika 4 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1   

Dějepis 2 2 2 1 2 

Výchova k občanství 1 1 1 1 1 

Chemie    2 2 

Fyzika 2 2 2 2 1 

Přírodopis 2 1 1 2 2 

Zeměpis 2 1 1 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 1 

Výchova ke zdraví 1 1 1 1  

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 

Volitelné př./další cizí 
jazyk 

1 2 2 2 2 

Celkem 30 30 30 32 30 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

Vedoucími zaměstnanci jsou ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí vychovatelka, 

vedoucí školní jídelny a školník. Úsek výchovy a vzdělávání je tvořen učiteli prvního  

a druhého stupně (pro lepší koordinaci a řízení je úsek vnitřně rozčleněn na předmětová 

sdružení a metodickou sekci I. stupně). Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině 

a školním klubu a personálně je zajištěno vychovatelkami. Dalšími pracovními pozicemi je 

pozice výchovného poradce, školního speciálního pedagoga, školního psychologa, školního 

asistenta a pozice metodika prevence. Inkluzivní vzdělávání pomáhají realizovat asistenti 

pedagoga. Úsek hospodaření školy zabezpečuje účetní školy a vedoucí školní jídelny, provoz 

školní jídelny zabezpečují kuchařky. Dále jsou personálně obsazeny i pozice dvou uklízeček, 

školník vykonává rovněž práci topiče. Na školní hřiště v době pronájmu mimo období výuky 

dohlíží správce hřiště. 

 

Přehled pracovníků školy 

Pedagogičtí pracovníci (učitelé, vychovatelé, asistenti pedagoga) ve školním roce 2017/2018 

 počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 32 27,95 
Externí pracovníci 0 0,00 
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Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018  

(u pedagogů důchodového věku vyznačte vedle pořadového čísla D, u absolventů A) 

 

Ped. pracovníci 
- poř. číslo 

Pracovní zařazení, funkce Úvazek Kvalifikace, odbornost 
Roků ped. 

praxe 

1 ředitelka plný Pedagog, VŠ, Ch-F 28 

2 zástupkyně ředitelky plný Pedagog, VŠ, M, Inf 28 

3 vychovatelka plný Pedagog, SŠ, vychovatelství 31 

5 učitelka  plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 20 

6 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

 asistentka pedagoga částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

7 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství 1 

8 vychovatelka částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství 31 

9 D učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň nad 32 

10 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 9 

11 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 31 

12 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 24 

13 učitelka plný Pedagog VS, II. stupeň AJ, ČJ 15 

14 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 24 

15 D učitelka částečný Pedagog, VŠ, RJ-D nad 32 

16 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 30 

17 učitel plný Pedagog, VŠ, TV, informatika 14 

18 učitel plný Pedagog, VŠ, AJ  12 

19 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 16 

20 učitelka plný Pedagog, VŠ,M, tech. před.  24 

21 učitelka plný Pedagog, VŠ, ČJ, VV 26 

22 učitelka plný Pedagog, VŠ, ČJ, HV 31 

23 učitelka plný Pedagog, VŠ, Bi, Ch 26 

24 učitelka plný Pedagog, VŠ, NJ, OV 8 

25 vychovatelka částečný Soc. pedagog, VOŠ 4 

 asistentka pedagoga částečný Soc. pedagog, VOŠ  4 

26 vychovatelka částečný Soc. pedagog, VOŠ 18 

27 asistent pedagoga plný Pedagog, VŠ, aplikovaná TV 1 

28 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 3 

29 učitelka  částečný Pedagog, FJ, D 16 

30 A učitelka částečný Pedagog, VŠ, TV 1 

31 D  psycholog plný Psychologie FF UP nad 32 
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Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2017/2018 
 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní pracovníci 9 0,91 

Externí pracovníci 0 0,00 

 

Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2017/2018 

 

Ostatní pracovníci 
- pořadové číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 kuchařka plný SO, kuchařka 

2 vedoucí ŠJ plný ÚSO, ekonomika 

3 účetní plný SŠ, podniková ekonomika a managament 

4 uklízečka plný Z 

5 školník plný SOU, mechanik - seřizovač 

 topič částečný SOU, mechanik - seřizovač 

6 kuchařka plný SO, prodavačka 

7 kuchařka plný SO, kuchařka 

8 uklízečka plný Z 

9 
administrativní 
pracovnice 

plný VŠ, gastronomie, hotelnictví, turismus 
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4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
 

Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2017/2018 

 

Zapsaní do 1. tříd 
2017 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2017 

Zapsaní do 1. tříd 
2018 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2018 

41 8 39 45 6 45 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání  
 
Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2017/2018 

Ročník 
Počet žáků 

Celkem 
Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 

1. 38 37 1 0 0 

2. 45 44 1 0 0 

3. 50 46 4 0 0 

4. 46 35 11 0 0 

5. 35 28 7 0 0 

Celkem 1. stupeň 214 190 24 0 0 

6. 22 7 15 0 0 

7. 36 4 31 1 0 

8. 21 2 19 0 0 

9. 27 5 22 0 0 

Celkem 2. stupeň 106 18 87 1 0 

Škola celkem 320 208 111 1 0 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2017/2018  

Gymnázium SOŠ vč. 
konzervatoří 

SOU, U OU, PrŠ 
8 leté 6 leté 4 leté 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 

8 6 1 1 2 2 - 17 - 8 - - 

 

Údaj o přihlášených se týká školy, na kterou žáci odevzdali zápisový lístek.  

 

 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2017/2018 

 Počet % ze všech žáků školy 

  2 – uspokojivé 0 0 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2017/2018 

 Počet % ze všech zameškaných 
hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 77 0,475 

za školní rok 77 0,475 
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Pochvaly a ocenění za školní rok 2017/2018 
 
Pochvaly třídního učitele získalo v tomto školním roce 15 žáků za vzorné plnění úkolů, 

aktivitu ve vyučování, práci pro kolektiv třídy, aktivní účast v žákovském parlamentu, 

příkladné chování a jednání, za pomoc při sběru starého papíru, vzornou reprezentaci třídy 

a školy v soutěžích a sportovních akcích.  

Napomenutí a důtky za školní rok 2017/2018 

Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 14 žákům, za opakující se nekázeň, nehodné 

chování ve vyučování i o přestávkách, neplnění uložených úkolů, porušování školního řádu, 

opakované nepředložení omluvenky po ukončení nepřítomnosti ve škole. 

Důtka třídního učitele byla udělena 8 žákům za úmyslné ublížení spolužákovi, opakované 

nerespektování autority vyučujících, neplnění školních povinností a porušování školního 

řádu. 

Důtka ředitelky školy byla udělena 2 žákům za opakované záškoláctví, narušení osobních 
práv spolužáka a neomluvenou absenci. 
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Hodnocení výsledků výchovného působení 

Účinnost výchovných opatření: 

 průběžně byla sledována účinnost výchovných opatření, 

 výchovné problémy byly řešeny za účasti žáka, rodiče i členů školního poradenského 

týmu (případně zástupců školních poradenských pracovišť a OSPOD), 

 průběžné hodnocení výchovného působení probíhalo i v rámci třídnických hodin 

a pravidelných konzultaci školního poradenského týmu, 

Pedagogická rada se chováním žáků a jednotnými požadavky pedagogů na dodržování 

pravidel chování a vzájemného respektu pravidelně a cíleně zabývá. 

 

Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami  

Míra poskytované podpory Ročník Počet žáků 

1. stupeň podpůrných opatření 8. 1 

2. stupeň podpůrných opatření 2.,3., 4., 5., 7., 
8., 9. 

26 

3. stupeň podpůrných opatření 1.,3., 4., 5., 9. 10 

4. stupeň podpůrných opatření 5. 1 

 

Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami je podpořeno přítomností asistentů 

pedagoga ve třídách, přítomnost školního psychologa a úzká součinnost se školskými 

poradenskými zařízeními. Pro žáky jsou zavedeny předměty speciální pedagogické péče a je 

jim poskytována pedagogická intervence.  
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Škola nabízí žákům 10 kroužků tematicky zaměřených na různorodé spektrum zájmů žáků. 

 

 

 

Kroužky jiných organizací 

Taneční přípravka Ty tančíš, my tančíme 

Vědecké pokusy pro děti od 1. ročníku 

 
 

Kroužky školní družiny a školního klubu 

Keramika – 1. a 2. ročník – 2 skupiny 

Arte terapie - 1. a 2. ročník 

English Club – 3. a 4. ročník 

Logopedie – 2 skupiny 

Pohybové aktivity 3. – 5. ročník 

Vybíjená - 2. a 3. ročník 

Vybíjená - 4. a 5. ročník 

Výtvarné činnosti - 4. - 9. ročník 

Francouzský jazyk 7. ročník 

English Club Konverzace Aj – 8. a 9. ročník 

Cvičení z ČJ -  9. ročník 

Cvičení z M -  9. ročník 

Přírodovědný kroužek – 5. – 9. ročník 
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Volba povolání 
 

 pro rodiče i žáky byla zrealizována informační schůzka a byli seznámeni s termíny, 

postupem při podávání přihlášek a právními předpisy k přijímacímu řízení, 

 žáci a rodiče měli možnost využít návštěvu IPS ÚP v Kroměříži, 

 návštěva žáků 8. a 9. ročníku v IPS ÚP v Kroměříži, 

 individuální účast žáků a rodičů na Dnech otevřených dveří SŠ, 

 individuální účast žáků 9. ročníku na Přehlídce středních škol v Domě kultury 

v Kroměříži, 

 beseda se zástupci SŠ ve škole, 

 průběžné informace o možnostech studia na SŠ pro žáky 8. a 9. ročníků a jejich 

rodiče, 

 informace o studiu pro žáky a rodiče 5. a 7. ročníku, 

 individuální pohovory se zájemci, 

 pomoc při správném vyplnění přihlášek ke studiu, 

 pomoc žákům IX. tříd při přijímacím řízení, při odvolání, nabídka volných míst ve 

školách. 
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6. Údaje o prevenci sociálně rizikových jevů 
 
Přehled preventivních aktivit za školní rok 2017/2018 

Dopravní výchova 

1. Průkaz cyklisty - výuka na Dětském dopravním hřišti Kroměříž, IV. A, IV. B, září 2017 

2. Den bez aut, Dětské dopravní hřiště Kroměříž, tř. V. A, B, září 2017 

3. Průkaz cyklisty – výuka Dětské dopravní hřiště Kroměříž, IV. A, IV. B, leden 2018 

4. Průkaz cyklisty, testy, Dětské dopravní hřiště Kroměříž, IV. A, IV. B, duben 2018 

5. Dopravní soutěž mladých cyklistů, soutěž, Dětské dopravní hřiště Kroměříž, IV., V., 

VII. tř., květen 2018 

Prevence závislosti na informačních technologiích 

1. Bezpečné chování na internetu, beseda, Středisko výchovné péče Kroměříž, třídy V. A, 

B, květen 2018 

2. Žáci jsou poučeni v rámci Výchovy ke zdraví a rovněž třídními učiteli a školní 

psycholožkou v rámci péče o vztahy v třídních kolektivech – chování se na sociálních 

sítích. 

Prevence primární- oblast interpersonálních vztahů 

1. Filmové představení „Po strništi bos“, květen 2018, žáci II. stupně 

2. Interaktivní program Kroměříž bez hranic, květen 2018, 2. a 3. ročník 

3. Beseda, Život s handicapem, Centrum pro sluchově postižené Kroměříž, třída VIII., 

duben 2018 

4. Hodiny otevřené rodičům, duben 2018, celá škola 

5. Beseda, exkurze, Výběr povolání, Úřad práce Kroměříž, třída VIII., duben 2018, třída 

IX., listopad 2017 

6. Osobnostně – sociální kurz žáků VI. třídy na Hájence Vsetín- Semetín, říjen 2017 

7. Beseda, Jedeme v tom spolu, prevence úrazu a život s handicapem, třída IX., listopad 

2018 

Primární prevence – posilování právního vědomí 

1. Den s policií, ročníky 3., 4., 6. a 7, květen 2018 

2. Trestná činnost mládeže a páchaná na mládeži, beseda, Policie ČR, VIII. tř., 

květen 2018, květen 2018 

3. Policista je náš kamarád, beseda, Policie ČR, třída II. A, B, květen 2018 

Na webových stránkách školy jsou aktualizované informace školní metodičky prevence 

vzhledem k řešení záškoláctví. Na stránkách jsou umístěny potřebné dokumenty 

s vyznačenými informacemi a formulacemi z hlediska řešení záškoláctví pro třídní učitele 

a i jiných sociálně negativních jevů. 

Je aktualizován informační dokument pro zákonné zástupce na první třídní schůzky během 

měsíce září: Komunikační cesty. Text je součástí školní preventivní strategie proti šikaně.  



19 

 

Především je rozšířena informace o postupu rodičů při podezření na ubližování a definice 

šikanování. 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Výběr vzdělávacích akcí je podřízen filozofii DVPP dané školním plánem.  

 

Vzdělávací akce ve školním roce 2017/2018 

V oblasti školského managementu 

Č. Název akce 
Počet 
účastníků 

Školící instituce 
s akreditací MŠMT 

Termín konání 
Časový 
rozsah 

1. XXIII. Valné shromáždění škol 
přidružených UNESCO v ČR 

3 
 

Česká komise pro 
UNESCO 

25. 9. – 26. 9. 
2017 

2 dny 

2. 52. pracovní seminář Systém 
agend pro školy SAS 

2 
 

MP-Soft® a.s. 19. 9. 2017 6 hodin 

3. Pracovní setkání realizátorů 
projektu MAP ORP Kroměříž 

1 
 

Město Kroměříž 6. 10. 2017 4 hodiny 

4. 

Konzultace pro příjemce 
k výzvě  
č. 02_16_022 (šablony 
MŠ/ZŠ) 

1 
 

Národní institut pro 
další vzdělávání 

16. 10. 2017, 21. 
11. 2017, 26. 1. 
2018 

8 hodin 

5. GDPR – Nařízení EU o 
ochraně osobních údajů 

2 
 

Odbor školství, 
mládeže  
a tělovýchovy 
Městského úřadu 
Kroměříž 

11. 12. 2017 
3,5 
hodiny 

6. 
Seminář MŠMT k reformě 
financování regionálního 
školství 

2 
 

Seminář MŠMT 11. 1. 2018 2 hodiny 

7. 
Spolupráce školního 
psychologa se všemi osobami 
ve škole 

3 
 

MŠMT, PeadDr. 
Mgr. Věra Facová  

22. 1. 2018 4 hodiny 

8. 53. pracovní seminář Systém 
agend pro školy SAS 

2 
 

MP-Soft® a.s. 21. 5. 2018 6 hodin 
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Vzdělávání v oblastech vedoucích k prohloubení odbornosti učitelů  

Č. Název akce 
Počet 

účastníků 
Školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
Termín konání 

Časový 
rozsah 

1. 

Studium k výkonu 
specializovaných činností 
v oblasti environmentální 

výchovy II 

1 
 

LÍSKA, z. s., Vsetín 

 

8. 9.2017 – 19. 
10. 2018 

250 hodin 

2. DVPP – Zdravá záda 6 
Zdravé město a MA 

21 Kroměříž 
13. 9. 2017 90 minut 

3. Pracovní setkání ŠMP 
1 
 

KPPP a ZDVPP Zlín a 
KÚ Zlínského kraje 

18. 9. 2017 2 hodiny 

4. Jazykový kurz angličtiny 
5 
 

MAXIMUM, 
jazyková agentura 

s.r.o. 
1. pololetí 

34 
vyučovacích 

hodin 

5. Jazykový kurz angličtiny 
5 
 

MAXIMUM, 
jazyková agentura 

s.r.o. 
2. pololetí 

34 
vyučovacích 

hodin 

6. Zdravá záda 6 
Zdravé město a MA 

21 Kroměříž 
11. 10. 2017 90 minut 

7. 
Regionální porada výchovných 

poradců ZŠ 
1 
 

PPP Kroměříž 18. 10. 2017 2 hodiny 

8. 
Inovace zimních výcvikových 

kurzů 
1 
 

Masarykova 
univerzita, Fakulta 
sportovních studií 

říjen 2017 12 hodin 

9. 
Didaktické situace, hry a 
řešení úloh ve vyučování 

matematice 

2 
 

Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

2. – 3. 11. 2017 
16 

vyučovacích 
hodin 

10. BOZP 
3 
 

Romaněnko 14. 11. 2017 7 hodin 

11. 
Od výběru textu k recitačnímu 

vystoupení 
1 
 

Nipos-Artama, 
Praha 

pan Jakub Hulák 
20. 11. 2017 3 hodiny 

12. 

