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1 Základní údaje o ²kole

1.1 Základní údaje o ²kole

V souladu se zákonem £. 561/2004 Sb. o p°ed²kolním, základním, st°edním, vy²²ím odborném
a jiném vzd¥lávání (²kolský zákon) a dle vyhlá²ky £. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náleºitosti
dlouhodobých zám¥r·, výro£ních zpráv a vlastního hodnocení ²koly p°edkládám výro£ní zprávu
o £innosti ²koly za ²kolní rok 2015�2016.

Název ²koly: Základní ²kola Morkovice, p°ísp¥vková organizace

Sídlo: 17. listopadu 416, 768 33 Morkovice-Slíºany

Z°izovatel: M¥sto Morkovice-Slíºany
Nám¥stí 115, 768 33 Morkovice-Slíºany
telefon: 573 370 006, fax: 573 370 126

Právní forma: p°ísp¥vková organizace, právní subjekt od 1. 1. 2001
I�O: 70 874 930

Jméno °editele: Mgr. Jana Teriaki

Statutární zástupce: Mgr. Jitka Kyasová
Zástupce: Mgr. Jakub Forýtek
Výchovný poradce: Ing. Radka Zdraºilová
Metodik prevence: Mgr. Dana Derková
Vedoucí ²kolní jídelny: Milena Gejdová

Kontakt: telefon: 573 370 023
e-mail: skola@ zsmorkovice.cz
internet: www.zsmorkovice.cz

Datum zahájení £innosti: 1. 9. 1924
Datum zápisu ²koly do rejst°íku: 1. 1. 2005

Identi�kátor za°ízení: 600 118 649
IZO: 102 519 684

Nejvy²²í povolený po£et ºák·: 600

Právnická osoba vykonává £innost t¥chto ²kol a ²kolských za°ízení:

Id. za°ízení Typ Název za°ízení Kapacita
102519684 B00 Základní ²kola 600
118800167 G21 �kolní druºina 100
118801376 L11 �kolní jídelna 650
181046695 G22 �kolní klub �
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1.2 Charakteristika ²koly

Základní ²kola je sou£ástí výchovn¥ vzd¥lávací soustavy, je za°azena do sít¥ ²kol. Základní ²kola
poskytuje základní vzd¥lání, p°ipravuje ºáky pro dal²í studium a praxi. Má dev¥t ro£ník· a £lení
se na první a druhý stupe¬. První stupe¬ je tvo°en prvním aº pátým ro£níkem a druhý stupe¬
²estým aº devátým ro£níkem. Ve ²kolním roce 2015�2016 m¥la k 30. 9. 2015 na²e ²kola 381 ºák·,
kte°í se vzd¥lávali v 19 t°ídách. Sou£ástí na²í ²koly jsou ²kolní jídelna, ²kolní druºina a ²kolní
klub. Výuku a provoz ²koly zaji²´uje 25 u£itel·, 2 vychovatelky, 4 asistentky pedagoga a 6
správních zam¥stnanc·. Ve ²kolní kuchyni pracuje 8 kucha°ek. �áci se vzd¥lávají podle ²kolního
vzd¥lávacího programu pro základní vzd¥lávání V²estranná ²kola. Cíle ²koly se odráºejí ve vizi
²koly.

Výchovn¥-vzd¥lávací cíle

• Maximáln¥ a pln¥ rozvíjet potenciály ºák· s ohledem na jejich v¥k, nadání £i omezení.
• Vyuºívat moderní výukové metody, podporovat mezip°edm¥tové vztahy a implementovat
principy OSV do b¥ºné výuky.

• Klást d·raz na projektové vyu£ování, peer aktivity a p°esah ²kolní výuky do reálného ºivota
obce, státu a sv¥ta.

• Ve výuce se zam¥°it na funk£ní, £tená°skou a �nan£ní gramotnost.
• Cílen¥ p·sobit na etické, morální, ekologické a pozitivní sociální chování ºák·.
• Podpo°it samostatnost ºák· a u£it je re�exi.
• Zajistit moºnost aktivního trávení volného £asu v bezpe£ném prost°edí.
• Akcentovat jazykové vzd¥lávání jako nezbytnou sou£ást ºivota v globálním sv¥t¥.

Personální cíle

• Umoºnit dal²í vzd¥lávání pedagog·, zvý²it jejich zainteresovat na výuce a uv¥dom¥ní si
osobní odpov¥dnosti za kvalitu výuky ºák·.

• Zkvalitnit vztahy mezi pedagogy, oce¬ovat jejich aktivní spolupráci a vzájemnou podporu.
• Zachovávat vysokou profesní morálku.

Sociální cíle

• Akcentovat otev°enost ²koly v·£i komunit¥, místním institucím a organizacím.
• U£init ze ²koly centrum kulturního i spole£enského d¥ní.
• Podpo°it vznik �ducha� ²koly a probudit v ºácích i zam¥stnancích pocit sounáleºitosti.
• Propojovat d¥ní ve ²kole s d¥ním v obci a regionu.

Materiáln¥-technické cíle

• Efektivn¥ vyuºívat a získávat prost°edky k renovaci, revitalizaci, modernizaci a výstavb¥
materiáln¥-technické základny.

Cílový pro�l absolventa Z� Morkovice

• �ák si osvojil pot°ebné strategie k u£ení a je motivován k celoºivotnímu u£ení.
• Je schopen aplikovat v praxi znalosti a kompetence tak, jak jsou popsány v RVP-ZV.
• Je £tená°sky, funk£n¥ a �nan£n¥ gramotný, jedná samostatn¥ a odpov¥dn¥.
• Zvládá anglický jazyk minimáln¥ na úrovni A2 a druhý cizí jazyk minimáln¥ na úrovni A1.
• Umí spolupracovat a respektovat práci a úsp¥chy vlastní i druhých.
• Projevuje se jako svébytná, svobodná a zodpov¥dná osobnost, zná svá práva a povinnosti.
• Chová se ekologicky, prospole£ensky a mravn¥.
• Je schopen sebere�exe.
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Prost°edky k dosaºení cíl·

1. Vzd¥lávací program ²koly

Základním prost°edkem k dosaºení cíl· je pln¥ní ²kolního vzd¥lávací programu pro zá-
kladní vzd¥lávání �V²estranná ²kola�, jehoº aktuální verze platí od 1. 9. 2015. Program je
rozpracován do tematických plán· jednotlivých p°edm¥t· a do plánu ²koly. T°i ºáci byli
vzd¥láváni podle �VP-LMP �V²estranná ²kola� platného od 1. 9. 2015. Mimo vzd¥lávací
cíle je pot°eba v¥novat velkou pozornost výchovné a hodnotové sloºce osobnosti ºák·.

2. Klima ²koly

Vst°ícná, p°átelská a pracovní atmosféra mezi pedagogy, zam¥stnanci ²koly, ºáky i jejich
rodi£i zásadn¥ p°ispívá k celkové kvalit¥ výuky, zaujetí ºák· a spokojenosti v²ech.

�kola maximáln¥ moºným zp·sobem podporuje volno£asové aktivity formou krouºk·,
²kolního klubu nebo jiných pravidelných i p°íleºitostných £inností dle zájm· ºák· i peda-
gog·. Pedagogové ²koly se zam¥°ili na informovanost rodi£· a ²iroké ve°ejnosti prost°ed-
nictvím internetových stránek ²koly, nást¥nek, obecního zpravodaje, regionálních novin
apod. Inovace a aktuálnost t¥chto prost°edk· jsou d·leºitým prvkem ovliv¬ování klimatu
²koly a prezentace p°ed ve°ejností. Na kvalitu ²kolního klimatu mají pozitivní vliv tra-
dice a rituály. Vítání prv¬á£k·, lou£ení s odcházejícími ºáky, Adventní setkání a dal²í
p°ínosné ²kolní tradice je pot°eba podporovat a rozvíjet. Letos jsme nov¥ uskute£nili den
otev°ených dve°í. P·vodn¥ byl tento den vybrán v souvislosti s harmonogramem putovní
výstavy Tomá²e Bati a dopln¥n o workshopy pro ve°ejnost. Bylo jen náhodou, ºe termín
vy²el práv¥ na Den D¥tí a bylo jen náhodou, ºe práv¥ workshopy, které si u£itelé velmi
pe£liv¥ nachystali, nav²t¥vovaly p°eváºn¥ d¥ti. Na základ¥ t¥chto náhodných skute£ností
a ohlasu jsme se rozhodli v následujících letech otevírat brány ²koly ve°ejnosti práv¥ na
Den D¥tí a praktické workshopy sm¥°ovat p°eváºn¥ na n¥.

Schránka d·v¥ry pro ºáky i rodi£e funguje v klasické fyzické podob¥, kdy jsou rozmíst¥ny
schránky na chodbách ²koly a klí£ od schránky má pouze metodik prevence a °editelka
²koly, ale i v elektronické podob¥ p°es webové stránky ²koly, kdy je v p°ípad¥ ºádosti za-
ji²t¥na anonymita �sv¥°ovatele�. Snaºíme se o to, aby na²e ²kola byla bezpe£ným místem;
aby jsme do ní v²ichni rádi chodili, t¥²ili se na setkání se spoluºáky a u£iteli; aby se ºáci
zajímavým a poutavým zp·sobem n¥co nau£ili a rádi na ²kolu vzpomínali. �ák i rodi£
má moºnost napsat vzkaz pokud by se ºák·m ve ²kole d¥lo n¥co ²patného, pokud má
nové nápady na vylep²ení, pokud má n¥jakou stíºnost, pokud se jim n¥co líbí a cht¥jí to
pochválit, pokud jim ve ²kole n¥co chybí, apod.

�ákovský parlament je sloºen ze zvolených zástupc· z °ad ºák· ²koly a podstatou jeho
existence je posílení dobrého klimatu ²koly, zlep²ení komunikace mezi ºáky nap°í£ ro£-
níky, mezi pedagogy i vedením ²koly. Snahou je posílení spolupráce na aktivitách a ºivot¥
²koly, rozvoj v¥t²í angaºovanosti ºák· a podpora jejich odpov¥dnosti za ²kolu. �ákovskému
parlamentu nep°íslu²í zasahovat do personálních záleºitostí ²koly, do metod výuky a do
ekonomického rozhodování. Koordinací parlamentu jsou pov¥°eni Mgr. Forýtek a Bc. Ve-
£erková. �ákovský parlament se scházel pravideln¥ vºdy v pond¥lí p°ed vyu£ováním. Mezi
hlavní £innosti parlamentu pat°ilo p°edávání informací mezi t°ídami a vedením ²koly
(p°ipomínky a nám¥ty ze t°íd, d¥ní ve ²kole...); komunikace s vedením ²koly a s u£iteli
(o t°ecích plochách, spole£ných cílech), realizace vlastních projekt· (vedoucích ke zm¥n¥
klimatu ²koly), interní zlep²ení dovedností £len· parlamentu (konstruktivní diskuse, ak-
tivní naslouchání, d¥lení úkol·, prezenta£ní dovednosti...), realizace �parlamentních akti-
vit� (volby, rozd¥lení rolí, formulace pravidel, propagace £innosti...). Pod vedením koor-
dinátor· °e²í £lenové zajímavé návrhy, aktivn¥ se podílejí na celo²kolních akcích a jejich
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propagaci a proaktivn¥ se angaºují v dal²ích ²kolních £innostech. Podrobn¥j²í informace
o £innosti ºákovského parlamentu najdete na webu ²koly.

Hodnocení ²koly jsme provedli v rámci autoevaluace, s vyuºitím dotazníkových pr·zkum·
mezi rodi£i i ºáky. Pro autoevaluaci ²koly jsme vyuºili online evalua£ního nástroje nabí-
zeného na metodickém portálu RVP. Soust°edili jsme se p°itom na klima ²koly. V dotaz-
níkovém ²et°ení jsme oslovili ºáky 2. stupn¥, jejich rodi£e a pedagogy. Výsledky ²et°ení
jsou ve zkrácené verzi k dispozici na webu ²koly v sekci Na²e ²kola a v podsekci Klima
²koly. V návaznosti na výsledky jsme p°ijali nápravná opat°ení, která jsou sou£ástí sloºky
o evaluaci.

Výsledky dotazníkového ²et°ení Klima ²koly 2016

V leto²ním roce jsme v m¥síci kv¥tnu provedli kontrolní ²et°ení klimatu ²koly. Zopakovali
jsme dotazníkové ²et°ení pomocí autoevalua£ního nástroje z metodického portálu RVP
modul Autoevaluace � cesta ke kvalit¥. Cílem bylo ov¥°it, jestli nápravná opat°ení, která
byla p°ijata, byla efektivní. Bohuºel se letos dotazníkového ²et°ení zú£astnilo mizivé pro-
cento rodi£· a výpov¥di ºák· vykazují vysokou sm¥rodatnou odchylku, coº znamená, ºe
se ºáci £asto ve svých odpov¥dích neshodují. To byl problém i minulý rok. Výpov¥di u£i-
tel· naopak vykazují vysokou míru shody a tyto výsledky tedy m·ºeme povaºovat za
relevantní.

Z výsledk· je patrno, ºe nápravná opat°ení nebyla pln¥ funk£ní, jelikoº negativní hodno-
cení n¥kterých poloºek p°etrvává. V minulém roce nap°íklad ºáci druhého stupn¥ nega-
tivn¥ hodnotili stav hygienických za°ízení. Letos, i po kompletní rekonstrukci WC, jej op¥t
hodnotí negativn¥. Zárove¬ i p°esto, ºe byl v leto²ním roce vytvo°en funk£ní poradenský
tým, kdy bylo pracováno s kolektivy ºák·, jednotlivci i rodinami, p°esto p°etrvává u ºák·
strach z n¥kterých spoluºák·, pocit, ºe se na spoluºáky nem·ºu spolehnout, nemohu p°ed
nimi p°iznat chybu. P°estoºe t°ídní sch·zky v leto²ním roce byly velmi hojn¥ nav²t¥vo-
vány a rodi£e m¥li moºnost p°ijít za u£itelem i v rámci konzulta£ních hodin, p°esto mají
u£itelé pocit, ºe je rodi£e nedostate£n¥ £asto kontaktují s dotazy na výsledky svých d¥tí.
Podle dal²ích indicií je z°ejmé, ºe tento zp·sob testování klimatu negeneruje nápravná
opat°ení, která by byla funk£ní, a je tedy t°eba pro dal²í ²kolní rok najít jiný zp·sob
testování klimatu, se kterým by se dalo lépe pracovat. Leto²ní výsledky jsou následující:

�áci hodnotili kladn¥ nebo nej£ast¥ji odpovídali kladn¥ v následujících oblastech:
• rodi£e se £asto doptávají na jejich výsledky ve ²kole
• n¥kte°í u£itelé p°ipravují pro ºáky r·zné sout¥ºe
• ve ²kole se snaºím podávat co nejlep²í výsledky
• n¥kte°í u£itelé se pro nás snaºí p°ipravovat ²kolní projekty
• ve ²kole mám moºnost objevovat nové informace
• p·j£ujeme si se²ity na dopsání u£iva
• budova ²koly je v dobrém stavu
• líbí se mi výzdoba ²koly
• v²ichni u£itelé mají p°ehled o tom, co u£í

�áci kriticky vnímají:
• v prostorách ²koly se ²patn¥ orientuji
• rodi£e nechodí na t°ídní sch·zky
• rodi£e si neváºí u£itel· na²í ²koly
• prostory ²koly na m¥ p·sobí stísn¥n¥
• mám strach z n¥kterých spoluºák·
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• bojím se n¥kterých u£itel·
• u u£itel· nem·ºu hledat pomoc p°i °e²ení osobních problém·
• nem·ºu se spolehnout na v²echny spoluºáky
• nechutná mi jídlo ve ²kolní jídeln¥
• u£itelé nemají pochopení pro mé problémy
• nem·ºu p°iznat p°ed spoluºáky chybu
• ne v²ichni u£itelé nás respektují

U£itelé hodnotili pozitivn¥ nebo nej£ast¥ji odpovídali kladn¥ v následujících výpov¥dích:
• ve ²kole je uklizeno
• snaºím se p°istupovat k problém·m ºák· s porozum¥ním
• líbí se mi budova ²koly
• líbí se mi logo ²koly
• mezi kolegy mám pár dobrých p°átel
• vedení ²koly podporuje, kdyº u£itelé uplat¬ují p°i výuce r·zné inovace
• ²kola disponuje °adou dostupných informa£ních zdroj· pro výuku (knihy, u£ebnice,
£asopisy, atd)

• jsem rád/a, ºe pracuji na této ²kole
• mám k dispozici dostatek pom·cek pro vyu£ování
• vyhovuje mi moje pracovní zázemí
• se stravou v jídeln¥ jsem spokojen/a

U£itelé kriticky vnímají:
• v na²í ²kole se ned¥je nic zajímavého
• mnoho rodi£· m¥ uráºí
• bojím se n¥kterých koleg· ve ²kole
• n¥kte°í kolegové m¥ svými poºadavky omezují
• neda°í se mi k ºák·m p°istupovat individuáln¥
• ne v²ichni ºáci dodrºují pravidla ve ²kole
• ne v²ichni rodi£e m¥ £asto kontaktují, aby se zeptali na výsledky svých d¥tí
• ºáci mn¥ nepomáhají s p°ípravou výuky
• nejsem dostate£n¥ �nan£n¥ ohodnocen/a

3. Organizace °ízení ²koly

�innost ²koly je sluºba ve°ejnosti a jejím d·leºitým úkolem je vytvo°ení co nejlep²ích
podmínek pro vývoj ºáka. Respektování ºáka jako jednotlivce a podpora osobnosti tak,
aby se ºák v¥domostn¥, dovednostn¥, moráln¥ a hodnotov¥ rozvíjel.

Ro£ní plán ²koly byl pravideln¥ aktualizován, konkretizován a rozpracováván do m¥sí£ních
plán· ²koly, plán· metodických sdruºení a p°edm¥tových komisí. V²echny tyto plány byly
v souladu s dlouhodobou koncepcí ²koly.

Mimo hospitací °editele a zástupc· v leto²ním ²kolním roce pedagogové docházeli na vzá-
jemné hospitace. Kaºdý pedagog absolvoval jednu vyu£ovací hodinu u kolegy v pr·b¥hu
²kolního roku.

Hospita£ní a kontrolní £innost °editele ²koly a zástupc· byla zam¥°ena na uplat¬ování
zásad osobnostn¥ sociální výchovy ve výuce, partnerského p°ístupu k ºák·m, zvládnutí
u£iva dle �VP, kreativitu, aktivitu a respektování individuálních zvlá²tností ºák·, práci
s integrovanými ºáky, diferenciaci uvnit° t°ídy a zvolené formy a metody výuky.

V²echna závaºná rozhodnutí byla projednávána p°edem na pedagogických a organiza£ních
poradách, informováni byly zam¥stnanci také prost°ednictvím elektronické po²ty.
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Zam¥°ili jsme se na vy²²í úrove¬ uºívání informa£ní techniky a medií a na jejich v¥t²í
vyuºití ve výuce i organizaci ²koly. Klademe d·raz na vyuºívaní elektronické po²ty a na
sdílení dat na serveru. Vyuºíváme nový webový ²kolní informa£ní systém �kola OnLine,
který krom¥ sou£asného vyuºití pro ²kolní matriku a plánování výuky plánujeme pln¥
vyuºívat k dal²ím pravidelným administrativním £innostem.

