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Základní údaje o škole 
 
Název školy:   Základní škola, Morkovice, okres Kroměříž 
 
Sídlo:    17. listopadu 416, 768 33  Morkovice–Slížany 
 
Zřizovatel:   Město Morkovice–Slížany 
    Náměstí 115, 768 33  Morkovice–Slížany 
 
Právní forma:  příspěvková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2001 
    IČO: 70 874 930 
 
Jméno ředitele:  RNDr. Jaroslava Peštuková 
 
Statutární zástupce: Mgr. Jitka Kyasová 
 
Kontakt:   tel: 573 370 023 
    e-mail: skola.morkovice@tiscali.cz 
    internet: http://zsmorkovice.web.wo.cz 
 
Datum založení školy: 1924 
 
Datum zařazení do sítě: 1. 1. 2001, rozhodnutí č. j. 13 147/01-21 
 
Identifikátor zařízení: 600 118 649 
 
IZO:    102 519 684 
 
Součásti školy:  školní jídelna, IZO: 118 801 376, kapacita 650 jídel 
    školní družina, IZO: 118 800 167, kapacita 100 žáků 
 
 

 Počet 
tříd/skupin 

Počet 
žáků 

Počet žáků na 
třídu/skupinu 

1. stupeň 10 213 22,2 

2. stupeň 11 243 22,1 

Školní družina 2 46 23 

Školní jídelna - 414 - 

Spec. třídy 1 9 9 

 
 

mailto:skola.morkovice@tiscali.cz
http://zsmorkovice.web.wo.cz
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Charakteristika školy 

Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a zároveň spádovou 
školou pro okolní obce regionu - Pačlavice, Lhota, Pornice, Prasklice, Uhřice, 
Skavsko. 2. stupeň ZŠ navštěvují žáci z obcí Počenice, Tetětice, Dřínov. Několik 
žáků dojíždí i z obcí Koválovice-Osíčany, Věžky. Škola vzdělává 474 žáků, průměrná 
naplněnost tříd je 22 žáků. Na škole je zřízena 1 třída speciální pro výuku žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami, v níž se vzdělává 9 žáků pod vedením 
speciálního pedagoga. Výuka probíhá ve dvou paralelních třídách 1. až 5. ročníku a 
v 8. ročníku, ve třech paralelních třídách v 6.,7.a 9. ročníku. Ve škole je zřízena 
školní družina ve 2 odděleních. Součástí školy je školní jídelna s kuchyní s kapacitou 
650 jídel. 

V budově školy je 27 tříd, z toho 16 odborných pracoven. Součástí školy je 
posilovna pro žáky, malá a velká tělocvična a nová sportovní hala. 

Škola má dostatečné, čisté a estetické prostory. Na vzhledu tříd se podílejí ve 
velké míře  žáci a učitelé. Odborná pracovna Fy a Che je třeba ještě dobudovat, 
dostatečně vybavené jsou pracovny Vv, Hv, Př, Aj, Nj, Z, D, M, Jč, keramická dílna, 
videoučebna. 

 Plánujeme rozšířit vybavení počítačové učebny, ve které mají žáci k dispozici 
nyní 10 počítačů s připojením na internet a tiskárnou. Učebna je denně využívána ve 
všech předmětech, zejména ve výuce informatiky. Žáci mají možnost využívat 
internet podle rozpisu u učebny. 

K výuce Tv využíváme také sportovní areál před školou s volejbalovým 
a fotbalovým hřištěm, s běžeckou dráhou, doskočišti a tenisovými kurty.  

V době volna a přestávek žáci využívají chodeb a vstupní haly, za příznivého 
počasí prostor mezi pavilony.Chybí relaxační místnost pro volnočasové aktivity žáků, 
kterou plánujeme zřídit u šaten v koridoru. 

Díky nemalým finančním prostředkům MěÚ Morkovice byla vyměněna na 
staré budově všechna okna, zrekonstruována školní kuchyně, vybaveny třídy novým 
nábytkem, dokončena keramická dílna. 

Vyučující 1. stupně mají sborovnu vybavenou počítačem zapojeným do sítě a 
kopírkou. Vyučující 2. stupně mají k dispozici své kabinety a sborovnu s počítačem 
a kopírkou.Učitelská knihovna je umístěna ve sborovně 1. stupně a v kabinetech.  

