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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. 
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Základní údaje o škole za školní rok 2018/2019 (stav k 30. 9. 2018)  

 Počet 
tříd/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu /skupinu 

Přepočtený počet          
ped. prac./prac. ŠJ 

Počet žáků 
na ped. úvazek 

1. stupeň 10 226 22,6 11,82 19,12 

2. stupeň 6 109 18,2 10,18 10,71 

Školní družina 4 120 30,00 3,21 37,38 

Školní klub 1 65  0,51  

Školní jídelna  275  4,50  

 

 

Charakteristika školy  
 

Škola leží v klidné části města v blízkosti  Květné zahrady. Ve školním roce 2018/2019 ji 

navštěvovalo 335 žáků, žáci byli rozděleni do 16 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  

a nabízíme jim 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 je zřízeno školní poradenské 

pracoviště. 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. Žáci prvního stupně mohou navštěvovat čtyři oddělení školní družiny a pro 

žáky druhého stupně je určen školní klub. 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 zařazena  

v roce 2002 a výsledky své práce každoročně předkládá Sekretariátu ČK UNESCO a Valnému 

shromáždění českých škol UNESCO. Od roku 2003 patříme do sítě Škol podporujících zdraví. 

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

 

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

Výuka ve školním roce 2018/2019 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Škola pro budoucnost. 

 

 

 

 

Učební plán ve školním roce 2018/2019 

 

Školní rok 
2018/2019 

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 23 23 20 19 22 21 25 26 23 22 

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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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. Ve škole pracuje sedm asistentů pedagoga a jedna školní asistentka. 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině a školním klubu  

a personálně je zajištěno pěti vychovatelkami. Dalšími pracovními pozicemi je pozice školní 

psycholožky, speciální pedagožky, metodičky prevence, výchovného poradce  

a koordinátorky EVVO. Ekonomicko – administrativní úsek zabezpečuje ekonomka školy  

a hospodářka školy.  Provoz školní jídelny zabezpečuje vedoucí školní jídelny a tři kuchařky. 

Dále jsou personálně obsazeny i pozice tří uklízeček, školník vykonává rovněž práci topiče. Na 

školní hřiště v době pronájmu mimo období výuky dohlíží správce hřiště. 

Školní rok 
2018/2019 

Týdenní počet hodin v ročníku 

Povinné 
předměty 

6. 7. 8. 9. 

třída třída třída třída třída třída 

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

Počet žáků 16 16 22 15 20 20 

Český jazyk 5 5 4 5 5 5 

Anglický jazyk 3 3 3 4 4 3 

Matematika 4 4 5 5 5 5 

Informatika 1 1 1    

Dějepis 2 2 2 1 1 2 

Výchova k občanství 1 1 1 1 1 1 

Chemie    2 2 2 

Fyzika 2 2 2 2 2 1 

Přírodopis 2 2 1 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 1 1 2 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná výchova 2 2 2 2 2 1 

Výchova ke zdraví 1 1 1 1 1  

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 

Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 1 

Volitelné př./další cizí 
jazyk 

1 1 2 2 2 2 

Celkem 30 30 29 32 32 30 
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Přehled zaměstnanců školy 

Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2018/2019 

 počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní 
zaměstnanci 

35 31,11 

Externí 
zaměstnanci 

0 0,00 

 

Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2018/2019 (u pedagogů 

důchodového věku vedle pořadového čísla D, u absolventů A) 

Ped. 
zaměstnanci 
- 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 částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství 32 

4 učitelka plný Pedagog, VŠ, spec. pedagogika 31 

5 učitelka  plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 27 

6 vychovatelka plný Pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

7 asistentka pedagoga částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

8 vychovatelka částečný Pedagog, VŠ, vychovatelství 2 

9 vychovatelka částečný Soc. pedagog, VOŠ  18 

10 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 31 

11 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 24 

12 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 24 

13 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 3 

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

15 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 20 

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

17 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 3 

18 učitel plný Pedagog, VŠ, TV 20 

19 učitel plný Pedagog, VŠ, AJ 12 

20 učitel částečný Pedagog, VŠ, TV 16 

21 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 10 

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

23 učitelka plný Pedagog, VŠ, ČJ, VV 27 

24 učitelka plný Pedagog, VŠ, Bi. Ch 26 

25 učitelka plný Pedagog, VŠ, Čj, Hv 31 

26 vychovatelka částečný Soc. pedagog, VOŠ 5 

 asistentka pedagoga částečný Soc. pedagog, VOŠ 5 

27 asistentka pedagoga částečný Pedagog, VŠ, sociální pedagog. 9 

 vychovatelka částečný Pedagog, VŠ, sociální pedagog. 9 

28 asistent pedagoga částečný SŠ 1 

29 učitelka částečný Pedagog, VŠ, I. stupeň 16 



9 

 

30 učitelka  částečný Pedagog, FJ, D 17 

31 učitelka částečný Pedagog, VŠ, NJ, OV 8 

32  asistentka pedagoga částečný SŠ 0 

33 asistentka pedagoga částečný SŠ 11 

34 asistent pedagoga částečný SŠ 0 

   35 D psycholog plný Pedagog, VŠ, psychologie nad 32 let 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2018/2019 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní 
zaměstnanci 

12 0,93 

Externí 
zaměstnanci 

0 0,00 

 

Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2018/2019 

Ostatní zaměstnanci 
- pořadové číslo 

Pracovní zařazení, 
funkce 

Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 kuchařka plný SO, kuchařka 

2 vedoucí ŠJ plný ÚSO, ekonomika 

3 účetní plný VŠ, podniková ekonomika  

4 uklízečka plný Z 

5 školník plný SO, mechanik - seřizovač  

 topič částečný SO, mechanik - seřizovač 

6 kuchařka plný SO, prodavačka 

7 kuchařka plný SO, kuchařka 

8 uklízečka plný Z 

9 kuchařka částečný Z 

10 uklízečka částečný ÚSO, ekonomika 

11 hospodářka plný VŠ, ekonomika 

12 školní asistent částečný VŠ, vychovatelství 
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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 2018/2019 

Zapsaní do 1. tříd 
2018 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2018 

Zapsaní do 1. tříd 
2019 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2019 

46 8 46 22 10 23 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2018/2019 

Ročník 
Počet žáků 

Celkem 
Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 

1. 45 45 0 0 0 

2. 39 39 0 0 0 

3. 43 37 6 0 0 

4. 51 37 14 0 0 

5. 45 30 15 0 0 

Celkem 1. stupeň 223 188 35 0 0 

6. 32 15 17 0 0 

7. 22 6 16 0 0 

8. 35 5 29 1 0 

9. 20 1 19 0 0 

Celkem 2. stupeň 109 27 81 1 0 

Škola celkem 332 215 116 1 0 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2018/2019 
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 

6 4 2 0 2 1 - 12 - 7 1 1 

 

Údaj o přihlášených se týká školy, na kterou žáci odevzdali zápisový lístek.  
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Snížené stupně z chování na konci školního roku 2018/2019 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 1 0,3 

3 – neuspokojivé 0 0 

 

 

Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019 

 Počet % ze všech zameškaných 

hodin 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 48 0,34 

za školní rok 48 0,34 
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Pochvaly a ocenění za školní rok 2018/2019  

Pochvaly třídního učitele získalo v tomto školním roce 7 žáků za aktivní činnost při školních 

akcích, pečlivou přípravu na vyučování a výbornou reprezentaci a organizaci na Velikonočním 

jarmarku. Na konci školního roku bylo oceněno 32 žáků. 

 

Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 24 žákům za opakované porušování školního řádu 

– používání mobilního telefonu při vyučování, pozdní příchody, neplnění školních povinností, 

nevhodné chování ke spolužákům a nekázeň ve vyučování. 

Důtka třídního učitele byla udělena 12 žákům za špatné chování ke spolužákům, nevhodné 

vyjadřování, nerespektování vyučujících, soustavné neplnění školních povinností  

a porušování školního řádu., 

Důtka ředitelky školy byla udělena 5 žákům za neomluvenou absenci, závažné a opakované 

porušování školního řádu. 

 

 

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 

pracoviště a OSPOD a hledáno vhodné řešení, 
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 průběžné hodnocení výchovného působení probíhalo i v rámci třídnických hodin 

a pravidelných konzultaci školního poradenského týmu. 

 TU zpracovávají měsíční zprávy, ve kterých se chováním žáků soustavně zabývají. 

 

Údaje o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Míra poskytované podpory Ročník Počet žáků 

1. stupeň podpůrných opatření 3., 7., 8., 9. 5 

2. stupeň podpůrných opatření 3., 4., 5., 6, 7., 
8., 9. 

29 

3. stupeň podpůrných opatření 1., 2., 3., 4., 
5., 8. 

9 

4. stupeň podpůrných opatření - 0 

 

Podpůrná opatření ve škole jsou: personálního charakteru – 7 asistentů pedagoga, školní 

psycholog na 0,5 úvazku, materiální – učební pomůcky a organizační – výuka předmětů 

Speciální pedagogické péče a Pedagogické intervence. 
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Škola nabízí žákům 14 kroužků tematicky zaměřených na celé spektrum potřeb a zájmů 

žáků. 

 
 
 

Kroužky školní družiny a školního klubu 

Keramika - 1. a 2. ročník  

Arteterapie - 1. a 2. ročník 

Flétna pro začátečníky pro 1. až 4. ročník 

Logopedie - 2 skupiny 

Rozšířená hodina tělesné výchovy pro 3. až 5. ročník 

Vybíjená - 2. a 3. ročník 

Vybíjená - 2. a 3. ročník 

Vybíjená - 4. a 5. ročník 

Výtvarné činnosti - 4. - 9. ročník 

Cvičení z ČJ -  9. ročník 

Cvičení z M -  9. ročník 

Přírodovědný kroužek - 6. – 9. ročník 

Vaření pro I. stupeň 

Věda hrou - od 1. ročníku, kroužek jiné organizace 
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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, 

 účast žáků 8. a 9. ročníku na Přehlídce středních škol v Domě kultury v Kroměříži, 

 účast žáků 8. a 9. ročníku na exkurzích do výrobních podniků, 

 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 

V oblasti primární prevence sociálně rizikových jevů pracuje naše škola podle Preventivního 

programu, který je vypracováván na školní rok na základě evaluace sociálně rizikových jevů, 

které se objevily mezi žáky školy v uplynulém školním roce. Nedílnou součástí Preventivního 

programu školy je Program proti šikanování a Krizový plán školy. 

 

Část preventivního programu je plněna v každém ročníku díky tematickým okruhům 

týkajících se prevence, ty jsou obsaženy ve školním vzdělávacím programu a jejich výuka 

probíhá během celého školního roku. 

 

Jako nadstavba tohoto základního programu rizikového chování jsou během školního roku 

zajišťovány další aktivity, které uskutečňují externí certifikované organizace zabývající se 

prevencí. Tyto programy jsou pak hrazeny z rozpočtu školy, SRPŠ nebo rodiči. Některé 

organizace také poskytují programy pro školy zdarma. 

 
Přehled preventivních aktivit za školní rok 2018/2019 

- Preventivní vlak bezpečné železnice 

- Dopravní výchova 

- Nová cesta 

- Osobnostně - sociální kurz 

- Včas umět a znát, je napořád 

- Revolution Train 

- Příběh pana Tydýta 

- Méďové 

- Dobré vztahy, cesta k přátelství 

- Outsider aneb jak z toho ven 

- Kryštofe, neblbni! 

- Buď sám sebou, řekni drogám NE! 

- Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás 

- Zase já? 

- Drogy (příběhy závislých, návykové látky, ...) 

- Nebezpečí návykových látek 
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Aktivity pro třídy/ rodiče/ pedagogy 

 -poznávací programy 

- šetření 

- dotazníkové šetření pro rodiče 

- preventivní programy školního psychologa 

- krizová / individuální intervence školního psychologa / metodika prevence  

- individuální konzultace metodika prevence se zákonnými zástupci / pedagogy 

 

DVPP 

Členové školního poradenského pracoviště a pedagogové se v oblasti prevence individuálně 

vzdělávají dle potřeby a nabídky. 

Metodik prevence aktuálně studuje dvouleté specializační studium pro metodiky prevence 

v Přerově u společnosti Kappa Help 250. 

 

Další 

V rámci prevence byly zavedeny některé novinky. Mezi ně patří založení školního 

poradenského pracoviště a písemné měsíční přehledy TU o chování a výukových obtížích 

žáků, díky kterým získává školní poradenské pracoviště podklady pro svou práci. Další 

novinkou je koordinovaná spolupráce a sdílení zkušeností v rámci skupiny asistentů 

pedagoga a jejich pravidelné schůzky. 
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP) 
 

Výběr vzdělávacích akcí je podřízen směrnici  DVPP a vychází z plánu DVPP na školní rok.  

 

Vzdělávací akce ve školním roce 2018/2019 

 
V oblasti školského managementu 

Č. Název akce 
Počet 
účastníků 

Školící instituce 
s akreditací 
MŠMT 

Termín konání 
Časový 
rozsah 

1. XXIV. setkání Asociace škol 
přidružených UNESCO v ČR 

1 
 

Česká komise 
pro UNESCO 

24. 9. – 25. 9. 
2018 

2 dny 

2. Porada ŘŠ 
1 
 

MěÚ Kroměříž 
15. 11. – 16. 11. 

2018 
2 dny 

3. 

Konzultace pro žadatele 
k výzvám č. 02_18_063 a 

02_18_064 – ŠABLONY II. – 
pro ZŠ  

2 
 

Národní institut 
pro další 

vzdělávání 
4. 12. 2018 5 hodin 

4. 
Základní školení pro 

administrátory EDOOKITU 
1 
 

Edookit s.r.o., 
Slavíčkova 

827/1a, Brno 
8. 1. 2019 4 hodiny 

5. 
Školní matrika a akce spojené 

s osobami 
1 
 

Edookit s.r.o., 
Slavíčkova 

827/1a, Brno 
7. 3. 2019 4 hodiny 

6. 

Zasedání Koordinačního týmu 
Sítě přidružených škol 

UNESCO v ČR 

1 
 

Česká komise 
pro UNESCO 

4. 3 2019 2 hodiny 

7. 
Školení administrátorů – 

rozvrhy a změny v rozvrhu 
1 

Edookit s.r.o., 
Slavíčkova 

827/1a, Brno 
23. 5. 2019 4 hodiny 

8. Tisk vysvědčení, školní 
události, suplování 

1 
 

Edookit s.r.o., 
Slavíčkova 

827/1a, Brno 
5. 6. 2019 4 hodiny 

9. Změna financování 
regionálního školství 

1 
 

MŠMT 6. 6. 2019 4 hodiny 
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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. 
Finanční gramotnost a aktivní 

metody vyučování 
2 

Školicí středisko 

Brno – Campus, 

Palachovo nám. 

726/2 

11. 9. 2018 6 hodin 

3. Pracovní setkání ŠMP 
1 

 

KPPP a ZDVPP Zlín 
a KÚ Zlínského 

kraje 
12. 9. 2018 2 hodiny 

4. 
KAPPA 250 – Studium pro 
školní metodiky prevence 

1 
  

o. s. KAPPA-HELP, 

Boženy Němcové 

101/16, Přerov 

září 2018 –  
červen 2019 

250 hodin 

5. Cvičení pro zdravá záda 4 
Zdravé město a 
MA 21 Kroměříž 

21. 9. 2018 1 hodina 

6. 
Hudební praktický seminář  

a dílna + rozvíjení 
grafomotoriky 

2 
  

Šárka Blaťáková, 
Wolkerova 15, 

Přerov 
12. 10. 2018 5 hodin 

7. 
Regionální porada výchovných 

poradců základních škol 
1 

 

Krajská PPP  
a Zařízení pro další 

vzdělávání 
pedagogických 
pracovníků Zlín,  
J. A. Bati 5520 

17. 10. 2018 3 hodiny 

8. Volba povolání žáků ZŠ 
 

1 
 

Úřad práce KM, 
Erbenovo nábř. 

4251/2c 
24. 10. 2018 2 hodiny 

9. Zdravotník zotavovacích akcí 
1 

 
Český červený kříž 

Kroměříž 

2. 11. – 3. 11. 
2018 a 16. 11. – 

17. 11. 2018 
26 hodin 

10. Regionální folklor do škol 
1 

 

Město Kroměříž, 
odbor školství, 
mládeže a TV 

6. 11. 2018 5 hodin 

11. 
Inspirace pro zkvalitňování 

výuky matematiky a 
přírodovědy 

2 
 

Česká školní 
inspekce 

7. 11. 2018 6 hodin 

12. 

Hodnocení žáků a specifičnost 
hodnocení u žáků s SPU, SPCH 

šablona II/2.8, III/2.1 e), 
III/2.12, 2.II/6 e), 2.II/7 

2 
Národní institut 

pro další 
vzdělávání 

20. 11. 2018 8 hodin 
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13. Tvořivý sloh 2 

MŠMT, EU, 
Operační program 

VVV,  
doc. PhDr. Ondřej 

Hník,Ph.D., 
Implementace 

Krajského akčního 
plánu rozvoje 

vzdělávání  pro 
území Zlínského 

kraje, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_034/0008497 

23. 11. 2018 6 hodin 

14. Nebojme se etické výchovy II. 1 

Etická výchova, o. 
p. s., 

MAP II Kroměříž, 
Ing. Eliška Pifková 

27. 11. 2018 5 hodin 

15. Setkání sekce ZŠ PK ICT 
1 
 

MŠMT, EU, 
Operační program 

výzkum, vývoj a 
vzdělávání,  

Implementace 
Krajského akčního 
rozvoje vzdělávání  

pro území 
Zlínského kraje, 

reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_034/0008497  

18. 12. 2018 4 hodiny 

16. 
Dozvuky konference Ladění 
básní: „Manamana“ Praha 

1 
 

MŠMT, EU, 
Operační program 

VVV, 
Implementace 

Krajského akčního 
plánu rozvoje 

vzdělávání  pro 
území Zlínského 

kraje, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_034/0008497 

7. 12. 2018 4 hodiny 
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17. 
Metodická podpora při řešení 

krizových situací ve škole 
1 

MŠMT, EU, 
Operační program 

výzkum, vývoj  
a vzdělávání, 

Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 
v ORP Kroměříž II 

PaedDr. Mgr. Věra 
Facová 

18. 2. 2019 4 hodiny 

18. 
Osobnostně sociální rozvoj 
pedagogů (celá sborovna) 

33 

PaedDr. et Mgr. 
Věra Facová 

Akreditace MŠMT 
13641/2018-1-530 

 

21. 1. 2019 8 hodin 

19. Mediální výchova 2 Knihovna Kroměříž 20. 2. 2019 8 hodin 

20. 
Strategie zvládání obtížných 

situací ve výuce – co 
(ne)funguje na žáky 

1 
 

Vzdělávací 
agentura Mgr. 
Jitka Blechová, 
lektorka Mgr. 

Monika 
Fojtáchová 

27. 3. 2019 8 hodin 

21. 
Seminář fyziky aneb 

Kroměřížské Aequinoctium  
(lat. rovnodennost) 

1 
 

Město Kroměříž, 
EU, Evropské 
strukturální a 

investiční fondy, 
Operační program 

výzkum, vývoj a 
vzdělávání 

21. 3. – 22. 3. 
2019 

8 hodin 

22. 
Program setkání sekce ZŠ PK 

ICT kompetence 
1 
 

MŠMT, EU, 
Operační program 

VVV, 
Implementace 

Krajského akčního 
plánu rozvoje 

vzdělávání  pro 
území Zlínského 

kraje, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_034/0008497 

12. 3. 2019 4 hodiny 

23. 
Kurz angličtiny – Mírně 

pokročilí 1+ 
4 

MAXIMUM, 
jazyková agentura, 

Riegrovo nám. 
182, Kroměříž 

5. 3. – 31. 12. 
2019 

68 vyuč. 
hodin 

24. 
Kurz angličtiny – Mírně 

pokročilí II 
1 

MAXIMUM, 
jazyková agentura, 

Riegrovo nám. 
182, Kroměříž 

11. 2. – 30. 6. 
2019 

34 vyuč. 
hodin 
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25. 
Seminář pro učitele dopravní 

výchovy 
1 Město Kroměříž 26. 3. 2019 3 hodiny 

26. 
Pracovní setkání školních 

metodiků prevence 
1 

 

KPPP a ZDVPP Zlín, 
pracoviště 
Kroměříž 

16. 4. 2019 3 hodiny 

27. 
Šikana ve školním prostředí  

a její řešení 
2 

Vzdělávací 
agentura Mgr. 
Jitka Blechová, 

lektor PhDr. David 
Čáp, Ph.D. 

1. 4. 2019 8 hodin 

28. 
Regionální porada výchovných 

poradců základních škol 
Zlínského kraje 

1 
KPPP a ZDVPP Zlín, 

pracoviště 
Kroměříž 

15. 5. 2019 3 hodiny 

29. 
Setkání sekce ZŠ PK ICT 

kompetence 
1 

 

MŠMT, EU, 
Operační program 

VVV, 
Implementace 

Krajského akčního 
plánu rozvoje 

vzdělávání  pro 
území Zlínského 

kraje, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_034/0008497 

19. 6. 2019 5 hodin 

30. 

Setkání učitelů ZŠ pg. kabinetu 
Biologie/Přírodopis – 

Botanická exkurze 
v Podzámecké zahradě 

Kroměříž 

1 
 

MŠMT, EU, 
Operační program 

VVV, 
Implementace 

Krajského akčního 
plánu rozvoje 

vzdělávání  pro 
území Zlínského 

kraje, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_034/0008497 

11. 6. 2019 5 hodin 

31. 
Konference kariérových  
a výchovných poradců 

1 
 

MŠMT, EU, 
Operační program 

VVV, 
Implementace 

Krajského akčního 
plánu rozvoje 

vzdělávání  pro 
území Zlínského 

kraje, reg. č. 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/16_034/0008497 

5. 6. 2019 8 hodin 
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Ostatní zaměstnanci 

Č. Název akce 
Počet 

účastníků 
Školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
Termín konání 

Časový 
rozsah 

1. Spisová služba 1 
Státní okresní 

archiv Kroměříž 
18. 10. 2018 4 hodiny 

2. 
Příprava na uzávěrku  

a inventury ÚSC a PO za rok 
2018 

1 
INTEGRA CENRUM 

s. r. o. 
16. 11. 2018 5 hodin 

3. 
Pracovněprávní předpisy ve 

školské praxi, GDPR 2019 
1 

RESK education,  
s. r.o., Jeřabinová 

257, Třinec 
7. 12. 2018 5 hodin 

4. 
Praktický průvodce řádnou 

účetní závěrkou PO a výpočet 
daně z příjmu za rok 2018 

1 

ANAG spol. s r.o., 

Kollárovo nám. 

698/7, Olomouc 

10. 1. 2019 7 hodin 

5. 

Roční zúčtování záloh na daň  
a daňového zvýhodnění za rok 

2018, zdaňování příjmů ze 
závislé činnosti 2019 

1 

Školení-

Vrchotický, 

Tulipánova 271/6, 

Rudolfov,  

Ing. Hanuš Kytler, 

Finanční správa ČR 

11. 2. 2019 5 hodin 

6. Platy a platové předpisy 2019 2 

RESK education, 

s.r.o., Jeřabinová 

257, Třinec 

29. 3 2019 7 hodin 

7. 
Mzdové účetnictví 2019  

v příkladech 
2 

ANAG spol. s r.o., 

Kollárovo nám. 

698/7, Olomouc 

29. 5. 2019 5 hodin 

8. 
Změna financování 

regionálního školství 
1 MŠMT 6. 6. 2019 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 Sekretariátem České komise 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.  

