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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 2019/2020 (stav k 30. 9. 2019)  

 Počet 
tříd/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu /skupinu 

Přepočtený počet          
ped. prac./prac. ŠJ 

Počet žáků 
na ped. úvazek 

1. stupeň 9 204 22,7 11,00 18,55 

2. stupeň 7 131 18,7 12,05 10,9 

Školní družina 4 118 29,5 3,11 37,9 

Školní klub 1 48  0,61  

Školní jídelna  291  4,5  

 

 

Charakteristika školy  
 

Škola leží v klidné části města v blízkosti  Květné zahrady. Ve školním roce 2019/2020 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 učebny fyziky,  

přírodopisu, hudební výchovy, cizích jazyků, výtvarné výchovy, chemická laboratoř, dílna pro 

technické práce s keramickou pecí, čítárna, učebna informatiky a přírodovědná učebna se 

skleníkem. 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/


6 

 

 

2. Vzdělávací program školy 

Výuka ve školním roce 2019/2020 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání Škola pro budoucnost. 

 

 

 

 

Učební plán ve školním roce 2019/2020 

 

Školní rok 
2019/2020 

Týdenní počet hodin v ročníku 

Povinné 
předměty 

1. 2. 3. 4. 5. 

třída třída třída třída třída třída třída třída třída 

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

Počet žáků 24 23 22 19 18 22 22 27 27 

Český jazyk 9 9 9 9 9 8 8 7 7 

Anglický jazyk 1 1 1 3 3 3 3 4 4 

Matematika 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

Informatika        1 1 

Prvouka 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 

Výtvarná výchova 1 1 1 1 1 2 2 2 2 

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

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Celkem 21 22 22 24 24 25 26 26 26 
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Školní rok 
2019/2020 

Týdenní počet hodin v ročníku 

Povinné 
předměty 

6. 7. 8. 9. 

třída třída třída třída třída třída třída 

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

Počet žáků 24 22 15 16 21 15 18 

Český 
jazyk 

5 5 4 4 5 5 5 

Anglický 
jazyk 

3 3 3 3 4 3 3 

Matematik
a 

4 4 5 5 5 5 5 

Informatik
a 

1 1 1 1    

Dějepis 2 2 2 2 1 2 2 

Výchova k 
občanství 

1 1 1 1 1 1 1 

Chemie     2 2 2 

Fyzika 2 2 2 2 2 1 1 

Přírodopis 2 2 1 1 2 2 2 

Zeměpis 2 2 1 1 1 2 2 

Hudební 
výchova 

1 1 1 1 1 1 1 

Výtvarná 
výchova 

2 2 2 2 2 1 1 

Výchova 
ke zdraví 

1 1 1 1 1   

Tělesná 
výchova 

2 2 2 2 2 2 2 

Člověk a 
svět práce 

1 1 1 1 1 1 1 

Volitelné 
př./další 
cizí jazyk 

1 1 2 2 2 2 2 

Celkem 30 30 29 29 32 30 30 
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3. Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  
Vedoucími zaměstnanci jsou ředitelka školy, zástupkyně ředitelky, vedoucí vychovatelka, 

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

a druhého stupně. Ve škole pracuje sedm asistentů pedagoga a dvě školní asistentky. 

Zájmové vzdělávání se uskutečňuje ve školní družině a školním klubu  

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

psycholožky, metodičky prevence, speciální pedagožky, 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 dohlíží 

správce hřiště. 