Pedagogický sbor má 31 členů, z toho 10 vyučujících 1. stupně, 18 pro 
2. stupeň, 1 vyučující speciální třídy a 2 vychovatelky školní družiny. 80 % učitelů je 
plně kvalifikovaných, 1 vyučující si doplňuje vzdělání, 3 učitelé studují na jazykové 
škole angličtinu. Ve škole pracují 2 výchovní poradci, metodik prevence sociálně 
patologických jevů, dva poradci pro ekologickou výchovu, 1 správce počítačové sítě, 
2 odborníci na logopedii. Všichni vyučující na 1. stupni jsou proškoleni v oblasti 
speciálních poruch učení a chování. Pedagogové se účastní průběžně vzdělávání 
k problematice činnostního učení, daltonské výuky, tvorby ŠVP a odborných 
seminářů. 
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Na 1. stupni ZŠ se vzdělává 213 žáků v 10 třídách, na 2. stupni 243 žáků 
v 11 třídách a ve speciální třídě 9 žáků. Školní družinu navštěvuje 50 žáků 
z Morkovic-Slížan a okolních obcí. 

Máme dobré zkušenosti s integrací žáků se SPUCH. Výuka žáků probíhá 
ve smíšených třídách, pouze výuka anglického jazyka na 2. stupni je diferencovaná 
do skupin podle prospěchu a úrovně jazykových dovedností. 

Pedagogové vzájemně spolupracují na školních projektech, akcích, 
programech. V rámci plánu ekologické výchovy organizujeme projekt Den Země, žáci 
2. tříd pracují na projektu Policie ČR - Ajax, účastníme se všech sportovních soutěží 
na okresní úrovni, zapojujeme se do matematických, dějepisných a přírodovědných 
olympiád, pracujeme na soutěžích Matematický klokan, Pythagoriáda. Třídní 
kolektivy vyjíždějí na Školy v přírodě, organizujeme vlastivědné poznávací zájezdy. 
Žáci 7. tříd vyjíždějí na lyžařské výcvikové kurzy. Organizujeme sportovní a dopravní 
soutěže na školní a regionální úrovni/volejbalový turnaj, vybíjená, plavecké závody, 
přehazovaná, florbal, kopaná, minitriatlon, atletický trojboj, šplh, podiové skladby, 
přespolní běh, Běh Emila Zátopka, Běh T. Foxe/, velikonoční a vánoční jarmarky, 
recitační a pěvecké soutěže. Žáci se mohou zúčastnit zájezdů do divadla, kina. 
Ve 3. a 4. ročníku prochází žáci plaveckou výukou, ve 4. ročníku dopravním kurzem 
na DH Kroměříž. Organizujeme projekty pro vzdělávání učitelů /počítačové kurzy, 
Komunikace a konflikt, …/. 

Na škole působí 25 kroužků vedených zejména učiteli ZŠ /gymnastika, 
tenisový, angličtina, florbal, výtvarný, pěvecký, matematický, sportovní hry, ruština, 
rybářský, aerobic, zdravotní, dopravní, logopedický, dyslektický/. 

Postupně realizujeme ve výuce efektivní metody výuky: 

Daltonská výuka: Na 1. stupni ZŠ realizujeme zpravidla 1x týdně výuku podle 
daltonského plánu. Tato metoda respektuje individuální tempo každého žáka, 
využívá přirozeného zájmu o poznávání. Žáci vyhledávají a třídí informace, hledají 
možná řešení, organizují si svoji práci, spolupracují. Učitelé jsou proškoleni v tomto 
způsobu výuky. 

Činnostní učení: Postupně realizujeme ve stále větším rozsahu na škole 
metody činnostního učení. Učitelé se účastní školení, spolupracují, vyměňují si 
zkušenosti s touto metodou.Učitel preferuje skupinovou práci žáků, spolupráci, 
objevování poznatků, práci s rozličnými pomůckami nad frontální výukou. 

Kooperativní výuka: Učíme žáky spolupracovat, pracovat v týmech, pomáhat 
si, komunikovat. 

Problémová výuka: Žáci řeší samostatně či ve skupinách zadané problémy, 
objevují, diskutují. 

Při škole pracuje Školská rada, která byla v souladu s novým školským 
zákonem 561/2004 Sb. přejmenována z Rady školy dne 21. 3. 2005. Ve školské radě 
pracuje 6 členů, z toho 2 zástupci města, 2 zástupci z řad rodičů a 2 pedagogové 
základní školy. 
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Při škole pracuje Rodičovská akademie složená z volených zástupců z řad 
rodičů. Výbor Rodičovské akademie se schází na pravidelných schůzkách s vedením 
školy. 
 