 

Ostatní školní projekty 

 

 Sportuj ve škole - lekce „Sportuj ve škole“ probíhají tři hodiny týdně pro děti 1. až 

5. ročníku a jsou v rámci pobytu ve školní družině zdarma. Projekt „Sportuj ve škole“ 

navazuje na pokusné ověřování programu s názvem „Hodina pohybu navíc“, které 

probíhalo dva roky pod hlavičkou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 

Od 1. září 2018 projekt zajišťuje Asociace školních sportovních klubů. 

 Škola v pohybu – projekt zaměřený na podporu pohybových aktivit v rámci kroužků  

a hodin TV. Projekt Fotbalové asociace ČR umožnil návštěvu trenérů u nás ve škole, 

inspiruje učitele TV novými prvky všeobecné pohybové průpravy a organizací hodin  

a podpořil materiální vybavení v oblasti TV. 

 Abeceda peněz – projekt na podporu finanční gramotnosti podporovaný Českou 

spořitelnou pro žáky 3. a 4. ročníku. 

 Sazka Olympijský víceboj  -  zábavnou formou zlepšuje fyzickou kondici žáků, žáci 

získávají anylýzu pohybových předpokladů a doporučení vhodných sportů, mají 

možnost získat Olympijský diplom. Motivujete děti k všestrannému rozvoji pomocí 
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Odznaků všestrannosti, které mohou získat. V tomto roce jsme jako prémii vyhráli 

Olympijský tréning ve škole se známými sportovci. 

 

 Pomozte nám zachránit farmáře, jeho příběh minulý a budoucí – projekt Agrární 

komory Zlín, Zlínského kraje a spolku Líska. Smyslem projektu je zvýšit zájem žáků  

o studium zemědělských oborů a zaměstnání v zemědělském sektoru i navazujících 

oborech. 

 Jumping into writting -  celoroční eTwinningový projekt, do kterého se zapojili žáci 

9. ročníku spolu se studenty z dalších tří zahraničních škol. Partnery v projektu byli studenti 

Gymnázia v rumunské Bukurešti a žáci dvou španělských základních škol, z Barcelony a města 

Nuevo Baztán. 
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9. Školní akce ve školním roce 2018/2019 (výběr ze školního bulletinu) 

ZÁŘÍ 2018 

Páťáci se seznámili s Abecedou peněz 

V úterý 18. 9. 2018 se žáci V. A a V. B vypravili na 

exkurzi do České spořitelny. Ta je organizátorem 

projektu Abeceda peněz, který je akreditovaný 

MŠMT. Cílem projektu je vzdělávat žáky v oblasti 

finanční gramotnosti. Projekt jsme zahájili 

exkurzí na pobočce České spořitelny v Kroměříži. 

Děti měly možnost seznámit se s prostředím 

banky, soutěžily a hravou formou hledaly 

odpovědi na nejrůznější otázky. Kde a jak vznikají peníze? Jaká je jejich hodnota? Jak se 

peníze utrácejí, jak půjčují a jak vydělávají? Děti také dostaly užitečné rady do startu svého 

podnikání, které budou během několika měsíců realizovat. Jejich úkolem je společně 

vymyslet podnikatelský plán, uskutečnit ho a na závěr vše zakončil jarmark na pobočce České 

spořitelny. Výdělek z celé akce třída využila podle svého přání.  

Preventivní vlak poučil žáky o nehodách na železnici 

Ve dnech 18. a 19. 9. 2018 se žáci druhého stupně 

zúčastnili projektu Českých drah „Preventivní vlak 

bezpečné železnice“. V projektu žáky čekaly čtyři 

stanoviště. Prvním stanovištěm byl speciální vagon určený 

k projekci filmu, který pojednával o osudech mladých lidí, 

kteří většinou skončili svůj život při nehodách na železnici. 

Pro žáky byl tento film velice aktuální i z toho pohledu, že 

se většinou jednalo o oběti, které byly věkově jejich 

vrstevníky. Krátkým filmem se dozvěděli o různých 

nástrahách, při kterých lze přijít k úrazu či přijít o život. Na 

druhém stanovišti, ve druhém konferenčním vozu, žáky 

poučil vyšetřovatel Správy železniční dopravní cesty 

o vhodném chování a prevenci nehod. Na třetím stanovišti 

se žáci účastnili prezentace první pomoci, kterou mohli na figuríně vyzkoušet, když je čekala 

věrohodná simulace záchrany lidského života. V poslední části hovořil zástupce hasičů 

o různých nebezpečných situacích nejen kolem železnice, ale i v dalších oblastech, např. 

v domácnosti, ve škole či na dovolené I přes délku více než dvou hodin byl program velice 

svižný, zábavný a žáci si odnesli mnoho nových vědomostí. 
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Den bez aut na Dětském dopravním hřišti 

Žáci V. A a V. B se ve středu 19. září 

zúčastnili akce ke Dni bez aut, kterou 

pořádalo Dětské dopravní hřiště v Kroměříži. 

Pořadatelé si přichystali různé aktivity, které 

byly rozděleny na šest stanovišť. Žáci si 

připomněli dopravní značky a řešení 

silničních situací, které hned procvičili 

v samotné jízdě na kole či koloběžce za 

dohledu strážníků policie. Nedílnou součástí silničního provozu jsou i znalosti a především 

schopnosti při poskytování první pomoci. Žáci si vyzkoušeli resuscitaci dětí a dospělých na 

cvičných figurínách a předvedli své schopnosti při ošetřování běžných úrazů, jako jsou 

například odřeniny. Zajímavou aktivitou byla chůze přes překážky s brýlemi, které simulovaly 

stav opilosti a stav po požití omamných látek. Celý program probíhal za pomoci 

kvalifikovaných pracovníků Červeného kříže a policistů České republiky. Odměnou všem 

zúčastněným byl Certifikát za účast. Dětem se celý program velmi líbil a jistě si odnesly 

spoustu nových zkušeností. 

Sběrová akce dopadla na výbornou 

Ve dnech 19. a 20. září 2018 se uskutečnil tradiční sběr papíru. 

Celkem bylo 14 379  kg  nasbíraného  papíru. Finanční odměna 

z této  akce  přibude  do pokladny Sdružení rodičů a přátel ZŠ 

U Sýpek, z .s. a bude využita pro potřeby našich žáků.  

Osobnostně-sociální kurz žáků 6. ročníku 

Hipocentrum v Koryčanech se koncem září stalo dočasným 

domovem pro žáky šestých tříd. Celé tři dny měli možnost poznávat 

své charaktery, chování, a také přírodu a život koní. Postupně se 

seznámili s novými spolužáky a navázali nová přátelství. V přírodě si 

vyzkoušeli přesnost, výdrž, trpělivost i soutěživost. Naučili se 

poznávat plemena koní, lasování i házení na terč. Každý si vyrobil 

svůj náramek a dokázal odlít zvířecí stopu. V parku poznávali stromy 

a sbírali kaštany pro lesní zvířata. Všichni si dokonale užili pěkného 

podzimního počasí a odvezli si nezapomenutelné zážitky. 
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Evropský den jazyků v naší školní družině 

I letos si naše školní družina připomněla, že  26. září slavíme Evropský den jazyků. Žáci se 

dozvěděli, že naše republika je součástí 

kontinentu Evropa, ve které se kromě nás 

nachází spousta jiných zemí a že v každé se mluví 

jinak. Povídali jsme si o našich zkušenostech 

z cestování, seznámili jsme se se sousedními 

státy naší republiky. Naši nejstarší třeťáci si 

zahráli hru, kdy přiřazovali slova k příslušnému 

jazyku, překládali slova a učili se nová slovíčka. 

Na závěr evropského odpoledne si žáci vyrobili 

vlaječky evropských států. 

 

ŘÍJEN 2018 

Bezpečná cesta do školy – projekt Nová cesta 

Ve středu 3. 10. odstartoval další ročník již 

tradičního projektu Bezpečná škola - Nová cesta. 

Žáci osmých ročníků si připravili pro kamarády 

z druhých tříd čtyři témata: 1. Bezpečí domova 

(elektrický proud, požár, chemikálie, první 

pomoc), 2. Cesta do školy (počasí, únos, značky, 

dopravní prostředky), 3. Vidět a být viděn 

(chodec a silnice, světla a odrazky, reflexní 

prvky), 4. Bezpečí ve škole (třída, odborné 

učebny, chodby). Děti si povídaly o nebezpečích, 

která jim mohou hrozit, o prevenci a ochraně.  Druháčci se aktivně zapojovali do diskuse, 

odpovídali na otázky a plnili úkoly na pracovních listech. 

Den jazyků 

26. září si v naší škole již tradičně připomínáme Evropský den jazyků. V letošním školním roce 

jsme se rozhodli připravit pro žáky 5. – 9. 

ročníku kvíz zaměřený více či méně známé 

jazyky a země, kde se jimi hovoří. Žáci využívali 

svých znalostí z hodin českého, anglického, 

ruského a německého jazyka, také ze zeměpisu, 

výchovy k občanství, mohli zapojit svůj důvtip, 

odhad, ale svou roli sehrálo také štěstí. Co tedy 

(v ideálním případě) měli zvládnout? Např. 

spojit vlajku země s pozdravem, vytvořit co 
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nejdelší slovo ze zadaných písmen, vystopovat původ slov, podle indicií poznat známou 

osobnost, rozlišit slovanské jazyky a mnoho dalších. Nakonec se nejúspěšnějšími řešitelkami 

staly Denisa Doleželová a Hana Rygálová z V. B, které převzaly drobné dárky a velké ocenění 

z rukou pana Joshe Richerta, s nímž ve vybraných ročnících spolupracujeme v hodinách 

anglické konverzace. 

Zachraňme farmáře – projekt pro žáky 8. ročníku 

Agrární komora Zlín, Zlínský kraj a spolek Líska realizují projekt pod názvem „Pomozte nám 

zachránit farmáře, jeho příběh minulý a budoucí“, do kterého se zapojila i naše škola. 

Smyslem projektu je zvýšit zájem žáků o studium zemědělských oborů a zaměstnání 

v zemědělském sektoru i navazujících oborech. 

Ve čtvrtek 4. října byla pro žáky 8. ročníku připravena zajímavá beseda. V její první části se 

seznámili s formami a druhy zemědělské činnosti na zemědělských farmách. Při prezentaci se 

dověděli mnoho zajímavého o chovu skotu, zpracování mléka a masa a přípravě krmiva. Při 

simulační hře si pak vyzkoušeli sukcesi zemědělské krajiny. Druhá část besedy se věnovala 

výběru studijních oborů s vazbou na zemědělství a potravinářské obory. 

V pondělí 8. října navazovala exkurze na Kozojedský dvůr za obcí Nítkovice. Zde se nám po 

celou dobu ochotně věnoval pan Martin Křička. V úvodu žáky seznámil s činností farmy, 

historií dvora a vyráběnými produkty. Poté jsme se všichni vydali na prohlídku statku, kde 

jsme se setkali s krávami, ovcemi a prasaty. Venku pak žáci pozorovali výběhy s husami, 

slepicemi a kachnami a prošli se po pastvinách. Někteří se dokonce poprvé mohli dotknout 

živé krávy. Zde si všichni uvědomili, že než dojde 

mléko či sýr na stůl spotřebitele, je nutné velké 

nasazení lidí, za kterým stojí mnoho práce a kus 

lidského srdce. Na závěr si žáci ověřili své 

znalosti ve vědomostní soutěži z oblasti 

zemědělství a chovu zvířat. Nakonec mohl každý 

ochutnat místní sýry a zapamatovat si recepty 

na jejich výrobu. Beseda i exkurze byla žáky 

přijata velmi kladně, protože zjistili, že práce 

v zemědělství může být v mnoha ohledech 

zajímavá i perspektivní. 

Předškoláčci MŠ Štěchovice a MŠ Kollárova mezi školáky 

Nový školní rok již dávno odstartoval, prvňáčci se 

nalodili na palubu lodi jménem ŠKOLA, našli si 

nové kamarády, zvykli si na nový režim, který je 

zcela odlišný od školy mateřské, a tak se mohli 

o své nově nabyté zkušenosti podělit 

s předškoláky, kteří mezi nás zavítali. Již tradičně 

nás navštívila nám nejbližší MŠ Štěchovice a MŠ 

Kollárova. Děti se seznámily s prostory I. stupně, 
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zacvičily si v tělocvičně, ve které zdolávaly překážkovou dráhu a plnily různé úkoly. Také šly 

pozdravit své starší kamarády, kteří jim ukázali, co všechno už umí a pověděli jim, co mohou 

od školy očekávat. Malí předškoláčci si mohli vyzkoušet, jaké je  zasednout do opravdových 

školních lavic. Na památku si předškoláčci vyrobili duhovou pastelku.  

Každý svého zdraví strůjcem 

Každý svého zdraví strůjcem je název putovní výstavy Ligy proti rakovině, která doputovala 

až na kroměřížské Velké náměstí. Tuto výstavu navštívili žáci 7. a 8. ročníku v úterý 9. října. 

Stejně jako všichni Kroměřížané, kteří se ve stanech na náměstí zastavili, i naši žáci se mohli 

dozvědět řadu důležitých, ale i zajímavých údajů 

o rakovině, nemoci, která je druhým 

nejčastějším důvodem úmrtí v současném 

civilizovaném světě. Jejími příčinami jsou mimo 

jiné – kouření, alkohol, nedostatek pohybu 

a nevhodné stravovací návyky. Ověřovací testík 

prověřil nabyté znalosti žáků a odměnou jim byly 

drobnosti, které mají majiteli připomínat, že 

naše zdraví je jen jedno, ale nemocí je spousta, 

a proto je nezbytné o zdraví pečovat. 

Přírodovědný klokan 

Ve středu 10. října 2018 se zúčastnili žáci 

8. a 9. ročníku soutěže Přírodovědný klokan, 

kterou každý rok pořádá Přírodovědecká fakulta 

Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci 

s Pedagogickou fakultou UP v Olomouci. Cílem 

soutěže je vzbudit zájem žáků o technické 

a přírodovědné obory. Pravidla soutěže jsou 

obdobná jako v Matematickém klokanovi. 

Ve 24 úlohách musí žáci prokázat své znalosti 

z biologie, matematiky, zeměpisu a fyziky. 

V letošním roce se nejvíce dařilo Vojtěchu Borovkovi z VIII. B, který získal 65 bodů a  patřilo 

mu tak první místo na naší škole. 

Deváťáci na Úřadu práce 

Proč by měli žáci základní školy navštěvovat úřad 

práce? Protože zde pracují speciálně vyškolení 

zaměstnanci, kteří všem poskytnou informace, 

jak přistupovat k výběru střední školy. Stejně 

tomu bylo i během letošní návštěvy 15. října 

2018, kdy se naši deváťáci zúčastnili besedy 

v informačním a poradenském středisku Úřadu 
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práce v Kroměříži. Program navazoval na přednášku, kterou absolvovali již v loňském školním 

roce. Žáci si vyzkoušeli jednoduchý test profesní orientace a získali další cenná doporučení, 

rady a tipy k profesní orientaci a k výběru vhodného studijního oboru i organizaci přijímacího 

řízení 

Návštěva dětí Mateřských škol – Lutopecny a Zlobice 

Ve dnech 15. 10. a 16. 10. 2018 naši Základní školu U Sýpek navštívili předškoláčci 

z Mateřských  škol z  Lutopecen a Zlobic. Děti 

předškolního věku si prohlédly tělocvičnu, ve 

které byl pro děti připraven zábavný program. 

Dále nahlédly do tříd prvňáčků a druháčků, ve 

kterých se pozdravily s kamarády ze školky. Tyto 

třídy našim malým návštěvníkům předvedly, co 

nového se ve škole naučily. Na památku si děti 

od nás ze školy odnesly krásnou papírovou 

tužku, kterou si vyrobily. 

Bramborová výstava 

Vstup do školy oživila výstava, ve které měl hlavní roli lilek brambor. Ve škole jsme se 

o něm mohli dozvědět mnoho zajímavých informací z jeho historie i současnosti. Žáci školní 

družiny vytvořili z bramborových hlíz 

a podzimních plodů roztodivné figurky 

„bramborníčky“. Všechny jsou velmi originální 

a určitě stojí za zhlédnutí. Během týdne proběhla 

také soutěž „O nej… bramboru“, která byla 

vyhodnocena 16. října, kdy si připomínáme 

Světový den výživy. Ve školní jídelně se v tento 

den můžeme těšit na halušky, které se připravují 

z vařených i syrových brambor.  

Světový den výživy ve ŠD  

V týdnu, ve kterém  si celý svět připomíná 

16. říjen jako Světový den výživy, jsme ve ŠD 

věnovali správné výživě. Povídali jsme si 

o významu pestré stravy a pojmenování různých 

druhů ovoce a zeleniny. A když jsme uměli ovoce 

a zeleninu pojmenovat, začalo se hrát pexeso 

a v bludišti hledat nezdravé jídlo. Ve skupinách 

jsme vyrobili „zdravý talíř“ a každý sám si vyrobil 

koláž s ústy, do kterých se vkládaly zdravé 

pokrmy. Na závěr nechyběla ani pohybová 
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aktivita, neboť pohyb je pro tělo velmi důležitý. Vyvážená strava a pohyb přispívají ke zdraví 

člověka a zdraví je to nejcennější, co člověk má. 

Zahájili jsme výpravy do divadla ve Zlíně 

V naší škole se stalo již tradicí, že děti I. stupně navštěvují odpolední divadelní představení ve 

Zlíně. V rámci Předplatného nejmladšího diváka 

mohou zájemci o divadlo vidět čtyři pohádková 

představení.  Ve čtvrtek 18. 10. 2018 děti viděly 

loutkovou revue s názvem Veselá pouť. Dětem 

hráli herci z divadelní společnosti Loudadlo 

z Prahy. Zajímavostí této revue byla černo-

divadelní scéna a loutky v nadživotní velikosti. 

Komické dialogy se střídaly s písničkami a 

soutěžemi, do kterých byly děti zapojeny. 

V závěru představení navštívili děti kamarádi Jů 

a Hele.  

Jablíčka všude, kam se podíváte 

Týden ve znamení jablíček prožily děti z II. oddělení školní družiny. Každý den byl zasvěcen 

tomuto bohatému zdroji vitamínů, který je všem 

dětem dostupný a potvrdilo se, že i jeden 

z nejoblíbenějších. Družina byla zaplavena 

různými druhy jablíček, na kterých si děti 

posléze pochutnávaly, výtvarničili jsme, a také 

jsme vyrobili jablečný kompot.  Celotýdenní 

aktivitou bylo hledání kartiček s jablíčky, které 

byly ukryté na různých místech naší družinky 

a každý hledač dostal za odměnu razítko. 

Poslední den jsme zakončili sladkou tečkou 

v podobě nepečeného jablečného řezu. 

Výsledek sběru kaštanů 

Děkujeme všem žákům a rodičům za podporu při sběru kaštanů. Společně se nám podařilo 

pro Myslivecké spolky Lípa Soběsuky a Jaro 

Zdounky nasbírat 1273 kg, které budou použity 

k přikrmování zvěře v zimním období. 

K nejlepším sběračům patřil Daniel Hýsek z I. B 

(nasbíral 112,5 kg), Kadrnková ze IV. B (75 kg), 

Ema Vondrušková z V. A a Hana Vondrušková 

z III. B (obě 71,5 kg). Všichni jmenovaní obdrželi 

diplom, sladkou odměnu a krásnou knihu 

s věnováním. 
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Hudební škatulky 

Ve čtvrtek 18. října se tělocvična naší školy 

proměnila v hudební arénu plnou aparatury, 

mikrofonů, přehrávačů a hudebních nástrojů. 

Žáci měli možnost shlédnout velmi zdařilý 

hudebně vzdělávací pořad pod názvem Hudební 

škatulky. Děti prvního stupně si mohly zazpívat 

písně umělé, zlidovělé, známé dětem i učitelům. 

Mohly se také aktivně zapojit do dění na pódiu, 

zatancovat i zazpívat. Starší žáci měli možnost 

zmapovat proměny populární hudby 20. století 

přes blues, reggae, pop až k hip hopu, kterému byla věnována velká část prezentace. Celý 

program byl doprovázen zajímavými ukázkami a žákům známými fotografiemi pěveckých 

osobností a hudebních skupin. Všichni odcházeli nadmíru spokojeni a příjemně naladěni. 

Máme rádi svou vlast 

Máme rádi svou vlast, to bylo téma výtvarné soutěže, kterou vyhlásilo Krajské ředitelství 

policie Zlínského kraje již na jaře tohoto roku. Děti z pátého a sedmého ročníku měly 

možnost vybrat si ze tří podtémat: 100. výročí vzniku samostatného Československa, 

policejní historie (zejména období „četnictva“) a symboly české státnosti. V hodinách 

výtvarné výchovy vytvořily řadu úžasných prací, které byly v červnu zaslány vyhlašovateli 

soutěže. Práce účastníků soutěže byly vystaveny v Domě kultury v Kroměříži. Vítězkyně obou 

kategorií, Anežka Hloušková ze VI. A a Zuzana 

Smetanová z VIII. B, byly se svými rodinnými 

příslušníky pozvány na slavnostní vyhlášení 

a ocenění, které bylo součástí programu 

Služebního shromáždění Krajského ředitelství 

policie Zlínského kraje. To se konalo 18. října 

2018. Tak se děvčata zařadila mezi policisty 

oceněné v roce 2018 a na vlastní kůži si mohla 

vyzkoušet, jak chutná stanout na jevišti před 

stovkami přihlížejících policistů a jejich rodinami. Obě dvě se toho výborně zhostily a věříme, 

že si tuto poctu plně zasloužily. Spolu s věcnými dary obdržely dívky také voucher pro třídu 

k návštěvě Dne s policií na ranči v Kostelanech.  
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Dopravní výchova 4. ročníku 

Ve středu 24. 10 a ve čtvrtek 25. 10. 2018 se 

žáci 4. ročníku zúčastnili programu na 

dopravním hřišti v Kroměříži. Nejprve se žáci 

seznamovali s teoretickými znalostmi, mezi 

které patří cyklistický jízdní průkaz, základní 

vybavení kola, dopravní značky a křižovatky. 

Pan Radovan Stratil hravou a zábavnou formou 

vysvětloval danou problematiku dětem. 

Následovala praktická jízda na kole. Mezi žáky 

přišli dva policisté, kteří jim radili, jak mají 

jednotlivé situace na dopravním hřišti řešit.  

Soutěž O nejoriginálnější dýňové strašidýlko 

Již tradičně v naší škole proběhla soutěž O nejoriginálnější dýňové strašidýlko. Děti spolu 

s rodiči z dýní vytvořili překrásná díla. Na výstavě se objevily čarodějnice, zvířátka, duchové 

a nejrůznější skřítkové a víly.  Celkově jsme pak mohli vystavit 48 výrobků. Celá škola se 

účastnila následného hlasování. Na krásném 3. místě se umístila Ema Talášková z I. A, její 

vydlabaná dýně č. 36 získala 31 hlasů. Na 2. místě se umístil František Navrátil z I. A, jehož 

výrobek z dýně s číslem 16 získal 34 hlasů. První místo obsadili sourozenci Anna Matušínská 

z I. A a David Matušínský ze IV. A s dýní číslo 37 a celkovým počtem 45 hlasů.  

 

Návštěva dětí z MŠ Postoupky  

Dne 25. října naši Základní školu U Sýpek 

navštívily děti z Mateřské školy z Postoupek. Děti 

si prohlédly naši výstavu dýní a tělocvičnu, 

ve které pro ně byla přichystána překážková 

dráha. Naši prvňáci a druháci návštěvě 

předvedli, co všechno se už ve škole naučili a co 

je baví. Ve školní družině si děti na památku 

vyrobily tužku a pohrály si s hračkami. 
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LISTOPAD 2018 

Den spadaného listí v Podzámecké zahradě 

Je listopad 7. 11., sluníčko svítí, teploměr 

ukazuje příjemných 16o C, pofukuje svěží, teplý 

větřík, a tak se dětí II. a III. oddělení školní 

družiny rozhodly vypravit do Podzámecké 

zahrady, aby zde „oslavily“ Den spadaného listí. 