Přehled zaměstnanců školy 

Pedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2019/2020 

 počet fyzických 
osob 

Přepočtené  
úvazky 

Interní 
zaměstnanci 

36 32,56 

Externí 
zaměstnanci 

0 0,00 

 

Další údaje o pedagogických zaměstnancích ve školním roce 2019/2020 (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 29 

2 zástupkyně ředitelky plný Pedagog, VŠ, M, Inf 29 

5 učitelka  plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 28 

6 vychovatelka plný Pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

7 asistentka pedagoga částečný Pedagog, SŠ, vychovatelství nad 32 

8 vychovatelka částečný Pedagog, VŠ, vychovatelství 3 

9 vychovatelka částečný Soc. pedagog, VOŠ  19 

10 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 32 

11 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 25 

12 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 25 

13 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 4 

14 učitelka plný Pedagog VS, II. stupeň AJ, ČJ 16 
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15 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 21 

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

17 učitelka plný Pedagog, VŠ, Čj, M  3 

18 učitel plný Pedagog, VŠ, TV 21 

19 učitel plný Pedagog, VŠ, AJ 13 

20 učitel plný Pedagog, VŠ, TV 17 

21 učitelka plný Pedagog, VŠ, I. stupeň 11 

22 učitelka plný Pedagog, VŠ,M, tech. před.  25 

23 učitelka plný Pedagog, VŠ, ČJ, VV 28 

24 učitelka plný Pedagog, VŠ, Bi. Ch 27 

25 učitelka plný Pedagog, VŠ, Čj, Hv 32 

26 vychovatelka částečný Soc. pedagog, VOŠ 6 

 asistentka pedagoga částečný Soc. pedagog, VOŠ 6 

27 asistentka pedagoga částečný Pedagog, VŠ, sociální pedagog. 10 

 vychovatelka částečný Pedagog, VŠ, sociální pedagog. 10 

28 asistent pedagoga částečný SŠ 2 

29 učitelka částečný Pedagog, VŠ, I. stupeň 17 

30 učitelka  částečný Pedagog, FJ, D 18 

31 učitelka částečný Pedagog, VŠ, NJ, OV 9 

32  asistentka pedagoga částečný SŠ 2 

33 asistentka pedagoga částečný SŠ 0 

34 asistent pedagoga částečný SŠ 1 

35 učitel plný Pedagog, VŠ 2 

36  psycholog plný Pedagog, VŠ, psychologie 25 

 

 

 

Nepedagogičtí zaměstnanci ve školním roce 2019/2020 

 počet fyzických 
osob 

přepočtené  
úvazky 

Interní 
zaměstnanci 

13 11,85 

Externí 
zaměstnanci 

0 0,00 

 

Další údaje o nepedagogických zaměstnancích ve školním roce 2019/2020 

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 
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9 kuchařka částečný Z 

10 uklízečka částečný ÚSO, ekonomika 

11 hospodářka plný VŠ, ekonomika 

12 školní asistent částečný VŠ, vychovatelství 

13 školní asistent částečný SŠ, oděvní tvorba 

 

 

4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2019/2020 

Zapsaní do 1. tříd 
2019 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2018 

Zapsaní do 1. tříd 
2020 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2020 

22 10 23 38 8 37 
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2019/2020 

Ročník 
Počet žáků 

Celkem 
Prospělo s vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno slovně 

1. 24 24 0 0 0 

2. 45 45 0 0 0 

3. 37 32 5 0 0 

4. 44 36 8 0 0 

5. 54 36 18 0 0 

Celkem 1. stupeň 204 173 31 0 0 

6. 46 25 21 0 0 

7. 31 17 14 0 0 

8. 21 10 11 0 0 

9. 33 4 29 0 0 

Celkem 2. stupeň 131 56 75 0 0 

Škola celkem 335 229 106 0 0 
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Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2019/2020 
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 2 6 4 3 3 18 18 14 14 0 0 

 

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

 

 

Snížené stupně z chování na konci školního roku 2019/2020 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 – uspokojivé 1 0,3 

3 – neuspokojivé 1 0,3 
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Neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020 

 Počet % ze všech zameškaných 
hodin 

1. pololetí 29 0,22 

2. pololetí 28 0,28 

za školní rok 57 0,25 

 

 

 
 
 
Pochvaly a ocenění za školní rok 2019/2020  

Pochvaly třídního učitele získalo v tomto školním roce 29 žáků za vzornou reprezentaci na 

akademii k  80. výročí založení školy, za přípravu choreografie tanečního vystoupení  

k  80. výročí založení školy a pochvaly za vzorný přístup ke studiu a prospěch 

s vyznamenáním. 
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Napomenutí třídního učitele bylo uděleno 4 žákům za opakované porušování školního řádu 

– neplnění školních povinností, nevhodné chování ke spolužákům a nekázeň ve vyučování. 

