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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 
 

 

Název školy:       Základní škola T. G. Masaryka, Uherské Hradiště - Mařatice, 

1. máje 55, příspěvková organizace 

Sídlo školy:                 1. máje 55, 686 05 Uherské Hradiště – Mařatice 

Zřizovatel:                    Město Uherské Hradiště 

Adresa zřizovatele:          Masarykovo náměstí 19, 686 70 Uherské Hradiště 

Právní forma:                               příspěvková organizace 

Ředitelka školy:               Mgr. Jana Uherková 

Kontakt na zařízení:         739 008 901 

Dálkový přístup:  zsmaratice@zsmaratice.cz 

    www stránky: www.zsmaratice.cz 

Zřízení školy:                 1. 9. 1931 

Zařazení do sítě:                 14. 3. 1996 

Poslední aktualizace:           22. 2. 2006  

IČO:                                        70 99 33 43 

Identifikátor zařízení:                 600 124 185 
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    1.1 Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 

SOUČÁSTI ŠKOLY 

Název Kapacita IZO 

Základní škola 240 žáků 102 731 594 

Školní družina 150 žáků 119 100 258 

Školní jídelna 300 strávníků 150 006 985 

 

    1.2 Základní údaje o škole a součástech, které sdružuje za školní rok  2019/2020  

                                          ZÁKLADNÍ ŠKOLA 

 Počet žáků 
Počet  
tříd 

Počet žáků 
na třídu 

Počet 
pracovníků 

Přepočtený počet 
pedagog. 

pracovníků 

Celkem 187 11 17 13 12,18 

  Komentář k tabulce: Údaje zahrnují dvě speciální třídy, ve kterých je snížený počet žáků. 

 

                                                ŠKOLNÍ DRUŽINA 

 
Počet žáků 

Počet 
oddělení 

Počet žáků 
na skupinu 

Počet 
pracovníků 

Přepočtený počet 
pedagog. 

pracovníků 

Celkem 160 5 32 5 4,03 

 

  

ŠKOLNÍ JÍDELNA 

 Průměrný počet stravovaných 
Přepočtený počet 

pracovníků 

Doplňková činnost   65 0,50 

Žáci a zaměstnanci 227 3,50 

Celkem 292                4,00 

  Komentář k tabulce: Údaje zahrnují také děti z Mateřské školy Svatováclavská a žáky SVP HELP.                              
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Sestavujeme jídelníčky a připravuje obědy odpovídající zásadám zdravé výživy výběrem vhodných 
vlastních i školních receptur a stále hledáme nové recepty. Využíváme nové technologické postupy pro 
úpravu jídel a dbáme na to, aby strava byla co nejvíce pestrá a měla správný poměr živin – sacharidů, 
tuků a bílkovin. V naší školní jídelně jídla nesmažíme, ale připravujeme v troubě, a tím snižujeme 
množství tuků. Využíváme sezonní potraviny, protože se v nich ukrývá více vitamínů, živin, minerálů  
a antioxidantů, než je tomu u potravin, které musely uměle dozrát. Dbáme na snižování množství soli, 
která u dětí může způsobit návyk na slané a přispět k posunutí chuťového vnímání. Větší množství soli 
navíc ohrožuje ledviny a srdce. Sůl nahrazujeme čerstvými bylinkami a vytváříme si vlastní kombinace 
jednodruhového koření k lepší chuti jídel.  
Připravujeme pro děti dopolední i odpolední svačinky doplněné čerstvým ovocem nebo zeleninou 
a nabízíme pitný režim – vodu ochucenou ovocem, mátou nebo sypané čaje bez cukru, a tím se snažíme 
snížit návyk na cukr, který vede k obezitě.  

 

 1.3 Školská rada 
Ve školním roce 2019/2020 proběhla dvě jednání školské rady.  
Na svém prvním zasedání školská rada projednala a schválila Výroční zprávu o činnosti školy za školní 
rok 2018/2019. 
V rámci jednání proběhla diskuse na tato témata: 
- rekuperace a její přínos pro školu 
- sběr papíru 
- informace k nově zřízené počítačové učebně 
- parkování rodičů v době třídních schůzek 
- pomoc města při zpracování projektu na revitalizaci školní zahrady 
 
Na druhém jednání členové školské rady projednali a schválili změny Školního řádu a projednali 
Rozbory hospodaření za rok 2019. 
Proběhla diskuse na tato témata: 
- způsob ukončení školního roku – bude ukončen 30. 6. 2020 za podmínek stanovených MŠMT 
- distanční a online výuka v době koronavirové pandemie – pozitiva a negativa výuky 
- prezenční výuka po pandemii – zapojeno 26 procent žáků 
- nutnost opravy školního hřiště – povrch na hřišti je roztrhán, je třeba předcházet úrazům  
 

  1.4 Partnersky spolupracující organizace 
Ve školním roce 2019/2020 pokračovala dlouhodobá spolupráce se Speciálně pedagogickým centrem 
při Základní škole a mateřské škole logopedické Brno, pracovištěm Uherské Hradiště, Krajskou 
pedagogicko-psychologickou poradnou a Zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 
Zlín, pobočkou Uherské Hradiště. Osvědčila se spolupráce s tradičními partnery, mezi které patří Město 
Uherské Hradiště, Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště a jeho Přírodovědné centrum Trnka, Slovácké 
divadlo Uherské Hradiště, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana především pobočka v Mařaticích. 
Škola pravidelně spolupracuje s Mateřskou školou Uherské Hradiště, Sportovišti města  
Uherské Hradiště a Plaveckou školou Uherské Hradiště.  
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Přehled při škole existujících a se školou spolupracujících organizací:  
 
- Sdružení rodičů a přátel dětí a školy při Základní škole T. G. Masaryka v Uherském Hradišti 
- Mateřská škola, Uherské Hradiště, Svatováclavská 943, příspěvková organizace 
- Základní škola a Mateřská škola, Uherské Hradiště – Jarošov 
- Dům dětí a mládeže Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
- Město Uherské Hradiště 
- Městská kina Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
- Sportoviště města Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
- Plavecká škola Uherské Hradiště 
- Credo Prevence Zlín 
- Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana, příspěvková organizace 
- Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje, Územní odbor Uherské Hradiště 
- Krajská pedagogicko-psychologická poradna a Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků  
  Zlín, pobočka Uherské Hradiště 
- Speciálně pedagogické centrum při Základní škole a mateřské škole logopedické Brno, pracoviště  
   Uherské Hradiště 
- Speciálně pedagogické centrum Zlín, Středová 
- Středisko výchovné péče HELP, Uherské Hradiště 
- MADIO Zlín, z.s. 
- SAZKA, a.s. 
- Český olympijský výbor 
- Český atletický svaz 
- dm drogerie markt s. r. o. 
- Chaloupky o. p. s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání 
- Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, o. p. s. 
- Slovácké divadlo Uherské Hradiště, příspěvková organizace 
- Policie České republiky, Územní odbor Uherské Hradiště 
- Slovácké muzeum v Uherském Hradišti, příspěvková organizace 
- Římskokatolická farnost Uherské Hradiště 
- Park Rochus, o.p.s. 
- Nadační fond Sportovní agentura Slovácko 
- Lesy České republiky, s. p. 
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2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY A ŠKOLNÍ DRUŽINY 
 

    2.1 Vzdělávací program školy 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

V ročnících Počet žáků 

„Být zdravým ve zdravém 
světě“ 1. – 5. 187 

Komentář: Školní vzdělávací program je v plném znění uveden na webových stránkách školy 
https://www.zsmaratice.cz/kategorie/dokumenty.aspx . 
Ve školním roce 2019/2020 druhé pololetí proběhlo za zcela mimořádných podmínek z důvodu 
prevence před onemocněním COVID-19. Od 11. 3. 2020 byla zrušena nařízením vlády prezenční výuka, 
a proto nebylo možné zcela naplnit výstupy ŠVP ZV „Být zdravým ve zdravém světě“, a to zejména  
ve vyučovacích předmětech s převahou výchovného a praktického zaměření. Pedagogové školy  
se soustředili především na vzdělávání na dálku a při vzdělávacích aktivitách konaných ve škole  
od 25. 5. 2020 na nejdůležitější hlavní výstupy ŠVP ZV „Být zdravým ve zdravém světě“, zejména  
v profilových předmětech.  
 
 
 
 

Hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 
 

1. Hodnocení vycházelo z výsledků vzdělávání žáka za druhé pololetí školního roku 2019/2020: 
a) z podkladů pro hodnocení získaných v druhém pololetí v době, kdy žák má povinnost řádně docházet 
do školy, 
b) podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávání na dálku, pokud má pro takové 
vzdělávání žák podmínky, nebo podpůrně z podkladů pro hodnocení získaných při vzdělávacích 
aktivitách konaných ve škole v době, kdy žák nemá povinnost řádně docházet do školy, a 
c) podpůrně z hodnocení výsledků žáka za první pololetí školní roku 2019/2020. 
 
 
 
 

NEPOVINNÉ PŘEDMĚTY 

Název Počet skupin Počet žáků 

Náboženství 3 36 
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    2.2 Vzdělávací program školní družiny 

 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

ŠKOLNÍ ROK 2019/2020 

V ročnících Počet žáků 

„Klidné, spokojené děti ve 
zdravé školní družině“ 

1. – 5. 160 

 
V celém uplynulém školním roce 2019/2020 byly všechny aktivity zájmového vzdělávání připravovány 
v souladu se Vzdělávacím programem naší školní družiny: “Klidné a spokojené děti ve zdravé školní 
družině”. 