Než jsme se vydali klikatými cestičkami naší 

krásné zahrady, dostaly děti  úkol, a to najít mezi 

spadenými listy obra – ten největší, trpaslíka – 

nejmenší a duháčka – nejpestřejší. A aby toho 

nebylo málo, ve skupinkách vytvářely z listů a jiných přírodnin obrázky. Jak to dopadlo, 

můžete posoudit na fotografiích. Odpoledne jsme si náramně užili, kromě větru, který se 

nám snažil naše výtvory neustále přetvářet, byl naším dalším nepřítelem čas návratu zpět do 

školy. 

Školička pro předškoláky proběhla v příjemné atmosféře 

Ve středu 7. 11. 2018 přišli do naší školy budoucí 

prvňáčci se svými rodiči, aby se zúčastnili první 

Školičky pro předškoláky. Děti byly plné 

očekávání a možná i malých obav, co je v novém 

prostředí čeká. V devíti třídách na pavilonu 

prvního stupně na ně čekaly nejrůznější úkoly, za 

jejichž splnění získávali razítka. Malí předškoláci 

si hravou formou procvičili grafomotoriku, 

poznávali písničky, písmena, geometrické tvary, 

trénovali zrakovou paměť, poznávali předměty hmatem, skládali domino a vyrobili si 

pohádkového Večerníčka. Hravou a nenásilnou formou se tak seznámili s prostředím naší 

školy. Odpoledne se vydařilo, děti odcházely domů s úsměvem a malou odměnou za jejich 

snažení.  

Jumping into Writing 

Jumping into Writing, neboli Skočme do psaní, je celoroční 

eTwinningový projekt, do kterého se zapojili žáci 9. ročníku 

spolu se studenty z dalších tří zahraničních škol. Našimi 

partnery jsou studenti Gymnázia v rumunské Bukurešti a žáci 

dvou španělských základních škol, z Barcelony a města Nuevo 

Baztán. Hlavním cílem projektu je vytvořit sdílenou digitální 

knihu prostřednictvím online technologie s názvem 

StoryJumper. Jedná se o velmi povedenou a jednoduše 

použitelnou aplikaci, která umožňuje žákům naplno využít 
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jednak jejich tvořivost, ale rozvíjí i jejich komunikační a technologické dovednosti. Zatím 

všichni partneři sdíleli první digitální výstupy, a to e-knihy s názvem ABC´s of our country 

(Abeceda naší země). Deváťákům se povedlo vytvořit velmi pestrý materiál. Ke každému 

písmenu anglické abecedy společně vybrali typické symboly, známé osobnosti nebo 

historické události, charakteristické pokrmy, zvyky nebo zajímavé kulturní a přírodní 

památky. Poté si jednotlivé části rozdělili, napsali texty, vyhledali vhodné obrázky a sestavili 

konkrétní stránky knihy. Vzájemně si poskytovali zpětnou vazbu, pracovali na úpravách 

i jazykových korekturách. Někteří z nich dokonce vytvořili audionahrávky k vybraným 

stránkám.  

Bezpečné užívání internetu 

Dne 7. 11. 2018 se žáci 8. ročníků naší školy 

zúčastnili  preventivního programu s názvem 

„Bezpečné užívání internetu“. Program vedla 

lektorka SVP, paní Mgr. Lenka Černochová. Žáci 

VIII. A a VIII. B byli prostřednictvím programu 

upozorněni na možné nástrahy kyberšikanu 

a jak jí předcházet.  

Děti malovaly originální kuchyňské chňapky 

Rok utekl jako voda, a tak za námi opět přijela 

výtvarnice paní Iveta Filipová se svými 

netradičními výtvarnými technikami. V pondělí 

12. 11. 2018 se tak oddělení školní družiny 

proměnilo ve výtvarný ateliér a mohl sem 

zavítat každý, kdo rád maluje. Paní Filipová 

tentokrát dětem přivezla kuchyňské chňapky 

a speciální barvy, kterými se maluje na textil. 

Pod jejím vedením si tak děti mohly chňapky 

podle své fantazie namalovat. Zájemců bylo 

opět hodně a vzniklo tak velké množství krásných a originálních chňapek, které děti určitě 

využijí jako krásný dárek. 

Exkurze do firem v Kroměříži a okolí 

Dne 9. 11. 2018 se žáci naší školy zúčastnili 

exkurze ve dvou kroměřížských firmách, kterou 

pořádala Okresní hospodářská komora. Svoje 

brány jim otevřely firmy Plastika, a. s. a firma 

Fremach Morava s. r. o, kde si prohlédly výrobní 

postupy a stroje potřebné k výrobě plastových 

součástek do automobilů. 
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Veletrh práce a vzdělávání 

Ve čtvrtek dne 8. 11. 2018 se žáci 8. a 9. ročníku zúčastnili Veletrhu práce a vzdělávání – 

Kroměříž 2018. Tento veletrh byl primárně určen žákům 8. a 9. ročníků ZŠ a jejich rodičům 

a měl by jim pomoci při volbě vzdělávací dráhy a při orientaci mezi středními školami 

Zlínského kraje. Zároveň reflektoval aktuální potřeby trhu práce a klíčové profese 

vyžadované v rámci tohoto kraje. Žáci měli možnost shlédnout a účastnit se prezentací 

středních škol Zlínského kraje a prezentací firem, které se školami spolupracují a poskytují 

absolventům pracovní uplatnění. Při prezentacích měli žáci možnost zkusit aktivity od 

opracovávání dřeva po implementaci virtuální reality. Celkově se u žáků setkala akce 

s pozitivním ohlasem. 

Mandaly – výtvarná výchova ve IV. A 

V pátek 16. 11. 2018 v hodině výtvarné výchovy využila IV. A slunečného dne a vyrazila do 

Podzámecké zahrady, kde žáci tvořili z přírodnin. Využili toho, jak si příroda krásně hraje 

s podzimními barvami, a vytvořili originální mandaly. 

                         

Beseda na téma Chov a péče o zvířata 

Dne 13. listopadu navštívila IV. B třídu maminka 

Štěpána Kocourka. MVDr. Eva Kocourková je 

zaměstnankyní Státní veterinární správy. Velmi 

poutavým způsobem přiblížila dětem mimo jiné 

Zákon na ochranu zvířat proti týrání. Zmínila se 

také o právech a povinnostech chovatelů, 

vysvětlila, jak postupovat proti špatnému 

zacházení se zvířaty.  
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Divadlo ve Zlíně – Dobrodružství hastrmana Tatrmana  

Ve čtvrtek 22. 11. jsme se s žáky 1. stupně vydali 

do divadla ve Zlíně na představení Dobrodružství 

Hastrmana Tatrmana. Hastrman bydlel v rybníku 

u lesa. V lese žila i víla Malvína, která ho měla 

moc ráda. Vodník měl velké ambice – chtěl se 

stát králem rybníku Svět. Královna bažiny chce 

po něm úkoly, které jen těžko někdo splní. Chce 

získat jeho srdce na uvaření lektvaru 

nesmrtelnosti a být nejmocnější. Srdce nakonec nezíská, protože vodníkovi se plnění úkolů 

podaří. Nakonec si uvědomí, že je mu dobře v jeho rybníce s vílou Malvínou. Představení 

trvalo 65 minut, bylo proloženo hudbou. Hrálo jej šest herců a žákům se líbilo. 

Projekt Radnice dětem pro třídu III. B 

Část dopoledne 22. listopadu strávily děti ze III. B na kroměřížské radnici v milé společnosti 

paní Yvety Žilinské. Díky pozvání na akci „Radnice dětem“ jsme měli možnost poznat tuto 

budovu nejen zvenčí, ale hlavně zevnitř. Poté, co jsme si prohlédli některá místa radnice, 

pověděli si o její historii i o tom, k čemu slouží, 

byly pro nás nachystány zajímavé otázky a úkoly. 

Hledali jsme cestu k radnici, seznámili se se 

znakem města Kroměříže a dokreslovali chybějící 

část radniční budovy. Program vyvrcholil 

v obřadní síni, kde jsme si s radostí vyzkoušeli, 

jak vypadá svatební obřad. Na svatební chvíle 

jsme se všichni připravovali, těšili a také si je 

patřičně vychutnali. Radnici jsme opouštěli 

obohaceni o nové informace i hezké zážitky.  

Rýmované odpoledne v naší školní družině 

V pátek 16. listopadu 2018 jsme si ve všech odděleních školní družiny připomněli  narození 

českého spisovatele a básníka K. H. Máchy a uspořádali jsme  „Den poezie“. Děti měly 

možnost si vyzkoušet, jak těžké je být básníkem. Zarecitovaly verše, které znají a také si 

vyzkoušely doplňovat rýmy. Na motivy básničky Rostislava Křivánka si mladší žáci vytvořili 

zvířecí kalendář. 
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Projekt na podporu finanční gramotnosti žáků I. stupně 

Žáci 5. ročníku se v tomto pololetí zapojili do 

projektu České spořitelny, a.s. Abeceda peněz. 

Jejich úkolem bylo založit svou firmu 

a s vloženým vkladem hospodařit. Naše dětské 

firmy představí své výrobky 3. a 4. prosince 

2018 na mini vánočním jarmarku v prostorách 

České spořitelny v Kroměříži. Bližší informace 

najdete v pozvánkách, které žáci z V. A a V. B 

vytvořili. Srdečně vás zveme k návštěvě mini 

jarmarku. 

Okresní kolo ve florbalu žáků I. stupně 

V pondělí 26. listopadu proběhlo na 1. ZŠ v Holešově okresní kolo ve florbalu žáků prvního 

stupně. Do soutěže se přihlásilo celkem 10 florbalových týmů z celého okresu, které byly 

rozlosovány do dvou pětičlenných skupin. Naši 

borci ve skupině B obsadili druhé místo 

a postoupili tak do semifinále, kde se utkali 

s obávaným domácím týmem a vítězem 

skupinu A (zároveň i celkovým vítězem 

soutěže). Po skvělém a obětavém výkonu se 

nakonec „aligátora“ nepodařilo zdolat. 

Následoval boj o 3. místo, kde se utkali 

s výborným týmem ZŠ Bystřice pod Hostýnem. 

Oba týmy věděly, že jde o všechno. Střídačky na 

nohou, povzbuzování, napětí, emoce, hra „nahoru dolů“. V neuvěřitelně vyrovnaném utkání 

nakonec náš tým inkasoval vítěznou branku soupeře těsně před koncem hrací doby a přišel 

tak o možnost prodloužení či nájezdů. Je dobojováno. 

Vánoční program v  Muzeu Kroměřížska 

29. listopadu vyrazili žáci IV. A na Vánoční program starých časů do Muzea Kroměřížska. Po 

příchodu si žáci povídali s paní průvodkyní o vánočních zvycích našich prababiček 

a pradědečků. Společnými silami jsme zjistili, že 

mnohé z nich se objevují dodnes. Paní 

průvodkyně si pro žáky připravila pouštění 

lodiček – vysvětlovala jim, co znamená, když 

lodička plave u kraje nádoby anebo se pohybují 

lodičky u sebe. Společně také lili vosk – děti 

v něm viděly rejnoka, sovu, pejska, aj. 

Následovala prohlídka výstavy starých časů. 

V místnostech byly umístěny ukázky starých 

světniček jak našich prababiček a pradědečků, 
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ale také i našich babiček a dědečků. Mnohé věci ze světniček děti poznávaly, protože je viděli 

u svých prarodičů. Poslední částí programu byla praktická činnost. Nejprve si děti vykrojily 

svůj perníček, který po upečení mohly ochutnat. Vůně perníčků navodila dobrou atmosféru 

pro tvorbu vánočních koulí na stromeček. Žáci si vybrali barvu koule, která se jim líbila 

a s pomocí lepidla a třpytek si ji ozdobili. 

Radnice dětem pro šesťáky 

Žáci šestého ročníku se minulý týden byli podívat na Městském úřadu v Kroměříži. Ve vstupu 

nás přivítala paní Yveta Žilinská a u orientační tabule vysvětlila rozmístění budov a odborů 

MěÚ. Odtud jsme se vydali do velké zasedací místnosti, kde jsme mohli zasednout jako 

zastupitelé a prohlédnout si hlasovací zařízení. Potom nás čekalo zajímavé povídání 

o fungování radnice a jednotlivých odborů. Dozvěděli jsme se také něco z historie a mohli 

srovnat dnešní budovu a její podobu před 111 lety. Formou kvízových otázek jsme si vše 

zopakovali. Nahlédli jsme také do kanceláře 

pana starosty a upřesnili si, co všechno se dá 

zařídit na matrice. Nejdůležitější částí prohlídky 

MěÚ byla ale svatba na nečisto. V obřadní síni 

jsme si vyzkoušeli celý svatební obřad. 

Samozřejmě nechyběla překrásná hudba, 

svatební kytice a prstýnky. Z radnice jsme 

odcházeli tajným východem po starobylém 

schodišti. Při zpáteční cestě jsme rozebírali 

svatební obřad a ve škole ještě pokračovali 

hostinou se svatebním dortem. 

Úpravna pitné vody 

Odkud se dostává do našich domácností pitná voda? Jak se upravuje? Kolik stojí? Odpovědi 

na tyto i jiné otázky se v pátek 23. 11. 2018 dověděli žáci osmých tříd při exkurzi v Úpravně 

pitné vody v Kroměříži. Pan Ing. Olšina zde žáky seznámil územím, ze kterého se odebírá 

podzemní voda pro Kroměříž a okolí. Vysvětlil chemickou kvalitu vody a její potřebnou 

úpravu pro člověka. Ukázal nám, jaké technologie se používají při opravách vodovodních 

trubek. V krátkém filmu „O kapičce vody“ se propojily informace s koloběhem vody 

v přírodě. Všichni si pak mohli prohlédnout filtrační a usazovací nádrže, laboratoř 

i vodárenský velín. Získané informace tak pěkně doplnily teoretické školní poznatky 

z přírodovědných předmětů. 

Airtrack opět nezklamal 

Naše školní družina opět využila nabídky SPgŠ 

v Kroměříži na netradiční cvičení na Airtracku – 

obří nafukovací žíněnce. Děti za doprovodu 

písniček pana Svěráka skákaly, plazily se, běhaly, 

houpaly se, běhaly a zdolávaly nastrojené 
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překážky. Děti byly touto nestandartní formou pohybu nadšené a vůbec se jim nechtělo 

opouštět prostory tělocvičny. 

Projekt Nová cesta – cenná zkušenost pro všechny 

Ve středu 28. listopadu se žáci sedmého ročníku stali na dvě hodiny lektory projektu Nová 

cesta zaměřeného na bezpečné chování, předcházení úrazům a poskytnutí první pomoci. 

Pozornými posluchači byli žáci ze třetích tříd. 

Všechna témata souvisela s nastávajícím zimním 

obdobím a riziky v domácím prostředí 

v přicházejícím vánočním čase. Ze společného 

setkání si každý z žáků odnesl cennou zkušenost, 

třeťáci užitečné informace a sedmáci schopnost 

spolupracovat a komunikovat. Milou tečkou za 

celým projektem byly dopisy od spokojených 

třeťáků s chválou a poděkováním za pečlivě 

připravená vystoupení. 

Vánoční příběh 

I přesto, že 1. adventní neděle  teprve 

čekala, hudebník  Marek Soldán nám 

předvánoční čas připomněl již v pátek 

30. listopadu. Páteční odpoledne prožila ŠD a ŠK 

vskutku vánočně! Byl pro nás připravený bohatý 

program, který se nesl v duchu těch 

nejkrásnějších svátků v roce – Vánoc. Nejdříve 

jsme si připomněli, co všechno ještě vánoce 

předchází, než přijde ten velký den, na který se 

všichni bezesporu celý rok těšíme. Krásně jsme 

se prozpívali od sv. Mikuláše až po Tři krále. V prostoru školy se rozléhaly ty nejkrásnější 

vánoční písně a koledy za doprovodu kytary a především zpěvu dětí. Celý program byl 

zakončen společným vánočním přáním krásných Vánoce a šťastného nového roku. 

Návštěva naší třídy na radnici 

Na čtvrteční dopoledne jsme se všichni z III. A 

netrpělivě těšili již celý týden. Však jsme se na 

hodinách prvouky pečlivě připravovali s naší 

paní učitelkou Z. Hlaváčovou. Mile nás 

přivítala zaměstnankyně městského úřadu paní 

Y. Žilinská, která nás po celou dobu  provázela. 

V úvodní části naší návštěvy jsme se dozvěděli 

několik zajímavých informací z historie 

kroměřížské radnice. K čemu radnice slouží dnes 
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a jaký má význam, o tom všem jsme si povídali po prohlídce zasedacích místností. Kvízy, 

tajenky, historie vzniku znaku města, orientace na mapě a spousta dalších aktivit nás 

provázela v další části návštěvy. Nejvíce jsme se však těšili na svatební obřad „na nečisto“. 

Vyzkoušet si roli ženicha a nevěsty bylo pro nás nevšedním zážitkem doprovázeným hudbou. 

Na závěr naší návštěvy jsme byli pochváleni za vzorné chování a dostali jsme sladkou 

odměnu. Rozloučili jsme se a sešli z radničních schodů, tak jak to dělají svatebčané. 

PROSINEC 2018 

Projekt ABECEDA PENĚZ zakončili páťáci vánočním jarmarkem 

V pondělí 3. 12. 2018 a v úterý 4. 12. 2018 děti 

z V. A a V. B zrealizovaly vánoční jarmarky 

v prostorách České spořitelny. Páťáci byli 

zapojeni do projektu ABECEDA PENĚZ, který si 

klade za úkol vzdělávat děti v oblasti finanční 

gramotnosti. Žáci měli během dvou měsíců 

vymyslet podnikatelský plán, název firmy, zvolit 

si ředitele firmy, bankéře, realizovat výrobu, 

vytvořit pozvánky a vše zakončit jarmarkem, na kterém své výrobky budou prodávat. Naše 

projektové firmy VÁNOČNÍ OBCHŮDEK U PÁŤÁKŮ dětí z V. A a VÁNOČNÍ SPOŘÍLCI dětí z V. B 

vše zvládly na jedničku a všichni si za realizaci jarmarku zaslouží velkou pochvalu. Děkujeme 

všem, kteří malým podnikatelům pomohli a přišli je na jarmark do České spořitelny podpořit. 

Král čtenářů ve IV. A 

Ve středu 5. prosince nám zpříjemnila 

dopoledne ve IV. A paní Mária Pavlíková.  Jako 

Královna čtenářů si pro děti připravila zajímavé 

předčítání z knihy Legenda o nejzlobivějším 

klukovi na světě od Eiona Colfera. Paní 

Pavlíková měla pro děti připraven doprovodný 

program i úkoly. Žáci byli rozděleni do skupin 

a domýšleli konec příběhu.  

Mikuláš ve školní družině 

Již tradičně v tomto týdnu navštívil naši školní 

družinu Mikuláš s čertem a andělem. Mikuláš 

v letošním roce všechny děti chválil a čert 

s sebou nesl pytel zbytečně. Za své pěkné 

chování byly děti odměněny slaďoučkým 

perníkem. Jako poděkování za dárek děti 

Mikuláši přednesly básničky a zazpívaly písničky, 

které se v družině naučily. 
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Na chvilku zastupiteli aneb Radnice dětem 

Žáci devátého ročníku se v úterý 4. prosince 

2018 byli podívat na Městském úřadě 

v Kroměříži. Ve vstupu je přivítala paní Yveta 

Žilinská, která celým programem provázela. 

Odtud se vydali do velké zasedací místnosti, kde 

se seznámili s chodem radnice a jednotlivých 

odborů. Největším zážitkem ovšem byla 

příležitost vyzkoušet si, jak pracují zastupitelé. 

Nejdříve si ze svých řad zvolili svého starostu 

a místostarostu, kteří vedli zasedání. Poté si 

poslechli ukázky z prvního letošního ustavujícího zastupitelstva, aby si uvědomili, podle 

jakých pravidel a procedur takové jednání probíhá. Nakonec jednotliví členové hlasovali 

pomocí elektronického zařízení a rozhodovali postupně o třech bodech pomyslného 

programu. Milým překvapením byla návštěva kanceláře pana starosty, který si na naše 

deváťáky udělal chvíli čas, aby je trochu vyzkoušel, ale i diskutoval. Z radnice pak odcházeli 

plni dojmů tajným východem po starobylém schodišti. 

Mikulášská nadílka 

Je středa ráno 5. prosince a v naší škole panuje 

zvláštní atmosféra. Přijdou? Nepřijdou? Přišli.  

I v letošním roce navštívil se svou družinou 

Mikuláš všechny třídy 1. stupně, aby zhodnotil, 

jak se dětem ve škole v  uplynulých měsících 

dařilo. Ty hodné a pracovité mohli andělé  

odměnit balíčkem nebo drobnými pamlsky 

a čerti si nenechali ujít příležitost poškádlit malé 

nezbedy. Nakonec se ale nechali hezkými 

písničkami a básničkami obměkčit a nikoho v pytli neodnesli. Celé dopoledne proběhlo 

v příjemné pohádkové atmosféře.  

Vánoce v muzeu 

Ve čtvrtek 6. prosince žáci II. B,  strávili první 

dvě vyučovací hodiny v městském muzeu. 

Nejprve si vyprávěli o vánočních zvycích. Paní 

průvodkyně nám ukázala, jak se rozkrajuje na 

Štědrý den jablíčko nebo jak můžeme pouštět 

lodičky z ořechových skořápek a lít vosk do 

vody. My jsme si vykrojili formičkami perníčky, 

které nám hned upekli. Také jsme si prohlédli 
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krásný mechanický betlém a vánoční výzdobu různých časových období, od prababiček až do 

doby našich maminek a tatínků. Dozvěděli jsme se, jaké dárky se dávaly a které byly „nej“ ve 

své době. Na závěr zajímavé návštěvy jsme si každý nazdobili vlastní baňku. 

Čertí škola v II. B 

Na středu 5. prosince jsme se všichni moc 

těšili, ale i trochu obávali. Menší obavy jsme 

měli z příchodu Mikuláše a jeho družiny. 

Návštěva Mikuláše byla velmi pěkná, i když 

někteří z nás měli nahnáno z čertů. Mikuláš 

opět věděl, kdo byl hodný a kdo zlobivý. Když 

odešli, tak jsme si povídali o sv. Mikuláši, 

dozvěděli jsme se, kdo byl a co dobrého 

vykonal. Nejvíc se nám líbila „čertovská škola“, 

která následovala. Z ničeho nic se z naší třídy stalo peklo s devatenácti čerty, jednou 

luciferkou a její velkou pomocnicí. Učili jsme se čertí počítání, předváděli čertí šklebení 

a blekotání, v čertím tělocviku jsme jako správní čerti, museli zvládnout dovednosti s pytlem 

a řetězem, a ještě jsme zdokonalovali čertí taneční variace. Bylo toho opravdu hodně, ale 

všechno jsme to splnili a na závěr jsme od hlavní luciferky Bublanky dostali „Výuční čertí list“ 

a to znamená, že jsme doopravdy „čerti“. 

Vánoční jarmark 2018 

Ve středu dne 12. prosince 2018 jsme uspořádali školní Vánoční jarmark, který byl zahájen 

v 14:00 hodin v parku před školou. Během jarmarku proběhla i tombola, jejíž výtěžek 2 930 

Kč bude věnován Spolku Ichtyóza.  
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Vánoční dílna ve školní družině a školním klubu 

V tomto předvánočním čase si studentky Střední pedagogické školy, vychovatelky školní 

družiny a školního klubu připravily pro naše žáčky vánoční dílnu. Vyráběla se krásná vánoční 

přáníčka a vánoční ozdoby, které si naši žáčci odnesli domů pro radost maminkám či 

babičkám. 