Organiza£ní struktura ²koly:

administrativní
pracovnice 

účetní

zástupce
ředitelky

I. stupeň vedení

koordinátor 
EVVO 

zástupkyně 
ředitelky

I. stupeň vedení

vedoucí 
školní jídelny

ředitelka
III. stupeň vedení

výchovný 
poradce

metodik
prevence

kuchařky
pedagogičtí 
pracovníci 
1. stupně

vychovatelky
školní družiny

pedagogičtí 
pracovníci 
2. stupně

uklízečkyškolník
vychovatelky

školního klubu

1.3 Poskytování poradenských sluºeb ve ²kole

Poradenské sluºby zaji²´uje výchovný poradce ve spolupráci s pracovníky pedagogicko-psycholo-
gické poradny, metodik prevence, vedení ²koly, t°ídní u£itelé ve spolupráci s ostatními pedago-
gickými pracovníky v t¥chto oblastech:

• poradenství ºák·m v oblasti u£ebních postup·, u£iva, konzultace s vyu£ujícími, pravidelná
i p°íleºitostná dou£ování a p°íprava na p°ijímací zkou²ky,

• poradenství rodi£·m p°i ²kolní neúsp¥²nosti, prevence neúsp¥chu, postupy °e²ení neúsp¥chu
• poradenství p°i °e²ení a prevenci sociáln¥ patologických jev·
• poradenství v °e²ení obtíºných ºivotních situací ºák·
• kariérové poradenství, volba ²koly
• poradenství p°i integraci ºáka se speciálními vzd¥lávacími pot°ebami a ºák· se sociálním
znevýhodn¥ním

• poradenství ke vzd¥lávání mimo°ádn¥ nadaných ºák·
• metodická podpora u£itel· p°i pedagogické práci s ºáky
• poskytování informací o dal²ích poradenských sluºbách a za°ízeních
• dou£ování £eského jazyka ºák· cizí národnostní men²iny v rámci procesu jejich integrace
• zaji²t¥ní logopedické pé£e ºák·m s poruchami °e£i
• zaji²t¥ní £innosti dvou dyslektických krouºk· na 1. stupni
• umoºn¥ní praxe v£etn¥ konzultací student·m vysokých ²kol

Výchovné poradenství ve ²kolním roce 2015�2016

Na ²kole pracovala ve ²kolním roce 2015�2016 výchovná poradkyn¥ pro 1. a 2. stupe¬. Vý-
chovná poradkyn¥ pravideln¥ obnovovala registry ºák·, pomáhala t°ídním u£itel·m p°i tvorb¥
individuálních vzd¥lávacích a výchovných plán·, spolupracovala s rodi£i, s PPP, SVP, SPC
a dal²ími za°ízeními pro d¥ti a mládeº. Je nápomocna t°ídním u£itel·m p°i °e²ení problém·
a konzultacích s rodi£i. Výchovné poradenství na ²kole je zam¥°eno p°edev²ím na pomoc ºá-
k·m s vývojovými poruchami u£ení. S pracovnicemi poradenských pracovi²´ byly konzultovány
individuální vzd¥lávací plány integrovaných ºák·, práce s ºáky s vývojovými poruchami u£ení
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p°ímo ve ²kole a na poradenském pracovi²ti. Ve ²kolním roce prob¥hla 3× náv²t¥va pracovnice
SPC Krom¥°íº, která je garantem integrace mentáln¥ postiºených ºák·, 2× ²kolu nav²tívily
pracovnice PPP Krom¥°íº a 6× pracovnice SVP Krom¥°íº. Výchovná poradkyn¥ se zú£astnila
pravidelných sch·zek výchovných poradc·.

V leto²ním ²kolním roce ²kola spolupracovala s kurátorkou pro mládeº z odboru sociáln¥ právní
ochrany d¥tí Krom¥°íº a sociální pracovnicí M¥stského ú°adu Morkovice-Slíºany. �e²ilo se n¥-
kolik káze¬ských problém· ºák· s rodi£i, na t°ídních sch·zkách se u£itelé zam¥°ili na spolu-
práci rodiny a ²koly. Problémy spojené s t°ídním kolektivem probírá výchovná poradkyn¥ spolu
s t°ídními u£iteli individuáln¥ po p°edchozí domluv¥ s jednotlivými ºáky a následn¥ pohovorem
s rodi£i za p°ítomnosti vedení ²koly.

Pé£e o ºáky se speciálními vzd¥lávacími pot°ebami

U£itelé p°i výuce pouºívali vhodné pom·cky a metody, úzce spolupracovali s výchovnými porad-
kyn¥mi a Pedagogicko�psychologickou poradnou v Krom¥°íºi, Vy²kov¥ a Prost¥jov¥, St°ediskem
výchovné pé£e v Krom¥°íºi a Speciáln¥ pedagogickým centrem v Krom¥°íºi. �kola ºáky se speci-
álními vzd¥lávacími pot°ebami pr·b¥ºn¥ identi�kuje. Na základ¥ doporu£ení ²kolních poraden-
ských za°ízení je 29 ºák· s váºn¥j²ími obtíºemi integrováno do b¥ºných t°íd, kde jsou vzd¥láváni
podle individuálních vzd¥lávacích plán·. Pro ºáky s mírn¥j²ími obtíºemi má ²kola vypracovaný
systém metod práce a hodnocení, p°ípadn¥ konzultací a dou£ování. Pro ºáky 1. stupn¥ je z°ízen
dyslektický krouºek a krouºek logopedický. �kola vzd¥lává také 5 ºák· s mentálním postiºením,
ºáci vyuºívali podporu p°i výuce formou asistenta pedagoga a jsou v pé£i Speciálního peda-
gogického centra v Krom¥°íºi. T°i ºáci pracovali podle individuálního výchovného plánu dle
doporu£ení St°ediska výchovné pé£e v Krom¥°íºi a PPP Krom¥°íº, ve 4. a v 7. t°íd¥ pracovala
s ºákem asistentka pedagoga.

Ro£ník 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Celkem
Po£et ºák· se specif. poruchami 1 0 3 7 3 5 5 3 5 32
Z toho po£et integrovaných s IVP 1 0 3 7 3 4 5 3 3 29

Pé£e o nadané ºáky

V oblasti pé£e o nadané ºáky postupuje ²kola podle struktury rozpracované ve ²kolním vzd¥lá-
vacím programu. Jde zejména o propojení ²kolních a mimo²kolních £inností. �ák·m je nabíd-
nuta moºnost zapojení se do zájmových krouºk·, sportovních oddíl·, obor· základní um¥lecké
²koly. Nadaní ºáci rovn¥º vyuºívají moºnosti ú£astnit se r·zných ²kolních i mimo²kolních sou-
t¥ºí, na které jsou pedagogy p°ipravováni. Ve výuce obohacujeme u£ivo tak, aby postihovalo
mezioborové souvislosti, aby obsahovalo podrobnosti a detaily, ukazujeme ºák·m, jak a kde
si vyhledávat informace a zdroje poznatk·. �ada u£ebnic rozli²uje základní a roz²i°ující u£ivo
p°ekra£ující rámec vzd¥lávacích program· nebo poskytuje nám¥ty pro obohacování u£iva. Pro
jazykov¥ nadané ºáky byl v leto²ním ²kolním roce otev°en podp·rný jazykový krouºek. Dva
ºáci z 1. stupn¥ se souhlasem zákonných zástupc· nav²t¥vovali navíc výuku p°edm¥tu fyziky
a anglické konverzace na 2. stupni.
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Kariérové poradenství

Volb¥ povolání se ve ²kolním roce 2015�2016 ºáci 8. a 9. ro£ník· v¥novali v p°edm¥tu Pra-
covní £innosti, kapitole �Sv¥t práce�. Náplní hodin bylo nau£it ºáky dob°e znát sama sebe,
pomoc p°i rozhodování a plánování budoucnosti, seznámení ºák· s r·znými typy st°edních ²kol
a odborných u£ili²´. Na podzimních t°ídních sch·zkách byli rodi£e ºák· 9. ro£níku informo-
váni výchovnou poradkyní o p°ijímání ºák· na st°ední ²koly za ú£asti zástupc· st°edních ²kol
a odborných u£ili²´ z okolí. �áci 8. t°íd nav²tívili v £ervnu 2016 St°ední policejní ²kolu Minis-
terstva vnitra se svými t°ídními u£iteli a výchovnou poradkyní. Prob¥hla exkurze v rámci Dne
otev°ených dve°í na St°ední hotelové ²kole a sluºeb v Krom¥°íºi s ºáky v m¥síci únoru 2016.
V £ervnu 2016 nav²tívili ºáci 8. ro£níku podnik Hanhart Morkovice, kde se seznámili s výrobním
provozem a profesním zastoupením pracovník· podniku.

1.4 Zpráva o £innosti v oblasti EVVO

Zapojení do grantového °ízení

Na základ¥ výzvy Zelené oázy 2015 Nadace Partnerství jsme podali ºádost o grant na vybu-
dování ²kolního arboreta o celkových nákladech tém¥° 114 000K£. Spoluú£ast ²koly by £inila
9 000K£. Tato ºádost nebyla nadací podpo°ena. Na²e ²kola dále podala v rámci vyhlá²eného do-
ta£ního °ízení fondu Zlínského kraje na podporu ekologických aktivit projekt s názvem �kolní
zahrada Z� Morkovice. Této výzvy se zú£astnilo 46 subjekt· a my jsme byli mezi osmnácti
úsp¥²nými. Na²e ºádost byla podpo°ena £ástkou 64 000K£. Cílem je vytvo°it zahradu, ve které
budou d¥ti pouºívat v²echny smysly, rozvíjet práceschopnost, pe£ovat o uºitkové rostliny, které
pak díky své práci mohou i ochutnat.

DVPP v oblasti EVVO

V návaznosti na realizaci vý²e uvedeného projektu absolvovala Ing. Zdraºilová dv¥ ²kolení na
téma ²kolní zahrada. Koordinátor EVVO se 30. 11. 2015 zú£astnil úvodního seminá°e programu
Eko²kola s názvem Seznamte se s Eko²kolou ve ²kolském za°ízení pro environmentální vzd¥lávání
Lipka Brno, pracovi²t¥ Kamenná. Dále spole£n¥ se dv¥ma £leny ²kolního Ekotýmu nav²tívil
Seminá° dobré praxe Eko²kol na základní ²kole Litovel.

T°íd¥ní odpadu

Na prvním stupni t°íd¥ní papíru a plast· fungovalo v leto²ním ²kolním roce aº na drobné chyby
dob°e. T°ídy mají ko²e na sm¥sný odpad a také nádoby na papír a plast, které ºáci vyná²í do
kontejner· na chodbách. O dot°íd¥ní se pak starali £lenové Ekotýmu, kte°í rovn¥º na za£átku
²kolního roku pou£ili ºáky prvních t°íd, jak správn¥ t°ídit. Na druhém stupni se nám nepoda°ilo
prosadit umíst¥ní ko²· na t°íd¥ný odpad do t°íd. �áci musí papír a plast vyná²et rovnou do
kontejner· na chodb¥, a proto má t°íd¥ní oproti prvnímu stupni výrazn¥ niº²í úrove¬.

Sb¥r papíru

V podzimní £ásti ºáci odevzdali 5 380 kg starého papíru a získali tak do fondu Rodi£ovské
akademie (RA) 8 070K£. Na ja°e bylo nasbíráno 11 726 kg papíru a díky tomu p°ibude do fondu
RA dal²ích 17 589K£.
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Exkurze a náv²t¥va výukových program· s environmentální tematikou

V zá°í si pro ºáky prvních aº devátých ro£ník· p°ipravila spole£nost Zayferus z Ku°imi nau£ný
program o ºivot¥ dravých pták·. T°etí a £tvrté ro£níky nav²tívily v úvodu m¥síce £ervna
Archeoskanzen Modrá, kde se dov¥d¥ly mnoho o tom, jak ºili na²i p°edkové v období Velké
Moravy. V areálu �ivá voda se seznámily s ºivotem ve vod¥ a kolem vody, s vodními ºivo£ichy,
rostlinami °eky Moravy a p°ilehlých potok· a t·ní. Ve venkovním areálu na²li ºáci typické
moravské biotopy s jejich charakteristickými bylinami a d°evinami. �esté ro£níky absolvovaly
výukové programy v ZOO Ostrava. �áci sedmých ro£ník· nav²tívili v ZOO Le²ná výukový
program Africká savana. Cílem exkurze osmých t°íd byl zámecký park v Buchlovicích a muzeum
Bojkovska, kde ºáci zhlédli výstavu starých °emesel a bydlení. �áci devátých ro£ník· putovali
p°írodou v okolí Pusteven, kde nav²tívili nap°. Radho²´ £i Jurkovi£ovu rozhlednu.

Propagace EVVO

Oblast environmentální výchovy, vzd¥lávání a osv¥ty byla na na²í ²kole propagována prost°ed-
nictvím nást¥nky Ekotýmu, ve Zpravodaji m¥sta Morkovice a na ²kolním webu.

Den strom·

Stejn¥ jako kaºdý rok si ºáci na na²í ²kole p°ipomn¥li d·leºitost strom· pro £lov¥ka a pro
ºivot na zemi v·bec formou projektové výuky, tedy za°azením tohoto tématu environmentální
výchovy do p°edm¥t·. Na po°adu dne byly tematické vycházky a s nimi spojená r·znorodá
tvorba s vyuºitím p°írodních materiál·, dále vyhledávání informací, vypl¬ování pracovních
list·, malování, kreslení aj. Pá´áci si nap°. zasadili do plastových kelímk· ºaludy, ze kterých
£asem vyrostly malé sazenice dub·.

Den Zem¥

Den Zem¥ letos v²ichni ºáci 1. stupn¥ oslavili exkurzí do ZOO Le²ná, kde je £ekala °ada za-
jímavých výukových program·. V rámci oslav Dne Zem¥ se ºáci 4.B v¥novali velmi d·kladn¥
ekosystému vody. Toto p°írodov¥dné u£ivo se prolínalo také do £tení, matematiky, vlastiv¥dy
výtvarné výchovy a slohu. D¥ti p°i°azovaly k vodním rostlinám a ºivo£ich·m jejich charakte-
ristiky, osidlovaly rybník, °e²ily rébusy a tajenky, skládaly básn¥, ale také po£ítaly, kolik litr·
vody prokape vodovodní baterií se ²patným t¥sn¥ním za den £i týden.

Eko²kola

V leto²ním roce se na²e ²kola p°ihlásila do mezinárodního programu Eko²kola, jehoº hlavním
cílem je, aby ºáci sniºovali ekologický dopad provozu ²koly a svého jednání na ºivotní prost°edí
a zlep²ili v tomto sm¥ru interiér ²koly a její okolí. Základními tématy, kterými se budou postupn¥
zabývat, jsou voda, odpady, energie a prost°edí ²koly. Postup práce je ur£en sedmi kroky, které
²kole a jejímu Ekotýmu zaru£í napln¥ní kritérií pro získání mezinárodního ocen¥ní. Velká £ást
zodpov¥dnosti je ponechána ºák·m. Zatím se ºáci v¥novali tmelení nov¥ vzniklého Ekotýmu,
vytvo°ili spole£ná pravidla a za£ali s analýzou tématu odpady, na základ¥ které budou navrhovat
nápravná opat°ení. Z kaºdé sch·zky byl po°ízen zápis. Jedním z úkol· tohoto programu je také
za£len¥ní environmentální výchovy do výuky. Jinými slovy se dá °íct, ºe program Eko²kola °e²í
environmentální výchovu, vzd¥lávání a osv¥tu (EVVO) na na²í ²kole tém¥° komplexn¥.
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Dal²í akce

V podzimních m¥sících prob¥hla sout¥º ve zhotovení netradi£ního výrobku z p°írodních ma-
teriál·. Tvo°ení z ka²tan·, ²ípk·, listí, k·ry, d°eva a jiných p°írodnin se zú£astnila bezmála
stovka neuv¥°iteln¥ kreativních výtvarník·. Dne 17. £ervna se na²e ²kola zapojila do akce, kdy
se p°eváºná £ást výuky p°esunula ze t°íd ven do p°írody, na h°i²t¥ a na zahradu. U£itelé si
pro ºáky p°ipravili r·zné aktivity v rámci p°edm¥t·. Na prostranství mezi novou budovou
a jídelnou si ºáci pro²li hmatovou stezku bosýma nohama, která byla p°ipravena z r·zných
p°írodních materiál·. U východu z nové budovy na zahradu si ºáci vyzkou²eli vlastnosti ne-
newtonské (anomální) kapaliny. Dále m¥li moºnost vyslechnout poutavé vypráv¥ní o v£elách,
jejich ºivot¥, v£elích produktech a jejich lé£ivých ú£incích. V rámci projektu Ovoce do ²kol
obdrºeli ºáci prvního stupn¥ malou sazeni£ku raj£ete, o kterou se pak starali. Vedlo je to mimo
jiné k odpov¥dnosti a vztahu k rostlinám.

1.5 �innost ²kolního klubu, zájmové krouºky

Volno£asovou a zájmovou £innost zaji²´uje ²kolní klub. Je d·leºitou sou£ástí výchovného p·-
sobení ²koly. �innost se °ídí °ádem ²kolního klubu. �innost klubu je zejména zaji²t¥ná:

• Aktivitami ve ²kolním klubu � je otev°en pro ºáky 2. stupn¥ a ºáky 1.stupn¥, kte°í nena-
v²t¥vují ²kolní druºinu. Prostory klubu jsou ur£eny ke smysluplnému trávení volného £asu,
spontánním i organizovaným aktivitám. �áci zde £ekají na odpolední vyu£ování, krouºky
nebo autobus. �áci nemohou v klubu hrát nevhodné po£íta£ové hry. Pobyt zde je pro ºáky
zdarma. Pr·m¥rná náv²t¥vnost klubu byla 25 ºák· denn¥.

• �inností krouºk· � krouºky jsou d·leºitou sou£ástí ²kolního klubu. Rozvíjejí v ºácích jejich
speci�cké zájmy a dovednosti. P°ispívají k rozvoji osobnosti a podporují p°íznivé klima
²koly. �ák za první krouºek platí poplatek 100K£ za rok (vyjma krouºk· domácí p°ípravy,
dyslektického a logopedického), od platby za dal²í krouºky je osvobozen. Jednotlivé krouºky
povoluje °editelka ²koly na daný ²kolní rok.