Ve všech pěti odděleních pracovaly kvalifikované vychovatelky. Pestrým výběrem připravovaných 
činností a cílenou výchovnou prací poskytovaly dětem smysluplnou náplň jejich volného času. V našich 
aktivitách upřednostňujeme pobyt venku, protože vnímáme, že pobyt na čestvém vzduchu je pro děti 
velmi prospěšný.  

Ve druhém pololetí školního roku výrazně ovlivnila chod školní družiny pandemie COVID-19 a uzavření 
škol z nařízení vlády. Od 11. března 2020 školní družina nefungovala. V měsíci dubnu jsme pro děti 
připravili distanční školní družinu. Ve všech pěti odděleních se paní vychovatelky spojovaly s dětmi  
on-line a prostřednictvím počítače společně tvořili různé výrobky, hráli hry a povídali si. Od 25. května 
2020, po opětovném otevření škol, byla v provozu odpolední zájmová činnost pro děti, které se  
do školy přihlásily. I zde paní vychovatelky s dětmi tvořily a trávily společný čas venku při hrách  
a relaxaci.  

Věříme, že v příštím roce budeme moci trávit čas s dětmi bez omezení, po  celý školní rok. Chceme  
i nadále pracovat na tom, abychom se v prostředí školní družiny, které společně s dětmi vytváříme 
všichni cítili spokojeně. Nechceme zapomínat ani na jasná pravidla, která dětem dávají pocit jistoty  
a bezpečí. 

S ohledem na to, že většina dětí mladšího školního věku tráví část svého volného času ve školní družině, 
je důležité, aby je pobyt těšil, přinášel jim kladné pocity a příjemné zážitky.  
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3. RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 
 

  3.1 Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 
POŘADOVÉ 

ČÍSLO 
PRACOVNÍ ZAŘAZENÍ ÚVAZEK KVALIFIKACE 

POČET LET 
PEDAGOG. PRAXE 

1. ředitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň 30 

2. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň 33 

3. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň+sp 15 

4. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň 32 

5. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň 5 

6. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň 20 

7. učitelka 1,00 VŠ, 1.stupeň+sp 12 

8. učitelka 1,00 VŠ, Dě + PVČ,  
1. stupeň 

35 

9. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň 24 

10. učitelka  1,00 VŠ, 1. stupeň 21 

11. učitelka 1,00 VŠ, 1. stupeň 18 

12. učitel  1,00 VŠ, 1. stupeň+sp 36 

13. učitel 0,18 VŠ, 1. stupeň 0 

14. asistent pedagoga 1,00 VŠ, ped. asistenství 4 

15. asistent pedagoga 0,50 SO, kurz as.ped. 6 

16. asistent pedagoga 1,00 SŠ, kurz ped. as. 4 

17. asistent pedagoga 0,50 SŠ, kurz as.ped. 3 

18. asistent pedagoga 1,00 SŠ,kurz as.ped. 7 

19. asistent pedagoga 0,50 VŠ,kurz ped.as. 8 

20. asistent pedagoga 1,00 SO, kurz as.ped. 1 

21. asistent pedagoga 1,00 VŠ,spec.pedagogika 7 

22. školní psycholog 0,50 VŠ, psycholog 24 

23. vychovatelka 1,00 SŠ, vychovatelství 14 

24. vychovatelka 0,90 SŠ, SPgŠ 12 

25. vychovatelka 0,88 SŠ, vychovatelství 11 
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26. vychovatelka 0,75 VŠ, učitel prak.vyuč. 10 

27. vychovatelka 0,517 SŠ, vychovatelství 1 

28. asistent školní družiny 0,60 
VŠ, chemie a 

techn.potravin 
0 

Průměrná délka pedagogické praxe     14,04 

 

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 26 22,727 

Externí pracovníci  4                            1,20 

Celkem                            30 23,927 

Komentář k tabulce: V externích zaměstnancích jsou zahrnuty katechetky, farář a školní asistent 
                                    

  3.2 Věková struktura – pedagogičtí pracovníci 

VĚKOVÁ STRUKTURA PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Věkové rozmezí Počet pracovníků Věkové rozmezí Počet pracovníků 

do 24 let 0 46 – 49 let 1 

25 – 29 let 0 50 – 55 let 4 

30 – 35 let 2 56 – 60 let 2 

36 – 39 let 7 nad 60 let - 

40 – 45 let 10   

Komentář k tabulce: Tabulka zahrnuje věkovou strukturu interních pedagogických pracovníků. 
 

 3.3 Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2019/2020 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

 Počet pracovníků Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 9 8,50 

Externí pracovníci  1 0,20 

Celkem 10 8,70 

Komentář k tabulce: Údaje zahrnují informace o účetní školy, externí pracovníci a vrátné. 
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  3.4 Další údaj o nepedagogických pracovnících 

NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI 

Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 

1. účetní 0,20 SŠ 

2. asistentka ředitelky 1,00 SŠ 

3. vrátná 1,00 SŠ 

4. školník 1,00 SO 

5. uklízečka 1,00 VŠ 

6. uklízečka 0,50 SO 

7. vedoucí ŠJ 1,00 SŠ 

8. vedoucí kuchařka 1,00 SO 

9. pomocná kuchařka 1,00 SO 

10. pomocná kuchařka 1,00 základní 
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4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A O NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ 
DO ŠKOLY 

 

  4.1 Zapsaní a přijatí žáci do 1. ročníku 

ZAPSANÍ DO 1. 
TŘÍDY 2019 

POČET 
ŽÁDOSTÍ O 

ODKLAD 

NASTOUPILI DO 
PRVNÍ TŘÍDY 2019 

ZAPSANÍ 
DO 1. 

TŘÍDY 2020 

POČET 
ŽÁDOSTÍ O 

ODKLAD 

NASTOUPÍ DO 
1. TŘÍDY 2020 

53 10 43 44 4 40 

 

 

  4.2 Přestupy žáků do jiných škol ve školním roce 2019/2020 

ZŠ UNESCO 
UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ 

ZŠ SPORTOVNÍ 
UHERSKÉ 

 HRADIŠTĚ 

ZŠ VĚTRNÁ 
UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ 

GYMNÁZIUM 
UHERSKÉ 
HRADIŠTĚ 

ZŠ 
STARÉ 
MĚSTO 

2 3 11 8 4 

 

ZŠ 
BUCHLOVICE 

1 

 

Komentář k tabulce: V tabulce jsou uvedeny počty všech přestupujících žáků, nejen žáků 5. třídy. 
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5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH 
VZDĚLÁVACÍM PROGRAMEM A PODLE POSKYTOVANÉHO STUPNĚ 
VZDĚLÁNÍ 

 

  5.1 Pochvaly, ocenění a kázeňská opatření ve školním roce 2019/2020 

POLOLETÍ 
POCHVALA 
ŘEDITELKY 

ŠKOLY 

POCHVALA 
TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

NAPOMENUTÍ 
TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

DŮTKA 
TŘÍDNÍHO 
UČITELE 

DŮTKA 
ŘEDITELKY 

ŠKOLY 

I. 0 1 6 1 1 

II. 0 8 0 1 0 

Celkem 0 9 6 2 0 

Komentář: Důtka ředitelky školy byla udělena žákovi 5. třídy za soustavné neplnění školních povinností 
a zapomínání.  

 

 

  5.2 Snížené stupně z chování na konci školního roku 2019/2020 

 POČET % ZE VŠECH ŽÁKŮ 

2 - uspokojivé 0 0 

3 - neuspokojivé 1 0,42 

Komentář: Snížený stupeň z chování byl udělen žákyni 5. třídy na základě 50 neomluvených hodin 
absence ve druhém pololetí školního roku. Návrh třídní učitelky projednala a odhlasovala pedagogická 
rada dne 18. 6. 2020 na základě pravidel hodnocení chování uvedených ve školním řádu. 

 

 

  5.3 Neomluvené hodiny za školní rok 2019/2020 

 POČET % ZE VŠECH ŽÁKŮ 

1. pololetí 0 0 

2. pololetí 50 0,19 
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5.4 Celkový prospěch žáků ve školním roce 2019/2020 
 

TŘÍDA 
POČET 
ŽÁKŮ  

V I. POL. 

PROSPĚLO 
S VYZNA- 

MENÁNÍM 

PROSPĚLO 
V I. POL. 

 
NEPROSP.
V I. POL. 

POČET 
ŽÁKŮ 

V II. POL. 

PROSPĚLO 
S VYZNA- 

MENÁNÍM 

PROSPĚLO 
V II. POL. 

NEPROSP. 
 V  II. POL. 

I.A 16 16 0 0 19 19 0 0 

I.B 19 19 0 0 19 19 0 0 

I.C 8 8 0 0 8 8 0 0 

II.A 16 16 0 0 17 17 0 0 

II.B 16 16 0 0 17 17 0 0 

II.C 6 5 1 0 6 5 1 0 

III.A 19 18 1 0 19 18 1 0 

III.B 19 14 5 0 19 15 4 0 

IV.A 20 20 0 0 20 20 0 0 

IV.B 19 16 3 0 19 17 2 0 

V.A 24 16 7 1 24 20 4 0 

Celkem 182 164 17 1 187 175 12 0 

Komentář: Ve druhém pololetí školního roku byla jedna žákyně 3. třídy hodnocena slovně.  