Základy matematické 
gramotnosti a její rozvoj u 

žáků s ohledem na 
individualitu žáka 

2 
 

Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

27. 11. 2017, 4. 
12. 2017 

16 hodin 

13. Nebojme se etické výchovy 
1 
 

Etická výchova, o. p. 
s., 

MAP Kroměříž, Ing. 
Eliška Pifková 

28. 11. 2017 5 hodin 

14. 
Inkluze – společné vzdělávání 

v základní škole 
 

4 
 

Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

5. 12. 2017, 5. 
1. 2018 

16 hodin 
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15. 
Studium pro školní metodiky 

prevence 
1 
 

Kappa – help, a. s., 
Přerov 

Leden 2018 – 
červen 2018 

250 hodin 

16. 

Fakultativní e-learningové 
vzdělávání výchovných 

poradců ZŠ k problematice 
jednotných přijímacích 

zkoušek 

1 
 

Národní institut pro 
další vzdělávání 

22. 1. – 2. 2. 
2018 

3 hodiny 

17. 
Sborovna jako základ dobré 

spolupráce s žáky 

Všichni 
pedagogičtí 
pracovníci 

MŠMT, PeadDr. 
Mgr. Věra Facová 

29. 1. 2018 4 hodiny 

18. 
Dobrý kolektiv ve třídě a jak 

jej udržet 

Všichni 
pedagogičtí 
pracovníci 

MŠMT, PeadDr. 
Mgr. Věra Facová 

29. 1. 2018 4 hodiny 

19. 
Kariérové poradenství – 
trendy, tipy, inspirace 

1 
 

Krajský akční plán 
rozvoje vzdělávání 

pro území Zlínského 
kraje 

28. 2. 2018 5,5 hodiny 

20. Nebojme se gymnastiky 
1 
 

Masarykova 
univerzita, Fakulta 
sportovních studií 

Únor 2018 12 hodin 

21. 
Zdravotní aspekt plavání. 

Bezpečnost. Záchrana 
tonoucího. 

1 
 

Masarykova 
univerzita, Fakulta 
sportovních studií 

Únor 2018 10 hodin 

22. Vodní turistika 
1 
 

Masarykova 
univerzita, Fakulta 
sportovních studií 

Únor 2018 24 hodin 

23. 
Prevence zranění v míčových 

hrách – využití moderního 
náčiní 

1 
 

Masarykova 
univerzita, Fakulta 
sportovních studií 

Únor 2018 10 hodin 

24. 
Bezpečně a hravě na in-line 

bruslích 
1 
 

Masarykova 
univerzita, Fakulta 
sportovních studií 

Únor 2018 10 hodin 

25. 
Seminář fyziky aneb 

Kroměřížské Aequinoctium 
1 
 

Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 

ORP Kroměříž 

22. 3. – 23. 3. 
2018 

9 hodin 

26. 
Inspirace pro zkvalitňování 

výuky přírodovědných 
předmětů a matematiky 

2 
 

Česká školní 
inspekce 

12. 4. 2018 6 hodin 

27. Inkluze – společné vzdělávání 
1 
 

Vzdělávací agentura 
Mgr. Jitka Blechová 

7. – 8. 6. 2018 16 hodin 
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Ostatní zaměstnanci 

Č. Název akce 
Počet 

účastníků 
Školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
Termín konání 

Časový 
rozsah 

1. 
Změny ve zdaňování příjmů ze 

závislé činnosti 2017/2018 
1 
 

Mgr. Stanislav 
Vrchotický – 

výchova a 
vzdělávání 
dospělých 

15. 11. 2017 5 hodin 

2. 

Účetní závěrka u vybraných 
účetních jednotek k 31.12.2017, 

inventarizace, rozpočet  
a rozpočtový proces od roku 

2018 

1 
 

Vzdělávací agentura 
KPS, Vsetín 

22. 11. 2017 4 hodiny 

3. 
Seminář BOZP pro vedoucí 

zaměstnance 2018 
1 
 

Národní institut pro 
další vzdělávání 

15. 5. 2018 4 hodiny 

4. 
Novinky v účetních předpisech, 

příklady účtování transferů 
1 
 

Vzdělávací agentura 
KPS Vsetín 

14. 6. 2018 4 hodiny 
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8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Hlavní školní projekty 

 

 Škola je od r. 2002 zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO. Aktivně se zapojuje 

do realizace „Týdnů škol UNESCO“ vyhlašovaných Českou komisí pro UNESCO.   

 Všechny činnosti školy stále korespondují s myšlenkou podpory zdraví a škola, která 

nabyla zkušeností v síti Škol podporující zdraví, tyto přístupy aplikuje v rámci svého 

vzdělávacího programu i péče o interiér a vnější prostředí.  

 Škola je součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol. Celoškolní projekt výchovy  

a vzdělávání v prevenci úrazů nazvaný „Nová cesta“ je součástí školního vzdělávacího 

programu. Je založen na  peer aktivitách, ve kterých starší žáci učí mladší žáky.  
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9. Školní akce ve školním roce 2017/2018 

Školní akce jsou prezentovány na webových stránkách a facebooku, zákonným zástupcům je 

přehled aktivit zasílám měsíčně formou školního bulletinu. 

 ZÁŘÍ 2017 

První den školního roku 2017/2018 

Dne 4. září jsme slavnostně zahájili období školní docházky ve školním roce 2017/2018. 

Slavnostní den zahájil tradiční projev ředitelky školy ve školním rozhlase a poté do prvních 

tříd zavítalo vedení školy v doprovodu zástupce Města Kroměříže, pana Miroslava 

Marinčáka, aby pozdravilo naše nejmenší žáky a jejich rodiče. Všechny děti ve škole měly 

radost ze shledání se svými kamarády a spolužáky a ve škole vládla srdečná a přátelská 

atmosféra.  

Soutěžní odpoledne v Tauferově veterinární škole 

Ve čtvrtek 14. 9. 2017 navštívila Školní družina Sedmikráska 

Tauferovu střední odbornou školu veterinární. Zde si pro 

nás studenti připravili vědomostní i praktické úkoly, 

kterých jsme se chopili vší silou a zvládli je na jedničku. Děti 

prožily krásné odpoledne, děkujeme studentkám 

i pedagogům za přípravu a již nyní se těšíme na další 

spolupráci. 

Čtvrťáci navštívili Dětské dopravní hřiště 

V úterý 19. 9. 2017 děti z IV. A třídy navštívily 

DDH v Kroměříži. Zahájily tak hodiny Dopravní 

výchovy, která je bude po celou čtvrtou třídu 

provázet. Děti si procvičovaly znalost 

dopravních značek, řešily provoz na 

křižovatkách, připomněly si, jaká je základní 

výbava kola a nacvičovaly orientaci v silničním 

provozu jako cyklisté a chodci. Na správné 
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dodržování pravidel a bezpečnou jízdu dohlížela i Městská policie. Na jaře pak děti čeká 

přezkoušení jejich znalostí, při kterém se budou snažit získat Průkaz cyklisty. 

 

Igor Laštůvka získal bronz na MS karate Goju Ryu 

Ve dnech 13. – 17. září 2017 probíhalo čtvrté Mistrovství světa karate Goju Ryu v rumunské 

Bukurešti, kterého se zúčastnil i náš žák V. A třídy, Igor Laštůvka. MS se zúčastnilo 

914 závodníků z 35 zemí světa. Českou výpravu reprezentovalo 26 závodníků. Ve škole 

Igorovi Laštůvkovi za jeho úspěch a vynikající reprezentaci jménem celé školy poděkovala 

ředitelka školy. Igorovi přejeme ještě jednou mnoho dalších sportovní úspěchů!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den bez aut podpořil omezení městského automobilismu 
Ve středu 20. září navštívil pátý ročník naší základní školy Dětské dopravní hřiště v Kroměříži, 
kde se žáci zúčastnili akce ke Dni bez aut. Budova byla rozdělena na čtyři zajímavá stanoviště. 
Na prvním stanovišti se žáci zaměřili na bezpečnost na silnici. Dostali obrázek s různými 
silničními situacemi, které bylo potřeba rozebrat a určit, zda 
jsou správně nebo špatně. Na druhém stanovišti si děti 
vyzkoušely chůzi přes překážky s brýlemi, které simulovaly 
stav opilosti a stav po požití omamných látek. Na třetím 
stanovišti žáci předvedli své schopnosti při poskytování první 
pomoci při úrazech – pádu z kola, otevřenou zlomeninou 
nebo střepem v ruce. Na čtvrtém a posledním stanovišti byly 
děti poučeny o poskytování první pomoci při bezvědomí. Jako 
figuranti sloužily cvičné figuríny dospělého, dítěte a 
novorozeněte. Celé dopoledne probíhalo za pomoci 
kvalifikovaných pracovníků Červeného kříže a policistů České 
republiky. Jako odměnu za aktivitu žáci dostali Certifikát za 
účast, reflexní pásek a reflexního smajlíka, kterého si většina 
připevnila na svou aktovku.  
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Uspořádali jsme setkání českých škol UNESCO 

Ve dnech 25. – 26. 9. uspořádala naše škola ve 

spolupráci se Sekretariátem České komise 

UNESCO a pod záštitou starosty města 

Kroměříže, pana Mgr. Jaroslava Němce, 

23. zasedání Valného shromáždění českých škol 

UNESCO. Zasedání se zúčastnilo na 90 zástupců 

54 škol, které jsou sdruženy v Síti přidružených 

škol UNESCO. Význam setkání podtrhla 

i přítomnost ministra školství, mládeže 

a tělovýchovy, pana prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc., který se zúčastnil druhého dne 

jednání a vystoupil se svým příspěvkem. Členství v síti škol přináší naší škole prestiž a také 

nové inspirativní podněty, které uplatňujeme při práci s dětmi. 

Eurosong, as we see it! Projekt k Evropskému dni jazyků 2017 

Evropský den jazyků se na základě prohlášení 

Rady Evropy připomíná každoročně 26. září. 

Jeho cílem je propagovat jazykovou rozmanitost 

a studium jazyků. Do projektu se již tradičně 

zapojuje i naše škola. S žáky V. A jsme se při této 

příležitosti vstoupili do eTwinningového 

projektu s názvem Eurosong, as we see it! Žáci 

se nejdřív prostřednictvím krátkého videa svým 

partnerům z Chorvatska, Španělska, Itálie, Litvy, 

Ukrajiny a Polska představili. Poté měli za úkol 

vybrat jednu oblíbenou národní píseň, kterou budou prezentovat. Páťáci nakonec zvolili 

písničku Holka modrooká, k níž vytvořili obrázkové pohlednice, které poputují do 

partnerských škol, a připravili překlad textu.  

Sbírám, sbíráš, sbíráme … 

S přicházejícím podzimem se opět uskutečnil náš 

první sběr starého papíru. Za vydatné pomoci 

žáků, rodičů, prarodičů i učitelů se v průběhu 

dvou dnů podařilo nasbírat 12 922 kg. 

Z utržených peněz bude uhrazena například cesta 

na lyžařský kurz, odměny pro žáky nebo trička 

pro žáky devátého ročníku.  
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Premiéra v Přespolním běhu 

Naše škola se v úterý 26. září 2017 poprvé 

zúčastnila okresního kola v Přespolním běhu, 

který se konal v biatlonovém areálu na Bedlině 

v Bystřici pod Hostýnem. V kategorii starších 

žáků nás reprezentoval žák 8. ročníku Adam 

Vožda. Přes velkou konkurenci se umístil na 

krásném 18. místě z 36 závodníků.  

Evropský den jazyků v Sedmikrásce 
Ve středu 27. září si děti ze školní družiny Sedmikráska připomněly Evropský den 
jazyků. Vychovatelky ŠD je seznámily s evropskými státy, děti se učily poznávat vlajky 
a pozdravy různých států Evropy. Některé si vyzkoušely napsat své jméno azbukou 
a sledovaly dvě krátké pohádky v ruském a německém jazyce. Nechybělo ani vyprávění 
v angličtině. V jedné z našich družinek dokonce vyrostl strom evropských pozdravů. Celé toto 
bohaté podzimní odpoledne plné her, během kterých se děti učily vnímat naši zemi jako 
součást evropského kontinentu, se vydařilo. 
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ŘÍJEN 2017 

Projekt Nová cesta 

Ve čtvrtek 5. října si žáci 8. ročníku v rámci 

projektu Nová cesta opět vyzkoušeli, jaké je to 

být lektory. Jejich posluchači se na dvě 

vyučovací hodiny stali druháci.  Osmáci si 

během uplynulých týdnů připravovali 

prezentace a aktivity, které se týkaly 

bezpečnosti doma,  ve škole i venku. Žáci 

druhých tříd se např. dozvěděli, jaká nebezpeční 

jim mohou hrozit v domácnosti a jak jim 

předcházet. Dále se zabývali bezpečným cestováním do školy a vyzkoušeli si různé reflexní 

prvky, díky nimž je bude vždy dobře vidět. Věnovali se také tomu, jak se chovat v prostorách 

školy. Mladší děti byly do projektu aktivně zapojeny, odpovídaly na spoustu otázek, řešily 

kvízy a křížovky.   

Král čtenářů ve II. A 

Ve středu 11. října 2017 měly děti ve třídě II. A 

hodinu čtení.  Místo paní učitelky však před 

tabulí stála  maminka Ládi Kukly, paní  Anna 

Kuklová a pro tento den se stala Králem 

čtenářů.  Děti  vzácného hosta usadily na židli, 

kterou pro něj nachystaly a se zvědavostí čekaly, 

co uslyší. Paní Kuklová jim přečetla dva příběhy 

neposedných kocourků a  společné povídání po 

skončení čtení ukázalo, že děti poslouchaly 

pozorně. Hodina však pokračovala dál. Paní 

Kuklová začala dětem vyprávět o svých školních létech, a když se jí najednou v rukou objevil 

starý kalamář a pero na násadce, bylo to velké překvapení.  

 

Hra s loutkami děti baví 

Odpoledne po plavání tráví  žáci třetích tříd volný 

čas ve své družině hrou s loutkami. Fotografie ze 

dne 3. 10. 2017 ukazují jejich improvizaci 

pohádky „O červené Karkulce.“ 
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Okresní kolo v minikopané 

Okresního kola v minikopané se v letošním roce 

2017 zúčastnilo celkem osm škol z okresu 

Kroměříž. Týmy byli rozděleni do dvou skupin po 

čtyřech družstvech. Naše škola ve své skupině B 

jednou remízovala a dvakrát prohrála a to nás 

zařadilo na čtvrté místo. Všem fotbalistům 

děkujeme za vzornou reprezentaci školy. 

 

Netradiční sport Tchoukball 

V úterý dne 10. 10. 2017 žáci V. A a VI. třídy 

v rámci Týdne zdraví navštívili Střední 

zdravotnickou školu v Kroměříži, kde se seznámili 

s netradičním sportem zvaným Tchoukball. Tento 

sport vychází z fyzických schopností hráčů, ale 

také ze znalostí fyziky. Při hře je důležité 

odhadnout úhel odrazu míče z nakloněné 

trampolíny. Žáci si nejprve vyslechli pravidla a cíl 

hry, poté si vyzkoušeli průpravná cvičení 

a nakonec i hru. Všechny tento netradiční sport 

velmi zaujal. 