Krouºky organizované ²kolou

• Cvi£ení z £eského jazyka � p°íprava na p°ijímací zkou²ky, vedoucí p.u£. Ivo Síle²
• Cvi£ení z Matematiky � p°íprava na p°ijímací zkou²ky, vedoucí p.u£. Jana Pe²áková
• �teme anglicky 1. st., vedoucí p.u£. Jana Teriaki
• �teme v anglickém jazyce 2. st., vedoucí p.u£. Martina Ludíková
• Divadelní krouºek, vedoucí p.u£. Haná£ková
• Domácí p°íprava, vedoucí p. Kate°ina Poli²enská
• Dyslektický krouºek, vedoucí p.u£. Milada Vymazalová
• Dyslektický krouºek, vedoucí p.u£. Hana Vybíralová
• Ekotým, vedoucí p.u£. Bronislav Mich
• Elektrotechnický krouºek, vedoucí p.u£. Radek Strnadel
• eTwinning, vedoucí p.u£. Jana Teriaki
• Florbalový krouºek 2. st., vedoucí p.u£. Jakub Forýtek
• Fotbalový krouºek, vedoucí p.u£. Jakub Forýtek
• Fotbalový krouºek, vedoucí p.u£. Zden¥k Zaoral
• Keramický krouºek, vedoucí p. Vlasta Beerkensová
• Logopedie a °e£ová výchova, vedoucí p.u£. Vladimíra Pospí²ilová
• Matematický krouºek, vedoucí p.u£. Erika Novotná
• Skupinky pro p°ed²koláky, vedoucí p.u£. Zuzana K°·malová
• Sportovní 1. st., vedoucí p.u£. Lenka Foltýnová

13



• �kolní £asopis, vedoucí p.u£ Eva Bánská
• Tane£ní krouºek 1, vedoucí p.u£. Hana Michová
• Tane£ní krouºek 2, vedoucí p.u£. Hana Michová
• Volejbalový krouºek, vedoucí p.u£. Eva Hladná
• Výtvarný krouºek, vedoucí p.u£. Erika Novotná
• �ákovský parlament, vedoucí p.u£. Jakub Forýtek, p. Alena Ve£erková

Krouºky, které na²e ²kola podporuje

• Florbal 1. st., vedoucí p. Coufalík
• P¥vecký krouºek, vedoucí p. Ju°enová
• Rybá°ský krouºek, vedoucí p. Doleºel
• �achový krouºek, vedoucí p. Studený
• Zdravotnický krouºek, vedoucí p. �ev£íková

1.6 �kolní druºina

Hodnocení £innosti odd¥lení ²kolní druºiny vychází z celoro£ního plánu práce ²kolní druºiny.
�kolní druºina zaji²´uje £innost pro ºáky 1. aº 5. ro£ník· denn¥ v dob¥ od 6.15�7.45 hod.
a 11.30�16.00 hod. Do odpolední druºiny bylo zapsáno 79 ºák· a do ranní druºiny 23 ºák·.
Máme 3 odd¥lení a 2 t°ídy. D¥ti z 3. odd¥lení jsou za°azeni do 1. a 2. odd¥lení tak, aby po£et
nep°esáhl 30 d¥tí v jedné t°íd¥. Poplatek na úhradu neinvesti£ních náklad· v tomto ²kolním
roce £inil 85K£ m¥sí£n¥. Tato £ástka slouºí na nákup výtvarných pot°eb (papíry: kopírovací,
ná£rtníkové, barevné aj., pastelky, barvy, �xy, materiál na výrobu dekorací a dal²í), mikulá²-
ské balí£ky, ceny do sout¥ºí, odm¥ny a ob£erstvení, sportovní pom·cky na rekrea£ní £innost.
�innost je odvozena od v¥kové struktury d¥tí, které ji nav²t¥vují. K pohybovým a rekrea£ním
aktivitám vyuºíváme druºinovou zahrádku, na které letos prob¥hly úpravy terénu a výsadba
ke°· a strom·.

B¥hem ²kolního roku prob¥hly kaºdý m¥síc spole£né akce a sout¥ºe:

• zá°í � hod na ko² (zahrádka)
• °íjen � závody na kolob¥ºce (zahrádka)
• listopad � pou²t¥ní drak· (h°i²t¥)
• prosinec � mikulá²ská nadílka, výrobky na váno£ní jarmark
• leden � výtvarná sout¥º �Sn¥hulák�, dárky k zápisu do 1. t°íd
• únor � karneval
• b°ezen � malování na chodník �Jaro�
• duben � sout¥º ve skoku p°es ²vihadlo
• kv¥ten � sportovní odpoledne na h°i²ti
• £erven � ke Dni d¥tí �D¥tské odpolední muzicírování� od skupiny M.H.U., sportovní odpo-
ledne a opékání ²peká£k· na zahrádce

V leto²ním roce u nás vykonalo praxi 5 ºa£ek pedagogických ²kol (1 ze 4. ro£níku, 2 ze 3.
ro£níku a 2 ze 2. ro£níku).

1.7 �kolní jídelna

Celkem �áci Zam¥stnanci ²koly Cizí strávníci
Po£et stravovaných 457 376 42 39

Po£et porcí 72 492 57 082 8 326 7 084
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1.8 Vyuºívání informa£ních technologií

Ve ²kolním roce 2015�2016 jsme do výuky zapojili nejen opera£ní systémy °ady Windows jako
doposud, ale za£ali jsme vyuºívat i systém Android a zahájili provoz u£ebny s pracovními
stanicemi s opera£ním systémem Linux v distribuci Mint. Dále jsme p°e²li na cloudové °e²ení
vedení ²kolní matriky. Od nového ²kolního roku za£neme nový eviden£ní systém vyuºívat i ke
správ¥ elektronické t°ídní knihy, zatím pouze na druhém stupni.

Pro výuku byly po°ízeny ºákovské tablety se systémem Android a to v po£tu 19 kus·. Do tablet·
byly nainstalovány výukové aplikace podle poºadavk· vyu£ujících. Postupn¥ byly tyto tablety
zapojovány do výuky. Rovn¥º i mnozí vyu£ující zapojovali do své výuky dotykové technologie
a pokra£ovali tak i ve svém profesním rozvoji nastartovaném prost°ednictvím projektu Interes,
který probíhal v p°edcházejícím ²kolním roce.

Pokra£ovali jsme ve vyuºívání e-learningového systému Moodle a to p°edev²ím na druhém
stupni v hodinách informatiky, matematiky, fyziky a v p°edm¥tu tvorba internetové stránky.
Na prvním stupni byl tento systém vyuºíván v hodinách informatiky a dále v redakci ²kol-
ního £asopisu. Ve výuce a také pro ²kolní administrativu pouºíváme jiº mnoho let open-source
kancelá°ský balík LibreO�ce.

Po£íta£ová u£ebna byla v pr·b¥hu ²kolního roku vyuºita z 39%. Krom¥ výuky informatiky
je po£íta£ová u£ebna vyuºívána i k výuce v²eobecn¥ vzd¥lávacích p°edm¥t· a n¥kterých zá-
jmových krouºk·, nap°. ²kolního £asopisu a krouºku eTwinning. V uplynulém ²kolním roce
byla internetová stránka ²koly 199 krát aktualizovaná, tj. v pr·m¥ru 20 aktualizací za m¥síc.
Významným dopl¬kem ²kolní internetové stránky je automatické zobrazování aktuálních dat
z elektronické nást¥nky, kterou na²e ²kola provozuje jiº druhým rokem.

P°ipojení ²kolní po£íta£ové sít¥ do Internetu bylo v tomto ²kolním roce realizováno prost°ed-
nictvím spolku �Technikou pro rozvoj regionu� , který p·sobí p°ímo v na²em m¥st¥. P°ipojení
k Internetu je stabilní a svými parametry pln¥ vyhovující.

1.9 Materiáln¥�technické podmínky ²koly

Budova základní ²koly se nachází v klidném p¥kném prost°edí Morkovic v areálu spolu se spor-
tovním stadionem, sportovní halou a koupali²t¥m. Budovu Z� lze rozd¥lit na 3 £ásti � tzv. sta-
rou budovu s u£ebnami 1. stupn¥, po£íta£ovou u£ebnou, u£ebnou výtvarné výchovy a hudební
výchovy, t¥locvi£nou, posilovnou. Druhá £ást je tzv. nová budova s kmenovými t°ídami a od-
bornými u£ebnami 2. stupn¥ a p°íslu²nými kabinety. T°etí £ást tvo°í budova se ²kolní jídelnou,
kuchyní, druºinami a ²kolním klubem. Jednotlivé budovy propojuje spojovací chodba s ²atnami
a vstupní halou. �kola disponuje nadstandardním vybavením pro výuku t¥lesné výchovy a spor-
tovních krouºk· - t¥locvi£nou, sportovní halou, h°i²t¥m s b¥ºeckou dráhou, tenisovými kurty,
dosko£i²ti, h°i²t¥m s novým um¥lým povrchem a posilovnou. Ve ²kole jsou z°ízeny dv¥ po£í-
ta£ové u£ebny. Ob¥ po£íta£ové u£ebny jsou vybaveny dataprojektorem umoº¬ujícím projekci
na tabuli. U£itelé mají moºnost ve výuce vyuºít interaktivních tabule, dataprojektory nebo
televize. Tém¥° v²echny u£ebny a kabinety mají p°ístup k internetu bezdrátovým, pop°ípad¥
sí´ovým p°ipojením. Sou£ástí ²koly je keramická dílna, 2 ²kolní druºiny, ²kolní klub, dílny pro
výuku pracovních £inností, ²kolní pozemek, h°i²t¥ ²kolní druºiny a cvi£ná ²kolní kuchy¬ka.

V uplynulém ²kolním roce bylo realizováno:

• výmalba p¥ti u£eben, dvou odd¥lení druºiny, chodby v pat°e a schodi²t¥ na 1. stupni,
• vým¥na obklad· u umyvadla ve £ty°ech u£ebnách�
• nové zá°ivky na chodb¥ v pat°e na 2. stupni a ve t°ech u£ebnách, nové barevné osv¥tlení
vstupní haly,
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• vým¥na starých vypína£· na sv¥tla ve t°ídách na 2. stupni,
• zavedení teplé vody k dal²ím umyvadl·m na 1. stupni,
• vým¥na pop°ípad¥ nat°ení desek stol· a ºidlí ve dvou t°ídách a ve dvou odd¥leních druºiny,
• nové obloºení radiátor· na chodb¥ na 1. stupni a ve dvou odd¥leních druºiny, nové nást¥nky
a vitrína,

• montáº t°í nových televizor·, t°í dataprojektor· a reproduktor· v£etn¥ elektroinstalace do
u£eben a do druºiny,

• vým¥na t°í tabulí,
• úprava ²kolního dvora � zv¥t²ení, zarovnání a zpevn¥ní plochy parkovi²t¥ pro zam¥stnance,
úprava chodníku k zadnímu vstupu do budovy,

• vým¥na zadních dve°í za nové s panikovým kováním, roz²í°ení schodu u dve°í,
• úprava terénu h°i²t¥ ²kolní druºiny, úprava dopadových ploch u pr·lezek pro d¥ti, zatravn¥ní
h°i²t¥, zarovnání £ásti h°i²t¥, zru²ení starých pr·lezek,

• zru²ení starých ke°· na ²kolním pozemku a výsadba nových, pro°ezání a p°ípadné pokácení
nevyhovujících strom· z hlediska bezpe£nosti,

• revitalizace ²kolní zahrady � obnova záhonk·, nový skleník, arboretum, louka,
• vytvo°ení venkovní u£ebny na ²kolní zahrad¥ � terénní úpravy, dlaºba, altán,
• b¥ºné opravy � elektroinstalace, osv¥tlení, okapy, vodovody, odpady, topení, atd.

1.10 �kolská rada

�kolská rada je z°ízena v souladu se zákonem £. 561/2004 Sb. � 167 a � 168, v platném zn¥ní.
Na funk£ní období roku 2014 aº 2016 byli zvoleni a z°izovatelem jmenováni tito £lenové rady:

Za z°izovatele byly jmenovány:

• Lejsalová Eva,
• Zdraºilová Gabriela.

Zvolení zástupci pedagogického sboru:

• Ing. Radka Zdraºilová,
• Mgr. Bronislav Mich.

Zástupci zvolení zákonnými zástupci nezletilých ºák·:

• �ev£íková Monika,
• Kvintová Zuzana.

P°edseda ²kolské rady: Mgr. Bronislav Mich

�kolská rada se v pr·b¥hu ²kolního roku 2015�2016 se²la dvakrát. Na zasedání 10. 2. 2015 pro-
b¥hla volba £lena ²kolské rady do konkursní komise na místo °editele Z� Morkovice. Dále pro-
jednala p°edpokládané po£ty ºák· odcházejících z pátých a sedmých t°íd na víceletá gymnázia.
Podrobn¥ji byly projednány výsledky pr·zkumu klimatu ²koly a nápravných opat°ení. V srpnu
2015 do²lo ke schválení výro£ní zprávy za ²kolní rok 2014�2015. Byly projednány a schváleny
zm¥ny ve ²kolním °ádu, které byly vynuceny zm¥n¥nou legislativy. Byly projednány zm¥ny
�kolního vzd¥lávacího programu pro základní vzd¥lávání (�VP ZV) a �kolního vzd¥lávacího
programu pro ºáky s lehkým mentálním postiºením (�VP LMP). Dále do²lo k projednání
plánu £inností ²koly pro ²kolní rok 2015�2016.
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1.11 Rodi£ovská akademie

Rodi£ovská akademie p°i Základní ²kole Morkovice je spolkem rodi£· d¥tí, které nav²t¥vují Z�
Morkovice, zam¥stnanc· ²koly i v²ech p°átel ²koly. Cílem spolku je:

• spolupráce rodi£· se Z� p°i výchov¥ ºák·,
• spolupráce p°i zaji²´ování ²kolních a mimo²kolních akcí po dohod¥ s vedením ²koly,
• spolupráce p°i po°ádání kulturních, výchovných a spole£enských akcí,
• ze svého fondu p°ispívá ºák·m na jejich £innost p°i sout¥ºích, p°ehlídkách, na odm¥ny a ceny
pro ºáky, na dopravu na sout¥ºe, na dopravu a pom·cky na lyºa°ský výcvikový kurz a ²koly
v p°írod¥, na kniºní odm¥ny premiant·m na konci roku, kupuje ²erpy pro devá´áky, p°ispívá
na pom·cky pro ²kolní druºinu. Prost°edky poskytuje na základ¥ p°edloºeného plánu £erpání
a má výhradní právo kontroly nad hospoda°ením.

V leto²ním roce vybírá RA p°ísp¥vky od £len· 150K£ na rok na kaºdé dít¥. �len Rodi£ovské
akademie p°i Z� Morkovice má právo podílet se na °ízení a kontrole £innosti RA, volit a být
volen do výboru RA, p°edkládat návrhy na zlep²ení £innosti, vzná²et dotazy a být o jejich vy°í-
zení informován. �len RA má povinnost dodrºovat usnesení RA a platit rodi£ovské p°ísp¥vky.
V dubnu 2016 na valné hromad¥ do²lo ke zm¥n¥ legislativní formy z ob£anského sdruºení na
spolek s názvem Rodi£ovská akademie p°i Základní ²kole Morkovice, z.s., byly p°ijaty nové
stanovy a byl zvolen i nový výbor akademie. P°edsedkyní výboru je paní Pavla Stýskalíková,
místop°edsedkyní paní Daniela Barnetová. �lenové RA byli seznámeni s výsledky hospoda°ení
za rok 2015, schválili plán £erpání �nan£ních prost°edk· a projednali plán £inností na p°í²tí
rok. Výbor RA se pravideln¥ schází a p°ipravuje dal²í aktivity pro povzbuzení práce mezi rodi£i
a ²kolou a výborn¥ spolupracuje s vedením ²koly. Ve ²kolním roce 2015�2016 uspo°ádal výbor
RA spolu s u£iteli Váno£ní jarmark a organiza£n¥ se podílel na Rozsv¥cování váno£ního stromu
a Mikulá²ské nadílce.

1.12 Po£et ºák· a t°íd

Ro£ník Po£et t°íd Chlapc· Dívek Celkem Pr·m¥r ve t°íd¥
1. ro£ník 2 22 21 43 21,5
2. ro£ník 2 23 25 48 24,0
3. ro£ník 3 32 27 59 19,7
4. ro£ník 2 26 20 46 23,0
5. ro£ník 2 18 24 42 21,0
6. ro£ník 2 23 13 36 18,0
7. ro£ník 2 19 22 41 20,5
8. ro£ník 2 16 17 33 16,5
9. ro£ník 2 17 19 36 18,0
Celkem 19 196 188 384 20,2

�kola vzd¥lává ºáky od 1. do 9. ro£níku základní ²koly. �áci dojíºd¥jí i z okolních obcí Pa£lavice,
Lhota, Pornice, Prasklice, Osí£any, Koválovice, Po£enice, Tet¥tice, D°ínov, Skavsko, Uh°ice,
V¥ºky, Vl£í Doly. �kola vzd¥lává 8 ºák· slovenské národnosti, kterým zaji²´uje individuální
jazykovou podporu.
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2 P°ehled obor· vzd¥lávání, které ²kola vyu£uje v souladu
se zápisem ve ²kolském rejst°íku

2.1 Vzd¥lávací program

Kód a název oboru Forma Vyu£ovací Délka Kapacita
vzd¥lávání jazyk vzd¥lávání oboru

79�01�C�01 Základní ²kola denní £eský 9 rok· 600 ºák·

Základním prost°edkem k dosaºení cíl· je pln¥ní ²kolního vzd¥lávací programu pro základní
vzd¥lávání �V²estranná ²kola�, jehoº aktuální verze platí od 1. 9. 2015. Program je rozpracován
do tematických plán· jednotlivých p°edm¥t· a do plánu ²koly. T°i ºáci plní vzd¥lávání podle
�VP LMP �V²estranná ²kola� platného od 1. 9. 2015. Mimo vzd¥lávací cíle je pot°eba v¥novat
velkou pozornost výchovné a hodnotové sloºce osobnosti ºák·.

2.2 U£ební plán pro ²kolní rok 2015�2016

U£ební plán 1. stupn¥

Vyu£ovací p°edm¥t 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. Celkem

Povinné p°edm¥ty

�eský jazyk a literatura 9 8 8 8 8 41
Cizí jazyk 1 1 3 3 3 11
Matematika 4 5 5 5 5 24
Prvouka 2 2 3 � � 7
P°írodov¥da � � � 2 1 3
Vlastiv¥da � � � 2 2 4
Informatika � � � � 1 1
Hudební výchova 1 1 1 1 1 5
Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7
T¥lesná výchova 2 2 2 2 2 10
Pracovní £innosti 1 1 1 1 1 5
Celkem 21 21 24 26 26 118
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U£ební plán 2. stupn¥

Vyu£ovací p°edm¥t 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. Celkem

Povinné p°edm¥ty

�eský jazyk a literatura 5 5 5 5 20
Anglický jazyk 3 3 3 3 12
Ruský jazyk � 2 2 2 6
Matematika 5 5 5 5 20
Informatika 1 1 1 1 4
D¥jepis 2 2 2 2 8
Výchova k ob£anství 1 1 1 1 4
Fyzika 1 2 2 1 6
Chemie � � 2 2 4
P°írodopis 2 2 1 1 6
Zem¥pis 2 1 1 2 6
Hudební výchova 1 1 1 1 4
Výtvarná výchova 2 2 1 1 6
Výchova ke zdraví 1 � 1 � 2
T¥lesná výchova 2 2 2 2 8
Pracovní £innosti 1 � 1 1 3
Volitelný p°edm¥t � 1 1 1 3
Celkem 29 30 32 31 122

2.3 Volitelné p°edm¥ty

Název Hod./týden Zapojení ºáci Skupin Vyu£ující
Sportovní hry 1 7. � 9. ro£. 1 p.u£. Zaoral
Sportovní hry 1 7. � 9. ro£. 1 p.u£. Bánská
Tvorba internetové stránky 1 7. � 9. ro£. 1 p.u£. Strnadel
Anglická konverzace 1 7. � 9. ro£. 1 p.u£. Kyasová
Domácnost 1 7. � 9. ro£. 2 p.u£. Zdraºilová

p.u£. Navrátilová

2.4 Metody a formy výuky

Základem je zp·sob u£ení, který staví na osobních p°edpokladech kaºdého ºáka. D·raz je kla-
den na propojování výuky s praktickými dovednostmi ºák·. Mimo �klasického� frontálního
vyu£ování pouºíváme i efektivn¥j²í alternativní formy výuky. P°i volbách metod klademe d·raz
na smysluplnost obsahu a £inností, moºnost spolupráce ºák·, svobodné volby kaºdého ºáka
a získávání kvalitní zp¥tné vazby.