Voňavé dárečky ze školní družiny 

Stejně jako v předchozích letech, tak i letos se děti ze školní družiny pustily do pečení 

perníčků. Kdo si myslí, že tato činnost je spíše doménou dívek, žen, tak se plete, což můžou 

potvrdit naši chlapci – školáci. S nadšením se pustili do válení těsta, vykrajování vánočních 

tvarů a následného zdobení. 

             

Exkurze 8. ročníku do Prahy 

Historie, literatura, výtvarné umění jsou obory lidské činnosti, které se ne vždy těší velkému 

zájmu dnešních dětí. Proto jsme se rozhodli uspořádat exkurzi do Prahy, během které by se 

žáci osmých tříd seznámili s konkrétními místy, kterými procházela historie našeho národa, 

kde se utvářela česká literatura a kde vznikala umělecká díla nejvyšší hodnoty. 20. prosince 

2018 jsme navštívili a prohlédli si katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským 

a Sněmovním sálem, Zlatou uličku a věž Daliborku na Pražském hradě. Ačkoliv výhled ze 

Starých zámeckých schodů na Prahu ve sněhové chumelenici nebyl úplně ideální, rozhodně 

dodal exkurzi vánoční atmosféru. Po obědě jsme se zastavili na výstavě betlémů a pak už 

následoval další bod exkurze, který si žáci mohli vybrat podle individuálních zájmů. Buď to 

bylo Náprstkovo muzeum s úžasnými expozicemi asijských, afrických a amerických kultur, 
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které vzniklo v době Národního obrození, a je jedinou muzejní institucí v České republice, 

která se věnuje hmotnému i duchovnímu odkazu neevropských civilizací, nebo to bylo 

Klementinum, státní knihovna, která zpřístupnila pro prohlídky své historické části – barokní 

knihovnu a věž s  meridiánovou síní. Při pohledu z věže na starobylé čtvrti – Hradčany, Malou 

Stranu a Staré Město nám počasí už přálo mnohem víc a výhledy byly opravdu 

nezapomenutelné. A co by to bylo za návštěvu předvánoční Prahy bez zhlédnutí 

staroměstského orloje a vánočních trhů na Staroměstském náměstí.  

           

Advent na radnici 

Dne 13. prosince 2018 se naše škola zúčastnila vánoční akce Advent na radnici. Školní stánek 

byl krásně vánočně vyzdoben a návštěvníky v něm s úsměvem přivítala paní Jiřina 

Navrátilová Novotná a několik našich žáků. 

Ve stánku byly k vidění i zakoupení drobné 

maličkosti a rukodělné originální práce. Věříme, 

že náš stánek návštěvníky zaujal a zakoupené 

maličkosti jim přinesly radost. 

Poděkování paním kuchařkám 

Již za pár desítek hodin nám začnou dlouho 

očekávané nejkrásnější svátky v roce, na které 

se všichni jistě těšíme – ano, jsou to Vánoce. 

Čekají nás dny strávené s těmi nejbližšími, dny 

odpočinku a nasycených bříšek, ale ještě před 

tím nás čekala milá povinnost, a to poděkování 

vedoucí školní jídelny paní Kolomazníkové 

a jejímu skvělému týmu. Milé paní kuchařky, 

děkujeme Vám, že tu s námi jste a že nám 

denně plníte bříška dobrotami, které pro nás již 

od brzkých ranních hodin připravujete. Patří Vám velké poděkování, protože jste nezbytnou 

součástí týmu naší školy. 
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Vánoce ve školním klubu 

V pátek 21. prosince 2018 k nám do školního klubu zavítal Ježíšek a nechal dětem pod 

stromečkem krásné dárečky. Dětem nadělil spoustu zajímavých a vědomostních her. 

Po rozbalování dárečků děti čekalo malé pohoštění a samozřejmě si vyzkoušely nové hry. 

         

Obrana se týká všech 

Projekt byl určen pro žáky 8. a 9. ročníků základních škol a jeho smyslem bylo seznámit žáky 

se zásadami a odpovědností občanů za obranu vlasti. Žáci získali informace, kde a jakým 

způsobem si lze individuálně zvyšovat speciální znalosti a dovednosti ve vztahu k branně 

bezpečnostní problematice a jak se zachovat 

při vzniku mimořádné události. Dalším cílem 

bylo zvýšit informovanost žáků o aktivitách 

armády ČR a povinnostech občana při obraně 

státu. Žáci nebyli pouze posluchači, ale i oni 

sami se aktivně podíleli na průběhu projektu. 

Jejich úkolem bylo vyhledat hrdinu ve svém 

okolí, vypracovat prezentaci a následně 

odprezentovat. 
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LEDEN 2019 

Zvířátka v lese – projekt ŠD 

V  odděleních školní družiny se celý lednový 

týden četlo, vyprávělo, luštilo a kreslilo na téma 

Zvířátka v lese. Děti se seznamovaly se zvířátky, 

které se ukládají k zimnímu spánku. Také jsme si 

s dětmi povídali, jak se staráme o zvířátka, aby 

přežila zimu a jak jim neublížit nevhodnou 

potravou. Naučili jsme se také pozorovat stopy 

některých zvířátek a zahráli si na stopaře 

v Podzámecké zahradě.  

Sopky na dvoře 

V rámci přírodopisu si deváťáci měli možnost vyzkoušet, jak vypadá a funguje sopka. 

Z papíru, drátu a sádry si vyrobili sopečný kužel. Do jeho středu zabudovali zkumavku a vše 

připevnili na pevnou podložku. Podle instrukcí 

si namíchali „sopečnou lávu“, kterou nechali na 

školním dvoře ze sopky vytékat. A tak se nám 

na školním dvoře sešlo sedm aktivních sopek 

v různých originálních provedeních. Sopky 

vypadaly opravdu velmi realisticky a byly 

různých tvarů a velikostí. Jediné, co nám při 

jejich chrlení chybělo, byl sirný zápach 

a dopadající sopečné pumy. I přesto byli za 

vytvořené modely všichni žáci odměněni velmi 

pěknou známkou. 

Král čtenářů ve IV. A 

22. ledna přišla do IV. A paní Gabriela Zezulková a předčítala žákům z velmi zajímavé knihy. 

Kniha se jmenovala Mrkev ho vcucla pod zem od Petra Stančíka. Kniha vypráví o Ctiborovi, 

který se vydává do podzemní říše. Každá kapitola je ukončena hádankou na danou kapitolu 

a za správnou odpověď dítě, které knihu čte, 

získává body. V knize jsou na výběr tři konce 

a podle počtu získaných bodů si dítě vybere 

příslušnou část z knížky. Hádanky jsou někdy 

lehké, ale někdy naopak složité. Je důležité se 

pozorně začíst nebo se zaposlouchat 

a současně je důležitá velká koncentrace. 

Děkujeme paní Zezulkové za velice příjemné 

dopoledne. 
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Anglické divadelní představení  

Dne 24. ledna 2019 se žáci 6. až 9. ročníku 

zhlédli v Domě kultury Kroměříž anglické 

divadelní představení s názvem Last Wish – 

Poslední přání. Jednalo se o velmi humornou 

hru i přes trochu pesimisticky znějící název. 

Příběh byl inspirován Werichovou pohádkou o králi a jeho třech synech, a jeho část se 

dokonce odehrávala v našem prostředí. V tomto případě pan Král (Mr. King) měl jedno velké 

přání, a to získat zpět své staré sandály, které kdysi nechal jako zástavu v malé české 

hospůdce. Tento úkol svěří svým dvěma synům a dceři, odměnou jim má být vítězný los 

z Národní loterie. Nejlépe se s celou situací vypořádá, jak to v pohádkách bývá, nejmladší 

dobrosrdečný Johny. Hra byla zajímavá a vtipně pojatá, prolínaly se v ní prvky klasických 

příběhů s těmi moderními. Žáci se mohli přesvědčit, že mluvené angličtině docela dobře 

rozumí, a zároveň si rozšířili slovní zásobu. 

Školička pro předškoláky  

Ve středu 23. ledna se naše škola opět otevřela pro naše budoucí prvňáčky. Rodiče s dětmi 

přivítala paní ředitelka a poté děti s napětím 

naslouchaly, co je čeká. Nejprve se všichni 

přesunuli do anglické třídy, kde děti dokázaly, že 

se anglického jazyka nebojí a všechny úkoly 

hravě zvládly. Po angličtině se děti vydaly do 

tělocvičny. Tam předvedly svoji obratnost na 

žebřinách, lavičce a v prolézacím tunelu. Jejich 

první školní cvičení se jim podařilo na jedničku 

a zasloužily si sladkou odměnu s drobným 

dárkem. 

Turnaj ŠD ve stolním fotbálku 

Leden je většinou nejmrazivější měsíc v roce 

a nutí nás pobývat spíše v budově školy, kde 

trávíme odpoledne mimo jiné hraním her. 

Jednou z nejoblíbenějších je stolní fotbálek. Již 

pár let si v něm žáci školní družiny poměřují své 

síly. Ve středu 23. ledna proběhl turnaj ve 

stolním fotbálku, kterého se zúčastnilo 29 žáků 

od prvních do pátých ročníků. Nejvíce byli 

zastoupeni naši nejmenší prvňáčci a jejich 

souboj byl až do poslední chvíle velmi napínavý. 

Ze třech soutěžních kategorií byl v té první nejlepším hráčem Kryštof Jány (I. A), v druhé 

kategorii se nejvíce dařilo Šimonu Šebestíkovi (III. B) a z těch nejstarších Jakub Záhorovský 

(V. B).  
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Projekt Recyklohraní  ve IV. A 

V rámci celoškolního projektu Recyklohraní se žáci IV. A zúčastnili 2. úkolu. Nejprve si 

popovídali o společnosti ECOBAT, následně o třídění baterií a sběrných nádobách. Pak se 

rozdělili do pěti pracovních skupinek a ze spotřebního materiálu vyráběli Baterkožrouty. Žáci 

zapojili svoji fantazii a kreativitu a po 4 vyučovacích hodinách vznikly krásné sběrné nádoby 

na baterie. 

   

Vládci noci se třídou III. B 

Ve středu 30. ledna jsme se vydali mrazivým 

ránem cestou směřující k muzeu, kde naopak 

panovala jedna z letních nocí. Dobře vybaveni 

baterkami jsme se nebáli vstoupit ani do 

tmavého lesa, na louku nebo dvůr a setkat se 

s jeho obyvateli. Mohli jsme vidět, slyšet 

a odhalovat tajemství tolika živočichů! Medvěd, 

rys, divoké prase, sovy, vlk, jezevec, hlodavci, 

Došlo i na zamyšlení se nad tím, jaké nebezpečí 

pro zvířata i přírodu představuje nezodpovědné 

chování člověka. Po prozkoumání setmělé krajiny jsme si pomocí hry ověřili, co všechno už 

umíme. Každý z nás si pak ozdobil sáček obrázkem oblíbeného zvířete. Do něj nám paní 

lektorka vložila na rozloučení chutný dáreček.  

Okresní kolo matematické olympiády 5. ročníku 

Ve středu 30. 1. 2019 se, Ema Vondrušková 

z V. A a Vojtěch Mezuliáník z V. B, zúčastnili 

v Holešově okresního kola Matematické 

olympiády.  Mezi 28 žáky 5. ročníků se  Vojtěch 

umístil na 8. místě a Ema na sdíleném 22. – 28. 

místě.  
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Sférické kino 

Dne 31. ledna 2019 se v tělocvičně školy uskutečnila projekce sférického kina. Žáci 

1. až 3. ročníku shlédli film Tajemství stromů. Projekce Sférického kina, jako odměna za 

pololetní vysvědčení, byla pro nejmladší žáky vítanou  odměnou za pěkná vysvědčení. 

 

Dějepisná olympiáda 

Dne 18. 1. 2019 se v Muzeu Kroměřížska uskutečnila dějepisná olympiáda. Naší školu 

zastupoval Boleslav Sum, který se zařadil mezi úspěšné řešitele. Jeho umístění je velice 

pěkné a  chybělo mu jen pár bodů, aby postoupil do krajského kola. Boleslavovi děkujme za 

vzornou reprezentaci školy.  

Slavnostní předávání pololetního vysvědčení v I. A a v I. B 

Ve čtvrtek 31. ledna 2019 si své první vysvědčení převzali žáci prvního ročníku. Na tuto 

významnou událost dostali pozvání také jejich rodiče a další jejich blízcí, kteří tak měli 

možnost prožít tuto významnou chvíli s nimi. Děti si připravily ukázky toho, co se už ve škole 

naučily a potvrdily, že si pěkné vysvědčení zaslouží. 
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ÚNOR 2019 
Zimní skřítci 

Krásné zimní období inspirovalo děti z IV. oddělení školní družiny k výrobě kouzelných 

zimních skřítků, jakožto ochránců sněhu a ledu. Při výrobě si děti vzájemně pomáhaly 

a skřítkové se jim velmi povedli. Poslouží jako krásné dekorace a hlídači dětských pokladů. 

             

Doteky dalekých krajů 

I přesto, že jsme se nehnuli z města, mohli 

jsme nahlédnout do dalekých krajů, a to 

prostřednictvím exotických rostlin ve sklenících 

Květné zahrady. Proč a kdy se skleníky začaly 

v zahradách budovat, jak vypadaly první 

oranžerie, tedy předchůdkyně dnešních staveb, 

a hlavně co a proč se v nich pěstovalo? Na tyto 

otázky získávaly odpovědi žákyně 7. třídy 

v průběhu programu Doteky dalekých krajů. 

I když za okny skleníku mrzlo, mohly si přivonět k exotickému koření či k plodům, které 

vyrostly právě zde. Dívky samy sehrály scénky či pantomimické výstupy, v nichž své 

spolužačky seznámily s historií, mýty, pěstováním a využíváním rozmarýny, bobkového listu, 

datlové palmy a citrusů. Rádi jsme využili úžasné zelené bohatství skleníků Květné zahrady 

spolu s  nabídkou výukových programů a oživili si tak hodiny pěstitelství historicko-

cestovatelským exkursem, který třeba přispěje i k  budoucímu zájmu o pěstování 

subtropických rostlin. 

Dopravní výchova ve škole 

Dne 14. 2. a 15. 2. 2019 proběhla ve 4. ročníku 

dopravní výchova. Pan Stratil z dopravního 

hřiště si pro žáky připravil výuku hravou 

formou. Žákům pověděl, jak správně seřídit 

helmu, co patří mezi povinnou výbavu jízdního 

kola. Probral s dětmi křižovatky, cyklostezky, 

přechody pro chodce, reflexní prvky atd. 
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Nakonec dostali žáci do dvojic pracovní list, ve kterém vyhodnocovali, zda je situace správná 

nebo nesprávná. S sebou přinesl dvě pěnová autíčka – Česťu a Mojmíra, se kterými, za 

pomocí dětí, řešil jednotlivé situace na křižovatkách. 

Svátek poezie – školní kolo 

Ve středu dne 13. 2. 2019 se v prostorách pavilonu naší školy uskutečnilo školní kolo 

recitační soutěže. V pěti kategoriích soutěžilo 41 recitátorů. Pro porotu nebylo jednoduché 

vybrat ty nejlepší, kteří naši školu reprezentovali v okresním kole. 

Ocenění žáci: 

0 kategorie: 

1. místo Ema Talášková I. A 

1. kategorie: 

1. místo Eliška Ešlerová III. B 

2. kategorie:  

1. místo Barbora Stoklasová V. B 

3. kategorie:  

1. místo Šimon Sum VII. třída 

4. kategorie: 

1. místo Boleslav Sum IX. třída 

               

Karneval si děti užily 

Ve středu 13. února 2019 se v naší škole konal karneval, který pro žáky prvního stupně 

každoročně pořádáme. Krásné masky zaplnily 

v odpoledních hodinách celou, vesele 

vyzdobenou tělocvičnu. Vidět jsme mohli 

princezny, kovboje, čarodějnice a čaroděje, 

spidermany, odvážné rytíře, víly, piráty, různá 

zvířátka a spoustu dalších, nápaditých kostýmů. 

Během odpoledne se soutěžilo, zpívalo, tančilo 

a nechyběla veselá nálada. Pro vítěze soutěží 

a všechny masky byly připraveny sladké odměny. 

Karneval se i letos vydařil a nezbývá, než se těšit 

opět za rok. 
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Školní kolo biologické olympiády 

První únorové středeční odpoledne patřilo 

školnímu kolu Biologické olympiády. Ve dvou 

kategoriích žáci postupně zdolávali nástrahy 

a záludnosti testových otázek z tématu Příjem 

a výdej látek aneb něco dovnitř, něco ven. Poté 

následovalo poznávání rostlin a živočichů 

a laboratorní úkol, ve kterém si prozkoumávali 

svoji dýchací soustavu. Ve vyrovnaném zápolení 

se na nejvyšších příčkách umístil v kategorii C – 

Vojtěch Borovka (VIII. B), Dominika Slámová (VIII. A) a Ondřej Zaoral (VIII. A), v kategorii D 

Ondřej Strnka (VI. B), Amálie Kytlicová (VI. A) a Tadeáš Čech (VI. B).  

Hodina jógy ve IV. A 

Dne 11. 2. přišla do školy paní Gabriela 

Zezulková a připravila si pro žáky zábavných 

45 minut cvičení dětské jógy. Nejprve jsme se 

usadili do správné pozice a narovnali si záda, 

následně jsme uvolnili celé tělo (hráli jsme si na 

popkorn), a potom dostal každý žák obrázek se 

svým písmenem. Na každém obrázku bylo 

vyobrazeno zvíře a správná poloha, jak je 

zacvičit. Tyto polohy jsme si jednotlivě zacvičili 

i s jejich obměnami.  

První den na lyžích a snowboardu 

V neděli 17. 2. 2019 žáci 7. a 8. ročníku odjeli na Lyžařský a snowboardový kurz. Po příjezdu 

se ubytovali na chatě Sachova studánka a po 

obědě ihned 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. 
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Abeceda peněz ve 4. ročníku 

Dne 18. 2. 2019 se žáci 4. ročníků zúčastnili 

Projektu Abeceda peněz v České spořitelně 

v Kroměříži. Společnými silami, s pracovníky 

spořitelny, propojili matematické dovednosti 

s finanční gramotností. Dozvěděli se 

o fungování banky, uvědomili si, jaký je rozdíl 

mezi příjmy a výdaji aj. Rozdělili si do třech 

skupin podle barev, a s pomocí notebooků mezi 

sebou soutěžili (odpovídali na otázky ohledně 

peněz). Následně se prostřídali na třech 

stanovištích. Jedno z nich bylo u pana pokladníka, který ukazoval žákům jednotlivé mince 

a bankovky a také stroj na počítání peněz. Na druhém stanovišti jsme vybírali a vkládali 

peníze do bankomatu. Třetí stanoviště bylo ve sklepních prostorách banky a týkalo se 

úložných trezorů na cenné věci. Jeden z nich jsme odemykali a našli v něm sladkou odměnu. 

Čeká nás dvouměsíční výroba výrobků na velikonoční jarmark, který se uskuteční v České 

spořitelně. 

Získali jsme druhé místo v okrskovém kole vybíjené 

V pátek  15. 2. 2019 se na ZŠ Zachar Kroměříž konalo okrskové kolo ve vybíjené, na kterém 

naši školu reprezentovali děvčata a chlapci prvního stupně. Celkem se turnaje účastnilo 

9 školních týmů. Hra našich žáků byla velmi disciplinovaná a kvalitní. Ačkoliv naše obě  

družstva chlapců i dívek bojovala s velkým odhodláním a s razantní hrou vydržela až do 

samého konce, první místo je těsně minulo a z turnaje si přinesly oba týmy nádherná druhá 

místa. Tyto výsledky jim zajistily postup do okresního kola. Sestava družstev: Roman Sluka, 

Ondra Zigmund, Tomáš Páník, Radim Zavadil, Patrik Zavadil, Jakub Záhorovský, Pavel Jakeš, 

Jan Diblík, Lukáš Stavinoha, Zdeněk Procházka, Josef Pokorný, Vojta Rygál, Natálie 

Doležalová, Ema Vondrušková, Tereza Štěpánková, Tereza Hudečková, Alžběta Měrková, 

Stela Hassová, Adriana Arnoštová, Nikola Brhelová, Anna Kadrnková, Kamila Dobešová, Eliška 

Důjková. 
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První místo v okresním kole zeměpisné olympiády 

Dne 22. 2. 2019  se uskutečnilo okresní kolo zeměpisné olympiády 

v Bystřici pod Hostýnem.  Naši školu reprezentoval Adam Korbel, 

žák VI. A třídy. Adam musel prokázat své znalosti a dovednosti 

v oblasti geografie, práce s atlasem a mapou. V praktické části měl 

za úkol třídit a zpracovávat informace na téma Země a vesmír 

a obecná fyzická geografie. Adam ve své kategorii předvedl 

excelentní výkon, a umístil se na úžasném prvním místě, což mu 

zajistilo postup do krajského kola, které se bude konat 20. 3. 2019. 

Žákovské fórum 

Zdravé město Kroměříž připravilo pro žáky 

diskusi na téma Desatero priorit města 

Kroměříže očima žáků základních škol aneb 

ŽÁKOVSKÉ FÓRUM. V pátek 22. 2. 2019 se 

vybraní žáci naší školy této akce zúčastnili, a to 

v přednáškovém sále Knihovny Kroměřížska. 

V úvodní části programu byli představeni 

zástupci města Kroměříže, kteří byli 

koordinátory jednotlivých skupin podle různých 

odvětví. Mezi hlavní probíraná témata se řadila 

DOPRAVA A MOBILITA, ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, SOCIÁLNÍ PROSTŘEDÍ, KULTURA, SPORT 

A VOLNÝ ČAS. Dále následovala diskuse a diskusní aktivity nad problémy města s možnostmi 

hledání nových řešení a projektů v jednotlivých oblastech života ve městě. Dále bylo na 

programu stanovení a následné hlasování o TOP problémech města. Převážná část žáků se 

shodla, že ve městě chybí kavárna pro mladistvé, která by sloužila především pro studování, 

stýkání se s žáky jiných škol, předávání informací a nových poznatků. Žákům se akce líbila 

a již teď se těší na příští zasedání. 

Čaj všem přišel vhod 

I když má poslední část února charakter spíše 

jara, šálkem čaje nikdo neopovrhne v jakoukoliv 

roční dobu, ať už pijeme čaj teplý nebo ledový. 

Děti z II. oddělení školní družiny se seznámily 

s pojmem čaj, a to odkud pochází a kde všude se 

pěstuje. Dozvěděly se, jaké druhy čaje na světě 

existují, jaké jsou jeho léčivé účinky a v jaké 

formě můžeme čaj připravovat. Součástí tohoto 

čajového odpoledne byla i ochutnávka čajů, 

která byla zastoupena různými druhy, a aby nám ještě více chutnal, osladili jsme si ho 

pojídáním sušenek. Jako památku tohoto čajového setkání si děti vyrobily hrníček z čajových 

sáčků. 
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Jak ovládáme náš mateřský jazyk? 

Že je český jazyk krásný a rozmanitý jsme se 

přesvědčili s našimi dětmi ve školní družině, kde 

jsme si ve čtvrtek připomněli 21. únor jako 

Mezinárodní den mateřského jazyka. Vedli jsme 

debatu, kdo je to Čech a co je pro nás Čechy 

typické, ať už jsou to tradice, zvyky nebo jídlo. 

Celé odpoledne bylo plné hrátek se slovíčky. 