Hudební škatulky 

V úterý 10. října  se tělocvična naší školy 

proměnila v koncertní sál. Žáci měli možnost 

shlédnout velmi zdařilý  hudebně vzdělávací 

pořad věnovaný vývoji světové rockové hudby. 

Děti prvního stupně si pod dojmy čtyř ročních 

období  připomněly hudbu v rytmu blues, pop, 

raegge a hip hop. Mohly si také zazpívat známé 

melodie z filmů a pohádek a zapojit se tak 

aktivně do dění. Celý program byl doprovázený 

zajímavou  prezentací a fotografiemi pěveckých osobností a hudebních skupin. Starší žáci 

měli možnost zmapovat proměny rockové scény od rock´n rollu až po hudbu konce 20. 

století. Všichni odcházeli nadmíru spokojeni  s pocitem nejen příjemně stráveného 

dopoledne, ale také s novými poznatky o historii současné populární hudby. 
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Soutěž Hurá za zvířátky má své vítěze 

Pro všechny milovníky fauny uspořádala naše škola ve dnech 4. – 10. října 2017 vědomostní 

kvíz věnovaný Světovému dni zvířat. V jednotlivých soutěžních okruzích se žáci potýkali se 

záludnými zvířecími otázkami, pranostikami, fobiemi, příslovími i hádankami. Některá zvířata 

se ukrývala v anglických názvech, jiná měla svoje tělíčka rozpadlá na drobné kousky puzzle, 

další si je schovávala v kouzelných sáčcích. 

Největší záhadou ovšem bylo namalovat ty 

druhy, se kterými se běžně nesetkáváme ani v 

učebnicích. A právě za nimi do ZOO Zlín se s 

volnou vstupenkou mohou vypravit tři 

nejúspěšnější řešitelé – z prvního stupně 

Martina Navrátilová, Ema Hanáková a Ema 

Vondrušková a z druhého stupně Adéla 

Hudečková, Daniela Jurisová a Vojtěch Borovka 

 

Dopravní výuka žáků IV. B 

V pondělí 16. 10. 2017 se žáci IV. B vydali na Dětské dopravní hřiště v Kroměříži, aby zahájili 

hodiny výuky Dopravní výchovy. Za dohledu 

Městské policie si žáci procvičovali znalosti 

dopravních značek, řešili provoz na 

křižovatkách, orientovali se v provozu 

a připomněli si povinnou cyklistickou výbavu. Na 

závěr cyklu výuky Dopravní výchovy si žáci ověří 

své získané vědomosti a budou tak moci získat 

Průkaz cyklisty. 

Prvňáčci cvičí s overbally 

Letošní prvňáčky jsme v tomto školním roce zapojili do projektu Zdravého města Kroměříže – 

Zdravá záda. Všichni žáci našich prvních tříd 

dostali overbally a paní učitelky byly proškoleny 

ve cvičeních k prevenci bolesti zad. S dětmi 

cvičíme pravidelně.  
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Výprava za divadlem do Zlína se dětem líbila 

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 jsme se poprvé v tomto 

školním roce vypravili do Městského divadla ve 

Zlíně. Tyto výpravy za divadlem se staly v naší 

škole tradicí a u dětí z I. stupně je o ně velký 

zájem. Školní předplatné jsme v letošním roce 

zahájili pohádkou Obušku, z pytle ven! Tuto 

pohádkou přijeli dětem zahrát herci z Divadelní 

společnosti Julie Jurištové z Prahy. Pohádka 

plná písniček a vtipných situací, měla u dětí úspěch.  

Dýňová strašidýlka rozzářila školu 

Ve dnech od 16. do 19. října se v naší školní družině Sedmikráska uskutečnila soutěž 

o nejoriginálnější vyřezávanou dýni. Rok od roku děti spolu s rodiči posouvají laťku originality 

výš a výš. U vstupu do školy jsme mohli obdivovat výtvory našich dětí a jejich rodičů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt Radnice dětem 

Radnice dětem – tak se jmenují aktivity, které si připravilo město Kroměříž pro žáky 

kroměřížských škol. Čtvrteční ráno 19. října se na radnici vypravila III. A. Ve vestibulu radnice 

je očekávala paní Yveta Žilinská. Povyprávěla jim něco o historii budovy, provedla zasedací 

místností s hlasovacím zařízením. Společně žáci zapřemýšleli nad úkoly z pracovních listů 

a poté nadešel námi nejvíce očekávaný zážitek - svatební obřad.  
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Děti se učily o správné výživě 

Dne 17. října jsme si v Sedmikrásce připomněli Světový den výživy. V každém oddělení školní 

družiny na děti čekaly spousty her a úkolů. V I. oddělení si na úvod zazpívaly písničku a poté 

se pustily do rozlišování  zdravých a nezdravých potravin. Vhodnou skladbu jídelníčku si 

procvičily vyplňováním a vykreslováním pracovních listů. Žáci II. oddělení si přiblížili 

pojem vyvážený jídelníček na vlastní kůži. Připravili ovocno-zeleninové 

kebaby, které společně spořádali.  Také si vysvětlily pojmy obiloviny, luštěniny a další. Co je 

zdravé a co méně, o tom všem si povídaly děti z III. oddělení. Porozuměly rozdílu mezi 

živočišným a rostlinným výrobkem a vysvětlili si, 

jak tyto produkty vznikají. Na závěr  vymyslely 

vhodnou svačinu do školy. IV. oddělení se 

zaměřilo na zeleninu a ovoce. Na úvod si žáci 

pověděli o rozdílech zdravé a nezdravé výživy. 

Na pracovních listech pomocí členění, popisu a 

kresby vytvořili prezentaci, kterou předvedli 

před družinou.  

Křeslo pro Krále čtenářů ve II. A 

Ve středu 18. října 2017 bylo křeslo pro Krále 

čtenářů nachystáno ve II. A pro maminku Pepy 

Pokorného paní Lucii Pokornou. Děti si poslechly 

pohádku Proč je moře slané. Když četba skončila, 

začalo povídání o tom, proč je tedy doopravdy 

moře slané, protože na kouzelný mlýnek, který 

mele bez přestání sůl nevěřil žádný druhák. Děti 

se do povídání o přírodě zapojily také a brzy se 

dozvěděly i další zajímavosti.  

Osobnostně sociální kurz 6. ročníků 

Každý rok je pro žáky šestého ročníku připraven adaptační kurz, který má za úkol stmelit 

nový třídní kolektiv, naučit účastníky práci 

v týmu, budovat vzájemnou důvěru, zažít 

spoustu zábavy a také poznat nového třídního 

učitele. Letošní šesťáci prožili tři dny v krásném 

prostředí Vsetínských vrchů – na chatě Nivka 

 (v nadmořské výšce 520 m n. m.) Pro žáky byly 

připraveny strategické a poznávací hry a aktivity 

v lanovém centru. Zde si vyzkoušeli svou 

fyzickou připravenost a odvahu při zdolávání 

jednotlivých stanovišť 
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Podzimní písničkohraní 

Ve čtvrtek 26. 10. 2017 přijalo II. oddělení školní 

družiny pozvání SPgŠ v Kroměříži a prožilo se 

studentkami III. ročníku písničkové podzimní 

odpoledne. Děti si nejen zazpívaly, ale 

i zatančily a zahrály na hudební nástroje. 

Naučily se písničky vztahující se k podzimnímu 

období, a to o ježečkovi, hrušce a o houbách. 

Na závěr si jako odměnu každý odnesl 

omalovánku.  

 

V muzeu straší aneb nebojte se trochu bát 

V úterý 24. října žáci IV. B navštívili výstavu V muzeu straší aneb nebojte se trochu bát, která 

se konala v Muzeu Kroměřížska. Výstava byla 

zaměřena na svět strašidel a nadpřirozených 

bytostí, které známe z různých legend, pověstí 

a pohádek. Žáci si připomněli nejznámější 

pohádkové bytosti, zažili v temné místnosti 

pocit strachu a naslouchali zvukům hejkala, 

čerta či zvířat. Na závěr si ověřili své vědomosti 

kvízem.  

Výtvarná aktivita zaujala nejmenší děti 

Ve středu 25. 10. 2017 si děti na I. stupni měly možnost 

vyrobit vlastní originální bloček na dřevěné překližce opatřený 

magnetem. Tyto bločky jim přivezla paní výtvarnice Iveta 

Filipová. O její výtvarné techniky je mezi dětmi, které rády 

tvoří a malují velký zájem. Bločky děti malovaly akrylovými 

barvami a vyzkoušely si tak další zajímavé tvoření 

s netradičním materiálem. 



34 

 

LISTOPAD 2017 

MŠ Zlobice na návštěvě školy 

V úterý 1. listopadu 2017 naši školu navštívili 

předškoláci z MŠ Zlobice. Děti si prohlédly 

prostory školy a ve třídách se pozdravily se 

svými staršími kamarády, kteří jim předvedli, co 

už všechno umí. Také si zacvičily v tělocvičně 

a na závěr si vyrobily dárek.  

Spolupracujeme se SPgŠ 

V pondělí 30. října 2017 si děti ze ŠD 

Sedmikráska zacvičily  se studentkami 4. ročníku 

SPgŠ. Studentky děti na úvod naučily 

honičku, při které si děti procvičily barvy 

a pořádně se protáhly. Dále už na ně čekala 

„Opičí dráha“ se spoustou nástrah v podobě řek 

plných krokodýlů, tekoucí lávy a tunelů. To vše 

samozřejmě jen v jejich fantazii. Nakonec se 

děti naučily taneček k písni „Měla babka čtyři 

jabka“.   

Král čtenářů ve II. B 

V pondělí 6. 11. přišla mezi žáky II. B vzácná 

návštěva, maminka Martinky, paní Jiřina 

Navrátilová Novotná. Děti se na tento den nejen 

těšily, ale i s radostí a nadšením připravovaly. 

Po zaznění zvuků fanfáry a skutečně královském 

uvítání jsme se všichni pohodlně usadili, 

abychom se zaposlouchali do příběhů černého 

kocourka Mikeše, který žil v Hrusicích u Ševců. 

Slyšeli jsme o tom, jak šel do školy a proč se 

vypravil do světa.   
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Král čtenářů v I. A a IV. B 

V pátek 3. listopadu v I. A usedla do křesla pro 

Krále čtenářů maminka Denisky paní Eva 

Diblíková a četla dětem z knihy Modrý Poťouch 

od spisovatele Miloše Kratochvíle. Dětem se 

čtení velmi líbilo. Paní Diblíková měla pro děti 

nachystán i pracovní list a povídala si s dětmi 

o tom, jak si Poťoucha představují a kterého 

mají ony samy. Děti se rozpovídaly a přidávaly 

další a další nápady. Hodina utekla jako voda. Poté šla paní Diblíková číst dětem ve IV. B, kde 

má syna Honzu. Děti ji rády přivítaly a pozorně naslouchaly zábavnému čtení.  

Návštěva žáků ze ZŠ Rataje 

V pondělí 6. listopadu navštívili naši školu žáci 

ze ZŠ Rataje. Ve společné hodině angličtiny se 

seznámili s málo známým anglickým svátkem 

Bonfire Night, který připadá na 5. listopadu 

a připomíná událost z roku 1605, kdy se skupina 

mužů v čele Guyem Fawkesem pokusila zradit 

krále a vyhodit budovy parlamentu do povětří. 

Žáci se seznámili s postavami příběhu i zvyky, 

které Angličané dodnes dodržují, naučili se nová 

slovíčka a vytvořili miniknížku, do které si zaznamenali nejdůležitější a nejzajímavější 

informace. Po angličtině je čekala prohlídka školy a výtvarné vyrábění a hry ve školním klubu.  

První Školička pro předškoláky se vydařila 

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 se v naší škole uskutečnila 

první Školička pro předškoláky, které již tradičně 

pořádáme. V odpoledních hodinách jsme na 

pavilonu I. stupně přivítali budoucí školáky 

s jejich rodiči. Na děti čekaly rozmanité aktivity, 

při kterých se hravou formou seznámily 

s prostředím školy. Děti plnily zábavné úkoly 

pohybové, hudební, výtvarné, grafomotorické, 

skládaly domino nebo si vyzkoušely svoji paměť 

a postřeh. Protože byly všechny děti moc šikovné, čekala na ně na konci jejich snažení malá 

odměna.  
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Jedeme v tom spolu 

Na konci minulého školního roku se naše škola v rámci projektu   Recyklohraní zúčastnila 

soutěže, kterou pořádala nezisková organizace Cesta za snem a společnost Asekol. Úkolem 

bylo natočit krátké video o nakládání se spotřebiči, které už dosloužily. A právě videa našich 

žáků IX. třídy –  Dalibora Janouška, Patricie Hassové a Terezy Hudečkové byla ve Zlínském 

kraji vybrána jako vítězná. Odměnou byla beseda pořádaná organizací Cesta za snem, která 

zprostředkovává nejen zážitkové a sportovní aktivity pro lidi s handicapem, ale také osvětu 

v oblasti začleňování handicapovaných  do běžné společnosti. 

Beseda byla zaměřená na prevenci úrazů a život s handicapem s důrazem na to, že ani po 

úrazu či vážné nemoci život nekončí.  Během setkání se děti v krátkých videích z cyklu 

„Jedeme v tom spolu“ seznámily s konkrétními aktivitami lidí, kteří se ve svém životě setkali 

s nepřízní osudu, ale nevzdali to. V dalším povídání pan Heřman Volf odkryl svůj vlastní 

příběh. V závěru byl prostor k dotazům.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děti z MŠ Štěchovice přišly pozdravit své kamarády 

V podzimním období naše škola již tradičně připravuje program s prohlídkou nejnižších tříd 

pro mateřské školy z okolí. Tento týden nás navštívily děti z MŠ Štěchovice. Po uvítání paní 

ředitelkou jsme se vydali  v doprovodu Berušky a Ferdy mravence na výpravu naší školou. 

V tělocvičně školy si děti vyzkoušely opičí dráhu s plněním různých úkolů. Žáci prvních 

a druhých ročníků předvedli své již nabyté vědomosti – počítali, mluvili anglicky, recitovali, 

zpívali. Také dětem prozradili, co je ve škole baví nejvíce a na co všechno se mohou těšit. 

Na závěr si děti ve školní družině s paní vychovatelkami vyrobily papírovou školu, aby měly 

památku na tento den. 
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Pohledy do historie 

Ve středu 15. 11. bylo vyučování pro žáky VII. A a VII. B třídy jiné než v ostatní školní dny. Žáci 

obou ročníků se zúčastnili dějepisné exkurze ve Zlíně. Ve zlínském zámku navštívili výstavu 

České korunovační klenoty k 670. výročí od korunovace Karla IV. českým králem. Kromě 

samotných mistrovských replik klenotů žáci shlédli i mnoho dalších tematických exponátů 

vztahujících se k životu a vládě tohoto panovníka a připomínajících období středověku, např. 

kopie zbraní, volné repliky oděvů a obuvi nebo 3D modely. Vystavené exponáty doplnil 

průvodce zajímavostmi a perličkami z jejich mnohasetleté historie. V Muzeu jihovýchodní 

Moravy navštívily děti expozici Vyšívané botky a expozici Tatrou na černý kontinent a do 

Nového světa. V jednotlivých sekcích byl pro ně pod vedením pracovníků muzea připraven 

interaktivní program. Děti pracovaly ve skupinách na zajímavých úkolech, které plnily 

s velkou chutí a nadšením. Některé se vydaly 

do Číny na přelom 19. a 20. století, prohlédly si 

různé druhy čínské obuvi a samy si mohly 

podle vystavených exponátů zkusit květinové 

výšivky, které boty zdobí. Jiným autentické 

fotografie a suvenýry z Afriky a Ameriky 

pomohly vžít se do kůže cestovatelů Hanzelky 

a Zikmunda, vydat se s nimi po stopách jejich 

první cesty a odhalit příslušné pasáže z jejich 

cestopisů.  