 
 
Vzdělávací programy 
 

Školní rok 2004/2005 
Vzdělávací program Č.j. MŠMT 

V ročnících Počet žáků 
Základní škola 16847/96-2 1. – 9. p. r. 465 
Spec. třídy 22980/97-22 1. – 5. p. r. 8 
Pomocná škola 24035/97-22 9. tř. 1 
 
 
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 
 
Volitelné předměty: 7. ročník:  1. Literárně dramatická výchova 3 h 
       2. Informatika   6 h 
       3. Domácnost   6 h 
        
                                      8. ročník:  1. Informatika   2 h 
       2. Domácnost   2 h 
                                                                     3. Konverzace AJ      2 h 
       4. Dramatika    2 h
   
                                           9. ročník:  1. Informatika   2 h 
       2. Konverzace AJ   2 h 
       3. Cvičení z matematiky  2 h 
       4. Cvičení z jazyka českého 2 h 
                                                                            
Nepovinné předměty:    Náboženství    3 h 
         
Zájmové kroužky:   
 
1. Výtvarný 2 skup. 
2. Pěvecký 1 skup. 
3. Dyslektický 2 skup. 
4. Tenis 2 skup. 
5. Počítačový – internet 9 skup. 
6. Rybářský 2 skup. 
7. Hasičský 1 skup. 
8. Stolní tenis 1 skup. 
9. Volejbal 1 skup. 
10. Jazyk ruský 1 skup. 
11. Dopravní 2 skup. 

12. Myslivecký 1 skup. 
13. Gymnastický 2 skup. 
14. Zdravotnický 1 skup. 
15. Taneční 2 skup. 
16. Konzultace M, Ch, F 5 skup. 
17. Zdravotní 1 skup. 
18. Sportovní hry 1 skup. 
19. Angličtina 1 skup. 
20. Logopedický 1 skup. 
21. Kroužek matematický 1 skup. 
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Údaje o pracovnících školy 
 
 
 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2004/2005: 
 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 31 28,7 
 
 
 
Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2004/2005: 
 

Poř. 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 
Roků ped. 

praxe 
1 Učitel 23 VŠ, TV-JR 31 
2 Učitel 22 SŠ 2 
3 Učitel 22 VŠ, I.st. 13 
4 Vychovatelka 20 SŠ 23 
5 Učitel 22 VŠ I.st. 23 
6 Učitel 22 VŠ I.st. 19 
7 Učitel 21 VŠ JČ-D 36 
8 Učitel 24 VŠ JČ-TV 23 
9 Učitel 22 VŠ Př-Z 39 

10 Učitel 22 SŠ  19 
11 Učitel 12 SŠ 4 
12 Učitel 25 VŠ JČ-AJ 21 
13 Učitel 23 VŠ M-F 13 
14 Učitel 22 SŠ 30 
15 Učitel 11 VŠ I.st. 17 
16 Učitel 23 VŠ M-Pč 35 
17 Učitel 22 SŠ  19 
18 Učitel 24 VŠ I.st. 13 
19 Učitel 25 VŠ 2 
20 Učitel 25 VŠ M-F 27 
21 Učitel 5 VŠ TV-Z 40 
22 Učitel 21 VŠ spec.ped. 18 
23 Vychovatelka 24 SŠ  26 
24 Učitel 21 VŠ I.st. 12 
25 Učitel 22 VŠ JČ-D 32 
26 Učitel 20 SŠ 14 
27 Učitel 22 SŠ 29 
28 Učitel 22 VŠ spec.ped. 17 
29 Učitel 22 Bc., VŠ spec.ped. 23 
30 Učitel 25 VŠ  12 
31 Učitel 25 VŠ spec. ped 23 
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Komentář k tabulkám doplňující výše uvedené údaje: 
 
I. stupeň + ŠD   průměrný věk: 43,5 let 
II. stupeň           průměrný věk: 48,8 let 
Odchod do důchodu:   1 učitel 
 
Kvalifikace:  I. stupeň – 10 uč., 8 kvalifikovaných, 2 nekvalifikovaní   
  II. stupeň – 19 uč., 14 kvalifikovaných, 5 nekvalifikovaných (1 stud.) 
  Spec – 1 uč., 1 kvalifikovaný 
  ŠD – 2 vych., 2 kvalifikované 
 
 
 
Nepedagogičtí pracovníci: 
 
 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 
Interní pracovníci 16 16,125 
 
 
 
Další údaje o nepedagogických pracovnících: 
 

Poř. číslo Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

1 Školník, topič 45 Vyučen 
2 Uklízečka 40 Vyučena 
3 Uklízečka 40 Vyučena 
4 Kuchařka 40 Vyučena 
5 Vedoucí ŠJ 40 SŠ 
6 Kuchařka 40 Vyučena 
7 Kuchařka 40 SŠ 
8 Účetní 40 SŠ 
9 Uklízečka 40 Vyučena 

10 Kuchařka 40 Vyučena 
11 Kuchařka 40 Vyučena 
12 Kuchařka 40 Vyučena 
13 Kuchařka 40 Vyučena 
14 Účetní 40 SŠ 
15 Uklízečka 40 Vyučena 
16 Uklízečka  40 Základní 
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  
a ostatních pracovníků školy 
 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků: 
 