Důtka třídního učitele byla udělena 3 žákům za soustavné neplnění školních povinností  

a porušování školního řádu. 

Důtka ředitelky školy byla udělena 3 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, 

 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. 
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Údaje o žácích s přiznanými podpůrnými opatřeními 

Míra poskytované podpory Ročník Počet žáků 

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

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

29 

3. stupeň podpůrných opatření 2., 3., 4., 5. 6 

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 

speciálně pedagogické péče a Pedagogické intervence. 
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Škola nabízí žákům 16 + 2 kroužky tematicky zaměřených na celé spektrum potřeb a zájmů 

žáků. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kroužky školní družiny a školního klubu 

Keramika hrou - 3. ročník  

Arteterapie - 1. a 2. ročník 

Výtvarné činnosti - 5. - 9. ročník 

Logopedie - 3 skupiny 

Rozšířená hodina tělesné výchovy pro 1. a 2. ročník 

Rozšířená hodina tělesné výchovy pro 3. a 4. ročník 

Gymnastika 1. a 2. ročník 

Gymnastika 3. a 4. ročník 

Vybíjená - 2. a 3. ročník 

Vybíjená - 4. a 5. ročník 

Přehazovaná 5., 6. a 7. ročník 

Sportovní hry (Florbal) 3., 4., 5. a 6. ročník 

Cvičení z ČJ -  9. ročník 

Cvičení z M -  9. ročník 

Badatelský kroužek - 6. – 9. ročník 

Kluby Cambridge – 4 skupiny 

Kroužky jiných organizací: 

Věda hrou - od 1. ročníku, kroužek jiné organizace 

Flétna pro 1. ročník - ZUŠ 
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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 2019/2020 

- Dopravní výchova 

- Nová cesta 

- Osobnostně - sociální kurz 

- Radnice dětem 

- Den bez aut 

- Účast v MA, ZEM olympiádě 

- Besedy a přednášky- PLANETA ZEMĚ- KOLUMBIE 

- AJ divadlo 

- Divadelní představení- Zlín 

- Přírodovědný klokan, exkurze- PTÁCI-ORNIS 

- Projekt Abeceda peněz 

- Práce Žákovského parlamentu 

- Okresní přebory- minikopaná, florbal, šachy, vybíjená 

- Sběr kaštanů a starého papíru 

- Geometrie v zahradě, Příběh Květné zahrady 

- Nebezpečí kyberšikany 



19 

 

 

- Veletrh práce 

- Návštěva výstavy Sametové revoluce  

- Preventivní programy společnosti D Olomouc, PPP KM- z důvodů epidemické situaci 

byly zrušeny 

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 dokončil dvouleté specializační studium pro metodiky prevence v Přerově 

u společnosti Kappa Help 250. 

 

Další 

Ve své práci pokračuje školní poradenské pracoviště, které využívá písemné měsíční přehledy 

TU o chování a výukových obtížích žáků, díky kterým získává podklady pro svou práci. 

Uskutečňují se schůzky, na kterých probíhá koordinovaná spolupráce a sdílení zkušeností  

v rámci skupiny asistentů pedagoga.  
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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 2019/2020 

 
V oblasti školského managementu 

č. Název akce 
Počet 
účastníků 

Školící instituce s akreditací MŠMT 
Termín 
konání 

Časový 
rozsah 

1. Matriky v systému 
EDOOKIT 

1 
 

Edookit s.r.o., Slavíčkova 827/1a, 
Brno 

12. 9. 2019 
4 

hodiny 

2. 