 

 

  5.5 Činnost Školního poradenského pracoviště ZŠ T. G. Masaryka Uherské Hradiště – Mařatice  
         ve školním roce 2019/2020 
 
V týmu školního poradenského pracoviště školy jsou školní psycholožka, výchovná poradkyně a školní 
metodička prevence, která je svou specializací zároveň speciálním pedagogem. 
Činnost školního poradenského pracoviště je zaměřena na poskytování speciálně pedagogických  
a psychologických služeb žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům.  
Cílem je vytvoření vhodných podmínek pro včasné odhalování problémů ve vzdělávání, v psychickém 
a sociální vývoji žáků, a tím předcházení dalšímu rozvoji problémů. Snažíme se hlavně zkvalitnit sociální 
a pohodové klima školy, zaměřit se na všechny, kdo navštěvují naši školu, i na děti, které nemají 
problémy a vytvořit tak z naší školy místo, kde se všichni cítí bezpečně a spokojeně.  
 
 
 
 
 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2019/2020 
 

16 
 

 
V průběhu školní roku 2019/2020 jsme se zaměřovali především na tyto cíle: 
 
1. péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
2. poskytování poradenských a konzultačních služeb z oblasti speciálně pedagogické, psychologické  
     a preventivní 
3. všichni členové ŠPP poskytují poradenství pro žáky, zákonné zástupce a pedagogy 
4. prevence školní neúspěšnosti 
5. prevence rizikového chování žáků  
6. řešení výchovných problémů 
7. podpora spolupráce s rodinou 
8. podpora budování vztahů mezi žáky v rámci celé školy a napříč ročníky 
9. poskytování logopedické péče 
10. problémy se školní docházkou – vysoká omluvená absence 
 
Základní porady ŠPP jsou plánovány 5x ve školním roce. Potřeba řešit aktuální problematiku však vedla 
k mnohem častějším a operativním setkáním celého týmu. Ve školním roce 2019/2020 bylo ŠPP 
zapojeno do řešení výše uvedených problémových okruhů intenzivně především v prvním pololetí, 
ve druhém pololetí se aktivita změnila kvůli uzavření škol.  
Výchovný poradce Mgr. Hana Somrová a školní metodik prevence Mgr. Magda Kaláčová pokračovaly 
nadále ve dvouletém specializačním studiu ke zvýšení své kvalifikace. Výchovná poradkyně své 
kvalifikační studium v rámci celoživotního vzdělávání Výchovný poradce na Pdf MU Brno ukončila 
formou obhajoby Závěrečné práce a závěrečnou zkouškou. Školní psycholožka Mgr. Petra Miklášová 
se nadále vzdělávala formou speciálních kurzů věnujících se tématice pro dětské a školní psychology. 
V tomto školním roce se během svých vzdělávacích aktivit více zaměřila na techniky skupinové práce 
se třídami a na zvládání emocí pomocí práce s tělem. Také se pravidelně účastnila supervizních setkání 
školních psychologů Zlínského kraje.  
 
 
5.6 Zpráva o činnosti školní psycholožky ve školním roce 2019/2020 
 
Školní psycholožka poskytovala své služby ve škole 3 dny v týdnu. S žáky pracovala skupinově  
i individuálně. V průběhu roku byla třídními učiteli požádána o pomoc a o vstup do všech tříd, ať už 
z preventivních důvodů, či proto, že bylo třeba řešit vztahové problémy mezi žáky.  
V 1. čtvrtletí bylo důležité pracovat skupinově v 1. třídách a společně nastavit školní pravidla chování. 
Pravidla chování si s dětmi podrobně vysvětlila, také si je vyvěsili ve třídě v podobě „Smajlíků-
pravidláků“, aby se každý prvňáček mohl kdykoliv podívat na symbol pravidla, které po něm paní 
učitelka vyžaduje. Tato nastavená pravidla pak platí ve všech ročnících během pětileté docházky 
ve škole.  
Na začátku školního roku si děti jednotlivých tříd se školní psycholožkou pravidla chování zopakovaly. 
Pokud v průběhu minulého školního roku bylo potřeba řešit nějaké problémy se vztahy, tak  
si společně připomněly i „slabá místa“ v chování třídy, a také si upevnily dodatečně nastavená pravidla 
pro tuto třídu.  
V celém školním roce se objevovaly problémy ve vztazích, které jsou přirozeným důsledkem toho, jak 
děti rostou, vyvíjí se jejich povahy, jejich myšlení, jejich přístup k sobě navzájem. Ve třídách se vytvářely 
různé skupiny, které spolu hůře vycházely, množily se konflikty. V tomto případě vstoupila školní 
psycholožka do třídy preventivně, vylaďovala vztahy mezi dětmi tak, aby byly schopné vzájemné úcty 
a respektu. A to i k dětem, které jsou odlišné ve svých názorech, v chování, v zájmech, v projevech  
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emocí atp. Ve spolupráci s třídními učiteli a s asistenty pedagoga jsme se snažili o dobré pochopení 
jedinečnosti každého z nás, a zároveň si vysvětlovali důvody, které některé děti vedou k odlišným 
projevům v chování.  
Poměrně často se vyskytla i potřeba poskytnout krizovou intervenci. Potřebovaly ji především děti, 
které mají problém s ovládáním svých emocí. Bylo jim třeba pomoci své emoce zvládnout, dále děti, 
které aktuálně řešily problém (často rodinný či vztahový), kterému nerozuměly, a který potřebovaly 
pochopit.  
Základem práce školní psycholožky s dětmi bylo navázání dobrého vztahu založeného na důvěře. Každé 
dítě se v dlouhodobé práci se školní psycholožkou dozvědělo, že pokud ho cokoli trápí, může se přijít  
o věci poradit a paní psycholožka mu zachová anonymitu. Je to obzvláště důležité v situacích, kdy dítě 
přijde oznámit, že jemu nebo někomu ze spolužáků někdo „ubližuje“ (nejčastěji jde o posmívání, 
ponižování, nevhodné přezdívky atp.). V takových případech školní psycholožka spolu s třídním 
učitelem situaci prošetřila a nastavila preventivní opatření tak, aby se všechny děti mohly ve třídě cítit 
dobře, aby atmosféra třídy byla pohodová a přátelská. Tato činnost je základem prevence šikany.  
O individuální práci školní psycholožky s dítětem požádali v době od začátku roku do uzavření škol 
rodiče celkem 11 dětí. Nejčastěji byla řešena témata, jako je adaptace na školu, vztahy se spolužáky, 
zvládání školní zátěže, zvládání různých velkých změn, včetně změn rodinné situace, nevhodné 
chování. Společně jsme hledali cestu, jak zvládnout překážky, které se během roku dětem postavily  
do cesty. Nastavovali jsme vztah s třídními učiteli, s asistenty pedagoga, s vychovatelkami školní 
družiny i s dalšími dospělými osobami. V době uzavření škol byla činnost v individuální práci přerušena, 
ale školní psycholožka na webových stránkách školy nabídla možnost dálkové práce s žáky, poskytla 
rodičům i dětem informace o možnostech krizového poradenství. Krizové poradenství na dálku 
telefonickou formou bylo využito některými rodinami.  
Školní psycholožka také řešila s dětmi výchovné problémy. Pokud byly v počátcích, řešili jsme je 
individuálně či v malých skupinkách. Většinou stačilo problém pojmenovat a pomoci dětem pochopit, 
kde je podstata problému a pomoci jim nastavit si nová pravidla chování. Pokud byl problém větší  
a vyžadoval si spolupráci rodiny a školy, tak školní psycholožka komunikovala s rodiči žáků  
a domlouvala společnou cestu při hledání vhodného řešení, doporučila vhodné výchovné přístupy. 
Určité projevy nevhodného chování vyžadovaly, aby doporučila spolupráci s dalšími odbornými 
pracovníky či pracovišti (SVP, PPP, pedopsychiatři, kliničtí psychologové, psychoterapeuti, speciální 
pedagogové, další medicínští odborníci, střediska pro práci s dětmi trpícími projevy v chování atd.) 
S těmito odbornými pracovišti školní psycholožka spolupracovala a jejich doporučení pomáhala dítěti 
zavádět i do školního prostředí ve spolupráci s rodinou, třídním učitelem, výchovnou poradkyní  
i s metodičkou prevence.  
V době uzavření škol od 11. 3. 2020 se školní psycholožka zapojila do komunikace s rodiči žáků, kteří 
měli problém s plněním úkolů distanční výuky či s připojením se na on-line výuku  
se třídním učitelem. Také se přímo účastnila doučování v on-line formě u žáků se speciálními 
potřebami. Konzultovala s třídními učiteli vzniklé náročné situace, možnosti komunikace s rodinami, 
změny přístupu k jednotlivým žákům či další případné problémy, které se v rámci distančního 
vzdělávání objevily.  
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 5.7 Údaje o žácích se speciálními vzdělávacími potřebami 
 
Hlavní cíl výchovného poradce jsme si stejně jako v minulých letech stanovili poskytovat kvalitní 
poradenské služby učitelům, žákům a jejich rodičům v následujících oblastech: 
  
- zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a mimořádného nadání  
- péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 
- komunikaci se školskými poradenskými zařízeními (KPPP, SPC, SVP HELP atd.) při zajišťování  
  podpůrných opatření 
- vysvětlení výsledků šetření školských poradenských pracovišť rodičům  
- řešení školní neúspěšnosti u dětí 
- řešení výukových problémů ve škole 
- získávání více informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízení v regionu, o jejich  
  zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žáky a jejich zákonnými zástupci 
- zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence pedagogickým pracovníkům  
  školy 
 
Naší další prioritou pro letošní školní rok byla podpora pohodového klimatu ve výchovně vzdělávacím 
procesu ve třídách, v pedagogickém sboru. Osvědčenou aktivitou jsou konzultace s rodiči žáků, kteří 
byli poprvé vyšetření v PPP. Tato jednání iniciovali třídní učitelé. K účasti si mohli přizvat členy ŠPP. 
Vždy byly s rodiči probrány výsledky vyšetření v poradně, nabídnuta a dojednána další péče ze strany 
školy. Byla to zároveň i příležitost podělit se s rodiči o kompetenci při zajištění co nejlepší péče o dítě 
s diagnostikovanými poruchami učení či chování.  
Práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami na naší škole byla vedena třídními učiteli, 
speciálními pedagogy, ve spolupráci s výchovným poradcem, školním metodikem prevence, se školní 
psycholožkou, a se školskými poradenskými zařízeními (KPPP Uherské Hradiště, SPC Uherské Hradiště, 
SPC Zlín, SPC Kroměříž) a dalšími odbornými institucemi, neurology, případně dětskými psychology   
a pedopsychiatry.  
Začátkem školního roku byla aktualizována databáze všech žáků vyšetřených v KPPP a SPC. V této 
databázi jsou hlavní závěry z vyšetření, také doporučení, jak se žáky pracovat. V průběhu roku byl 
organizovaný soubor aktualizován a vždy k dispozici vyučujícím.  
Žáci pracovali podle individuálního vzdělávacího plánu nebo byli zohledňováni dle metodického 
pokynu a doporučených podpůrných opatření.  
Počty žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (dále jen SVP) se v průběhu školního roku měnily 
v závislosti na termínech kontrolního a diagnostického vyšetření. Podle závěru z vyšetření z KPPP a SPC 
a podle podpůrných opatření 2. – 3. stupně byla žákům poskytována 1 – 2 hodiny týdně pedagogické 
intervence či speciálně pedagogická péče. Tyto hodiny byly od 12. března z důvodů uzavření škol 
v době pandemie COVID-19 přerušeny.  
Některým dětem v rámci podpůrného opatření prvního stupně byl zpracován plán pedagogické 
podpory, který byl po třech měsících vyhodnocen.  
Ve školním roce 2019/2020 na naší škole pracovalo osm asistentů pedagoga, kteří působili  
ve třídách s žáky se SVP s přiznaným podpůrným opatřením 3. stupně.  
V průběhu školního roku jsme se opět věnovali prevenci školního neprospěchu, abychom zajistili péči 
o neprospívající žáky. Také byl diagnostikován jeden žák s nadáním. V této oblasti jsme postupovali 
podle platné školní legislativy. Další oblastí řešení problémů spojených se školní docházkou byla 
zvýšená absence u dvou žáků. Ta byla řešena v součinnosti s OSPOD. Sledování a řešení problémů 
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spojených se školní docházkou spadá do oblasti práce výchovné poradkyně Mgr. Hany Somrové  
a školního metodika prevence Mgr. Magdy Kaláčové.  
K datu 18. června 2020 bylo vzděláváno 14 žáků s narušenou komunikační schopností ve dvou 
logopedických třídách zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona, jejichž nadání odpovídá zařazení 
do základní školy. Dále 25 žáků se SVP a dva žáci mají vypracován Plán pedagogické podpory, který 
bude vyhodnocen po třech měsících prezenční výuky.  
Všechna plánovaná kontrolní vyšetření ve Školských poradenských zařízeních byla z důvodu 
nouzového stavu posunuta.  
  
 
 5.8 Srovnávací práce žáků 
 
Ve školním roce 2019/2020 proběhly srovnávací práce z matematiky ve třetím ročníku. Písemnou práci 
psalo celkem 31 žáků. Ve třídě 3. A dosáhlo 93 % žáků na známku výbornou a pouze jeden žák byl 
ohodnocen trojkou. Ve třídě 3. B mělo jedničku 67 % žáků a 33 % získalo dvojku. Výsledky žáků s PO 
nebyly do statistiky započítány.  
Další srovnávací práce proběhly v rámci anglického jazyka, a to ve třetím i čtvrtém ročníku. Ze třetích 
tříd se zúčastnilo celkem 34 žáků. V testu bylo možné získat maximálně 45 bodů, což se nikomu 
nepodařilo. I přesto bylo v obou třídách nejvíce jedniček. Ve 3. B 55 % a ve 3. A dokonce 81 % žáků. U 
čtvrťáků se zúčastnilo písemné práce celkem 35 žáků. Zde se plného počtu bodů podařilo dosáhnout 
jednomu žákovi ze 4. A. Na výbornou napsalo práci 37 % žáků, chvalitebně bylo ohodnoceno 26 % žáků 
a známku dobře získalo 37 % žáků. Ve 4. B bylo klasifikováno 44 % žáků jedničkou, 13 % žáků dvojkou, 
38 % žáků trojkou a jeden žák čtverkou. Známkou nedostatečně nebyl ohodnocen nikdo.  
Z důvodu omezení prezenční výuky v letošním roce neproběhla mezinárodní soutěž Matematický 
klokan, ani další naplánované srovnávací testy v rámci školy. U všech provedených srovnávacích testů 
se potvrdilo, že výsledky ve vzdělávání jsou mezi paralelními třídami srovnatelné.  
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6. ÚDAJE O PREVENCI RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ 
 

Školní metodik prevence (ŠMP) během školního roku důsledně realizoval Minimální preventivní 
program (MPP), jenž přispěl k prevenci rizikového chování a minimalizaci rizikových projevů chování. 
Podporoval zdravý životní styl a pozitivní sociální chování u žáků. Úzce spolupracoval se školním 
poradenským pracovištěm (ŠPP), pedagogy, dalšími zaměstnanci školy a externími organizacemi. 
Ukončil specializační studium ŠMP ve společnosti MADIO Zlín. Součástí MPP byla pravidelná činnost 
školního psychologa v jednotlivých třídách, jejíž těžiště představovala skupinová práce s kolektivem  
a vztahy v rámci tříd, případně krizové intervence. Výskyt rizikových projevů chování byl ihned řešen 
třídním učitelem ve spolupráci se ŠPP. 
 
V 1. čtvrtletí byla realizována řada aktivit přispívajících k primární prevenci rizikového chování u žáků. 
Byl vypracován nový MPP na školní rok 2019/2020, jehož součástí byl Školní program proti šikanování. 
Vyhodnocení MPP za školní rok 2018/2019 bylo provedeno online systémem SEPA, který nově 
zahrnoval i plán preventivních aktivit na školní rok 2019/2020. Uskutečnily se adaptační programy pro 
třídy 1. ročníku. ŠMP se zúčastnil pracovního setkání ŠMP v Krajské pedagogicko-psychologické 
poradně v Uherském Hradišti, konference DDM Šikula Uherské Hradiště a Informačního centra pro 
mládež Uherské Hradiště „Kyberšikana a bezpečnost dětí a mládeže v online-světě“ a krajské 
konference k primární prevenci rizikového chování ve Zlíně „Právní instrumenty v oblasti primární 
prevence.“ Žáci 5. ročníku navštívili v rámci prevence požární ochrany a ochrany obyvatelstva stanici 
Hasičského záchranného sboru v Uherském Hradišti. V 5. ročníku dále proběhl třídní preventivní 
program „Bezpečně po síti“ zaměřený na nebezpečí v internetovém prostředí a kyberšikanu. Zákonní 
zástupci žáků byli informování o probíhajících akcích zaměřených na nebezpečí internetu a kyberšikany 
v Uherském Hradišti. Ve všech ročnících školy byla důsledně realizována dopravní výchova. Uskutečnily 
se akce a projekty, které v rámci nespecifické prevence rovněž přispěly k prevenci rizikového chování 
(např. Atletická olympiáda, Drakiáda, Školní zahrada jako místo pro poznání, Uspávání broučků, Škola 
v přírodě pro 4. ročník). Větší část žáků začala navštěvovat školní zájmové kroužky, které také přispěly 
k aktivnímu trávení volného času a podporovaly zdravý životní styl.  
 
Ve 2. čtvrtletí proběhla ve 4. ročníku výuka dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti.  
Ve 2. ročníku byl realizován hasiči Hasičského záchranného sboru Zlínského kraje program prevence 
požární ochrany a ochrany obyvatelstva „Hasík“. Velký důraz byl stále kladen na provádění specifické 
všeobecné a selektivní primární prevence v oblasti bezpečného chování v online prostoru, 
počítačových her a kyberšikany. Pro 4. ročník byl určen program metodika prevence KPPP Zlín „ONLINE 
ZOO“, který žáky seznámil se základy bezpečného chování na internetu a jeho možnými riziky. Žáci  
5. ročníku zhlédli ve Slováckém divadle představení „Play the game“ divadla Lampion Kladno zaměřené 
rovněž na prevenci rizikového chování v této oblasti. Uskutečnily se další akce a projekty, které v rámci 
nespecifické prevence přispěly k prevenci rizikového chování (např. Mikulášský Dalton, První krůčky  
k podnikání, vánoční vystoupení). 
 
