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Dostává se Vám do rukou almanach s informacemi o tom nejdůležitějším, co se 

u nás událo za posledních pět let a vzpomínkami na významné události a 

zajímavosti z historie školy.  

Děkujeme tímto všem, kteří se jakoukoliv formou podíleli na jeho tvorbě.  

Redakční tým také děkuje všem, kteří nám zaslali dobové materiály, ale z důvodu 

obsáhlosti jsme nemohli všechny použít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redakce: Mgr. Bohumila Bartáková, Helena Brnulová, Roman Daněk, Mgr. 

Zdeněk Moštěk, Mgr. Veronika Pálková, Mgr. Taťána Zlámalová.  

Fotografie: Helena Brnulová, Roman Daněk,  Mgr. Ladislava Kotačková, Silvie 

Vrágová a fotoarchiv školy. 
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Milí čtenáři, 
v roce 2021 si připomínáme 65. výročí zahájení výuky na 

naší škole - tehdy Jedenáctileté SŠ JAK.  

Až od 1. 9. 1976 zde začíná fungovat samostatná ZŠ Pod 

Vinohrady, tehdy pod názvem II. ZŠ. 

Při této příležitosti je možnost ohlédnout se a bilancovat 

uplynulé období. Aktuální úspěchy a výsledky školy 

potvrzují, že na pětašedesátiletou tradici navazujeme 

zdařile i v současnosti. 

Připravili jsme pro vás tento almanach, který mapuje nejen 

historii školy, ale i shrnuje významné události, zajímavosti a úspěchy poslední let. 

  

Naše škola prošla řadou proměn, které jsou nejvíce viditelné na jejích budovách. 

Nová fasáda, okna a střechy vytvořily ze školy dominantní stavbu celého sídliště.  

Vnitřní vybavení po řadě rekonstrukcí obsahuje 13 odborných učeben, 

vybavených moderní didaktickou technikou, škola má přístup k internetu ve 

všech prostorách. 

Nákladnou modernizací prošly i prostory školní jídelny a zázemí kuchyně, 

obměnil se i kolektiv pracovnic, který při přípravě jídel postupuje podle 

nejnovějších trendů zdravého stravování. 

Chceme neustále držet krok s dobou, proto kromě technického vybavení 

klademe velký důraz na komunikaci s žáky a rodiči. 

K dříve používaným webovým stránkám školy a emailové poště jsme zavedli 

interaktivní platformu Edupage, při distanční výuce využíváme aplikaci Teams. 

  

Můžeme se pochlubit dlouhodobě pestrou činností školní družiny a širokou 

nabídkou zájmových kroužků, bohatá je nabídka mimoškolních akcí.  

O letních prázdninách jsme uspořádali 14 ročníků Sportovního příměstského 

tábora, přes složité kovidové podmínky proběhly vloni „Vzdělávací dny“ a letos 

nabídneme dětem prázdninové vyžití formou „Letních kempů“. 

Naší podpory si velmi váží ve Zlínské ZOO, které jsme za posledních 13 let poskytli 

361 tisíc z našich vánočních vystoupení. 

Mimořádný ohlas má zřízení „Kytarové školy“, kterou navštěvovalo v průběhu 

roku 105 žáků a 35 dětí na prázdninovém Kytarovém kempu. 

Při škole od roku 1996 působí sportovní klub 1. AC, který ve svých oddílech 

připravuje na 140 dětí na soutěže ve florbalu a aerobiku.  
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Sportu se věnujeme velmi intenzivně a jsme i mimořádně úspěšní.  Sportovní 

přípravu dětí ale neděláme na úkor vzdělávání, ale v době mimo vyučování, díky 

zapáleným pedagogům a trenérům i o víkendech a prázdninách. 

Vztah dětí k pohybu formujeme jejich zapojením ve sportovních kroužcích ŠD již 

od 1. třídy, na 2. stupni pokračujeme v činnosti sportovních tříd, které jsou 

otevřeny v každém ročníku. 

Naše práce s talentovanými sportovci byly po zásluze oceněny nominací 7 

chlapců a 4 děvčat do reprezentačního týmu Zlínského kraje na letní Olympiádu 

dětí a mládeže 2017 v Brně a 6 chlapců a 7 děvčat na Olympiádu 2019 do Liberce. 

Naši žáci získali řadu kolektivních i individuálních ocenění až na republikové 

úrovni, výčet nejvýznamnějších najdete v dalším textu. 

  

Veřejností je ZŠ Pod Vinohrady vnímána jako sportovní, ovšem prioritou naší 

školy je kvalitní výchovně vzdělávací proces, v duchu našeho ŠVP  -  „Škola pro 

všechny“. 

Těší nás výsledky na sportovním poli, zaznamenáváme ale i četné úspěchy v 

dalších oblastech. Kladné hodnocení získáváme pravidelně od SPC za vynikající 

práci s integrovanými žáky i za realizaci preventivního programu. 

O kvalitě výchovně vzdělávacího procesu svědčí rovněž kladná hodnocení 

inspekce a kontrol, ale i výsledky přijímacích zkoušek a stabilní naplněnost školy, 

což potvrzuje dobrou pověst školy i kvalitní práci učitelů. 

  

Tvář školy a její úspěšnost tvoří především pedagogický sbor, proto chci 

poděkovat všem současným, ale i bývalým kolegům a zaměstnancům naší školy 

za práci, kterou napomohli tvořit výše uvedený obraz ZŠ Pod Vinohrady. 

Mgr. Zdeněk Moštěk, ředitel školy 
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Historie školy 

Historie naší základní školy začíná 1. 9. 1956, kdy byla slavnostně otevřena její 

budova, tehdy pod názvem Jedenáctiletá střední škola J. A. Komenského. Prvním 

ředitelem byl Josef Pavel, zástupci ředitele byli jmenováni Otakar Zapletal a Alois 

Pazdera. 

O dva roky později byla škola přejmenovaná na Dvanáctiletou střední školu a 

zavedením předmětu základy výroby (stavební, strojírenské a zemědělské) byla 

spojena s praxí. 

Ve školním roce 1961/1962 byla škola rozdělena na dva typy: 

a) Střední všeobecně vzdělávací škola J. A. Komenského, jejímž ředitelem 

zůstal Josef Pavel, 

b) Základní devítiletá škola v čele s ředitelem Aloisem Pazderou. 

Jedenáctileté spolužití střední a základní školy v této budově skončilo ve školním 

roce 1966/67, SVVŠ se v červnu začíná stěhovat do města, do budovy bývalé 

reálky na ulici Komenského (dnešní Gymnázium J. A. K), kde ještě zůstávají dva 

ročníky strojní průmyslovky. Studenti stále docházejí  do odborných poslucháren 

Fy, CH, Bi v naší budově, někteří profesoři vyučují skoro celý úvazek v budově 

ZDŠ. Poslední třídy SVVŠ úplně odešly ve školním roce 1968/69, v této budově 

zůstává ZDŠ se 33 třídami a ředitelem Stanislavem Laksarem. 

Školní rok 1970/71 přinesl další změnu, tentokrát byla budova rozdělena na dvě 

základní školy, III. a IV. ZDŠ. V budově na náměstí Vítězného února, nynějším 

Mariánském náměstí, se v té době tísnily také dvě ZDŠ – I. a II. Nikde není 

uvedeno, proč k tomuto dělení došlo, nedostatek prostor to nevyřešilo. 

Ředitelkou III. ZDŠ  se 17 třídami byla jmenována Marie Křivdová, ředitelkou 

IV. ZDŠ s 16 třídami se stala Naděžda Ondrůšková. 

Po odchodu Marie Křivdové do funkce okresní školní inspektorky ve školním roce 

1974/75 se stává ředitelkou Anna Kolísková. Ředitelem IV. ZDŠ byl o rok později 

jmenován Josef Buchta. 

Školní rok 1976/77 přináší reorganizaci škol a úplně novou dislokaci učitelů. 

Vznikají tři základní školy – ve městě, na sídlišti a nově postavená budova Na 

Výsluní, slavnostně otevřená 1. 9. 1976. 
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Naše škola – II. ZDŠ začíná pracovat pod vedením Anny Kolískové. Během roku 

však tato odchází do funkce okresní školní inspektorky, ředitelem se stává Josef 

Buchta. 

Po politických změnách ve státě v roce 1989 dochází také ke změnám ve škole. 

Od 1. 1. 1990 nastupuje krátkodobě nový ředitel Ctibor Boráň, od září 1990/91 

je jmenován ředitelem školy Karel Máťa. O rok později Karel Máťa odchází na 

Okresní školský úřad v Uherském Hradišti a ředitelkou školy se stává  Jitka 

Jančová. V následujícím školním roce 1992/93 se opět mění vedení, v květnu 

1993 se stal ředitelem Zdeněk Moštěk a školu vede doposud. Do školního roku 

2005/2006 působily ve vedení školy dvě zástupkyně Blažena Chovancová a Marie 

Josefíková. Od následujícího školního roku byla zástupkyní Blažena Chovancová 

a od školního roku 2019/2020 je zástupcem Martin Šubík.  