Název akce          počet úč. 
Studium AJ – PF MU Brno 1 
Studium AJ – JŠ Athena Kroměříž 3 
Studium AJ – JŠ Vyškov 1 
Seminář AJ – PPP Kroměříž 1 
Seminář AJ 2 
 
Vzdělávání ped. pracovníků v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání: 
SIPVZ – kurz Z 2 
SIPVZ – kurz P0 15 
 
Školení pedagogických pracovníků v oblasti prevence patologických jevů: 
Seminář – problematika šikany 1 
Seminář – účinné metody prevence 1 
Seminář – Osvěta a prevence na 1.st. 1 
Seminář pro školní preventisty 1 
Komunikace a konflikt 18 
 
Školení v oblasti environmentální výchovy: 
Seminář – environmentální výchova 1 
 
Školení v oblasti školského managementu: 
Školské zákony 1 
BOZP 1 
Než začnete vytvářet ŠVP 1 
 
Ostatní školení pedagogických pracovníků 
Logopedická prevence 1 
Zajímavá zákoutí fyziky 1 
Škola hrou 3 
Inovační prvky ve výuce  1 
Kampaň Pásovec 1 
Seminář ICTK správců 1 
Specifické vývojové poruchy učení 1 
Seminář výtvarných technik 1 
Těloolomouc 4 
Činnostní učení 3 
Výtvarné techniky 1 
Metody vyučování čtení 1 
Seminář vých. poradců 1 
Ukončení projektu Internet 1 
Vzájemné hospitace a ukázkové hodiny se ZŠ Počenice 10 
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Údaje o zařazování dětí a žáků 
 
 
Zapsaní a zařazení žáci a děti ve školním roce 2004/2005: 
 

Zapsaní do  
1. tříd 2004 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupili do 
1. třídy 2004 

Zapsaní do 
1. třídy 2005 

Počet žádostí 
o odklad 

Nastoupí do 
1. třídy 2005 

48 6 42 47 13 34 
    
 
 
Výsledky výchovy a vzdělávání 
 
 
Celkový prospěch ve škole za uplynulý školní rok 2004/2005: 
 

Ročník Počet žáků 
celkem 

Prospělo s  
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Hodnoceno 

slovně 
1 42 35 7 - 1 
2 37 26 11 - - 
3 45 18 27 - 2 
4 43 31 12 - 1 
5 46 28 18 - - 

Celkem 1. stupeň 213 138 75 0 4 
6 65 36 30 - - 
7 64 24 40 - - 
8 58 22 34 1 3 
9 56 23 33 - - 

Celkem 2. stupeň 243 105 137 - 3 
Spec.třídy 9 - 9 - - 

Škola celkem 465 243 221 1 7 
 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2004/2005: 
 

Gymnázium 
8 leté 6 leté 4 leté 

SOŠ 
vč. konzerv. 

SOU, U OU, PrŠ 

Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš. Přijati Přihláš Přijati 
2 1 2 2 8 7 30 30 19 19 1 1 

 
 
Hodnocení výsledků výchovného působení: 
 
Výchovné poradenství na škole:  

Daří se spolupráce s rodiči, středními školami a učilišti. Žáci jsou informováni 
o možnostech studia, umožňujeme žákům návštěvy vybraných škol. S žáky po celý 
rok individuálně pracujeme, spolupracujeme s Úřadem práce Kroměříž, 
Pedagogicko–psychologickou poradnou Kroměříž, Střediskem výchovné péče 
Kroměříž. 
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Prevence sociálně patologických jevů: 

Prevence sociálně–patologických jevů během školního roku 2004/2005 byla 
založena na spolupráci mezi vedením školy, koordinátorem prevence, výchovným 
poradcem a ostatními pedagogickými pracovníky. Vztahy v rámci pedagogického 
sboru jsou na dobré úrovni. Pedagogové naší školy prošli školením Komunikace 
a konflikt ve dnech 21. – 23. října 2004, lektory byli manželé Janíkovi, celkem se 
školení zúčastnilo školení 18 pedagogů. Na tuto akci jsme žádali o dotaci v rámci 
grantu KÚ, byla poskytnuta v plné výši.  Celkem jsme v loňském roce  žádali finanční 
prostředky na 2 projekty. Druhá dotace byla  žádána na projekt Dokážu to, pro žáky 
1. a 2. stupně naší školy. Peníze byly také použity pro předplatné časopisu 
Prevence, který je pomocníkem metodika prevence i učitelského sboru. Metodik 
průběžně spolupracoval s učitelským sborem, kdy jim poskytoval materiál 
i informační letáčky na třídní schůzky. 