Den na radnici 

Úterní vyučování šesťáků dne 14. 11. 2017 neproběhlo jako obvykle ve třídě, ale na 

kroměřížské radnici. Žáci se zúčastnili výchovně vzdělávacího projektu Radnice dětem. 

Po příchodu se jich ujala paní Yveta Žilinská a seznámila je s historií budovy radnice. Poté 

následovala prohlídka zasedací místnosti a společné plnění pracovních listů.  Zlatým hřebem 

programu však byla netrpělivě očekávaná svatba. Místní paní matrikářka Jarmila Resutíková 

žáky seznámila se všemi náležitostmi svatebního obřadu.  
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Bezpečná škola aneb naučme se bránit 

Dne 16. 11. 2017 proběhlo pro žáky 6. až 9. ročníku netradiční sportovní dopoledne. 

Pět studentů oboru Aplikovaná sportovní edukace bezpečnostních složek Fakulty 

sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně – Bc. Adam Antal, Bc. Filip Kondla, 

Bc. Terézia Magdolenová, Bc. Jaroslav Hýbl a naše bývalá žákyně Bc. Lucie Opravilová u nás 

vykonávalo odbornou pedagogickou praxi.  Obsah jednotlivých bloků studenti připravili 

přiměřeně k věku žáků a k jejich pohybovým dovednostem. V teoretické části poučili žáky 

oٲexistenci sebeobrany, kdy a jak se můžeme bránit. Na modelových situacích se žáci museli 

rozhodovat, zda jde o krajní nouzi, nutnou obranu, nepřiměřenou obranu. V praktické části 

byla výuka zaměřena především na průpravné úpoly, které jsou výborným prostředkem 

rozvoje většiny motorických (pohybových) schopností. Další část výuky byla zaměřena na 

konkrétní techniky využívané v sebeobraně od základů, jako jsou střehy a přemístění, až po 

úchopy, objetí a obrany proti úderům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den otevřených dveří dětského domova Kroměříž 

Prvňáčci naší školy byli pozváni na Den otevřených dveří do dětského domova Kroměříž. Děti 

přivítala příjemná atmosféra a milý kolektiv zaměstnanců. Na úvod se dozvěděli, jak se 

dětem v dětském domově žije. Povídání bylo podbarvené promítáním fotografií ze života 

dětí v domově. Po rozdělení do 3 skupinek se rozešli do tří pater budovy na prohlídku. 

V každém patře je čekalo překvapení – plnění úkolů. Vyzkoušeli si své znalosti z prvouky, 

třídění odpadů, zdravovědy, skládání slov a obrázků a zpěv písničky. Odměnou jim bylo malé 

mlsání na každé zastávce. Na závěr je čekalo vyhodnocení soutěže, medaile, diplom pro třídu 

a pohoštění v podobě výborné bábovky a čaje.  
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Exkurze v úpravně vody Kroměříž 

V úterý 21. 11. 2017 si žáci 8. ročníku v Úpravně vody Kroměříž byli ověřit, jak se „vyrábí 

pitná voda“. Pan Ing. Olšina jim v úvodu nastínil historii úpravy pitné vody v Kroměříži 

a představil současné záměry společnosti VAK Kroměříž. Během dalšího povídání mluvil 

o povrchových a podzemních vodách, o vodě 

měkké, tvrdé, pitné, užitkové i odpadní. 

Všechny poznatky se pak krásně propojily při 

zhlédnutí animovaného filmu „O kapičce 

vody“. Pro všechny byla ale největším 

zážitkem vlastní prohlídka provozu. Žáci 

obdivovali obrovské nádrže, které se zrovna 

čistily od usazenin železa a manganu, 

laboratoř pitné vody, kde se provádí chemické 

rozbory a velín.  

Projekt Nová cesta má v naší škole několikaletou tradici 

V pátek 24. listopadu žáci sedmého ročníku 

připravili pro své kamarády ze třetích tříd 

dvouhodinové aktivity. Nastává zima a proto 

i zaměření témat úzce souviselo s nástrahami 

a nebezpečími, která nás mohou v tuto dobu 

ohrozit. Zima, zimní sporty, vánoční svátky, 

rizika v domácím prostředí… Mnoho toho již 

známe, ale  opakování  a  upevňování 

osvojených znalostí nám jedině prospěje. Každý 

z nás si zcela jistě odnesl  i nové a užitečné informace.  

Děti ze ŠD vyzkoušely Aitrack 

Spolupráce naší školy se SPgŠ v Kroměříži je již letitou tradicí. V týdnu od 20. – 24. listopadu 

vyzkoušely lákavou nabídku sportování Aitrack. 

Skákalo se na obrovské trampolíně, ale děti 

zdolávaly i spoustu jiných netradičních překážek. 

Za toto pestré odpoledne děkujeme pedagogům, 

ale i studentkám, které se dětem věnovaly 

a neustále dětem měnily překážkovou dráhu, aby 

jim nezevšedněla.  
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Návštěva dětí z MŠ Lutopecny 

V úterý 21. listopadu naši školu navštívila MŠ z Lutopecen. Po příchodu do školy, jsme děti 

a jejich paní učitelky přivítali ve školní jídelně, kde pro ně bylo připraveno teplé občerstvení. 

Naši první zastávkou byla školní tělocvična, ve které už netrpělivě čekal Ferda mravenec 

s Beruškou, kteří dětem nejenže pomáhali zdolat všechny soutěže a překážky, ale 

doprovázeli nás po celou dobu jejich návštěvy ve škole. Po hodince tělesné výchovy 

nanečisto, následovala svačinka, po které děti nabraly sílu k dalšímu putování pro ně, dosud 

za neznámým. Naše cesta směřovala do první a druhé třídy. Paní učitelky je ve třídě pěkně 

přivítaly a daly dětem možnost posadit se do lavic a stát se tak na chvíli prvňáčkem. V první 

třídě si za klavírního doprovodu zazpívali 

písničky a ve druhé třídě si zopakovaly anglické 

názvy barev a čísel. Ač byla návštěva ve třídách 

krátká, děti si ji báječně užily. Naši poslední 

zastávkou byla školní družina, ve které si děti 

vyzdobily papírovou školu, kterou si odnesly, 

jako upomínku na naši školu 

Čtvrtí v okresním kole v halové kopané 

Okresního kola v halové kopané se v letošním 

roce 2017 zúčastnilo celkem devět škol z okresu 

Kroměříž. Týmy byly rozděleny do dvou skupin. 

Naše škola hrála v pětičlenné skupině A, kde 

hráči dokázali jednou vyhrát, jednou remízovat, 

ale bohužel dvakrát prohráli a to nás zařadilo na 

čtvrté místo.  

 

 

Čtvrťáci si zacvičili na Airtracku 

V pátek 24. 11. 2017 navštívili žáci IV. A třídy Střední pedagogickou školu v Kroměříži. Čekalo 

zde na ně netradiční sportování na Airtracku, což 

je nafukovací trampolínová dráha. Pod vedením 

paní učitelky a studentů  SPgŠ si děti vyzkoušely 

základní akrobatické a gymnastické prvky, 

balanční cviky, cvičily s míči, švihadly, ale také 

zdolávaly různé překážkové dráhy. Perfektní 

hodina velmi rychle uběhla, a přestože se děti 

zapotily, zajímavé cvičení se jim velmi líbilo. 
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Král čtenářů ve II. B 

V  pondělí 27. 11. se děti ze II. B opět ocitly 

v království čtení knih díky Danielově mamince, 

paní Lenky Petrové. Oba spolu k předčítání 

vybrali knihu spisovatelky Francescy Simonové 

Darebák David. V příjemné společnosti si žáci 

poslechli dva příběhy plné lumpáren hlavního 

hrdiny. Celou hodinu se dobře bavili a opravdu 

hodně se nasmáli. 
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PROSINEC 2017 

Soutěžní klání v řešení fyzikálních úloh 

První prosincový den proběhlo na ZŠ Slovan okresní kolo Fyzikální soutěže. I naše škola měla 

mezi účastníky své zástupce z IX. třídy – Jana Seiberta a Martina Mareše. Při řešení 

teoretických úloh a početních příkladů museli prokázat své znalosti  fyziky předchozích 

ročníků. Přestože jim součet bodů nestačil na medailové umístění, vzorně reprezentovali naši 

školu a v silné konkurenci se určitě neztratili. 

 

 

 

 

 

 

 

Král čtenářů ve II. B 

První prosincový den k nám do třídy II. B zavítal Lukáškův tatínek, pan Zavřel. Tento den se 

stal Králem čtenářů a předčítal nám o štěňátku Dášeňce z knížky Karla Čapka. Dozvěděli jsme 

se spoustu zajímavých věcí nejen o tomto štěňátku, ale i o dalších zvířátkách. Děkujeme 

panu  Romanu Zavřelovi za předčítání, povídání i za vše, čím nás mile překvapil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Král čtenářů v I. A 

V pátek 1. prosince byla v I. A Králem čtenářů maminka Elišky, paní Renata Pospíšilová. Přišla 

dětem přečíst ukázku z knihy Harry Potter a kámen mudrců od J. K. Rowlingové. Připravila si 

pro děti i pracovní listy. Děti se zájmem poslouchaly čtení, seznámily se s hlavními hrdiny 

příběhu a plnily úkoly.  Společné čtení se všem velmi líbilo.  
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Mikulášská nadílka 

I v letošním roce děti z I. stupně navštívil v jejich třídách Mikuláš s anděly a čerty, aby 

zhodnotil,  jak se dětem dařilo v uplynulých měsících ve škole. Celou mikulášskou skupinu 

tvořili žáci IX. třídy a svou úlohu zvládli na výbornou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Král čtenářů v I. B 

V úterý 12. 12. byl v I. B Králem čtenářů dědeček Štěpánka, pan Jan Pálka. Přišel dětem 

přečíst ukázku z knihy Kvak a Žbluňk jsou kamarádi od Arnolda Lobela. Děti se zájmem 

poslouchaly čtení a i vyprávění pana Pálky o tom, jaké to bylo, když on chodil do školy. 

Následně si děti prohlédly knihy pro první čtení, které přinesl. Na závěr děti překvapil malým 

dárečkem – razítkem. Společné čtení se dětem líbilo.  
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Vánoční jarmark a vánoční vystoupení žáků 

Ve čtvrtek 14. 12. se u nás uskutečnil tolik očekávaný Vánoční jarmark 2018 s vánočním 

vystoupením žáků, který byl zahájen v parku před školou. Vánoční jarmark ani vystoupení 

žáků nezklamalo naše očekávání, vše proběhlo na výbornou a účastníci akce měli možnost 

zažít čilý školní vánoční ruch.  

 

Daniela Jurisová uspěla v soutěži „Ukaž, co umíš“ 

Závěr roku již tradičně patří soutěži Mladých odborníků – „Ukaž, co umíš“, kterou pořádá 

Střední škola  – Centrum odborné přípravy 

technické Kroměříž. Soutěž je určena žákům 

zajímajícím se o technické obory. Ve třech 

kategoriích – Elektronik, Strojař a Automechanik 

mohou ukázat své teoretické a praktické 

znalosti. V kategorii Automechanik se letos  

nejlépe dařilo Daniele Jurisové z IX. třídy, která 

obsadila 10. místo z 43. účastníků.  

Předškoláci zasedli do lavic 

Poslední týden v roce k nám opět po roce 

zavítaly děti z Mateřské školy Kollárova. Jako 

obvykle prohlídka naší školy začala v jídelně, 

kde byly děti seznámeny s jejím provozem a po 

teplých doušcích čaje si to namířily přímo do 

tělocvičny školy. Tam spolu s dětmi druhého 

ročníku proběhly dlouhou opičí dráhu, kde 

plnily jednoduché i náročnější cviky. Poté 

navštívily děti těch nejnižších ročníků, které jim 

popovídaly o všem, na co se mohou příští rok 

těšit a pustily je i zasednout do svých lavic, aby 
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si předškoláčci vyzkoušeli, jaké to je sedět v opravdové lavici v opravdové škole. Žáci děti 

z MŠ vánočně naladili písničkami a básničkami. Návštěva skončila ve školní družině, z které si 

děti odnesly malý výrobek. 

Návštěva Muzea Kroměřížska 

V pondělí 11. prosince jsme v tomto krásném 

předvánočním čase navštívili Muzeum 

Kroměřížska. Byl pro nás připraven bohatý 

program, který se nesl v duchu těch 

nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc.  Děti si po 

krátkém a velmi zajímavém povídání vyzkoušely 

péct tradiční vánočku, pouštění lodiček, věštění 

nebo zpívání koled.  
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LEDEN 2018 

První Král čtenářů v roce 2018 

Mezi žáky III. A zavítala v pátek 5. ledna maminka 

Aničky Františky Pavlíkové, aby se stala Králem 

čtenářů. Všichni jsme byli moc zvědaví, kterou 

knihu si pro nás paní Pavlíková vybrala. Potěšilo 

nás, že i naše třída se dočkala svého předčítání. 

Kniha Ivony Březinové – Lentilka pro dědu Edu se 

všem líbila a všechny zaujala.  Nezůstalo jen 

u naslouchání. Popovídali jsme si o tom, jak je 

důležité mít rád své blízké a svou lásku dávat 

najevo.  

Čtenářský král ve II. B v roce 2018 

Poslední vyučovací  hodinu v pondělí 8. ledna 

jsme ve třídě II. B měli možnost prožít další milé 

setkání. Přivítali jsme mezi sebou paní Andreu 

Kalouskovou, Šimonovu maminku, která nám 

předčítala z knížky Andělské pohádky.  

 

 

 

 

 

Dopravní výchova probíhá i v zimě 

V pátek 12. 1. 2018 zavítal mezi žáky IV. A třídy 

pan Radovan Stratil z Dětského dopravního hřiště 

v Kroměříži. Ve dvou vyučovacích hodinách si děti 

zopakovaly znalosti z dopravní výchovy. Pomocí 

pomůcek v podobě autíček, přechodu pro chodce 

a značek děti vytvořily model silničního provozu 

a společně řešily vzniklé dopravní situace.  
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Dopravní výuka ve IV. B 

V pondělí 15. ledna se uskutečnila druhá část dopravní výuky pod vedením pana Radovana 

Stratila z Dětského dopravního hřiště v Kroměříži. Žáci si pomocí modelů autíček a křižovatky 

vyzkoušeli různé dopravní situace, se kterými se mohou setkat při jízdě na kole. Získané 

vědomosti a praktické dovednosti si prověří žáci na jaře při plnění Průkazu cyklisty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce 

Ve čtvrtek  18. ledna jsme uspořádali školní kolo 

konverzační soutěže v anglickém jazyce. Soutěže 

se zúčastnilo 8 žáků z osmého a devátého 

ročníku. Během povídání o běžných 

každodenních tématech porota hodnotila jejich 

jazykovou pohotovost, kreativitu, bohatost 

slovní zásoby, výslovnost a v neposlední řadě 

i gramatické jevy, které si během studia 

Angličtiny zatím osvojili. Výkony všech účastníků 

byly velmi vyrovnané. Na předních příčkách se nakonec umístili: Dalibor Janoušek (9. ročník), 

Jan Siebert (9. ročník) a Adam Vožda (8. ročník).  

 

Král čtenářů  

V pátek 19. 1. se všechny děti ze II. B těšily na hodinu, ve které k nám přichází návštěva, aby 

nám předčítala z knihy Dášeňka čili život štěněte. Poté, co jsme si poslechli zajímavosti 

Dášeňčina života, začalo povídání o zkušenostech se psy a kočkami, o útulcích pro tato 

zvířátka i o možnosti, jak jim pomoci.  



