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Datum založení školy:
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Datum zařazení do sítě:

1. 1. 2001, rozhodnutí č. j. 13 147/01-21
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Součásti školy:
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školní družina, IZO: 118 800 167, kapacita 100 žáků

1. stupeň
2. stupeň
Školní družina
Školní jídelna
Speciální třída

Počet tříd
10
10
2
–
1

2

Počet žáků
208
230
46
398
7

Charakteristika školy

Velikost a úplnost školy
Základní škola Morkovice je úplná základní škola s devíti postupnými ročníky a jednou
třídou speciální pro žáky prvního stupně. Na prvním stupni je po dvou třídách v ročníku,
na druhém stupni po dvou nebo třech třídách v ročníku. Škola je školou spádovou pro žáky
z okolních obcí, od 6. třídy pro žáky ze ZŠ Počenice.
Vybrané ukazatele
Školní rok
2004/2005
2005/2006
2006/2007

Počet tříd
22
21
21

Počet žáků
466
462
450

Odd. šk. družiny
2
2
2

Přepočt. počet ped. prac.
28,7
29,1
29,9

Budova základní školy se nachází v klidném pěkném prostředí Morkovic v areálu spolu
se sportovním stadionem, sportovní halou a koupalištěm.

Vybavení školy
Prostorové a technické vybavení
Budovu ZŠ lze rozdělit na 3 části – tzv. starou budovu s učebnami 1. stupně, jazykovými
učebnami, počítačovou učebnou, učebnou výtvarné výchovy, tělocvičnami. Druhá část je
tzv. nová přístavba s kmenovými třídami a 16 odbornými učebnami 2. stupně a kabinety.
Třetí část tvoří školní jídelna s kuchyní, družiny a speciální třída. Škola není bezbariérovou.
Škola disponuje nadstandardním vybavením pro výuku tělesné výchovy a sportovních
kroužků – dvěma tělocvičnami, novou sportovní halou, hřištěm s běžeckou dráhou a posilovnou. Ve škole je zřízena počítačová učebna se 14 počítači připojenými k internetu a
dataprojektorem. Součástí školy je keramická dílna, 2 školní družiny, dílny pro výuku pracovních činností, školní pozemek a hřiště školní družiny, školní kuchyně s jídelnou , cvičná
školní kuchyňka.
Materiální vybavení
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů
je využíván výukový software. Pro další studium a práci žáků i pedagogů jsou k dispozici dobře vybavené odborné učebny, sborovny a kabinety se sbírkami učebních pomůcek.
Materiální vybavení je dostatečné, na tvorbě pomůcek se podílejí učitelé i samotní žáci.

3

Hygienické vybavení
Sociální zařízení na 1. stupni je zrekonstuované, vhodné a dostačující, odpovídá hygienickým požadavkům. Na chodbách 1. a 2. stupně jsou žákům k dispozici automaty na mléčné
výrobky. V době volna mají žáci k dispozici pouze prostor školní haly, za pěkného počasí od
jara do podzimu prostor mezi budovou 2. stupně a školní jídelnou se stoly pro stolní tenis.
Prostory pro odpočinek žáků v době volna jsou nedostatečné. Chybí relaxační prostory a
prostory pro nenáročné pohybové aktivity.
Materiální, prostorové a hygienické podmínky školy každoročně modernizujeme. Letos jsme
realizovali:
•
•
•
•
•
•
•

obnova vybavení pomůckami, učebními texty, učebnicemi
rozšiřování a zkvalitňování počítačové sítě
vybavení tělocvičny a sportovní haly
instalace automatů pro školní mléko a mléčné výrobky
rekonstrukce školních dílen
nová dlažba na 2. stupni
instalace zásobníků na papírové ručníky a osoušeče rukou

Charakteristika žáků
Škola vzdělává žáky od 1. do 9. ročníku základní školy a žáky 1. stupně základní školy
speciální. Žáci dojíždějí i z okolních obcí – Pačlavice, Lhota, Pornice, Prasklice, Osíčany,
Koválovice, Počenice, Tetětice, Dřínov, Skavsko, Tištín, Uhřice, Věžky, Vlčí Doly, Zlobice.
Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními poruchami učení a chování,
ale i dětí s jiným zdravotním postižením, v posledních letech vzděláváme i děti cizích
státních příslušníků. Žáci se podílí na řízení školy prostřednictvím školního parlamentu,
kde dávají podněty a připomínky k životu a organizaci školy, navrhují a organizují soutěže,
akce pro spolužáky, projekty.