 

 

Škola při slavnostním otevření 1. 9. 1956 
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Stručná chronologie školy  

Druh školy Období Ředitel Zástupce 

Jedenáctiletá 
střední škola 

1956 - 1958 Josef Pavel Otakar Zapletal  
Alois Pazdera  
 

Dvanáctiletá 
střední škola 

1958 - 1960 Josef Pavel Otakar Zapletal  
Alois Pazdera  

Dvanáctiletá 
střední škola 

1960 - 1961 Josef Pavel Otakar Zapletal 
Bohuslav Semela  

SVVŠ 1961 - 1962 Josef Pavel Bohuslav Semela 

Základní 
devítiletá škola 

1961 - 1962 Alois Pazdera Stanislav Laksar 

SVVŠ 1962 - 1963 Josef Pavel Stanislav Jura 

Základní 
devítiletá škola 

1962 - 1963 Stanislav Laksar Vlasta Mikulcová 
Ladislav Urbánek  

Základní 
devítiletá škola 

1963 - 1970 Stanislav Laksar Vlasta Mikulcová 
Otakar Zapletal  

III.ZDŠ  
IV.ZDŠ 

1970 – 1971 Marie Křivdová 
Jindřich Ludvík 

Otakar Zapletal 
Vlasta Mikulcová 

III.ZDŠ  
IV.ZDŠ 

1971 – 1972 Marie Křivdová 
Naděžda Ondrůšková 

Otakar Zapletal 
Vlasta Mikulcová  

III.ZDŠ  
IV.ZDŠ 

1972 - 1973 Marie Křivdová 
Naděžda Ondrůšková 

Dana Čajčíková 
Vlasta Mikulcová 
 

III.ZDŠ  
IV.ZDŠ 

1973 – 1974 Marie Křivdová 
Josef Buchta 

Anna Kolísková 
Vlasta Mikulcová  

III.ZDŠ  
IV.ZDŠ 

1974 – 1975 Anna Kolísková 
Naděžda Ondrůšková 

Josef Buchta  
Vlasta Mikulcová 

III.ZDŠ  
IV.ZDŠ 

1975 - 1976 Anna Kolísková 
Josef Buchta 

Jiljí Sedlář  
Vlasta Mikulcová  

II. ZDŠ 1976 - 1977 Anna Kolísková  
Josef Buchta 

Jiljí Sedlář 
Dana Čajčíková  

Základní škola 1977 – 1980 Josef Buchta   Jiljí Sedlář 

Základní škola 1980 – 1981 Josef Buchta Zdena Najmanová 
 

Základní škola 1981 – 1984 Josef Buchta Zdena Najmanová 
 Jana Prachařová 

Základní škola 1984 – 1989 Josef Buchta Jana Prachařová 
Ludmila Bařinková  
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Základní škola 1989 – 1990 Josef Buchta Blažena Chovancová  
Jana Prachařová 

Základní škola 1. 1. 1990 Ctibor Boráň Blažena Chovancová 
Jitka Jančová  

Základní škola 1990 - 1991 Karel Máťa Blažena Chovancová 
Jitka Jančová 

Základní škola 1991 - 1993 Jitka Jančová Blažena Chovancová 
Marie Josefíková 

Základní škola 1993 - 2006 Zdeněk Moštěk Blažena Chovancová 
Marie Josefíková  

Základní škola 2006 - 2019 Zdeněk Moštěk Blažena Chovancová 

Základní škola 2019 - 2021 Zdeněk Moštěk Martin Šubík 

 

Charakteristika školy 

Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420 je 

příspěvkovou organizací a vykonává činnost plně organizované 

základní školy, školní družiny, školního klubu a školní jídelny. 

Škola je úplná s devíti postupnými ročníky, na 1. stupni se 

otevírají zpravidla dvě paralelní třídy v jednom postupném 

ročníku, na 2. stupni tři.  

Kapacita školy je 485 žáků, školní družiny 150 žáků a školního 

klubu 250 žáků a kapacita školní jídelny 650 jídel. V současné době se počet žáků 

pohybuje kolem 450.  

Areál školy skýtá velmi dobré možnosti pro rozmanité činnosti školní družiny, pro 

tělesnou výchovu i pro zájmové kroužky školního klubu. Školní družina se nachází 

v areálu školy a je oddělena od hlavní budovy školním hřištěm a školní zahradou.  

Na škole ve školním roce 2020/2021 působilo 32 učitelů, 5 vychovatelek školní 

družiny a 4 asistentky pedagoga. Na 1. stupni se v 11 třídách vzdělávalo 212 žáků, 

na 2. stupni ve 12 třídách 237 žáků.  

Velmi důležitou součástí školy jsou i správní zaměstnanci. Jmenovitě jsou to 

hospodářka Dagmar Řezníčková, školník Luděk Beníček, čtyři uklízečky, vedoucí 

školní jídelny Silvie Vrágová a pět kuchařek. 
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Proměny školy  

V průběhu let škola postupně procházela většími či menšími úpravami. Od 1. září 

1993 se rozšířila o přístavbu s kuchyní, jídelnou, kmenovými třídami a třemi 

odbornými učebnami. 

O dva roky později pak vzniká sportovní areál s umělým povrchem.  

Ve školním roce 1997/98 se zavádí čipový způsob objednávání obědů a buduje 

se nové hřiště s barevnými prolézačkami u školní družiny, které jsou později  

nahrazeny bezpečnějším dřevěným hradem. V tomtéž roce vzniká Školská rada.

  

Dne 1. 1. 2002 škola přechází do právní subjektivity. 

Z bývalých dílen je vybudována počítačová učebna a nově je zřízena učebna pro

výuku cizích jazyků.  

V roce 2003/2004 jsou drátěné kóje šaten nahrazeny uzamykatelnými šatními 

skříňkami. 

V následujícím školním roce proběhla během prázdnin rekonstrukce odpadů a 

WC v hlavní budově. Je zřízena druhá počítačová učebna v přízemí školy.  

V roce 2005/2006 proběhla rekonstrukce tělocvičny a fasády školy. Do provozu 

je uvedena multimediální učebna MM1, dnešní učebna dějepisu. 

Od školního roku 2007/2008 začínáme pracovat podle námi vytvořeného  

Školního vzdělávacího programu (ŠVP) „Škola pro všechny“.  

V roce 2009 prošly inovací webové stránky školy www.zsvin.cz a zavádí se 

elektronická žákovská knížka. 

Během prázdnin 2009/2010 byly v rámci projektu „S Evropou naplňujeme odkaz 

Komenského“ vybudovány tři specializované učebny – pro výuku cizích jazyků, 

informatiky PC3 a další multimediální učebna MM2 (dnešní hudebna).  

V témže roce byla na zahradě školní družiny zřízena s podporou Nadace DKS 

environmentální učebna a v roce 2013 školní arboretum, venkovní učebna a 

lanové hřiště. 

V roce 2010 započala 1. fáze rekonstrukce školy zateplením a výměnou oken na 

přístavbě a před prázdninami 2011 pokračovaly práce na hlavní budově. 

Významnou rekonstrukcí prošly učebny zeměpisu, chemie a přírodopisu.  

http://www.zsvin.cz/
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Od školního roku 2015/2016 mají žáci možnost pracovat s iPady, které byly do 

školy pořízeny v rámci projektu Výzva 56. 

A modernizuje se i v dalších letech. I přes covidovou epidemii se ve školním roce 

2020/2021 podařilo vytvořit nové učebny, moderní dílny a krásnou cvičnou 

kuchyni. V přízemí hlavní budovy vznikla nová jazyková učebna a učebna 

přírodovědy. 

Díky rekonstrukci se zvětšily prostory malé tělocvičny a sklepní prostory se 

proměnily ve světlé učebny  - „Dílny – sklep“ a malý sál s pěti stoly pro stolní 

tenis. Velký dík patří těm, kteří na tom mají největší podíl. Jsou to páni 

učitelé Roman Daněk, Rasťo Jankula, Tomáš Králík, Petr Novotný, Jakub Smítal a  

školník Luděk Beníček.  

Je třeba také připomenout celkovou rekonstrukci školní serverovny a celé 

počítačové sítě. Pořídili jsme si další iPady pro žáky a vyměnilo se počítačové 

vybavení ve všech třídách a v počítačové učebně PC3. Nově jsou všechny třídy 

vybaveny ethernetovými zásuvkami a velkými chytrými televizory. 

Návštěvníky školy jistě upoutá originální výtvarné zpracování dveří odborných 

učeben a malby na chodbách školy, které s velkým umem a precizností vytvořila 

paní učitelka Ladislava Kotačková. 
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Jak se proměnila škola během covidu 

Z Brodského zpravodaje – květen 2021  

Když se vloni na jaře poprvé uzavřely školy a začala distanční výuka, ocitly se 

prakticky všechny školy v situaci, kdy většina pedagogů byla i nadále plně 

vytížena a díky distanční výuce jim práce ještě přibylo, což se ovšem tolik 

netýkalo učitelů tělesné, hudební a výtvarné výchovy. 

„Přemýšlel jsem, jak to udělat, aby i tito učitelé byli vytížení a zároveň vytvořili 

něco smysluplného pro školu. Nabízela se možnost realizovat úpravy 

dlouhodobě nevyužitých prostorů, což ovšem vyžadovalo náročnou manuální 

práci. Společně jsme se sešli, dohodli a zahájili akci, která začala v dubnu 2020 a 

probíhá v době uzavření školy doposud,“ vzpomíná ředitel Zdeněk Moštěk, 

kterého přístup a pracovní nasazení kolegů velmi mile překvapilo. 

„Výtvarnice Laďka Kotačková se začala realizovat ve výzdobě školy. Nejprve 

výtvarně zpracovala dveře odborných učeben a teď postupně maluje obrázky na 

zdi chodeb,“ dává konkrétní příklad ředitel. Dlouhatánské a kdysi chladné školní 

chodby i mnohá zákoutí, která dříve bývala temná, i když se v nich svítilo, získaly 

a získávají vzdušný a veselý ráz. 

„Partu šesti zaměstnanců, která odvádí největší množství práce, tvoří tři 

tělocvikáři, doplnění dalšími dvěma kolegy a školníkem. Jsou to všechno chlapi a 

ti to vzali opravdu od podlahy,“ vysvětluje ředitel Moštěk. 

Přesněji řečeno, vzali to od sklepů. Léta nevyužívané prostory byly plné 

nejrůznějších věcí a vyřazeného materiálu a kdysi se sem prostě „uklidily“.  

Nejprve museli sklepy vyklidit a vyvézt dva plné kontejnery a poté dvě místnosti 

proměnili k nepoznání. Z tmavých, neútulných a do té doby jen skladovacích 

prostor vznikly místnosti, které budou sloužit žákům. 

 „Máme od léta 2020 čtyři nové odborné učebny, které se realizovaly díky grantu, 

který pomohlo získat město. Jednou z nich je dílna, ale je to učebna pro 

teoretickou výuku a jemné technické činnosti, kde se nedá řezat, brousit nebo 

natírat. Proto jsme potřebovali ještě jednu dílnu pro tyto práce, kde budou 

svěráky, pilky, dláta a další nářadí, “ vysvětluje Zdeněk Moštěk. 

