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Charakteristika školy: 

Škola leží v klidné části města v blízkosti  Květné a Podzámecké zahrady, které byly zařazeny 

do seznamu památek UNESCO. Ve školním roce 2015/2016 ji navštěvovalo 286 žáků, kteří 

byli rozděleni do 13 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. Podporujeme 

rozvoj cizích jazyků, čtenářské a matematické gramotnosti. Anglický jazyk se žáci učí již od 

první třídy jako povinný předmět a angličtina se přirozeně prolíná celou školní výukou. Na 

druhém stupni nabízíme volitelně výuku německého, francouzského nebo ruského jazyka. Ve 

škole působí výchovná poradkyně, metodička prevence, speciální pedagog a tři asistenti 

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

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

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

laboratoř, dílna pro technické práce s keramickou pecí, čítárna a učebna informatiky. Pro 

výuku máme k dispozici  mobilní notebookovou učebnu a budovu školy pokrytou WI-FI síti. 

Žáci prvního stupně mohou navštěvovat školní družinu a pro žáky druhého stupně je určen 

školní klub. Většina tříd je vybavena dataprojektory a některé třídy interaktivními tabulemi. 

Škola je členem sítě škol přidružených k UNESCO od roku 2002. Od roku 2003 patříme škola 

do sítě Zdravých škol (Škol podporujících zdraví). V roce 2010 se stala jako třetí v ČR 

součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol. 
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Zaměření školy v rámci ASPnet:   

Životem školy se průřezově prolínají všechna prioritní témata specifikovaná v Chartě 

přidružených škol UNESCO v ČR, tedy Světové problémy a role systému OSN; Lidská práva, 

demokracie a tolerance; Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví; Životní prostředí  

a udržitelný rozvoj. 

Prioritně se však zaměřujeme na poslední dvě, tj.  

 

 Mezikulturní vzdělávání a světové dědictví; 

 Životní prostředí a udržitelný rozvoj. 

 

 

 

Název dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet:  

ZŠ U Sýpek Kroměříž – škola UNESCO v historickém prostředí památek UNESCO. 

Historické prostředí má potenciál stimulovat každého, bez ohledu na věk nebo socio-kulturní 

původ, aby rozvíjel svou tvořivost, rozumové schopnosti i představivost, aby se aktivněji  

a sebevědoměji zapojil do občanského života a aby zvyšoval své porozumění místnímu, 

přírodnímu, regionálnímu, národnímu i globálnímu prostředí (Attingham Trust 2004, 9).   

Průběh plnění dlouhodobého interdisciplinárního projektu v rámci ASPnet (stručně): 

Dlouhodobý interdisciplinární projekt plníme formou pravidelně se opakujících akcí a formou 

dílčích miniprojektů. Škola se každoročně zapojuje do Týdne škol UNESCO formou 

celoškolních projektů a doprovodných akcí, o nichž informuje ve výročních zprávách  

o činnosti školy v rámci sítě ASPnet za školní rok. V rámci projektu byl například vytvořen 

soubor literárně dramatických představení z historie města Kroměříže, soubor výtvarných děl 

a pracovních listů propagujících památky UNESCO, výstavy a prezentace o světovém 

přírodním bohatství, pracovní listy o přírodě regionu, materiály pro školní naučnou stezku, 

spolupráce na edukačních programech NPÚ, Výtvarné happeningy v parku před školou, 

spolupráce s neúplnými ZŠ a MŠ a mnoho dalších. Místně škola participuje na akcích 

pořádaných městem Kroměříž, spolupracuje s Klubem UNESCO Kroměříž  

a Národním památkovým ústavem – územním odborným pracovištěm v Kroměříži, 

Knihovnou Kroměřížska a mnoha dalšími institucemi. 

  



Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

A. Konkrétní akce: 

1. Týden škol UNESCO věnovaný 700. výročí narození Karla IV. Byl koncipován jako 

soubor následujících aktivit: 

 

1.1 Projektový den přípravy na Výtvarný happening – 13. 5. 2016 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1.2 Výtvarný happening 2016 v parku před školou 

 Ve středu 18. 5. 2016 uspořádala naše škola, která je díky svým aktivitám zařazena 

mezi školy UNESCO, dětský Výtvarný happening. 

 Tématem happeningu bylo 700. výročí narození Karla IV.   