Speciální třída a školní družina
Na škole je zřízena speciální třída 1. stupně (1. – 5. ročník) pro žáky s mentální postižením
a žáky sociálně nezralé. Třída pracuje podle speciálního vzdělávacího programu a má kapacitu 10 žáků. Žáci pracují pod vedením speciálního pedagoga. Ve třídě jsou nadstandardně
k dispozici speciální pomůcky.
Nedílnou součástí činnosti školy je práce ve školní družině. Ve škole jsou zřízeny 2
oddělení školní družiny v reakci na zájem rodičů. Provozní doba školní družiny je také
závislá od potřeb rodičů – ráno od 6.15 hod. do 7.50 hod., odpoledne od 11.30 hod. do
15.30 hod.
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Poskytování poradenských služeb ve škole
Poradenské služby zajišťují výchovní poradci ve spolupráci s pracovníky pedagogicko – psychologické poradny, metodik prevence, vedení školy, třídní učitelé ve spolupráci s ostatními
pedagogickými pracovníky.
• poradenství žákům v oblasti učebních postupů, učiva, konzultace s vyučujícími
• poradenství rodičům při školní neúspěšnosti, prevence neúspěchu, postupy řešení neúspěchu
• poradenství při řešení a prevenci sociálně patologických jevů
• poradenství v řešení obtížných životních situací žáků
• kariérové poradenství, volba školy
• poradenství při integraci žáka se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků se sociálním
znevýhodněním
• poradenství ke vzdělávání mimořádně nadaných žáků
• metodická podpora učitelů při pedagogické práci s žáky
• poskytování informací o dalších poradenských službách a zařízeních

Přehled pracovníků školy
Pedagogický sbor – 33 členů:
11
18
1
2
1

vyučujících 1. stupně
vyučujících 2. stupně
vyučující speciální třídy
vychovatelky školní družiny
asistentka pedagoga

Správní zaměstnanci – 8 zaměstnanců:
1
5
2

školník
uklízeček
ekonomický úsek

Školní kuchyně – 8 zaměstnanců:
1
1
6

vedoucí školní jídelny
vedoucí kuchařka
kuchařek
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Vzdělávací programy
Vzdělávací program
Základní škola
Spec. třídy

Č. j. MŠMT
16847/96–2
22980/97–22

V ročnících
1. – 9. p. r.
1. – 5. p. r.

Počet žáků
438
7

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů
ve školním roce 2006–2007
Volitelné předměty

Nepovinné předměty

7. ročník:

Informatika
Domácnost
Německý jazyk

8. ročník:

Informatika
3 hodiny
Sportovní hry
2 hodiny
Seminář z přírodovědných předmětů 1 hodina
Domácnost
2 hodiny

9. ročník:

Cvičení z matematiky
Cvičení z jazyka českého
Domácnost

2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Náboženství
Informatika

3 hodiny
1 hodina
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2 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch ve škole za uplynulý školní rok 2006–2007
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem 1. st.
6.
7.
8.
9.
Celkem 2. st.
Spec. třída
Škola celkem

Počet žáků
45
34
45
37
47
208
49
54
66
61
230
7
445

Prospělo s vyzn.
42
33
37
27
24
163
21
23
28
14
86
2
251

Prospělo
2
1
8
10
22
43
27
30
36
47
140
5
188

Neprospělo
1
–
–
–
1
2
1
1
2
–
4
–
6

Slovní hodn.
1
–
1
–
3
5
–
1
1
–
2
–
7

Pochvaly a ocenění
62 žáků za vzornou přípravu na vyučování, příkladný přístup ke školním povinnostem,
reprezentaci školy při soutěžích, za pomoc třídním učitelům, nejlepší žák třídy.
Napomenutí a důtky
8 žáků – napomenutí třídního učitele.
9 žáků – důtka třídního učitele.
4 žáci – důtka ředitele školy za zapomínání a opakované porušování školního řádu.
Snížené stupně z chování
4 žáci – 2 z chování.
1 žák – 3 z chování.
Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2006–2007

8 leté
Přihl. Přijati
1
1

Gymnázium
6 leté
Přihl. Přijati
3
1

SOŠ včetně
konzerv. a 6. r.
Přihl. Přijati
35
36

4 leté
Přihl. Přijati
9
8

7

SOU
Přihl.
17

Přijati
17

OU
Prakt. škola
Přihl. Přijati
1
1

Údaje o zápisu dětí do 1. ročníku ve školním roce 2006–2007
Zapsáno
46

Odklad školní docházky
8

k 4. 9. 2006 nastoupilo
46

Hodnocení výsledků výchovného působení
Volba povolání
• spolupráce s Informačním a poradenským střediskem úřadu práce (IPS ÚP) byla velmi
dobrá,
• rodiče i žáci byli seznámeni s vyhláškou MŠMT ČR č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví
podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách,
• žáci a rodiče využili možnosti individuálních návštěv IPS,
• účast žáků 9. tříd na Přehlídce středních škol v Kroměříži,
• individuální účast žáků a rodičů na ostatních přehlídkách středních škol a Dnech otevřených dveří,
• průběžné informace o možnostech studia na středních školách a SOU pro žáky 9. ročníku
a jejich rodiče, individuální pohovory s nimi,
• informace o Dnech otevřených dveří v jednotlivých SŠ a SOU,
• zajištění správného vyplnění přihlášek ke studiu,
• pomoc žákům 9. tříd při přijímacím řízení, při odvolání, nabídka volných míst ve školách,
• společná návštěva žáků 8. tříd ÚP v Kroměříži.
Výchova kulturního člověka
•
•
•
•
•

spolupráce s Knihovnou Morkovice,
společné návštěvy divadelních představení,
vystoupení žáků pro důchodce a k různým příležitostem pro veřejnost,
výstavky a nástěnky ve škole a v obci,
vedení školního časopisu.
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Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami
Žáci individuálně integrovaní ve třídách ve školním roce 2006–2007