A tak se na to výše zmínění pánové vrhli. Osekali zdi, obložili je, položili novou 

podlahu, vymalovali a také vyrobili pracovní stoly. Staré železné konstrukce 

natřeli, koupili OSB desky a vše smontovali. Stejným postupem pak vznikla ve 

vedlejší místnosti zbrusu nová herna na stolní tenis s pěti stoly. 
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Ale to ještě není všechno. Ze dvou třetin už je hotová i nejnáročnější a dlouho 

plánovaná akce – rozšíření malé tělocvičny, která v roce 1994 vznikla z původní 

jídelny. Za ní bylo 40 m2 nevyužitého prostoru, odděleného příčkami. To všechno, 

včetně podlah, učitelé se školníkem vybourali a vyvezli opět dva kontejnery 

stavební suti a odpadu. Teď sami montují sádrokartonové příčky, sami tmelí, 

sádrují, brousí, malují, natírají. Jen úplně odborné práce – zednické, podlahářské, 

elektrikářské a vodařské, udělají profíci. 

 

Protože si vedeme stavební deník, víme, že naši chlapi na těchto rekonstrukcích 

odpracovali už více než 1 200 hodin a ještě nekončí. Kdybychom si objednali tyto 

práce, které jsme realizovali vlastními silami, u odborné firmy, tak při hodinové 

sazbě jen 250 Kč/hodinu lze lehce spočítat, kolik jsme vlastně díky našim 

učitelům ušetřili. Vždyť oni udělali práce za nejméně 300 tisíc korun,“ pochvaluje 

si ředitel a dodává, že chlapy tyto práce, kde je za nimi vidět výsledek a budou 

sloužit žákům, opravdu baví. A nejen vnitřní, ale i venkovní prostory, především 

před školou, se proměnily. Zmizely staré keře, je upravený terén, zasazené nové 

rostliny, vznikly dvě skalky.         

„Mám opravdu radost, že je tu při těchto pracích příjemná, až rodinná atmosféra 

a že paradoxně „kvůli kovidu“, ale hlavně díky pracovitosti a zápalu učitelů, se 

nám podařilo zvelebit kus školy a navíc ušetřit i nemalé finanční prostředky.“ 

Stejné poděkování a uznání si ale zaslouží pedagogové, kteří kvalitně provádí naši 

hlavní činnost - distanční výuku a práci s dětmi,“ uzavřel Zdeněk Moštěk. 
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Pedagogický sbor  ZŠ Pod Vinohrady 

2020/2021 
1. řada zleva: Roman Daněk - Tv, Inf Rastislav Jankula - Tv, Vkz, Luděk Beníček - 

školník, Taťána Zlámalová – výchovná poradkyně, Čj, D, Vko, Zdeněk Moštěk – 

ředitel, Z, Tv, Martin Šubík – zástupce ředitele, Aj, Inf, Petr Novotný – metodik 

prevence, třídní 6. B, Př, Ch, Vkz, Tomáš Králík - třídní 6. A, Z, Tv, Jakub Smítal - 

třídní 8. C, Čj, Vko, Hv 

2. řada zleva: Petra Šmídová - třídní 4. B, Pavla Michalčíková - třídní 6. C, Čj, AJ, 

Petra Hrabovská - třídní 5. B, Př, Vko, Jitka Vráblíková - třídní 1. B, Helena 

Brnulová – asistent pedagoga, Markéta Budinová - třídní 3. B, Jolana Slováková - 

třídní 3. A, Kateřina Štefánková -  speciální pedagog, třídní 7. C, Dě, Miroslava 

Babulová - třídní 4. A, Eva Vrbová - třídní 5. C 

3. řada zleva: Darina Vaňková - třídní 9. C, Rj, Aj, Hv,  Ladislava Kotačková - Vv, 
Rj, Ilona Kratěnová - asistent pedagoga, vychovatelka ŠD, Veronika Pálková – 
metodik ICT, F, Inf, Markéta Jílková – Vv, vychovatelka ŠD.  Silvie Hudečková - 
třídní 2. B, Jana Janíčková - třídní 9. A, Čj, Nj, Hana Dvořáková - třídní 9. B, Př, 
Vko, Ivana Píšková - třídní 7. B, M, F, Iva Frenzlová - třídní 8. B, M, F 
 
4. řada zleva: Šárka Meindlschmidová - třídní 8. A, M, Tv, Dagmar Mandíková - 
vedoucí ŠD, Aneta Šupinová – vychovatelka ŠD, Beata Slavíčková - asistent 
pedagoga, vychovatelka ŠD, Bohumila Bartáková – Čj, Aj, Milena Dědková - třídní 
1. A, Marcela Hauerlandová - třídní 2. A, Marie Jurásková - asistent pedagoga, 
Dagmar Řezníčková - hospodářka, Vladimíra Chmelařová - třídní 7. A, Z, Tv 
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Vzpomínáte rádi?  
 Vzpomínky. Vynořují se ze zákoutí paměti, někdy cíleně a jindy znenadání 

oživeny vůní, pocitem, záběrem z filmu, situací, relací v rádiu či setkáním s jiným 

člověkem. Najednou jsou tady. Cukání koutků, úsměv,  teplo a hřejivý pocit. 

Vzpomínáš, jak jsme tenkrát…  

Byla jsem oslovena, abych  zavzpomínala na dobu mé učitelské profese. Budu 

toho schopna? Trochu se toho obávám. Co když si jako naschvál nebudu moci na  

nic pěkného vzpomenout?  

Sedím ve ztichlé třídě. Děti jsou doma. Tento týden totiž takzvaně rotujeme. 

Obrazovky počítačů nahrazují přímá setkání učitelů s žáky. Ticho pomalu polyká 

celou budovu. Jen klapot bot paní uklízečky a hluk vozíku, který veze, oznamují, 

že tu nejsem úplně sama. Počítače, obrazovky televizních přijímačů, iPady, 

vizualizéry, dataprojektory a flash disky s emaily rodičů nahradily starou 

dřevěnou tabuli a křídu.   

Občas mne na ulici pozdraví mladí lidé, maminka s kočárkem, muž středního 

věku. Odkud mne všichni znají? Jejich tváře si nemohu vybavit, ani jména. A 

tehdy si vždy říkám: „Asi můj bývalý žák anebo žákyně.“ Já vím, nemohou vypadat 

stejně. Bylo jim šest anebo sedm let, když jsme se poprvé setkali a nyní je jim 

alespoň o třicet více.  

Byla jsem dost vlídná, pracovitá, empatická, náročná, přísná? To zhodnocení by 

bylo na nich. Já mohu jen říci, byla jsem prostě jejich paní učitelka. Když jsem 

nastupovala po školách v okolí do ZŠ Pod Vinohrady, byla jsem jednou 

z nejmladších. Malý kabinet pro první stupeň na přístavku budovy a v něm mé 

nové kolegyně – elegantní Jana Maštalířová, tajemná a šaramantní Inka 

Tomanová, veselá Věrka Hrachovinová zvaná Hráška, příjemná Jana Klíčová a ta, 

co nezkazila žádnou legraci - Olga Hyráková. Přijaly mne mezi sebe, radily a 

pomáhaly. Prostor pro výuku poskytovala školní družina a později hlavní budova 

školy. Ráno školáci a paní učitelka a odpoledne paní vychovatelky a jejich 

svěřenci a svěřenkyně – naši společní žáci.   

Zdá se mi to jen pár let, ale zdání klame. Těch let uplynulo hodně a já se stávám 

pomalu ale jistě jednou z těch nejstarších.  

 

Zeptala jsem se svých kolegů, co se jim při vzpomínání vybaví jako první.  

Tady jsou vzpomínky některých kolegů… 
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Já nejvíce vzpomínám na lyžařské zájezdy.  

Pro mne je pěkné vzpomenout si na společné oslavy našich kulatin.  

Mně se vybavil zájezd do Vídně.  

Vzpomínám na společnou návštěvu muzikálu v Praze. Jen cesta do Prahy byla 
velká zábava. Což teprve to krásné představení.  

Ty výtvarné práce se jim opravdu povedly, můžeme je se ctí vystavit v muzeu JÁK, 
ostudu si tím rozhodně neuděláme. A těch výstav jsme si mohli dovolit hned 
několik.  

Máme úžasné sportovce, dělají nám radost a čest. A že jich byla dlouhá řada.  

Ani recitátoři, zpěváci, nadaní studenti nám nechybí a v minulosti nechyběli.  

Tak vám se chce spát, no to by opravdu nešlo. Jedno kolečko kolem hřiště vám 
jistě zlepší náladu a mně taky. A po prokrvení usínajících mozků (po obědě se 
není čemu divit) se soustředěnost přece jen významně polepšila.  

Měl jsem rád Den učitelů. Tento svátek nám umožňoval potkat staré kamarády 
a na všechno si znovu zavzpomínat.   

 

Co nejvíce lidem utkvělo v myslích? Mně se zdá, že jsou to vzpomínky hlavně na 

vzájemná setkání, vzpomínky na chvíle, které lidi sbližují. Totiž vzpomínky na 

okamžiky, kdy jsme spolu tvořili, smáli se a bylo nám spolu dobře, protože 

přátelství, úcta a důvěra mají pořád svoji velkou hodnotu a mít mezi sebou pěkné 

vztahy  a setkávat se s dobrými lidmi je to, co my lidé nepřestaneme nikdy hledat.  

Tak pěkné vzpomínání. Za všechny pracovité kolegy, kteří se snažili a snaží 

předávat žákům nejenom vědomosti a dovednosti, ale také kus sebe. 

 

 

Mgr. Jitka Vráblíková 
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Řekli nám… 

Mgr. Marie Josefíková (působila na škole v letech 1977 – 2006, 

zástupkyně ředitele) 

Několik ohlédnutí za uplynulými léty strávenými v této škole:  

Ohlédnutí první: Šedesátá léta. 

Budova voní novotou, stojí na kopci trochu opuštěně, v okolí 

ještě není žádná výstavba ani vzrostlá zeleň. Trávím zde tři roky 

svých středoškolských studií. Se třídou se scházíme dodnes na 

(ne)pravidelných srazech. Zavzpomínáme si na své profesory, 

dávné zážitky, léta mládí. 

Ohlédnutí druhé: Rok 1977. 

1. září toho roku nastupuji do této budovy jako učitelka, aprobace český jazyk – 

francouzský jazyk. Tehdy ještě netuším, že se zde zdržím téměř 30 let, do roku 

2006. 

Ohlédnutí třetí: Kabinet češtiny. 