25. Valné 
shromáždění sítě 
přidružených škol 
UNESCO -ZNOJMO 

2 
 

Česká komise pro UNESCO 
23. 9. – 24. 

9. 2019 
2 dny 

3.  
Národní konference 

Erasmus+/ 
eTwinning 2019 

2 Dům mezinárodní spolupráce Praha 
11. 10. – 
12. 10. 
2019 

2 dny  

4. Změna financování 
regionálního školství 

1 
 

MŠMT 
1. 10. 

2019 
5 hodin 

5. 

Regionální porada 
výchovných poradců 

ZŠ 

1 
 

KPPP, J. A. Bati 5520, Zlín 
23. 10. 
2019 

3 
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. 
Kurz angličtiny – Mírně 

pokročilí I 
6 
 

MAXIMUM, 
jazyková agentura, 

Riegrovo nám. 
182, Kroměříž 

1. 9. 2019 –  
31. 1. 2020 

34 vyuč. 
hodin 

2. 
Didaktické studium cizího 

jazyka - angličtina 
1 
 

Národní institut 
pro další 

vzdělávání 
Olomouc, 

Wellnerova 25 

13. 11. 2019 – 
13. 5. 2020  

60 hodin 

3. 
KAPPA 250 – Studium pro 
školní metodiky prevence 

1 
 

KAPPA-HELP, z.s. 
Kojetínská 382/11 

750 01 Přerov 

září 2019 –  
prosinec 2019 

48 hodin 

4. Projekt Hasiči pro školy 
1 
 

Hasičský 

záchranný sbor 

Zlínského kraje – 

Krajské ředitelství, 

por. Ing. Adam 

Fuksa 

18. 9. 2019 6 hodin 

5. Schůzka vychovatelek ŠD 
1 
 

Knihovna 
Kroměřížska 

3. 9. 2019 3 hodiny 

6. 
Pracovní setkání školních 

metodiků prevence z okresu 
Kroměříž 

1 
 

KPPP a ZDVPP Zlín, 
pracoviště 
Kroměříž 

24. 9. 2019 3 hodiny 

7. Toulavým autobusem 
1 
 

EU, Operační 
program výzkum, 

vývoj a vzdělávání, 
Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání 
v ORP Kroměříž II, 

číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0009596 

1. 10. 2019 8 hodin 

8. 
Výuka STEM ve školách  

a v inovativním mimoškolním 
výukovém prostředí 

2 
 

Mezinárodní 
konference 

projektu ARTIFEX, 
Erasmus+ 

16. 10. 2019 5 hodin 

9. Kritické myšlení 
2 
 

EU, Operační 
program výzkum, 

vývoj a vzdělávání, 
projekt 

„Implementace 
Krajského akčního 

7. 10. 2019 7 hodin 
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plánu rozvoje 
vzdělávání pro 

území Zlínského 
kraje“ číslo 
projektu: 

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

10. 
Metodická podpora při řešení 

krizových situací ve škole 
1 
 

EU, Operační 
program výzkum, 

vývoj a vzdělávání, 
Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání 
v ORP Kroměříž II, 

číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0009596

PaedDr. Mgr. 
Facová 

21. 10. 2019 4 hodiny 

11. 
Setkání kroměřížských 

školních psychologů 
1 
 

MěÚ KM,  
PhDr. Mižigar 

  23. 10. 2019 3 hodiny 

12. 
Cesta pedagogického hrdiny 

aneb líný učitel ve výuce 
1 
 

Vzdělávací 
agentura Mgr. 
Jitka Blechová 

19. 11. 2019 6 hodin 

13. Ladění básní II 
1 
 

EU, Operační 
program výzkum, 
vývoj a vzdělávání 

21. 10. 2019 5 hodin 

14. 
Motivační setkání vyučujících 
cizích jazyků, německý jazyk 

1 
 

Národní institut 
pro další 

vzdělávání 
6. 11. 2019 8 hodin 

15. 
Badatelsky orientovaná 
hodina fyziky 

1 
 

EU, Místní akční 
plán rozvoje 

vzdělávání v ORP 
Kroměříž II, číslo 

projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0008582 

18. 11. 2019 3 hodiny 

16. Sportuj ve škole 
1 
 

Asociace školních 
sportovních klubů 

ČR 
21. 11. 2019 3 hodiny 

17. 
Žáci se SVP v inkluzívním 

vzdělávání 
1 
 

Vzdělávací 
agentura Mgr. 
Jitka Blechová 

12. 11. 2019 8 hodin 

18. Čtenářství jako postoj 
2 
 

EU, Operační 
program výzkum, 

vývoj a vzdělávání, 
projekt 

„Implementace 

20. 11. 2019 8 hodin 
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Krajského akčního 
plánu rozvoje 
vzdělávání pro 

území Zlínského 
kraje“ číslo 
projektu: 

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

19. 
Konference „Nebojme se 

etické výchovy III.“ 
1 
 

EU, Operační 
program výzkum, 
vývoj a vzdělávání, 
Místní akční plán 
rozvoje vzdělávání 
v ORP Kroměříž II, 
číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0009596 

26. 11. 2019 3 hodiny 

20. 
Inkluzivní vzdělávání žáků  
s poruchou autistického 
spektra v základní škole 

1 
 

Vzdělávací 
agentura Mgr. 
Jitka Blechová 

2. 12. 2019 6 hodin 

21. 
Intenzivní setkání školních 

psychologů 
1 
 

ŠKOPS 29. 11. 2019 7,5 hodin 

22. 
Tvořivá geometrie na II. stupni 

ZŠ 
1 
 

EU, Operační 
program výzkum, 

vývoj a vzdělávání, 
projekt 

„Implementace 
Krajského akčního 

plánu rozvoje 
vzdělávání pro 

území Zlínského 
kraje“ číslo 
projektu: 

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

27. 11. 2019 4,5 hodiny 

23. 
Setkání sekce ZŠ PK ICT 

kompetence 
1 
 

EU, Operační 
program výzkum, 

vývoj a vzdělávání, 
projekt 

„Implementace 
Krajského akčního 

plánu rozvoje 
vzdělávání pro 

území Zlínského 
kraje“ číslo 
projektu: 

CZ.02.3.68/0.0/0.0 

14. 1. 2020 4,5 hodiny 
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/16_034/0008497 

24. 
Kurz angličtiny – Mírně 

pokročilí II 
1 
 

MAXIMUM, 
jazyková agentura, 

Riegrovo nám. 
182, Kroměříž 

1. 2. 2020 –  
30. 6. 2020 

34 vyuč. 
hodin 

25. ABAKU ve výuce matematiky 
4 
 

EU, Operační 
program výzkum, 

vývoj a vzdělávání, 
Místní akční plán 

rozvoje vzdělávání 
v ORP Kroměříž II, 

číslo projektu: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0
/17_047/0009596 

3. 2. 2020 4 hodiny 

26. 
Práce s tělem u dětských 

klientů 
1 
 

ŠKOPS ve 
spolupráci 
s Odborem 

školství a kultury 
v Otrokovicích, 

Mgr. Martin 
Hofman 

6. – 7. 2. 2020 16 hodin 

27. Tvorba klimatu ve škole 
2 
 

Vzdělávací 
agentura Mgr. 
Jitka Blechová 

20. 2. 2020 8 hodin 

28. 
Certified Microsoft Innovative 

Educator program 
19 

Microsoft 
Educator Centre 

4. 6. 2020 2 hodiny 

29. 
Jak pracovat s metodikou 
dopravní výchovy pro ZŠ 

2 
 

Centrum 
dopravního 

výzkumu, v.v.i., 
Ministerstvo 

dopravy 

20. 5. 2020 2 hodiny 

30. 
Didaktické studium cizího 

jazyka - angličtina 
1 
 

Národní 
pedagogický 
institut ČR 

13. 11. 2019 -  
13. 5. 2020 

60 hodin 
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Ostatní zaměstnanci 