Žáci s vývojovými poruchami učení
Tělesně postižení žáci

Počet
18
1

Ročník
2. – 9.
3.

Žáci integrovaní ve speciální třídě ZŠ Morkovice ve školním roce 2006–2007

Žáci se zdravotním postižením
Žáci se zdravotním postižením
Žáci se zdravotním postižením

Počet
2
2
3

Ročník
2.
3.
4.

Integrace všech dětí je podepřena posudkem pedagogicko–psychologické poradny nebo
speciálně pedagogického centra. Supervizi nad integracemi žáků má speciální pedagožka
z PPP Kroměříž, speciální pedagožka ze SPC Kroměříž u žáků speciální třídy speciální
pedagožka z SPC Zlín. Výchovná poradkyně a třídní učitelé vedou pravidelné konzultace s:
• rodiči integrovaných žáků: průběžně během celého školního roku konzultacemi nad průběhem integrace,
• Pedagogicko-psychologickou poradnou Kroměříž: konzultacemi individuálních plánů a
průběhem integrace v jednotlivých případech,
• Speciálním pedagogickým centrem Kroměříž: o integraci žáka s tělesným postižením,
konzultacemi nad tvorbou individuálních integračních plánů a o průběhu integrace,
• učiteli: seznamují je s výsledky a závěry vyšetření poradny, koordinují a pomáhají s tvorbou individuálních plánů, kontrolují jejich funkčnost a realizaci vzdělávání integrovaných
žáků.
Výchovná poradkyně rovněž vede dokumentaci o integrovaných žácích a žácích vyšetřených v PPP. Škola poskytuje individuální logopedickou péči a dyslektickou péči.

Údaje o školské radě
Školská rada byla zřízena 21. 3. 2005 podle § 167 zákona 561 (Školský zákon). Do školské
rady bylo jmenováno 6 členů, řídí se podle jednacího řádu. Ve školním roce 2006–2007 se
sešla 1×. Na podzimní schůzce školská rada:
• schválila výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005–2006
• vyjádřila se k plánu práce školy
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Činnost zájmových kroužků
Volejbalový kroužek – Zapsáno 49 žáků, pravidelně chodilo 16 žáků. Kroužek je zaměřen na osvojování herních činností jednotlivce – volejbalová technika, zdokonalování a
samotnou hru. Žáci se účastnili mnoha turnajů, sami organizovali turnaj.
Pěvecký kroužek – Do činnosti se zapojilo 30 žáků. Nacvičili 2 veřejná vystoupení,
vystupovali ve škole, v Morkovicích, v Pačlavicích, pro důchodce.
Výtvarný kroužek – Pracovalo 14 žáků. Náplní kroužku bylo modelování z keramické
hlíny, osvojení technik – malba, tisk, suchá jehla, koláže, kombinované techniky, práce
z přírodnin.
Dyslektický kroužek – Pracovaly 2 kroužky pro žáky s vývojovými poruchami učení.
Zapojeno celkem 14 žáků. Cílem činnosti kroužků bylo zmírnit výukové obtíže v českém
jazyce, čtení, psaní a psaní diktátů.
Florbalový kroužek – Zapojilo se 15 žáků. Trénovali herní varianty, zúčastnili se okresního finále ve florbalu.
Veselé noty – hudební kroužek pro žáky 2. stupně. Zapojili se pouze 4 děti – zpěv trampských a populárních písniček.
Sportovní hry – 32 žáků. Kroužek je určený pro žáky 1. stupně a je zaměřený na rozvoj
pohybových dovedností, především při hře s míčem. Žáci se učí pravidla herních činností a
jejich dodržování. Jsou vedeny ke sportovnímu chování a zdravému využití volného času.
Logopedický kroužek – Kroužek je zaměřený na nápravu logopedických vad, zapojeno
15 dětí.
Zdravotnický kroužek – Kroužek je velmi oblíbený, děti se učí zásady první pomoci,
prevenci úrazů a nemocí, anatomii těla.
Šachový kroužek – Pracuje ve spolupráci s TJ Sokol Morkovice. Vedoucí trénuje žáky
ve hře, organizuje turnaje, zúčastnil se s žáky okresního přeboru škol v šachu.
Tenisový kroužek – Pracuje ve spolupráci s tenisovým klubem. Žáci mají k dispozici
sportovní halu, 2 tenisové kurty a cvičnou zeď. Na závěr roku pořádají tenisový turnaj.
Rybářský kroužek – Je zaměřený na ochranu přírody, rozvíjení rybářských znalostí a
dovedností.
Modelářský kroužek – Kroužek pracoval letos poprvé a těšil se velkému zájmu žáků.
Pracovalo v něm 30 žáků od 1. do 9. třídy. Žáci pracovali ve školní dílně, kde skládali a
lepili modely letadel. Na závěr roku se scházeli na letišti, kde výsledky své práce prověřovali.
Zúčastnili se Leteckého dne v Morkovicích, kde předvedli své modely.
Školní časopis – V kroužku pracovalo 9 stálých redaktorů, kteří během školního roku
vydali celkem 7 čísel. Náplní časopisu byly informace o životě naší školy, o tom, co žáky
zajímá, jaké mají koníčky. Svými články do časopisu přispívali i mnozí další žáci a také
učitelé.
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Konzultace
Matematika, fyzika, anglický jazyk, německý jazyk, chemie, český jazyk, volba povolání.