Tuto místnost obloženou až po strop regály knih (s výjimkou velkého plakátu 

Karla Gotta nad stolem kolegyně – jeho velké obdivovatelky) jsem měla moc 

ráda. Stoly byly zavaleny stohy sešitů, jejichž oprava patřila k denním 

povinnostem každé češtinářky. Sedělo nás tu vždycky několik, probíraly jsme 

pracovní i soukromé záležitosti. Nejraději jsem měla pohled z okna – dole 

upravená zahrada a květiny, v dálce pak Bílé Karpaty v mracích, mlze či slunci. Na 

tomto místě jsem strávila mnoho času až do 90. let, kdy jsem přesídlila do 

přízemí, do kanceláře zástupce ředitele. 

Ohlédnutí čtvrté: Kroužky. 

Většina učitelů bývala zapojena do odpolední zájmové činnosti. Škola nabízela 

žákům aktivity sportovní, přírodovědné, já jsem vedla kroužek čtenářský. Do 

tohoto kroužku chodili vybraní žáci se zájmem o knížky, četbu a práci s jazykem. 

Vrcholem naší činnosti byly dva výlety. Jeden do televizního studia Brno, kde 

jsme se účastnili soutěže A-Z kvíz Junior. Tehdy nás uvítala mladičká Eva 

Machourková, která pořad moderuje dodnes. 

Druhý výlet – do Prahy – byl ukončením celoroční soutěže o našem městě a díle 

Komenského. Byli jsme pozváni na vyhodnocení soutěže, které proběhlo na 
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Hradě. První cenu jsme sice nezískali, ale zažili jsme krásné chvíle se zábavným 

pořadem, kde vystupovali známí umělci, zpívalo duo Vodňanský – Skoumal. Také 

jsme dostali vstupenky na představení na Nové scéně ND.  

Za tři desetiletí se stala spousta událostí, lavicemi prošly stovky žáků. Těší mě, 

když se s nimi potkávám na ulici, v kancelářích, obchodech, ordinacích. Přátelský 

úsměv a pozdrav je vždy příjemnou připomínkou časů uplynulých a vzpomínkou 

na práci, která mi přinesla hodně radosti a dobrých pocitů.  

 

 

Mgr. Blažena Chovancová (působila na škole v letech 1981 – 2019, 

zástupkyně ředitele) 

Vážené kolegyně, vážení kolegové, 

dovolte mně touto cestou vyjádřit svůj velký obdiv k Vaší práci v „době 

covidové“. Bylo to pro Vás určitě velmi psychicky náročné.  

Přeji Vám, do snad už klidnější doby, hlavně hodně pevného zdraví a psychické 

pohody. 
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Mgr. Milada Hřibová (působila na škole v letech 1981 – 2007) 

 Jak vzpomínáte na školu? 
Do této nové školní - tehdy moderní - budovy jsem poprvé 
vstoupila jako žákyně páté třídy v roce 1956. Absolvovala jsem 
zde základní docházku i SVVŠ.  
Po sedmnácti letech jsem se do téže budovy vrátila jako učitelka. 
Za dobu mé nepřítomnosti se změnilo hlavně okolí školy. Byly 
postaveny nové paneláky a hlavně zde byla pouze základní škola 
a zvýšil se počet žáků. 

 
Na co ráda vzpomínáte? 
Byl zde dobrý kolektiv učitelů. Vzpomínám hlavně na setkání s kolegyněmi a 
kolegy při oslavách "kulatých" narozenin nebo zájezdy a společná posezení při 
různých příležitostech. 
 
Máte nějaké veselé historky? 
Veselých historek bylo mnoho. Někdy si žáci připravili i překvapení pro učitele. 
Měli jsme psát slohovou práci. Seznámila jsem žáky s tématem "Jak jsem se 
polekal" a otevřela jsem třídní knihu, kam mně někdo dal gumového hada, takže 
jsem se polekala nejdřív já za velkého nadšení dětí. 
 
Kuriózní omluva? 
Žák přišel do školy s patnáctiminutovým zpožděním s omluvou, že jim nezvonil 
budík. Když promluvil, bylo jasné, co ho zdrželo - cigareta. 
 
Jaká byla vaše poslední třída? 
Ráda bych vzpomněla na moji nejlepší třídu, která končila devátou třídu ve 
školním roce 1998/99.Byla to třída nejen prospěchově výborná, sportovně 
nadaná, ale vytvořili si výbornou partu a dodnes si organizují setkání, na které 
jsem i zvána. 
 
Jaký zajímavý dárek jste dostala? 
Nešlo o dárek, ale o způsob předání. Před lavicemi stála velká krabice od ledničky 
převázaná stuhou. Když jsem ji rozvázala a otevřela, byla v ní schovaná žákyně    
a držela v ruce květinu v krásném keramickém květináči. 
 
Myslím si, že mi bylo mezi dětmi i kolegy dobře, i když se někdy i nějaká chybička 
vloudila. 
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Mgr. Dana Dědáková (působila na škole v letech 1977 – 2014) 

Jak vzpomínáte na školu? 

Byla to i pro mne škola života. Poznala jsem zde mnoho 

různých zajímavých lidí. 

Na pohodové žáky a kolegy učitele. Na společné výlety, 

exkurze, soutěže. 

Můžete se s námi podělit o „historky z natáčení“?  (školní perličky) 

Bylo jich mnoho. Třeba z fyziky: Svislý směr určuje kulovnice. Ze zeměpisu: Na 

poušti roste písek. 

Pamatujete se na nějakou kuriózní omluvu nebo nečekanou situaci? 

Žák se omlouval, že se nemohl připravit do hodiny, protože mu sešit sežral pes.  

Který žák se vám vryl do paměti? 

Nejméně si učitel pamatuje žáky průměrné, pak ty výborné a nejvíce 

problémové, protože jim musí věnovat nejvíc úsilí. 

Jaká byla vaše poslední třída? 

Nejlepší vztahy byly vždy se žáky, se kterými učitel strávil nejvíce času. Často žáci, 

kterým jsem byla třídní učitelkou nebo žáci, které jsem učila třeba od čtvrté nebo 

páté třídy. 

Jaký zajímavý dárek od dětí jste dostala? 

Nejlepší dárky byly přáníčka od srdce, které žáci sami vyrobili. 

Nejlepší výlet? 

Bylo jich mnoho a všechny byly fajn. Za všechny nejlepší byl výlet s mojí třídou a 

třídou paní učitelky Chupíkové na koních. 
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Mgr. Miroslava Chupíková (2000 – doposud, uvolněná funkce, nyní 

starostkou obce Rudice) 

 Jak vzpomínáte na školu? 

Na naši školu vzpomínám moc ráda. Vždycky mě příjemně zahřeje u srdce, když 

školu vidím nebo o ní čtu v novinách.   

Na co rádi vzpomínáte? 

 Vzpomínám na všudypřítomný pocit pospolitosti, na úsměvy dětí i kolegů. 

Vzpomínám na vtipálky i nerudníky, vzpomínám na společné akce, na úsilí nás 

všech, aby z žáků něco bylo. A také na dobré jídlo v naší jídelně.   

Který žák se vám vryl do paměti?  

Hodně žáků si nosím s sebou. Teď ve svém novém působišti se často setkávám v 

pracovní oblasti s našimi absolventy. Mohu upřímně prohlásit, že jsem na ně 

pyšná.  

Jaká byla vaše poslední třída?   

Moje poslední třída byla fajn. Zažili jsme společně hodně hezkých chvil a také 

trochu toho trápení, které k výchově patří. 

Jaký zajímavý dárek od dětí jste dostala?  

Každý dárek je zajímavý, protože je darován ze srdce. Dárky si schovávám a pečuji 

o ně, jako o krásnou hortenzii, která mě každý rok potěší záplavou modrých 

květů. Na školu nejde nemyslet. Dalším hezkým dárkem byla figurka mé osoby 

jako víly k zavěšení na vánoční stromeček. Datováno tak před dvaceti kily. :-)  

Nejlepší výlet?  

Pro mě byl nejlepší každý. Na každý jsem se těšila, každý řádně připravila, 

abychom si ho všichni užili a něco nového se dozvěděli.  
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Mgr. Jarmila Muchová (působila na škole v letech 1963 – 2001) 

Paní učitelka Jarmila Muchová nastoupila již ve svých 20 letech na Základní školu 

Pod Vinohrady v Uherském Brodě a té zůstala věrná až do odchodu do důchodu. 

Vystudovala tělesnou výchovu a ruský jazyk, oba předměty celou dobu učila, ale 

její srdeční záležitostí byl tělocvik.  U dětí byla velmi oblíbená, vždy kamarádská, 

se smyslem pro humor, ale přitom důsledná a žáky respektovaná.  Připravovala 

děvčata na soutěže v gymnastice, atletice i míčových hrách, pravidelně se 

zúčastňovala s žáky všech sportovních soutěží. V době Spartakiád byla okresní 

koordinátorkou skladeb starších žákyň, stála u zrodu prvních lyžařských kurzů 

v 70. letech, které pak roky organizovala a vedla. Převážnou část svojí 

pedagogické praxe při výuce tělocviku absolvovala ve složitých podmínkách, kdy 

musela den co den zvládnout hodiny TV s více než 30 žáky na jedné polovině 

tělocvičny.   

Především ale zůstala nesmazatelně zapsaná v srdcích generací žáků a rodičů, ale 

i kolegů jako kantorka s přátelským a přitom profesionálním přístupem. Svým 

příkladem ovlivnila také celou současnou generaci tělocvikářů na ZŠ Pod 

Vinohrady a její bývalí kolegové Vlaďka Chmelařová, Šárka Meindlschmidová, 

Tomáš Králík a Zdeněk Moštěk jí  za společně strávené roky v kabinetu TV i touto 

cestou děkují a přejí pevné zdraví. 

 
 

Foto z ocenění nejlepších učitelů v červnu 2019, kde si za čtyřicetiletou vynikající 

práci převzala paní Muchová cenu z rukou pana starosty Uh. Brodu. 
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Ze ZŠ Pod Vinohrady do reprezentace a do světa   

Naší školou prošly hráčky, které se v posledních letech výrazně prosadily nejen 

na republikové, ale i na mezinárodní úrovni. Jedná se především o florbalistky, 

které začínaly ve sportovních třídách ZŠ Pod Vinohrady a v SK 1. AC Uherský Brod. 