V rodinné výchově na 2. stupni žáci pracovali také podle zpracovaného plánu 
v projektech na témata vhodná pro jednotlivé třídy. Aby se témata neprolínala jak RV 
a OV, byla velmi dobrá spolupráce mezi učiteli. Témata: Kouření a alkohol, Prevence 
a zneužívání návykových látek, Komunikace, Zdravý životní styl. 

V chemii se zabývali tématy Chemie a zdraví člověka, v hodinách přírodopisu 
se diskutovalo o vlivu drog na lidský organismus a o zdravém životním stylu, o vlivu 
návykových látek na nervovou soustavu. V hodinách OV bylo toto téma připomenuto 
v kapitolách Globální společenské problémy, využití volného času, životospráva, 
hledání smyslu života. 

Pro prevenci šikany třídní učitelé pracovali s žáky také formou dotazníků 
a třídnických hodin. 

Na 1. stupni byla rovnoměrně a nenásilně zařazována vhodná témata 
minimálního preventivního programu do výukových předmětů, třídní učitelé pečlivě 
sledovali absence žáků, vedli evidenci o žácích s prospěchovými a výchovnými 
problémy, zaměřili se na spolupráci s rodinami žáků, využívali veškeré vhodné učivo 
k upozornění na škodlivost kouření, alkoholu, drog, na potlačení rasismu. Učitelé 1. 
stupně dále ve 2. ročníku spolupracovali s PIS Kroměříž s projektem  AJAX. V rámci 
zápisu žáků do 1. ročníků učitelé spolupracovali se Střední policejní školou 
v Holešově, zapojili se i žáci 2. stupně. 

Během školního roku se naši žáci zúčastnili kulturních a sportovních akcí. Na 
naší škole je zřízena schránky důvěry, do které se sice žáci moc nesvěřují, tím více 
je pedagogové pozorují a více komunikují při různých příležitostech – např. v rámci 
výjezdu žáků 1. a 2. stupně projektu Dokážu to – celkem 150 žáků. 

Na nástěnku byly žákům dány informace  s konkrétními tématy prevence. 
Výtvarná témata byla prezentována jak ve vitrínce  naší školy v našem městě, tak na 
chodbách naší školy. 
 
 
 
 
 



Základní škola, Morkovice, okres Kroměříž – Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2004/2005 

 - 11 -  

Environmentální výchova: 

Na škole byl vypracován projekt ekologické výchovy pro šk. rok 2004/2005. 
Vyvrcholením ekologických aktivit byl Den Země, který organizujeme ve spolupráci 
s Městským úřadem Morkovice-Slížany. Ekologický plán byl rozpracován na témata 
Zelená škola – říjen, listopad, prosinec; Doprava v dnešním světě – leden, únor, 
březen; Odpady, odpady, odpady – duben, květen, červen. Do projektů se zapojily 
všechny děti 1. stupně a školní družina. Nejlepší práce na projektech byly 
vyhodnoceny.  

Škola spolupracuje s ekologickým sdružením Tereza v rámci probíhajících 
projektů, s Českým svazem ochránců přírody Planorbis Kroměříž – besedy, výstavy. 
Na škole třídíme odpad, zdařilá byla i celoškolní akce Papírožrout. 
 
Pochvaly a ocenění: 

48 žáků – za vzornou přípravu na vyučování, příkladný přístup ke školním 
povinnostem, reprezentace školy při soutěžích, pomoc třídním učitelům.  
 
Napomenutí a důtky: 

16 žáků – TD, 6 žáků – ŘD za zapomínání, neplnění školních povinností. 
 
 
Snížené stupně z chování na konci školního roku : 
 Počet % ze všech žáků školy 
2 – uspokojivé 0 0 
3 – neuspokojivé 0 0 
 
 
Neomluvené hodiny: 
 Počet % ze všech zameškaných hodin 
1. pololetí 0 0 
2. pololetí 0 0 
Za školní rok 0 0 
 
 
Údaje o integrovaných žácích: 
Druh postižení Ročník Počet žáků 
S vadami řeči 3. 2 
S vývojovými poruchami učení 1. – 9. 15 
 

Žáci jsou integrováni na základě doporučení pedagogicko–psychologické 
poradny. Kontrolu nad integrovanými žáky má výchovná poradkyně, která 
spolupracuje s PPP Kroměříž, s rodiči žáků, s integrovanými žáky, s třídními učiteli 
a s vyučujícími. Seznamuje je s výsledky vyšetření integrovaných žáků, koordinuje 
tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, kontroluje jejich plnění. 
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Aktivity a prezentace školy na veřejnosti 