Prevence sociálně patologických jevů
Po celý školní rok vedení školy, výchovná poradkyně, preventista a všichni pracovníci školy
věnovali velkou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Toto se děje především
formou běžné každodenní učitelské práce, učitelé pracují podle Minimálního preventivního
programu školy. Metodik prevence a výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli
řešil problémy žáků, eventuelně doporučoval návštěvu Pedagogicko–psychologické poradny
(PPP) nebo Střediska výchovné péče (SVP) v Kroměříži, s kterými má škola velmi dobrou
spolupráci.
Žáci a učitelé 5., 6. a 8. ročníků se zapojili do projektu Labyrint, pořádaný PPP Kroměříž a Muzeem Kroměřížska. Po proškolení učitelů manžely Janíkovými v PPP následovala
práce učitelů s žáky na téma tolerance, v měsíci únoru navštívili spolu interaktivní výstavu
v Muzeu. Výchovu ke zdraví podporuje na 1. stupni projekt Zdravé zuby. Třídní učitelé
žáků 2. a 3. ročníku byli zapojeni do celostátního projektu Ajax ve spolupráci s Policií ČR.
Využívali nabídky Informačně preventivní skupiny PIS Policie ČR k realizaci besed zaměřených na bezpečnost dětí – projekt Chodec a Cyklista, Jak si nenechat ublížit, v měsíci
říjnu proběhla ve 4. třídách beseda s Policií ČR o ochraně osobního majetku. Na 2. stupni
byla témata prevence zařazena ve výuce předmětů rodinná a občanská výchova, přírodopis,
chemie, tělesná výchova, výtvarná výchova a český jazyk. V tematických plánech rodinné
výchovy pro 6. – 9. rocník byla probírána témata zaměřená na základní informace o návykových látkách, druzích, závislostech a jejich účincích, na alkohol a nikotin. V rámci OV
a RV byla odučena témata zaměřená na zdravý životní styl, v 6. a 7. ročnících průběžně
metodik prevence pracoval s žáky v projektu Kouření a já. Učitelé Tv ve svých hodinách
upozornili žáky na význam sportu pro život, nebezpečí dopingu, jeho rizika pro zdraví
člověka, na etiku sportovní hry. V rozhodování v oblasti sexuálního chování, plánovaného
rodičovství, metod antikoncepce a nemocí přenosných pohlavním stykem spolupracuje škola
s PPP Kroměříž formou besed pro žáky 9. ročníku. V měsící květnu pořádáme ve spolupráci s Oblastní chartitou Kroměříž – Kontaktním centrem „Plusÿ besedy s protidrogovou
tématikou pro žáky 8. a 9. ročníků. Během měsíce června byla pro žáky 9. tříd realizována
beseda Láska a sexualita lektorkou z PPP Kroměříž.
V prostorách nové budovy je instalována schránka důvěry. Pro potřeby metodické pomoci odebírá metodik prevence měsíční časopis Prevence. Školní metodik prevence se účastnil třídních schůzek a jednání s rodiči. Probíhaly konzultace vedení školy, výchovné poradkyně a školního metodika prevence, třídních učitelů a ostatních pedagogů s rodiči problémových a sociálně handicapovaných dětí. Velmi dobrá spolupráce je se sociálním odborem
Městského úřadu Morkovice.
Ve školním roce 2006–2007 metodik prevence vypracoval 2 projekty v rámci Programu I – Preventivní programy realizované školami, školskými zařízeními a nestátními
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organizacemi. Odborem školství, mládeže a sportu Krajského
úřadu Zlínského kraje byl podpořen projekt s názvem „Z pohádky do pohádky – aneb Hurá do bezpečíÿ částkou ve výši
21 000 Kč, projekt je určen pro žáky 1. stupně. Druhý projekt, Vím, co chci, byl zaměřen
pro žáky 2. stupně a nebyl podpořen pro velký počet podaných projektů. Oba projekty
jsou k nahlédnutí v ředitelně školy nebo u metodičky prevence spolu s dalšími projekty
z minulých let. Dne 4. května převzala metodička prevence v budově Krajského úřadu Zlínského kraje ocenění za vynikající činnost v oblasti prevence sociálně patologických jevů ve
školním roce 2005–2006 z rukou náměstka hejtmana Zlínského kraje pro oblast školství,
mládeže a sportu. Minimální preventivní program naší školy nejlépe naplňoval koncepční
záměry kraje a byl vyhodnocen jako nejlepší ze základních škol okresu Kroměříž. Toto
ocenění nám bylo uděleno za velké množství jednorázových akcí i dlouhodobých projektů,
specifickou prevenci, besedy, přednášky, projektové dny, mapování vztahů, spolupráci s institucemi a aktivní činnost školního metodika prevence.