Hanka Koníčková se řadí mezi světovou ženskou florbalovou elitu. Dlouhodobě 

se objevuje v nominaci české reprezentace, se kterou získala na Mistrovství světa 

dvakrát bronzovou medaili, za juniorky i za ženy. S barvách klubu NST 

Lappeenranta vyhrála v sezóně 2015/2016 nejvyšší finskou ligu. O dva roky 

později vyhrála s Vítkovicemi českou extraligu, když vstřelila vítězný gól 

v prodloužení Superfinále. V sezóně 2019/2020 hrála ve špičkovém švýcarském 

týmu, Kloten – Dietlikon Jets, který byl tou dobou druhým nejlepším týmem 

v Evropě, nyní obléká dres švýcarských Red Ants. 

Ivana Šupáková odehrála velkou část svojí kariéry ve Vítkovicích, kde strávila 8 

let. Celkem 6 x se probojovala do Superfinále ženské extraligy, což je český rekord 

v počtu účastí jedné hráčky. S vítkovickým týmem se jí podařilo 3x vyhrát českou 

nejvyšší soutěž, v roce 2019 rozhodla Superfinále hattrickem. Jejích florbalových 

kvalit si všimli i reprezentační trenéři a od roku 2018 bývá pravidelně 

nominována do národního týmu, se kterým startovala v roce 2019 na Mistrovství 

světa. Od roku 2020 hraje ve švýcarském ZUG United. 

Barbora Sedláčková nastupovala v ženské florbalové extralize za FBC Ostrava a 

Židenice. V roce 2018 získala v dresu české reprezentace bronzovou medaili na 

Mistrovství světa juniorek ve Švýcarsku, když v zápase o 3. místo proti Polsku 

pojistila výhru brankou na 3:1. 
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Naši prvňáčci -  1. A a 1. B ve školním roce 2020/2021. 
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Království I. stupně 

V  letech 2016 – 2021 prošlo školními lavicemi naší ZŠ Pod Vinohrady velké 

množství žáků. Už od 1. třídy se děti jednu hodinu týdně seznamují s cizím 

jazykem – angličtinou. Učí se základům psaní, čtení a počítání. Už od 1. třídy se 

děti jednu hodinu týdně seznamují s cizím jazykem – angličtinou. Učí se základům 

psaní, čtení a počítání. Do týdenního rozvrhu jsou zařazeny 2 hodiny prvouky. 

Děti se vyučují také hodině tělesné výchovy, pracovní a výtvarné výchovy. 

Počínaje 1. třídou mají děti možnost navštěvovat hodinu nepovinného předmětu 

náboženství s milým vedením Dagmar Nedvídkové z Římskokatolické farnosti 

Neposkvrněného početí Panny Marie v Uh. Brodě. Děti v podobném režimu 

pokračují ve druhém ročníku, navíc v jednom pololetí se zapojují do plaveckého 

výcviku  v místním aquaparku Delfín, v němž pokračují i ve třetím ročníku.  Ve 

třetích třídách začínají děti intenzivněji studovat anglický jazyk – jsou mu 

věnovány tři hodiny v týdnu. Přistupuje nově jedna hodina informatiky, kde se 

děti učí základy ovládání informačních technologií. Protože naše škola má nově 

vybudované odborné počítačové učebny a je vybavena iPady, mohou si děti vše 

vyzkoušet. Od čtvrté třídy se v rozvrhu objevují po dvou hodinách přírodovědy a 

vlastivědy. Čtvrťáci se pravidelně účastní výuky dopravní výchovy, jejíž součástí 

je i praktická část na dopravním hřišti se závěrečným testováním a možným 

získáním průkazu cyklisty. Páťáci jsou v rámci vlastivědy zapojení do soutěže 

„Poznej svoje město“ pořádané Uherskobrodskými Patrioty, ve kterém 

pravidelně získávají umístění na předních místech.   

Žáci I. stupně se věnují skupinové práci a podílejí se na různých projektech. Do 

školy si zveme lektory, kteří nám přibližují vědu hravou formou a nechávají nás 

nahlédnout do tajemství fyzikálních a chemických pokusů. V hodinách 

matematiky se zapojují „prvostupňáci“ do matematické soutěže Klokan, 

v informatice plní úkoly Bobříka informatiky. Pravidelně navštěvují při svých 

přírodovědných toulkách ZOO Zlín, se kterou naše škola spolupracuje v rámci 

sponzorství zvířat. Neodmyslitelnou součástí jsou koncerty pořádané Filharmonií 

Bohuslava Martinů ve Zlíně.  Rádi vybíráme z nabídky programů Knihovny Fr. 

Kožíka v Uh. Brodě, Domu kultury Uh. Brod či kina Máj. Třídy se zapojují do akcí 

pořádaných městem Uh. Brod – Den Země nebo Den bez aut. V návaznosti na 

výukové bloky se dostaneme i do nejbližšího okolí, např. při návštěvách  

Archeoskanzenu Modrá nebo skanzenu Rochus. Dokonce vyjíždíme i do 

vzdálenějších vzdělávacích institucí v Brně, jako je např. VIDAcentrum, 

Planetárium a hvězdárna na Kraví hoře nebo muzeum Anthropos. Vedeme děti 



27 
 

k péči o své zdraví a klademe důraz na důležitost prevence -  na škole se pořádají 

besedy zaměřené na zdravou výživu (Zdravá 5) a zdravé zuby. Ve vánočním čase 

školou chodí Mikuláš s družinou tvořenou žáky z vyšších ročníků a děti se těší 

také na prosincové Vánoční koncerty, kde každá třída předvede, co se během 

podzimu naučila. Výtěžek z lístků pak putuje jako sponzorský dar do zlínské ZOO. 

Pokud situace dovolí, v  zimním období organizujeme Lyžáček - výjezd pro zdatné 

lyžaře pod vedením paní učitelky Šmídové nebo bruslíme a soutěžíme na bruslích 

v soutěži pod názvem Bruslička. Umělecky nadané děti se mohou prezentovat 

v recitační soutěži pořádané paní učitelkou Hauerlandovou a pod taktovkou paní 

učitelky Vrbové děti předvádí svůj um v přehlídce zpěváčků Zazpívej slavíčku. 

Pravidelně k nám zavítají na návštěvu noví předškoláci se svými učitelkami z MŠ.  

V našich plánech se objevují akce jako Bramborový den, Jablíčkový den, 

Kaštánkový den, Šípkový den, Medový nebo Fazolový den. Každý rok své 

celoroční pracovní úsilí korunujeme třídním výletem do všemožných koutů 

blízkého i vzdálenějšího okolí za poznáním i za zábavou, do přírody nebo 

k historickým cílům.  

V letech 2019/2020 jsme vybavili každou třídu I. stupně notebookem a velkou 

televizí. Nová technika se stala přínosným a důležitým médiem ve všech 

hodinách. Všechny ročníky pracují mimo jiné s digitálními výukovými materiály – 

učebnicemi a pracovními sešity, které zkvalitňují dětem práci v hodinách a velmi 

usnadnili práci pedagogů v období distanční výuky.   

Zatím poslední změna čekala na žáky po návratu z distanční výuky. Všechny 

chodby a zákoutí I. stupně nám příjemně vymalovala paní učitelka Kotačková. 

Mgr. Petra Hrabovská
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Doba nejen covidová na I. stupni  

Školní rok 2020 – 2021 byl opravdovou zkouškou pro děti i jejich učitele.   

Vše začalo ukázkově. Do 11 tříd zasedlo celkem 212 spokojených a zase o chlup 

větších dětí, z toho 33 natěšených prvňáčků. Ti se v prvních dnech pomalounku 

seznamovali se svou třídní učitelkou a spolužáky a nenápadně nasávali první 

školní dovednosti. Současně jsme všichni po očku sledovali, kterak se po naší 

vlasti a za hranicemi šíří další vlna nám již dobře známého coronaviru.  

Slovo stokrát skloňované se nějak natrvalo uhnízdilo v našich slovnících a začalo 

řídit naše životy. Na začátku října přišla z míst nejvyšších zpráva, kterou jsme sice 

očekávali, ale nikdo ji nechtěl slyšet oficiálně a s konečnou platností – od 14. října 

se zakazuje osobní přítomnost žáků ve školách. A protože už jsme měli zkušenost 

z jara předchozího roku, nikdo hlasitě nejuchal, neslavil, neradoval se. Každý už 

tak nějak tušil, co to všechno obnáší. Vezmi si všechno do posledního sešitu, 

učebnice a pracovního sešitu ze školy, protože začínáme éru distanční výuky a 

datum návratu do lavic není psáno ani ve hvězdách!  

Spojení přes program Skype bylo vystřídáno platformou Teams, což se ukázalo 

jako trefa do černého. Vlastně  jsme nastoupili do rozjetého vlaku. První 

počítačové dovednosti jsme získali v jarní vlně, takže jsme je jen oprašovali a 

navazovali na ně. Štěstí přeje připraveným, ale na všechno se připravit prostě 

nedá. Slabý signál, přetížená wi-fi, nefungující mikrofon, rozbitá kamera, jeden 

počítač pro celou rodinu, sestra u vedlejšího stolu v pokojíčku, pes toužící po 

pomazlení nebo neúnavně zvonící pošťák, to všechno se stalo neodmyslitelnou 

součástí našeho distančního vzdělávání. Věty jako: „Neslyším vás!“ „Hrozně se 

sekáte!“ „Nevidím sdílenou obrazovku!“ „Mně kvíz nepřišel!“ „Mě někdo 

odpojil!“ „A co teď vlastně děláme?“ „Na které jsme straně?“ se staly zkouškou 

trpělivosti a pevných nervů nejednoho pedagoga.  