Skupinové vyu£ování

U£itelé na prvním stupni i druhém stupni u£í také ve skupinách. V t¥ch t°ídách, kde se pra-
videln¥ vyuºívalo této formy výuky, si ºáci postupn¥ osvojovali návyky fungující spolupráce.
Nezbytným p°edpokladem je spole£né tvo°ení a respektování pravidel skupinové práce.
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Projektové vyu£ování

Projektové vyu£ování se stává nedílnou sou£ástí výchovn¥ vzd¥lávacího plánu na²í ²koly. Pro-
jektové dny byly b¥hem ²kolního roku £asto za°azovány do výuky prvního i druhého stupn¥.
Tradi£n¥ organizujeme nap°íklad projektové dny ke Dni Zem¥ nebo na téma Ochrana obyva-
telstva za mimo°ádných událostí.

�innostní vyu£ování

�innostní (záºitkový) charakter výuky je zam¥°en na osobnostní a sociální výchovu ºák· a mo-
tivuje ºáky k dal²ímu u£ení, vede k u£ební aktivit¥, k tvo°ení a nalézání vhodných zp·sob·
°e²ení problém·. Pat°í k dlouhodob¥ efektivnímu u£ení, jehoº výsledky mohou ºáci aplikovat
v nových situacích.

Komunikativní kruh

Komunikativní kruh dává prostor u£itel·m v¥novat se témat·m osobnostní a sociální výchovy,
multikulturní výchovy, výchovy demokratického ob£ana, ale i p°edcházet kon�iktním situacím
v kolektivu t°ídy. Je za°azován na prvním stupni v rámci výuky. Ve výuce byly za°azovány
aktiviza£ní metody a formy práce � skupinová práce a práce ve dvojicích, £innostní u£ení,
prvky daltonské výuky, projektové vyu£ování, kooperativní u£ení, brainstorming, u£ení zp¥vem
nebo rytmizací atd.

2.5 �kolní projekty

Sbírka hra£ek pro nemocnici

�áci ºákovského parlamentu p°i Z� Morkovice uspo°ádali sbírku hra£ek pro d¥ti, které by
to p°ed Vánoci uvítaly. Projekt m¥li na starost od informování ostatních ºák·, p°es spole£nou
domluvu a výb¥r správné instituce, aº po samotnou sbírku a p°edání. P°ed Vánoci byly p°edány
hra£ky vysbírané ºáky na d¥tské odd¥lení nemocnice ve Vy²kov¥.

Den zví°at

Ve st°edu 29. 6. 2016 ºáci ºákovského parlamentu uspo°ádali tzv. Den zví°at. B¥hem tohoto
dne ºáci prezentovali postupn¥ p°ed celými t°ídami o svých domácích zví°atech, která si mohla
i výjime£n¥ p°inést (za podmínky dodrºení p°edepsaných opat°ení). Prezentující ºáci tak m¥li
moºnost vyzkou²et si své prezenta£ní dovednosti na n¥£em, co je baví a co dob°e znají, ostatní
ºáci m¥li moºnost dozv¥d¥t se n¥co o r·zných domácích zví°atech i s názornými ukázkami.
�áci, kte°í tuto akci (za pomoci u£itel·) organizovali, získali zku²enosti s plánováním a °ízením
události, které se ú£astní více lidí a u které je pot°eba za°ídit p°edem spoustu v¥cí a °ídit £asový
harmonogram. P°i p°íleºitosti tohoto dne se prodávaly magnetky s obrázky zví°at, kdy její koupí
ºáci p°isp¥li na krmivo, o²et°ení a nezbytné operace zví°at v útulcích. �ák·m d¥kujeme za p¥kné
prezentace a dobrou organizaci.

Den prázdných t°íd

V pátek 17. 6. 2016 se na²e ²kola zapojila do akce, která vznikla jako nápad v roce 2012 ve
Velké Británii pod názvem �Empty Classroom Day�, kdy se p°eváºná £ást výuky p°esunula ze
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t°íd ven do p°írody, na h°i²t¥, na zahradu. U£itelé si pro ºáky p°ipravili r·zné aktivity v rámci
p°edm¥t·. Na prostranství mezi novou budovou a jídelnou si ºáci pro²li stezku bosýma no-
hama. Byla p°ipravena z r·zných p°írodních materiál·, obsahuje zastavení z písku, sena, slámy,
zahradnického substrátu, ²i²ek jehli£natých strom·, r·zného druhu ²t¥rku a kamení, d°ev¥né
²t¥pky, k·ry a kamínk·. Pozitivní p·sobení ch·ze bosýma nohama po p°írodních materiálech
na lidský organismus má vysv¥tlení � kaºdý ví, ºe chodidla jsou lechtivá, a to je d·sledkem toho,
ºe tam je velké mnoºství nervových zakon£ení. Své nervové zakon£ení, re�exní bod na chodidle,
má kaºdý vnit°ní orgán t¥la. Ch·zí bosýma nohama se tak provádí p°irozená re�exní masáº,
p·sobící na celé t¥lo. Povzbuzuje se p°irozeným zp·sobem látková vým¥na, ob¥hová soustava,
sv¥ºest celého t¥la a dobrá nálada. U východu z nové budovy za zahradu jsme s ºáky p°ipravili
nenewtonskou kapalinu. Nenewtonská (anomální) kapalina je kapalina, která se z n¥jakého d·-
vodu nechová tak, jak je u kapalin b¥ºné. �áci si tuto zvlá²tnost mohli vyzkou²et sami op¥t bosí
b¥hem po této kapalin¥ z vody a ²krobu. Na ²kolním dvo°e si ºáci poslechli poutavé vypráv¥ní
místního v£ela°e o v£elách, jejich ºivot¥, v£elích produktech a jejich lé£ivých ú£incích.

Projekt Osobní bezpe£í a ochrana obyvatelstva za mimo°ádných událostí

V pond¥lí 27. 6. 2016 prob¥hl na na²í ²kole projektový den v¥novaný bezpe£í d¥tí p°ed prázdni-
nami. Na jednotlivých stanovi²tích se ºáci dozv¥d¥li o nebezpe£ích, se kterými se mohou setkat.
Povídali jsme si o rizicích, které mohou na d¥ti £ekat doma, venku, p°i styku s cizími lidmi
v cizím prost°edí, o nebezpe£í internetu, mobilních telefon·. Samostatnou kapitolu tvo°ila £ást
týkající se nebezpe£í alkoholu a kou°ení, hazardních her a ²ikany. Zopakovali jsme si, jak se
chová £lov¥k, který je ²ikanován nebo ²ikanuje, a co d¥lat v takových p°ípadech.

Výstava Prad¥de£ek po ²kole

Ve st°edu 1. 6. 2016 nav²tívili ºáci druhých t°íd a 3.B výstavu s interaktivním programem
v Muzeu Krom¥°íºska, která se jmenovala Prad¥de£ek po ²kole aneb U£ se synu moudrým
býti. V první £ásti vid¥li ²kolu z Rakouska-Uherska, ve druhé £ásti ²kolu z 50. let 20. století.
Krom¥ dobového interiéru t°íd si prohlédli i historické pom·cky jako mapy, u£ebnice, se²ity,
modely do fyziky, chemie atd. Také si vyzkou²eli psaní na b°idlicové tabulky a krasopisné psaní
s perem a kalamá°em. P°ichystána byla i oslovská lavice a opravdová rákoska. Výstava byla
velmi zajímavá a pou£ná.

P°írodov¥dno-vlastiv¥dná exkurze

V rámci poznávání �eské republiky a nejbliº²ího okolí se t°ída 4.A rozhodla postupn¥ proces-
tovat na kole a projít obce v okolí Morkovic a toto poznávání spojit s výukou p°írodov¥dy
a vlastiv¥dy. V rámci jednodenního výletu ºáci nav²tívili vesnice V¥ºky a Vl£í Doly a jejich
okolí.

Exkurze do Poslanecké sn¥movny �R

V pátek 22. dubna se ºáci ºákovského parlamentu vydali do Prahy na exkurzi do Poslanecké
sn¥movny �eské republiky. Kde m¥li moºnost nahlédnout do zákulisí d¥ní této instituce a zo-
pakovat si d·leºité informace týkající se státní moci.
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Putovní výstava o vesmíru

V rámci putovní výstavy o vesmíru z Hv¥zdárny ve Vala²ském Mezi°í£í jsme si s ºáky 8. ro£níku
ve výuce fyziky prohlédli panely do£asn¥ umíst¥né v budov¥ na²í ²koly o meteorologii, klima-
tologii, p°edpov¥di po£así, druzích oblak·. �áci si vyhledali informace o polární zá°i, o sloºení
atmosféry a pr·b¥hu teplot m¥nících se s vý²kou v atmosfé°e, vyhledali si základní meteorolo-
gické jevy d·leºité pro p°edpov¥¤ po£así a objasnili si d·sledky globálního oteplování.

Preventivní program Beseda s policií

Dopolední preventivní program prob¥hl ve druhých a pátých t°ídách. �áci byli v pr·b¥hu
jedné vyu£ovací hodiny seznámeni nejen s tím, jak policisté pracují, ale mohli se dozv¥d¥t
i spoustu zajímavých a uºite£ných informací o pravidlech bezpe£ného chování, jak se nestát
ob¥tí trestného £inu, nebo naopak nedopustit se protiprávního jednání. V dne²ní dob¥ je také
d·leºité £asto p°ipomínat i rizika spojená s vyuºíváním internetu, p°edev²ím pak sociálních
sítí. V pr·b¥hu besedy se mohli ºáci ptát paní preventistky na dopl¬ující otázky a na v²e, co
je s fungováním policie zajímalo. P°edná²ka byla velmi p°ínosná.

Beseda s panem starostou

�áci osmých t°íd se v rámci p°edm¥tu Výchova k ob£anství seznamují v pr·b¥hu ²kolního roku
s �nan£ní gramotností. Jiº d°íve se u£ili o rozpo£tu domácnosti, státním rozpo£tu a naposledy
o rozpo£tu m¥sta. Ve £tvrtek 2. prosince se ºáci osmých t°íd zú£astnili besedy s panem sta-
rostou m¥sta Morkovice-Slíºany Mgr. Pavlem Horákem. Beseda byla na téma Rozpo£et m¥sta
Morkovice-Slíºany. V pr·b¥hu p°edná²ky bylo ºák·m vysv¥tleno odkud m¥sto p°ijímá peníze,
jaké jsou jeho nejvy²²í p°íjmy, do £eho se musí naopak investovat a jaký druh rozpo£tu Morko-
vice mají.

Projektové dny Voda

�áci základní ²koly v Morkovicích zaºili 26. 10. a 27. 10. projektový den zam¥°ený na chemii
vody. Na pokusech si ov¥°ili anomálii vody, hustotu teplé a studené vody a nav²tívili £isti£ku
odpadních vod v Morkovicích. Zde se dozv¥d¥li, jak £isti£ka funguje a pro£ je nutné odpadní
vody £istit p°ed jejich vypu²t¥ním do potok· a rybník·.

Netradi£ní pokusy

Na²ím cílem je zm¥nit charakter výuky fyziky tak, aby byla p°itaºliv¥j²í a obsahovala více
vazeb na v²ední ºivot ºák·. Zapojili jsme do projektu Nadace Depositum Bonum, který nabízí
zajímavý zp·sob u£ení fyziky. Takový, který ºáky baví, p°i kterém se sami podílejí na získávání
nových poznatk·, který v²ak není na úkor kvality v¥domostí. Nadace po°ádá seminá°e Heuréky
� �²kolky� pro u£itele fyziky a Elixíru do ²kol. T¥chto seminá°· se ú£astní u£itelé na²í ²koly
a s pomocí t¥chto zku²eností se poté da°í oºivit hodiny a prosadit zábavnou, p°esto kvalitní
a praktickou výuku s d·razem na získání osvojených znalostí. Mimo jiné jsme pro ºáky 7. a 8.
t°íd p°ipravili na poslední °íjnové dny projektové dny na téma Netradi£ní pokusy.
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Projektový den na téma Moderních £eskoslovenských d¥jin

Na výuku moderních d¥jin nezbývá ve výuce p°íli² £asu a prostoru. Proto jsme se rozhodli, ºe
v rámci dopln¥ní studia k moderním £eskoslovenským d¥jinám, uspo°ádáme pro deváté t°ídy
celodenní projekt. �áci se v ²estihodinovém bloku mohli dozv¥d¥t informace postihující his-
torickou etapu na²eho státu od roku 1948 aº do sou£asnosti. Výklad k d¥jinám byl dopln¥n
videoprojekcí, jeº pomohla ºák·m lépe pochopit pojmy a termíny, které s daným tématem sou-
visely. A tak se nap°íklad dozv¥d¥li, jak probíhala kolektivizace ve �vábenicích, co znamenalo
plánované hospodá°ství, na vlastní o£i mohli vid¥t události srpna roku 1968, jaké to bylo v dob¥
normalizace z pohledu d¥tských o£í a také demonstraci student· v roce 1989, která vedla k Sa-
metové revoluci. Výstupem z projektu byla tvorba tematicky lad¥ných plakát·, které se ºák·m
velmi povedly. K dispozici m¥li výtvarné pot°eby, vyti²t¥né fotogra�e, vztahující se k danému
období a nedílnou sou£ástí se jim staly také tablety, v nichº vyhledávali pot°ebné informace
k dopln¥ní obrazových p°íloh. Jejich výtvory budou v p°í²tích letech vyuºity p°i výuce d¥jepisu.

Devá´áci patrony prvák·

Na²i nejstar²í ºáci � devá´áci uvítali 1. zá°í ve ²kole nové prv¬á£ky a jejich rodi£e. Devá´áci
tímto p°ebrali nad nová£ky patronát. Celý první týden jim pomáhali ráno v ²atn¥ a doprovodili
je do t°ídy, kde je p°edali paní u£itelce. Kaºdý prv¬á£ek má jiº dnes �svého kamaráda devá´áka�
a vznikla tak nová p°átelství. B¥hem roku se zapojovali do spole£ných aktivit, jako nap°íklad
spole£né opékání ²peká£k· s prv¬á£ky a jejich rodi£i, spole£ná ú£ast ruku v ruce na B¥hu
Nad¥je, devá´áci pasovali prv¬á£ky na £tená°e atd. Cílem bylo usnadnit nov¥ p°íchozím ºák·m
aklimatizaci a za£len¥ní do ²koly a nejstar²í ºáky ²koly zapojit do zodpov¥dné £innosti v rámci
rozvoje jejich sociálních dovedností.

2.6 Výuka cizích jazyk·

Podle aktuální verze �VP byl vyu£ován povinn¥ anglický jazyk v 1. a 2. ro£níku jednu hodinu
týdn¥, od 3. ro£níku 3 hodiny týdn¥. Povinný druhý cizí jazyk (ruský jazyk) byl do �VP za°azen
od 7. ro£níku s dotací 2 hodiny týdn¥.

Cizí jazyk Po£et zapojených ºák·
Anglický jazyk 379
Ruský jazyk 110

P°edm¥tová komise cizího jazyka kaºdoro£n¥ vyhodnocuje, jak se osv¥d£ily zvolené u£ebnice,
vyhodnocují metodické postupy a navrhují moºnosti vylep²ení pro dal²í ²kolní rok. �kola má
k dispozici t°i vybavené jazykové u£ebny. Vyu£ující cizích jazyk· se pr·b¥ºn¥ vzd¥lávají v me-
todických postupech i jazykových dovednostech.

Open Classroom

Projekt Open Classroom probíhal i v leto²ním roce. Zákonní zástupci ºák· 1. a 2. ro£ník· m¥li
moºnost nav²tívit výuku anglického jazyka. A spoustu rodi£· i prarodi£· tuto moºnost vyuºilo.
Výuka anglického jazyka je v prvních dvou ro£nících pon¥kud odli²ná od ostatních ro£ník·,
probíhá formou orálních kurz·, a tak byli rodi£e sv¥dky �velkého hemºení� � hrály se jazykové
hry, pojmenovávaly se obrázky, dramatizovaly se p°íb¥hy, tan£ilo se a zpívalo, pracovalo se
s u£ebnicí i pracovním se²item. To v²e by se ale nezvládlo bez velkého nad²ení a spolupráce
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d¥tí s vyu£ujícími. Z odevzdaných dotazník·, které m¥li rodi£e za úkol vyplnit, bylo z°ejmé, ºe
rodi£e oce¬ují práci a trp¥livost vyu£ujících a povaºují dané formy a metody práce, s ohledem
na v¥k d¥tí, za vhodn¥ zvolené. Rodi£e také velmi pozitivn¥ ohodnotili moºnost nahlédnout do
výuky a vid¥t nejen, jak se s ºáky pracuje, ale i moºnost vid¥t vlastní d¥ti p°i práci a co v²e se
dá ve výuce zvládnout i bez psaní.

R.E.A.D. (Rozvoj Efektivita a Aktivizace D¥tí)

Cíl projektu: Nabídnout nadaným ºák·m moºnost sebevzd¥lávání formou £etby anglických
knih. Obsah projektu: Projekt vychází z pot°eby efektivn¥ rozvíjet a aktivizovat nadané ºáky
p°i výuce anglického jazyka. Skupiny ºák· jsou p°i výuce anglického jazyka na 1. stupni Z�
Morkovice po£etné a heterogenní. P°esto, ºe jsou vyuºívány diferencované a inovativní metody
výuky, stále se je²t¥ neda°í bezezbytku rozvíjet potenciál nadaných d¥tí. Nabídka £etby ang-
lických knih v originále je dopln¥ním b¥ºné výuky pro ºáky, kte°í jiº probíranou látku zvládli.
Zárove¬ jim dává moºnost sebevzd¥lávání a p°ípadn¥ také nadstandardní domácí p°ípravy.
�ikovní angli£tiná°i dnes mohou vyuºít vznikající anglické knihovny. Knihovnu jsme roz²í°ili
o mnoho dal²ích titul· zjednodu²ené £etby, které jsou vyuºívány nejen ve vyu£ovacích hodi-
nách, ale i v krouºku. Dále je vyuºíván £asopis R&R ur£ený pro jazykovou úrove¬ A1/A2.

eTwinning

Projekty realizované v bezpe£ném prost°edí virtuální spolupráce ²kol v rámci EU. Realizovali
jsme projekty: Christmas card Exchange, Easter in Europe a Druºba �ech· a Slovák·.

Halloween

V úterý 27. °íjna jsme oslavili ve ²kole Halloween. Poslední vyu£ovací hodiny ºáci procházeli
²kolou p°evle£eni za stra²idla a rozdávali d¥tem sladkosti. V hodin¥ angli£tiny ºáci nacvi£ili
halloweenskou písni£ku, kterou zdramatizovali a p°edvád¥li ve t°ídách.