ICT – Informační a komunikační technologie
Učebna výpočetní techniky byla využívána k výuce informatiky a výpočetní techniky a
k výuce různých všeobecně vzdělávacích předmětů na obou stupních základní školy. Pro
tento typ výuky je škola vybavena řadou výukových programů pocházejících především
z dílen společností Terasoft a Silcom. Kromě výuky využívali žáci učebnu ve svém volném
čase pro vyhledávání informací na Internetu a to pod dohledem pedagogů. Za nevyhovující
je možné považovat vybavení počítačové učebny nábytkem. Škola má vypracovaný ICT
plán, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti školy v rámci informační
politiky ve vzdělávání.
V průběhu školního roku 2006–2007 byla počítačová učebna využita v celkem 1058 hodinách. Do těchto hodin byla započítána výuka povinně volitelných předmětů Informatika,
nepovinného předmětu Informatika, dále byl započten polední internet pro žáky a veškerá
ostatní výuka dalších předmětů prvního i druhého stupně, která probíhala v učebně (anglický jazyk, německý jazyk, přírodopis, český jazyk, prvouka, matematika a další). Využití
učebny bylo 76 %.
Škola má své vlastní internetové stránky www.zsmorkovice.cz, na nichž zveřejňuje nejdůležitější informace o škole, o aktuálním dění ve škole a o školních akcích. Ve školním roce
2006–2007 byla stránka 70 krát aktualizovaná, tj. v průměru 7 aktualizací za měsíc. Škola
je připravena komunikovat s rodičovskou i širokou veřejností prostřednictvím elektronické
pošty: skola @ zsmorkovice.cz.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických (DVPP)
a ostatních pracovníků školy
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků
Studium
Studium
Studium
Studium

AJ
AJ
AJ
AJ

–
–
–
–

PF MU Brno
Brána jazyků
MEJA
Škola hrou

1
2
1
2

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvorby školního
vzdělávacího programu (ŠVP)
Tvorba ŠVP pro školní družiny
Speciální vzdělávací program
Výchova demokratického občana
Mediální výchova
Dokážu to? – Osobnostní výchova

1
1
10
10
6

Školení v oblasti školního managementu
Odměňování zaměstnanců

2

Další vzdělávání pedagogických pracovníků
Rozumět médiím
Jak jdou noty
Jak vyučovat Čj
Jak přežít výuku
Využití intelektových předpokladů
Ekologická výchova
Činnostní učení
Hudební rok
Tvoříme papírové doplňky
Environmentální výchova
Český jazyk na 2. stupni
Metody kritického myšlení
Občan a jeho svět
Zdravotník zotavovacích akcí
Seminář pro školní družiny
Hudební výchova

2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
13

Matematická mozaika – aktivní učení v praxi
Aktivní učení v matematice
PAU – setkání učitelů
Dokumentární film v RVP
Zájmové vzdělávání na ZŠ
Relaxační cvičení
BOZP
Labyrint – školení
Zdravotnické školení – první pomoc

2
1
1
1
1
1
30
2
30

Školení správních zaměstnanců a ostatních pracovníků školy
Daňová politika
Školení mzdové účetní
Školení požární ochrany
BOZP
HACCAP

