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1 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

1.1 Název školy 

Základní škola Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace 

Morávkova 492/40, 682 01 Vyškov 

příspěvková organizace 

IZO: 600 125 904 

 IČO: 46 27 10 40 

 

1.2 Sídlo školy 

Morávkova 492/40, 682 01 Vyškov 

 

1.3 Charakteristika školy 

Úplná škola 

 

1.4 Zřizovatel školy 

Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov 

 

1.5 Údaje o vedení školy 

Mgr. Zdeněk Šlapal   ředitel školy 

Mgr. Radoslav Večeřa  zástupce ředitele školy 

 

1.6 Adresa pro dálkový přístup 

tel.:   517 440 376 

www.adresa:  www.zsmoravkova.vys.cz 

e-mail:  zsmoravkova@acvyskov.cz 

 

1.7 Údaje o školské radě 

 

Pro školní rok 2018/2019 bylo Školské radě dne 25. 6. 2018 zasláno k projednání   

a schválení: „Nové ŠVP ZV vydání č. 8“ 

 

Školská rada projednala a schválila nové vydání ŠVP ZV 8. vydání, projednala  

a schválila změny v ŠVP pro školní rok 2018/2019. 

 

  

http://www.adresa/
http://www.zsmoravkova.vys.cz/
mailto:zsmoravkova@acvyskov.cz
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2 PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU 

SE ZÁPISEM VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

2.1 Poslední zařazení do sítě škol 

 Č. XIII. ZMÚ 1651-05 ze dne 27. 04.2005, s účinností od 01. 05. 2005 

2.2 Vzdělávací program 

Název vzdělávacího 

programu 
Č. j. V ročníku  

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Základní školy Vyškov, 

Morávkova 40, 

příspěvková organizace,  

7. vydání 

328/2016 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9. roč. 

Školní vzdělávací program 

pro základní vzdělávání 

Základní školy Vyškov, 

Morávkova 40, 

příspěvková organizace,  

8. vydání 

 

409/2018 1., 6., roč. 

 

2.3 Součásti školy  

 

Název součásti 
Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 

09/18 06/19 09/18 06/19 09/18 06/19 

ZŠ 540 540 311 312 18 17 

ŠD 90 90 90 89 3 3 

 

 

Název 

součásti 
Kapacita 

Počet stravovaných 

dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 450 268 44 32 

 

2.4 Typ školy 

Úplná    

(spojené ročníky v jedné třídě: ne)  
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2.5 Dojíždějící žáci dle obcí 

 

 Do naší školy dojíždí žáci z Vyškova a z následujících obcí:  

 

Bohdalice-

Pavlovice 
2 

Pustiměř 
3 

Drysice 1 Rostěnice 1 

Bučovice 2 Rybníček 1 

Lysovice 2 Studnice 8 

Nové Sady 3 Topolany 1 

Podivice 
1 

Ivanovice na 

Hané 
2 

Dětkovice 1 Prostějov 1 

Topolany 1 Švábenice 1 

Zelená Hora 1 Drnovice 2 

 

2.6 Podpůrná opatření 

 

Podpůrná opatření stupně Počet žáků k 30. 06. 2018 

1 5 

2 17 

3 

 
11 

4 3 

5 0 

Žáci v přechodném období 2 

 

3 RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ČINNOSTI ŠKOLY 

3.1 Přehled o zaměstnancích školy 

 

Počet všech pracovníků  Počet pedagogických pracovníků  

06/18 06/19 06/18 06/19 

40/38,3194* 40/37,8597* 30/28,3807* 33/28,7549* 

 

*lomené číslo: fyzický stav / přepočtený stav 
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3.2 Personální změny 

 

 Školní rok 2018/2019 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 11 

- z toho absolventů PF, VŠ  

  (u ŠD absolventů SPgŠ) 
0 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 6 

- z toho na jinou školu 3 

- z toho mimo školství 2 

- z toho počet pracovníků v důchodovém věku 1 

 

3.3 Přehled zaměstnanců školy  

  

         Ředitel školy 

 

        Mgr. Zdeněk Šlapal 

 

         Zástupce statutárního orgánu 

 

         Mgr. Radoslav Večeřa 

 

        Učitelé 

        Mgr. Martina Ambrosová 

        Mgr. Helena Balková 

        Mgr. Gabriela Bayerová 

        Mgr. et. Bc. Vendula Benešová 

        Mgr. Alena Crhonková 

        Mgr. Tomáš Černík 

        Mgr. Kateřina Gibalová 

        Mgr. Eliška Hájková 

        Mgr. Lenka Hušková 

        Mgr. Ivana Jirková 

        Mgr. Tomáš Karásek 

        Mgr. Martina Lutrová 

        RNDr. Helena Nedělová 

        Mgr. Jana Ondroušková 

        Mgr. Kamila Rejzková 

        Mgr. Eva Škarydková 

        Mgr. Marcela Zabloudilová 

        Mgr. Kateřina Zourková 

 

