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Výroční zpráva o činnosti za školní rok 2006/2007  
 
 

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. 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 2006/2007 :  
 

 Počet tříd 
/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků 
na třídu 
/skupinu 

Přepočtený 
počet ped.prac. 

 /prac.ŠJ 

Počet žáků 
na ped.úvazek 

1. stupeň 11 258 23,45 12 21,50 
2. stupeň 11 254 23,09 18,54 13,70 
Školní družina 4 120 30 4 30 
Školní klub* 14 200 14,29 14 14,29 
 
Rada školy zřízena v březnu 1998 (počet členů - 6,počet jednání RŠ v uplynulém školním roce- dvě). 
Při škole působí sdružení rodičů - Klub přátel školy  
 
Vzdělávací programy školy 
 

školní rok 2006/2007 vzdělávací program č.j.MŠMT 
v ročnících počet žáků 

Národní škola    
Obecná škola    
Základní škola 16847/96-2 1. – 5. , 6. – 9. 414 
Základní škola s roz.Tv 29738/96-22-50 6.-9. 98 
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• Volitelné předměty: 
7.ročník  - Cvičení z matematiky (2) 

       8. ročník –Anglická konverzace,Všeobecný přehled, Společensko-vědní seminář, Volitelná informatika,     
                        Ekologický seminář, Využití přírodních věd, Sportovní hry,Experimentální archeologie 

9. ročník –Volitelná informatika(2), Cvičení z ČJ (2),Cvičení z Ma (2)  
             
Nepovinné předměty: 
Náboženství 

 

Údaje o pracovnících školy 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 : 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 31 30,54 
Externí pracovníci 0 0 

 
Věková struktura pedagogických pracovníků: 
 
   _________věkové rozmezí______________počet pracovníků ___________ 

     
   Do 35 let                                                 11 
   36 až 45 let                                             12    
   46 až 55 let                                               7 
   56 let až do vzniku nároku na SD            0 
   důchodci                                                   1                                          
 

 
   Změny  v pedagogickém sboru: 
   
   Odešli: Marie Josefíková,Dana Dvořáčková, Marie Bukvicová, Josef Polách,  
 
   Nastoupili:  Vlasta Gazdíková, Taťána Zlámalová, Adéla Šmídová 
 
Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů : 
 

 v % 
Požadovaný stupeň vzdělání : 100 
Aprobovanost výuky : 86,45 
 
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 : 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Interní pracovníci 18 16,2 
Externí pracovníci                  
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků školy : 
 
Výčet studií, kurzů, seminářů apod., kterých se  pracovníci zúčastnili, počet účastníků. 
 
- Angličtina - didaktické zásady 1 
- Cinnostní učení ve výuce Ma 4. a 5. ročník 1 
- Studium vedoucích pracovníků 2 
- Výchovné= poradenství 1 
- Studium k výkonu spec. čin.- koordinace ICT 1 
- Studium k výkonu spec.čin. - prevence 1 
- Jak vyučovat o holocaustu na ZS 1 
- Tělo Olomouc 1 
- Met.sem.eTwinning I - partnerství do škol 2 
- Seminář pro asistenty pedagoga 1 
- Getting then to Chit Chat in English 2 
- ŠD a její činnost s souladu s RVP ZV  1 
- Aplikace Zákoníku práce 2 

 
 
Údaje o zařazování dětí a žáků 

 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2006/2007 : 
 

Zapsaní do 1. tříd 
2005 

Počet žádostí  
o odklad 

Nastoupí do  
1. třídy 2006 

54 7 47 
 
 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

Celkový prospěch žáků ve škole za uplynulý školní rok 2006/2007 : 
 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo 
s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. 47 47    
2. 49 45 4   
3. 50 50    
4. 59 40 19   
5. 53 43 10   
Celkem 1.stupeň 258 225 33   
6. 54 19 34 1  
7. 64 16 48   
8. 74 27 46 1  
9. 62 17 45   
Celkem 2. stupeň 254 79 173 2  
Škola celkem 512 304 206 2  
 

 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2006/2007 : 
        

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 
12 8 1 1 10 7 38 40 14 15 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 130 43 21 15 0 0 
2.pololetí 110 59 42 26 5 0 
Celkem 240 102 63 41 5 0 

 

 
Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 5 1,0 
3 – neuspokojivé   
   
 
Neomluvené hodiny za školní rok 2006/2007 : 
 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 7 0,03 
2. pololetí 37 0,17 
za školní rok 44 0,098 
 
Údaje o integrovaných žácích :  
 
Žáci integrovaní ve třídách ve školním roce 2006/2007 –6žáků 
 
Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2005/2006 :          
 