1
1
14
14
8

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Školní projekty
V tomto školním roce byly realizovány projekty třídní, ročníkové, celoškolní, pro 1. stupeň.
Některé byly zaměřeny na prohloubení učiva a spojené s prezentací učiva, jiné se týkaly
prevence patologických jevů, ochrany člověka za mimořádných událostí, poznávání obce a
okolí, ekologie, výchovy ke zdraví, bezpečnosti silničního provozu. Za všechny jmenujme
projekt Den Země, Ajax, Na silnici nejsi sám, Ropa (9. ročník), Voda (8. ročník), Knižní
den, Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí, Sportovní den, Zdravé zuby.
Výsledky Optimalizace přijímacího řízení pro žáky 9. tříd základních škol
Testování se uskutečnilo 5. – 7. prosince 2006. Žáci 9. tříd se zúčastnili celostátního testování žáků na výstupu ze základního vzdělávání. Projekt SCIO – Optimalizace přijímacícho
řízení pro žáky základních škol byl realizován formou testu matematických dovedností,
dovedností v českém jazyce, anglickém a německém jazyce a studijních dovedností, žákovského dotazníku a dotazníku pro rodiče a učitele. Z výsledku testování vyplývá, že naši
žáci ve srovnání s ostatními studenty kraje a ČR dosáhli velmi dobrých výsledků v českém
jazyce – třída 9.C, v matematice a v anglickém jazyce třída 9.B. V obecných studijních
předpokladech – OSP dobrých výsledků dosáhly třídy 9.A a 9.B.
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Třída
9.A
9.B
9.C

OSP
50
49
42

ČJ
46
46
54

MA
45
51
45

AJ
43
50
45

NJ
54
41
40

Hodnoty jsou uvedeny v percentilech, tj. číslo, které vyjadřuje pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 – 100. Je to počet procent ostatních, které účastník předstihl. Průměrný percentil všech žáků základních škol byl 47. 25. a 26. dubna 2007 proběhlo na naší
škole Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. ročníků ZŠ Centrem pro zjišťování výsledků
vzdělávání Cermat.

5.A
5.B
škola
kraj
ČR

Matematické dovednosti
skóre
úspěšnost
35,6
71,2
29,2
58,4
32,1
64,3
31,7
63,3
30,8
61,6

Dovednosti v českém jazyce
skóre
úspěšnost
32,2
67,1
28,2
58,8
30,0
62,6
30,2
62,9
29,5
61,4

Obecné dovednosti
skóre
úspěšnost
13,6
64,7
13,4
63,9
13,5
64,3
13,6
64,6
13,2
62,8