Děti bojovaly o písmenka, kdy měly co 

nejrychleji na dané písmeno vymyslet slovo, 

v různých rébusech hledaly ukrytá slovíčka. Na závěr si každá skupinka dětí vybrala krátký 

jazykolam a před ostatními ho musely několikrát za sebou zopakovat. Všechny děti byly za 

svou práci odměněny a odcházely o něco moudřejší. 

Výstava domácích mazlíčků 

V posledním únorovém týdnu před jarními prázdninami uspořádal Žákovský parlament 

VÝSTAVU DOMÁCÍCH MAZLÍČKŮ, která se nám díky všem zúčastněným velmi vydařila. Také 

děkujeme všem rodičům, kteří naše žáky v tomto projektu podpořili a pomohli tak dětem 

vytvořit nádherný projekt, kterým se mohly pyšnit v prostorách školy. A protože všechny 

práce byly velmi hezké, čekala na každého zúčastněného malá sladká odměna. 
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BŘEZEN 2019 

Školní družina v království kamélií 

Mnohé děti školní družiny vědí, že kamélie je 

asijská květina dorůstající až do rozměrů 

stromu, protože každý rok využíváme možnosti 

navštívit jejich nádhernou výstavu. Letošní rok 

nesla název Kamélie mezi živly, a jak jsme se 

mohli dočíst, těmito živly jsou myšleny: oheň, 

voda, dřevo, kov a země. Tato pětice prvků je ve 

vzájemném vztahu, ovlivňují se a jejich 

nerovnováha se projeví na našem zdraví. Mohli 

jsme obdivovat nejen tuto královnu květin, ale i jiné většinou jarní kvetoucí rostliny, které 

byly ve skleníku naaranžované. Dětem se nejvíce líbil kouzelný gong, do kterého mohly 

uhodit a přitom si něco přát. Jestli se jim jejich nevyřčené přání splní, ukáže čas. A jak už bývá 

zvykem, mohly si děti pro své maminky nakoupit krásně kvetoucí primulky různých barev.  

Recyklace hrou.  

Již několik let je naše škola zapojena v rámci 

environmentální výchovy do programu 

Recyklohraní, který je finančně podporován 

Ministerstvem životního prostředí. Za splnění 

zadaných úkolů a nasbírané vybité baterie 

dostáváme body, které si můžeme v katalogu 

odměn proměnit za skvělé dárky. Za pouhých 

750 bodů jsme tak mohli v pátek 8. 3. 2019 

přivítat lektorky s výjezdním programem 

Recyklace hrou, který měl podobu 

45 minutového workshopu. Hravou formou se žáci 2. až 8. ročníku seznámili se základním 

principem recyklace, pokusili se demontovat maketu pračky, počítače i baterie. Hlavním 

cílem však bylo ukázat způsob zastavení znečišťování životního prostředí pomocí recyklace 

vysloužilých spotřebičů a jiného odpadu. 

Lekce jógy ve IV. A 

Dne 11. 3. se konala ve IV. A, pod vedením 

Gabriely Zezulkové, druhá lekce dětské jógy. 

Nejprve jsme si zopakovali správné držení těla 

a popkorn. Jednoduchými cviky jsme se naučili 

zjednodušený Pozdrav slunci – pozice hory, 

slunce, kočky, žáby, kobry a psa. Když jsme již 

uměli jednotlivé pozice, recitovala nám paní 
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Zezulková básničku – Pozdrav sluníčku a my jsme s ní jednotlivé cviky prováděli. Nakonec si 

pro děti připravila paní Zezulková dechové cvičení. Děkujeme za dnešní vydařenou lekci. 

Vítězní chlapci a stříbrná děvčata v okresním kole vybíjené 

Dne 12. 3. 2019 se v Holešově konalo okresní kolo ve vybíjené. Naši školu reprezentovaly dva 

dvanáctičlenné týmy žáků a žákyň 4. a 5. tříd. Vybíjenkáři a vybíjenkářky podávali vynikající 

výkony po celou dobu turnaje, což obě družstva dovedlo k medailím. Krásného úspěchu 

dosáhli naší chlapci. Postoupili z druhého místa 

okrskového turnaje vybíjené do okresního 

finále, kde porazili všechny své soupeře a po 

zásluze získali zlaté medaile a pohár. Svým 

skvělým sportovním výkonem si zajistili postup 

do krajského finále v Brně! Statečně bojovala 

také naše děvčata, která rovněž postoupila do 

okresního finále v Holešově. Zde vybojovala 

úžasné 2. místo. 

Hasík ve 2. a 6. ročníku 

V rámci preventivního programu Hasík si žáci 

2. A 6. ročníku formou hravé diskuze ověřovali 

své znalosti z oblasti požární ochrany. Celé 

setkání provázel plyšový dráček Hasík, který 

usnadňoval vzájemnou komunikaci. Hasiči 

z kroměřížského odboru hasičského 

záchranného sboru si s žáky povídali 

o  integrovaném záchranném systému, náplni 

práce hasičů, simulovali tísňové volání 

a popisovali nejběžnější situace, ve kterých se mohou sami ocitnout. V závěru programu si 

pak někteří vyzkoušet hasičský oblek s helmou i dýchacím přístrojem. 

Svátek poezie 

Ve středu 13. března 2019 se uskutečnilo v prostorách 

Domu kultury  oblastní kolo přehlídky dětských recitátorů. 

Všichni zúčastnění jej znají jako Svátek poezie a vědí, že se 

zde v pěti kategoriích setkají s nejlepšími recitátory, vítězi 

školních kol. Zažít úspěch a příjemný pocit z vítězství se 

podařilo dvěma našim žákům, Martinu Pálkovi (I. B), který 

získal první místo a Emě Taláškové (I. A), která se umístila 

na 2. místě. Jejich spontánní projev oslovil nejen porotu 

nulté kategorie, ale i všechny posluchače v sále. 
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Veselé zoubky a prvňáčci 

Preventivní program společnosti VESELÉ 

ZOUBKY je zaměřen na děti 1. tříd základních 

škol. Jeho tématem je správná péče o zuby 

a prevence vzniku zubního kazu. V naší škole se 

s tímto programem setkaly děti z 1. tříd ve 

středu 13. března 2019. Zábavnou formou je 

učili pečovat o své zoubky Hurvínek 

s Máničkou. Pomocí interaktivního programu 

a pracovního sešitu si děti osvojily další znalosti 

o tom, které potraviny zubům škodí, jak často chodit k zubaři, jak dlouho a jakou technikou si 

čistit zuby a kdy je zapotřebí vyměnit si kartáček. V dárkové tašce si pak odnesly domů, zubní 

pastu, kartáček na zuby, žvýkačky bez cukru, přesýpací hodiny na odměření času potřebného 

k čištění zoubků, ale i samolepky do koupelny s obrázky správného čištění zubů. 

Král čtenářů v I. A 

Ve čtvrtek 14. března 2019 přišla dětem do třídy I. A číst 

a povídat si s nimi paní Marcela Hýsková, maminka Emy 

Hýskové. Svoji návštěvu zahájila vyprávěním o svých 

školních létech, odpovídala dětem na mnoho otázek 

a nechala je, aby si prohlédly sešity a vysvědčení z prvních 

let její školní docházky. Ve druhé části hodiny přišla na 

řadu četba dvou pohádek vybraných tak, aby pobavily, ale 

i poučily. 

Den otevřených dveří a školička pro předškoláky 

Den otevřených dveří společně se třetí školičkou pro předškoláky proběhl 

20. 3. 2019. 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. Školička měla tentokrát 

název „Připravujeme se na zápis“. Děti předvedly, jak umí poznávat barvy, tvary, některá 

písmenka a číslice. Ukázaly, že umí počítat, zpívat, správně držet tužku, obkreslit předepsané 

tvary. Maminky, tátové a další, kteří je přišli doprovodit, byli pyšní, jak to všichni zvládli. 
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Den vody na Velkém náměstí v Kroměříži 

Dne 21. 3. se žáci 8. ročníku zúčastnili akce 

pořádané společností Vodovody a kanalizace 

Kroměříž a.s., a to k oslavě Světového dne vody, 

který byl stanoven Organizací spojených národů 

1992 na datum 22. března. Tato akce byla 

pořádána k připomenutí toho, jak důležitá voda 

je a také jak je významné udržitelné nakládání 

s vodními zdroji. Akce byla pro žáky zajímavá 

a přínosná. 

Adam Korbel získal 3. místo v krajském kole zeměpisné olympiády 

Dne 20. 3. 2019 se uskutečnilo krajské kolo zeměpisné olympiády 

v Uherském Hradišti. Naši školu reprezentoval Adam Korbel, žák VI. A 

třídy. Adam musel prokázat své znalosti a dovednosti v oblasti 

geografie, práce s atlasem a mapou. V praktické části měl za úkol 

třídit a zpracovávat informace na téma Země a vesmír a obecná 

fyzická geografie. Adam ve své kategorii předvedl perfektní výkon 

a umístil se na úžasném třetím místě.  

Matematický klokan 

V pátek 22. 3. 2019 proběhla na naší škole 

mezinárodní soutěž Matematický klokan. 

Soutěž je rozdělena podle věku žáků na čtyři 

kategorie. Kategorii Cvrček (2. až 3. ročník), 

Klokánek (4. až 5. ročník), Benjamín (6. až 

7. ročník) a kategorii Kadet (8. až 9. ročník). 

Nejlepším řešitelem v kategorii cvrček byl 

Ladislav Kukla ze III. A. V kategorii Klokánek se 

nejlepším řešitelem stal  Vojtěch Mezuliáník 

z V. B, získal 114 bodů (ze 120 možných bodů). Výborného výsledku dosáhla také Stella 

Adamcová (94 body a Tristan Slunečný (82 body), oba z V. B. Nejlepším řešitelem na druhém 

stupni se stal Adam Marčonek ze VII. třídy (80 bodů).  

Návštěva předškoláků z  MŠ Štěchovice 

Dne 25. 3. 2019 naši školu svojí návštěvou potěšily děti 

z Mateřské školy Štěchovice. Budoucí prvňáčci se nejvíce těšili na 

své kamarády v prvních třídách a podívají se, co nové už se ve 

škole naučili. Paní učitelky naše návštěvníky zapojili do aktivit 

v hodině a ve školní družině si prohlédli hračky a vyzkoušeli si 

pokusy s vodou. 
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Den vody ve školní družině 

Jako každý rok, tak i letos připadl na 22. března 

Světový den vody, který upozorňuje na 

skutečnost, že ne všichni lidé mají dostatek 

kvalitní pitné vody. Minulý pátek jsme si jako 

v letech předchozích připomněli význam vody. 

Žákyně 4. a 5. ročníku si pro děti ŠD připravily 

projekt na téma DEN VODY. Celý projekt začal 

básničkou o vodě, dále následovala pohádka, ve 

které byl přesně popsaný koloběh vody 

a názorně ukázaný ve formě obrázku. Celý 

projekt byl zakončený otázkami, při čemž ten, který odpověděl na nejvíce otázek či byl 

nejvíce aktivní, dostal za odměnu bublifuk. 

Žáci IV. B se připravovali na velikonoční jarmark v rámci projektu Abeceda peněz 

Ve středu 20. a 27. března 2019 jsme navštívili zařízení Hanáček. Jedná se o sociálně 

terapeutické dílny pro osoby s lehkým a středně 

těžkým mentálním postižením. V těchto dílnách 

děti vyráběly buttony s jarními motivy, papírová 

přání se strojem BigShot, keramické zápichy do 

květináčů. Malovaly také na textilní tašky. 

Ke každé činnosti byla přidělena skupinka 3 dětí. 

Plně se jim věnovaly pracovnice Hanáčku. 

Spolupracovali s nimi také klienti STD. Velmi si 

vážíme především milého přijetí, vstřícnosti, 

ochoty. Žáci odcházeli s pocitem příjemně 

stráveného dne s vlídnými lidmi. Uvědomili si také, že Hanáček naplňuje slova jednoho 

z tamních klientů – „Nebyl jsem vyřazen ze života“. To je v současné době velmi důležité. 

Do budoucna přejeme hodně úspěchů a rozdávání radosti. Těšíme se na další setkání 

a spolupráci. Děti IV. B třídy a třídní učitelka Věra Zapletalová. 

Žáci trénovali s olympioniky 

Již pátým rokem je naše škola zapojena do projektu Sazka Olympijský víceboj, který patří 

mezi největší a nejúspěšnější sportovní projekty v České republice. Žáci naší školy pravidelně 

v hodinách tělesné výchovy trénují a připravují se na jednotlivé disciplíny této soutěže. 

Odměnou za jejich úsilí je získání olympijského diplomu a odznaku. Ti nejlepší z nich poté 

školu reprezentují v okresním a krajském kole OVOV, kde pravidelně dosahují velmi dobrých 

medailových výsledků. Ta největší odměna pro sportovce však přišla 28. 3. 2019, kdy 

olympijský vítěz v moderním pětiboji, David Svoboda, vylosoval naši školu pro společný 

trénink s olympionikem. Garantem celého tréninku se stala stolní tenistka Iveta Vacenovská, 

která Českou republiku reprezentovala na olympijských hrách v roce 2012 

a 2016. V roce 2015 získala bronzovou medaili na Evropských hrách v Baku. Společně s ní 
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přijela i Šárka Kašpárková, česká sportovkyně, 

basketbalistka, bývalá atletka, skokanka do 

výšky a trojskokanka, která je držitelkou 

bronzové medaile z olympijských her 1996 

v Atlantě a mistryní světa z roku 1997 a tyčkař 

Štěpán Janáček, reprezentant na LOH v Sydney 

2000, Athénách 2004 a Pekingu 2008. 

Sportovce přivítali zástupci Města Kroměříže, 

pan Jiří Pánek a Miroslav Marinčák a ředitelka 

školy spolu s garantem projektu Markem Páclem popřáli mladým sportovcům úspěšný 

trénink. Žáci si v rámci tréninku s olympioniky vyzkoušeli zábavné pohybové hry a disciplíny, 

soutěže s handicapem a představili si základní olympijské hodnoty, tj. přátelství, respekt 

a excelence. Program poté zakončila kouzelnická show Pavla Dolejška. Celé sportovní 

dopoledne si žáci užili a určitě si odnesli obrovský zážitek ze setkání s takovými osobnostmi 

našeho sportu. 

Bezpečná škola – projekt Nová cesta 

V pátek 22. 3. 2019 se naše škola proměnila 

v místo, kde žáci šestých ročníků přijali na dvě 

vyučovací hodiny role učitelů. Již tradičně totiž 

probíhal projekt Nová cesta, kdy starší žáci učí 

své mladší spolužáky. Tentokrát měli šesťáci 

svou premiéru. Jejich scénář obsahoval témata 

jako požár v budově školy, první pomoc, 

technické havárie a přírodní katastrofy. Nejen 

svým školeným projevem, ale i četnými 

rekvizitami a využitím počítačové techniky zaujali mladí učitelé své pozorné posluchače za 

čtvrtých ročníků. 

Sportu zdar! 

Pozdravem „Sportu zdar!“, který zaburácel na 

našem školním hřišti,  odstartovaly paní 

vychovatelky  celodružinovou soutěž 

„Sportovec jara 2019“. Ve středu 27. března se 

počasí vydařilo a sluneční paprsky k pohybu 

přímo lákaly. Žáci poměřovali své síly v pěti 

disciplínách: běh, skok z místa, hod na cíl, 

správná trefa a slalom s florbalovou hokejkou. 

U každého stanoviště jim byly uděleny body. 

Po závěrečném součtu mezi naše nejúspěšnější sportovce patří:   v kategorii I. ročníků  na 

1. místě  Anna Matušínská (I. A), 2. místo Adam Pokorný (I. A) a o 3. místo se podělil 

František Navrátil (I. A) a Martin Pálka (I. B). V kategorii II. ročníků obdržel 1. místo Vojtěch 
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Rygál (II. B), 2. místo Artur Záhorovský (II. B), 3. místo Matěj Mozga (II. B). Poslední kategorie 

III. ročníků obsadila 1. místo Kristýna Suchomelová (III. A), 2. místo Matyáš Frajt (III. B) 

a 3. místo Sofie Zádrapová (III. B). 

DUBEN 2019 

Kdo si hraje, nezlobí 

Sál kulturního domu se proměnil v pohádkovou 

hernu, kde si děti mohly vybrat z nepřeberného 

množství her deskových, smart her, stavebnic 

z různých druhů materiálů, smyslových hraček, 

logických skládaček a Montessori pomůcek. 

Každý si zde našel „to své“ a čas, zde strávený, 

nám utekl jako voda. Kouzelný svět her se 

dětem opouštěl nelehce, ale odcházely plni 

dojmů a nových zkušeností z her. 

Preventivní program v 5. ročníku 

Devítiletý Kryštof sedí vysoko na skále a odmítá slézt dolů. Je mu zima, stmívá se a vzpomíná, 

co ho k tomu vedlo. Proč se pohádal s nejlepším 

kamarádem, proč od nich táta odešel…? Žáci 

V. A a V. B  se zúčastnili preventivního 

programu, který pořádá Sdružení D z Olomouce. 

Pod vedením dvou zkušených lektorů měli za 

úkol řešit Kryštofovu situaci. Preventivní 

program byl zaměřen na řešení problémů 

s kamarády, rodinou a posílení schopnosti 

pomoct kamarádovi v nesnázích. Program 

všechny žáky zaujal a poučil. 

Úspěch v  Matematickém klokanovi 

Mezinárodní soutěž Matematický klokan probíhala od 2. ročníku až do 9. ročníku v měsíci 

březnu. Výsledky všech kategorií se odeslaly  okresní metodičce matematiky.  Po zpracování 

výsledků  jsme v okresním kole ovládli dvě kategorie Matematického klokana. V kategorii 

Cvrček pro 2. a 3. ročník se stal vítězem Ladislav Kukla, žák III. A. Na děleném 3. až 5. místě 

v téže kategorii se umístil Jonáš Hrdý, žák III. A. První místo v kategorii Klokánek pro 

4. A 5. ročník získal Vojtěch Mezuliáník z V. B. Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů 

v dalších matematických soutěžích. 
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Navštívili jsme vlak REVOLU-TION TRAIN 

Dne 2. 4. 2019 navštívili starší žáci v rámci 

protidrogové prevence tzv. protidrogový vlak 

“REVOLUTION TRAIN“. Při jeho návštěvě 

vyplňovali dotazník s otázkami a úkoly 

týkajícími se trávení volného času, zkušeností 

s návykovými látkami, apod. Součástí prohlídky 

vlaku bylo také zhlédnutí filmu o drogách, dle 

skutečné události, který byl úžasně zpracovaný, 

stejně jako prostředí vlaku. Celá akce byla velmi poučná a žáky kladně hodnocena. 

Hurá na Dopravní hřiště! 

Nastal měsíc duben a brána Dopravního hřiště 

se po zimním období znovu otevřela. Naši žáci 

ze III. a IV. oddělení školní družiny nelenili a plni 

nadšení vyrazili osvěžit si pravidla silničního 

provozu. Jízda na kolech a koloběžkách po 

zimní přestávce nebyla lehká, ale všichni si 

pobyt na hřišti pořádně užili. 

Pohádky nás baví 

Celý měsíc březen jsme si s dětmi školní družiny 

předčítali z různých knih, ať už to byly pohádky, 

fantastické příběhy, příběhy ze života dětí či 

básničky. Děti se dozvěděly, jak knihy vznikly, 

jaký je její význam a co nám čtenářům přináší. 

Po tomto čtenářském měsíci si děti zasoutěžily 

v družstvech, kde prokazovaly své znalosti, 

které během této doby nabyly. Ty nejlepší 

čekala samozřejmě odměna. Také jsme si 
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vyrobili záložku do knihy a ti starší si troufli vyrobit obal knihy. Také jsme si připomněli 

významný den narození dánského pohádkáře H. Ch. Andersena, jehož pohádky zná každý 

z nás. O knihách si s námi přišla povyprávět i děvčata ze školního klubu. Seznámila děti 

s některými pohádkovými příběhy a na závěr je vyzkoušela, jak pozorní byly při prezentaci. 

Jak děti přivolávaly jaro 

Čtvrteční odpoledne strávili naši nejmladší ze 

školní družiny na SPgŠ Kroměříž, kde si pro ně 

studentky II. ročníku, pod vedením paní 

Mgr. Radky Brázdilové, připravily program pod 

názvem „Jarní muzicírování“. Děti se staly na 

chvíli motýlky, louku zaplnily kytičkami 

a písničkou probudily jaro ze zimního spánku. 

Děti v hádankách poznávaly jarní květiny, 

a jakmile převzalo svou vládu léto, naše 

odpoledne plné zpívání, tančení, recitování 

a povídání se chýlilo ke konci. 

Prožitkovým programem proti šikaně 

Jak si najít ty správné kamarády? Jak se ubránit 

šikaně? Kdo nám pomůže, když máme nějaký 

problém? Na tyto a další otázky dostali 

odpověď žáci VI. A a VII. třídy v prožitkovém 

programu So-n outsider. Na příběhu 

vietnamského chlapce, který se stal obětí šikany 

svých spolužáků, se žáci za pomoci zkušených 

lektorů ze Sdružení D v Olomouci mohli vcítit do 

role chlapce So-na i jeho kamaráda a nanečisto 

si prožít a procítit, jak je nesnadné vymanit se 

z rozbujelé šikany. 

Dopoledne s pohádkou 

Ve čtvrtek 4. 4. 2019 jsme v prvních a druhých 

třídách strávili dopolední vyučování 

s pohádkou, abychom si i my připomenuli 

pohádkového spisovatele H. CH. Andersena. 

Naše třídy se proměnily v pohádkové komnaty, 

ve kterých jsme vstupovali do světa pohádky. 

V první komnatě jsme poznali pohádkové 

počítání a seznámili se s panem Andersenem, 

v druhé komnatě se z nás stali pohádkoví 

ilustrátoři a vytvořili jsme společnými silami 
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pohádkovou knížku. Třetí komnata z nás udělala pohádkové herce, kteří dokáží zahrát krátké 

divadlo. Poslední, čtvrtá komnata, nám odkryla kouzla pohádkových písniček a některé z nich 

jsme si společně zanotovali. Dopoledne nám uběhlo velmi rychle. Ani se nám nechtělo věřit, 

že to byly stejně dlouhé vyučovací hodiny jako v jiný den. 

Pythagoriáda – školní kolo matematické soutěže 

Dne 5. 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 se stali Stella Adamcová, Matyáš Pektor. 

V kategorii 6 ročníku uspěl Jakub Přívara, v kategorii 7. ročníku Michal Malčík a Adam 

Marčonek a v kategorii 8. ročníku byl úspěšným řešitelem Tobiáš Navrátil. Výše jmenovaní 

řešitelé se 28. května 2019 zúčastní okresního kola Pythagoriády, které se koná v Holešově. 

Preventivní program – Drogy 

Drogy jsou velkým nebezpečím pro mládež, 

proto zorganizovala metodička prevence řadu 

programů pro žáky 8. a 9. tříd s touto 

tématikou. Jedním z nich byl preventivní 

program organizace Kappa Help z Olomouce. 

Lektoři interaktivní formou seznámili žáky VIII. B 

s příběhem fiktivního chlapce, který se souhrou 

okolností dostal do drogové závislosti. Řešením 

jeho situace si žáci ověřovali, jak by se sami měli 

zachovat v podobných momentech a jak se 

vypořádat s lidmi, kteří k drogám svádějí. V následném skupinovém soutěžním kvizu si žáci 

ověřovali své znalosti o drogách, jejich znacích a účincích. Preventivní program žáky pobavil, 

poučil i podpořil jejich schopnost spolupracovat ve skupině. 

Preventivní program VI. B 

V preventivním programu „Já a zodpovědnost, hrozby kolem nás“ se žáci VI. B společně 

zamýšleli nad pojmem zodpovědnost a uváděli konkrétní příklady z praxe. Pod odborným 

vedením lektorů primární prevence z KAPPA-HELP Přerov si zahráli několik simulačních her. 