Sportovní aktivity, soutěže, turnaje ve školním roce 2004/2005 
 
1. Běh Terryho Foxe ve spolupráci se Sokolem Morkovice. Výtěžek z této akce jde 

na výzkum rakoviny. 
2. Plážový volejbal 
3. Turnaj ve stolním tenise ve spolupráci se Sokolem Morkovice. 
4. Kočky 2005  
5. Šikula Cup 
6. Školní kolo ve florbalu 
7. Přespolní běh- účast na soutěži 
8. Kuželky- účast na turnaji 
9. Halová kopaná – školní kolo 
10. Volejbal – účast na 2 soutěžích 
11. Plavecký výcvik žáků 3. a 4. tříd 
12. Lyžařský výcvikový kurz – 2 turnusy 
13. Podiové skladby – školní kolo 
14. Futsal – školní kolo 
15. Minifotbal – školní kolo 
16. Šplh – školní kolo pro 1. stupeň 
17. O Morkovskó mušku – střelecká soutěž pro 1. stupeň 
18. Pohár rozhlasu – účast na soutěži mladší a starší žáci 
19. Mc Donald´s Cup – organizace turnaje, účast na okresním kole 
20. Coca Cola Cup – organizace turnaje 
21. Atletická olympiáda – školní kolo pro 2. stupeň 
22. Turnaj ve vybíjené – organizace oblastního kola 
23. Minitriatlon – školní kolo 
24. Plavecké závody 
25. Běh Emila Zátopka 
26. Dopravní soutěž – školní kolo, účast v okrskovém kole – 1. místo, v okresním 

kole – 1. místo, v krajském kole – 1. místo, v celostátním kole v Liberci –
2. místo 

27. Gymnastika – školní přebor 
28. Turnaj v tenise – ve spolupráci s tenisovým klubem 

 

Výchovně vzdělávací aktivity, prezentace školy na veřejnosti, tradiční akce 
 

1. Oslavy 80. výročí založení školy – proběhly 28. října 2004. Na Den 
otevřených dveří byla škola slavnostně vyzdobena, nechyběly dobové 
fotografie, ukázky prací žáků. Slavnostní akademie proběhla v místní sokolovně 
s velmi pěkným programem pro rodiče a hosty. Oslavy vyvrcholily společným 
setkáním bývalých učitelů a zaměstnanců školy s vedením školy a zástupci 
spádových obcí. 

2. Lyžařský výcvikový kurz pro žáky 7. tříd – proběhl ve dvou turnusech – 19.2. –
26.2. a 12.3.–18.3. 2005 na Horní Bečvě a v Ondrášově dvoře. 

3. Školy v přírodě – 6. třídy – 25.-29.4.2005 
  4. a 5. třídy – 16.- 20.5.2005 

 1. třídy – 6.-10.6.2005  
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4. Divadelní představení – je pravidelně organizováno ve Zlíně nebo v Uherském 
Hradišti 2x ročně 

5. Fotografování žáků – je zajišťováno v září pro prváčky a zájemce z 1. stupně, 
v červnu pro celou školu   

6. Sběr šípků – tradičně v září a říjnu 
7. Školní mléko – je zajišťováno pro žáky v rámci pitného režimu za sníženou cenu 
8. Odlisťování stromků – žáci 5. tříd pomáhají v ovocné školce v Litenčicích 

s podzimním odlisťováním stromků 
9. Sběr papíru – organizujeme pravidelně 2x ročně. V tomto školním roce jsme 

navíc uskutečnili sběr papíru, jehož výtěžek jsme zaslali dětskému fondu 
UNICEF  na pomoc obětem tsunami. 

10. Planetárium Brno – žáci 5. tříd jezdí v rámci výuky vlastivědy do Planetária 
a Dětského muzea v Brně. 

11. Dopravní hřiště – žáci 4. tříd v rámci dopravní výchovy jezdí 2x ročně na 
dopravní hřiště do Kroměříže, kde prověřují základní dopravní dovednosti 
a vědomosti. 