Ve 3. čtvrtletí proběhly plánované preventivní aktivity pouze do 11. 3. 2020. Škola byla kvůli 
koronavirové epidemii uzavřena a všem žákům byla zakázána osobní přítomnost ve škole. Do té doby 
proběhl v 5. ročníku preventivní program Policie ČR „Bezpečné chování na internetu“. Na webových 
stránkách školy byl zveřejněn dokument určený pro zákonné zástupce „Jak ve škole poznáme…“  
reagující na časté hraní počítačových her některých žáků nebo trávení hodně času na sociálních sítích 
a upozorňující na možná nebezpečí tohoto jednání. Žáky 2. ročníku navštívila tisková mluvčí Policie ČR 
z Uherského Hradiště s preventivním programem „Policista je náš kamarád“. Uskutečnily se některé 
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další akce a projekty, které v rámci nespecifické prevence přispěly k prevenci rizikového chování (např. 
Přehlídka dětských recitátorů, Zazpívej slavíčku, představení Slováckého divadla, Barevný týden). Škola 
zahájila od 12. 3. 2020 distanční výuku, jejíž součástí byla vedle dalších vzdělávacích aktivit pravidelná 
online výuka prostřednictvím aplikací zoom, skype apod. Pedagogové a členové ŠPP aktivně navazovali 
kontakty s žáky a zákonnými zástupci. Školní psycholožka jim nabídla pomoc při zvládání této 
výjimečné a náročné situace.  
 
Ve 4. čtvrtletí nemohly být realizovány plánované preventivní aktivity a projekty z důvodu trvajícího 
uzavření školy. Od 25. 5. 2020 byla obnovena prezenční výuka. Do školy se však vrátila jen malá část 
žáků, většina pokračovala až do konce školního roku v distančním vzdělávání. Pedagogové uplatňovali 
doporučení ŠPP pro úspěšný návrat žáků do školy a zvládnutí psychicky náročného období. Totéž platilo 
i pro žáky v domácí výuce. Důraz byl kladen na prevenci rizikového chování v online prostředí. Distanční 
výuka měla vedle pozitivních dopadů i negativní. Trávení více času u počítačů, telefonů mohlo vést  
ke zvýšenému vystavení online rizikům – například online zraňujícím obsahům a nenávisti, kyberšikaně, 
problémům s osobními daty či k nadměrnému užívání technologií, vzniku online závislosti  
na počítačových hrách. Preventivní aktivity v této oblasti budou proto v zesílené míře pokračovat i dále. 
Ve školním roce mírně narůstal počet projevů rizikového chování u žáků řešených školou, dalšími 
institucemi a orgány státní správy. Dlouhodobě bylo řešeno záškoláctví žákyně 5. ročníku a rizikové 
chování zahrnující více forem u žáka 1. ročníku. Výskyt nevhodného chování žáků (např. špatné vztahy 
mezi žáky, vulgarismy), které by mohlo přerůst v rizikové, byl vždy ihned řešen třídními učiteli  
ve spolupráci se ŠPP. Žádné takové chování nepřerostlo ve sledovaném období do některého z typů 
rizikového chování. U žáka 4. ročníku se řešilo nedostatečné dodržování hygienických zásad a jeho 
nevhodné chování. Ve 3. ročníku se řešilo opakované rizikové chování žáka (vulgarismy, agresivní 
chování).  
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7. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

  
POČET ÚČASTNÍKŮ NÁZEV AKCE 

1 
Specializační studium školního metodika 
prevence 

1 
Studium výchovného poradenství v rámci 
celoživotního vzdělávání 

1 Nové financování 

1 
Kyberšikana a bezpečnost dětí a mládeže  
v on-line světě  

1 
Právní instrumenty v oblasti primární prevence 
rizikového chování  

1 
Metodické setkání vyučujících AJ 1.stupně  
a MŠ 

1 Agresivní žák ve třídě 

1 Jak lépe učit ČJ ve 2. a 3. třídě 

1 
Inkluzivní vzdělávání žáků s poruchou 
autistického spektra v ZŠ 

2 Jak si poradit se slovní zásobou v angličtině 

1 Kritické myšlení ve čtení a psaní 

1 Celoroční kurz anglického jazyka 

1 
Typologie MBTI 1- sebepoznání a spolupráce 
 v týmu 

1 Kurz anglického jazyka 

1 Podpora učitelských dovedností 

1 Psycholožka….. 
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8. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

8.1 Soutěže, olympiády, přehlídky s postupovými místy 

 

SOUTĚŽ 

 

Počty účastníků 

Školní kolo 
Okresní 

(okrskové)kolo 
Krajské kolo Celostátní kolo 

Matematická olympiáda 3 2 - - 

Matematická soutěž 
Pythagoriáda 

19 5 - - 

Zazpívej, slavíčku 25 2(4) - - 

Recitační soutěž 41 2(5) - - 

Komentář k tabulce:  
Matematická olympiáda – 1. místo v okresním kole  
Pythagoriáda; Zazpívej, slavíčku – okresní kolo se nekonalo z důvodu uzavření škol 
Recitační soutěž – krajské kolo se nekonalo z důvodu uzavření škol 
 
Matematická olympiáda 
Této matematické soutěže se zúčastnili tři žáci 5. A, kteří během podzimu zpracovávali školní kolo.  
Do okresního kola pak postoupili dva žáci. Velký úspěch se podařil jednomu z nich, neboť skončil 
s plným počtem dosažených bodů na 1. místě okresního kola. Matematickou olympiádu pořádají 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jednota českých matematiků a fyziků a Matematický 
ústav Akademie věd České republiky. Soutěž organizují ústřední, krajské a okresní komise MO. Školní 
kolo obsahovalo 6 zadání, okresní pak 3 úkoly, jejichž řešení musela být vypracována tak, aby bylo 
možno sledovat myšlenkový postup, tedy podrobně vysvětlit, jak řešitelé uvažovali. Hodnotí se nejen 
výsledek, ke kterému se dojde, ale hlavně správnost úvah, které k němu vedly. Tato zkušenost jistě 
napomůže našim žákům při jejich dalším studiu. 

 

8.2 Soutěže a přehlídky bez postupových míst 

SOUTĚŽ POČET ŽÁKŮ 

Addamsovi na Buchlově 70 

Zpěváček Slovácka 3 

Dětská poezie ve fotografii 97 

Komentář k tabulce:  
Addamsovi na Buchlově  - vítěz veřejného internetového hlasování (tým třídy 2. C) 

 - hodnocení odborné poroty - týmy - 1. místo 
 - hlasování odborné poroty – jednotlivci – 1. místo, 2. místo, 3. místo. 

Píšu povídky, píšu básně…tentokrát na téma Labyrint světa, Komenský a ráj knížek 
     - literární soutěž knihovny B. B. Buchlovana v Uherském Hradišti 
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Vánoční čas - výtvarná soutěž vyhlášená městem Uherské Hradiště, vybrané obrázky žáků 
byly ve 3D projekci promítány na kostel Františka Xaverského při slavnostním 
rozsvěcení vánočního stromu 

 

Addamsovi na Buchlově 
Naše škola se zúčastnila 11. kola dětské kreativní soutěže PeckaFilm s názvem Addamsovi na Buchlově, 
kterou pořádalo kino Hvězda Uherské Hradiště. Do soutěže jsme se zapojili s velkým množstvím 
podařených výtvarných prací různých technik, které vznikaly v hodinách výtvarné výchovy. Děti využily 
ve svých dílech nejen bezmeznou fantazii, ale mohly pracovat různými technikami, což umožnilo 
volnost v jejich kreativitě. Naše škola se podle hodnocení odborné poroty umístila v kategorii 
jednotlivců na 1., 2. a 3. místě a v kategorii týmů na 1. místě. Ve veřejném internetovém hlasování 
zvítězil tým třídy 2. C. Vyhlášení výsledků soutěže proběhlo ve slavnostním duchu v sále kina Hvězda, 
v jehož foyer byly všechny práce vystaveny. 

 

 

8.3 Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy  

KULTURNÍ A VÝTVARNÉ AKCE 

Adaptační setkání 

Třetí třídy poznávají Uherské Hradiště 

Projektový den – Jan Amos Komenský 

Besedy v knihovně B. B. Buchlovana 

Zaměřeno na stromy 

Kino Hvězda, filmové představení – Pohádky naruby, Hodinářův učeň 

Třeťáci v Galerii Slováckého muzea 

Projektový den – Od Adventu po Tři krále 

Play the game – divadelní představení ve Slováckém divadle 

Karneval na ledě 

Exkurze do zákulisí Slováckého divadla 

Šašek Franta a klaun Pepe aneb se smíchem je vždycky lépe – klauniáda s herci Slováckého divadla 

Nůše pohádek Boženy Němcové – ŠD 

Táborák - SRPDŠ 
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Třetí třídy poznávají Uherské Hradiště 
Poznat lépe město, ve kterém žijeme, se vydali třeťáci na konci září a v rámci výuky prvouky společně 
prozkoumali Uherské Hradiště. Nejdříve navštívili městský úřad, kde se dozvěděli, o co všechno se lidé 
na tomto úřadu starají. Jednu ze zastávek tvořila matrika, kde paní matrikářka ukázala dětem matriční 
knihy, vysvětlila, k čemu slouží a kdo z dětí se v nich může najít. Na radnici si žáci prohlédli krásné 
prostory obřadní síně a vyslechli zajímavé povídání o této budově. Pak už školáci žasli nad expozicí 
města UH v Jezuitské koleji, která je doslova okouzlila úžasně zpracovanými informacemi. Poslední 
etapou poznávání našeho města byla zábavná „Hradišťská hledačka“. Po jejím projití a vyluštění 
tajenky si mohli malí objevitelé za své snažení vyzvednout poklad. Třeťáci získali také spoustu nových 
informací o Uh. Hradišti, na které museli přijít i sami. 
Další etapou tohoto projektu byla listopadová návštěva krásné budovy Galerie Slováckého muzea. Tady 
se žáci chtěli dovědět, k čemu tato růžová stavba s bohatou minulostí slouží dnes. Tématem 
navštíveného výukového programu byla krajina. Žáci si povídali s paní lektorkou o svých představách 
krajiny, pocitech a prohlédli si různá výtvarná zpracování tématu. Také se dověděli, jaká jsou pravidla 
slušného chování v galerii nebo na výstavě, co jsou to expozice a nechybělo ani výtvarné tvoření. 
Třeťáci prožili v historických prostorách příjemné, inspirující chvíle a uvědomili si, že výtvarné umění 
také přispívá ke krásám našeho života. 
 