Vtipné hlášky přicházely i od rodičů. Past v podobě zapnutého mikrofonu, o 

kterém se uživatel domníval, že je vypnutý, orosila nejedno rodičovské čelo.  U 

nejmenších dětí se parťákem při distanční výuce psaní, čtení a počítání stal 

většinou někdo z rodičů. Těm patří dík za to, že naši nejmenší žáčci nezůstali moc 

pozadu. Obzvlášť složitá byla situace v rodinách, kde se rodič pobývající doma 

musel starat o prvňáčka a zároveň o malinkého sourozence, jenž vyžadoval 

stálou pozornost. Potom se někdy mohlo stát, že si takový „opuštěný“ prvňáček 

místo počítání do desíti hrál na Batmana a nenechal se ani po opakované výzvě 

vyrušit. Odrostlejší „prvostupňáci“ vše zvládali jen s drobnou pomocí dospělých.   
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Krátký návrat k normálu nastal v období Vánoc, kdy nám epidemiologická situace 

dovolila pozdravit se naživo mezi zdmi naší školy. Po vánočních prázdninách 

ovšem nastal další zlom, který nás opět na dlouhý čas uvěznil před monitory 

počítačů, tabletů a mobilů.  Upřímně je potřeba si říct, že i v covidové škole platí 

stará pravda, že vše zlé je k něčemu dobré. Ano, dětem chyběli spolužáci a jejich 

třídní učitelé, učitelům chyběly děti i kolegové, komplikace s technikou nám 

často vháněly slzy do očí nebo nás dokázaly vzteky rozžhavit do ruda. Covid nás 

také okradl o školní vánoční koncert, výlety, exkurze, koncerty, divadla a 

sportovní zápasy. Na druhou stranu jsme dostali příležitost utvrdit se v tom, že 

společně zvládneme překonat i velké překážky a že si dokážeme vzájemně 

pomoci a poradit. Ujistili jsme se, že škola (a hlavně ta naše) je prostě fajn a my 

všichni se do ní moc těšíme! Tuhle skutečnost by si ještě před rokem těžko 

někteří připustili.  Covid nás také naučil větší upřímnosti – už ze sebe neděláme 

mrtvé brouky, když jsme na výuce. Pokud něco nevíme, tak se přihlásíme a vždy 

to řekneme. Z počátku totiž někteří měli tendenci svalovat vinu na výpadky 

signálu a jiné technické závady, ale vše bylo odstraněno kouzelnými slovíčky 

„Omlouvám se, nevím odpověď.“ „Omlouvám se, nedávám pozor.“ „Omlouvám 

se, odešel jsem od počítače a nezeptal jsem se.“   

Posun k normálu znamenaly velikonoční prázdniny, po kterých jsme zahájili na 

prvním stupni rotační výuku – tedy střídavé vyučování, kdy byli žáci jeden týden 

prezenčně ve škole a druhý týden se učili distančně z domu. Vše bylo opět 

podmíněno přísnými hygienickými nařízeními v podobě pravidelného testování 

a nošení chirurgických roušek po celou dobu výuky. Z tohoto důvodu někteří žáci 

do školy nenastoupili. U nás to bylo 10 žáků, kteří zůstali na distanční výuce.  

Každým dnem jsme vyhlíželi návrat k běžnému provozu, tedy návratu všech žáků 

do školy bez distanční výuky.   

Mgr. Petra Hrabovská 
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Projekt ZDRAVÍ  ve 2. A a 2. B – že by se učili budoucí lékaři? 
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Představujeme II. stupeň 

Na II. stupni pravidelně naplňujeme tři třídy v každém ročníku. K tomuto počtu 

významnou měrou přispívá zejména znovuotevření sportovních tříd, stalo se tak 

ve školním roce 2014/2015. Do školy začínají přicházet děti z okolních škol, 

zejména z Újezdce, Havřic, Drslavic a Hradčovic. Ve školním roce 2020/2021 se 

na 2.  stupni vzdělávalo 237 žáků.  

Děti se po přechodu na II. stupeň seznamují s novými vyučujícími i s novými 

odbornými učebnami. Kromě jazykových jsou to zejména učebny fyz iky                     

a chemie, přírodopisu, zeměpisu, dějepisu, informatiky, hudební výchovy                  

a výtvarné výchovy.  

Ve školním roce 2020/2021 nám přibyly nové krásné učebny pro výuku 

pracovních činností (dílny a kuchyňka), které ovšem z důvodu uzavření školy 

dlouho čekaly na své zahájení provozu. 

Od 7. třídy si děti volí ze dvou cizích jazyků, německého a ruského, a vybírají si ze 

široké nabídky volitelných a nepovinných předmětů. 

Děti se rády účastní různých vědomostních a sportovních soutěží. Pravidelně se 

zapojujeme do olympiád z českého a anglického jazyka, biologické a dějepisné 

olympiády, matematické olympiády a rovněž Pythagoriády, Matematického 

klokana, Přírodovědného klokana, logické olympiády a soutěže v Programování, 

Bobřík informatiky a Hour of Code (Hodina kódu), 3D modelování a tvorby 

modelů pro 3D tisk na naší tiskárně. Oslovují nás taktéž literární a výtvarné 

soutěže. 

Zapojujeme se i do podpory životního prostředí sázením stromů a účastí na akci 

ke Dni Země. Úspěšná byla také akce na podporu Fair Trade produktů formou 

vlastnoručně připravených dobrot, které žáci přinesli do školy a před školou ve 

stínu košaté třešně pak s učiteli ochutnávali. Když se sejde výborná skupina 

nadšených dětí a učitel, který toto nadšení podporuje, je o úspěch postaráno. 

Zajímavá je i spolupráce mezi prvním a druhým stupněm, kdy si žáci II. stupně 

připravují pro mladší spolužáky prezentace a vlastně si tak zkouší, jaké to je být 

učitelem. 

Kromě toho jsou součástí výuky lyžařské výcviky, exkurze, školní výlety                              

a rozmanité besedy. Velmi oblíbenou je např. exkurze do předvánoční Vídně.  

Žáci II. stupně jsou postupně připravováni na volbu střední školy. I proto jsme 

rádi přijali nabídku místních středních škol na spolupráci v projektu Sdílených 

dílen. Děti docházely do COPT nebo do SPŠOA a pod vedením zkušených mistrů 

vyráběli jednoduché výrobky. SOU zase pořádá oblíbenou akci Řemeslo má zlaté 
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dno, kde se žáci osmých tříd seznámí formou hry se všemi řemesly, které škola 

vyučuje. Zájemci o studium na gymnáziu se pro změnu mohou na Gymnáziu JAK 

v Uherském Brodě stát na zkoušku středoškoláky v rámci projektu „Jeden den 

středoškolákem“.  

Trendem při volbě školy jsou zejména maturitní obory, na které pravidelně 

nastupuje kolem 70 – 80% žáků. Od roku 2015 žáci pro přijetí na maturitní obor 

konají Jednotnou přijímací zkoušku společnosti Cermat, a to z českého jazyka               

a matematiky. To, že jsou naši žáci úspěšnými studenty středních škol a že mnozí 

dále pokračují ve studiu na vysokých školách, nás nesmírně těší. 

 

  

        

 

        

 

Fotky představují práci našich žáků II. stupně v hodinách výtvarné výchovy a 

oslavu Sto let republiky. Při té příležitosti žáci připravili pro celou školu v přízemí 

hlavní budovy výstavku svých prací a ochutnávku oblíbených jídel prezidentů T. 

G. Masaryka a V. Havla. 
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 Fair Trade školní happening 10. 5. 2018        

 

Světový den Downova syndromu aneb Ponožkový den – 21. 3. 2019 
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Úspěchy našich žáků 

2016/2017 
1. místo pro kolektivní práci žáků II. stupně v krajské soutěži „Země očima dětí a 

fantazie“ 

2. místo v krajském kole Staň se architektem – 3D počítačová grafika Ondřej Kunc 

9. B 

  

 

2017/2018 
1. místo v okresní soutěži Biologické olympiády Tarja Bujáčková 7. C 

1. místo v soutěži „Poznej své město“  Barbora Šťávová z 5. B  

2. místo v soutěži „Poznej své město“  Erik Balada z 5. A 

Úspěšní řešitelé okresního kola Matematické olympiády – Petr Meindlschmid 6. 

A, Petr Svoboda 9. B a Zdeněk Preč 9. B a Pythagoriády – Michal Vrána a Jiří Preč 

oba 5. ročník. 
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2018/2019 
8. místo v republice v soutěži Programování (kategorie Olympiáda) – Tomáš 

Novák 8. B (foto vlevo dole) 

6. místo v krajském kole Biologické olympiády Tarja Bujáčková 8. C 

1. místo v okresním kole Počítačové grafiky Nicol Szkokanová 6. B 

1. místo v soutěži „Poznej své město“ Kateřina Habrovanská 5. B  

8. místo v okresním kole Olympiády v Českém jazyce – Kateřina Běláková 9. A 

3. místo v krajské odborné T-PROFI tým studentů SŠ COPT Uherský Brod a našich 

žáků (Jakub Buráň, Josef Dušek a Petr Lekeš - 5. ročník) 

 

        

Foto vpravo – Kateřina Habrovanská zvítězila v 9. ročníku vědomostní soutěže 

Uherskobrodských patriotů “Poznej svoje město”.  

2019/2020 
3. místo v krajském kole soutěže Staň se architektem (výtvarná část) – Eliška 

Šťastná 9. B 

Krajský semifinalista v Logické olympiádě  - Tomáš Novák z 9. B  

2. místo ve výtvarné soutěži Stromy a my – Veronika Šupinová 7. C 

3. místo ve výtvarné soutěži Stromy a my – Veronika Mahdalová 8. C 

 

2020/2021 
V letošním roce jsme se z důvodu celosvětové pandemie soutěží neúčastnili.  
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 Foto Štěpán Kopunec - Můj pes          Adam Guriča – Vítěz fotosoutěže 
Místo, kde žiji 

Školní fotosoutěže 2019 a 2020 
I vloni a předloni se žáci zapojili do našich školních fotosoutěží. Jedna soutěž je 

přírodovědná a je určena všem obdivovatelům přírody, kteří ji rádi sledují a chtějí 

objektivem zachytit zajímavé okamžiky. Druhou školní fotosoutěž s názvem 

Místo, kde žiji, pořádá kabinet výtvarné výchovy. O obě je mezi žáky velký zájem. 

Na přírodovědném poli se absolutním vítězem roku 2019 stal Štěpán Kopunec z 

8. B, který zachytil neuvěřitelné záběry s úžasnou čistotou a detailem. Druhé 

místo získala Dominika Lebánková ze 7. C. Její snímek zachytil hravost přírodního 

živlu. Třetí místo obsadila Elena Kelíšková ze 7. B, které se podařilo zachytit 

zajímavou hru světla. 

