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Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2005/2006  
 
 

Charakteristika školského zařízení 
 
• Název školy, sídlo, odloučená pracoviště: 
       Základní škola Uherský Brod, Pod Vinohrady 1420, okr. Uherské Hradiště  
 

• Zřizovatel, adresa zřizovatele: 
       Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100, Uherský Brod, okr. Uherské Hradiště 
 

• Právní forma: Příspěvková organizace (od 1.1.2002 přechod na právní subjektivitu), IČO: 70932328 
 
• Ředitel školy: Mgr. Zdeněk Moštěk, Obchodní 1566, Uh. Brod 

                                    pověřen řízením školy 24.5. 1993 
                                    konkurz               květen 1994 
                                    jmenován              k 1.7.1994 

                                     
       Zástupci ředitele: Mgr. Marie Josefíková,Družstevní 1560, Uh. Brod 
                                    ve funkci od r. 1991, jmenována 1.8.1994 
 

                  Mgr. Blažena Chovancová, Okružní 1442, Uh. Brod 
                                    ve funkci od r. 1990, jmenována 1.8.1994 
 

• Kontakt na zařízení:  
       tel: 572 634 321-2 
       e-mail: mostek@zsvin.cz 
       Jméno pracovníka pro informace – Mgr. Zdeněk Moštěk, Mgr. Blažena Chovancová 
 

• Datum zřízení (založení) školy -  1956               
       Datum zařazení do sítě - 21.2.1996 
       Identifikační číslo ředitelství v síti škol – 600124517 
 

• Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 
- školní družina, školní klub, školní jídelna – od 1.1.2002, kapacita školy 800 žáků  

 

• Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje, za školní rok 2005/2006 :  
 

 Počet tříd 
/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 11 262 23,82 12 21,83 
2. stupeň 12 288 24 19,72 14,60 
Školní družina 4 120 30 4 30 
Školní klub* 12 200 16,6 12 16,6 
 
Rada školy zřízena v březnu 1998 (počet členů - 9, počet jednání RŠ v uplynulém školním roce- žádné). 
Při škole působí sdružení rodičů - Klub přátel školy  
 
Vzdělávací programy školy 
 

školní rok 2004/2005 vzdělávací program č.j.MŠMT 
v ročnících počet žáků 

Národní škola    
Obecná škola    
Základní škola 16847/96-2 1. – 5. , 6. – 9. 450 
Základní škola s roz.Tv 29738/96-22-50 6.-9. 100 
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• Volitelné předměty: 
7.ročník  - Cvičení z matematiky 

       8. ročník –Praktika Př, Anglická konverzace 
9. ročník – Informatika(2), Sportovní hry,Cvičení ČJ (1),Cvičení Ma (2),Všeobecný přehled (3) 
             
Nepovinné předměty: 
Náboženství 

 

Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 : 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 33 31,27 
Externí pracovníci 0  

 
Věková struktura pedagogických pracovníků: 
 
   _________věkové rozmezí______________počet pracovníků/z toho žen___________ 

     
   Do 35 let                                                11/8 
   36 až 45 let                                             10/9    
   46 až 55 let                                               6/5 
   55 let až do vzniku nároku na SD            5/4 
   důchodci                                                   1/1 
                                         33/27 

 
   Změny  v pedagogickém sboru: 
  Meindlschmidová Šárka, Janíčková Jana – jsou nebo odešly na MD. 
 
   Odešli: Miriam Bartošová,Jaroslava Milošová, 
 
   Nastoupili: Martina Mahdalová, 
 
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 

 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání : 100 
Aprobovanost výuky : 87,42 
 
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 : 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 20 17,9 
Externí pracovníci                  

 
 
Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se  pracovníci zúčastnili, počet účastníků. 
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- RVP pro ZŠ 1 
- Matematika –sítě těles 3 
- Splývavé čtení 1 
- Učíme se hrou 1 
- Matematika –čtení vzorců,práce s proměnnou 3 
- Diagnostika soc.klima ve třídě 1 
- Úvodní modul 1 
- BOZP 1 
- Koordinátor ŠVP 1 
- Doškolovací lyžařský kurz 3 
- Jazykový kurz angličtiny  1 
- Počítačové kurzy  22 

 
 
Údaje o zařazování dětí a žáků 

 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2005/2006 : 
 

Zapsaní do 1. tříd 
2005 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 2005 

57 6 51 
 
 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2005/2006 : 
 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 51 51    
2. 53 50 3   
3. 56 55 1   
4. 51 50 1   
5. 48 34 14   
Celkem 1.stupeň 262 243 19   
6. 65 17 48   
7. 78 21 57   
8. 65 23 42   
9. 80 26 54   
Celkem 2. stupeň 288 87 201   
Škola celkem 550 330 220   
 

 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2005/2006 : 
        

Gymnázium 
8 leté 6 leté 4 leté 

SOŠ 
vč.konzervatoří 

SOU, U OU, PrŠ 

přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí přihláš. přijatí 
10 8 0 0 10 4 45 44 28 29 0 0 
            

 

Údaj o přihlášených se týká školy uvedené v přihlášce žáka ke studiu na prvním místě. 
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Hodnocení  výsledků výchovného působení   
 

• Problematika výchovného poradenství na škole 
- s rodiči a příslušnými orgány i na pedagogické radě byly řešeny kázeňské problémy, především žáků 
vyšších ročníků. Jednalo se převážně o žáky s výchovnými, rodinnými nebo sociálními problémy. Stejně 
tak byly řešeny i ostatní případy porušování školního řádu. Četnost výchovných problémů byla 
srovnatelná s minulými lety. 