č. Název akce 
Počet 

účastníků 
Školicí instituce 

s akreditací MŠMT 
Termín konání 

Časový 
rozsah 

1. 
Cestovní náhrady v praxi 
příspěvkových organizací 

1 
 

ANAG spol. s r. o., 
Mgr. et Mgr. Karla 

Maderová 
Voltnerová 

24. 9. 2019 6 hodin 

2. 
Změna financování 

regionálního školství 
1 
 

MŠMT 1. 10. 2019 5 hodin 

3. 
Účetnictví příspěvkových 

organizací v roce 2020 
2 
 

Ing. Ivana 
Netoušková, Oblá 
39, Brno, účetní 

poradenství 

11. 3. 2020 4 hodiny 

4. 
Konzultace pro žadatele k výzvě 

č. 02_18_063 a 02_18_064 – 
ŠABLONY II 

1 
 

Národní 

pedagogický 

institut ČR, krajské 

pracoviště Zlín, 

Potoky 267 

19. 3. 2020 5 hodin 
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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 analýzu pohybových předpokladů a doporučení vhodných sportů, mají 



27 

 

 

možnost získat Olympijský diplom. Motivujete děti k všestrannému rozvoji pomocí 

Odznaků všestrannosti, které mohou získat.  
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9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí  

 
Ve škole v tomto školním roce nebyla  provedena inspekční činnost vedená Českou školní 
inspekcí.  
 

10. Základní údaje o hospodaření školy  

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

 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů  
 
 
Školní rok 2019/2020: 
 

 Zahájili jsme činnost 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 vybudována nová bezbariérová přírodovědná 

učebna spojená se skleníkem. Projekt je zaměřen na rozvoj klíčových kompetencí žáků.  

 

Průběžné projekty  

 

 e-Twinning -  komunikační platforma, přes kterou mohou žáci z různých evropských 

zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své 

nápady. 

 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. 

 Recyklohraní -  je školní recyklační program, který vznikl pod záštitou MŠMT České 

republiky. Jeho cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů  
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a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných 

elektrozařízení. 

 

 

12. Údaje o spolupráci při plnění úkolů ve vzděláváni   
 
 

Děkujeme všem se školou spolupracujícím subjektům a organizacím za spolupráci ve 

školním roce 2019/2020. 

 

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 napomáhala ORP Kroměříž i v tomto 

školním roce 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, 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 žáků 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. 
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14. Závěr výroční zprávy  
 

Ve školním roce  2019/2020 jsme se zaměřili na kvalitu poskytovaného vzdělávání a kvalitu 

výchovné práce školy. Celoroční aktivní práce žáků 9. ročníku na e-Twinningovém projektu 

Jumping Into Writing byla ohodnocena Cenou kvality. Na Národní konferenci e-Twinningu  

v Ostravě ji 10. 10. 2019 převzala Mgr. Lenka Rygálová.  

Během podzimu školního roku 2019/2020 se celá škola se zapojila do přípravy oslav  

80. Výročí založení školy a dne 28. listopadu 2019 jsme uspořádali školní akademii 

v prostorách Domu kultury. Mezi hosty byli zástupci města Kroměříž, bývalí pedagogičtí  

i nepedagogičtí pracovníci školy, rodiče, a také bývalí i současní žáci. Součástí oslav byla 

výstavu žákovských prací. Školní akademie přilákala velké množství diváků. Celý pořad nabídl 

zpěv, tanec, hru na hudební nástroje, pohybově – dramatická vystoupení nebo cizojazyčnou 

pohádku. Dlouhotrvající potlesk byl zaslouženou odměnou nejen účinkujícím dětem, ale  

i jejich učitelům. 