12. Moravské muzeum v Brně navštívili žáci 7. ročníku. 
13. Ajax – program Policie ČR pro žáky 2. tříd plnili žáci v průběhu celého školního 

roku 
14. DO-RE-MI - školní kolo ve zpěvu – tradiční akce  
15. Školní kolo v recitaci – navazuje okrskové kolo v Počenicích 
16. Setkání žáků 1. tříd s předškoláky – Hrátky s čertem – sportovní klání 
17. Výchovné koncerty ZUŠ Morkovice – žáci a učitelé ZUŠ 2x v roce v ZŠ převádí 

své umění 
18. Zápis žáků do 1. tříd – tentokrát ve spolupráci s PČR Kroměříž a s policejní 

školou MV v Holešově na téma dopravní výchovy 
19. Olympiáda v německém jazyce – účast v oblastním kole – 3. místo 
20. Dějepisná olympiáda – účast v okresním kole  
21. Pythagoriáda – matematická soutěž pro žáky 6. a7. tříd 
22. Matematický klokan – matematická soutěž pro žáky 4.- 9. tříd 
23. Knižní veletrh – výstavky zajímavých knih na 1. stupni 
24. Výchovně-vzdělávací programy v knihovně pro žáky 1. stupně 
25. Den Země – ekologický den na 1. stupni – žáci realizují ekoprojekty, den 

vyvrcholí úklidem obce 
26. Den otevřených dveří u hasičů v Morkovicích 
27. Miss čarodějnice – žáci vyrábí a prezentují výrobky, soutěží, tančí 
28. Výchovně–vzdělávací exkurze – realizují na závěr školního roku třídní kolektivy 
29. Den vandráků – společná akce prváčků ZŠ Morkovice a Počenice 
30. Vánoční besídka – společné setkání žáků 1. stupně u vánočního stromečku 
31. Tradiční jarmarky – organizuje učitelka Vv 2x ročně, jsou spojené s prodejní 

výstavou pro veřejnost  
32. Besídka pro důchodce v ÚSP Pačlavice – vystoupení pěveckého kroužku 
33. Zayferus Brno – výchovně–vzdělávací program s ukázkou dravců měli žáci 

možnost obdivovat v září 2004  
 



Základní škola, Morkovice, okres Kroměříž – Výroční zpráva o činnosti ZŠ ve školním roce 2004/2005 

 - 14 -  

Spolupráce s Městským úřadem Morkovice–Slížany 

Velmi oceňujeme příkladnou péči MÚ Morkovice o naši školu. V letošním 
školním roce byl výrazně zkvalitněn materiálně-technický stav budovy. Dvě třídy byly 
vybaveny novým nábytkem, byly zrekonstruovány lavice ve třech třídách, 
zrekonstruována školní kuchyně. 

 

Spolupráce s Rodičovskou akademií 

Při ZŠ Morkovice pracuje Rodičovská akademie. Vedení školy se pravidelně 
setkává s výborem RA, informuje jej o činnosti školy, o akcích, plánech a změnách 
ve škole, reaguje na dotazy a požadavky rodičů. Z fondu RA byly hrazeny odměny 
žákům, cestovné na soutěže, pomůcky ŠD, ceny pro žáky, doprava žáků na LVK, 
knihy pro nejlepší žáky. 

 

Spolupráce školy s dalšími subjekty 
 
1. Spolupráce s MŠ Morkovice a MŠ Pornice 

Již tradiční spolupráce zahrnuje vzájemné návštěvy předškoláků a žáků 
1. ročníku, účast učitelek 1. tříd na třídních schůzkách v MŠ, kde informují rodiče 
předškoláků o školní zralosti, zápis do 1. tříd. V letošním školním roce 
zorganizovali učitelé a žáci Zápis do 1. tříd ve spolupráci s policisty preventivně 
informační skupiny okresního ředitelství PČR Kroměříž a s přizvanými studenty 
z policejní školy MV v Holešově. A tak se 3. února v budově naší školy sešlo 
kromě učitelek a dětí i 20 uniformovaných policistů. Celé první patro školy se 
proměnilo v malé město. Chodníky, přechody pro chodce, kruhové objezdy, žáci 
vyšších ročníků v přestrojení za účastníky silničního provozu a mezi tím 
10 stanovišť policistů s úkoly z dopravní výchovy. Předškoláci projížděli na 
koloběžkách a plnili úkoly. 

 
2. Spolupráce se ZŠ Počenice 

Je realizována podle Plánu spolupráce ZŠ Morkovice a ZŠ Počenice. Prospěch 
achování bývalých žáků ZŠ Počenice je konzultován s třídními učiteli, 
organizovány jsou společné sportovní akce žáků 5. tříd, společná setkání učitelů 
v obou školách, výměna zkušeností, vzájemné hospitace, společné akce 
/recitace, vybíjená, dny otevřených dveří/, setkání vychovatelek. V letošním 
školním roce byly realizovány vzájemné hospitace a konzultace mezi učiteli 
příslušných ročníků. 

 
3. Spolupráce se ZUŠ Morkovice 

Žáci a učitelé ZUŠ Morkovice organizují pro žáky 1. stupně ZŠ 2x ročně výchovný 
koncert v budově naší školy. 
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4. Spolupráce s místní knihovnou 
V měsíci březnu organizují knihovnice pro třídy 1. stupně Besedy v knihovně nad 
knihami, organizují literární soutěže pro žáky.  