Projektový den  – Jan Amos Komenský 
Ve spolupráci s lektorem muzea JAK v Uherském Brodě prožili žáci 5. A netradiční dopoledne. Děti  
se seznámily pomocí vlastní tvorby pomůcek, vyhledáváním a zpracováním informací, výsledky ankety 
a vzájemnou spoluprací, s životem a dílem J. A. Komenského. Ve skupinách tvořili žáci vlastní ilustrace 
Orbis Pictus, které prezentovali ostatním spolužákům, dověděli se, jak dříve fungovala škola, soutěžili 
při hře - Po stopách Komenského po světě. Projektovému dni předcházela anketa, kdy se členové 
jednotlivých týmů ptali spolužáků, ale i zaměstnanců školy, na otázky spojené s JAK. Tuto anketu pak 
společně zpracovali  a zjistili, že ani pro malé školáky není dílo Komenského neznámé. Výsledky jejich 
projektu si všichni žáci i rodiče měli možnost prohlédnout na nástěnkách u šaten a rozšířit si tak své 
vědomosti o této slavné osobnosti našeho regionu. 

Zaměřeno na stromy 
V říjnu se p. učitelka Tomaňová  se svojí třídou 3. B zaměřila na stromy, stejně jako většina milovníků 
přírody. Během projektu ,,Zaměřeno na stromy“ vyrazili navštívit Muzeum luhačovického zálesí 
v Luhačovicích. Cestou stihli získat a zapsat ještě spoustu informací o dopravě, přestupech, délce cesty 
a probíhajícím provozu.  V muzeu se žáci zúčastnili programu léčivé stromy, seznámili se s dřevinami 
rostoucími v našem bezprostředním okolí a jejich léčivými účinky. Dozvěděli se, jak se tyto stromy 
využívají v lidovém léčitelství i v moderní medicíně. Kromě toho se žáci dozvěděli spoustu zajímavostí 
o stromech např. jak se stromy dorozumívají nebo kdo je jejich největší nepřítel. Mohli si ohmatat 
různé kůry, plody jednotlivých stromů, kašírovali listy i méně známých stromů, jako je např. Jinam 
dvoulaločný a ochutnali čaje z některých léčivých stromů. Své získané vědomosti mohli žáci využít další 
den ve skupinové práci, kde si vše ještě zopakovali a více utvrdili. V tento den pokračování projektu  
se více ponořili do hloubky stromu, dozvěděli se, jak strom dýchá, čím přijímá živiny a proč je pro nás 
tak důležitý. Vše uzavřela projekce o největších a nejzajímavějších stromech světa. 
Žáci si tyto dny užili a své vědomosti budou umět v budoucnu použít. 
 
Projektový den – Od Adventu po Tři krále 
První prosincové úterý prožili páťáci už v téměř vánoční atmosféře. Na tento projektový den se děti 
připravovaly samostatně nebo ve dvojicích - každý dostal od třídní učitelky za úkol zpracovat jedno 
téma, související s oslavou nejkrásnějších zimních svátků. Jak, to už bylo na každém. Někdo volil 
"referát" na papíře s obrázky, někdo se pustil do prezentace na interaktivní tabuli, proběhly dokonce 
 i soutěže a kvíz, ale hlavně si všichni užili pěkný den a dověděli se zase nějaké nové informace. Celou 
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atmosféru si žáci společně osladili dobrotami a voňavým čajem. Začali obdobím adventu, seznámili  
se se sv. Barborou, Lucií, Mikulášem i Štěpánem, poslechli si příběh Ježíše. Nechyběla ani historie 
zdobení vánočního stromečku, tradiční jídla u nás i ve světě, vánoční zvyky, obyčeje a koledy. Celé 
putování jsme ukončili  oslavou Nového roku a příchodem Tří králů a neodmyslitelnými vánočními 
pohádkami. Cílem projektu bylo upevnit v dětech tradice a historii tohoto svátečního období  
a prakticky umět třídit, zpracovat a předat získané informace ostatním spolužákům. 
 
Šašek Franta a klaun Pepe aneb se smíchem je vždycky lépe 
Ve čtvrtek 6. února čekala na děti klauniáda s pohádkovým příběhem s názvem Šašek Franta a klaun 
Pepe aneb se smíchem je vždycky lépe v podání herců Slováckého divadla – Davida Vackeho a Davida 
Vaculíka. Oba klauni – každý sám – přišli na jeviště zahrát dětem pohádku. Že se ale na jevišti sejdou 
dva, to Franta ani Pepe netušili. Aby všechno dobře dopadlo, museli do nečekané zábavy zasáhnout 
 i malí diváci, kteří si to náležitě užili. Představení se odehrálo v Kulturním domě v Mařaticích a starší 
žáci měli po jeho skončení možnost si s herci povyprávět.  
 
Nůše pohádek Boženy Němcové 
V měsíci únoru se děti školní družiny věnovaly spisovatelce Boženě Němcové, se kterou podnikly výlet 
do světa jejích nejznámějších pohádek. Při společných četbách jsme objevovali kouzlo klasických 
pohádek a u mnohých z nich děti teprve zjišťovaly, že je jejich autorkou právě Božena Němcová.  
Ze známých pohádek jako například Zlatovláska, Čertův švagr, Čert a Káča nebo Hloupý Honza, si děti 
vybraly svou nejoblíbenější a výtvarně zpracovaly libovolnou technikou. Do kreslení obrázků se zapojili 
také žáci v rámci výuky výtvarné výchovy a ty nejzdařilejší byly předány do knihovny v Mařaticích. Plnou 
„nůší pohádek“ jsme tak oslavili 200. výročí od spisovatelčina narození.  
 

OSTATNÍ AKCE 

Atletická olympiáda škol 

Pádlování v Ostrožské Nové Vsi 

Preventivní program dentální hygieny – Zdravé zuby 

Pod olympijskými kruhy 

Drakiáda 

Exkurze na stanici Hasičského záchranného sboru v Uherském Hradišti 

Uspávání broučků – ŠD 

Bezpečně po síti 

Druháci na Rochusu 

Zdobení vánočního stromečku – ŠD 

Mikulášská obchůzka 

Vánoční rolničky 

Preventivní výchovné programy ve spolupráci s Policií ČR. 
Kyberšikana – bezpečné chování na internetu, Policista je náš kamarád 
Zpívání Mařaťánku u vánočního stromu 
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Dopravní výchova – výuka žáků 4. ročníků na dopravním hřišti 

Plavecký výcvik 

Bruslení žáků 

Den otevřených dveří 

Preventivní výchovný program ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem: Hasík 

Preventivní výchovné programy ve spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou: 
Online ZOO – základy bezpečného chování na internetu 
Bubnování na djembé 

Turnaj v Člověče, nezlob se! – ŠD 

Slavnost slabikáře 

Škola v přírodě – Sluňákov 

Sběr starého papíru 

Miniškolička 

Ovoce do škol 

Mléko do škol 

Atletika pro děti do škol 

Sazka Olympijský víceboj 

 

Sportovní školní projekty 
Ve školním roce 2019 - 2020 byla škola přihlášena do dvou celostátních projektů, Sazka Olympijský 
víceboj a Atletika do škol. Oba projekty organizuje Český atletický svaz. V Olympijském víceboji byly 
sportovní aktivity zaměřeny na plnění osmi různých pohybových aktivit s následným celkovým 
individuálním vyhodnocením a možností dalšího uplatnění v některém sportovním oddíle nebo 
zájmovém kroužku. Z důvodu přerušení prezenční výuky se nepodařilo všem žákům splnit stanovené 
disciplíny. Projekt Atletika do škol podporuje zábavným způsobem sportování. Každá třída si plní 
měsíční pohybové aktivity, které jsou zaznamenány do Školního atletického diplomu. V září 2019 jsme 
zorganizovali, na stadionu D. Zátopkové v Uherském Hradišti, Atletickou olympiádu se ZŠ Jarošov. Tato 
sportovní akce má také za cíl rozvíjet i kamarádské vztahy mezi žáky obou škol. Tímto děkujeme městu 
Uherské Hradiště za poskytnutí sportovního areálu a finanční dotaci k realizaci akce.  
 