 
 Počty účastníků : 
Název soutěže, přehlídky Školní 

kolo 
Okresní kolo 
Regionální  

Krajské kolo Ústřední kolo 

Plavání  13   
Malování na počítači  2   
Olympiáda v NJ 3    
Matematická olympiáda 25 7 1  
Pythagoriáda 6.,7.roč 38 2   
Výtvarná soutěž „Můj PC“  5   
Výt.soutěž „Z poh. do poh.“  8   
Olympiáda Aj 13 2 1  
Matematický klokan 281    
Olympiáda Čj 27 2   
 
 
EXKURZE ,BESEDY,KULTURNÍ AKCE: 
 -jsou uvedeny v samostatné příloze 
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Závěr výro ční zprávy 
 

Ostatní  aktivity školy: 
 
V této oblasti 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.  
Opět  jsme zaznamenali řadu vítězství v okresních i krajských finále družstev i jednotlivců, 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. 
Je paradoxem, že v období, kdy klesá počet žáků na školách a je velmi komplikované kvalitně naplňovat 
sportovní třídy , dosahujeme na  poli sportu největších úspěchů. Na častá vítězství v okresních  a krajských 
kolech sportovních soutěží jsme si již zvykli, letos jsme ovšem sbírali ocenění na republikové úrovni. 
Uznání zaslouží především družstvo děvčat pod vedením Mgr.Tomáše Králíka, které se stalo suverénem 
republikového finále ve florbalu v Kopřivnici  a po zásluze vybojovalo zlaté medaile. 
Tradiční je naše zapojení do pořádání sportovních akcí, které jsme letos  rozšířili o celostátní atletickou 
soutěž školních družstev ve skoku vysokém.Finále této akce se uskutečnilo 15.5. na našem hřišti v rámci 10. 
ročníku Výškařského mítinku. Opět jsme zde přivítali naše nejlepší reprezentanty a účastníci žákovské 
soutěže tak měli možnost si zaskákat pod dohledem svých sportovních vzorů Tomáše Janků a Jaroslava 
Báby. 
První týden jsme u příležitosti 50. výročí otevření školy pořádali Den otevřených dveří, kdy bohatý program 
v celém areálu  školy shlédlo velké množství návštěvníků všech generací. Velký ohlas u rodičů měl  Vánoční 
i Velikonoční jarmark, které oba připravily učitelky 1. stupně a přinesly i finanční výtěžek, který byl použit 
na sponzorování žirafy v ZOO Lešná. 
Kvalitní a široká nabídka přitáhla i při klesajícím počtu žáků do naší školní družiny opět velké množství dětí. 
 
Spolupráce s rodičovskou veřejností zůstává stále bohužel pouze na úrovni výzev školy k aktivitě rodičů. 
Samostatná iniciativa bývá výjimkou. Během roku jsou pravidelně pořádány třídní schůzky, konzultační  
odpoledne, rodiče mají možnost individuálních pohovorů s vyučujícími.  
Klub rodičů zřízený při škole vyvíjí činnost pouze v hospodaření a při kontrole prostředků na účtu této 
organizace. 
 
Spolupráce s obcí probíhá v rámci finančních možností daných rozpočtem města a dá se říci, že se 
v posledním období zlepšila.  
Výchovným poradcem naší školy je p. Mgr. Vlasta Slavíčková, která zajišťuje i poradenství pro volbu 
povolání, péči o integrované žáky i spolupráci s PPP. Preventistou soc.- patologických jevů je Mgr.Petr 
Novotný, na škole pracuje žákovský parlament, který koordinuje Mgr.Martin Šubík.V dyslektické poradně se 
věnují integrovaným žákům Mgr.Slavíčková a Mgr.Bistrá. 
 V příštím školním roce nás čeká práce podle nového vzdělávacího plánu, hodláme práci, kterou celý 
pedagogický kolektiv při jeho tvorbě odvedl, zúročit při výchově a vzdělávání našich žáků. 
 
Další dlouhý výčet akcí a úspěchů je uveden na našich webových stránkách www.zsvin.cz, které jsou k naší 
radosti hojně navštěvovány. 
 
Z dalších událostí zmiňuji: získání grantu Nadace DKS ŠD a děvčata v aerobiku       

                                      vánoční vystoupení pro důchodce na penzionu  
                                      další čísla školního časopisu Chaozz 
             doplnění šatních skříněk pro žáky o dalších 100 míst 
       otevření další sportovní třídy 
       velmi kladně hodnotíme kázeň i práci žáků 9. ročníků 
        

 
 
Datum zpracování zprávy : 20. 9. 2007                                   Podpis ředitele a razítko školy : 