 
5. Spolupráce s Hasičským záchranným sborem Morkovice 

V květnu navštívili žáci 1. stupně ZŠ Den otevřených dveří HZS s velmi 
atraktivním programem. Velmi oceňujeme spolupráci v oblasti požární ochrany. 

 
6. Spolupráce s Policií ČR 

Probíhá na úrovni řešení aktuálních problémů, prevence patologických jevů, 
programu Ajax pro žáky 2. tříd, dopravní výchovy, při zápisu žáků do 1. tříd. 

 
7. Spolupráce s dětskou lékařkou 

Úzce spolupracujeme s dětskou lékařkou MUDr. Chvátalovou. 
 
8. Spolupráce s ÚSP Pačlavice 

Žáci naší školy zorganizovali kulturní vystoupení ke Dni matek pro důchodce 
a klienty ÚSP Pačlavice. 

 
9. Spolupráce s PPP Kroměříž  

Velmi dobrá spolupráce je realizována formou vzájemných konzultací, návštěv, 
diagnostice žáků, školení pro učitele a výchovné poradce. 

 
10. Spolupráce se Sokolem Morkovice 

Žáci ZŠ se účastní akcí přádaných Sokolem Morkovice – stolní tenis, šachy, 
aerobic, volejbal. Sokol Morkovice organizuje na naší škole kroužek šachu, 
společně organizujeme Běh Terryho Foxe, turnaj ve stolním tenise, šachu, 
volejbalu. 

 
11. Spolupráce s fotbalovým klubem Morkovice 

Spolupracujeme při sportovních aktivitách, vzájemně využíváme sportoviště 
a tělocvičny. 

 
12. Spolupráce s tenisovým klubem Morkovice 

Tenisový klub zajišťuje tenisový kroužek pro žáky naší školy. 
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Základní údaje o hospodaření školy 
 
 
 
ZŠ Morkovice hospodařila s těmito finančními prostředky / Kč. 
 
 
Výnosy:                       2004                   I. – VI. 2005 
 
Dotace ZK OŠ 13 045 000 6 563 200 
Dotace MěÚ Morkovice    1 899 355    892 500 
Úroky běžný účet              30 167,69           14 101,35 
Tržba za potraviny         1 972 967,60         999 769,30 
Převod rezervní fond          137 788,30 
Celkem       16 947 490,29       8 607 358,95 
 
Náklady:                2004                               I. – VI. 2005 
 
Mzdové náklady 9 208 000 4 602 345 
Odvody ( SZ + ZP + fond) 3 373 713 1 689 419 
Učebnice a šk. pomůcky     205 822     141 583 
Ost. provozní náklady       3 753 953,96       2 064 291,96 
Celkem     16 541 488,96       8 497 638,96 
 
 
Hospodářským  výsledkem za rok 2004 je 406 001,33 Kč. Finanční prostředky byly 
po skončení účetního roku převedeny do rezervního fondu.                            
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Závěr výroční zprávy 
 

Ve školním roce 2004/2005 jsme se zaměřili na výchovné působení na žáky, 
zejména v oblastech environmentální výchovy, prevence patologických jevů, 
dopravní a pohybové výchovy. V těchto oblastech jsme pracovali podle 
vypracovaných plánů a všechny úkoly se nám podařilo splnit s velmi dobrými 
výsledky. 

Velmi chvályhodná je i aktivita učitelů v zájmové činnosti při vedení kroužků.  

Na škole proběhla v tomto školním roce Česká školní inspekce, která 
zhodnotila práci školy celkově jako velmi dobrou. Zprávu ČŠI přikládáme. 

Pozitivní je také stále větší využívání informačních technologií žáky i učiteli. 
Na škole byl vypracován ICT plán, který najdete na internetových stránkách naší 
školy. 

Velmi si ceníme péče MěÚ Morkovice, díky které se významně zlepšilo 
materiálně-technické vybavení školy a spolupráce s ostatními spolky a organizacemi 
v Morkovicích. 

Do dalšího období čeká učitele velký úkol – studium RVP, příprava a realizace 
vlastního Školního vzdělávacího programu. Je ocenitelné, že se pedagogové aktivně 
zapojují do přípravy, vzdělávají se, vyměňují si zkušenosti, navzájem hospitují ve 
vyučování.  

 
Datum zpracování zprávy: 30. září 2005 
 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:  4. října 2005 
 
Podpis ředitele a razítko školy: RNDr. Jaroslava Peštuková 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Inspekční zpráva ČŠI, viz http://delta.uiv.cz/csi/dokument/ko2cy123.htm 

http://delta.uiv.cz/csi/dokument/ko2cy123.htm