3 Rámcový popis personálního zabezpe£ení £innosti ²koly

Ve ²kolním roce 2015�2016 pracovalo ve ²kole celkem 45 zam¥stnanc·, z nich 31 pedagogických
pracovník·, 6 správních zam¥stnanc· a 8 kucha°ek. Z pedagogických pracovník· bylo 25 u£itel·
(19 ºen a 6 muº·), 4 asistentky a 2 vychovatelky ²kolní druºiny. V²ichni pedagogové spl¬ují
kvali�ka£ní p°edpoklady dle zákona o ped. pracovnících.
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U£itelé, p°id¥lené t°ídnictví a úkoly

Jméno T°ídn. Vyu£ované p°edm¥ty Funkce, úkoly

Mgr. Jana Teriaki AJ, °editelka
Mgr. Jitka Kyasová AJ, zástupce °editele
Mgr. Jakub Forýtek 7.A AJ, TV, VkO, Z, zástupce °editele, koordinátor �P
Mgr. Vladimíra Pospí²ilová 1.A
Mgr. Lucie Dopitová 1.B
Mgr. Hana Vybíralová 2.A
Mgr. Hana Michová 2.B
Mgr. Hana Doleºelová 3.A
Mgr. Kamila �ervenková 3.B kabinet 3. � 5. t°íd
Mgr. Zuzana K°·malová 3.C ²kolní knihovna
Mgr. Lenka Foltýnová 4.A sportovní akce 1. stupe¬
Mgr. Bronislav Mich 4.B koordinátor EVVO
Mgr. Milada Vymazalová 5.A sborovna 1. stupe¬
Mgr. Alºb¥ta Mazánková 5.B Hv zdravotník
Mgr. Dana Derková 6.A M, P°, VkZ, VkO, metodi£ka prevence
Mgr. Zden¥k Zaoral 6.B P°, Ch, TV, D, VkO kabinet CH
Mgr. Eva Hladná 7.B �J, TV, VkO kabinet TV, sportovní akce 2. st.
Mgr. Jana Barnetová 8.A RJ, Vv, Vko kabinet VV
Mgr. Miroslav Koudelka 8.B �J, AJ kabinet AJ
Mgr. Jana Pe²áková 9.A M, Fy, Vko sborovna 2. stupe¬
Mgr. Ivo Síle² 9.B �J, VkO, TV, Z kabinet D
Mgr. Martina Ludíková AJ
Ing. Erika Novotná M, D, Ch, P£, Vv, Z
Mgr. Radek Strnadel M, Inf, P£ kabinet M, Inf, správa po£. sít¥
Ing. Radka Zdraºilová P°, F, P£, VkZ, výchovná poradkyn¥, kabinet F,

²kolní kuchy¬ka
Jind°i²ka Dobe²ová vychovatelka
Antonie Hru²áková vychovatelka
Mgr. Eva Bánská D asistentka 1.B, PR
Vlasta Beerkensová asistentka 4.A
Mgr. Monika Navrátilová Z asistentka 3.A, kabinet asistentek
Bc. Alena Ve£erková asistentka 7.A, koordinátor �P

�kolní druºina

Jind°i²ka Dobe²ová � vychovatelka
Antonie Hru²áková � vychovatelka

Asistenti pedagoga

Mgr. Monika Navrátilová � t°ída 3.A
Mgr. Eva Bánská � t°ída 1.A
Bc. Alena Ve£erková � t°ída 7.A, koordinátor �P
Vlasta Beerkensová � t°ída 4.A
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Správní zam¥stnanci

Helena Strnadelová � mzdová ú£etní
Markéta Malá � ú£etní
Milo² Man¤ák � ²kolník
Bur²ová Jana � uklíze£ka
Kameníková Irena � uklíze£ka
Vylí£ilová Petra � uklíze£ka
Gejdová Milena � vedoucí kuchyn¥
Jan£íková Jarmila � kucha°ka
Jeºdíková Jitka � kucha°ka
Ju°enová Jana � kucha°ka
Kor£áková Renáta � kucha°ka
Nováková Marta � kucha°ka
Obru£ová Alena � kucha°ka
Vajdová Renáta � kucha°ka

Ustanovení metodických orgán· ²koly

�lenem metodického sdruºení nebo p°edm¥tové komise je kaºdý vyu£ující daného p°edm¥tu.
Pov¥°ený vedoucí odpovídá za °ádné pln¥ní £innosti.

1. stupe¬ � metodická sdruºení
Metodické sdruºení 1. stupn¥ � Jitka Kyasová
Metodické sdruºení druºiny � Jind°i²ka Dobe²ová
�kolní klub � Bc. Alena Ve£erková

2. stupe¬ � p°edm¥tové komise
�eský jazyk a literatura � Mgr. Miroslav Koudelka
D¥jepis, Výchova k ob£anství � Mgr. Zden¥k Zaoral
Anglický jazyk, Ruský jazyk � Mgr. Jitka Kyasová
Matematika, Informatika � Mgr. Jana Pe²áková
Zem¥pis, P°írodopis, Fyzika, Chemie � Mgr. Zden¥k Zaoral
T¥lesná výchova, Výchova ke zdraví � Mgr. Eva Hladná
Výtvarná výchova, Hudební výchova � Mgr. Jana Barnetová
Pracovní £innosti � Ing. Radka Zdraºilová

4 Údaje o p°ijímacím °ízení nebo o zápisu k povinné ²kolní
docházce a následném p°ijetí do ²koly

4.1 P°ehled ºák· p°ijatých na st°ední ²koly ve ²k. roce 2015�2016

Po£ty ºák· p°ijatých ke studiu na st°edních ²kolách:
Gymnázium St°ední ²koly a u£ili²t¥

Po£et ºák·
8�leté 6�leté 4�leté maturitní obory u£ební obory

celkem

Celkem 2 1 6 19 12 40
� z toho chlapc· 0 1 3 9 10 23
� z toho dívek 2 0 3 10 2 17
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4.2 Zápis do 1. ro£níku

Zápis do prvních t°íd prob¥hl 28. 1. 2016 v odpoledních hodinách. K zápisu p°i²lo 46 d¥tí se
svými rodi£i. B¥hem celého roku spolupracujeme s mate°skými ²kolami, d¥ti z p°ed²kolního
odd¥lení chodí do prvních t°íd, kde spole£n¥ tráví ²kolní den. D¥ti ze ²koly nav²t¥vují M�.
T°ídní u£itelky prvních t°íd spolupracují p°ed zápisem s kolegyn¥mi z M�, organizují spole£né
akce pro d¥ti. Informace o zápisu zve°ej¬ujeme na nást¥nce a webových stránkách ²koly, kde si
rodi£e mohou stáhnout i pot°ebné formulá°e k zápisu.

D¥ti p°ijaté do prvního ro£níku: 46
. . . z toho d¥ti, jimº byl ud¥len odklad ²kolní docházky: 5
P°edpokládaný po£et ºák· prvního ro£níku ve ²k. roce 2016�2017: 41

5 Údaje o výsledcích vzd¥lávání ºák· podle cíl· stanove-
ných ²kolními vzd¥lávacími programy

5.1 Souhrnná statistika prosp¥chu

Ro£ník Po£et ºák· Prosp¥lo s vyzn. Prosp¥lo Neprosp¥lo Slovní hodn.

1. 43 37 4 2 �
2. 48 43 5 � �
3. 59 41 17 1 1
4. 46 31 13 2 �
5. 42 24 17 1 �

Celkem 1. st. 238 176 56 6 1
6. 36 15 18 3 �
7. 41* 13 24 3 �
8. 33 14 18 1 �
9. 36 11 23 2 �

Celkem 2. st. 146 53 83 9 �
�kola celkem 384 229 139 15 1

*... jeden ºák plní povinnou ²kolní docházku v zahrani£í

Pochvaly a ocen¥ní

134 pochval za vzornou p°ípravu na vyu£ování, p°íkladný p°ístup ke ²kolním povinnostem,
reprezentaci ²koly p°i sout¥ºích, za pomoc t°ídním u£itel·m.

Napomenutí a d·tky

16 ºák· � napomenutí t°ídního u£itele.
12 ºák· � d·tka t°ídního u£itele.
7 ºák· � d·tka °editele ²koly za zapomínání a opakované poru²ování ²kolního °ádu.

Sníºené stupn¥ z chování

2 z chování � 6 ºák·.
3 z chování � 4 ºáci.
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5.2 Výsledky ºák· v sout¥ºích a olympiádách

�áci se zú£astnili ²kolního kola Pythagoriády i sout¥ºe Matematický klokan. P°ímo ve ²kole pro-
b¥hlo ²kolní kolo sout¥ºe recita£ní, p¥vecké, Morkovská mu²ka, sout¥º ve skákání p°es ²vihadlo
�ikula Cup, sout¥º ve ²plhu, minitriatlon.
• Okresní p°ebor v minivolejbale � 6. místo.
• Okresní kol o ve ²plhu � 3. místo
• Okresní kolo atletického £ty°boje, mlad²í ºákyn¥ � 2. místo, krajské kolo atletického £ty°boje,
mlad²í ºákyn¥ � 3. místo

• Okresní kolo Mc Donald's cup (fotbal), mlad²í p°ípravka � 4. místo, star²í p°ípravka � 4. místo
• Okresní kolo atletické sout¥ºe (Pohár rozhlasu), mlad²í ºákyn¥ � 5. místo
• Okresní kolo v nohejbale � 4. místo
• Okresní kolo minikopaná dívek � 1. místo, krajské kolo minikopaná dívek � 2. místo, kvali-
�ka£ní zápas o republikové �nále

• Okresní i krajské kolo sout¥ºe Mladých zdravotník· � 1. místo skupina mlad²ích ºák·, celo-
republikové kolo � 4. místo

• Okresní kolo sout¥ºe Mladých zdravotník· � skupina star²ích ºák· � 3. místo

6 Údaje o prevenci sociáln¥�patologických jev·

Prevence rizikového chování vycházela z Preventivního programu zpracovaného ²kolním meto-
dikem prevence. Do programu byly za£len¥ny jak dlouhodobé preventivní aktivity, tak i jedno-
rázové akce. V oblasti nespeci�cké prevence pracovala °ada krouºk· zam¥°ených na dovednosti,
znalosti, sport i v²estranný rozvoj. V na²em výchovn¥ vzd¥lávacím procesu se snaºíme o to,
aby se preventivní p·sobení stalo jeho nedílnou sou£ástí. Cílem této snahy je upevnit ²kolní
kolektiv, vytvo°it lep²í vzájemné vztahy mezi ºáky navzájem, ale i mezi u£iteli a ºáky a mezi
u£iteli a rodi£i. Vytvá°ení zdravých t°ídních kolektiv· omezuje pravd¥podobnost vzniku ²ikany.

Nej£ast¥ji ²kola °e²ila neadekvátní chování ºák· v·£i sob¥ navzájem. Podn¥ty podávali sami
ºáci, pedagogové a v neposlední °ad¥ i zákonní zástupci. Zam¥°ili jsme se hlavn¥ na zá²kolác-
tví a absenci d¥tí. Dále jsme ve ²kolním poradenském pracovi²ti (dále jen �PP) poskytovali
poradenské a konzulta£ní sluºby ºák·m, jejich zákonným zástupc·m a pedagog·m. K hlavním
cíl·m �PP pat°í iniciace aktivit vedoucích k vylep²ení sociálního klimatu ²koly � posílení po-
zitivních vztah· mezi v²emi subjekty ²koly, roz²í°ení oblastí primární prevence a zkvalitn¥ní
pé£e o d¥ti se speciálními vzd¥lávacími pot°ebami. Na²í dlouhodobou snahou je zkvalit¬ovat
zp·soby ²kolní výuky. Sou£ástí této snahy je vytvá°ení takového ²kolního prost°edí, kde se ºáci
i u£itelé cítí dob°e a bezpe£n¥, je v¥nována dostate£ná pozornost pot°ebám v²ech d¥tí a °e²ení
jejich p°ípadných problém· a dbá se o dobrou komunikaci s rodi£i/zákonnými zástupci.

Prost°ednictvím nást¥nky, ²kolního £asopisu, ºákovské samosprávy, ²kolního parlamentu, schrán-
ky d·v¥ry a individuálního p°ístupu se ²kola snaºí zvý²it a udrºet d·v¥ru ºák· v u£itele, kterým
se mohou sv¥°it s problémem, který je trápí. Nov¥ byla z°ízena Schránka d·v¥ry online na www
stránkách základní ²koly.

�áci se kaºdoro£n¥ zú£ast¬ují také sportovních sout¥ºí fotbalu, také dív£ího fotbalu, volejbalu,
atletiky, minitriatlonu a �oorbalu. Ve sportovním vyºití na²ich ºák· vidíme jeden z hlavních
prost°edk·, jak se vyvarovat zneuºívání návykových látek, a jak nejlépe posílit sociální cít¥ní
ºák·. V p°ípad¥ pot°eby prob¥hly konzultace s rodi£i a byla nabídnuta pomoc, doporu£ení na
odborné pracovi²t¥.

Metodi£ka prevence se zú£astnila akcí po°ádaných okresním metodikem prevence, ²kolení a za-
£ala studovat Specializa£ní studium �MP ve Zlín¥. �kolní rok 2015�2016 za£al netradi£n¥ t°í-
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denním Adapta£ním pobytem v²ech ºák· 6. t°íd v B°ez·vkách. Hlavním cílem bylo seznámení
a nastavení pozitivních vztah· v nov¥ vznikajícím t°ídním kolektivu.

V 6. t°ídách prob¥hla beseda �as prom¥n a Na startu muºnosti. Ke sv¥tovému dni AIDS
²kolu 1. prosince 2015 nav²tívil reverend Matou² �ep, který si p°ipravil pro ºáky p°edná²ku
o nemoci AIDS, o lásce, sexu a v¥rnosti. Po svém p°edstavení za£al poutav¥ vypráv¥t p°íb¥hy
lidí, kte°í byli nakaºeni virem HIV. �áky nejvíce zaujaly fotogra�e nakaºených, nejsmutn¥j²í
byly obrázky malých d¥tí. P°edná²ka pokra£ovala teorií, kde reverend seznámil ºáky s riziky
nákazy a prevencí tohoto závaºného onemocn¥ní. Do 2., 5. a 8. t°íd zavítala v m¥síci lednu
a únoru preventistka z Policie �R, která seznámila ºáky s úkoly Policie. Ve 2. t°ídách prob¥hla
beseda P°edstavení p°íslu²níka Policie �R. V 5. t°ídách byla beseda zam¥°ena na trestní od-
pov¥dnost, (NE)bezpe£ný internet, nebezpe£í spojená s pouºíváním komunika£ních prost°edk·
(internet, mobilní telefon ) a preventivní doporu£ení jak se nestát ob¥tí protiprávního jednání.
Poslední beseda byla uspo°ádána v 8. t°ídách o trestní odpov¥dnosti, rozdílu mezi p°estupkem
a trestným £inem v£etn¥ sankcí, nej£ast¥j²í druhy protiprávního jednání mladých lidí, nej£as-
t¥j²í druhy protiprávního jednání dosp¥lých páchaných na d¥tech, alkohol, cigarety, drogy �
legislativní úprava. V m¥síci kv¥tnu se ºáci zú£astnili projektu Zdravé va°ení s Albertem. �áci
se seznámili s významem zdravého ºivotního stylu, zdravou výºivou, nutností pohybových ak-
tivit, se zp·soby udrºení psychického zdraví, se zp·soby zvy²ování a udrºování sebev¥domí
a s asertivními technikami. V £ervnu prob¥hla beseda s Policií �R �Bezpe£nost internetu� ve
4. t°ídách. Ke konci ²kolního roku se ºáci zú£astnili interaktivního programu �Stárneme po celý
ºivot, Stárneme úsp¥²n¥�. Hlavním cílem bylo zvý²ení v£asné informovanosti ºák· 8. a 9. t°íd
o vlivu ºivotního stylu na zdraví jedince, o procesu zdravého stárnutí s maximálním zachováním
kondice a sob¥sta£nosti. �áci m¥li moºnost simulovaného proºitku t¥lesného stá°í. B¥hem ²kol-
ního roku uspo°ádali t°ídní u£itelé pro své ºáky �Spaní ve ²kole� pro posílení t°ídního kolektivu,
kamarádství a podporu d·v¥ry.

7 Údaje o dal²ím vzd¥lávání pedagogických pracovník·

Dal²í vzd¥lávání pedagogických pracovník· probíhalo ve t°ech úrovních. První úrovní byla ²ko-
lení sborovny, která se zam¥°ovala na obecné pot°eby organizace pro plo²né pro²kolení. V²ichni
pedagogové se tak zú£astnili ²kolení Trestní odpov¥dnost pedagog· a ºák· v praxi. Seminá°
byl zam¥°en na obecné právní znalosti a jejich aplikaci na vybrané aktuální jevy, které se
dnes stávají sou£ástí pedagogické praxe. Z témat to byly nap°íklad následující: základy trestní
odpov¥dnosti, práva a povinnosti ob£ana jako ú£astníka trestního °ízení, trestní odpov¥dnost
pedagog· v praxi, trestní odpov¥dnost d¥tí a mládeºe, trestné £iny páchané na d¥tech a d¥tmi
� rozbor sou£asné situace, druhy kriminality a trendy, jak postupovat v p°ípad¥ podez°ení
z trestné £innosti, povinnosti ²koly a policie � vzájemný vztah z pohledu legislativy a praxe
� praktické postupy vy²et°ování dít¥te policií ve ²kole (musí ²kola umoºnit vy²et°ování, za
jakých podmínek, postup u zletilého a nezletilého dít¥te, p°ítomnost pedagoga), prevence a re-
prese, vztah ²koly a rodiny, skutkové podstaty vybraných trestných £in· a kazuistiku. Celá
sborovna se také zú£astnila seminá°e Heretogenita skupiny a klima t°ídy. Vyuºili jsme tak pro-
gramové nabídky organizace �lov¥k v tísni a ve°ejné sbírky �Lep²í ²kola pro v²echny� v rámci
Systémové podpory inkluzivního vzd¥lávání v �R. Cílem kurzu bylo nabídnout pedagog·m
moºnosti práce s heterogenním kolektivem d¥tí, jejich vzájemnou spolupráci a vyuºívání po-
tenciálu odli²ností d¥tí pro zkvalitn¥ní výuky. Ú£astníci se nau£ili rozli²ovat vzd¥lávací pot°eby
ºák· v heterogenní skupin¥ a zohled¬ovat je p°i plánování a realizaci výuky. V rámci seminá°e
byla oslovena nap°íklad následující témata: Heterogenita ºák· a její projevy ve vzd¥lávacím
kontextu z hlediska vzd¥lávacích pot°eb a u£ebních styl·. Hlavní východiska práce pedagoga
s kolektivem d¥tí/ºák· s r·znými výchozími podmínkami a p°ekáºkami v u£ení. Pedagogická
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sebere�exe aneb koho up°ednost¬uje m·j vyu£ovací styl? Moºnosti vyuºití potenciálu odli²ností
ºák·. Praktické zku²enosti lektorek i ú£astník·. Nabídka modelové lekce. Nabídka £inností za-
m¥°ených na podporu pozitivního klimatu ve t°íd¥, p°ístupu, který staví na tom, co funguje.
Moºnosti efektivního °e²ení toho, co nefunguje.

Dále pak ²kola podpo°ila v rámci dal²ího vzd¥lávání a v souladu s pot°ebami organizace roz-
²í°it a p°estav¥t ²kolní poradenské sluºby pov¥°enou metodi£ku prevence Mgr. Danu Derkovou
p°i akreditovaném specializa£ním studiu pro metodiky prevence. V souladu s pot°ebami zm¥n
v �VP souvisejících s novelou ²kolského zákona i s postupným p°echodem na systém práce se
�VP InspIS �VP ²kola podpo°ila budoucího koordinátora �VP Mgr. Jakuba Forýtka ve specia-
liza£ním studiu pro koordinátory tvorby �VP. P. u£. Radek Strnadel dokon£il dvousemestrální
studium Metodik a koordinátor ICT. �editelka ²koly zapo£ala funk£ní studium pro °editele.