 Park před školou se proměnil v minitržiště se stánky a byl vyzdoben výtvarnými 

pracemi našich žáků a také dětí ze ZŠ a MŠ Rataje, ZŠ a MŠ Bezměrov a MŠ Mánesova 

a odloučené pracoviště Štěchovice.  

 Ve stáncích vyzdobených  symboly středověkých cechů byly pro děti připraveny pestré 

aktivity. 

 Program doplnilo i bohaté kulturní vystoupení. 

 



      

       

      

      

 



2. České korunovační klenoty na dosah 

 Ve čtvrtek 14. 4. 2016 se žáci prvních tříd vydali do Muzea Vyškovska za výstavou 

České korunovační klenoty na dosah s doprovodným edukačním programem. 

 Děti výstavou provázela dobově oděná dáma, mohly si vyzkoušet práci kameníků, 

vitrážistů, vyzkoušet si rytířskou zbroj a dobové zbraně.  

 Každý si na ocelové raznici vyrazil svůj stříbrňák. 

      

 
3. Soutěž Po stopách Karla IV. 

 K  výročí 700 let od narození Otce vlasti, krále českého a císaře Svaté říše římské 

Karla IV. jsme pro žáky 5. – 9. ročníku připravili vědomostní soutěž Po stopách Karla 

IV.  

 Soutěž probíhala od ledna do května 2016. Každý měsíc byly zveřejněny otázky měsíce.  

 Vyhodnocení soutěže proběhlo v červnu 2016. Úspěšní řešitelé obdrželi věcnou odměnu. 

       



B. Dlouhodobé projekty: 

 

 Škola je od r. 2002 zařazena do sítě škol přidružených k UNESCO/ASP UNESCO. 

Aktivně se zapojuje do realizace Týdnů škol UNESCO vyhlašovaných českou komisí 

pro UNESCO.  

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

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

vzdělávacího programu i péče o interiér a vnější prostředí.  

 

 Škola je součástí mezinárodní sítě Bezpečných škol. Celoškolní projekt výchovy  

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

programu. Je založen na peer aktivitách, ve kterých starší žáci učí mladší žáky.  

V závěru školního roku jsme do peer aktivit Bezpečné školy zařadili témata Úrazy letního 

období, Nástrahy počasí, Výlety, Táboření, Cestování a  Nebezpečí u vody. Tentokrát si je 

žáci 9. ročníku zopakovali společně s mladšími spolužáky z 5. ročníku. 

 

 

  



 Škola spolupracuje s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje při realizaci 

výchovně vzdělávacího programu Hasík CZ – výchova dětí v oblasti požární ochrany  

a ochrany obyvatelstva.  

   

V úterý 9. února navštívili děti ve druhých třídách dva členové Hasičského záchranného 

sboru v Kroměříži, vedoucí pracoviště prevence HZS Kroměříž pan mjr. Ing. Bc. Jiří Peřina  

a pprap. Lubomír Jáchim.  Měli pro ně jako každý rok připraven preventivní program 

„Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“, jehož maskotem je dráček 

Hasík. Děti si zblízka prohlédly hasiče v ochranném oděvu, seznámily se s důležitými 

telefonními čísly a dostaly možnost si nacvičit chování v krizových situacích. 

 

 Škola se zapojila do programu Recyklohraní, aneb Ukliďme si svět, který je zaměřený 

na zpětný odběr vybitých baterií a  prohloubení znalostí žáků v oblasti třídění 

a recyklace odpadů. Žáci pravidelně pomáhají se sběrem vršků z PET lahví. Škola je 

členem Klubu ekologické výchovy.  

        

 

  

  



C. Předpokládaný výhled do budoucna: 

Pokračovat v dosavadních aktivitách a plnění interdisciplinárního projektu, dbát na 

naplňování charakteristiky Přidružené školy UNESCO a podmínek přijetí do sítě v souladu 

s Chartou české sítě přidružených škol UNESCO. Spolupracovat s Českou komisí pro 

UNESCO a přidruženými školami ASPnet. Rozšířit spolupráci se školami v zahraničí  

a realizovat nové projekty vzájemné spolupráce se zahraničními školami a s ostatními 

partnerskými institucemi.  

V Kroměříži dne 26. října 2016 

Vypracovala: 

 

 

 RNDr. Eva Šílová, ředitelka školy  