Nejvíce se jim líbila hra na mraveniště. V roli novinářů pak oslovovali ostatní spolužáky 
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i učitele a hledali odpovědi na všetečné otázky 

týkající se zodpovědného používání sociálních 

sítí. V závěru si sehráli několik scének, ve 

kterých poznávali, co je špatné a co je správné. 

Během dopoledne pomalu přišli na to, že svým 

rozhodnutím dokáží ovlivnit i ostatní ve svém 

okolí. 

Zase já? – preventivní program v 9. ročníku 

Zase já? Už se to nedá vydržet. To jsou slova, 

která dnešní dospívající vypouštějí z úst velmi 

často. Jak řešit konflikty, jak se do nich ještě více 

nezaplétat a jak jim ještě lépe předcházet? 

Nejen těmto otázkám se věnoval prožitkový 

preventivní program, který pro naše deváťáky 

připravili zkušení lektoři z olomouckého 

Sdružení D. Na úvod si zahráli několik 

sebepoznávacích a kontaktních ledolamek a her. 

Poté zhlédli dramatický příběh fiktivního chlapce Jirky, jehož život byl plný karambolů. 

Nakonec se hlavními protagonisty stali oni sami. Program byl připravený formou divadla 

fórum a umožnil žákům stát se přímými aktéry příběhu. Jejich úkolem bylo zvažovat všechna 

rizika, hledat řešení a objevovat nové způsoby komunikace a alternativy chování tak, aby 

Jirkův životní příběh směřoval k pozitivnějšímu konci. 

Preventivní program III. A 

Cílem preventivního programu bylo posílit 

dobré vztahy mezi žáky a otevřít cestu 

k přátelství. Celý program byl sestaven ze čtyř 

na sebe navazujících aktivit. První aktivita 

vycházela ze společenské hry DIXI. Žáci si 

vybírali jim blízké karty a odpovídali na dané 

otázky. Proč jsem si vybral daný obrázek, co rád 

jím a jak trávím volný čas. Druhá aktivita nesla 

název „Slunce svítí na toho, koho mám rád“. 

Ve třetí aktivitě si individuálně žáci vytvářeli 

anonymně vlastní vizitku. Kolektiv třídy tyto vizitky přiřazoval k jednotlivým žákům, což 

zvládal skvěle. Největší zábava byla při vytváření divadelních hříček ve skupinách. Vznikly 

zajímavé příběhy s názvy O pytlákovi, O siru Mňoukalovi, Šílený karneval a Šílená škola. 

V závěrečné aktivitě kolektiv třídy vytvořil společně s lektory poster. Přemýšleli jsme o tom, 

jaké vlastnosti má mít kamarád a jaké vlastnosti by kamarád mít neměl. Co dělat, když se 

přátelství pokazí, jsme vyřešili na samý závěr. 
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Dobré vztahy, cesta k přátelství ve IV. A 

Dne 9. 4. 2019 žáci IV. A prožili příjemné dopoledne 

s organizátory Kappa Help a programem Dobré vztahy, cesta 

k přátelství. Celým dopolednem nás provázeli mladí, milí 

a zábavní instruktoři Madla a Martin. Kurz byl velice přínosný 

pro celou třídu. Společnými činnostmi a hrami se dozvěděli, 

jak, proč vznikají vztahy a jak o ně pečovat. 

V okresním kole matematické olympiády jsme měli 

úspěšného řešitele 

Každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR soutěž  Matematická 

olympiáda.  Po absolvování domácí části školního kola se 

vyberou úspěšní řešitelé, kteří reprezentují školu v okresním 

kole, které se konalo 9. Dubna v Holešově.  Tady nás 

reprezentovaly žákyně 6. ročníku Vendula Zezulková a Barbora 

Strnková a žákyně 7. ročníku Kateřina Jurisová. Jeden bod 

chyběl Kateřině Jurisové k tomu, aby se stala úspěšnou 

řešitelkou MO v kategorii Z7. V konkurenci 29 žáků se Kateřina 

umístila na 16. místě. Barbora Strnková se v kategorii 

Z6 umístila na děleném 25. - 28. místě z 34 účastníků. 

Úspěšnou řešitelkou se stala v kategorii Z6 Vendula Zezulková 

z VI. A, která obsadila 6. místo. 

Návštěva Informačního a poradenského střediska Úřadu práce  

Řada žáků 8. ročníku již začíná řešit problematiku svého 

budoucího povolání, také se tímto zabývají v předmětu Čsp. 

Součástí výuky je proto i návštěva Informačního 

a poradenského střediska Úřadu práce, kde se žáci dozvídají 

rady k volbě povolání. V prezentaci spojené s besedou, 

v počítačovém testu či v individuálním pátrání hledají děti 

odpovědi na otázky podle čeho volit, jak poznat, v čem jsem 

dobrý, jaké mám vlastnosti a dovednosti, co potřebuji vědět 

o budoucí profesi apod. Dále se zde žáci 8. A a 8. B seznámili 

s možnostmi vyhledávání škol či počtu volných míst na 

specializovaných stránkách např. Národní soustavy povolání. 

Nepřeberné množství informací, které IPS nabízí, je k dispozici žákům i jejich rodičům 

a mohou se sem vrátit pro další aktualizované informace i v  příštím školním roce. 
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Den Země 

Rozvíjení vztahu k přírodě, životnímu prostředí 

a jeho ochrana byly tématem interaktivního 

programu na Hanáckém náměstí, do jehož 

realizace se zapojilo několik organizací, včetně 

města Kroměříž. Pro žáky kroměřížských škol 

i další návštěvníky bylo dne 17. dubna 2019 

připraveno i promítání filmu o Zemi a vesmíru 

v mobilních planetáriích. Žáci 6. ročníku si mohli 

vyzkoušet nejběžnější a nejjednodušší způsoby, 

jak zušlechtit naše okolí a přiblížit se i ve městě 

přírodě. Vysazovaly se totiž jarní cibuloviny a vysévaly se letničky. Kromě vlastního zapojení 

do akce, získání nových dovedností, tak zároveň děti přímo přispěly i ke zlepšení vzhledu 

náměstí. V další aktivitě spolek Barbořice připravil poznávací soutěž rostlin, v níž jsme 

společnými silami určili všechny rostliny a dle hodnocení organizátorů byli v tom dni nejlepší. 

Výstava dravých ptáků ze záchranné stanice byla takovým lákadlem, že se některým žákům 

ani nechtělo odejít. Sovici sněžnou nebo orla skalního na náměstí opravdu hned tak 

nepotkáte. Byli jsme opravdu nadšeni, protože podobná akce, která sice není obří svým 

rozměrem, má však o to větší smysluplnost a praktický význam. 

Biologická olympiáda  

V letošním ročníku okresního kola Biologické olympiády naši školu 

obhajovali tři žáci. Ve středu 10. 4. 2019 se Ondřej Strnka a Amálie 

Kytlicová, žáci 6. ročníku, setkali na půdě zdounecké školy s ostatními 

soutěžícími, aby si s nimi mohli porovnat své přírodovědné znalosti 

a vědomosti. V úterý 16. 4. 2019 zde pak Vojtěch Borovka z VIII. B ve 

vyšší kategorii obsadil pěkné 6. místo. Všem blahopřejeme a děkujeme 

za příkladnou reprezentaci školy.  

Sběr papíru 

Ve dnech 10. a 11. dubna 2018 proběhl za velmi sychravého 

počasí sběr starého papíru. Do akce se zapojili téměř všichni 

žáci a učitelé. Ale bez podpory rodičů a prarodičů bychom 

nedosáhli na krásný výsledek – 16 431 kg nasbíraného 

papíru. Děkujeme všem, kteří podpořili naši akci. Finanční 

odměna z této akce bude využita pro potřeby našich žáků. 

Příští sběr se uskuteční září 2019. 
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ZŠ U Sýpek zpívá 

Včera proběhl na naší škole další ročník oblíbené pěvecké soutěže ZŚ U Sýpek zpívá. Sešlo se 

opět plno vynikajících zpěváků. Zazněly písně lidové i umělé, písně z pohádek a filmů. Porota 

měla nelehký úkol. Vybrat tři nejlepší zpěváky v každé kategorii. A jak to všechno dopadlo? 

I. kategorie – žáci prvních ročníků 

1. místo: Ema Hýsková z  I. A s písní Kdyby se v komnatách 

2. místo: Martina Řeháková z  I. A s písní Černé oči 

3. místo: Hana Skřipcová z  I. B s písní Zajíček běží po silnici 

V této kategorii udělila porota čestné uznání Dominiku Zachovi z  I. B s písní Učíme se 

písmenka 

II. kategorie – žáci druhých a třetích ročníků 

1. místo: Soňa Štefaníková z II. A s písní Měsíce 

2. místo: Lukáš Zavřel z III. B s písní Statistika 

3. místo: Eliška Ešlerová z  III. B s písní Vyletěla holubička 

III. kategorie – žáci čtvrtých a pátých ročníků 

1. místo: Nikola Brhelová ze IV. B s písní Kdyby sis oči vyplakala 

2. místo: Jan Nevařil z  V. A s písní Čtyři koně jdou 

3. místo: Tristan Slunečný z  V. B s písní Ach synku 

              

Král čtenářů v I. B 

Ve čtvrtek 11. 4. byla v  I. B Králem čtenářů 

maminka Štěpánka, paní Petra Ventrčová. Přišla 

dětem přečíst ukázku z knihy Dopravní pohádky 

od Dany Hlavaté. Vybrala jim pohádku „Jak se 

Orangutan choval neslušně v tramvaji“. Děti se 

zájmem poslouchaly čtení pohádky a nadšeně 

plnily úkoly na pracovních listech, které si pro 

ně paní Ventrčová připravila. Přinesla jim 

i ukázat Slabikář, z kterého se ona učila číst 

v I. třídě. Ten děti velmi zajímal. Společné čtení 

se dětem velmi líbilo. Mamince Štěpánka moc děkujeme a potěšili jsme ji pamětním listem, 

který pro ni žáci vyrobili. 
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Den otevřených dveří DD Kroměříž 

Prvňáčci naší školy byli pozváni na Den 

otevřených dveří do Dětského domova 

Kroměříž. Děti přivítala příjemná 

předvelikonoční atmosféra a milý kolektiv 

zaměstnanců. Na úvod se žáci dozvěděli, jak se 

dětem v dětském domově žije. Žáci si na 

každém patře prohlédli pokoje dětí, jejich 

společný obývací pokoj, kuchyň a jídelnu. 

V klubovně je čekalo milé pohoštění, při kterém 

si společně zasoutěžili a sledovali promítání 

fotografií ze života dětí v domově. Na závěr je čekaly malé dárečky a pamětní list pro třídu. 

Děti odcházely spokojené s novými zážitky, s dárečky a příslibem dalšího milého setkání 

v dětském domově. 

Velikonoční jarmark v  České spořitelně 

Žáci čtvrtých ročníků se zapojili do projektu Abeceda peněz. 

Po únorové vstupní exkurzi se děti celé dva měsíce 

připravovaly na Velikonoční jarmark. Vyráběly ve škole i doma 

za pomoci rodičů nejrůznější jarní dekorace i velikonoční 

výrobky. Žáci IV. B třídy, pod názvem firmy Velikonoční 

spořílci, prezentovali a prodávali výrobky v úterý 16. dubna 

2019. Jarmark měl úspěch a velmi kladnou odezvu. Moc 

děkujeme rodičům, kteří se podíleli na spolupráci. 

Přišly k nám Velikonoce 

Letos vyhlásila školní družina spolu se školním klubem II. ročník soutěže „O nejhezčí 

velikonoční kraslici nebo dekoraci“. I v dnešním roce se nám sešlo hojné množství výrobků, 

na kterých se podíleli především děti z prvního stupně, většině kterým, ať již s nápadem či 

realizací, pomáhali jejich rodiče, kterým tímto 

děkujeme, že své děti podporují v této 

rukodělné činnosti. Všichni žáci i zaměstnanci 

naší školy mohli hlasovat pro výrobek, který 

shledali tím „nej“. Nejvíce hlasů obdržela koláž 

rozkvetlé jarní zahrady s ovečkou, na které se 

podílely sestry Michaela a Adriana Macků (II. A, 

VII. A). II. místo  obsadila obří perníková kraslice 

Martiny Řehákové (I. A) a III. místo taktéž 

perníkové kraslice Martiny Mezuliáníkové (I. A). 
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Preventivní program Zase já v VIII. A 

Zkrácený předvelikonoční týden začali žáci třídy 

VIII. A preventivním programem nazvaným Zase 

já?, který zajišťovalo Sdružení D z Olomouce. 

Tento program byl zaměřen na prevenci 

závislostí, prevenci sociálního vyloučení, 

ochranu zdraví a osobnostní růst. Na rozehřátí 

zkušení lektoři zvolili aktivity reflektující, co vše 

nás spojuje a jak je důležitá spolupráce jako 

celku, i když si zcela nemůžeme být jisti 

výsledky naší snahy. Žáci shlédli fiktivní příběh 

čtrnáctiletého Jirky, sužovaného problémy mladistvých v různých krizových situacích. Poté 

lektoři situace přehrávali a žáci měli možnost do děje vstoupit, zahrát si na Jirku a zkusit 

vyřešit situaci lépe, k pozitivnějšímu výsledku. Žáci si program užili a sklidil od nich pozitivní 

zpětnou vazbu. 

Okrskové kolo v mini fotbalu žáků I. stupně 

V pondělí 15. dubna 2019 proběhlo na ZŠ Oskol 

Kroměříž okrskové kolo soutěže Mc Donald´s 

Cup. Do soutěže se přihlásilo celkem 

8 fotbalových týmů z celého okrsku, které byly 

rozlosovány do dvou čtyřčlenných skupin. Naši 

borci ve skupině A obsadili třetí místo a bohužel 

tak nepostoupili do semifinále, kde by se utkali 

s těmi nejlepšími. Po velice vyrovnaném 

a obětavém výkonu se nakonec umístili 

v nabyté konkurenci na slušném šestém místě. 

Zapojili jsme se do Abecedy peněz 

Žáci IV. A se po dobu dvou měsíců proměnili v žákovskou firmu a pod záštitou České 

spořitelny se zúčastnili projektu Abeceda peněz. Ten děti učí finanční gramotnosti. Firma 

„Dětská velikonoční spořitelna“ vyráběla 

výrobky na velikonoční jarmark a následně je 

v České spořitelně v Kroměříži představila 

a prodala. Výrobky byly rozmanité – od kraslic, 

zajíčků až po jarní dekorace do domovů. Mnohé 

výrobky vyráběli žáci ve škole ve vyučovacích 

hodinách, další z nich vyráběli s rodiči doma. 

Žáci si vydělali pěknou finanční odměnu, kterou 

využijí na návštěvu Dětského světa Floria 

v Kroměříži. 
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Den Země v Podzámecké zahradě 

Krásy naší přírody poznávali žáci III. a IV. oddělení naší školní družiny pod taktovkou školního 

Přírodovědného kroužku v úterý 23. 4. 2019. Podzámecká zahrada nám poskytla vhodné 

prostředí pro práci. Žáci přírodovědného kroužku si připravili pracovní listy a čtyři stanoviště 

s  úkoly, které jsme plnili. Poznávali jsme rostliny, mikroskopovali živočichy a luštili kvízy. Bylo 

to krásné a poučné odpoledne. 

           

V čarodějnických zkouškách obstáli všichni 

Naši čarodějové a čarodějnice ze školní družiny dokazovali své dovednosti 30. dubna 2019, 

v den, který je jejich svátkem a je povoleno se oddávat radovánkám, které k tomu patří. 

A jelikož čarodějem či čarodějnicí nemůže být leckdo, museli naši nejmladší dokázat, že jim 

jejich titul právem náleží. Své nadpřirozené schopnosti poměřovali při hledání ukryté žáby, 

museli si zapamatovat tajemné zaklínadlo, určovat jména kouzelných bylin. Také nechyběla 

rychlostní zkouška v jízdě na koštěti, v pletení 

pavučiny a znalost čarodějnic z pohádek a filmů. 

Jako odměnu obdrželi čarodějové a čarodějnice 

výuční list s kouzelným košťátkem a z každé 

věkové kategorie byli vyhodnoceni ti nejlepší. 

Z nejméně zkušených nejvíce bodů obdržela 

„Malá čarodějnice“ – Adéla Bosáková (I. B), 

o něco málo větší praxi měla „Perinbaba“ – 

Alice Zádrapová (II. B) a za nejstarší čarodějnice 

„Nyc“ – Sofie Zádrapová (III. B). 
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KVĚTEN 2019 

Král čtenářů v I. B 

Ve čtvrtek 2. 5. byl v I. B Králem čtenářů 

dědeček Martínka, pan Jan Pálka. Přišel dětem 

přečíst ukázku z knihy Rychlé šípy, od Jaroslava 

Foglara. Děti se zájmem poslouchaly čtení 

a i vyprávění dědečka o tom, jaké to bylo, když 

on chodil do školy. Následně si děti prohlédly 

obrázky a staré komiksové vydání této knihy, 

které dědeček přinesl. Oříškem pro děti bylo 

bludiště na pracovním listu. Na závěr děti překvapil malým dárečkem – sladkou odměnou. 

Společné čtení se dětem líbilo.  

Sportovní odpoledne s hostem 

Dne 2. 5. pořádala naše školní družina malé 

utkání ve vybíjené. Našim protihráčem byly děti 

ze Školní družiny při Základní škole Zachar, 

které jsme u nás s radostí přivítali. Utkání 

probíhalo za bouřlivého povzbuzování celé 

družiny. Sehrály se dva zápasy, které pro naši 

družinu dopadly vítězně. Soupeři, který hrál 

také výborně, jsme poděkovali, předali diplom 

a sladkou odměnu. Celé odpoledne proběhlo 

v příjemné atmosféře. 

Druhé místo v okresním kole OVOV 2019 

Ve čtvrtek 2. 5. 2019 se na atletickém stadionu Slávie Kroměříž konalo okresní kolo OVOV. 

V letošním roce se této soutěže účastnilo osm družstev a přes 180 jednotlivců z okresu 

Kroměříž. Soutěžilo se v pěti disciplínách – trojskok, hod medicinbalem, skoky přes švihadlo, 

kliky, běh na 1000 m a dribling s basketbalovým míčem. Sportovci se na jednotlivých 

stanovištích střídali rychle za sebou, takže ani neměli čas na delší odpočinek či sledování 

výsledků soupeřů. Každému se dařilo v jiných disciplínách, výborné výsledky střídaly ty slabší, 

takže jsme byli napjati až do samého konce. Při vyhlašování výsledků jednotlivců vše 

ukazovalo na favority ze sportovních škol, ale i my jsme dosáhli na medailové ocenění. Mezi 

naše medailisty patří Helena Peřinová, která získala 3. místo v ročníku 2008. Dále Ema 

Vondrušková, jež obsadila také 3. místo v ročníku 2007 a Jakub Svak, který vybojoval 2. místo 

v ročníku 2005. V ročníku 2004 naši školu reprezentoval jen jeden soutěžící, a to Radek 

Podolský. Všem sportovcům ukázal, že patří mezi ty nejlepší v okrese Kroměříž a s 4204 body 

se umístil na prvním zlatém místě a postoupil tak přímo do krajského kola. 
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V prestižní soutěži družstev OVOV jsme také 

nestáli stranou a ukázali jsme, že patříme mezi 

medailisty. Osmičlenný tým ZŠ U Sýpek ve 

složení Nela Dundálková, Dominika Slámová, 

Nela Jourová, Alžběta Hošková, Jakub Svak, 

Samuel Štěpánek, Vojtěch Netopil a Ondřej 

Zaoral získal celkem 19 199 bodů a vybojoval 

úžasné druhé místo, což jim zajistilo přímý 

postup do krajského kola, které se bude konat 

29. 5. 2019 v Otrokovicích. 

Divadelní učebnice 

Průřez tím nejlepším, co české divadlo, 

dramatici, hudebníci, herci a režiséři, ve 

20. století vytvořili, zhlédli žáci 5. – 9. ročníku. 

Úryvky z her Karla Čapka, Osvobozeného 

divadla, divadla Semafor, Husy na provázku 

a Divadla Járy Cimrmana byly v úchvatném 

provedení dvou herců královéhradeckého 

Divadélka pro školy sice výchovným pořadem, 

přesto rozhodně nikoho nenudily, jak tomu 

občas u výchovných pořadů bývá. Herci zapojili 

do bezprostředního představení i některé z žáků. Snad lze tedy napsat, že to, co se žáci 

v představení plném vtipu dozvěděli, hned tak nezapomenou. 

Divadelní představení Pohádky ze statku 

V pátek 3. 5. 2019 představení dvojice herců 

z královéhradeckého Divadélka pro školy 

odehrávající se na venkovském dvorku plném 

hospodářských zvířátek pobavilo a poučilo malé 

diváky z 1. a 2. tříd. Děti si poslechly vtipné 

příběhy s písničkami, ocenily výrazný projev 

obou herců a rozšířily si znalost učiva 

o domácích zvířatech z prvouky.  
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Dětská jóga s paní Zezulkovou 

Dne 6. 5. proběhla ve IV. A další lekce dětské jógy s paní 

Gabrielou Zezulkovou. Nejprve jsme se rozhýbali s pomocí 

hudby a cviků popkornu. Následně jsme se rozdělili do dvojic 

a cvičili jednotlivé cviky zvířat – čápa, psa, jelena aj. Nakonec 

jsme zrelaxovali s pomocí tužky a papíru. Tužku jsme si vložili 

mezi prsty nohy a pokusili se napsat svoje jméno anebo nakreslit 

obrázek.  

Projektový den Poznáváme chemické prvky 

V úterý 7. 5. 2019 se v naší škole učilo jinak. Všichni žáci pracovali na společném tématu 

„Poznáváme chemické prvky“. Tak například žáci VI. B se zaměřili na přítomnost chemických 

prvků v lidském těle, žáci IV. A měli za úkol zpracovat prvky draslík a vodík, a ve kterých 

potravinách je najdeme. Žáci z II. B si ke zpracování vybrali prvek stříbro, kde se kdysi dávno 

těžilo stříbro v českých zemích, že se razily Pražské groše. Prvkem, kterým se zabývaly děti 

v I. A byl hliník. V úvodu projektového dne si v počítačové prezentaci pohrály s interaktivní 

periodickou tabulkou prvků a prohlédly si 

obrázky věcí, které jsou vyrobeny z hliníku. 

Ve třídě pak už lehce našly další příklady využití 

tohoto kovu ve věcech, které běžně používáme. 

Aby mohly samy s hliníkem pracovat, na to 

stačila aluminiová fólie – alobal. Děti jím 

obalovaly, mačkaly ho, tvarovaly postavu, 

stříhaly, malovaly na něj. To, co vytvořily, 

sestavily do zajímavých výtvarných objektů. 

Přírodovědný kroužek na vycházce 

Ve středu 8. 5. 2019 se žáci přírodovědného 

kroužku vydali na vycházku k Záhlinickým 

rybníkům. Pod vedením Pavla Šálka získali 

mnoho cenných informací o živočiších 

a rostlinách vázaných na vodní prostředí. 