Dále pak byli pedagogové odesíláni na jednotlivé seminá°e v rámci svých aprobací a zájm· in-
dividuáln¥. Z velké míry jsme vyuºili nabídek Národního institutu pro dal²í vzd¥lávání (NIDV),
spole£nosti Edupraxe a dal²ích. Podstatná £ást seminá°· byla zam¥°ena na spole£né vzd¥lávání
a zm¥ny, která do prost°edí ²koly p°iná²í novela ²kolského zákona. Vedení ²koly se pak zam¥°ilo
na seminá°e v¥nované °ízení ²koly, dotacím, �nancování, právních norem a kazuistiky, tvorbu
²kolního poradenského centra apod. V neposlední °ad¥ byla v¥nována velká pozornost Hejného
metod¥ matematiky, jelikoº se tato metoda v jedné z prvních t°íd v p°í²tí ²kolním roce zavádí.
Bohuºel stále chybí dostate£ná regionální nabídka seminá°· pro práci s nadanými d¥tmi. Tyto
seminá°e bychom velmi uvítali. V leto²ním ²kolním roce pedagogové za£ali vyuºívat moºnosti
²kolení formou webiná°·. Nap°íklad na témata nadané dít¥, komunika£ní strategie, vzd¥lávání
d¥tí s SPUCH, práce s interaktivní tabulí a jiné. �kola taktéº podpo°ila své zam¥stnance v ja-
zykovém vzd¥lávání formou výuky v jazykové ²kole a na letní ²kole didaktiky angli£tiny.

Název akce Datum Místo Ú£astník

Heuréka � práce, výkon, energie, teplo 11.9.�13.9.2015 Praha Zdraºilová
Heuréka � elektrické obvody, elektromagnetismus 20.11.�22.11.2015 Praha Zdraºilová
Heuréka � jaderná fyzika 8.1.�10.1.2016 Praha Zdraºilová
Heuréka � polovodi£e 8.4.�10.4.2016 Praha Zdraºilová
Heuréka � akustika, astronomie 13.5.�15.5.2016 Praha Zdraºilová
Sv¥t energie 22.�23.10.2015 M¥lník Zdraºilová
IVP 8.9.2015 Brno Zdraºilová
P°ehlídka st°edních ²kol 4.11.2015 Vy²kov Zdraºilová
Badatelsky orientovaná fyzika 16.2.2016 Zlín Zdraºilová
Vyuºití tabletu p°i výuce p°írodopisu 19.5.2016 Brno Zdraºilová
Práce s diferencovanou t°ídou ve fyzice 6.4.2016 Brno Zdraºilová
�ák s pot°ebou podp·rných opat°ení v b¥ºné Z� 19.4.2016 Brno Zdraºilová
Setkání s ministryní ²kolství 8.4.2016 Brno Zdraºilová
Plán ped. podpory, práce s ºákem na 1. stupni 4.5.216 Brno Zdraºilová
Toulavý autobus ²kolní zahrady 8.6.216 Jihlava Zdraºilová
�kolní p°írodní zahrada 11.5.2016 Brno Zdraºilová
Konference Elixír do ²kol � fyzika 13.5.�15.5.2016 Brno Zdraºilová
Novela ²kolského zákona 17.5.2016 Brno Zdraºilová
Výchovné poradenství na ²kole 25.9.2015 Brno Kyasová
IVP integrovaného ºáka 10.11.2015 Brno Kyasová
Poradenské pracovi²t¥ 27.11.2015 Brno Kyasová
Plán ped. podpory, práce s ºákem na 1. stupni 12.5.2016 Zlín Kyasová
Novela ²kolského zákona 6.4.2016 Zlín Kyasová
Matematika podle Hejného � 2. £ást 11.5.2016 Otrokovice Kyasová
Novela ²kolského zákona 17.5.2016 Brno Kyasová
Seminá° prevence 8.9.2015 Olomouc Teriaki
Výchovné poradenství na ²kole 25.9.2015 Brno Teriaki
Madio 5.11.2015 Teriaki
Právní poradna pro vedoucí pracovníky 23.10.2015 Olomouc Teriaki
Porada °editel· 22.10.2016 KM Teriaki
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Sch·zka °editel· 19.11.2015 Zlín Teriaki
Poradenské pracovi²t¥ 27.11.2015 Brno Teriaki
Vybrané problémy z aplikace právních p°edpis· ve ²kolství 16.3.2016 Zlín Teriaki
Personální °ízení a £innost °editele 18.3.2016 Zlín Teriaki
Novela ²kolského zákona 6.4.2016 Zlín Teriaki
Novela ²kolského zákona 17.5.2016 Brno Teriaki
Spole£né vzd¥lávání a OP VVV 4.5.2016 Zlín Teriaki
Funk£ní studium pro °editele ²kol a ²kolských za°ízení od dubna 2016 Zlín Teriaki
Obrana p°íjemc· dotace � právní ²kolení 22.2.2016 Brno Teriaki
Jaké je va²e dít¥? � webiná° 9.3.2016 webiná° Teriaki
Komunika£ní strategie pedagoga � vedení pohovoru se zam. 24.3.2016 webiná° Teriaki
Matematika podle Hejného 2. £ást 11.5.2016 Otrokovice Teriaki
Nadané dít¥ � úsp¥²né dít¥ 6.4.2016 webiná° Teriaki
Asistent pedagoga ve výuce 14.9.2015 Brno Foltýnová
Plán ped. podpory, práce s ºákem na 1. stupni 12.5.2016 Brno Foltýnová
Hodnocení a klasi�kace jako prvek pozitivní motivace 22.3.2016 Zlín Foltýnová
Testujeme pomocí online nástroj· 12.4.2016 webiná° Foltýnová
my²lenkové mapy 22.3.2016 webiná° Foltýnová
Asistent pedagoga ve výuce 14.9.2016 Brno Pospí²ilová
Asistent pedagoga ve výuce 14.9.2016 Brno Doleºelová
Matematika v prost°edí Hejného II. £ást 11.5.2016 Otrokovice Doleºelová
Asistent pedagoga ve výuce 14.9.2015 Brno Ve£erková
Metodika výchovy a vzd¥lání dít¥te se SPU a SPCH 12.2.2016 webiná° Ve£erková
Speci�ka výkonu funkce asistenta pedagoga 2.2.2016 webiná° Ve£erková
�kolní poradenské centrum Brno 30.9.2015 Brno Derková
Specializa£ní studium pro metodiky prevence 8.7.1905 Zlín Derková
Dít¥ s problémovým chováním 19.11.2015 Zlín Mazánková
Problematika edukace ºáka s Aspergerovým syndromem 14.3.2016 Zlín Mazánková
Výtvarné inspirace � Váno£ní tvo°ení 6.11.2015 KM Dobe²ová
Evvo � Jak na psaní projekt· malého obsahu 1.12.2015 Rokytnice Mich
Práce Ekotýmu 11.3.2016 Litovel Mich
Sou£asná ru²tina a její prom¥ny 3.11.2015 Brno Barnetová
Heterogenita a klima ²koly 29.11.2015 Morkovice u£itelé
PO ²kolení 29.11.2015 Morkovice u£itelé
Asistent pedagoga 9.11.2015 Brno Bánská
Jak u£it d¥jiny 20. st. 27.11.2015 Olomouc Bánská
D¥jiny 1945�1990 19.11.2015 Bánská
Studená válka 1947�1989 14.3.2016 Praha Bánská
Jak vyu£ovat o holokaustu 19.2.�22.2.2016 Terezín Bánská
2.sv¥tová válka 5.4.2016 Praha Bánská
Asistent pedagoga 9.11.2015 Brno Navrátilová
Migrace obyvatelstva a její p°í£iny 21.10.2015 Brno Navrátilová
Práce s interaktivní tabulí Active Inspire 11.4.2016 webiná° Navrátilová
Specializa£ní studium pro koordinátory tvory �VP od b°ezen 2016 Brno Forýtek
�kolení o ve°ejných zakázkách u projekt· OP VK 31.8. 2015 Praha Forýtek
Konference Bezpe£nostní technologie 19.11.2015 Zlín Forýtek
Novela ²kolského zákona 17.5.2016 Brno Forýtek
Konference Bezpe£ná ²kola 2016 26.5.2016 Praha Forýtek
Úpravy �VP v systému InspIS �VP po zm¥n¥ RVP ZV 2.5.2016 Zlín Forýtek
Metodický materiál ve ²kolní druºin¥ 23.2.2016 UH Hru²áková
Letní ²kola � �tená°ská gramotnost £ervenec � srpen 15 K°·malová
Motiva£ní hry na £tená°skou gramotnost 16.3.2016 Zlín K°·malová
Matematika podle Hejného 30.3.2016 Brno K°·malová
Matematika podle Hejného � 2. £ást 11.5.2016 Otrokovice K°·malová
Matematika podle Hejného � 3. £ást 23.5.2016 Otrokovice K°·malová
Letní ²kola � Matematika podle Hejného £ervenec � srpen 16 K°·malová
Vyuºití her pro £eský jazyk duben 2016 Zlín �ervenková
Vyuºití her pro £eský jazyk duben 2016 Zlín Vybíralová
Vyuºití her pro rozvoj po£etních dovedností 16.3.2016 Zlín Vybíralová
Burza nápad· pro u£itele chemie 8.4.2016 Brno Novotná
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POKOS 25.5.2016 Zlín Síle²
Burza nápad· pro u£itele chemie 8.4.2016 Brno Zaoral
Jaké je va²e dít¥? � webiná° 9.3.2016 webiná° Ludíková
Spole£né vzd¥lávání, inkluze v hodinách angli£tiny 9.5.2016 webiná° Ludíková
Metodik ICT °íjen � leden Brno Strnadel
Zabezpe£ení provozu sítí a sluºeb IT ve ²kole 21.6.2016 Zlín Strnadel

8 Údaje o aktivitách a prezentaci ²koly na ve°ejnosti

8.1 Prezentace na webu

O d¥ní ve ²kole jsou ºáci, u£itelé i jejich rodi£e a ve°ejnost informováni díky p°ehledným webo-
vým stránkám ²koly, kam byly po celý ²kolní rok 2015�2016 pravideln¥ zasílány p°ísp¥vky.
Jejich prost°ednictvím se mohli lidé seznámit s kulturním i spole£enským d¥ním na ²kole, ºáci
i u£itelé zde prezentovali své výlety, projektové dny, sb¥r papíru, sportovní úsp¥chy i práci £len·
Ekotýmu a �ákovského parlamentu. Kaºdý £lánek byl navíc dopln¥n fotogra�emi z akcí. Adresa
stránek je www.zsmorkovice.cz.

8.2 Prezentace v tisku

Ve ²kolním roce 2015�2016 byly p°ísp¥vky zasílány tradi£n¥ do Zpravodaje Morkovic, kde nám
bylo v¥nováno n¥kolik stran. K prezentaci d¥ní ve ²kole jsme také vyuºili Týdeníku Krom¥°íºska,
kam jsme, zasílali £lánky do rubriky Dopisy £tená°·. V zá°í a v £ervnu jsme m¥li moºnosti
informovat o projektu Edison a následn¥ i o projektu Multikultura v Krom¥°íºském deníku.
O d¥ní ve ²kole pí²í sami ºáci ve ²kolním £asopise Boom.

8.3 Ve°ejná vystoupení

�áci a u£itelé nezaháleli také v prezentaci ²koly v rámci ve°ejných vystoupení. Jiº tradi£n¥
se konal v prostorách ²koly váno£ní jarmark, kde si lidé nejen zakoupili krásné váno£ní dárky
a dekorace, ale také mohli nav²tívit ²kolní t¥locvi£nu, kde probíhala besídka jednotlivých t°íd.
Váno£ní atmosféru navodili ºáci vystoupením p°i Mikulá²ské besídce a rozsv¥cování váno£ního
stromku p°ed budovou ²koly.

V leto²ním roce se n¥kte°í ºáci devátých t°íd zapojili do projektu �kolákem ve vále£ných letech.
Hlavním úkolem byla práce s kronikou ²koly, m¥sta Morkovice-Slíºany, výro£ními zprávami,
t°ídními knihami a fotogra�emi. Výsledkem bude výstavní panel, který zachytí nejd·leºit¥j²í
historické události na²í ²koly ve vále£ných letech. �áci tento projekt prezentovali za£átkem
£ervna na setkání ostatních ú£astník· a ²kol v Terezín¥. Své poznatky pak náv²t¥vník·m popsali
p°i p°íleºitosti Dne otev°ených dve°í, který se konal na p°elomu kv¥tna a £ervna.

Koncem kv¥tna se uskute£nilo pasování prv¬á£k· na £tená°e v prostorách bývalého klá²tera
v Morkovicích. Sál byl zapln¥n k prasknutí rodi£i a p°íbuznými prv¬á£k·. Slavnostního pasování
se ujali jejich leto²ní patroni, devá´áci. Práce prv¬á£k· byla prezentována také p°i prvních
t°ídních sch·zkách, kdy se na ukázku £tení, psaní a po£ítání mohli p°ijít podívat jejich rodi£e.

V rámci morkovských hod·, které se konaly v areálu bývalého letního kina, vystoupili pod vede-
ním paní u£itelky Hany Michové ºáci 2.B. Ti si pro diváky p°ipravili n¥kolikaminutové tane£ní
vystoupení. Tane£n¥-divadelní scénku nacvi£ili i jejich star²í spoluºáci, které na vystoupení
p°ipravila paní u£itelka Alºb¥ta Mazánková.
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Konec roku byl ve znamení vy°azení ºák· devátých t°íd. Stejn¥ jako kaºdý rok i letos prob¥hla
akce ve zdej²í Sokolovn¥. �áci si p°ipravili p¥kný a bohatý program a d·stojn¥ se tak rozlou£ili
se svými u£iteli i devítiletou ²kolní docházkou.

Pohádku na motivy Josefa Lady nacvi£ili £lenové divadelního krouºku. Reºie se ujala paní Ha-
ná£ková. Vystoupení bylo ur£eno pro d¥ti ze ²kolky i pro ºáky prvního stupn¥ a jedno vystoupení
se konalo také pro ve°ejnost.

V leto²ním ²kolním roce op¥t byly po°ádané Open Classroom, díky nimº mohli nahlédnout
rodi£e do hodin anglického jazyka a podívat se na výuku svých d¥tí.

8.4 Den otev°ených dve°í

U p°íleºitosti �Dne otev°ených dve°í� m¥li v²ichni náv²t¥vníci moºnost projít celou budovu
²koly, prohlédnout si staré i nov¥ zrekonstruované prostory. Sou£ástí dvoudenního programu
byly i workshopy pro ve°ejnost. Nejvíce náv²t¥vníky lákala moºnost zhlédnout chemické a fy-
zikální pokusy, vyzkou²et si výtvarné tvo°ení, práci v keramické díln¥ £i sportovní hry. Den
otev°ených dve°í byl zpest°en vystoupením Sbore£ku a putovní výstavou v¥novanou význam-
nému zlínskému podnikateli Tomá²i Ba´ovi.