Z uvedených hodnot vyplývá, že žáci 5.A dosáhli v matematice a v českém jazyce výsledku
výrazně lepšího než je krajský a celostátní průměr. V ostatních hodnoceních se výrazně
obě třídy od průměrů neodchýlili.
Sportovní aktivity, soutěže, turnaje ve školním roce 2006–2007
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Běh Terryho Foxe ve spolupráci se Sokolem Morkovice – 146 účastníků
Přespolní běh účast v okresním kole v Bystřici pod Hostýnem
Běh Emila Zátopka – organizace běhu – 100 žáků
Šikula Cup – školní soutěž ve skákání přes švihadlo – 80 žáků
Stolní tenis – školní kolo – účast 31 žáků
Okresní kolo v halové kopané – organizace soutěže – 11 družstev, 2. místo
Podzimní volejbalový turnaj – organizace soutěže, účast 6 družstev, hoši 1. místo,
dívky 2. místo
Vánoční turnaj ve florbalu dívek – 80 žákyň naší školy
Školní kolo ve šplhu na tyči – 70 žáků – celorepubliková soutěž
Okrskové kolo ve vybíjené – organizace soutěže – účast 7 družstev – 5. místo
Pódiové skladby – organizace školního kola, účast na celostátním kole
Mc Donald’s Cup – organizace okrskového turnaje, účast v okresním turnaji mladší
i starší žáci
Okrskové kolo ve Florbalu – organizace soutěže – 7 družstev – 3. místo
Okresní kolo ve volejbale hoši – 2. místo v Holešově
Jarní volejbalový turnaj – organizace soutěže
Mikulášský turnaj ve volejbale – účast na turnaji – 2 družstva
Coca–Cola Cup – organizace turnaje, 1. místo – postup do další soutěže
Pohár rozhlasu – účast na okresním kole
Turnaj v tenise – ve spolupráci s tenisovým klubem
Minitriatlon – školní kolo
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21. Turnaj v plážovém volejbale – školní kolo
22. Dopravní soutěž – okrskové kolo – 1. místo, okresní kolo – 1. místo, krajské kolo ve
Zlíně – 2. místo
23. Vánoční turnaj v přehazované a volejbale – pořadatel 9.A pro žáky 5. – 9. třídy – 10
družstev
24. Vánoční turnaj ve florbalu hoši – 1. a 2. stupeň – 12 družstev – školní kolo
25. Silový čtyřboj dívky – školní kolo
26. Volejbal dívky – účast na okresní soutěži v Holešově – 4. místo
27. Minikopaná – organizace okrskového turnaje – 6 družstev – 1. místo
28. Atletický čtyřboj – účast na okresní soutěži – Nikola Staňková – 3. místo jednotlivkyně
Výchovně vzdělávací aktivity, prezentace školy na veřejnosti, tradiční akce
1. Dopravní hriště – žáci 4. tříd v rámci dopravní výchovy jezdí 2× ročně na dopravní
hriště do Kroměříže, kde si prověřují své dopravní vědomosti a dovednosti a získají
Průkaz cyklisty
2. Sběr papíru – organizujeme 2× ročně – nasbíráno 25 tun
3. Planetárium a Dětské muzeum Brno – žáci 5. tříd
4. Divadlo Zlín – Limonádový Joe – 5. třídy, 2. stupeň
5. Vystoupení leteckých modelářů ve sportovní hale – program pro 1. stupeň
6. Muzeum Kroměříž – vzdělávací program – 1. stupeň
7. Beseda k volbě povolání na Úřadu práce pro žáky 9. tříd
8. DOREMI – školní kolo soutěže ve zpěvu
9. Kouření a já – besedy pro 6. a 7. třídy – minimální preventivní program
10. Čertovská besídka – vystoupení pěveckého kroužku pro žáky 1. stupně
11. Vystoupení pěveckého kroužku pro důchodce v ÚSP Pačlavice
12. Vánoční jarmark a Den otevřených dveří
13. Labyrint – účast na výstavě v muzeu – 5. a 8. třídy
14. Besedy Sexuální výchova – 9. třídy
15. Mikuláš – žáci 2. supně pro žáky 1. stupně
16. Divadlo Zlín – 1. stupeň – Puf a Muf
17. Biologická olympiáda – 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola
18. Soutěž Seznam – Najdu tam co neznám – 2. stupeň
19. Po stopách Karla IV. – výchovně–vzdělávací exkurze do Prahy - 4.A, 5.A
20. Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole
21. Pythagoriáda – školní kolo
22. Matematická olympiáda – domácí kolo
23. Knižní den – projekt pro 1. stupeň spojený s besedami v knihovně a výstavou knih
24. Lyžařský výcvikový kurz pro 7. třídy – Horní Bečva
25. Matematický klokan pro žáky 2. – 9. ročníku – 390 žáků
26. Divadelní představení v Uherském Hradišti pro 1. stupeň – Jak čert vyletěl z kůže
27. Školní kolo v recitaci – organizace soutěže, účast na okrskovém kole
28. Olympiáda v českém jazyce – školní kolo, účast v okresním kole
29. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 5. a 9. tříd celostátními testy Cermat a Scio
30. Noc s Andersenem – zábavný a hravý večer ve škole pro žáky – 120 žáků
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31. Vánoční a velikonoční koncert ZUŠ Morkovice – tradiční hodnotné kulturní vystoupení žáků hudební skupiny ZUŠ spojené s výchovně–vzdělávacím programem
32. Soutěž v luštění SU DO KU – 59 žáků
33. Vystoupení pěveckého kroužku ke Dni matek – 3 veřejná vystoupení
34. Návštěva čističky odpadních vod v Morkovicích – žáci 1. stupně a 8. tříd
35. Sběr šípků – nasbíráno 354 kg
36. Letecký den – účast žáků z modelářského kroužku
37. Karneval ve školní družině
38. Odlisťování stromků v Litenčicích – brigáda žáků 5. tříd
39. Fotografování žáků – 2 × ročně
40. Výstava v Muzeu Kroměřížska – žáci 3. tříd
41. Zápis dětí do 1. tříd – kulturně - sportovní program letos na téma Cesta do Afriky
42. Školní mléko –zavedení automatů na mléko - možnost koupení mléka za snížené ceny
43. Návštěva dětí MŠ v prvních třídách spojená s programem
44. Schůzky učitelek 1. tříd s rodiči předškoláků v MŠ
45. Den Země – ekologický projekt 1. stupně
46. Školy v přírodě – 1.A třída Jedovnice, 5.B třída Čeladná
47. Den dětí – turistika a cykloturistika na 1. stupni, Kolečkiáda
48. Den dětí – sportovní den pro 2. stupeň
49. Projektový den Naše obec – 1. třídy
50. Návštěva u Hasičů v Morkovicích
51. Jarní výtvarná soutěž žáků – Vítáme jaro
52. Tonda – obal na cestách – ekologická výstava s výchovně – vzdělávacím programem
o odpadech pro 1. i 2. stupeň
53. Návštěva knihovny se školní družinou
54. Vystoupení společnosti Zayferus spojené s projektovým dnem Dravci – 1. i 2. stupeň
55. Besedy na Úřadu práce pro žáky 8. tříd
56. Zábavné sportovní odpoledne školní družiny
57. Program Na silnici nejsi sám – 1. třídy
58. Program Ajax – 2. a 3. třídy
59. Školní výchovně–vzdělávací exkurze – realizují se na konci školního roku pro třídní
kolektivy
60. Besedy Drogy a my – pro žáky 8. a 9. tříd
61. Projekt Voda a Ropa žáků 8. a 9. tříd
62. Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd
63. Výstava drobného zvířectva v areálu Českého svazu chovatelů – pro žáky 1. a 2.
stupně
64. Ukázka práce Policie ČR se služebním psem
65. Jeden svět na školách – promítání filmů + beseda k 2. světové válce – 9. ročník
66. Orbis Pictus – návštěva výstavy v Květné zahradě v Kroměříži – 7. a 8. třídy
67. Hodové odpoledne – vystoupení žáků 1. a 2. stupně na hodech v Morkovicích
68. Den matek – vystoupení žáků v Pačlavicích
69. Den s Deníkem – vystoupení žáků 2. stupně na propagační akci regionálních novin
70. Beseda s Policií ČR, Ochrana osobního majetku – 4. třídy
71. Čas proměn – program pro žáky 6. tříd
72. Láska a sexualita – Pedagogicko–psychologická poradna Kroměříž – 9. ročník
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Spolupráce s Rodičovskou akademií
Ve školním roce 2006–2007 jsme pokračovali v úzké spolupráci s rodiči. Z účtu Rodičovské
akademie jsme čerpali prostředky na přednáškovou činnost, soutěže, na dopravu a odměny
ve formě knih pro žáky na konec školního roku.