48 

 

25. leden – Školička pro předškoláky 

Dveře naší školy se ve čtvrteční odpoledne 

otevřely pro budoucí prvňáčky. V 16 hodin paní 

ředitelka děti i jejich rodiče přivítala. Potom 

nadešel čas, který si budoucí prvňáčci náležitě 

a s chutí užili. V tělocvičně školy je čekaly 

soutěže se zaměřením na zručnost a orientaci 

v prostoru. Pro splnění jiných úkolů bylo třeba 

zapojit i smysl pro představivost a přidat špetku 

odvahy. Za své výkony si děti odnesly ocenění 

Malý sportovec. Dokázaly, že anglického jazyka se nebojí a dokáží aktivně spolupracovat.  

Rozloučení studentek SPgŠ s dětmi ŠD 

Tento týden studentkám SPgŠ v Kroměříži 

skončila pedagogická praxe v naší škole, kterou 

absolvovaly každé úterý v prvním oddělení 

školní družiny. Poslední odpoledne strávené 

v naší družině pojala děvčata v karnevalovém 

duchu. Nejprve si děti se studentkami povídaly o 

masopustu, a poté si vyrobily karnevalové brýle. 

Po skončení činnosti plnily různé sportovní a 

vědomostní soutěže. Na závěr nechyběl ani 

tanec a s ním spojené písničky.  

 

 

U Sýpek soptily sopky 

V České republice není v současné době žádná činná sopka, ale u nás ve škole se jich ve 

čtvrtek probudilo najednou hned 13. Žáci devátého ročníku si vyrobili funkční modely sopek. 

Vysoké horské kužely naplněné chemickým 

magmatem plivaly rudé jazyky lávy, která 

efektně stékala po příkrých úbočích na 

sněhovou pokrývku. Každá sopka měla svůj 

originální tvar i velikost. Zajímavé byly i použité 

materiály a technologie zpracování. 

Při prezentaci sopečné činnosti se tak žákům 

dokonale podařilo propojit nabyté znalosti 

a vědomosti z přírodovědných předmětů 

s praktickými dovednostmi. 
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Žákovské fórum 2018 

Vybraní žáci 7., 8. a 9. ročníku naší školy se v pátek 26. ledna 2018 zúčastnili druhého 

Žákovského fóra,  které v konferenčním sále Knihovny Kroměřížska zorganizovala a zaštítila 

kancelář Zdravé město Kroměříž.  Společné aktivity navazovaly na loňský program, v rámci 

něhož bylo sestaveno Desatero priorit města z pohledu mladých. Nejprve místostarosta 

Kroměříže PhDr. Pavel Motyčka, Ph.D. přítomné seznámil s tím, do jaké míry se městu 

podařilo jejich návrhy a podněty realizovat a nabídl jim možnost setkávání se v Městském 

žákovském parlamentu. Poté následovaly další diskuse se zástupci města. Jednotlivé skupiny 

se zamýšlely nad tím, co by se v Kroměříži a jejím nejbližším okolí mohlo zlepšit v oblastech 

jako je životní prostředí, doprava a mobilita, kultura, sport a volný čas, sociální prostředí 

a rozvoj města. Ve společné diskusi žáci prezentovali své myšlenky, vzájemně se doplňovali 

a na závěr sestavili nové desatero problémů a priorit pro následující rok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turnaj ve stolním fotbálku 

Ve středu 24. ledna proběhl v naší školní družině II. ročník turnaje ve stolním fotbálku. Zájem 

o tuto soutěž byl velký. A jak soutěž letos dopadla? Přes dramatické finále jsme se 

dopracovali k těmto vítězům: 1. místo si odnesla Natálie Honková (II. B), 2. místo obsadil 

Šimon Šebestík (II. B) a na 3. místě se umístil David Matušinský (III. A) a Artur Záhorovský 

(I. B).  
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Král čtenářů s pohádkami ve slovenštině 

Trůn určený pro Krále čtenářů nezůstal ve třídě II. B dlouho opuštěn. Hned ve středu 

24. ledna do něj po srdečném přivítání dětmi usedla paní Danka Nevařilová, která s námi 

mluvila svou rodnou slovenštinou. Zájem dětí 

vzbudil nejen tento jazyk, ale i pohádky ve 

slovenštině. Sniehulienku, pohádku o Sněhurce, 

stejně jako pohádku O Šalátočce, dívce 

pojmenované po salátu, si děti pozorně 

poslechly. Neznámá slova nám ráda a hezky 

vysvětlila Viktorka. V českém a slovenském 

jazyce jsme hledali shody i rozdíly. Několik 

šikovných dětí si dokonce zkusilo kousek 

z pohádek přečíst.  

Naši žáci ovládli okresní kolo Matematické olympiády v kategorii 5. ročníků 

Ve středu 24. 1. 2018 se Vendula Zezulková 

a Jan Vrtal z V. A zúčastnili v Holešově okresního 

kola Matematické olympiády. Mezi 34 žáky 

5. ročníků se stali nejen úspěšnými řešiteli, ale 

také ovládli první příčky pořadí. 1. místo získala 

Vendula Zezulková a sdílené 2. – 3. místo Jan 

Vrtal.  

 

 

Slavnostní předání vysvědčení v I. třídách 

Středa 31. ledna byla slavnostním dnem zejména pro naše prvňáčky. Obdrželi v tento den 

své první školní vysvědčení. Na jejich předání byli pozváni rodiče i prarodiče dětí, kteří svou 

přítomností podpořili slavnostní atmosféru tohoto okamžiku. Slavnostní předání vysvědčení 

zahájila ředitelka školy. Žáci z I. A a I. B  poté 

svým rodičům předvedli, co všechno se během 

I. pololetí ve škole naučili. Rodiče každou aktivitu 

ocenili vydatným potleskem. Následně jim paní 

učitelky rozdaly vysvědčení. Děti za krásná 

vysvědčení čekal malý dárek v podobě 

kouzelnického vystoupení Mága RadkaR.  
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ÚNOR 2018 

Okresní kolo Konverzační soutěže v anglickém jazyce 

V úterý 6. února 2018 se v prostorách ZŠ Zachar uskutečnilo okresní kolo Konverzační 

soutěže v anglickém jazyce. Každá škola v okrese mohla nominovat jednoho účastníka pro 

každou kategorii mladších či starších žáků. 

Úkolem soutěžících bylo se nejprve představit, 

poté hovořit o vylosovaném tématu a na závěr 

popsat a porovnat obrázky, které s jednotlivými 

tématy souvisely. Naši školu reprezentoval 

v kategorii II. A (8. a 9. ročník) Dalibor Janoušek 

z IX. třídy.  Svým přesvědčivým výkonem se 

v náročné konkurenci bezpochyby neztratil 

a hrdě zastupoval naši školu. Na stupně vítězů 

sice nedosáhl, ale svou pohotovostí v konverzaci 

porotu ohromil.  

Dětský karneval se vydařil 

Rok utekl jako voda a v naší škole jsme opět 

mohli obdivovat děti v rozmanitých kostýmech 

a převlecích. Ve středu 7. 2. 2018 jsme pro děti 

I. stupně pořádali tradiční dětský karneval a naše 

hezky vyzdobená tělocvična se proměnila na 

místo plné pohádkových bytostí. Během 

odpoledne si děti mohly zatancovat, zasoutěžit 

a předvést svůj kostým při přehlídce masek. 

Všechny masky byly moc pěkné a každý tak byl 

oceněn sladkou odměnou.  

Žáci si ověřovali znalosti v Biologické olympiádě 

Minulý týden si  21 žáků z 6. – 9. ročníku ověřilo 

své znalosti ve školním kole Biologické 

olympiády. Ve vědomostním testu prokazovali 

znalosti o pohybu organismů, které bylo 

letošním tématem. Při pozorování ptačího peří 

a kapradin se zaměřili na pečlivou práci pod 

mikroskopem a při určování rostlin a živočichů 

někteří marně v paměti hledali druhová jména. 

V celkovém součtu nejlépe obstál Vojtěch 
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Borovka ze VII.B, Karolína Krajíčková ze VII.A, Lukáš Opelík z IX. a Boleslav Sum z VIII. třídy. 

Všechny jmenované ještě čeká vytvoření vstupního úkolu, aby mohli naši školu 

reprezentovat v okresním kole soutěže.  

Děti z III. B přivítaly Krále čtenářů 

V úterý 13. 2. přišla mezi děti III. B třídy maminka Verunky, paní Jitka Pálková. Četla 

jim z knížky Policejní pohádky. Kniha pohádek a příběhů ukazuje některé situace, které se 

mohou dětem přihodit. Dává také návod, jak správně reagovat. Četbě děti pozorně 

naslouchaly.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 

 

První den na lyžích a snowboardu 

V neděli 11. 2. žáci 7. ročníku odjeli na lyžařský a snowboardový kurz. Po příjezdu se 

ubytovali na chatě Sachova studánka a po obědě hned vyrazili na svah. Po rozdělení do 

družstev začali s výukou. Začátečníci na lyžích se naučili bezpečně zastavovat a poté mohli 

vyjet i na vleku, někteří poprvé v životě. Snowboarďáci začátečníci se naučili udržet 

rovnováhu, pokročilí lyžaři a snowboarďáci pilovali styl. Večer si žáci prohlédli instruktážní 

videa pro lyžaře a snowboardisty. 
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BŘEZEN 2018 

Divadelní sezónu jsme ukončili muzikálem Popelka 

Naše škola pořádá pro děti každoročně Výpravy 

za divadlem do Městského divadla ve Zlíně. 

V rámci Předplatného nejmenšího diváka mohou 

zájemci z řad dětí prvního stupně vidět čtyři 

odpolední představení. V letošním školním roce 

jsme jako první navštívili představení Obušku, 

z pytle ven, se kterým do Zlína přijeli herci 

Divadla Julie Jurištové z Prahy. Následovalo 

představení Městského divadla ve Zlíně Tučňáci na arše. Třetí v pořadí byla pohádka Jája 

a Pája divadla Radost z Brna. A na závěr nás čekala pohádka Popelka, kterou dětem zahráli 

herci Slezského divadla v Opavě. Tato známá pohádka byla přepracována do moderní 

muzikálové podoby a takto zpracovaný příběh všechny diváky velmi zaujal. Děti mohly 

obdivovat bohaté kulisy, nádherné kostýmy a samotné zpracování, kdy sálem zaznívaly 

nejrůznější písničky.  

Školní kolo recitační soutěže Svátek poezie 

Ve čtvrtek 1. března se uskutečnilo v prostorách pavilonu školní kolo recitační soutěže. V pěti 

kategoriích soutěžilo více jak 40 recitátorů. Pro porotu nebylo jednoduché vybrat ty nejlepší, 

kteří budou naši školu reprezentovat v okresním kole. 

Ocenění žáci:  

 

0 kategorie 

1. místo Vojtěch Rygál I. B 

2. místo Michaela Wicerzyková I. A 

3. místo Alice Zádrapová I. B 

1. kategorie  

1. místo Lukáš Zezulka III. A 

2. místo Jonáš Hrdý II. A 

3. místo Eliška Ešlerová II. B 

2. kategorie  

1. místo Barbora Stoklasová IV. B 

2. místo Ema Vondrušková IV. A 

3. místo Hana Rygálová IV.  

3. kategorie  

1. místo Michal Malčík 6. ročník 

2. místo Ester Němčeková 6. ročník 

3. místo Adéla Dostálová VII. A 

4. kategorie   
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1. místo Boleslav Sum 8. ročník 

2. místo David Perdykula 8. ročník 

3. místo Denisa Knapová 8. ročník 

Zvláštní ocenění  

Cena poroty: Lukáš Berecz 

Veselé zoubky v I. A a I. B 

V pátek 2. 3. proběhl v prvních třídách preventivní program Veselé zoubky. Děti se nejprve 

prostřednictvím krátkého příběhu Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek  seznámily s obsahem 

hodiny. Poté děti pracovaly na interaktivní tabuli a postupně se seznamovaly s tím, jak 

zoubky vypadají, rostou, k čemu je máme, co je zubní kaz a jak mu správnou péči předcházet. 

Nakonec si své vědomosti ověřily v pracovním listu. Za splněné úkoly dostal každý balíček 

s překvapením. Děti v něm našly zubní kartáček a pastu, přesýpací hodiny, žvýkačky bez 

cukru a nálepku do koupelny se správným postupem čištění zubů. Určitě to nebyla poslední 

hodina, ve které jsme se tomuto tématu věnovali. Využijeme rádi i knihu Proč vlk šišlal, 

kterou jsme dostali od paní Viery Štefaníkové, zubní lékařky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Tento týden navštívili žáci I. A a I. B. Knihovnu 

Kroměřížska, kde proběhla první část již tradiční 

akce Pasování prvňáčků na čtenáře knihovny. 

Děti zde prostřednictvím zábavných soutěží 

prokázaly, že umí číst a zaslouží si být pozváni do 

Arcibiskupského zámku v Kroměříži, kde budou  

24. 5. v 10:30 hodin zámeckým knihovníkem 

slavnostně pasovány na čtenáře knihovny. Další odměnou byla záložka vyrobená speciálně 

pro tuto akci a roční zápisné zdarma.  
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Staré pověsti české děti zaujaly 

Staré pověsti české tvoří významnou součást historie našeho národa i vývoje literatury. 

Témata Jiráskových pověstí dětem srozumitelným způsobem v úterý dne 13. 3. přiblížila 

umělecká agentura Pernštejni z Pardubic, která se svými vystoupeními navštěvuje naši školu 

již řadu let. Představení Staré pověsti české zachytilo některá z nejznámějších témat 

nejstarších dějin našeho národa. Kromě dvou účinkujících se do hraní zapojily i děti. 

Ohromné množství postav, které v pověstech vystupují, by bylo obtížné ztvárnit, proto řada 

z nich byla předvedena s pomocí loutek – maňásků v téměř lidské velikosti. Humor, situační 

komika, ale i bojové scény s dobovými zbraněmi patří k největším plusům představení, 

kterým byli jak žáci I., tak i II. stupně nadšeni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vítězství v okrskovém kole turnaje ve vybíjené 

V úterý 13. března se v ZŠ Zachar konalo 

okrskové kolo ve vybíjené, na které naše škola 

vyslala hned dvě družstva. Turnaje se zúčastnilo 

šest základních škol z Kroměříže. Po náročných 

a vyrovnaných bojích se naše družstvo B umístilo 

na třetím místě a družstvo A obsadilo krásné 

1. místo.  
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Den otevřených dveří a Školička pro předškoláky 

Ve čtvrtek 15. března 2018 jsme uspořádali Den otevřených dveří. Pro návštěvníky školy byly 

připraveny zajímavé ukázky pedagogické práce, prohlídka interiéru školy i prezentace práce 

školní kuchyně.  Odpoledne byla pro naše budoucí prvňáčky připravena další z cyklu Školiček 

pro předškoláky. Tentokrát byla zaměřena na téma zápis. Předškoláci zaplnili dvě třídy, aby si 

vyzkoušeli, co je čeká u zápisu a v začátcích první třídy. Za hodinu vystřídali několik činností, 

v nichž předvedli paním učitelkám i přihlížejícím 

rodičům svoje dovednosti a znalosti. Počítali, 

poznávali barvy, hráli si se slovy, zpívali a kreslili 

jednoduché tvary. Všichni to výborně zvládli 

a odnesli si nejen pamětní   list  s  drobnými  

dárky,  ale  také poznání, že je po prázdninách 

čeká vstřícné školní prostředí s novými podněty 

a kamarády.  