8.5 P°ehled výchovn¥-vzd¥lávacích akcí

Název akce Datum

Adapta£ní pobyt 6.ro£ník 07.09. � 09.09.2015
Zayferus � Dravci � výukový program 14.09.2015
B¥h nad¥je Z� Morkovice 18.09.2015
Projekt Edison � prezentace stáºist· ze zahrani£í 21.09.2015
Projekt Edison � exkurze Krom¥°íº s devá´áky 23.09.2015
Projekt Edison � zahrani£ní studenti ve výuce 24.09. � 25.09.2015
9.A Muzeum Krom¥°íº - 2.sv¥tová válka v Krom¥°íºi 02.10.2015
8.AB � Exkurze S� Krom¥°íº 07.10.2015
9.B Muzeum KM 2.sv¥tová válka v Krom¥°íºi 07.10.2015
4. t°ídy � Beseda se starostou m¥sta 07.10.2015
Spole£ný výlet prvá£k· a p°ed²kolák· Smajlíkov 08.10.2015
Okresní kolo v atletickém £ty°boji 08.10.2015
Dopravní h°i²t¥ Krom¥°íº 4.A 14.10.2015
Dopravní h°i²t¥ Krom¥°íº 4.B 15.10.2015
Den strom· � projektová výuka 20.10.2015
Exkurze ºák· 2. stupn¥ do Londýna 25.10. � 30.10.2015
Projektový den 2. stupn¥ 26.10. � 27.10.2015
Okrskové kolo ve �orbale star²í ºáci Morkovice 04.11.2015
Exkurze 9.AB SP� Otrokovice 06.11.2015
Open Classroom � 2. ro£ník. � p.u£. Ludíková 09.11. - 10.11.2015
U£íme se s maminkou 1.B � 15:00 10.11.2015
Open Classroom � 1. ro£ník � p.u£. Ludíková 11.11.2015
Open Classroom � 1.B � p.u£. Dopitová 11.11.2015
U£íme se s maminkou 15:00 - 1.A 12.11.2015
Open Classroom � 1. ro£ník � p.u£. Ludíková 12.11.2015
P°íb¥hy bezpráví � beseda 9. ro£ník 18.11.2015
Okresní kolo v halové kopané Morkovice 19.11.2015
�ikula Cup 2. stupe¬ 20.11.2015
�ikula Cup 1. stupe¬ 23.11.2015
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Divadlo N¥m£ice � M� a 1. t°ídy 23.11.2015
Open Classroom � 2. ro£ník � p.u£. Kyasová 24.11.2015
Sout¥º ve zp¥vu � 25.11.2015
Presentace SO� Vy²kov � 9. ro£ník 26.11.2015
Váno£ní výstava na hasi£árn¥ 27.11.2015
Open Classroom 2. t°ídy, p.u£. Kyasová 01.12.2015
Preventivní beseda 8. t°ídy 01.12.2015
Exkurze 3. t°ídy � Muzeum Krom¥°íº 02.12.2015
Open Classroom � 1.B � p.u£. Dopitová 02.12.2015
Plavecký výcvik 3. a 4. t°íd 03.12.2015
Muzeum Krom¥°íº � 1. t°ídy a 2.A 03.12.2015
Mikulá² ve ²kole 04.12.2015
Open Classroom � p.u£. Ludíková 07.12. � 10.12.2015
Plavecký výcvik 3. a 4. t°íd 10.12.2015
Exkurze 5. t°ídy � Planetárium Brno 10.12.2015
Noc ve ²kole � 7.A 11.12.2015
Váno£ní fotbalový turnaj chlapc· 14.12.2015
Váno£ní �orbalový turnaj dívek 14.12.2015
Váno£ní turnaj ve stolním tenise 14.12.2015
Bruslení ºák· 5. � 9. t°íd Krom¥°íº 15.12.2015
Spole£ná váno£ní besídka M� a prvá£k· 15.12.2015
Váno£ní jarmark s vystoupením ºák· 14:00 � 17:00 16.12.2015
Tonda Obal na cestách 16.12.2015
Sférické kino 16.12.2015
Plavecký výcvik 3. a 4.t°íd 17.12.2015
Záchrana ºivota � ²kolení pro u£itele 14:00 hod. 17.12.2015
Sférické kino 17.12.2015
Exkurze 1.A a 9.A Olomouc sví£kárna 17.12.2015
Vyhlá²ení sout¥ºe o výrobek z p°írodnin 18.12.2015
Vánoce v kostele 18.12.2015
9.AB presentace St°ední veterinární ²koly 18.12.2015
Jeden den s fyzikou Olomouc � zájemci 8. t°íd 21.12.2015
Policie �R � beseda pro 2. a 5. t°ídy 06.01.2016
Plavecký výcvik ºák· 3. a 4. t°íd 07.01.2016
Plavecký výcvik ºák· 3. a 4. t°íd 14.01.2016
Edukativní skupinky pro p°ed²koláky 18.01.2016
Edukativní skupinky pro p°ed²koláky 20.01.2016
Náv²t¥va p°ed²kolák· M� Pornice v 1. t°ídách 20.01.2016
Plavecký výcvik ºák· 3. a 4. t°íd 21.01.2016
Náv²t¥va M� Morkovice v 1. t°ídách 21.01.2016
Plavání Vy²kov � 5.A, 5.B, 2.A 25.01.2016
Dopravní výchova 4.A 26.01.2016
Edukativní skupinky pro p°ed²koláky 26.01.-27.01.2016
Dopravní výchova 4.B 27.01.2016
Plavecký výcvik ºák· 3. a 4. t°íd 28.01.2016
Open classroom 2. t°ídy 09.02.2016
Pipi Dlouhá Pun£ocha � divadlo KM � 1. stupe¬ 10.02.2016
�kolní kolo ve ²plhu 2. stupe¬ 10.02.2016
Plavecký výcvik 3. a 4. t°íd 11.02.2016
Minivolejbal Hole²ov 11.02.2016
LVK 7. t°íd 15.02. � 18.02.2016
Olympiáda v £eském jazyce � okresní kolo 15.02.2016
Open Classroom � p.u£. Ludíková 15.02. � 18.02.2016
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Karneval 1. t°íd a M� 17.02.2016
Plavecký výcvik 3. a 4. t°íd 18.02.2016
Exkurze Praha 7.B, 8.B 23.02.2016
Okresní kolo ve ²plhu 24.02.2016
Plavání Vy²kov � 1.AB, 2.B 25.02.2016
Záv¥re£né lekce plavání 3. a 4. t°íd 25.02.2016
Preventivní program pro 1. t°ídy 01.03.2016
Putovní výstava Vesmír 01.03.2016
Muzeum Vy²kovsko Karel IV. � 2.AB, 3.B 07.03.2016
Beseda s Policií �R � 8. t°ídy 07.03.2016
Muzeum Vy²kovska � Karel IV. � 4. t°ídy 08.03.2016
Open Classroom � p. u£. Ludíková 08.03. � 10.03.2016
Muzeum Vy²kovska � Karel IV. � t°ída 3.A 09.03.2016
Sout¥º ve ²plhu 1. stupe¬ 11.03.2016
Matematický klokan 18.03.2016
Velikono£ní jarmark v sále klá²tera 18.03.2016
Recita£ní sout¥º 22.03.2016
Noc s Andersenem � 4.A. 3.A 01.04.2016
Open Classroom � 2. t°ídy � p.u£. Ludíková 04.04.2016
Open Classroom � 2. t°ídy � p.u£. Kyasová 05.04.2016
Open Classroom � 2. t°ídy � p.u£. Ludíková 05.04.2016
Rázná st°ela � sout¥º 2. stupe¬ 06.04.2016
Malá mo°ská víla � DK Krom¥°íº � 1.stupe¬ 06.04.2016
Open Classroom � 1. t°ídy � p.u£. Ludíková 07.04.2016
Morkovská mu²ka � 1. stupe¬ 11.04.2016
ZOO Le²ná 1. stupe¬ 12.04.2016
Exkurze Brankovice � 3.C 13.04. � 14.03.2016
Veselé zoubky � preventivní program 1. t°íd 15.04.2016
Minikopaná dívek Krom¥°íº 19.04.2016
Mluvím, mluví², mluvíme... Sout¥º v mluvním projevu 20.04.2016
Exkurze �ákovského parlamentu do Parlamentu �R 22.04.2016
Zdravé va°ení s Albertem � 3.A, 3.C 26.04.2016
Zdravé va°ení s Albertem � 3.B, 5.B 27.04.2016
Zdravé va°ení s Albertem � 5.A, 6.B 28.04.2016
Slet £arod¥jnic � 3.A, 3.C, 4.A 29.04.2016
Open Classroom � 2. t°ídy � p.u£. Ludíková 02.05.2016
Open Classroom � 2. t°ídy � p.u£. Ludíková 03.05.2016
Zdravé va°ení s Albertem � M�, 6.A 03.05.2016
Mc Donald's Cup � mlad²í ºáci Byst°ice pod Hostýnem 04.05.2016
Dopravní h°i²t¥ KM 4.A � Pr·kaz cyklisty 04.05.2016
Open Classroom � 1. t°ídy � p.u£. Ludíková 04.05.2016
Open Classroom � 1.B 04.05.2016
Hudební po°ad Marbo 05.05.2016
Dopravní h°i²t¥ KM 4.B � Pr·kaz cyklisty 05.05.2016
Open Classroom � 1. t°ídy � p.u£. Ludíková 05.05.2016
Minikopaná dívky 05.05.2016
Mc Donald's Cup star²í ºáci � Hulín 06.05.2016
Preventivní program pro 4. t°ídy 09.05.2016
Výlet Praha � 5. t°ídy 09.05.2016
Preventivní program pro 5. t°ídy 10.05.2016
Pohár rozhlasu mlad²í ºáci 10.05.2016
Sout¥º mladých zdravotník· 12.05.2016
Pohár rozhlasu � star²í ºáci 12.05.2016
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Noc ve ²kole 6.A + 6.B 13.05.2016
Minikopaná dívek � krajské kolo 13.05.2016
Dopravní sout¥º Krom¥°íº 19.05.2016
Výlet 9.A � Ostrava 25.05.2016
Výuka 1. pomoci � ºáci 8. t°íd u£í £tvr´áky 25.05.2016
Výlet 9.A � Ostrava 26.05.2016
Krajské kolo atletického £ty°boje mlad²í ºákyn¥ 26.05.2016
Nohejbal � okresní sout¥º 26.05.2016
Výstava �Tomá² Ba´a� ve ²kole 25.05. � 03.06.2016
Pasování na £tená°e � 1.AB, 9.AB 27.05.2016
Výlet 8. t°ídy � Buchlovice, Zlín 27.05.2016
Den otev°ených dve°í 14:00 � 17:00 31.05. � 01.06.2016
Muzeum Krom¥°íº � Prad¥de£ek po ²kole � 2.AB, 3.B 01.06.2016
Sch·zka rodi£· budoucích ²es´ák· 02.06.2016
Vida Brno � 1.A, 1.B, 2.A, 2.B 06.06.2016
Výlet 7. t°ídy � ZOO Zlín, Laser Aréna 07.06.2016
Malá technická univerzita � 3. t°ídy 07.06.2016
Open Classroom � 2. t°ídy � p.u£. Ludíková, p.u£. Kyasová 07.06.2016
Terezín � presentace projektu � 9. ro£ník 08.06.2016
Open Classroom � 1. t°ídy � p.u£. Ludíková 08.06.2016
Open Classroom � 1.B 08.06.2016
Výlet Modrá a Kovozoo 4. t°ídy 08.06.2016
Terezín � presentace projektu � 9. ro£ník 09.06.2016
Výlet Modrá a Kovozoo 3. t°ídy 09.06.2016
Open Classroom � 1. t°ídy � p.u£. Ludíková 09.06.2016
Armáda �R � beseda 5. ro£ník 10.06.2016
Olympiáda pro M� 1. � 3.hodina, 7.B 13.06.2016
Exkurze Záchranná sluºba Morkovice � 8. ro£ník 13.06.2016
Beseda s Policií �R �Bezpe£nost internetu� � 4. t°ídy 14.06.2016
Cyklovýlet 1.B 16.06.2016
U£íme se venku � 2. t°ídy, 4. t°ídy 17.06.2016
Divadlo M� + 1. t°ídy 20.06.2016
Turnaj v pláºovém volejbale 2. stupe¬ 21.06.2016
Cyklovýlet D°ínov, exkurze do zámku, 3.A 21.06.2016
ZOO Ostrava 6. t°ídy 21.06.2016
Cyklovýlet 4.A 21.06.2016
Divadlo 5. t°ídy, 3. t°ídy 22.06.2016
Aqualand Moravia 2. stupe¬ + 5. ro£ník 22.06.2016
Airsoft � presentace sportu � 4.�9. ro£ník 23.06.2016
Divadlo 4. t°ídy + 2. t°ídy 23.06.2016
Beseda o stárnutí � 8. a 9. t°ídy 23.06.2016
Exkurze Krom¥°íº � 5. t°ídy 23.06.2016
�kolákem ve vále£ných letech � 2. stupe¬ 23.06.2016
Exkurze do M� Pornice � 1.AB 24.06.2016
Minitriatlon � po°adatelé 7.B, 4.A 24.06.2016
Exkurze Hole²ov � 8. t°ídy � multikulturní výchova 24.06.2016
Ochrana obyvatelstva za mimo°ádných událostí 27.06.2016
Noc ve ²kole � 5.B 27.06.2016
Projekt Multikulturní výchova 28.06.2016
Exkurze Hanhart Morkovice � 8. t°ídy 29.06.2016
Den zví°at ve ²kole 29.06.2016
Slavnostní vy°azení devá´ák· 29.06.2016
P°edávání vysv¥d£ení 30.06.2016
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8.6 Setkání MAS H°íb¥cí hory

�kola je £lenem místní ak£ní skupiny MAS H°íb¥cí Hory. V rámci partnerství se slovenskou
místní ak£ní skupinou její zástupci nav²tívili na²i ²kolu a region. V rámci tohoto setkání jsme
m¥li op¥t moºnost pozdravit na²e kolegy u£itele ze Z� J.V. �imka �itavany. P°i tomto setkání
jsme m¥li moºnost p°edstavit na²i ²kolu a pod¥lit se o zku²enosti.

9 Údaje o výsledcích inspek£ní £innosti provedené ��I

Kontrola ze strany �eské ²kolní inspekce nebyla ve ²kolním roce 2015�2016 ve ²kole provedena.

10 Základní údaje o hospoda°ení ²koly

Z� Morkovice hospoda°ila s t¥mito �nan£ními prost°edky:

Výnosy 2015
Dotace KÚ O� 15 884 215,00
Dotace M¥Ú Morkovice � provoz 2 750 000,00

z toho investi£ní dotace na opravu soc. za°ízení 136 411,00
Úroky b¥ºný ú£et 1 347,36
Trºba za potraviny 1 266 012,00
�kolní druºina 28 576,00
Trºba ostatní 294 835,00
Darovací smlouvy 21 000,00
Projekt �Posílení jazykových kompetencí Z� Morkovice� 871 315,00
Projekt �Rozvoj technických dovedností ºák·, Z� Morkovice� 204 112,00
Projekt Interes 478 625,90
Celkem 21 800 038,26

Náklady 2015
Mzdové náklady + dohody 11 451 764,00
Odvody (SZ + ZP + FKSP + náhrady DNP + poj. zam.) 3 952 561,00
ONIV (u£ebnice, ²kolní pom·cky, cestovné, DDHM) 479 890,00
Energie (plyn, elekt°ina, voda) 1 032 883,34
Ostatní provozní náklady 3 501 514,00
Spot°eba potravin 1 271 254,00
Celkem 21 689 866,34

Hospodá°ský výsledek za rok 2015 je 110 171,92K£.

Finan£ní prost°edky byly po skon£ení ú£etního roku p°evedeny do rezervního fondu.
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11 Údaje o zapojení ²koly do rozvojových a mezinárodních
projekt·

Projekt Ovoce do ²kol

Projekt podporuje spot°ebu ovoce a zeleniny u ºák· 1. stupn¥ základních ²kol za pomocí ev-
ropských a státních dotací. Výrobky jsou dodávány minimáln¥ jednou m¥sí£n¥ p°ímo do ²koly.
V projektu jsou nabízeny ovoce a zelenina v podob¥ ²´áv nebo ovocných a zeleninových balí£k·.

Projekt Happy Snack

�kolní automat na zdravou výºivu. �áci 1. stupn¥ mají dotované mlé£né výrobky a zdravé
sva£inky.

Výzva Mén¥ solit

Na²e ²kolní jídelna se p°idala k výzv¥ hlavního hygienika �R � Mén¥ solit. Nadbytek soli je
jedním ze zásadních faktor· pro vznik a rozvoj vysokého krevního tlaku a souvisejících zdravot-
ních komplikací, jakými jsou náhlé mozkové p°íhody, srde£ní infarkty £i osteoporóza. Sou£asný
p°íjem soli v �eské republice trojnásobn¥ p°evy²uje doporu£ený optimální denní p°íjem a s·l
nadm¥rn¥ konzumují také d¥ti. Sniºujeme proto podíl soli v jídlech nabízených ²kolní jídelnou
a odstranili jsme solni£ky ze stol·.

Projekt Zdravá 5

Program o zdravé výºiv¥, jehoº sou£ástí byla i praktická p°íprava jednoduché zdravé sva£inky,
probíhal v na²í ²kole v 3., 6. aº 8. ro£níku v prostorách t°ídy a ²kolní kuchy¬ky. Vyu£ovací blok
pro jednu t°ídu trval dv¥ vyu£ovací hodiny, sou£ástí byly hry a sout¥ºe. Program o zdravé výºiv¥
vedla odborn¥ vy²kolená lektorka Zdravé 5, která zajistila v²echny pom·cky i potraviny k výuce.
Výukový program Zdravá 5 nabízí d¥tem Nada£ní fond Albert zdarma. V rámci projektu se ve
²kole utvo°ily t°i kucha°ské týmy, které se ve druhém pololetí p°ipravovaly na sout¥º ve va°ení
Coolina°ení s Albertem. Na republikovém �nále t°í£lenné týmy na²í ²koly p°edvedly porot¥ sv·j
talent p°ípravou receptu studené kuchyn¥ a své v¥domosti dokázaly odpov¥¤mi na t°i kvizové
otázky ze hry Ko²ík plný rozumu. Výsledná umíst¥ní tým· vze²la z bod· obdrºených za va°ení
i za správné odpov¥di v kvízu. Porota hodnotila jak sloºení receptu, tak jeho chu´, ale i celkový
nápad a prezentaci výsledku. Na²e druºstvo se umístilo na 4. míst¥.

Program Eko²kola

V leto²ním roce se na²e ²kola p°ihlásila do mezinárodního programu Eko²kola, jehoº hlavním
cílem je, aby ºáci sniºovali ekologický dopad ²koly a svého jednání na ºivotní prost°edí a zlep²ili
prost°edí ve ²kole a jejím okolí. Základními tématy, kterými se budeme postupn¥ zabývat, jsou
voda, odpady, energie a prost°edí ²koly. Postup práce je ur£en sedmi kroky, které ²kole a jejímu
ekotýmu zaru£í napln¥ní kritérií pro získání mezinárodního ocen¥ní. Velká £ást zodpov¥dnosti
je ponechána ºák·m.
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Program �as prom¥n a Na startu muºnosti

P°edná²ky se konaly v jeden den pro ºáky ²estého ro£níku a byly rozd¥leny na £ást pro dívky
s názvem �as prom¥n a £ást pro chlapce s názvem Na startu muºnosti. D¥ti se p°íjemnou
a zcela p°irozenou cestou dozv¥d¥ly d·leºité informace týkající se dozrávání po stránce fyzické,
psychické i sociální.

Projekt P°íb¥hy bezpráví

Také v tomto ²kolním roce se Základní ²kola v Morkovicích zapojila do projektu P°íb¥hy bez-
práví. V rámci n¥j byla pro ºáky devátých t°íd p°ipravena beseda na téma vpád vojsk Var²avské
smlouvy do �eskoslovenska v roce 1968. Pozvání p°ijala paní °editelka Okresního archivu z Kro-
m¥°íºe a její zástupkyn¥, které si p°ipravily pro ºáky dvouhodinový program. V první £ásti se
zam¥°ily na okolnosti vedoucí k roku 1968, jejich následk·m a nemohlo chyb¥t i regionální
zam¥°ení na Morkovicko. Ve druhé £ásti si pak mohli sami ºáci vyzkou²et práci s archivním
materiálem, kdyº samostatn¥ pracovali a procházeli si p°inesené kroniky, soudobý tisk a dal²í
archivní materiál. S výsledky svého bádání se pak pochlubili svým spoluºák·m. A£koliv infor-
mace vztahující se k roku 1968 jsou pro mnohé ºáky je²t¥ neznámým pojmem, jist¥ si z p¥kn¥
p°ipravené p°edná²ky odnesli n¥které podstatné a d·leºité informace, které se jim v budoucnu
budou hodit.

Projekt Edison

Na²e ²kola se ve spolupráci s mezinárodní studentskou organizací AIESEC zapojila do projektu
EDISON. Projekt EDISON spojuje mladé lidi odli²ných kultur a národností, aby se seznámili se
zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se
mezikulturní bariéru. Od 21. do 27. zá°í 2015 k nám do ²koly p°ijeli na stáº 4 studenti z Indie,
Rumunska, Vietnamu a Gruzie. Jednalo se o vysoko²kolsky vzd¥lané lidi, kte°í si p°ipravili
prezentace o své zemi, vedli diskuze s ºáky na r·zná témata, hráli hry atd. Tímto se snaºili
p°edstavit sociální, ekonomickou, politickou a také kulturní situaci své zem¥.

Projekt �kolákem ve vále£ných letech

Cílem projektu, v n¥mº je více neº desítka ²kol z celé �eské republiky, je zmapovat historii ²koly
a osudy ºák· a u£itel· ve vále£né dob¥. V²e probíhá pod zá²titou Památníku Terezín. Vybraní
ºáci deváté t°ídy pracovali s kopiemi ²kolní i m¥stské kroniky, s t°ídními výkazy, t°ídními kni-
hami a dobovými fotogra�emi. Z t¥chto pramen· zjistili velmi zajímavé informace, vztahující se
k vále£nému ²kolství v Morkovicích. A tak se mohli dozv¥d¥t, ºe k nám ve ²kolním roce 1938�
1939 p°ichází noví ºáci i u£itelé z pohrani£í, ze Slovenska a Podkarpatské Rusi. Bez pov²imnutí
nez·stal ani kaºdodenní ºivot ºák·, kte°í se zapojili do sbírání odpadk·, ²atstva, povinn¥ sla-
vili narozeniny a jmeniny V·dce £i významné n¥mecké svátky. Zajímavostí bylo i to, ºe n¥kte°í
u£itelé byli zat£eni gestapem, posláni do koncentra£ních tábor·, mobilizováni a na konci války
nucen¥ nasazeni. Z pramen· lze vyzdvihnout po°ízení nového rozhlasu, zaloºení krouºku pro
chov bource moru²ového i známkování od 1 do 6, dle n¥meckého vzoru. St¥ºejním se v²ak stal
osud u£itele Stanislava Zav°ela, který p°ichází z pohrani£í v roce 1939, a jenº byl zat£en v roce
1942 gestapem a v únoru roku 1945 popraven st¥tím na Pankráci v Praze. Výsledkem n¥ko-
likam¥sí£ní práce pak bude vytvo°ení výstavního panelu, který bude obsahovat nejd·leºit¥j²í
informace k historii ²koly a bude sou£ástí celorepublikové putovní výstavy. S projektem se mohli
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a mohou seznámit i ostatní ºáci ²koly v rámci hodinové p°edná²ky, kterou si pro n¥ p°ipravili
ti, co se do projektu zapojili. Ve°ejnost byla s tématem seznámena na Dnu otev°ených dve°í
a také v rámci dvoudenního seminá°e, který se konal za£átkem £ervna v Terezín¥. Zde do²lo
k setkání v²ech ú£astník· projektu, kte°í si mohli vym¥nit poznatky svého bádání a dozv¥d¥t
se celou °adu zajímavých informací k dané dob¥ a problematice.