V tomto školním roce jsme zahájili realizaci projektu   OPVVV Šablony II: Rozvoj kompetencí 

k podnikavosti, iniciativě a kreativitě žáků, díky kterému jsme získali personální podporu 

dvou školních asistentek, pokračujeme v doučování žáků ZŠ ohrožených školním 

neúspěchem, v činnosti Klub zábavné logiky a deskových her, svou činnost zahájil Klub 

badatelský.  Získali jsme podporu ICT vzdělávání – zakoupení 60 ks žákovských tabletů  

po jejich využívání ve výuce od září šk. roku 2020/2021. V Klubech Cambridge se žáci ve 

čtyřech věkových skupinách připravovali na Cambridgeské zkoušky pro děti – Cambridge 

Young Learners English Test, kterých se dobrovolní zájemci v červnu zúčastnili a získali 

Cambridgeské certifikáty.  

Škola, která je součástí sítě škol přidružených UNNESCO ČR, zrealizovala v tomto roce projekt 

k 350. výročí úmrtí Jana Ámose Komenského. Žáci 6. ročníku se zabývali jeho životem  

a dílem.  Nejprve zpracovávali různé texty a nashromáždili velké množství informací. Dále si 

své vědomosti ověřili formou tzv. únikové hry, kterou hráli ve dvojicích. Nakonec každý z nich 

zpracoval alespoň jeden projektový výstup. Někdo sestavil životopis, další myšlenkovou 

mapu, jiný stránku obrázkového vícejazyčného slovníku. Někteří žáci dokonce zpracovali 

interaktivní mapu míst, kde Komenský žil a působil, nebo si troufli na imaginární rozhovor  

s Učitelem národů.   
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U příležitosti Mezinárodního roku zdraví rostlin jsme uspořádali výstavu odrůd jablek  

z domácího pěstování bez chemických přípravků. Ve školní družině výstavu doplnili 

výtvarnými pracemi se stejnou tématikou. Na školní nástěnce bylo také k prostudování 

mnoho zajímavých informací o pěstování, škůdcích, původních odrůdách i výživových 

hodnotách jablek. Celá výstava odstartovala další aktivity, mimo jiné jsme zapojili i naše paní 

kuchařky.  

Pesticidy, škůdci, plevele a zavlečené organismy se pro žáky II. stupně staly hlavními tématy 

při vyplňování pracovních listů. Informace žáci hledali v knihách, učebnicích a na internetu. 

Zjištěné údaje pak ověřovali přímo na rostlinách rostoucích ve školním areálu.  

Od poloviny března byla škola mimořádným opatřením uzavřena a prezenční forma 

vzdělávání přešla na formu distanční. Během distančního vzdělávání jsme se postupně 

sjednotili na využívání komunikační platformy Edookit a Office 365. Tyto dvě platformy se 

stanou pro naši školu základními i v příštím školním roce. Kromě off-line a on-line 

distančního vzdělávání asynchronního typu jsme postupně přešli i na synchronní formu on-

line výuky. Rozvrh on-line výukových lekcí, při kterých se žáci s učiteli setkávali ve virtuální 

učebně, měli žáci předem zveřejněn na našich webových stránkách. V tomto období jsme 

tedy získali cenné zkušenosti z oblasti využívání ICT a on-line komunikace. 

Z pohledu materiálně-technického jsme v tomto školním roce z větších akcí např. zakoupili 

60 ks ipadů pro žáky, zrealizovali vymalování všech tříd a vybraných školních prostor, byly 

provedeny nátěry zárubní a doprovodné zednické práce.  Byly pořízeny nové sedací koutky 

na pavilonu I. stupně a byla opravena cvičná kuchyňka. Bylo pořízeno obložení v učebně 

informatiky, nová šatna uklízeček, rozšířena policová část školní knihovny. 

Datum zpracování zprávy: 16. září 2019  

Datum projednání na poradě pracovníků školy: 5. října 2020  

Datum schválení školskou radou: 6. října 2020 

Podpis ředitelky a razítko školy:             

 