Velikonoční program v muzeu navštívili žáci z I. A 

V pátek 16. 3. byli žáci I. A v Muzeu Kroměřížska na tradičním velikonočním programu. Žáci si 

povídali o velikonočních zvycích a obyčejích. Součástí byla i dílnička s pečením tradičního 

cukroví a zdobením vajíčka. 

 

 

 

 

 

 

 

Matematický klokan má své úspěšné řešitele 

V pátek 16. 3. 2018 proběhla na naší škole mezinárodní soutěž Matematický klokan. Soutěž 

je rozdělena podle věku žáků na čtyři kategorie. Kategorii Cvrček (2. – 3. ročník),  Klokánek 

(4. – 5. ročník), Benjamín (6. – 7. ročník) a kategorii Kadet (8. – 9. ročník). Nejlepšími řešiteli 

se v naší škole stala Ema Vondrušková ze IV. A  a Jan Vrtal z V. A.   
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Úspěch v okresním kole ve vybíjené 

V úterý  20. 4. se v Holešově konalo okresní kolo ve vybíjené, na kterém naši školu 

reprezentovali žáci prvního stupně. Celkem se turnaje účastnilo 8 týmů. Hra našich žáků byla 

velmi disciplinovaná a kvalitní a díky tomu ze skupiny postupovali z druhého místa. 

V semifinále naši žáci porazili ZŠ Zámoraví a ve finále už nás čekal tým ZŠ Slovan. Ačkoliv naše 

družstvo bojovalo s velkým odhodláním a s razantní hrou vydrželo až do samého konce, první 

místo je těsně minulo a z Holešova přivezli děti nádherné druhé místo. Děkujeme všem 

sportovcům za výborně odvedenou práci a skvělou reprezentaci naší školy a přejeme jim 

plno dalších sportovních úspěchů.  

Konkrétně patří naše díky: 

Lukáši Stavinohovi a Eriku Malčíkovi z III. A, 

Radimu a Patriku Zavadilovým a Stelle Hassové 

ze IV. A, Pavlu  Jakešovi, Romanu Slukovi 

a Jakubovi Záhorskému ze IV. B, Borisu 

Pyšňakovi z V. A a Ondřeji Sigmundovi, Barboře 

Strnkové, Dominiku Vojáčkovi a Šimonu 

Uhercovi z V. B.  

Čestné uznání ze Svátku poezie 

Ve středu 21. března 2018 se uskutečnilo v prostorách Domu kultury oblastní kolo přehlídky 

dětských recitátorů Svátek poezie. Přehlídky se v pěti kategoriích zúčastnili nejlepší 

recitátoři, vítězové školních kol. O tom, že vystupování na veřejnosti vyžaduje dostatečnou 

odvahu, přesvědčil Vojtěch Rygál z I. B třídy. Ve své kategorii získal jedno ze tří udělených 

čestných uznání. Svou bezprostředností oslovil nejen porotu, ale také pozornost všech 

posluchačů v sále. Velmi pěkných a spontánních výkonů dosáhli i ostatní žáci naší školy.  
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Bezpečná škola 

V pátek 23. 3. 2018 si mohli žáci 6. ročníku díky projektu Nová cesta vyzkoušet novou roli – 

roli lektorů. Jejich posluchači byli na dvě vyučovací hodiny žáci čtvrtých tříd. Témata byla 

zaměřená na prevenci úrazů a chování v situacích, které ohrožují život. Čtvrťáci se aktivně 

zapojili do rozhovorů, kladli zvídavé otázky, řešili doplňovačky a tajenky. Ze zdařilé akce si 

všichni odnesli nejen malou sladkou odměnu, ale především nové poznatky a zážitky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční kraslice a dekorace ohromily svou nápaditostí 

Školní družina Sedmikráska spolu se školním klubem Rozmarýn vyhlásila letos I. ročník 

soutěže O nejhezčí velikonoční kraslici nebo dekoraci. Do soutěže se zapojilo 50 dětí 

I. stupně s celkem 58 úžasnými velikonočními výtvory. Sešlo se nepřeberné množství 

výrobků, které vdechly naší škole opravdovou jarní atmosféru a děti měly nesnadný úkol 

rozhodnout, kterému výrobku dají svůj hlas. Výsledky hlasování byly tyto: Na 1. místě se 

umístila Natálie Honková z II. B se svojí ovečkou z vaty, na 2. místě Martina Navrátilová také 

z II. B s netradiční provázkovou kraslicí a 3. místo patří Janu Konečnému z I. B a jeho 

velikonočnímu zajíčkovi ze sena.  
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DUBEN 2018 

Školní kolo Pythagoriády 

Dne 6. dubna se naši žáci z 5. až 8. ročníku zúčastnili školního kola matematické soutěže 

Pythagoriáda. Každý ročník měl své zadání, které obsahovalo 15 netradičních matematických 

úkolů, které žáci řeší bez použití tabulek a kalkulaček v čase 60 minut. Úlohy pro jednotlivé 

ročníky jsou zpracovány autorským kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ a víceletých 

gymnázií. Obsah úloh nepřesahuje výstupy z Rámcového vzdělávacího programu. Úspěšnými 

řešiteli se v kategorii 5. ročníku jsou Jan Vrtal, Vendula Zezulková, Ema Vondrušková, Igor 

Laštůvka. V kategorii 6. ročníku Adam Marčonek a Simona Soldánová a v kategorii 7. ročníku 

Tobiáš Navrátil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Týden s knihou ve školní družině 

Mezinárodní den dětské knihy se slaví již několik desítek let. Připadá na 2. dubna, který je 

dnem narození známého dánského spisovatele H. Ch. Andersena. Starší děti si prohlédly 

žákovskou knihovnu. S chutí se začetly a zalistovaly do zajímavých knih. Menší děti z naší 

školní družiny trávily odpoledne plné zábavných aktivit. V družstvech odpovídaly na otázky 

z dětských knih, se kterými se seznámily minulý měsíc, doplňovaly do dvojic pohádkové 

hrdiny, přiřazovaly k písničkám názvy pohádek. Také jsme se vžili do role básníka a panu 

Jiřímu Havlovi jsme pomáhali dopsat jeho báseň. Tyto vědomostní aktivity jsme ukončili 

bojem mezi chlapci a děvčaty, a to ve sbírání večerníčkového pexesa. A protože mezi dětmi 

je spousta nadšených čtenářů, vyrobili si záložku, která ke knížce nezbytně patří. 
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Den vody 

Ve čtvrtek 22. března jsme si ve všech odděleních školní 

družiny připomněli „Den vody“. Děti si společně 

s vychovatelkami pověděly, proč je pro nás voda tak 

důležitá. Přečetly si  pohádku: „Proč potůček nebublal“ 

nebo „O chlapci Vilíkovi a víle Violce“. Také si pověděly 

o spotřebě vody a jejích následcích při plýtvání. V závěru 

děti hledaly a zpívaly písničky o vodě, pracovaly 

s pracovními listy a ztvárnily koloběh vody v přírodě. 

Nejpovedenější práce si děti vystavily ve družinách a byly 

odměněny malou pozorností. 

 

 

 

Den Země na Šipce 

Středisko volného času Šipka připomnělo dětem 

Den Země, který připadá na 22. dubna. Děti na 

několika stanovištích poznávaly různé druhy 

zeleniny, ovoce, stromů, léčivých bylinek 

a přiřazovaly odpad ke správné barvě 

kontejneru. Soutěž byla zajímavá a osvěžila 

dětem znalosti o ochraně životního prostředí. 

 

 

 

Naši žáci na Fair trade s čokoládou 

Naši žáci, kteří zastupují školu v Městském 

parlamentu, byli Městem Kroměříž pozváni na 

akci Fairtradový den s čokoládou. Akce se 

konala ve čtvrtek 12. dubna 2018 ve Střední  

hotelové škole v Kroměříži. Na začátku se žáci 

seznámili s principy Fair trade, poté si prohlédli 

střední školu a na závěr celého dopoledne si 

mohli sami vyzkoušet výrobu čokoládových 

pralinek.  
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Školní pěvecká soutěž ZŠ U Sýpek zpívá 

Ve středu 18. 4. naše škola pořádala další ročník soutěže mladých pěveckých talentů ZŠ 

U Sýpek zpívá. Zúčastnilo se 23 žáků z prvního stupně, kteří byli rozděleni do tří kategorií. Své 

kamarády přišli do tělocvičny podpořit jejich spolužáci. Všichni zpěváci předvedli skvělé 

výkony. Porota rozhodla takto:  

I. kategorie:  

1. místo: Eliška Pospíšilová – I. A 

2. místo: Alice Zádrapová – I. B 

3. místo: Eva Adamcová – I. A 

II. kategorie:  

1. místo: Nikola Brhelová – III. A 

2. místo: Eliška Ešlerová – II. B 

3. místo: Ema Hanáková – II. A  

a Lukáš Zavřel – II. B 

III. kategorie:  

1. místo: Šimon Svoboda – V. A 

2. místo: Barbora Strnková – V. B 

3. místo: Jan Nevařil – IV. A. 

Z Mc Donald´s cupu máme bronz 

Ve dnech 17. a 18. 4. 2018 se v Kroměříži v ZŠ Oskol konalo okrskové kolo fotbalové soutěže 

Mc Donald´s cup. Úterý patřilo žákům 1. – 3. tříd a ve středu soutěžili žáci 4. a 5. tříd. V obou 

dnech bylo přihlášeno 6 týmů. Oba naše fotbalové celky postoupily ze skupin do semifinále 

a nakonec se umístily na krásných třetích místech. Všem reprezentantům patří velká 

pochvala za bojovnost až do samého konce a poděkování za vzornou reprezentaci školy.  

Naši školu reprezentovali: 

Libenský Vojtěch I. A 

Pavlíček Vojtěch I. A 

Rygál Vojtěch I. B 

Pavelka Kristian II. A 

Franciscono Marek II. A 

Frajt Matyáš II. B 

Šebestík Šimon II. B 

Stavinoha Lukáš III. A 

Malčík Erik III. A 

Procházka Zdeněk III. A 

Berecz Lukáš III. B 
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Pektor Mathyas IV. A 

Čech David IV. A 

Jakeš Pavel IV. B 

Záhorovský Jakub IV. B 

Diblík Jan IV. B 

Páník Tomáš IV. B 

Vlček Martin IV. B 

Pyšňak Boris V. A 

Březina Patrik V. A 

Vojáček Dominik V. B 

Uherec Šimon V. B 

Čtvrťáci plnili Průkaz cyklisty 

V pondělí 23. 4. 2018 čekala děti z IV. A třídy poslední část dopravní výuky. Během celého 

školního roku se učily dopravní předpisy, poznávaly značky a řešily situace na křižovatkách. 

Své snažení završily na Dětském dopravním 

hřišti, kde musely zvládnout dopravní testy a 

pod dohledem policistů absolvovaly praktické 

jízdy na kolech. I když u některých dětí byla znát 

nervozita, většina zúročila své znalosti 

a podařilo se jim získat vytoužený Průkaz 

cyklisty.  

Čarodějnický rej ve školní družině 

S končícím dubnem se slétávají čarodějnice, aby si předaly své zkušenosti z předešlého roku 

a ne jinak tomu bylo i v naší školní družině. Děvčata se již od rána předváděla ve svých 

kostýmech a netrpělivě čekala, až vypukne opravdový rej.  
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Rekordní sběr papíru 

Ve dnech 18. a 19. dubna 2018 proběhl za krásného počasí sběr starého papíru. Do akce se 

zapojili téměř všichni žáci a učitelé. Samozřejmě za vydatné podpory rodičů a prarodičů. 

Všem proto patří naše velké poděkování. Během dvou dnů se nám podařilo nasbírat 

20 799 kg a přispět nemalou částkou do pokladny Sdružení rodičů a přátel školy z. s.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žáci navštívili Centrum pro sluchově postižené 

Jak se máme chovat k lidem se zbytky sluchu nebo k neslyšícím se 25. dubna dověděli žáci 

osmého ročníku na besedě v Centru pro sluchově postižené v Kroměříži. Paní ředitelka 

Drahomíra Kunčarová žáky seznámila s činností centra a pan Michal Loučka jim předvedl 

kompenzační pomůcky. Všichni si mohli pomůcky osahat a vyzkoušet je v činnosti. Největším 

přínosem pro žáky byly základy prstové abecedy a také se naučili některá slova ze znakové 

řeči. 

 

 

 

 

 

 

 

Ocenění pedagogické práce paní učitelce Ivě Wiesnerové 

V den výročí narození Jana Amose Komenského, který v České republice slavíme 28. 3. jako 

Den učitelů, byla na setkání všech pedagogů města Kroměříže slavnostně oceněna paní 

učitelka Mgr. Iva Wiesnerová. Poděkování starosty města u příležitosti „Dne učitelů 2018“ 

převzala z rukou starosty města, pana Mgr. Jaroslava Němce,  za přípravu kulturních 

žákovských vystoupení a reprezentaci školy přidruženou k  České síti škol UNESCO i Města 

Kroměříže na veřejnosti. Paní učitelka Mgr. Iva Wiesnerová s dětmi připravila hudebně 

recitační cyklus Obrazy z dějin města Kroměříže. Žákovská dramatizace historických událostí 

sestává z představení Perla Moravy, Květná zahrada a Kroměřížský Říšský sněm. Žáci s tímto 

cyklem vystupovali  na akcích  pořádaných Městem Kroměříž, Klubem UNESCO Kroměříž 



65 

 

a Národním památkovým ústavem v Kroměříži. Představení Kroměřížský Říšský sněm bude 

v tomto roce opět prezentováno v rámci akcí připomínajících téma Osudových osmiček 

v našich dějinách. Paní učitelka Mgr. Iva Wiesnerová spolupracovala rovněž s Národním 

centrem zahradní kultury v Kroměříži na ověřování projektu Památky nás baví pro základní 

školy. K významnému ocenění poblahopřála paní Mgr. Ivě Wiesnerové ředitelka školy 

i všichni pedagogičtí zaměstnanci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igor Laštůvka v TOP 5 sportovců Zlínského kraje 2017 

Na zimním stadionu Na Lapači ve Vsetíně se uskutečnil slavnostní ceremoniál předávání cen 

ankety Sportovec Zlínského kraje roku 2017. Do všech vyhlášených kategorií bylo 

nominováno téměř 60 jmen. Náš žák 5. ročníku Igor Laštůvka se umístil v TOP 5 sportovců 

Zlínského kraje do 18 let. Igor Laštůvka zaznamenal v roce 2017 významný sportovní úspěch, 

kdy na Mistrovství světa karate Goju Ryu v rumunské Bukurešti získal bronzovou medaili.  

Čtvrťáci získali Průkaz cyklisty 

Ve středu 25. 4. 2018 se žáci IV. B vypravili na Dětské dopravní hřiště v Kroměříži splnit 

závěrečnou zkoušku Průkazu cyklisty. V průběhu školního roku se učili poznávat dopravní 

značky, řešit dopravní křižovatky a naučili se 

pravidla bezpečného silničního provozu. Zkouška 

se skládala ze dvou částí – písemný test 

a praktická jízda na kole pod dohledem 

a hodnocením policistů. Žáci přistupovali ke 

zkoušce svědomitě a odměnou jim byla nejenom 

pochvala od policistů, ale i úspěšné zvládnutí 

celé zkoušky a získání Průkazu cyklisty. 



66 

 

KVĚTEN 2018 

Kroměříž bez hranic 

Naše školní družina se ve čtvrtek 3. 5. již třetím rokem zúčastnila akce Kroměříž bez hranic, 

jejíž program zajišťuje VOŠPS a SPgŠ Kroměříž, a to v prostorách Domu kultury v Kroměříži. 

Tento rok byl zaměřen na menšiny žijící v naší republice. Pro děti byly připraveny hudebně-

dramatické workshopy a děti odcházely plni nových zážitků a zkušeností. 