    

 Foto Elen Kelíšková            Foto Dominika Lebánková 
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Práce žáků – Výtvarná výchova II. stupeň 

Jan Kázik – Radnice, Eliška Šťastná – Baletka, Barbora Miklášová - Brouk,  

Samuel Rozsypálek - Papoušek 
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Sportovní tábory 

ZŠ Pod Vinohrady ve spolupráci se sportovním klubem 1. AC Uherský Brod 

každoročně pořádá třetí týden v červenci „Sportovní příměstský tábor“, kterého 

se pravidelně účastní kolem 100 dětí ve věku od 6 - 15 let. Od roku 2006 bylo 

uspořádáno již 15. ročníků tábora, jehož vedoucími jsou pedagogové školy a 

trenéři sportovního klubu 1. AC.  

Hlavní programovou náplní akce jsou rozmanité pohybové aktivity, hry, soutěže 

a tréninky, vše zábavnou formou, úměrně věku účastníků. Děti mají možnost 

zvolit si sport, kterému se budou po celý týden věnovat více, v průběhu tábora 

probíhají herní turnaje, sportovní a dovednostní olympiáda, soutěže družstev i 

celodenní výlet. Nechybí ani koupání, netradiční sporty a hry.  

V roce 2020 probíhal tábor pro 83 dětí v rámci dotovaného projektu „Vzdělávací 

dny“ a o letošních prázdninách bude tato aktivita probíhat pod názvem „Letní 

kempy“ v termínu 19. - 23. 7. 2021 
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Kytarová škola 

 
 

Pro školní rok 2018/2019 se nabídka volnočasových aktivit v ZŠ Pod Vinohrady 

Uherský Brod rozšířila o výuku hry na kytaru, pod vedením Mgr. Jakuba Smítala 

a jeho týmu kytaristů. Již první rok ukázal, že o tuto aktivitu bude zájem, jelikož 

v prvním roce se do pravidelné výuky přihlásilo cca 100 kytaristů a v následujících 

letech tomu bylo obdobně.  

„Výuku koncipujeme vždy tak, aby byla pro žáky zajímavá a vytvořili si pozitivní 

vztah k tomuto nástroji. Klademe důraz i na zpěv, jelikož ke hře na kytaru patří i 

zpěv.“ 

Výuka probíhá skupinově 1x týdně 45minut. Kromě pravidelné výuky se žáci této 

kytarové školy účastní různých kulturních akcí, soutěží, jezdí na víkendové 

soustředění či letní kytarové campy.  Taktéž si žáci v hodinách vyzkouší hru na 

elektrickou a dvanáctistrunnou kytaru. Ve výuce hrají populární písně napříč 

hudebními žánry.  

Jelikož je zájem o hru na kytaru i v jiných obcích, tak učitelé této kytarové školy 

jezdí i na detašovaná pracoviště v ZŠ Nivnice, ZŠ Havřice a ZŠ Hradčovice. 

„Chtěli bychom nadále pokračovat v podobném duchu jako doposud. Rádi 

bychom vystupovali na akcích zřizovatele a školy, jezdili na soustředění, soutěže, 

letní campy a připravovali zajímavé workshopy pro zájemce o hru na kytaru.“  
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Vánoční besídky a ZOO Zlín  

Že máme školu plnou šikovných dětí, to víme už dávno. Proto jsem na podzim 

roku 2006 navrhla, že by se mohlo v předvánočním čase uskutečnit vystoupení 

dětí prvního stupně pro jejich rodiče a příbuzné. A tím to všechno začalo.  

Současně s nácvikem jednotlivých vystoupení se školáčci pustili do výroby 

drobných vánočních dárků, které pak sami „prodají“ ve škole ve svých třídních 

stáncích maminkám, babičkám, tatínkům, dědečkům a známým. Napadlo nás, že 

výtěžek z tohoto vánočního jarmarku by poté škola věnovala zlínské zoologické 

zahradě, konkrétnímu zvířátku, které si sami žáci vyberou.  

 První ročník se tehdy uskutečnil ve školní jídelně. Úspěch byl obrovský! Pásmo 

scének, písniček nebo básniček nadchlo a často i dojalo všechny zúčastněné 

diváky. Po vyhodnocení akce bylo ve škole jasno: besídka s jarmarkem se musí 

zopakovat, ale školní jídelna byla již příliš těsná a prostorově nevyhovující!  

 A tak se další rok vánoční besídka stěhovala ze školní jídelny a přilehlých chodeb 

do kina Máj. Znovu bylo vyprodáno a zájem publika daleko převyšoval kapacitu 

kina.   

 Po několika ročnících došlo opět ke stěhování vánoční akce. Tentokrát již do 

velkého sálu Domu kultury. A opět vyprodáno! Postupně se zrušila výroba a 

prodej dárků a děti i učitelé se soustředili jen na nácvik, zkoušení a pilování svých 

vystoupení.   

 Vystoupení v sále Domu kultury začali navštěvovat i pozvaní hosté ze ZOO, kteří 

nám promítli krátký film o vybraném zvířeti a poděkovali za finanční dary. Ty se 

ostatně velikostí částek od prvního nesmělého ročníku vyšplhaly na samotnou 

špičku školních sponzorů Zlínského kraje.   

Doposud žáci školy poukázali ohroženým druhům zvířat částku přesahující 

neuvěřitelných 360 000 Kč.  

Základní škola Pod Vinohrady tak zaslouženě patří k nejlepším školním 

donátorům.  

 Nyní vedení ZOO jako výraz díků pravidelně navštěvuje naše vánoční vystoupení 

a poskytuje dětem volné vstupenky na komentovanou prohlídku. V ZOO je jim 

k dispozici průvodce, jenž zasvěceně předává dětem veškeré informace o 

obyvatelích zoologické zahrady.  
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V roce 2019 se škola rozhodla dramaturgicky změnit zavedenou podobu a 

upravuje celý program tak, aby se víc vztahoval k blížícím se vánočním svátkům 

a naladil tak všechny zúčastněné diváky do vánoční atmosféry a pohody. Místo 

scének přišly na řadu koledy a písničky. Z vánočních besídek se stávají vánoční 

koncerty.  

 

Pod taktovkou pana učitele Jakuba Smítala zpívali žáci jednotlivých tříd, dětští 

sólisté i pěvecký sbor šedesáti žáků z druhého stupně. Osmnáct nastudovaných 

písní doprovázel pětadvacetičlenný kytarový soubor složený z kytaristů školy a 

hostů.  

Ročník 2019 byl dosud zatím poslední. Následující ročník zhatila pandemie.   

 A jak to bude letos, v roce 2021? Uhádnout by si netroufla za současné situace 

ani Sibyla. My všichni můžeme jen doufat, že covidové šílenství skončí, učitelé se 

s dětmi vrátí do škol, a jakmile se svět probere k životu, slibujeme Vám další 

 předvánoční setkání v příjemném prostředí Domu kultury.  
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Komu jsme přispěli v ZOO Lešná 
Školní rok a výtěžek z koncertu  

2006/2007 
Žirafa Rothschildova, 5 580 Kč  

2007/2008 
Lev pustinný, 8 780 Kč 

2008/2009 
Slon africký, 10 200 Kč  

2009/2010 

Gorila nížinná, 10 000 Kč 

2010/2011 
Tučňák Humboldtův, 12 000 Kč 

2011/2012 
Dželada hnědá, 18 000 Kč  

2012/2013 
Ara hyacintový, 24 000 Kč 

2013/2014 
Surikata, 32 000 Kč 

2014/2015 
Hyena skvrnitá, 34 000 Kč  

2015/2016 
Siba ománská (rejnok), 37 000 Kč 

2016/2017 

Tapír čabrakový, 46 000 Kč 

2017/2018 
Kivi hnědý, 40 000 Kč 

2018/2019 
Lachtan hřivnatý, 44 000 Kč  

2019/2020 
Tygr ussurijský, 40 000 Kč

Mgr. Jana Bistrá 
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Školní družina  

Naše školní družina poskytuje zájmové 

vzdělávání a volnočasové aktivity žákům 

navštěvující naši školu. Svou činnost vykonává 

ve dnech školního vyučování a řídi se školním 

vzdělávacím programem.      

Čtyři oddělení se nachází v samostatné budově 

při ZŠ, páté oddělení má moderní hernu na 

hlavní budově školy. K budově přiléhají zelené 

plochy, ke kterým patří sestava lanových a 

herních prvků, pískoviště, hřiště na florbal a 

minikopanou, environmentální učebna 

s kreslící tabulí a zahradním posezením. 

Přirozenou formou si tak děti hrají v přírodě, 

objevují nové věci, propouští uzdu své fantazii, 

spolupracují, poznávají, odhadují své možnosti, 

zdolávají překážky, věří si.  

Všechna oddělení školní družiny jsou vybavena novým zrekonstruovaným 

nábytkem a dřevěným domečkem určeným k relaxaci a odpočinku. Herny 

poskytují deskové hry, hrací stoly na air-hockey,  X-Box, velkoplošnou televizi, 

molitanové stavebnice, sedací vaky, společenské hry, pracovní a výtvarný 

materiál k tvoření a spoustu sportovního vybavení.  

Pravidelně se s dětmi účastníme soutěží školních družin, akcí školy a absolvujeme 

řadu tematických programů vycházejících ze zájmu dětí, jako například adaptační 

zábavné hry pro prváky, Halloween, zábavné čertovské odpoledne, Den Země, 

mikulášský turnaj ve florbale, okrsková atletická olympiáda, čarodějnické stezky, 

dětský den a besedy v knihovně.  

Jsme si vědomi, že děti mají spoustu volného času i po odchodu ze školní družiny, 

snažíme se tento čas jim vyplnit, odvést je od monitorů a organizovat výlety i 

v odpoledním čase. Tyto akce jsou u dětí i rodičů velmi vyhledávané a oblíbené. 

Pořádáme zájezdy do zábavného centra Galaxie Zlín, Dino Park Vyškov, Rožnov 

pod Radhoštěm. Oblibu mají i exkurze do různých firem v okolí Uherského Brodu. 

Vychovatelky se také podílí na organizaci sportovního tábora v době letních 

prázdnin, který na naší škole pořádá sportovní klub 1. AC.  
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Již více jak 20 let nabízíme dětem kromě běžné činnosti i množství zájmových 

kroužků (Florbal, Sportovní hry, Kouzelná laboratoř, Tvořílek, Prostřeno, 

Turistický kroužek, Aerobik). Hlavním cílem je vést děti ke smysluplným aktivitám 

ve volném čase, věnovat jim dostatek času, umět jim naslouchat, pomáhat, 

hravou a zábavnou formou jim ukázat, jak mohou plnohodnotně trávit svůj volný 

čas.  