Škola v přírodě - Sluňákov 
Třídy 4. A a 4. B naší školy strávily týden v Litovelském Pomoraví. Sluňákov je ekologické centrum, které 
pořádá pobytové programy s přírodovědnou tématikou. Výukový program Zelený ostrov vtáhl žáky  
na ostrov Krakatoa, který byl poničen výbuchem sopky a postupně se na něm objevoval nový život. 
Díky tomuto programu získali žáci aktivním učením spoustu poznatků o rostlinách a živočiších, 
vyzkoušeli si chemický pokus a radost z vydařeného pokusu neznala mezí. Putování lužními lesy, sbírání 
semínek všech možných rostlinných druhů a jejich určování pomocí lupy žáky tak bavilo, že ukončit 
tuto činnost bylo pro lektorky velmi náročné.  Podařilo se jim sestavit botanický atlas během expedice 
v okolí areálu Sluňákov. Svůj strach a obavy mohly děti překonat na noční stezce odvahy, která  
je zavedla do tajemné Sluneční hory snů. První vodácký prožitek si vyzkoušely plavbou na raftech 
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v nedalekém rybníce. Areál je vyzýval ke každodennímu sportování na venkovním hřišti, kde trávily svůj 
volný čas raději než v pokojích či hernách. Děti po většinu času pracovaly ve skupinách, tím se naučily 
vzájemně si naslouchat, radit si, povzbuzovat se a pomáhat si.  Během pobytu si sepsaly deníky zážitků, 
aby se s nimi mohly pochlubit spolužákům v Mařaticích.    
 
Pod olympijskými kruhy 
Projektové dny pro žáky 5. A byly inspirovány letními olympijskými hrami 2020 v Tokiu. Každý 
projektový den proběhl ve znamení jednoho olympijského kruhu. Žáci se seznámili se sporty, sportovci, 
historií i geografií daného světadílu. Sami prezentovali své práce ve třídě. Doprovodným prvkem bylo, 
že třída vždy v projektovém dnu přišla do školy v odpovídající barvě světadílu. Výjimkou byl první 
projektový den, který byl převážně sportovní a bílá barva charakterizovala „fair play“  
a základní myšlenky OH. Z celkového počtu šesti dnů, byly realizovány kvůli uzavření škol pouze čtyři 
dny  - bílá, černá, modrá  a žlutá. Kromě sportovních aktivit zasáhl projekt do všech oblastí vzdělávání. 
Pravidelně byla také využívána nová počítačová učebna, jak na prezentace, tak na vlastní práci při 
vyhledávání a třídění informací. Součástí projektu byla i v rámci barev Asie beseda o Vietnamu  
se studentkou, která tuto zemi navštívila a dětem připravila poutavé vyprávění, promítání a soutěže.  
 
Uspávání broučků 
V rámci projektu školní družiny se v posledním říjnovém týdnu pustila všechna oddělení do tvorby 
broučků. Pod vedením paní vychovatelky příslušného oddělení se tvořilo z papíru, vlny, látek, kamínků, 
plstěných kuliček, plyšových drátků a také z keramické hlíny. Aby se broučkům dobře usínalo, bylo 
nutné jim vyzdobit také lucerničku a zazpívat ukolébavku pro ničím nerušený zimní spánek. Dětská 
fantazie často nebrala konce, a tak se mnohdy stalo, že broučci odcházeli s dětmi místo spánku domů. 
 
Zpívání Mařaťánku u vánočního stromu 
Poslední předvánoční týden jsme, společně s Mařaťánkem a posilou ze čtvrté třídy, měli vystoupení  
na Masarykově náměstí v Uherském Hradišti. Děvčata za doprovodu houslí zazpívala několik vánočních 
koled. Odměnou za náročnou přípravu nebyla jen pusa ulepená od trdelníku, ale zejména veliké 
obecenstvo a bouřlivý potlesk po našem vystoupení. 
 
Turnaj v Člověče, nezlob se! - ŠD 
Ve čtvrtek 23. ledna 2020 se ve školní družině konal turnaj ve hře Člověče, nezlob se. byla velká Všichni 
hráči bojovali s velkým zaujetím, a proto byly všechny souboje velmi dramatické a turnaj byl napínavý 
až do samého konce. Hrálo se vyřazovacím způsobem. Děti si odnesly diplom za účast a vítězové kromě 
toho dostali i malou odměnu. Cílem akce bylo podnítit v dětech přirozenou touhu po hře, zvládat své 
emoce a v neposlední řadě umět zvládat prohru. 
 
Miniškolička 
Ve středu 19. února 2020 odpoledne zavítali do naší školy budoucí prvňáčci, aby si na vlastní kůži 
vyzkoušeli, jak to vypadá v „opravdové“ škole. Tentokrát musely děti pomoci kouzelníkovi Slovomelovi 
najít ztracená písmenka. Všechny děti se s chutí zapojily do připravených činností, ať už to bylo 
hláskování jména, určování počtu slabik ve slově, hraní didaktických her, či úkoly z matematiky. 
Ztracená písmenka se tak budoucím školákům podařilo opravdu najít. Možná i díky tomu, že jim 
pomáhala moudrá sova Róza.  
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 8.4 Celoškolní projekty  

NÁZEV PROJEKTU 

Školní zahrada jako místo pro poznání 

První krůčky k podnikání 

Barevný týden 

 

 

Školní zahrada jako místo pro poznání 
V naší školní zahradě roste spousta stromů. Jejich kořeny jsou propleteny ke všem dětem a místo mízy 
v nich proudí dobré skutky. Aby neuschly a měly sílu, čerpají vláhu z naší kašny příběhů… Výtvarný  
a literární projekt byl zaměřen na kašnu v naší školní zahradě. Během výuky v měsíci říjnu mohli žáci 
vytvořit povídky, básničky, prostorová díla, modely z různých materiálů, koláže či společné výkresy. 
Pozornost se měla zaměřit na kašnu a její nové uplatnění v zahradě jako pítko pro ptactvo, místo pro 
setkávání a plnění dobrých skutků… Všechny práce jsme vystavili na spojovací chodbě naší školy. 
V rámci třídních schůzek je mohli rodiče a prarodiče zhlédnout. 
 
Žijeme ve školní zahradě  
je název projektu, na kterém jsme společně se zahradními architekty začali pracovat zatím v teoretické 
rovině. Uvědomujeme si, že naše školní zahrada by měla plnit další nové funkce právě v době, kdy se 
děti minimálně dostávají do kontaktu s přírodou. Školní zahrada je místem, kde lze pozorovat přírodní 
děje, kde lze experimentovat, získávat zručnost a dovednost. Naším cílem bylo vytvořit zahradu, která 
je využitelná k výuce mnoha vyučovacích předmětů, napomáhající žákům k získání znalostí na 
základě vlastní prožité zkušenosti a pozorování. Novým trendem je zahrada využitelná k aktivitám dětí 
školní družiny, zahrada jako zdroj přírodního materiálu využitelného pro výuku. K cíli nás vedla hlavně 
snaha ke zlepšení kvality učení, ale i nutnost zakomponovat prvky sloužící k nestrukturované výuce, 
relaxaci a odpočinku. V současné době je naše zahrada velmi dobře udržována. Ale základem by měly 
být inspirativní prvky přírodní zahrady, jako jsou např. kamenná bylinná spirála, vyvýšené záhony 
k pěstování jednoletých bylin, relaxační vrbové teepee, květnatá louka, hmatová stezka, xylofony, 
sluneční hodiny, hmyzí domečky, dřevěné podium s lehátky a houpacími sítěmi. Naši žáci by měli mít i 
možnost vyzkoušet  si vypěstovat zeleninu nebo ovoce. Založit si kompost, zdokonalit  si základy 
zahradničení nebo zhotovení ptačí budky či pítka. V tomto školním roce se nám nepodařilo náš rozsáhlý 
projekt zrealizovat z důvodu vyčerpání financí dotační výzvy MŽP. 
 
První krůčky k podnikání 
V úterý 17. prosince 2019 ve škole proběhl celoškolní jarmark, kterému předcházelo vánočně laděné 
vystoupení Mařaťánku a žáků druhé a třetí třídy. 
Před zahájením však museli žáci vykonat spoustu práce. Nejdříve si každá třída vybudovala firmu, které 
vymyslela jméno a logo. Dlouho se ve třídách diskutovalo o tom, čím se vlastně   firma bude   zabývat,  
jaký sortiment bude vyrábět. Vypočítat vstupní náklady, stanovit cenu výrobků a zvolit vhodnou 
strategii prodeje nebylo vůbec jednoduché. Děti si však pod skvělým vedením paní učitelek a pana 
učitele se vším hravě poradily. V nabídce nechyběly drobné dárečky, výrobky ze dřeva, papíru, korálků, 
přírodnin, ale také výborné sladké a slané pochoutky. Každý si v bohaté nabídce vybral to nejlepší.  
O tom, že se dětem jarmak opravdu vydařil, svědčí, že nikomu nezůstaly žádné výrobky a všechny třídy 
mohly za vydělané peníze zhlédnout filmové představení.  
To vše mohlo proběhnout díky podpoře SRPDŠ, které darovalo vstupní kapitál, aby firmy mohly 
vzniknout, ale především díky paní učitelkám a panu učiteli, kteří dětem s podnikáním pomohli.  
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Barevný týden 
V týdnu od 17. února do 21. února 2020, kdy je ještě smutno a po barvách jara ani památky, jsme 
připravili pro své žáky a pedagogy týden ve znamení barev. Každý den měl přidělenou jednu barvu, 
kterou všichni ráno oblékli a přišli do školy. V pondělí jsme zavzpomínali na končící zimu a připomněli 
si první jarní květiny  - sněženky. Žlutým úterým děti uvítaly jarní sluníčko a snažily se přivolat petrklíče, 
podběl i pampelišky. Ve středu se celá škola zazelenala a ve čtvrtek jsme si přivolali jasně modrou 
oblohu bez mráčků a přišli v modrém. Pátku vládla červená barva. Barevného týdne se zúčastnili nejen 
žáci školy, ale i děti z mateřské školy a všichni zaměstnanci. Dokonce i ve školní jídelně převládala jídla 
v barvách pro daný den. 