Na Fileně viděli ukázku odchytu ptáků, které 

pak po určení a okroužkování vypouštěli zpátky 

do přírody. Velký zájem vzbudily také různé 

druhy hmyzu, které žáci mohli pozorovat pod 

lupou. Vodní druhy ptáků nás provázeli svým 

hlasem a někteří i velmi blízkou přítomností. Bobra jsme bohužel nezahlédli, ale pozůstatky 

po jeho přítomnosti byly vidět na mnoha místech. Všechny získané poznatky žákům pomohli 

vytvořit dokonalou představu o fungování lužního lesa. 
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Mezinárodní den ošetřovatelství 

Ve čtvrtek 9. 5. žáci sedmé třídy navštívili 

18. ročník Mezinárodního dne ošetřovatelství, 

který každoročně pořádá Střední zdravotnická 

škola Kroměříž. Jednotlivá stanoviště lákala 

přítomné různého věku. Nejvíce žáci ocenili 

určování krevní skupiny, měření hodnot 

krevního tlaku a nasycenosti krve kyslíkem. Pod 

odborným vedením si mohli vyzkoušet 

a zopakovat zásady první pomoci. Některá 

stanoviště nabízela i ochutnávku zdravé výživy 

ve formě mléčných výrobků a pečiva. Žáci si kromě prezentačních předmětů odnášeli 

i zkušenost, že propojení teorie a praxe je nedílnou součástí školního vzdělávání. 

Páťáci navštívili Prahu 

V úterý 14. 5. 2019 se žáci z V. A a V. B třídy 

vydali do našeho hlavního města, aby se 

seznámili s nejvýznamnějšími památkami Prahy. 

Po příjezdu do Prahy nás čekala paní 

průvodkyně, která nás nejprve zavedla k sousoší 

Sira Nicholase Wintona se dvěma dětmi, které 

můžeme spatřit na prvním nástupišti pražského 

Hlavního nádraží. Vysvětlila dětem, kdo pan 

Winton byl a proč se toto sousoší nachází právě zde. Potom jsme se vydali metrem a tramvají 

na Pražský hrad. Cesta byla dobrodružná, protože pro některé byla jízda metrem premiéra. 

Na hradě jsme navštívili katedrálu sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, 

prohlédli jsme si nádvoří hradu a prošli se Zlatou uličkou. Na chvíli jsme se zastavili ve 

Valdštejnské zahradě. Zde jsme si prohlédli umělé krápníky, voliéry s výry, pávy a také 

budovu senátu. Potom jsme přešli na Karlův most, kde většina neodolala a pro štěstí si sáhla 

na sochu sv. Jana Nepomuckého. Poté jsme navštívili Staroměstské náměstí, kde jsme 

obdivovali krásný Staroměstský orloj. Prohlídku jsme zakončili na Václavském náměstí 

a viděli sochu sv. Václava a Národní muzeum. 

Český den proti rakovině 

Ve středu 15. května, byla naše škola již druhým 

rokem zapojena do sbírky Český den proti 

rakovině. Ústředním tématem letošního roku, 

byla prevence léčby rakoviny plic. 23. ročník 

celonárodní sbírky se nesly ve znamení žlutého 

měsíčku lékařského a meruňkové stužky. Žáci 

i učitelé ZŠ U Sýpek se svého úkolu zhostili opět 

na výbornou a přispěli finanční částkou ve výši 
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4 737,- Kč, tedy o 830,- více než v loňském roce. Velké poděkování patří našim dobrovolnicím 

z IV. B Emě Vrtalové a Veronice Pálkové za jejich pomoc při organizaci této akce.  

Soutěž mladých zdravotníků 

Dne 16. května se žákyně osmé a deváté třídy – 

Dominika Slámová, Karolína Krajíčková, Šárka 

Rojíčková, Eliška Hlahůlková a Jana Hotařová – 

zúčastnily soutěže Mladý zdravotník, která 

probíhala na Dopravním hřišti v Kroměříži. 

Na jednotlivých stanovištích pod přísným 

dohledem zdravotníků ošetřovaly maskovaná zranění, předváděly obvazovou techniku 

a resuscitaci. V přítomnosti policistů si vyzkoušely jízdu zručnosti, test z dopravních předpisů 

i anatomii lidského těla. Po sečtení všech trestných bodů děvčata obsadila 8. místo. 

Exkurze 1. tříd do ZOO Parku Vyškov 

Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se děti z prvních tříd vypravily do vyškovského ZOO Parku. Tato malá 

ZOO je zaměřena především na zvířata, která člověk chová pro užitek a nabízí svým 

návštěvníkům nejen jejich pozorování, ale i poučení a v některých případech i přímý kontakt. 

Děti strávily dopoledne s králíky, slepicemi, 

kozami, ovečkami a dalšími tvory, o kterých se 

právě teď učí ve škole. Navštívily také Hanácký 

statek, ve kterém si prohlížely předměty 

a pokoušely se uhodnout, k čemu dříve lidem, 

kteří tam žili, sloužily. Byla to výprava za 

poznáním, jaké nemůže zprostředkovat žádný 

počítač ani dataprojektor. Děti šláply občas do 

louže, někdy do bláta, sáhly si na jemný kožich 

kočky a hrubou srst kozlíka. Podobných zážitků 

si odvážely jistě více a výprava se jim líbila. 

Výtvarný happening se opět vydařil 

V pátek 17. května 2019 se v  parku před naší školou uskutečnil již pátý ročník tradiční akce – 

Výtvarný happening s názvem Poznáváme chemické prvky. Akci naše škola uspořádala 

v rámci Týdne škol přidružených k síti škol UNESCO ČR. Letošní rok 2019 je Mezinárodním 

rokem periodické tabulky prvků, ta letos oslavuje 150. výročí svého vzniku. Ke slavnostnímu 

zahájení Výtvarného happeningu přispěla také přítomnost našich spolupracujících partnerů – 

MŠ Štěchovice a MŠ Zlobice. V parku byla pro účastníky připravena stanoviště k vybraným 

chemickým prvkům. K výtvarnému zpracování a dokreslení milé atmosféry happeningu 

přispěly i práce dětí z MŠ Kollárova, MŠ Štěchovice a MŠ Zlobice.  
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Dopoledne v II. B plné prevence 

V pondělí 20. 5. jsme ve II. B začali nový týden 

trochu nezvykle. První dvě hodiny jsme měli 

návštěvu ze společnosti Madio. Paní lektorka 

Veronika Smaženková nám s maňáskovými 

kamarády Filipem a Klárkou zahrála divadlo 

o nebezpečném kouření cigaret. Filip a Klárka 

nás zavedli do země Zdraví. Další dvě hodiny 

jsme s naší paní učitelkou pokračovali a vyprávěli jsme si o zdravém životním stylu. 

Ve skupinách jsme namalovali a napsali, co jsme si zapamatovali, a tak vznikly zajímavé 

informační tabulky. 

Preventivní program – Řekni drogám NE! 

V pondělí 20. května se žáci IV. B zúčastnili 

preventivního programu – Řekni drogám NE!, 

který byl rozdělený do dvou částí. První část 

byla zaměřená na jednotlivé druhy návykových 

látek, jejich užívání včetně vedlejších účinků po 

užití. Ve druhé části programu se třída rozdělila 

na dvě skupiny (děvčata, chlapci) a jejich 

úkolem bylo odpovědět na tři otázky: 1) Proč 

začínají lidé užívat drogy? 2) Co jim to dává? 

3) Co jim to bere? Žáci se do programu aktivně zapojovali, program se žákům líbil a byl 

zajímavý a poučný.   

Vyhráli jsme krajské kolo ve vybíjené 

V úterý 21. Května proběhlo na SPŠ stavební ve Valašském Meziříčí krajské kolo ve vybíjené – 

kategorie otevřená. Do soutěže postoupili vítězové okresních kol. Tedy ZŠ Šafaříková 

Valašské Meziříčí, ŽŠ Napajedla, ŽŠ Šumice u Uherského Brodu a ZŠ U Sýpek Kroměříž. Před 

zahájením soutěže se ještě řešila některá pravidla hry s rozhodčími a ostatními trenéry 

družstev. Bylo nám totiž sděleno, že pověstné „metačky“ nebudou platit. Podle pravidel 

vybíjené však nejsou zakázány! Po protestu „naší Inge“ se debata prodloužila. Bohužel 

protest neprošel. To ale neodradilo náš „hladový“ tým po vítězství, který je „metačkami“ 
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proslulý a staví na nich své úspěchy. Naši borci 

se rychle přizpůsobili  pravidlům. Hrálo se 

systémem každý proti každému. Naše družstvo 

vyhrálo krajské kolo a postoupilo na republiku. 

Program Méďové ve II. A 

Preventivní program sdružení D s názvem 

Méďové se věnovali tomu, jak se zachovat, když 

něco provedeme. Umět se omluvit, chybu 

napravit. Děti se stávaly postavami pohádky 

o Marušce a třech medvědech. Zapojovaly se do 

příběhu a společně vytvářely děj. Aktivně řešily 

situaci. Lektoři ocenili empatii a kamarádské 

jednání dětí. 

Jirka nám přivezl cirkus 

Po dvou letech naše děti školní družiny a školního klubu navštívil Jirka Sadila se svým 

žonglérským programem, kde hlavní roli ztvárnily samy děti. Část svých cirkusových 

dovedností, které nasbíral během let, předal dětem, které si vše na vlastní kůži mohly 

vyzkoušet. Školní hřiště bylo náhle plné malých 

artistů žonglujících s míčky, talíři, kruhy, 

flowesticky. Rovnováhu se snažily udržet na 

chůdách, jednokolech, minikolech, pedálech 

nebo skákacích tyčích. Toto netypické sportovní 

odpoledne, které bylo předběžným dárkem ke 

Dni dětí, si všichni náramně užili a neradi se 

loučili s Jirkou, který dětem ukázal, že volný čas 

jde trávit i tímto „cirkusovým“ způsobem. 

Získali jsme certifikát projektu Abeceda peněz 

Ve středu 22. 5. 2019 navštívila třídu IV. A 

a IV. B paní Tamara Lysáková z České spořitelny. 

Dětem předala CERTIFIKÁTY jako uznání za 

výborně zvládnutý projekt Abeceda peněz. 

Ocenila velkou snahu dětí na přípravě výrobků, 

vyjádřila také kladnou odezvu a úspěch 

Velikonočního jarmarku.  

První místo v okresním kole soutěže Mladý cyklista 

Ve čtvrtek 23. května se konalo okresní kolo dopravní soutěže Mladých cyklistů, která se 

uskutečnila na dopravním hřišti v Kroměříži. Do soutěže bylo přihlášeno celkem 12 týmů. 
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Naše škola vyslala žáky prvního i druhého stupně. Soutěžilo se ve čtyřech disciplínách. Z testu 

pravidel silničního provozu, první pomoci, jízdy zručnosti a jízdy v provozu. Ve velké 

konkurenci a po skvělých výkonech na všech stanovištích získali naši mladší žáci pátého 

ročníku první místo a starší žáci osmého ročníku druhé místo. Mladší žáci si tak vybojovali 

postup do krajského kola, který proběhne ve Zlíně – Malenovicích. Rovněž celkovou vítězkou 

soutěže se stala naše žákyně pátého ročníku 

Ema Vondrušková. Reprezentanti naší školy 

byli: I stupeň – Ema Vondrušková, Barbora 

Stoklasová, Tomáš Páník, Jakub Záhorovský. 

II. stupeň – Dominika Slámová, Nela 

Dundálková, Jakub Svak, Radek Podolský. 

X. ročník piškvorkového turnaje 

Ve čtvrtek 23. května pořádal ŠK spolu se ŠD 

piškvorkový turnaj. Téměř celé odpoledne bylo ve 

znamení koleček a křížků a všichni bojovali do poslední 

vteřiny, protože stát se piškvorkovým králem chtěli 

opravdu všichni. Jenomže pravidla, jsou pravidla 

a vítězem se mohl stát za každé oddělení pouze jeden 

hráč. Výsledky: 3. místo získali: v kategorii za 1. ročník 

Ema Hýsková, za 2. ročník Dominik Jorda, za 3. ročník 

Lukáš Brož a v kategorii za 4. ročník Lucie Sztefková, 

2. místo získali: za 1. ročník Michal Dočkal, za 2. ročník 

Matěj Perger, za 3. ročník Adam Tučapec a v kategorii 

4. ročníku se umístil Martin Boserle. Na 1. místě se 

umístili a piškvorkovým králem X. ročníku 

piškvorkového turnaje se stali tito žáci naší školy: v kategorii za 1. ročník Kryštof Komínek, za 

2. ročník Vojtěch Rygál, za 3. ročník Šimon Šebestík a za 5. ročník Jakub Záhorovský. 

Průkaz mladého cyklisty ve IV. A 

Dne 24. 5. 2019 se zúčastnili žáci z IV. A 

testování na dopravním hřišti. Počasí nám 

přálo, tak jsme mohli vyrazit s úsměvem ve 

tváři. Samozřejmě, že nás obklopovala i malá 

nervozita, kterou jsme se snažili překonat. 

Nejprve si zopakovali s panem Stratilem teorii, 

která byla v testu. Testování dopadlo dobře. 

Většina žáků prošla. Následovala praktická 

zkouška v jízdě na kole. Policie pověděla žákům, 

kde dělají chyby a poradila jim, jak se jich 

vyvarovat. Praktickou zkouškou všichni prošli. Žáci získali průkaz cyklisty. 
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Průkaz mladého cyklisty ve IV. B 

V pondělí 27. 5. děti IV. B skládaly zkoušky na 

Dopravním hřišti. První část obsahovala písemné 

testy, které hodnotil pan Stratil. Druhou částí 

byly praktické jízdy na kole, na které dohlíželi 

a hodnotili dva příslušníci Městské policie. 

Všechny děti se moc snažily. Závěrečné 

hodnocení dopadlo velmi dobře. Žáci si vyslechli 

slova chvály, ze kterých měli obrovskou radost.  

Okresní kolo Pythagoriády 

Dne 28. 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, úlohy prochází recenzí učitelů matematiky a pedagogickou recenzí. Obsah úloh 

nepřesahuje výstupy z Rámcového vzdělávacího programu. Školu reprezentovali úspěšní 

řešitelé školního kola. Byli to tito žáci:  v kategorii 5. ročníku  Stella Adamcová, Matyáš 

Pektor, v kategorii 6. ročníku Jakub Přívara, v kategorii 7. ročníku Michal Malčík a Adam 

Marčonek a v kategorii 8. ročníku Tobiáš Navrátil. 

Máme stříbrnou medaili z krajského kola OVOV 2019 

Ve středu 29. května se konalo krajské kolo OVOV, do nějž se probojovali i naši žáci. Jedná se 

o velmi prestižní soutěž v celé České republice. Žáci soutěžili v několika disciplínách: běh na 

60 a 1000 metrů, sed – leh, skok do dálky, hod míčkem, dribling s basketbalovým míčem 

a přítahy na šikmé lavici. Mezi účastníky byla obrovská konkurence a jejich výkony byly velmi 

vyrovnané, ale i tak se nám podařilo vybojovat medailové umístnění. Na „bednu“ se postavil 

Radek Podolský z VIII. A třídy, který ve své kategorii, získal fantastické 2. místo. Osmičlenný 

tým ZŠ U Sýpek ve složení Nela Dundálková, Dominika Slámová, Nela Jourová, Ema 

Vondrušková, Jakub Svak, Samuel Štěpánek, Vojtěch Netopil a Šimon Sum získal celkem 

21 125 bodů a vybojoval v rámci celého Zlínského kraje 11. místo.  
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Příběh pana Tydýta 

V pátek 24. 5. 2019 navštívily děti v I. třídách dvě paní lektorky ze sdružení D z Olomouce 

s programem zaměřeným na společné vzdělávání, kreativitu, emoční inteligenci a vzájemnou 

spolupráci. Program trval v každé třídě dvě vyučovací hodiny. Dětem poskytl návod, jak řešit 

konflikty, rozvíjet spolupráci mezi sebou, jak 

přijímat odlišnost svou i druhých a vnímat ji 

jako běžnou součást života. Děti se aktivně 

zapojily do děje příběhu holčičky Amálky a jejích 

hraček, navrhovaly různá řešení, posuzovaly 

chování jednotlivých účastníků. Hlavní hrdina 

příběhu – plyšový pan Tydýt, zůstal nakonec 

s dětmi ve třídě. Připomíná jim, jak se k sobě 

mají lidé chovat, aby jim bylo spolu dobře 

a také to, že každý z nás je důležitý. 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

Důležitý den pro naše prvňáčky i pro jejich 

rodiče nastal ve čtvrtek 30. května 2019, kdy 

byly děti oficiálně pasovány na čtenáře. Ke 

slavnostnímu aktu se všichni sešli v Manském 

sále Arcibiskupského zámku, kde je přivítaly 

paní knihovnice z dětského oddělení Knihovny 

Kroměřížska. Poté, co děti složily před všemi 

přítomnými čtenářský slib, zámecký knihovník 

každého z nich osobně pasoval. Z rukou 

knihovnic si převzaly pamětní list a také několik drobných dárků. Oslava toho, že se děti 

naučily znát písmena, tvořit z nich věty a nakonec si číst v knížkách, je pěkná věc. Přejeme 

jim, aby je knihy provázely celý život a byly pro ně zdrojem radosti a moudrosti. 

Příběh Podzámecké zahrady 

V úterý 28. 5. se třída II. B vydala do Podzámecké zahrady. 

Naše cesta začala již u školy, kde na nás čekala paní Poková, 

která nás měla seznámit s příběhem Podzámecké zahrady. 

Zahrada v průběhu času měnila svou podobu. Kdysi dávno se 

využívala nejen na okrasu, ale také na užitek. Pěstovaly se na ní 

ovocné stromy a byly tam i zeleninové záhony. My jsme nejen 

poslouchali a poznávali nové rostliny, ale také jsme plnili 

zajímavé úkoly. Tvořili jsme pomocí lan záhon, který jsme 

vysazovali zeleninou, květinami a ovocnými stromy z papíru. 

Nebo jsme si hráli na odraz v zrcadle, ve skupinách jsme 

vytvářeli obrazce pro výzdobu zahrady. U všech úkolů jsme se 

pobavili a něco nového naučili. 
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Poslední školička pro naše budoucí prvňáčky a jejich rodiče 

Ve středu 29. května se na naší škole konala 

poslední školička určená pro rodiče a naše 

budoucí prvňáčky. Pro děti byly připraveny čtyři 

různé dílničky, ve kterých si mohly vyzkoušet 

zábavné počítání, tvořivost, veselá říkadla nebo 

překážkovou dráhu. Za všechny splněné 

disciplíny, byly děti patřičně odměněny svou 

první velkou jedničkou. V závěru naší školičky 

zarecitovaly děti společně s  paní vychovatelkou básničku, kterou se naučily v jedné z našich 

dílniček. 

Hřiště pod záplavou bublinek 

Počasí děti ve školní družině celou dobu napínalo, ale naštěstí se umoudřilo a dovolilo nám 

užít si odpoledne plné bublinek. Paní 

vychovatelka si zahrála na kouzelnici 

a vyčarovala dětem školní družiny zázračnou 

bublinovou směs, ze které tvořily pomocí 

provázků obří bubliny, ti méně trpěliví 

nepohrdly ani obyčejnými bublifuky. 

Že bublifukem potěšíš vždy, se tento den 

opravdu potvrdilo. Když děti omrzely bublinky, 

mohly si vyzkoušet chůzi na chůdách. 

ČERVEN 2019 

Návštěva I. A v MŠ Štěchovice 

V pondělí 3. června navštívily děti z I. A 

mateřskou školu Mánesova ve Štěchovicích. Byl 

to velmi příjemně strávený čas, ve kterém si 

školáci zavzpomínali na dobu, kdy do mateřské 

školy chodili. Mnozí z nich se tak ve známém 

prostředí setkali se svými učitelkami a mohli si 

připomenout společně strávené roky. Děti ze 

školky kamarádům zazpívaly, a protože některé 

písničky uměli všichni, byl za chvíli koberec ve třídě plný tanečníků a zpěváků. Kdo patří do 

školky a kdo do školy se dalo poznat snad jen podle velikosti. Pak čekala děti zahrada, kde se 

mohly proběhnout po trávě, vylézt na kopeček, hrát si v chaloupce, točit se na kolotoči, 

zajezdit si na koloběžce, pohoupat se na houpačce a ve stínu byla připravena pro každého, 

kdo měl žízeň, ovocná šťáva. Školáci by vydrželi takové „vyučování“ ještě dlouho, ale všechno 

má svůj konec. Tak ještě společnou fotku a zase zpátky do školy. Děkujeme paním učitelkám 
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Mgr. Haně Soukupové a Marii Skopalové a také paní Lence Šušlíkové za srdečné přijetí a za 

připravený program, který jsme si opravdu užili. 

Letní Nová cesta 

Ve čtvrtek 6. června 2019 si žáci IX. třídy na pár 

hodin v rámci projektu Nová cesta zkusili, jaké je 

to být učiteli. Jejich posluchači a studenty se 

stali žáci V. A a V. B. Vzhledem k tomu, že se 

letní prázdniny nezadržitelné blíží, zaměření 

projektu se týkalo témat jako nástrahy počasí, 

rizika při cestování, nebezpečí u vody a běžné 

úrazy tohoto období. Deváťáci si kromě povídání 

připravili také aktivity, kontrolní otázky 

i praktické ukázky toho, jak provést základní ošetření drobných úrazů. Páťáci jim byli dobrými 

posluchači, kteří aktivně spolupracovali. 

Výlet 1. a 2. ročníku v Kostelanech 

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jely třídy I. A, I. B, II. A 

a II. B na školní výlet na Ranč v Kostelanech. 

Měli jsme objednaný program pro žáky 

základních škol – JUNIOR. Připravili pro nás 

spoustu aktivit. Ráno proběhla prohlídka areálu 

Ranče, jízda na koních, seznámili jsme se 

s životem Indiánů a traperů, vyzkoušeli si 

některé indiánské lovecké techniky, viděli ukázku jízdy na koni. Odpolední program se skládal 

z několika westernových scének v krásných dobových kostýmech a kulisách. Program byl 

protkán soutěžemi pro děti i paní učitelky. Děti nadšeně fandily svým spolužákům. Výlet se 

velmi vydařil, děti byly spokojené. 

Získali jsme 2. místo v krajském kole dopravní soutěže Mladých cyklistů 

V pátek 7. června se konalo krajské kolo 

dopravní soutěže Mladých cyklistů, které 

proběhlo na dopravním hřišti ve Zlíně – 

Malenovicích. Hlavním organizátorem soutěže 

je Ministerstvo dopravy  a  Besip. Do soutěže 

byli přihlášeni vítězové okresních kol. Soutěž 

zahrnovala 5 disciplín: 1. Pravidla provozu na 

pozemních komunikacích teoretická část (test). 

2. Pravidla provozu na pozemních komunikacích 

– praktická část (jízda po DDH). 3. Jízda 

zručnosti na kole. 4. Zásady poskytování první pomoci. 5. Práce s mapou. Žáci naší školy opět 

předvedli své znalosti a dovednosti, kterými si vybojovali druhé místo. Reprezentanti naší 
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školy byli žáci pátého a čtvrtého ročníku: Ema Vondrušková, Barbora Stoklasová, Tomáš 

Páník a David Matušínský. 

Pobyt v přírodě IV. A a III. B 

Dne 11. 6. se žáci IV. A a III. B vydali na pobyt v přírodě. Po příjezdu jsme se posilnili svačinou 

a vyrazili hrát sportovní hry. Následoval oběd 

a po obědě jsme se vydali na obhlídku do okolí 

Tesáku. Výšlap v terénu se dětem líbil. Během 

výšlapu jsme si udělali přestávku na svačinu 

a pokračovali jsme v běhací hře v lese, která 

byla propojena s kvízem s přírodovědnou 

tématikou. Tato hra byla na čas a na body. 