Prostředky na vybavení získává školní družina i prostřednictvím řady projektů a 

grantů. Velmi úzká je spolupráce s Nadací Synot, která naši školní družinu 

opakovaně finančně podpořila.  

Spokojenost dětí je pro kolektiv vychovatelek na prvním místě.  

Stejně tak tomu bylo i během pandemie COVID – 19, kdy naše školní družina 

fungovala pro děti vybraných profesí.  

Vychovatelky ŠD 
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Školní jídelna  

Původní jídelna se nacházela v prostorách staré budovy, kde je v současnosti 

„malá“ tělocvična.  

V roce 1993 byla dokončena přístavba školy, ve které vzniklo zázemí pro moderní 

kuchyni s prostornou jídelnou, kmenové a odborné učebny.  

Kapacita školní jídelny je 650 jídel, podle posledních údajů se ve škole stravovalo 

448 žáků a 46 zaměstnanců.  

Dlouholetým vedoucím školní jídelny byl Štefan Černý a po jeho odchodu do 

penze se vedoucí školní jídelny stala Silvie Vrágová,  

pod jejímž vedením se o naplnění našich žaludků a uspokojení chuťových buněk 

stará 5 šikovných kuchařek.   

Zázemí spojené se stravováním prošlo modernizací – v roce 2014 byly zakoupeny 

jídelní sety, v roce 2018 moderní mycí centrum a v roce 2019 chladicí box pro 

zeleninový a ovocný bufet, který si získal oblibu téměř u všech strávníků. 

K zajištění pitného režimu slouží dva nápojové automaty.  

Dlouhodobě je možné si objednávat obědy ze dvou jídel:  

č. 1 – jídla klasické české kuchyně  

č. 2 – zdravá strava (převážně bezmasá nebo vegan)  

V případě alergií a intolerancí na některé druhy potravin jsou připravována i jídla 

„na míru“ těmto strávníkům.  

Dle slov vedoucí jídelny jsou u dětí nejoblíbenější sladká jídla a omáčky.  

Kromě klasických vývarů si získávají oblibu také krémové polévky a nové 

kombinace různých druhů pochutin.  

Někdy má člověk dilema při výběru oběda a neví, pro které z jídel se rozhodnout 

– každopádně se u nás vaří „mňamky“. 

Mgr. Darina Vaňková 
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Pedagogové naší školy 1956 – 2021 
 

Babulová Miroslava  

Bačíková Marie  

Barták Miloš  

Bartáková Bohumila 
(Kohoutková) 

Bartošová Miriam 

Bařinková Ludmila 

Baxa Milan 

Baxová Jitka 

Bečicová Alena 

Beníčková Anastázie 

Bistrá Jana 

Blahová Pavla 

Blahůšková Věra 

Bohmanová Věra 

Boráň Ctibor 

Bradáčová Blanka 

Brnulová Helena 

Budinová Markéta 

Buchta Josef 

Bujáčková Bronislava 

Bukvicová Marie 

Buráň Jaroslav 

Bzirská Petra 

Cahlová Marta 

Cigánková Jana 

Čajčíková Dana 

Daněk Roman 

David Richard 

Dědáková Dana 

Dědková Milena 

Dostálková Jarmila 

Dvořáčková Dana 

Dvořáková Hana 

Erlebachová Evženie 

Foretníková Anna 

Frenzlová Iva 

Gajdůšek Josef 

Gallistlová Eva 

Gazdíková Vlasta 

Gračková Marie 

Gregorová Monika 

Habániková Hana 

Hauerlandová Marcela 

Hervertová Světlana 

Hladilová Marie 

Hlavica Miloš 

Holčíková Marie 

Horňák Dušan 

Hrabovská Petra 

Hradilová Otilie 

Hrachovinová Věra 

Hrubčová Eva 

Hřibová Milada 

Hubáčková Ivana 

Hudečková Silvie 

Hyráková Olga 

Chlebková Blanka 

Chmelařová Vladimíra 

Chovancová Blažena 

Chovancová Dagmar 

Chovancová Marie 

Chrastinová Anna 

Chupíková Miroslava 

Jabůrková Adéla  
(Mikulincová) 
Jakšíková Veronika  
(Copláková) 

Jančová Jitka  

Janíčková Jana 

Jankula Rastislav 

Jankulová Simona 

Janovský Vojtěch 

Jílková Markéta 

Jirátková Miroslava 

Josefíková Marie 

Juračková Helena 

Jurásková Marie 

Jurčíková Bohumila 

Jurčová Anna 

Jüttnerová Marie 

Kalousková Radka 

Klíčová Eva 

Klimeš Emil 

Kňazeje Emil 

Kolínková Šárka 

Kolísková Anna 

Konečná Drahomíra 

Kopecká Dagmar 

Kotačková Ladislava  
(Hamrlíková) 

Koutná Zdeňka 

Koutný Vlastimil 

Kovářová Ludmila 

Králík Tomáš 

Králíková Milena 

Králíková Miroslava 

Kratěnová Ilona 

Krejčiříková Danuše 

Kryštofová Ivana 

Křenková Sylva 

Křivdová Marie 

Kučera František 

Kučera Oldřich 

Kundratová Soňa 
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Kůrová Lenka 

Kurová Martina 

Laksar Stanislav 

Lamačová Anna 

Lišková Marie 

Ludvík Jindřich 

Macková Eva 

Mahdalová Martina 

Mandíková Dagmar 

Marečková Helena 

Marková Dana 

Marková Libuše 

Maštalířová Jana 

Máťa Karel 

Matúšová Marta 

Meindlschmidová Šárka  
(Podešťová) 

Mentzlová Sabina 

Michalčíková Pavla  
(Umlaufová) 

Mikeska Josef 

Mikesková Monika 

Míková Miluše 

Mikulcová Vlasta  

Milička Libor 

Milošová Jaroslava 

Moštěk Zdeněk 

Mošťková Michaela 

Mrázková Jarmila  

Mrázková Lenka  

Muchová Jarmila 

Musilová Radka 

Najmanová Zdeňka 

Němcová Karla 

Němcová Lada 

Němec František 

Němečková Simona 

Nováková Jaroslava 

Novotný Petr 

Ondrůšková Naděžda 

Opravilová Yveta 

Otrubová Olga 

Ovesná Jana 

Pálková Veronika 

Paníček Petr 

Patisson David 

Pavelková Marie 

Pavlová Milada 

Pazderová Jarmila 

Personová Eva 

Peša Josef 

Pešová Jarmila 

Petrášová Miroslava 

Petrželka Stanislav 

Píšková Ivana 

Pitnerová Jarmila 

Plhoň František 

Podloucká Alena  

Polách Josef 

Polloczková Ivana 

Popelková Alena 

Posádová Marie 

Prachařová Jana 

Pražáková Dagmar 

Procházková Anna 

Pšurná Stanislava 

Pšurný František 

Pultrová Milada 

Radkovský Pave 

Reňáková Sylva 

Ruličková Jindřiška 

Růžičková Hana 

Rybářová Věra 

Rytířová Božena 

Řehořová Jana 

Řezníček Aleš 

Řezníčková Jana 

Sedláčková Miloslava 

Sedlář Jiljí 

Sedlářová Libuše 

Schützová Marcela 

Schwalerová Jiřina 

Skřivánková Ludmila 

Slabák Ladislav 

Slavíčková Beata 

Slavíčková Vlasta 

Slovák Miroslav 

Slováková Jolana  
(Králíková) 

Slováková Klára 

Smítal Jakub 

Stolaříková Ludmila 

Suchomelová Vlasta 

Svitáková Květoslava  

Synčáková Dana  

Šmídová Adéla  

Šmídová Iveta  

Šmídová Petra 

Šťastný Vladimír  

Štefánková Kateřina  

Šubík Martin  

Šumíčková Dana  

Šupinová Aneta  

Šuranská Andrea  

Šustková Libuše  

Teimrová Alena  

Tesařová Věra  

Tichoňová Jarmila  

Tlachová Vladimíra  

Tomanová Anežka  

Tomanová Jindřiška  
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Trčková Jarmila  

Trtková Božena  

Třetina Vladislav  

Třetinová Marta  

Turková Eliška  

Urbánek Ladislav  

Valečková Drahomíra  

Vaňková Darina  

Vávra Bohumil  

Vávrová Věra  

Velartová Alena  

Velcerová Marie  

Veselková Magda  

Vojáčková Blanka  

Vokšická Ludmila  

Vokšický Libor  

Volaříková Renata  

Vozárová Jana  

Vráblíková Jitka  

Vráblíková Věra  

Vrána Miloš  

Vrbová Eva  

Vybíralová Eva  

Vyskočil Jindřich  

Vystrčilová Dana  

Zábojníková Pavla  

Záhorovská Marie  

Záhorovský František  

Zálešáková Miroslava  

Zápecová Bohumila  

Zapletal Otakar  

Zapletalová Helena  

Zemánková Marie  

Zemánková Marta  

Zemánková Věra 

Zlámalová Eva  

Zlámalová Taťána 

Zlínský Vladislav  

Žáčková Zdeňka  

Žižlavská Marie 

 

Pozdravy z Mistrovství světa 

Na Mistrovství světa ve florbale žen 2019 ve Švýcarsku startovaly i dvě 

odchovankyně 1. AC Uherský Brod a bývalé žákyně sportovních tříd ZŠ Pod 

Vinohrady Hana Koníčková a Ivana Šupáková. Z MS poslaly foto a pozdravy do 

oddílu i do školy. 
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Praha – malovala paní učitelka Ladislava Kotačková  

Fresku najdete na čelní stěně chodby v I. patře – „Krček“ 

 

Naše škola – freska v přízemí, L. Kotačková 
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Škola 1956  

 

 

Jedenáctiletá střední škola J. A. Komenského v Uherském Brodě v roce 1956, 

dnešní Základní škola Pod Vinohrady Uherský Brod. 
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Škola 2021 

Květen 2021 - pohled z dronu na ZŠ Pod Vinohrady Uherský Brod. 

 

 

Pohled ze střechy  hlavní budovy školy  ZŠ Pod Vinohrady  Uherský Brod 
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