 

 

 

 

 

Okresní kolo OVOV 2018 

V letošním ročníku Odznaku všestrannosti olympijských vítězů (OVOV 2018) jsme dosáhli na 

tři medaile v soutěži jednotlivců. Na prvním místě se umístil Adam Vožda v kategorii 2003, na 

druhém místě Alžběta Hošková v kategorii 2007 a na třetím místě Kateřina Jurisová 

v kategorii 2006. Celkově naše družstvo obsadilo šesté místo. Adam Vožda a Alžběta Hošková 

postoupili do krajského kola. 
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Projektový den Osmičková výročí v našich dějinách 

Ve čtvrtek 3. 5. 2018 se v naší škole učilo jinak. Všichni žáci pracovali na společném 

tématu Osmičková výročí v  našich dějinách. V I. A si děti například povídaly o České 

republice. Seznámily se s historií české země a českého národa a ze série Dějiny 

udatného českého národa shlédly krátké filmy o praotci Čechovi a o založení Československé 

republiky. Povídaly si o některých osmičkových datech v našich dějinách. I v ostatních třídách 

byla náplň činností bohatá.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preventivní program Policista je náš kamarád 

V pátek 4. 5. 2018 se ve druhých třídách 

uskutečnila beseda s Policií ČR v rámci 

preventivního programu „Policista je náš 

kamarád“, kterou vedla paní nprap. Ing. Barbora 

Balášová.  Žákům nejenom přiblížila práci Policie, 

ale připomněla i to, jak se chovat na silnici 

a v nebezpečných situacích. Paní policistka 

dětem ráda odpověděla na všechny jejich 

zvídavé otázky a na závěr jim rozdala 

vystřihovánku „Integrovaný záchranný systém“.  

 

Sedmikráska opět zabodovala 

Začátkem měsíce dubna oslavila naše školní 

družina Sedmikráska Den Země spolu se SVČ 

Šipkou, a to tradičně plněním disciplín, ve 

kterých obsadila krásné II. míto. 
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Preventivní program Policie ČR v osmém a pátém ročníku 

V pátek 4. května proběhla v osmém ročníku beseda o trestné činnosti mládeže s nprap. 

Ing. Barborou Balášovou. Paní policistka vysvětlila, čemu se věnuje Policie České republiky, 

definovala podstatu trestného činu a přestupku a stručně žáky seznámila  s hlavními zákony. 

Představila dále funkci tzv. probačního úředníka, který provádí dohled nad trestaným 

dítětem ve věku do 15 let. Společně diskutovali o nejčastějších protizákonných skutcích, 

které děti a mládež páchají, i o následných postizích, které jim za to hrozí. Jednotlivé oblasti 

dokládala konkrétními příklady z praxe a odpovídala na dotazy žáků. K závažným problémům 

dnešní doby patří nebezpečí kyberšikany, kterou s sebou přináší každodenní pohyb dětí na 

internetu. Proto se konala v pondělí 7. 5. 2018 v pátém ročníku beseda se zástupkyní Policie 

ČR. Žáci obou pátých tříd mohli jednak probrat vlastní zkušenosti, jednak se seznámili 

s případy, které již policisté řešili.  

Návštěva u hasičů 

Ve středu 9. května 2018 byly děti z II. A na návštěvě u kroměřížského Hasičského 

záchranného sboru. Věnoval se jim pan Radek Hanák, od kterého se dověděly, co hasiči 

dělají, co musí umět a znát. Společně si zopakovali čísla tísňového volání a situace, při 

kterých je lidé používají. Po těchto informacích si mohli tři zájemci vyzkoušet ochranné 

obleky, které při své práci hasiči používají. Následovala prohlídka budovy. Nahoru vyšly děti 

po schodech, dolů – do prostor přízemních garáží už sjížděly ty odvážnější jako hasiči po tyči. 

I když byly jištěny sedákem na laně, velmi si to užily. Dalším zážitkem bylo sledování hasičů 

při poplachu. I když to byl jenom poplach cvičný, pan Hanák se svým kolegou předvedli 

skvělou akci se sjetím tyče a rychlým oblečením do zásahového obleku. Prohlídka pak 

pokračovala u jednoho z hasičských vozů, u kterého si také postupně všichni vyzkoušeli, jak 

se sedí v jeho kabině. Na závěr se děti seznámily s nosorožcem, velkým autem určeným 

k hašení požárů. 
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Mladí zdravotníci zachraňovali 

Naše škola se v pátek 11. 5. 2018 zúčastnila soutěže Mladých 

zdravotníků, kterou pořádá Český červený kříž s cílem rozšířit 

znalosti první pomoci u dětí a mládeže. V soutěži, která se 

konala částečně na Dětském dopravním hřišti a z části v Květné 

zahradě, je čekalo praktické provedení první pomoci s použitím 

standardního zdravotnického materiálu i improvizovaných 

prostředků, doprava postižených, obvazová technika i některé 

nesoutěží disciplíny (znalosti z dopravní výchovy, historie hnutí 

Červeného kříže apod.). Naše žákyně si ve všech disciplínách 

vedly velmi dobře a obsadily krásné 4. – 5. místo z 11 

soutěžních družstev ve své kategorii.  

 

Český den proti rakovině 

Ve středu 16. května 2018, probíhala 

sbírka Český den proti rakovině. Ústředním 

tématem letošního roku, byla prevence léčby 

rakoviny tlustého střeva a poprvé se tohoto 

světového dne zúčastnila i naše škola. 22. ročník 

celonárodní sbírky se nesl ve znamení žlutého 

měsíčku lékařského a vínové stužky. Žáci i učitelé 

ZŠ U Sýpek se svého úkolu zhostili na výbornou 

a přispěli finanční částkou ve výši 3 907,- Kč.  

 

Pevnost poznání je „in“ 

Ve středu 23. 5. 2018 navštívili žáci VI. a VII. B třídy 

interaktivní výstavu Pevnost poznání Olomouc. Ve čtyřech 

expozicích si mohli ověřit své teoretické vědomosti 

z fyziky, biologie, dějepisu a matematiky. Součástí 

prohlídky byla i filmová projekce v digitálním planetáriu, 

která je zavedla do vzdálených světů ve vesmíru.  
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Výtvarný happening 2018 zaujal děti i dospělé 

V pátek 18. května 2018 se v  parku před naší školou uskutečnil Výtvarný happening pod 

názvem Osudové osmičky v našich dějinách. Akci naše škola uspořádala v rámci Týdne škol 

přidružených k síti škol UNESCO ČR. Ke slavnostnímu zahájení Výtvarného happeningu 

přispěla i přítomnost starosty Města Kroměříže, pana Jaroslava Němce, pana místostarosty 

Pavla Motyčky a zástupce Odboru školství, mládeže a tělovýchovy, pana Miroslava 

Marinčáka. V parku byla pro účastníky připravena stanoviště k vybraným významným 

osmičkovým výročím našich dějin. K výtvarnému zpracování a dokreslení milé atmosféry 

happeningu přispěly i práce dětí z MŠ Kollárova, MŠ Štěchovice a ZŠ a MŠ Rataje.  

 

Předání výtěžku dětské finanční sbírky 

I letos se Žákovský parlament rozhodl podpořit dobrou věc a uspořádal tak sbírku pro 

Městský útulek Čápka. Přesto, že nás to stálo hodně času, nakonec celý projekt přinesl své 

ovoce díky mohutnému přispění žáků naší školy. Ve čtvrtek 24. května navštívili žáci školního 

klubu Městský útulek pro pejsky, kde předali výtěžek dětské finanční sbírky v podobě 

darovací listiny ve výši 10.747 Kč, dále pak různé laskominy, hračky a jiné drobnosti.  
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Turnaj v piškvorkách 

Pořádání piškvorkového turnaje má 

v ZŠ U Sýpek devítiletou tradici. Piškvorkové 

zápolení bylo plánováno na čtyři kategorie 

a proběhlo ve školní družině dne 24. května 

2018. V závěrečném souboji vítězů kategorií 

vyhrál a piškvorkovým králem školního roku 

2017/2018 se stal Lukáš Machourek.  

  

 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Ve čtvrtek 24. 5. byli prvňáčci naší školy slavnostně pasováni do stavu čtenářského. 

Atmosféra byla opravdu slavnostní. Za zvuku fanfár přišly do Manského sálu Arcibiskupského 

zámku v Kroměříži paní knihovnice se zámeckým knihovníkem. Po přivítání a představení tříd 

I. A a I. B proběhlo pasování každého žáka. Děti dostaly pamětní list a drobné dárky. Jedním 

z nich byla pohlednice, kterou mohou o prázdninách využít jako volnou vstupenku na 

prohlídku zámku.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Den s Policií ČR 

V pátek 25. května 2018 Policie ČR uspořádala 

na Velkém náměstí v Kroměříži akci s názvem 

Den s Policií ČR. Během celého dopoledne 

mohly děti vidět řadu akčních a zajímavých 

vystoupení. Dále mohly zhlédnout práci 

a techniku Integrovaného záchranného 

systému, Policie ČR, městské policie, rychlé 

záchranné služby a hasičů. Jednotlivé organizace 

měly pro děti připravené soutěže a každý žák za 

svou snahu obdržel malou pozornost. 



72 

 

Okresní kolo Pythagoriády 

Dne 29. května se naši žáci zúčastnili okresního 

kola matematické soutěže Pythagoriáda 

v Holešově. Každý ročník měl své zadání, které 

obsahovalo 15 netradičních matematických 

úkolů, která žáci řeší bez použití tabulek 

a kalkulaček v čase 60 minut. Úlohy pro 

jednotlivé ročníky jsou zpracovány autorským 

kolektivem tvořeným pedagogy ze ZŠ 

a víceletých gymnázií. 

 

Návštěva prvňáčků v MŠ Štěchovice 

V pátek přijala třída I. A pozvání do MŠ 

Štěchovice, abychom společně oslavili 

Mezinárodní den dětí. Po srdečném přivítání 

nám děti ze školky předvedly hudební pohádku 

Červená Karkulka.  

 

 

 

Bublinová show ke Dni dětí 

Dne 30. května 2018 se ve školní družině 

Sedmikráska i ve školním klubu Rozmarýnek 

slavil Den dětí a jako odměnu dostaly děti 

podívanou v podobě Bublinové show.  

 

 

 

 

Poslední Školička pro předškoláky 

Dne 31. května. 2018 se v základní škole 

U Sýpek uskutečnila poslední školička pro 

předškoláky. Na programu byly dílničky, ve 

kterých si mohly děti vyzkoušet svoji rytmizaci, 

tvořivost, bystrost a soutěživost. Za splnění 

veškerých úkolů byli žáci odměněni svou první 

velkou jedničkou, kterou si společně se zážitky 

odnesli domů. 
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ČERVEN 2018 

Krajské kolo OVOV 2018 

Dva nejlepší sportovci naší školy Adam Vožda 

z VIII. třídy a Alžběta Hošková z V. A třídy se 

probojovali do krajského kola Odznaku 

všestrannosti olympijských vítězů. Oba atleti naší 

školy podali v krajském kole perfektní výkony 

a umístili se na 6. místě ve své kategorii.  

 

 

Pohádka na zámku 

Ve středu 6. 6. 2018 se děti III. B třídy staly 

reálnou součástí pohádky Čertův poklad na 

zámku v Kroměříži. Vystupovalo zde Pohádkové 

divadlo Marka Dobrodinského z Prahy. Na zámku 

jsme se dostali do prostor, kde se točil film Marie 

Terezie. Pro všechny děti byla pohádka 

nezapomenutelným zážitkem. 

 

 

Cyklisté ukázali svou bojovnost 

V pátek 1. 6. 2018 se ve Vsetíně konalo krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů, 

kterého se zúčastnili vybraní žáci čtvrtých tříd naší školy. Cílem této soutěže je zvyšovat 

zájem žáků o dopravní výchovu a přispívat ke správnému a bezpečnému chování žáků 

v provozu na pozemních komunikacích. 

V soutěži žáky čekalo ověření znalostí 

i praktických dovedností v dopravní výchově, 

jízda zručnosti, první pomoc a práce s mapou. 

Ačkoliv panovala u soutěžících nervozita, vedli si 

všichni velmi dobře a ukázali, že se na 

pozemních komunikacích rozhodně neztratí. ZŠ 

U Sýpek se umístila na krásném třetím místě 

a žáci byli po zásluze odměněni drobnými 

cenami.  
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Šachový turnaj 
Dne 23. května 2018 se v Základní škole U Sýpek v Kroměříži konal přebor školy v rapid 

šachu. Přeboru se zúčastnilo 19 chlapců a 10 děvčat. Turnaj se hrál švýcarským systémem na 

6 kol, tempem 2 x 10 minut na partii. Děvčata i chlapci hráli společně, hodnoceny byly pak 

obě kategorie odděleně. V kategorii chlapců se   umístil  na  1. místě Lukáš Machourek, který 

získal 5,5 bodu ze šesti partií a stal se také absolutním vítězem turnaje. Na 2. místě se umístil 

Marek Šimčák (4 body ze šesti partií) a 3. místo patřilo Jakubovi Záhorovskému (4 body ze 

šesti partií). Mezi děvčaty byla nejlepší a přebornicí školy se stala Ema Vondrušková, která 

uhrála 5,5 bodů ze šesti partií a v absolutním pořadí byla druhá, což je skvělý výsledek. 

Na 2. místě se umístila Amálka Křížová (4,5 

bodu ze šesti partií) a na 3. místě skončila 

Helena Peřinová (4 body ze šesti partií). 

Šachový turnaj pomáhala připravit 

Mgr. Yvonna Vančurová a Mgr. Jan Štefek, 

kterým patří velké poděkování za propagaci 

královské šachové hry na škole. Vlastní průběh 

turnaje zajišťoval vedoucí šachového kroužku 

na SVČ „Šipka“ v Kroměříži Jakub Vančura a 

šachový rozhodčí Rostislav Huňa.  

My se vody nebojíme a plavat umíme! 

S tím to heslem se 12. 6. 2018 naši žáci I. stupně účastnili 4. ročníku přebor v plavání regionu 

Kroměřížska. Výběr žáků tvořili 4 plavci a plavkyně z každé třídy. Žáci museli uplavat 5 metrů 

nebo 50 metrů. V těchto individuálních disciplínách se nejlépe umístili: 

1. místo Tristan Slunečný 

2.  místo Ema Vondrušková 

3. místo Adam Tučapec 

Ve smíšených štafetách na 3 x 25 m jsme obsadili: 

2. místo ve IV. třídách, 

3. místo v II. třídách. 

V celkovém umístnění škol regionu Kroměřížska 

jsme obsadili překrásné 3 místo.  
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Správný kluk 2018 

Čtvrteční odpoledne 14. 6. 2018 se sešli všichni chlapci naší školní družiny na školním hřišti, 

aby bojovali o titul Správný kluk 2018. Celkem v deseti disciplínách prokazovali své 

dovednosti jako je např. zručnost, síla, fyzická zdatnost, rychlost. Jak jsou šikovní, dokazovali 

při skládání papírové vlaštovky nebo zavazování tkaničky, síly si měřili v páce. Ze sportovních 

disciplín měli za úkol přiřadit různé druhy míčů ke konkrétním sportům, zápolili s florbalovou 

hokejkou. Dále poznávali dopravní značky, hledali klíče ke správným zámkům, zahráli si na 

rybáře, kdy nelovili ryby ale vršky, a to za pomocí špejlí. Toto soutěžní odpoledne si chlapci 

náramně užili a kdo se stal tím „Správným klukem“? V kategorii I. ročníků získal nejvíce bodů 

Filip Zapletal (I. A), za II. ročníky si vybojoval titul Pepa Pokorný (II. A) a za III. ročníky David 

Matušínský (III. A), který se stal absolutním vítězem s největším počtem bodů.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěch v soutěži Finanční gramotnost 

Každý člověk by se měl umět „pohybovat“ ve světě peněz 

a finančních produktů. Proto se už na základní škole v rámci 

výuky matematiky a výchovy k občanství věnuje finanční 

gramotnosti nemalá pozornost. V letošním roce přispěl 

k zvýšení povědomosti FG mezi žáky projekt pořádaný 

Obchodní akademií Kroměříž, který se skládal ze dvou částí. 