Projekt Noc s Andersenem

Na²e ²kola se jiº tradi£n¥ zapojuje do projektu Noc s Andersenem. Noc s Andersenem je akce
knihoven na podporu d¥tského £tená°ství, p°i níº d¥ti nocují v knihovn¥ u p°íleºitosti výro£í
narození dánského pohádká°e Hanse Christiana Andersena, které p°ipadá na 2. dubna, kdy je
od roku 1967 vyhlá²en i Mezinárodní den d¥tské knihy. �áci na²í ²koly nenocují v knihovn¥, ale
ve ²kole. Tématem leto²ního roku byla pohádka Malá mo°ská víla.

Kampa¬ �esko svítí mod°e

Osv¥tová kampa¬ ��esko svítí mod°e� vznikla jako první projekt platformy �Nad¥je pro autis-
mus� v roce 2014, kdy se konal I. ro£ník. Jejím cílem je zvý²it pov¥domí ve°ejnosti o problema-
tice poruch autistického spektra (PAS) neboli autismu. Celorepubliková kampa¬ byla o�ciáln¥
zahájena dnem 2. dubna, který je OSN vyhlá²en jako Sv¥tový den zvý²ení pov¥domí o autismu
� WAAD, a trvala celý týden. �kola se zapojila modrým osv¥tlením haly zasahujícím do ulice
a zve°ejn¥ním informací o problematice poruch autistického spektra na webu a ve vestibulu
²koly.

Projekty eTwinning

Letos se na²e ²kola poprvé zú£astnila evropských eTwinningových projekt·. eTwinning je ak-
tivita Evropské komise zam¥°ená na online spolupráci mezi ²kolami, vzd¥lávání a vzájemnou
komunikaci evropských u£itel· realizovanou na portálu www.etwinning.net. V jednotlivých ze-
mích jsou za £innost eTwinningu zodpov¥dná Národní podp·rná st°ediska. V �eské republice
je Národním podp·rným st°ediskem D·m zahrani£ní spolupráce, který je jedinou organizací
oprávn¥nou ²í°it informace o aktivit¥ eTwinning v �R, poskytovat poradenství a realizovat
informa£ní a metodické seminá°e a konference. Realizovali jsme následující projekty:

• Christmas card Exchange � zam¥°ený na sdílení váno£ních tradic a vým¥nu váno£ních po-
hlednic mezi ²kolami EU,

• Easter in Europe � sdílení velikono£ních tradic v rámci EU,
• Druºba �ech· a Slovák· � celoro£ní ºákovský projekt mezi na²í ²kolou a ²kolou v �itavanech
na Slovensku.

12 Údaje o zapojení ²koly do dal²ího vzd¥lávání v rámci
celoºivotního u£ení

�kola neorganizuje ºádné vzd¥lávací programy £i kurzy v rámci celoºivotního u£ení.
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13 Údaje o p°edloºených a ²kolou realizovaných projektech
�nancovaných z cizích zdroj·

Zaji²t¥ní bezplatné p°ípravy k za£len¥ní do základního vzd¥lávání d¥tí
osob se státní p°íslu²ností jiného £lenského státu Evropské unie

V rámci rozvojového programu M�MT realizuje Základní ²kola Morkovice projekt, kterým
podporuje speciální jazykovou p°ípravu a podporu p°i výuce £eského jazyka. V roce 2015 tato
jazyková p°íprava probíhala dv¥ma zp·soby: p°íprava formou pravidelného dou£ování ºák· ve
skupin¥ pro jazykovou p°ípravu a p°íprava formou individuálních konzultací. �áci m¥li p°ede-
v²ím problémy s porozum¥ním textu a vyjad°ováním se v £eském jazyce. Realizovaná opat°ení
splnila sv·j cíl a pomohla podpo°eným ºák·m ke zdokonalení a rozvoji £eského jazyka. Bylo
podpo°eno 8 ºák·, které jsou d¥tmi osob se slovenskou státní p°íslu²ností, tedy £lenského státu
Evropské unie. Projekt byl realizován v rámci rozvojového programu M�MT a podpo°en dotací
z prost°edk· M�MT £ástkou 35 337K£, která byla vyuºita na zaji²t¥ní vý²e zmín¥né jazykové
p°ípravy v£etn¥ nákupu pom·cek. I na rok 2016 jsme byli podpo°eni v rámci tohoto rozvojového
programu M�MT £ástkou 22 569K£.

Interes

Základní ²kola Morkovice byla partnerem Masarykovy univerzity Brno p°i realizaci projektu
INTERES. Jednalo se o projekt reagující na výzvu £. 51 M�MT a jeho cílem je posílení a zvý-
²ení kompetencí pedagogických pracovník· ²koly p°i práci s informa£ními a komunika£ními
technologiemi ve výuce, zejména pak s dotykovými technologiemi. V rámci projektu byla na²e
²kola vybavena 20 dotykovými za°ízeními a zapojeným vyu£ujícím byla poskytována metodická
pomoc. Ta byla realizována formou webiná°·, mentoringu a t°emi seminá°i, jejichº obsahem
bylo zvládnutí základ· ovládání nových dotykových za°ízení a uplatn¥ní t¥chto za°ízení v praxi.

Kompenza£ní u£ební pom·cky pro ºáky se zdravotním postiºením

Cílem projektu bylo získat neinvesti£ní �nan£ní prost°edky na nákup u£ebních pom·cek kom-
penza£ního charakteru ke vzd¥lávání ºák· s handicapem. V roce 2015 byla na²e Základní ²kola
op¥t podpo°ena Rozvojovým programem na podporu vybavení kompenza£ních pom·cek ve
²kolách z prost°edk· M�MT, tentokrát £ástkou 13 000K£. Získala tak pro ºáky se zdravotním
postiºením tablet podporující nové trendy v alternativní komunikaci a poskytující nep°eberné
mnoºství aplikací dle pot°eb, rozvíjení kognitivních funkcí, motoriky mluvidel, slovní zásoby,
grafomotoriky atd. I na rok 2016 se nám poda°ilo získat dotaci z rozvojového programu M�MT.
�ástku 6 600K£ vyuºijeme na nákup dvou diktafon·, které budou vyuºity ºáky se speciálními
vzd¥lávacími pot°ebami.

Posílení jazykových kompetencí Z� Morkovice

Termín realizace: 1. £ervence 2015 � 31. prosince 2015. Projekt byl reakcí na výzvu £. 56 M�MT
Opera£ního programu Vzd¥lávání pro konkurenceschopnost a byl �nancován z Evropského so-
ciálního fondu a státního rozpo£tu �R.

Zahrani£ní jazykov¥-vzd¥lávací pobyt pro ºáky: Jednalo se o podporu výuky cizích ja-
zyk· a v cizích jazycích ve ²kolách a ²kolských za°ízeních. Cílem projektu bylo zlep²ení jazy-
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kových kompetencí ºák· a prohloubení jejich znalostí o zemích EU. Na krátkodobém jazykov¥-
vzd¥lávacím pobytu v zahrani£í pro ºáky v délce trvání 6 kalendá°ních dní ºáci absolvovali jazy-
kovou výuku v rozsahu 9 vyu£ovacích hodin za celý pobyt a seznámili se s významnými reáliemi
p°íslu²ného místa, v na²em p°ípad¥ se jednalo o Velkou Británii (Londýn, Oxford a Brighton).
Cílovou skupinou byli ºáci 2. stupn¥, kte°í se u£í anglický jazyk. Kurzu se zú£astnilo 40 ºák·.

Zahrani£ní jazykový kurz pro u£itele: Jednalo se o podporu výuky cizích jazyk· a v cizích
jazycích ve ²kolách a ²kolských za°ízeních. Cílem projektu bylo zlep²ení jazykových kompetencí
pedagog·. Krátkodobý intenzivní kurz v zahrani£í trval 10 pracovních dn· a byl ur£en pro
u£itele Z�/S�. Kurz byl zam¥°en na zlep²ování jazykových kompetencí obecn¥ a zú£astnilo se
jej 5 pedagog· na²í ²koly. Místem vykonávání kurzu byla Velká Británie, Londýn.

Rozvoj technických dovedností ºák· na druhém stupni základní ²koly

Termín realizace: 1. zá°í 2015 � 31. prosince 2015. Projekt byl reakcí na výzvu £. 57 M�MT
Opera£ního programu Vzd¥lávání pro konkurenceschopnost a byl spolu�nancován z Evropského
sociálního fondu a státního rozpo£tu �R. Cílem klí£ové aktivity byl rozvoj technického vzd¥lá-
vání na základních ²kolách formou vytvá°ení ºákovských výrobk·. K tomu p°isp¥la tato aktivita
vyuºitím a vybavením ²kolní dílny. Podstatou realizace bylo vytvá°ení ºákovských výrobk· na
základ¥ plánu rozvoje technických dovedností a následné vyhodnocení. Do vytvá°ení ºákovských
výrobk· se aktivn¥ zapojilo minimáln¥ 15 ºák· druhého stupn¥ Z� podporovaných u£itelem.
U£itel vybral takové typy výrobk·, které mohli ºáci dokon£it za dobu trvání projektu, v£etn¥
zadání práce, seznámení s materiálem a zpracování ºákovského portfolia. Pro práci byli ºá-
k·m poskytnuty pracovní listy s nákresem výrobku a popisem postupu práce. V pr·b¥hu práce
byl podporován rozvoj klí£ových (m¥kkých) kompetencí ºák·. Postup práce na výrobku byl
pr·b¥ºn¥ zaznamenáván a na konci byl ºák hodnocen u£itelem a provedl sebehodnocení. Pro
realizaci aktivity slouºilo pot°ebné vybavení ²kolní dílny ná°adím pro ºáky a pedagoga. Aktivita
byla realizována formou projektového dne a v b¥ºných vyu£ovacích hodinách.

�kolní zahrada Z� Morkovice

V roce 2016 jsme získali neinvesti£ní dotaci z Fondu Zlínského kraje ve vý²i 64 000K£ na reali-
zaci projektu �kolní zahrada Z� Morkovice. Díky rozvojovému programu Podpora ekologických
aktivit v kraji m·ºeme zahájit realizaci projektu �kolní zahrada Z� Morkovice. Cílem projektu
je revitalizace a roz²í°ení nevyhovující ²kolní zahrady � obnovení a roz²í°ení zeliná°ské zahrady
dopln¥né o prvky jako jsou pa°eni²t¥, skleník a domek na ná°adí. Projekt dal ºák·m kaºdé t°ídy
moºnost realizace výuky zahradni£ení v souladu s p°írodou, bez vyuºití chemie, s aplikací po-
lykulturního nebo st°ídavého systému p¥stování plodin a s tím související nauce o jednotlivých
rostlinách. Nové prvky jako je pa°eni²t¥ a skleník roz²í°í ²kálu p¥stovaných rostlin a umoºní
také prakticky celoro£ní vyuºití zahrady. Sou£ástí projektu je i vytvo°ení naukového bylinného
koutu a výsadba a udrºování tradi£ní louky. Zahrada bude vyuºívána jako environmentální
u£ebna nap°í£ p°edm¥ty s cílem vychovávat £lov¥ka ºijícího a hospoda°ícího v souladu s p°í-
rodou. �lov¥ka, který zná zákony v p°írod¥, dovede je popsat a aplikovat. �lov¥ka, který si
p°írody váºí. Cílem je také vytvo°ení pracovních list· v jednotlivých p°edm¥tech.

MI� v Z� Morkovice

�kola byla podpo°ena M�MT v oblasti prevence ²ikany. Projekt se snaºí systematicky podpo-
rovat prevenci ²ikany, prevenci ²í°ení patologických jev·, budovat zdravé kolektivy a rozvíjet
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pozitivní p°ístup ve t°ídách i celé ²kole. Do projektu jsou aktivn¥ zapojeni v²ichni pedagogové,
ºáci a také rodi£e ºák·. �kola na projektu intenzivn¥ spolupracuje se spole£nosti Madio, o. s.
Úvodním ²kolením pro²li v²ichni pedagogové ²koly a nyní se do projektu postupn¥ zapojují ºáci
a jejich rodi£e. �áci 6. ro£níku, jejich t°ídní u£itelé a odborná pracovnice spole£nosti Madio se
v¥novali aktiva£ním £innostem podporujícím rozvoj t°ídního kolektivu, vzájemnou spolupráci,
úctu a kamarádství na aktiviza£ním pobytu. V rámci projektu je pro ºáky, pedagogy i samotné
rodi£e ºák· p°ipravena moºnost konzultace s odbornou pracovnicí. Ve²keré aktivity s peda-
gogy, ºáky, rodi£i, zakoupené drumbeny a dal²í podpora je moºná jen díky podpo°e M�MT
skrze projekt �MI� v Z� Morkovice�. Celková vý²e dotace v roce 2015 £inila 54 900K£.

Primární prevence Z� Morkovice

V roce 2016 jsme získali neinvesti£ní dotaci z Fondu Zlínského kraje ve vý²i 43 000K£ na
realizaci projektu Primární prevence Z� Morkovice. Tato dotace je poskytována za základ¥
Programu na podporu nestátních neziskových organizací, ²kol a ²kolských za°ízení v oblasti
prevence rizikových typ· chování v roce 2016. Cílem projektu je podpora v²eobecné speci�cké
primární prevence rizikových projev· chování s vazbou na primární preventivní program ²koly,
který vyjad°uje dlouhodobé, kontinuální a systematické preventivní p·sobení prost°ednictvím
program·, které sm¥°ují k rozvoji osobnosti ºák· a vedou ke zlep²ení klimatu ²koly, t°ídního
kolektivu (stmelování t°ídních kolektiv·), prevenci sociáln¥ patologických jev· � kriminality,
²ikany, zá²koláctví, zneuºívání drog apod., zvý²ení bezpe£nosti ºák· a komunikaci mezi ²kolou
(pedagogy), ºáky a jejich rodi£i. Díky podpo°e kraje pojedou i letos nov¥ se utvá°ející kolektivy
²estých ro£ník· na adapta£ní pobyt do B°ez·vek, kde pod vedením lektor· ze spole£nosti Madio,
t°ídních u£itelek a metodi£ek prevence na²í ²koly stráví t°i dny plné her a sout¥ºí.

�ijeme v multikulturním sv¥t¥ a chceme jej poznat � multikultura ve
²kole

V roce 2016 jsme získali prost°edky ze státního rozpo£tu v rámci dota£ního programu M�MT
na podporu vzd¥lávání v jazycích národnostních men²in a multikulturní výchovy. Jedná se
o £ástku 53 695K£. Projekt ��ijeme v multikulturním sv¥t¥ a chceme jej poznat � multikultura
ve ²kole� akcentuje a rozvíjí pr·°ezové téma RVP � ZV Multikulturní výchova. V dne²ním
globálním sv¥te demogra�ckých pohyb· a politické nestability je stále z°eteln¥j²í nutnost u£it
ºáky o jiných kulturách a p°edcházet tak rasové nesná²enlivosti a xenofobii. �áci ²koly se
zú£astnili projektového multikulturního dne. V rámci tohoto projektového dne vznikla p°íru£ka
pro ºáky, kde budou zaznamenány výstupy jednotlivých t°íd. Ve ²kole prob¥hly besedy na
multikulturní témata, ºáci se zú£astnili exkurzí a vytvo°ili tematickou výstavu, která bude
zp°ístupn¥na ve°ejnosti. �áci 9. ro£níku se v¥novali tématu uprchlictví.
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14 Údaje o spolupráci s partnery p°i pln¥ní úkol· ve vzd¥-
lávání

RA p°i Z� Morkovice � vých. spolupráce, �nan£ní podpora, akce pro ºáky a ve°.
A�SK � sportovní sout¥ºe
M� Pornice � spole£né akce
M¥Ú Morkovice � sociální odbor, Prevence patologických jev·
PPP Zlín, pracovi²t¥ KM � speci�cké poruchy u£ení, prevence rizikového chování
ZU� � koncerty
M� Morkovice � spole£né programy
M¥Ú Morkovice � z°izovatel ²koly, výstavy, hody
SPC Zlín, Krom¥°íº � zdravotn¥ postiºení ºáci
K-Centrum Zlín � prevence rizikového chování
Centrum pro rodinu Zlín � besedy
Centrum pro integraci cizinc· � Besedy, workshopy
Ú°ad práce Krom¥°íº � volba povolání
Odbor SPOD Krom¥°íº � prevence patologických jev·
Policie �R � besedy, exkurze, vzd¥lávací programy
Plavecká ²kola Vy²kov � plavecký výcvik ºák·
DH Krom¥°íº � dopravní výchova
OS Líska � ekologická výchova
Hasi£i Morkovice � exkurze
Zdrav. záchr. sluºba Morkovice � exkurze
Muzeum Krom¥°íºska � interaktivní programy, exkurze
Ko²íká°ské muzeum � interaktivní programy, exkurze
Sokol Morkovice � ²achový krouºek, stolní tenis, sportovní akce
MAS H°íb¥cí hory � projekty
Z� �itavany � druºební setkání, projekty
Nesehnutí Brno � workshopy
Azylový d·m Krom¥°íº � podpora
Madio � projekty Klima t°ídy
�lov¥k v tísni � seminá°e, �lmy, metodické listy
Sdruºení Tereza � program Eko²kola

15 Záv¥r

Ve ²kolním roce 2015�2016 ná² pedagogický tým usiloval o dal²í postupné zkvalit¬ování úrovn¥
vzd¥lávání, jeº poskytujeme na²im ºák·m prost°ednictvím na²eho ²kolního vzd¥lávacího pro-
gramu V²estranná ²kola. K dosaºení tohoto cíle jsme promy²len¥ vyuºívali podpory a aktivit
z projekt·, do nichº je ²kola zapojena. Inovací vyu£ovacího procesu prost°ednictvím nov¥ vytvo-
°ených digitálních u£ebních materiál· se da°ilo aktivn¥j²í zapojení ºák· do výuky. Zapojením
ºák· do netradi£ních forem práce v anglickém jazyce se podstatn¥ rozvíjela jejich schopnost ko-
munikace v tomto cizím jazyce. V rámci projektu Interes byly posíleny kompetence pedagog·
p°i práci s informa£ními a komunika£ními technologiemi ve výuce, zejména pak s dotykovými
technologiemi, které mohli postupn¥ zavád¥t do výuky díky ºákovským tablet·m, které mají
k výuce k dispozici.
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Profesnímu rozvoji pedagog· napomohly vzd¥lávací akce realizované p°ímo v na²í ²kole £i v ji-
ných vzd¥lávacích za°ízeních. K roz²í°ení jazykových a metodických dovedností u£itel· p°isp¥l
i jazykový kurz angli£tiny ve Velké Británii �nancovaný z OP VK. U£itelé fyziky vyuºili zase
projekty Elixír do ²kol a Heuréka, díky nimº byly hodiny fyziky pro ºáky atraktivn¥j²í a zábav-
n¥j²í. Hlavní pozornost jsme v tomto ²kolním roce v¥novali vzd¥lávání sboru v oblasti rozvoje
heterogenity skupiny a klimatu t°ídy, prevence a trestn¥ právní odpov¥dnosti. Ve ²kole pracuje
jiº druhým rokem �ákovský parlament. V tomto roce pracoval také Ekotým.

I v tomto ²kolním roce pedagogové zorganizovali spoustu ²kolních akcí, projekt·, workshop·
sout¥ºí a olympiád, exkurzí a výlet·. V²echny tyto aktivity rozvíjely schopnosti a dovednosti
ºák·.

D¥kuji v²em pracovník·m ²koly za poctivou a zodpov¥dnou práci a v²em partner·m a p°átel·m
²koly za spolupráci.

Datum zpracování zprávy: 18. 8. 2016

Datum schválení �kolskou °adou: 30. 8. 2016

Datum projednání na pedagogické rad¥: 31. 8. 2016

Podpis °editelky a razítko ²koly: Mgr. Jana Teriaki
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