Spolupráce školy s dalšími subjekty
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce
spolupráce

s Městským úřadem Morkovice–Slížany
s MŠ Morkovice, MŠ Pornice
se ZŠ Počenice
se ZUŠ Morkovice
s místní knihovnou
s lékaři
s TJ Morkovice
se Sokolem Morkovice
s HZS
s Policií ČR
s PPP Kroměříž
s SPC Kroměříž
s SPC Zlín
s K–Centrum Kroměříž
s OÚ Pačlavice
s ÚSP Pačlavice
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Základní údaje o hospodaření školy
ZŠ Morkovice hospodařila s těmito finančními prostředky:
Výnosy
Dotace ZK OŠ
Dotace MěÚ Morkovice
Tržba za potraviny
Převod rezervní fond
Ostatní příjmy
Celkem

2006
14 091 417,00
2 050 000,00
1 561 936,50
228 283,93
100 692,24
18 032 329,67

1. – 5. 2007
7 298 000,00
1 738 267,67
789 080,00
–
–
9 825 347,67

Náklady
Mzdové náklady
Odvody (SZ + ZP + fond)
Učebnice a školní pomůcky
Ostatní provozní náklady
Celkem

2006
9 966 281,00
3 655 476,00
261 104,50
4 019 012,92
17 901 874,42

1. – 5. 2007
4 137 716,00
1 529 441,00
22 699,50
1 818 760,00
7 508 616,50

Hospodářským výsledkem za rok 2006 je 130 455,25 Kč. Finanční prostředky byly po
skončení účetního roku převedeny do rezervního fondu.
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Závěr výroční zprávy
V tomto školním roce jsme společnými silami dokončili 1. verzi našeho Školního vzdělávacího programu. Značné úspěchy jsme dosáhli v oblasti prevence sociálně patologických
jevů. Minimální preventivní program naší školy nejlépe naplňoval koncepční záměry kraje
a byl oceněn jako nejlepší ze základních škol v kraji. Za organizaci velkého množství preventivních akcí a za vynikající činnost obdržela metodička prevence krajské vyznamenání.
Velmi kladně hodnotíme využití sportovní haly. Naše škola zde organizovala soutěže a
turnaje na místní, okrskové i okresní úrovni, využívala ji k činnosti sportovních kroužků a
ke všem sportovním aktivitám.
Podařilo se nám v tomto školním roce podat 3 projekty, z nichž dva byly úspěšné a
podpořily realizované školy v přírodě a sportovní činnost školní družiny.
Díky aktivitám učitelů i žáků jsme zorganizovali velkou spoustu akcí a soutěží, programů
a besed, letos vznikl a pracoval na škole Školní parlament, žáci aktivně vedli školní časopis
a přispívali do něj mnoha články.
Materiálně technický stav budovy se díky péči zřizovatele o školu zlepšil. Byla udělána nová fasáda na tzv. staré budově, nová dlažba v poschodí tzv. nové budovy a v celé
škole byly instalovány osoušeče rukou a zásobníky na papírové ručníky místo dosavadních
látkových ručníků. Na škole byly zřízeny dva automaty na školní mléko pro žáky.
Vzhledem k tomu, že paní ředitelka RNDr. Jaroslava Peštuková odchází do důchodu,
proběhl konkurz na místo ředitele naší školy a Rada města jmenovala do funkce Mgr. Evu
Manďákovou–Svaškovou. Děkujeme paní ředitelce za její obětavou práci ve škole a přejeme
jí hodně zdraví a spokojenosti do dalších let.
Děkujeme všem spolupracujícím subjektům a organizacím za pomoc a spolupráci ve
školním roce 2006–2007 a zřizovateli za příkladnou péči.

Datum zpracování zprávy:
Datum projednání na poradě pracovníků školy:

26. 6. 2007
27. 6. 2007

Podpis ředitele a razítko školy:

RNDr. Jaroslava Peštuková
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