Nejprve studenti třetích ročníků vysvětlili žákům osmého 

ročníku ve svých prezentacích základní problematiku financí. 

Vše vyvrcholilo 4. června 2018 soutěží mezi vybranými 

zástupci základních škol našeho okresu. V silné konkurenci 

se po konečném součtu bodů umístil na druhém místě 

Michal Macháň a se čtvrtým, pátým a devátým místem 

přispěli k úspěchu naší školy Boleslav Sum, Jan Handl a Eliška 

Hlahůlková.  
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Přátelské setkání 

V úterý 5. 6. 2018 naši školní družinu navštívily 

děti ze ZŠ Zachar. Přišly mezi nás si společně 

zasoutěžit a hlavně zahrát tak oblíbenou 

vybíjenou. Na závěr všechny děti čekala sladká 

odměna.  

 

 

 

 

Odpoledne s pejsky 

Po roční odmlce nás opět navštívila paní Němčeková se svými pejsky Shelly a Ishar, která 

nám předvedla, co všechno dokáží pejsci, když se jim věnujete a cvičíte každý den. Nejen že 

se děti dozvěděly, jak pejsky vycvičit, čím vším musí projít a splnit, když se účastní výstav, ale 

i jak se o ně postarat. A aby děti nebyly jen 

pozorovateli, mohli samy pejskům dávat povely 

a proběhnout s nimi zkrácenou verzi překážkové 

dráhy, kterou plní na soutěžích agility.  

 

 

 

 

 

Projekt Nová cesta má na naší škole několikaletou tradici 

Dne 7. června 2018 žáci IX. třídy připravili pro své 

kamarády a spolužáky z páté A a B třídy 

dvouhodinové aktivity. Jelikož se nám blíží letní 

prázdniny i zaměření témat úzce souviselo s úrazy 

letního obdobím, nástrahami letního počasí, 

výlety, tábořením, cestováním a nebezpečím 

u vody, která nás mohou v tomto období ohrozit. 
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Školou zazněly písničky z pohádek 

V pondělí 4. června odpoledne se naší školou linul dětský zpěv a radostné tleskání. Příčinou 

této dobré nálady byl muzikant pan Marek Soldán, který dokázal rozezpívat téměř všechny 

naše nejmladší děti školní družiny. Děti si losovaly pořadí písniček a nejen že si zazpívaly, ale 

staly se zároveň součástí orchestru, kdy pomocí Orffových nástrojů doprovázely kytaristu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. ročník turnaje ve vybíjené O hanácké koláč žáků 3. a 4. tříd 

Vybíjená je kolektivní míčová hra, která se těší velké oblibě především u mladších dětí. Je 

velice kvalitní průpravou pro sporty, jako je házená, volejbal aj. Vštěpuje dětem zásady 

správného chování při míčových sportech. Rozvíjí fyzickou i mentální stránku osobnosti 

hráče. Děti z druhého, třetího a čtvrtého ročníku naší školy vytvořily po náročném ročním 

tréninku dvě desetičlenná smíšená družstva hráčů kategorie mladší a starší. V letošní 26. 

ročník turnaje ve vybíjené „O HANÁCKÉ KOLÁČ“ žáků 3. a 4. tříd. pak vybojovaly po 

urputných bojích v mladší kategorii 1. místo a ve starší kategorii 2. místo. Odměnou byl 

dětem nejen pocit vítězství, ale i obrovský hanácký koláč, který bez váhání snědly. Všem 

dětem děkujeme za výbornou reprezentaci školy v turnaji a rodičům za velkou pomoc. 
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Ocenění žáků za školní rok 2017/2018 

V úterý dne 26. 6. 2018 se v tělocvičně školy uskutečnilo slavnostní Ocenění nejlepších žáků 

školního roku 2017/2018. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miss léto 2018 

První letní den jsme s naší školní družinou (tedy hlavně s děvčaty) oslavily soutěží 

o nejoriginálnější letní model. Stejně jako v předešlých letech porota hodnotila dívky 

v několika disciplínách, a to klasickou promenádu, rozhovor, odpovídaly na otázky poroty 

a svou zručnost prokazovaly v navlékání korálků. Hodnotila se výdrž, ve které měly co 

nejdéle vydržet na jedné noze v poloze holubičky. Letošní outfit měl doplňovat i klobouk, 

který si měla děvčata vyzdobit, a při rozdělování bodů hrál důležitou roli. 

Letošní Miss léto 2018 se stala Kamila Dobešová (II. B), na druhém místě se umístila Veronika 

Pálková (III. B), třetí místo s letním společenským modelem obsadila Hana Vondrušková 

(II. A) a titul Miss sympatie si odnesla Nicol Kuklová (I. B). 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 

 
Ve škole byla provedena inspekční činnost Českou školní inspekcí v roce 2013.  Předmětem 

inspekční činnosti bylo zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání 

podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání (dále „ŠVP ZV“) v souladu 

s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání (dále „RVP ZV“), Zjišťování 

a hodnocení souladu ŠVP ZV s právními předpisy a RVP ZV a jeho naplnění v praxi ve 

vybraných oblastech RVP, srovnání za uplynulé tři roky. 

Závěry a celkové hodnocení školy: 

 Činnost školy je v souladu s rozhodnutím o zařazení do rejstříku škol a školských 

zařízení – škola poskytovala základní vzdělávání v souladu se zásadami a cíli školského 

zákona. 

 Škola systematicky umožňovala rovnost přístupu ke vzdělávání, vzdělávací potřeby 

žáků se speciálními vzdělávacími potřebami byly zohledňovány. Pro integrované žáky 

byly vypracovány individuální vzdělávací plány, byla prováděna individuální 

reedukační péče. Vzdělávání žákům se SVP a žákům nadaným poskytuje škola na 

velmi dobré úrovni. 

 Škola uskutečňovala vzdělávání podle Školního vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání. 

 Ekonomické podmínky školy jsou pro realizaci školního vzdělávacího programu 

vyhovující. Škola využila finanční prostředky ze státního rozpočtu účelně, efektivně 

a hospodárně. 

 Škola zajišťovala bezpečné prostředí pro vzdělávání žáků. Vyhodnocovala zdravotní 

a bezpečnostní rizika, přijímala opatření k jejich minimalizaci, včetně kvalitní a účinné 

strategie prevence rizikového chování, vypracovávala plán preventivní strategie. 
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11. Základní údaje o hospodaření školy  

(jsou zpracovány v samostatné příloze vždy za uplynulý kalendářní rok). 

12. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

Školní rok 2017/2018: 

 V tomto školním roce škola realizuje projekt financovaný z programu OP VVV Výzva 

č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – šablony I 

pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP. 

Z projektu je financováno Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (rozvoj 

matematické gramotnosti žáků, inkluzivní vzdělávání), školní asistent jako personální 

podpora ZŠ na 1,00 úvazku, Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ 

a Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem. Celková výše dotace 

poskytnuté na realizaci projektu je 812 683,00 Kč. Doba realizace projektu je od 

1. září 2017 do 31. srpna 2019. 

 

Školní rok  2015/2016: 

 Výzva č. 56 – Čtenářská gramotnost 

Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost získala škola finanční 

prostředky na zavedení nové formy rozvoje čtenářství, tzv. čtenářských dílen od 2. do 

9. ročníku, na rozšíření  školní knihovny o 769 nových titulů a na vzdělávání učitelů 

v rozvoji čtenářství a čtenářské gramotnosti žáků napříč celou školou. Získaná 

finanční podpora činila 227 024,00 Kč. Projekt jsme realizovali od července do 

prosince 2015.  

 

 Výzva č. 57 – Rozvoj komunikačních dovedností žáků a učitelů v anglickém jazyce 

a Rozvoj technických dovedností žáků 

Projekt byl financován z  Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Škola získala finanční prostředky na individualizovaný rozvoj ústních komunikačních 

dovedností žáků i učitelů v anglickém jazyce. Do projektu byli  zahrnuti všichni žáci 

2. stupně školy a 8 pedagogů.  Pro podporu výuky angličtiny měli žáci k  dispozici 
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kombinovaný výukový systém (blended learning), který pod vedením učitele mohli 

využívat ve škole i doma.  Z Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost získala naše škola finanční prostředky i na rozvoj technických 

dovedností žáků na druhém stupni školy. Ze získané  finanční podpory 204 112,- Kč 

budeme moci obnovit vybavení školní dílny novým nářadím pro žáky a pedagoga. Žáci 

budou vytvářet  žákovské výrobky podle pracovních listů s nákresy. Projektem jsme 

podpořili zručnost, řemeslné a technické dovednosti našich žáků. Získaná finanční 

podpora celkem za projekt byla 455 904,- Kč. Projekt jsme realizovali od září do 

prosince 2015. 

Dříve realizované programy:  

 Projekt Škola hrou – počítače v kroměřížských ZŠ, tento projekt byl spolufinancován 

z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro 

konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky a jeho cílem bylo zavést 

do výuky všeobecně vzdělávacích i odborných předmětů na kroměřížských základních 

školách ICT. 

 Projekt Škola pro radost  - financovaný formou grantové podpory Zlínského kraje 

v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a zaměřeného na 

rovné příležitosti žáků, včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.  

 Projekt Škola pro všechny v rámci celorepublikového projektu EU – peníze školám 

(operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost) zaměřeného na 

individualizaci vybraných hodin jazyka českého, matematiky a přírodních věd. 

 Odborné praxe pro mladé do 30 let ve Zlínském kraji – projekt financovaný 

z Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost realizovaný Úřadem práce 

Kroměříž.  

 

Průběžné projekty finančně podporované EU 

 Ovoce a zelenina do škol  - projekt Evropské Unie určený žákům 1. – 5. ročníku, jehož 

cílem je přispět k trvalému zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny, vytvořit správné 

stravovací návyky ve výživě dětí a tím zároveň bojovat proti dětské obezitě. Žáci 

prvního stupně školy dostávají minimálně dvakrát měsíčně zdarma balíčky s ovocem 

a zeleninou nebo ovocné a zeleninové šťávy. Bližší informace na 

http://www.ovocedoskol.szif.cz 

http://www.ovocedoskol.szif.cz/
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 Projekt Školní mléko – mléčné výrobky pro žáky školy dotované z finančních zdrojů 

EU a ČR. 
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13. Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzděláváni 

Vedení a zaměstnanci Základní školy, Kroměříž, U Sýpek 1462, příspěvkové organizace 

děkují všem spolupracujícím subjektům a organizacím za vzájemnou pomoc, podporu  

a spolupráci ve školním roce 2017/2018. 

 

Spolupráce s Městem Kroměříž byla na velmi dobré úrovni.  Díky soustavné podpoře rozvoje 

školy po materiální, technické i vzdělávací stránce se škola přetváří v moderní instituci, která 

však neztrácí na své domácí a komunitní atmosféře. K posílení prestiže a povědomí o škole 

i mimo hranice běžné působnosti přispěla i významná pomoc Města Kroměříže včele se 

starostou města Mgr. Jaroslavem Němcem, při uspořádání XXIII.  Valného shromáždění 

českých škol přidružených UNESCO.  Spolupráce s rodiči žáků je rovněž velmi dobrá, ředitelka 

školy se pravidelně setkává se zástupci rodičů jednotlivých tříd ve Sdružení rodičů a přátel ZŠ 

U Sýpek, z.s.  a spolupracuje se Školskou radou.  Rodiče našich žáků se často zapojují do 

života školy a vhodných školních akcí. Spolupráce se základními školami probíhá zejména na 

úrovni sportovních a jiných soutěží. Užší spolupráce je již tradičně se ZŠ a MŠ Rataje, škola 

spolupracuje rovněž s mateřskými školami, jedná se především o MŠ Zlobice, MŠ Lutopecny, 

MŠ Mánesova a odloučeným pracovištěm Štěchovice a MŠ Kollárova. Děti ze školek jsou 

pravidelně zvány k návštěvám školy a školním akcím, vhodným i pro děti MŠ.  Škola velmi 

dobře spolupracuje s nedalekým Dopravním hřištěm Kroměříž, s Českým červeným křížem 

Kroměříž, KHS – územním pracovištěm Kroměříž, Knihovnou Kroměřížska a dalšími 

institucemi. 

Na realizaci navržených podpůrných opatření škola spolupracuje s Krajskou pedagogicko-

psychologickou poradnou a zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Zlín, 

pracoviště Jánská 197, Kroměříž 767 01, Speciálním pedagogickým centrem a Střediskem 

výchovné péče.  Škola spolupracuje se středními školami v Kroměříži, školní družina je 

místem pedagogické praxe studentek VOŠ a SŠPg. ZUŠ Kroměříž vyučuje v prostorách školy 

hře na hudební nástroje. Škola rovněž spolupracuje s Klubem UNESCO Kroměříž, územním 

pracovištěm Národního památkového ústavu a Národním centrem zahradní kultury. 
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14. Závěr výroční zprávy 

V tomto školním roce naše škola ve spolupráci s Městem Kroměříž a Českou komisí pro 

UNESCO uspořádala XXIII. Valné shromáždění českých škol přidružených UNESCO v ČR. 

Valného shromáždění se zúčastnilo 90 zástupců škol, zástupci města Kroměříže, zástupci 

české i slovenské komise pro UNESCO a mezi hosty byl i ministr školství, mládeže 

a tělovýchovy Prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. 

Ve školním roce 2017ú18 jsme se zaměřili především na kvalitu poskytovaného vzdělávání. 

Zrealizovali jsme projekty na podporu finanční gramotnosti, čtenářské gramotnosti, 

environmentálního vzdělávání, akce na podporu zdravých sociálních vztahů mezi dětmi 

a další.  Školní poradenský tým se zdokonalil v týmovém řešení výchovných problémů 

a spolupráci se zákonnými zástupci. Vytvořili jsme novou pozici Školního asistenta, který se 

stal oporou pro žáky ohrožené školní neúspěšností a žáků i rodičů, kteří vyžadují v rámci 

školy podporu a pomoc ve složitějších životních situacích.  Pozornost jsme věnovali rovněž 

inkluzivnímu vzdělávání a práci asistentů pedagoga. V tomto školním roce jsme zahájili 

faktickou realizaci projektu OP VVV Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů 

zjednodušeného vykazování – šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 

3 OP, z kterého jsme financovali Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP (inkluzivní 

vzdělávání, rozvoj matematické gramotnosti žáků), školního asistenta jako personální 

podporu ZŠ na 1,00 úvazku, doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem a v příštím 

roce bude otevřen Klub zábavné logiky a deskových her.  Mezi již osvědčené akce, jako je 

Výtvarný happening v parku před školou a Vyučovací hodiny otevřené rodičům, jsme zařadili 

již druhý ročník Tanečního kurzu pro žáky 8. a 9. ročníku. Zaměřili jsme se i na kvalitu 

zájmového vzdělávání, školní družina je již tradičně pracovištěm praxe studentek SŠ a SŠ 

Pedagogické. 

V tomto školním roce se díky příspěvku zřizovatele podařilo opravit hygienické koutky ve 

třídách I. stupně, opravit osvětlení ve školní jídelně, nově natřít schodiště na pavilonu 

I. stupně, opravit podlahu a opatřit novým nábytkem úsek vedení školy, vytvořit samostatné 

pracoviště školní psycholožky a v neposlední řadě zrealizovat výměnu čerpadla v kotelně.  
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Datum zpracování zprávy: 14. září 2018  

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 1. října 2018 

Datum schválení školskou radou: 2. října 2018 
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