• Výsledky prevence sociálně patologických jevů 
       - Problematikou protidrogové prevence i ostatních negativních jevů se zabýval p. Mgr. Petr Novotný.   
      
 
 pochvaly napomenutí důtka TU důtka ŘŠ 2.st.  3.st. 

1.pololetí 104 8 7 4 3 1 
2.pololetí 127 22 13 4 2 0 
Celkem 231 30 20 8 5 1 

 
 
 

 
Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 5 0,9 
3 – neuspokojivé 1 0,18 
   
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2005/2006 : 
 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 7 0,038 
2. pololetí 0 0 
za školní rok 7 0,023 
 
 
Údaje o integrovaných žácích :  
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2005/2006 – 12 žáků 
Celkový počet žáků s SVPU  - 59, děvčata 1 
 
 
Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2005/2006 :          
 

 
 Počty účastníků : 
Název soutěže, přehlídky Školní 

kolo 
Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Město snů – výt.soutěž 10  8  
Zazpívej slavíčku  4  1 
Požární ochrana očima dětí-
výt.soutěž 

 4   

Školní turnaj v SUDOKU 288    
Pythagoriáda 6.,7.roč 36 3   
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Recitační soutěž 20 2   
Informatika 14 2   
Olympiáda D 16    
Olympiáda Aj 13 1 1  
Matematický klokan 281    
Olympiáda M 27    
Olympiáda Čj 27 2   
Olympiáda BO 14    
Astronomická soutěž 24    
Soutěž v aerobiku jednotl.  30   
 

Ostatní sportovní výsledky viz. závěr.  
 
EXKURZE ,BESEDY,KULTURNÍ AKCE:uvedeny v samostatné příloze 
  

 
Závěr výro ční zprávy 

 

V oblasti mimoškolních aktivit je škola výrazně zaměřena na sport, kde dosahujeme dlouhodobě výrazných 
úspěchů nejen v rámci okresu a regionu, ale i republiky. 
Při škole působí kromě ŠSK i sportovní klub 1.AC , který ve třech oddílech(odbíjená,florbal, 
aerobik) sdružuje přes 250 dětí,každoročně se podílíme na organizaci řady sportovních akcí mládeže,od 30.6. 
se stala naše škola sídlem Okresní rady AŠSK a jejím předsedou ředitel Mgr.Moštěk.  
Opět  jsme zaznamenali řadu vítězství v okresních finále družstev i jednotlivců, znovu jsme obhájili vítězství 
v Dětské i Žákovské sportovní lize města Uh. Brodu.Jelikož se jedná o desítky akcí a soutěží, tím pádem o 
stovky reprezentujících žáků, neuvádíme přehled soutěží a výsledků, podrobně je uveden v kronice 
TV.Kromě  obvyklých úspěchů ve hrách je třeba zmínit 12. místo našich žáků 1.stupně v celorepublikovém 
finále atletické soutěže „Kinderiáda“,medaile z krajského kola v přespolním běhu a zisk putovního poháru za 
vítězství v okresní plavecké soutěži. 
Zaznamenáváme ovšem i řadu mimosportovních úspěchů,z nichž je třeba zdůraznit vítězství žákyň 9.A 
Trojanové a Galáskové v krajské výtvarné soutěži „Koláž“ a vyhodnocení žákyň 9.ročníku Mandíkové a 
Maršálkové ministrem vnitra Bublanem za přední umístnění v celostátní soutěži „Svět očima dětí“. 
 Spolupráce s rodičovskou veřejností zůstává stále bohužel pouze na úrovni výzev školy k aktivitě 
rodičů,nyní je možno vést diskuzi i na našich webových stránkách www.zsvin.cz. Během roku jsou 
pravidelně pořádány třídní schůzky, konzultační odpoledne, rodiče mají možnost individuálních pohovorů 
s vyučujícími.  
Spolupráce s obcí probíhá v rámci finančních možností daných rozpočtem města a dá se říci,že se 
v posledním období zlepšila. 
V květnu 06 byla v přízemí školy otevřena nová multimediální učebna,kde lze nalézt tu nejmodernější 
didaktickou techniku k vyučování . 
Nejužší spolupráci máme s DDM Uh. Brod, především při organizaci různých akcí a soutěží. Velmi dobrá je 
i komunikace s ostatními školami i institucemi  zabývajícími se dětmi a mládeží.Hřiště i tělocvičny naší 
školy využívají  sportovní oddíly i občané města. 
 
Výchovným poradcem naší školy je p. Mgr. Vlasta Slavíčková, která zajišťuje i poradenství pro volbu 
povolání, péči o integrované žáky i spolupráci s PPP,na škole pracuje žákovský parlament.V dyslektické 
poradně se věnují integrovaným žákům Mgr.Slavíčková a Mgr.Bistrá. 
 
Z dalších událostí zmiňuji: získání grantu Nadace DKS  na vybavení MM učebny a aerobik děvčat       

                                                                            další čísla školního časopisu Chaozz 
                                              pokračují práce na novém ŠVP 
                                              9.ročník „Přijímačky nanečisto“ –  firma Cermat 
                                              přípravy na 50 výročí školy – září 2006 

                                       
 
Datum zpracování zprávy : 4. 9. 2005      
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