Zapojení do mezinárodních projektů 
Projekt: Jazykové kompetence na Základní škole T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice 
Program: Erasmus+ 
Ve školním roce 2019/2020 byl úspěšně ukončen mezinárodní projekt „Jazykové kompetence  
na Základní škole T. G. Masaryka, Uherské Hradiště – Mařatice“ v programu Erasmus+. Jeho cílem bylo 
připravit se na inovaci výuky anglického jazyka rozvojem jazykových kompetencí našich pedagogů  
a modernizací metodiky výuky v souvislosti s  výstavbou nové ICT učebny ve škole. Maximálně a plně 
rozvíjet potenciál našich žáků s ohledem na jejich věk a nadání, nabídnout jim nové atraktivní  
a efektivní metody práce i s využitím ICT. V rámci projektu byly realizovány vzdělávací mobility dvou 
pedagogů zaměřené na zvýšení jazykových kompetencí a na nové metody práce s žáky na prvním 
stupni základní školy. V jazykové škole Lake School of English in Oxford ve Spojeném království Velké 
Británie a Severního Irska pedagogové absolvovali jazykové kurzy Intensive General English Course  
a Creative Teaching in the Primary English Language Classroom. Projekt za finanční podpory Evropské 
unie přispěl ke zlepšení úrovně výuky cizích jazyků na naší škole.  
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9. ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
Organizace v hodnoceném období dosáhla zlepšený hospodářský výsledek ve výši 218 583,20 Kč.  
Hospodářský výsledek v uvedené výši byl dosažen úsporou nákladů hlavní činnosti (spotřeba energií), 
provozováním doplňkové činnosti (zejména hostinské činnosti školní jídelny) a úsporou nákladů 
zahraničního grantu Erasmus.  
V hodnoceném období byla provedena modernizace PC učebny v celkové hodnotě 3 595 008,88 Kč. 
Tato akce byla realizována a financována prostřednictvím zřizovatele.  
Škola realizovala několik investičních akcí – zakrytí rekuperačních jednotek v budově školy, pořízení 
vstupního bezpečnostního systému, provedení stavebních úprav pro rozšíření počtu tříd a vybudování 
parkovacích míst v areálu školy.  
V lednu 2019 jsme ukončili realizaci projektu z operačního programu MŠMT Výzkum, vývoj a vzdělávání 
– Šablony I a zahájili realizaci projektu Šablony II. Projekt bude realizován v průběhu let 2019 až 2021. 
Škola obdržela finanční prostředky na realizaci projektu ve výši 1 137 194,00 Kč. 
V září 2019 byla ukončena realizace projektu Jazykové kompetence na Základní škole T. G. Masaryka, 
Uherské Hradiště v rámci programu Erasmus+. Na realizaci jsme obdrželi grant ve výši 6 934,00 EUR. 
Projekt byl realizován od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019. Závěrečná zpráva byla schválena.  
 

9.1 Příspěvek zřizovatele na provoz, průtokové dotace  
 

Příspěvková 
organizace 
(tis. Kč) 

Vlastní činnost Příspěvek/transfer Výsledek Investiční 
dotace 

Závazné ukazatele nákladů 

Výnosy Náklady Zřizovatel Stát, kraj, 
EU, /přímo 

Mzdy Energie Opravy Ostatní 
provoz 

Transfer 
přímo/ 
město 

Schválený 
rozpočet 

1 662,3 18 627,7 1 441,7 15 523,7 0,00 0,00 394,9 540,1 133,2 2 035,8 15 523,7 

Změny 
rozpočtu ze 
strany 
zřizovatele 

   1 137,2  800,00    1 137,2  

Změny 
rozpočtu ze 
strany p. o.  

445,3   -758,4   -80,4  118,8 -351,5  

Změny 
rozpočtu  
ze strany 
ostatních 
poskyt. 

   152,4 

1 142,3 

 

      152,4 

1 142,3 

 

Upravený 
rozpočet 

2 107,6 20 746,5 1 441,7 17 197,2 0,00 800,00 314,5 540,1 252,0 2 821,5 16 818,4 

Skutečnost 2 069,0 20 488,9 1 441,7 17 196,8 218,6 800,00 301,2 408,5 236,4 2 724,6 16 818,2 
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9.2 Dotace na přímé náklady ve vzdělávání – Zlínský kraj: Kč 13 924 823,20  
 
  Rozpočet – rozpis ukazatelů v Kč 

 OON – ostatní osobní náklady 
 ONIV – ostatní neinvestiční výdaje 
 
V průběhu hodnoceného období bylo provedeno 8 úprav rozpočtu závazných ukazatelů rozpočtu. 
Schválený rozpočet nebyl stanoven.  
 
Z celkové částky byly poskytnuty účelové prostředky: 
-  Projekt OP VVV – Výzva 63 – UZ 33063 – rozpočet ve výši 1 137 194,00 Kč 
-  Podpůrná opatření (orientačně) – rozpočet ve výši 3 385 223,00 Kč 
- Rozvojový program „Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagogických  
    pracovníků mateřských, základních a středních škol“ – rozpočet ve výši 238 659,00 Kč 
 
 
9.3 Ostatní dotace poskytnuté přímo do rozpočtu příspěvkové organizace 
 
Dotace od Úřadu práce České republiky, Kontaktního pracoviště Uherské Hradiště na dotovaná 
pracovní místa ve výši 152 421,00 Kč. Dotace byly poskytnuty na základě dohod o vytvoření pracovních 
příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního 
rozpočtu a Evropského sociálního fondu.  
 

9.4 Výnosy a náklady hlavní činnosti 
 Přehled čerpání energií v roce 2019 

NÁKLADY ROZPOČET SKUTEČNOST ČERPÁNÍ (%) 

elektřina 176 000,00 163 068,64 92,65 

voda   105 000,00 94 920,10 90,40 

teplo 240 000,00 137 345,81 57,22 

celkem 521 000,00 395 334,55 75,88 

Náklady na opravy a údržbu majetku činí 232 958,37 Kč. 
 

9.5 Výnosy a náklady doplňkové činnosti 

 VÝNOSY NÁKLADY HOSPODÁŘSKÝ VÝSLEDEK 

Pronájem majetku      7 950,00     1 636,52   6 313,48 

Hostinská činnost 465 310,00 394 139,39 71 170,61 

Celkem 473 260,00 395 775,91 77 484,09 

PLATY OON ONIV PŘÍMÉ NIV OSTATNÍ NIV CELKEM 

11 499 488,00 500 000,00 4 666 510,00 1 137 194,00 17 803 192,00 
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Příjmy z pronájmu představují příjmy z pronájmu kotelny, učebny a nahodilého pronájmu školní 
jídelny. Škola pronajímá nebytové prostory Mateřské škole, Uherské Hradiště pro činnost mateřské 
školy a činností s tím související za symbolické nájemné 100,00 Kč/měsíc. 

Režijní náklady jsou fakturovány dle smlouvy po skončení kalendářního roku. 

Hostinská činnost školní jídelny zabezpečuje prodej obědů pro cizí strávníky – cena oběda v období 
leden – srpen 2019 byla 65,00 Kč, od září 2019 byla stanovena na 75,00 Kč. Další aktivitou v oblasti 
hostinské činnosti je příprava a prodej svačin pro žáky a zaměstnance školy za prodejní cenu 19,00 Kč.  
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10. ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 

Ve školním roce 2019 – 2020 jsme byli nuceni realizovat během koronavirové epidemie distanční 
vzdělávání. Ukázalo se, že učitelé jsou schopni rychle reagovat v krizových situacích a naučit  
se pracovat s výpočetní technikou. 
Ve všech třídách započala on-line výuka bezprostředně po vyhlášení zákazu přítomnosti žáků  
ve školách. Podařilo se nám do distančního vzdělávání zapojit téměř všechny žáky. Někteří pedagogičtí 
pracovníci ochotně nabídli svoji pomoc při vzdělávání a hlídání dětí pracovníků integrovaného 
záchranného systému.  

Ve škole bylo v hodnoceném období zrekonstruováno sociální zařízení na přístavbě, zbudováno 
parkoviště pro rodiče a byla provedena elektroinstalace včetně podhledu v jedné kmenové třídě. 

Záměry pro další školní rok 

- vytvořit podmínky pro úspěšný návrat žáků do školy 
- rozvíjet digitální kompetence pedagogů a žáků 
- dbát na důsledné dodržování hygienických pravidel u žáků 
- využít zapojení školy do programu Erasmus + ke zkvalitnění výuky cizího jazyka  
- zapojení školy do projektu školní zahrady 
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