Po večeři jsme hráli sportovní hry a pak jsme si 

sedli k táboráku. Zpívaly se písně a opékaly se 

párky 

Excelentní výkony v plaveckém závodu základních škol 

Dne 11. června 2019 se žáci prvního stupně naši 

školy účastnili plaveckého závody základních 

škol. Žáci předvedli perfektní výkony a celkem 

získali 8 medailí. Daniel Hýsek, 1. třída – 

1. místo, Ema Vondrušková, 5. třída – 1. místo, 

Tristan Slunečný, 5. třída – 2. místo, Natálie 

Moravcová, 5. třída – 3. místo, štafeta 5. třídy – 

1. místo, štafeta 3. třídy – 2. místo, štafeta 1. třídy – 3. místo. Celkově v soutěži škol jsme 

získaly 3. místo.  

Pobyt v přírodě IV. A a III. B druhý den 

Ve středu 12. 6. pokračoval pobyt v přírodě pro 

žáky IV. A a III. B. Ráno začalo výběhem na svah 

k lanovce, kde jsme se protáhli, abychom měli 

na celý den mnoho sil. Hráli jsme sportovní hry, 

které byly proložené i úkoly logickými 

a matematickými. Dále jsme vyzkoušeli jízdu na 

koloběžkách. Odpoledne se neslo v duchu 

tvoření. Vytvářeli jsme lapače snů z přírodních 

materiálů, malovali jsme temperovými barvami 

na placaté kameny a kreslili jsme fixou na textil 

na bílá trička, která nám budou dělat radost do budoucích dnů a měsíců, možná i roků. Večer 

jsme si rozdali diplomy a ceny za dnešní a včerejší výkony.  Po vyhlašování vítězů jsme prožili 

pěkný společenský večer plný tance, her a hudby. 
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Pobyt v přírodě IV. A a III. B třetí den 

V nohách máme tisíc mil, stopy, déšť a vítr je 

nesmyl … Dnešní den jsme se vydali na dlouhý 

výšlap. Na konci cesty jsme došli na statek 

Ve Dvoře do Rajnochovic. Žáci se povozili na 

koních a zažili krásný pohled z koňského hřbetu. 

Po cestě zpět do chaty, jsme prošli krásnou 

krajinu a těšili se na oběd. V lese jsme se 

občerstvili u studánky „Fondstodola“ s pitnou 

vodou. Po obědě jsme si lehce odpočinuli 

a vyrazili na cestu domů.  

Mezi námi jsou samí správní kluci 

III. ročník soutěže „Správný kluk“ vypukl 

jednoho slunného červnové odpoledne na 

školním hřišti. Všichni chlapci školní družiny byli 

odhodláni dokázat nám, že tento titul si zaslouží 

právě oni. A co by měl umět správný kluk? 

Třeba by se měl umět postavit k hokejce, 

správně mířit na terč, vyznat se v Morseově 

abecedě, poznat druhy aut, poskládat 

papírovou vlaštovku podle návodu, porazit své 

soupeře v páce. Tyto a mnohé jiné disciplíny museli splnit všichni hoši. A jak toto zápolení 

dopadlo? Titul „Správný kluk“ si odnesl za III. ročníky David Maresch, za II. ročníky Štěpán 

Pálka a za I. ročníky Michal Dočkal. Tito kluci se ke všem soutěžním disciplínám postavili 

čelem, se zápalem a vybojovali si nejvyšší počet bodů. 

Stezka v oblacích 

12. června 2019 vyrazili žáci VIII. B a IX. třídy na 

celodenní výlet na Dolní Moravu. Dopoledne 

strávili deváťáci v lanovém centru, kde si 

otestovali svou zdatnost i odvahu při 

překonávání některých překážek. Nicméně se 

celou dobu vzájemně povzbuzovali a radili si, 

takže se všichni dostali bezpečně do cíle své 

trasy. Osmáci prožili dopoledne se  Sherlockem 

Holmesem. Při zábavné kolektivní hře hledali 

viníka krádeže. V rámci aktivit si vyzkoušeli spolupráci, orientaci v prostoru, rychlost, vizuální 

paměť a komunikační dovednosti. Jestli viníka našli správně, se ukáže až u soudu. Poté se 

všichni společně svezli lanovkou nahoru ke Stezce v oblacích, která se nachází v nadmořské 

výšce 1116 m. Z ní se nám naskytly výhledy na celý masiv Kralického Sněžníku a v dálce i na 

hřeben Jeseníků. Pro některé byl adrenalinový i samotný výstup nahoru s podporou velmi 
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silného větru. Odvážnější z nás prolezli hustou sítí spojující jednotlivá patra lávky nebo 

zapózovali na tzv. kapce, což je síť na samotném vrcholu stezky. Ale ti úplně nejodvážnější si 

zkrátili zpáteční cestu po sto metrů dlouhém tobogánu s několika klopenými zatáčkami. 

Nakonec jsme se přesunuli k bobové dráze, kde jsme celý výlet zakončili. 

Bronzoví medailisté z mistrovství republiky ve vybíjené 

Ve dnech 11. – 12. června 2019 probíhal v areálu koupaliště Pecka 12. ročník Republikového 

finále ve vybíjené. Sjely se sem vítězné týmy z celé České republiky, aby změřily své síly. 

I naše škola zde měla své zástupce. Letos se našemu týmu ve vybíjené opravdu dařilo už od 

počátku. Během druhého pololetí školního roku 2018/19 jsme nepoznali hořkost porážky 

a rozmetali jsme s přehledem v okresním a krajském kole všechny soupeře a postoupili do 

republikového finále.  Republikové finále je fantastická sportovní akce, ať už se jedná 

o jakoukoli disciplínu a u vybíjené to platí dvojnásob. Kluci a holky z páté a čtvrté třídy byli 

plni elánu a nadšení a o krásné sportovní okamžiky nebylo nouze. Hrála se pěkná vybíjená 

s obrovským nasazením všech hráčů a hráček. K vidění byly opravdu zajímavé souboje. Naše 

družstvo odehrálo celkem 4 zápasy v základním kole, bojovali ze všech svých sil o co nejlepší 

výsledek a dokázali konkurovat soupeřům. Ve všech zápasech zvítězili a posunuli  se do elitní 

skupiny o přední místa. Tři zápasy finálových bojů s vítězi ze základních skupin jsme bohužel 

začali malou prohrou se ZŠ DOBŠICE. Zklamání z porážky bylo veliké. Po výrazné promluvě do 

„duše“ se náš tým dokázal s první prohrou 

vyrovnat a druhý zápas se ZŠ Tymákov jsme 

vyhráli. Hrálo se venku na antukových hřištích, 

za obrovského vedra. S míčem, který byl 

obalený antukou a klouzal tak jako „sálovky“ po 

antuce. Poslední a nejtěžší utkání jsme sehráli 

se ZŠ Prosenice. Tým této školy nás však porazil. 

Zápasy byly vyrovnané, bojovné a měly vysokou 

úroveň. Soupeři se navzájem opravdu nešetřili 

a nedarovali si žádný míč 

Družstvo ve složení Tomáš Páník, Roman Sluka, Pavel Jakeš, Jan Diblík, Martin Vlček, Jakub 

Záhorovský (V. B), Radim Zavadil, Patrik Zavadil, Stella Hassová, Eliška Důjková (V. A), Lukáš 

Stavinoha, Zdeněk Procházka (IV. A). Velké poděkování patří i SRPŠ, které poskytlo finanční 

prostředky na zaplacení dopravy. Třetí místo a bronzová medaile v Republikovém finále 

vybíjené jsou historickým úspěchem naší školy. 
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Výlet do Teplic nad Bečvou 

Vyvrcholením školního roku je pro všechny žáky 

školní výlet. Letošní sedmáci zamířili do malého 

lázeňského městečka Teplice nad Bečkou, které 

se pyšní dvěma unikáty – Hranickou propastí – 

nejhlubší zatopenou jeskyní světa (robot se při 

měření dostal do hloubky 404 metrů, ale 

nedosáhl ještě dna) a Zbrašovskými 

aragonitovými jeskyněmi. Z výletu se všichni 

vrátili obohaceni nejen o nové poznatky, které 

určitě využijí v hodinách přírodopisu nebo 

zeměpisu, ale i s pocitem příjemně prožitého dne mimo školní lavice. 

Děti nejen dětem 

Žáci prvního ročníku, IV. A a V. A se dne 18. 6. 

zúčastnili programu v Květné zahradě. Nejprve 

jsme procházeli jednotlivá stanoviště po 

zahradě, mezi která patřilo např. shazování 

kuželek, tanec se stuhou, zrcadlení aj. 

V 11. hodin začal program ve skleníku. 

Vystupovala zde cimbálová muzika 

s jednotlivými vystoupeními jak ze ZUŠ, tak i ze 

základních škol. Vystoupení bylo pěknou 

kulturní vložkou na konci školního roku. 

CLIL v hodinách fyziky 

Je možné propojení fyziky s angličtinou? Ano, 

díky vyučovací metodě CLIL (tj. content and 

language integrated learning) – výuce 

školního předmětu prostřednictvím cizího 

jazyka, při které si žáci osvojují znalosti 

a dovednosti v obou předmětech současně. Tuto 

metodu si mohli vyzkoušet žáci VIII. B ve dvou 

hodinách fyziky. S rodilým mluvčím z Anglie 

společně probrali zábavnou a hlavně interaktivní 

formou učivo, které se zabývá výrobou elektrické energie v elektrárnách, dopadem této 

výroby na životní prostředí a pravidly bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů. 

Po obohacení slovní zásoby o odborné výrazy, mohli žáci doplnit pracovní listy v anglickém 

jazyce. Všem se hodina líbila, a už teď se těší na další. 
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Pobyt v přírodě – IV. B - Hipocentrum Koryčany 

Se uskutečnil ve dne 12. – 14. 6. 2019. Program 

byl velmi pestrý, zajímavý a naučný. Den první – 

po příjezdu do Koryčan jsme se ubytovali 

v budově bývalého zámeckého statku, který byl 

v bezprostřední blízkosti pastvin, luk, polí 

i zámeckého parku. Jakmile jsme se ubytovali, 

čekala nás procházka k naučné chatě zvanou 

Liberta, kde nás čekal bohatý program.  

Den druhý – Po snídani nás čekala prohlídka 

koní a stájí. Celé ráno jsme společně zakončili 

vypuštěním koní ze svých stájí neboli boxů, kteří se šli pást na blízkou pastvinu. Mezi další 

dopolední program patřilo například uzlování, vyzkoušet jsme si mohli i točení a hod lasem 

nebo práskací bič. Odpoledne nás čekala návštěva zámeckého parku se soutěží. Den třetí – 

čekalo nás vyhodnocení včerejší soutěže v zámeckém parku a udělovaly se zlaté medaile. 

Poslední den nás čekaly poslední úkoly. Tím prvním úkolem bylo vypracovat pracovní list, 

který se týkal koní. Lehké to měl ten, kdo dával pečlivý pozor, ale je pravda, že těch informací 

bylo tolik, že bez nápovědy se obešlo jen pár žáků. První úkol jsme zvládli na 100%. Tím 

druhým a zároveň posledním úkolem byla výroba kožených náramků, které si děti odvezly 

domů jako památku na náš první školní pobyt v přírodě.  

2. místo ve vybíjené „O Hanácké koláč“  

Ve středu 19. června se konala tradiční 

kroměřížská soutěž ve vybíjené o „Hanácké 

koláč. Přihlášeno bylo 10 týmů, které se 

rozdělily na 5 družstev mladší kategorie III. tříd 

a 5 družstev starší kategorie IV. tříd. Naše škola 

vyslala nově mixované družstvo žaků 2., 

3. a 4. ročníku, které bylo zařazeno do starší 

kategorie. V naší skupině se střetli se žáky 

ZŠ Slovan, ZŠ Hulín, ZŠ Oskol a ZŠ Zámoraví. Po skvělých výkonech si vybojovali krásné druhé 

místo a výborný koláč přes celý plech. Ze čtyř utkání vyhráli tři a prohráli s tradičním 

soupeřem ZŠ Zámoraví a to pouze o jeden život. Samozřejmě gratulujeme ZŠ Zámoraví, kteří 

se stali i celkovými vítězi skupiny starší kategorie. Náš tým byl složen z „turnajových mazáků“ 

chlapců z IV. A Lukáše Stavinohy, Zdenka Procházky, Erika Malčíka, kteří předávají herní 

zkušenosti mladším žákům. K nim se přidaly děvčata z IV. B Nikola Brhelová, Anna 

Kadrnková. Zbytek týmu byl tvořen z „turnajových benjamínků“, kteří skvěle se začlenili. 

Těmi jsou žáci III. B Kamila Dobešová, Filip Sluka, z III. A Josef Pokorný. Dále žáci z II. B Jan 

Konečný, Artur Záhorvský, Vojtěch Rygál a z II. A Vojtěch Libenský. 
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Miss léto 2019 

S končícím školním rokem vyhlašuje naše školní družina 

soutěž pro děvčata Miss léto. Ani letos jsme tuto tradici 

neporušili a za zvuků letních hitů předvedly naše malé 

slečny letní modely na pomyslném mole před porotou. Po 

prvních minutách nervozity se vžily do role modelek 

a bojovaly o body ve čtyřech disciplínách. Novinkou 

tohoto roku byla volná disciplína, ve které děvčata ukázala 

hodnotící porotě svůj talent při hře na hudební nástroj, 

zpěvu, recitaci či tanci. Určit, která je ta nejlepší, bylo 

opravdu obtížné. A kdo získal titul Miss léto 2019 

tentokrát? 1. místo si odnesla Eliška Pospíšilová (II. A), 

2. místo Nicol Kuklová (II. B) a 3. místo si vyzpívala Ema 

Hýsková (I. A). Všem děvčatům patří obdiv, že se přes svůj 

ostych přenesla a šla do toho naplno.  

Dětský svět Floria 

Dne 21. 6. 2019 se třída IV. A zúčastnila aktivit 

v Dětském světě Floria v  Kroměříži. Vstupné 

a malé občerstvení jsme si zaplatili z  výdělku 

z Velikonočního jarmarku v  České spořitelně. 

Počasí nám přálo, bylo zataženo, ale nepršelo. 

Dopoledne jsme si všichni užili a máme spoustu 

dalších společných zážitků a vzpomínek. 

Dětská jóga v Podzámecké zahradě 

Dne 24. 6. prožila IV. A příjemné dopoledne s paní Gabrielou Zezulkovou. Hned v 8 ráno jsme 

vyrazili do Podzámecké zahrady, kde jsme měli od paní Zezulkové připravenou poslední lekci 

dětské jógy v tomhle školním roce. Začali jsme 

nabíráním energie, rozproudili jsme své tělo 

a následně jsme cvičili ve dvojicích. Od paní 

Zezulkové každý dostal dárek formou kamínku, 

s pomocí jej jsme relaxovali. Počasí nám přálo 

a my jsme si dnešní lekci velice užili.  
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Dopoledne v hřebčíně 

Pozvání na zábavné dopoledne v hřebčíně dne 

21. 6. 2019 v Tlumačově využily třídy VI. A 

a VIII. B. Bylo odměnou, kterou pro třídy 

získaly Anežka Hloušková ze VI. A a Zuzana 

Smetanová z VIII. B za 1. místo ve výtvarné 

soutěži Máme rádi svoji vlast pořádanou Policií 

ČR. Žáky v Tlumačově čekalo velké překvapení. 

Přivítali je muži a ženy v modrých uniformách 

s veškerou technikou, která patří mezi nejmodernější vybavení naší policie. Zhlédli výcvik 

policejních psů a hlavně policejní zásahovou jednotku na koních. A protože byli zvědaví, jak 

to vypadá uvnitř stájí, nahlédli i tam. Z celého dopoledne se tak stala zajímavá akce a my 

můžeme poděkovat všem pracovníkům Krajského ředitelství policie Zlínského kraje, kteří 

nám toto dopoledne připravili. 

Školní výlet VIII. A 

Po náročném školním roku se vypravila třída 

VIII. A odpočinout na zasloužený třídní výlet. 

Letos si žáci zvolili destinaci ZOO Ostrava, kam 

jsme se dopravili vlakem. Počasí nám přálo 

a časová dotace se projevila jako více než 

dostatečná. Výlet jsme si užili a již nyní 

plánujeme, kam pojedeme příště. 

Sportovat nás baví 

Již pátým rokem se naše škola účastní celorepublikové sportovní akce Sazka Olympijský 

víceboj. I v letošním roce se nám podařilo zapojit všechny žáky naší školy. Žáci prvního 

stupně byli oceněni olympijským diplomem 

a žáci druhého stupně Odznakem všestrannosti. 

Na medailové ocenění v  Odznaku všestrannosti 

dosáhlo v tomto školním roce rekordních počet 

34 žáků (bronzový odznak získalo 20 žáků, 

stříbrný 9 žáků a zlatých 5 žáků). Všem 

děkujeme za jejich celoroční práci v hodinách 

tělesné výchovy a těšíme se na další, určitě 

ještě úspěšnější školní rok. 
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Slavnostní ocenění žáků 

V úterý dne 25. 6. 2019 se v tělocvičně školy uskutečnilo slavnostní Ocenění nejlepších žáků 

školního roku 2018/2019. Atmosféru této školní akce si můžete připomenout prohlédnutím 

přiložené fotogalerie. 

            

Předání výtěžku dětské finanční sbírky 

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

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

přispění žáků naší školy. Ve čtvrtek 27. června se třída III. B vydala kroměřížskými uličkami 

směrem k psímu útulku Čápka, kde je čekal velmi důležitý úkol – předání výtěžku dětské 

finanční sbírky v podobě darovací listiny ve výši 

6.097,- Kč, dále pak nechyběly různé pamlsky, 

hračky a jiné drobnosti pro tyto opuštěné 

pejsky. Každý z pejsků nás přivítal po svém. 

Jeden štěkotem, jiný vrtěním ocasu, další 

nedočkavým pobíháním u okraje kotce. 

Útulkem nás provedla paní ošetřovatelka, která 

nám pejsky představila a pověděla nám o jejich 

životě a potřebách. Žáci si celý útulek měli 

možnost prohlédnut, dozvěděli se také 

například, jak útulek funguje. 

Podzámecká zahrada – IV. B 

Ve čtvrtek 27. června čekalo IV. B poslední malé 

překvapení v Podzámecké zahradě a tím byla 

jízda vláčkem, kterým jsme se vydali na cestu ve 

stínu antických mýtů a i romantických míst. 
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10. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 
Ve škole byla provedena inspekční činnost vedená Českou školní inspekcí ve dnech 
10. 10. 2018 – 12. 10. 2018. 
 
Předmět inspekční činnosti  

Hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného základní školou podle 

§ 174 odst. 2 písm. b) a c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 

vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), za 

období od poslední inspekční činnosti:  

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

školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání,  

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

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání,  

- hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání žáků a poskytování školních služeb 

v oblastech vymezených specifickými úkoly dle Plánu hlavních úkolů České školní inspekce na 

školní rok 2018/2019. 

 

Závěry  
 
- účelné zřízení pracovní pozice školního psychologa a kvalitní činnost školního poradenského 

pracoviště  

- významný nárůst počtu žáků  

- dlouhodobé plnění podmínek zařazení do sítě přidružených škol UNESCO  

- získání nebo obhájení certifikátů a osvědčení v oblasti bezpečnosti, environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty a na podporu zdraví  

- zajištění 100% odborné kvalifikovanosti pedagogického sboru odrážející se v kvalitním 

průběhu a výsledcích vzdělávání žáků  

- částečná obměna pedagogického sboru  

- zlepšení materiálních, prostorových a finančních podmínek pro zkvalitnění vzdělávání žáků  
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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 2018/19: 
 

 pokračovali jsme v realizaci projektu OPVVV Šablony I: Rozvoj klíčových kompetencí 

žáků ZŠ U Sýpek. 

 Podali jsme žádost v rámci projektu OPVVV Šablony II: Rozvoj kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků. Doba realizace projektu je od 1. září 2019 

do 31. srpna 2021) 

 Zástupci školy jsou zapojeni v pracovních skupinách projektu Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání v ORP Kroměříž II. 

 Škola pro všechny – Věda hrou  - projekt Města Kroměříže spolufinancovaný EU, 

v rámci kterého je v areálu školy budována nová bezbariérová přírodovědná učebna 

spojená se skleníkem. Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků. Ve škole 

bude zajištěna konektivita. 

 

Školní rok 2017/2018: 

 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. 
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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 

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. 
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 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  

 Ovoce a zelenina do škol – je poskytován SZIF, cílem projektu je podpora zdravé 

výživy a zvýšení spotřeby ovoce a zeleniny.  

 Projekt Školní mléko – mléčné výrobky pro žáky školy dotované z finančních zdrojů 

EU a ČR. 

 

13. Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzděláváni   
 
 

Děkujeme všem se školou spolupracujícím subjektům a organizacím za spolupráci ve 

školním roce 2018/2019. 

 

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

materiální i vzdělávací stránce se škola stále modernizuje. Spolupráci s ostatními základními 

i mateřskými školami a dalšími vzdělávacími institucemi napomáhá ORP Kroměříž 

organizováním pro ně společných akcí a vzájemným síťováním. 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, 
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Knihovnou Kroměřížska a dalšími institucemi. Spolupráce s rodiči žáků je rovněž velmi dobrá. 

Zástupci školy a zástupci rodičů jednotlivých tříd ve Sdružení rodičů a přátel ZŠ U Sýpek, z. s.  

se pravidelně setkávají. 

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 SOŠPg. 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. 

 

14. Závěr výroční zprávy  
 
Ve školním roce 2018/19 jsme se zaměřili především na kvalitu poskytovaného vzdělávání 

a kvalitu výchovné a preventivní práce školy. Díky podpoře rodičů jsme v tomto roce mohli 

realizovat celou řadu preventivních programů organizovaných přímo „na míru“ kolektivům 

v jednotlivých třídách. Školní poradenský tým se zdokonalil v týmové spolupráci a celá 

sborovna se zúčastnila společného vzdělávací akce zaměřené na osobnostně sociální rozvoj 

pedagogů. Pozice Školního asistenta se stala oporou pro žáky ohrožené školní neúspěšností.  

Skupina asistentů pedagoga se začala pravidelně scházet a v rámci skupiny sdílet své 

zkušenosti. Zapojili jsme se do nových sportovních projektů, podpořili jsme rozvoj finanční 

gramotnosti V tomto školním roce jsme pokračovali v  realizaci projektu OP VVV Výzva 

č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování (Šablony I), 

z kterého jsme financovali Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP, školního  

asistenta  jako personální podporu ZŠ na 1,00 úvazku, doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem a Klub zábavné logiky a deskových her.  Rovněž jsme podali žádost školy  

o zařazení do navazujícího projektu Šablony II.  Škola, která je součástí sítě škol přidružených 

UNNESCO ČR, zrealizovala v tomto roce u příležitosti 150. výročí vzniku Periodické soustavy 

prvků pro všechny žáky celoškolní vzdělávací projekt. Výstupem projektu je společně 

vytvořená velkoplošná 3D Periodická tabulka prvků, umístěná v prostoru šaten a v květnu 

2019 jsme uspořádali Výtvarný happening v parku před školou.  
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V tomto roce se nám dařilo ve vybíjené.  Žáci 4. a 5. ročníku se probojovali až do 

Republikového finále ve vybíjené, kde obsadili krásné třetí místo a přivezli bronzovou 

medaili. 

Školní družina je již tradičně pracovištěm praxe studentek SŠ a VOŠ Pedagogické. 

V tomto školním roce se díky příspěvku zřizovatele podařilo opravit podlahy v 8 třídách 

II. stupně, opravit podlahu v učebně fyziky, vymalovat školní chodby a školní kuchyni, kde 

byly opraveny rozvody plynu. O prázdninách byla Městem Kroměříž zahájena stavba 

bezbariérové přírodovědné učebny spojené se skleníkem. 

 

 

Datum zpracování zprávy: 16. září 2019  

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 7. října 2019  

Datum schválení školskou radou: 8. října 2019 

 

 

 

Podpis ředitelky a razítko školy: 

 