        Vysvětlivky 

        RD – rodičovská dovolená 

       2. PP – druhý (souběžný) pracovní 

       poměr u téhož zaměstnavatele 

  

Správní zaměstnanci 

Barbora Veselá 

Marie Koudelková 

Karel Pospíšil 

Dagmar Hrnčiříková za RD Simony Pýrkové 

Alena Zouharová 

 

Zaměstnanci školní jídelny 

Eva Holzerová 

Soňa Tihelková 

Dagmar Pustelníková 

Kateřina Pospíšilová – vedoucí ŠJ 

 

Vychovatelky 

Vladimíra Julínková 

Lenka Kozůbková 

Bc. Renata Konkolová 

 

 

 

Asistentky pedagoga 

Lenka Alánová 

Miroslava Gregorová 

Bc. Renata Konkolová 

Lenka Kozůbková 

Dagmar Ohnoutková 

Petra Rašková 
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3.4 Organizační schéma školy 
 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úroveň  

řízení 4 

 

 

 

Úroveň 

řízení 2 

 

 

 

Úroveň 

řízení 1 

 

 

Úroveň 

řízení 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Zdeněk Šlapal 

ředitel školy 

 

Ve Vyškově dne  

1. 1. 2019 
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3.5 Metodikové pro vzdělávací oblasti a metodikové předmětové komise  

(jmenováni k 1. 9. 2018) 

Metodik pro koordinaci tvorby a zavádění ŠVP Mgr. Radoslav Večeřa 

Jazyk a jazyková komunikace: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Helena Balková 

Metodik předmětové komise:    Mgr. Helena Balková (Čj II. st.)  

      Mgr. Kamila Rejzková (Aj II. st.) 

      Mgr. Martina Ambrosová (Nj) 

Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Tomáš Černík  

Metodik předmětové komise:    RNDr. Ludmila Kraváčková / 

Mgr. Gabriela Bayerová (M II. st.) 

      Mgr. Kateřina Gibalová (M I. st.) 

      Mgr. Tomáš Karásek (Inf) 

Člověk a jeho svět: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Lenka Hušková 

Metodik předmětové komise:   Mgr. Alena Crhonková (koordinace předmětů 

               v dané oblasti) 

Člověk a společnost: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Martina Ambrosová  

Metodik předmětové komise:   Mgr. Martina Ambrosová (D) 

      Mgr. Tereza Kaláčková (Vo) 

Člověk a příroda: 

Metodik vzdělávací oblasti:   RNDr. Helena Nedělová  

Metodik předmětové komise:   RNDr. Helena Nedělová (P, Ch) 

      Mgr. Tomáš Černík (F) 

      Mgr. Jana Ondroušková (Z) 

Umění a kultura: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Tereza Kaláčková (Vv) 

Metodik předmětové komise:   Mgr. Eva Škarydková (Hv) 

      Mgr. Tereza Kaláčková (Vv) 

Člověk a zdraví, Člověk a svět práce: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Kateřina Zourková 

Metodik předmětové komise:   Mgr. Kateřina Zourková (Tv) 

Mgr. Tomáš Karásek (Sp) 

Metodik I. stupně:  
Metodik vzdělávací oblasti:    Mgr. Lenka Hušková 

Poradenské pracoviště:  
Vedoucí:      Mgr. Marcela Zabloudilová 

Školní speciální pedagog:              Mgr. Marcela Zabloudilová 

Školní metodik prevence:   Mgr. Ilona Kummerová 

Výchovný poradce:     Mgr. Helena Balková  

Asistenti pedagoga:    Lenka Alánová 

Miroslava Gregorová  

      Vladimíra Hrdová 

      Bc. Renata Konkolová 

      Lenka Kozůbková 

Dagmar Ohnoutková 
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Náplň činnosti: 
 

o zabezpečovat mezipředmětové vztahy včetně vzájemných hospitací, 

o koordinace vzdělávacích akcí, 

o koordinace zpracování tematických plánů, 

o předávání informací vyučujícím jednotlivých předmětů, 

o zpracovat rámcový plán činností v předmětové skupině, 

o koordinace výběru učebnic a pomůcek, 

o podílet se na tvorbě ŠVP. 

 

Výchovná komise: 

 

o statutární zástupce školy, 

o Mgr. Marcela Zabloudilová – výchovný poradce, vedoucí poradenského 

pracoviště, 

o Mgr. Ilona Kummerová – školní metodik prevence, 

o Mgr. Helena Balková – výchovný poradce pro volbu povolání, 

o příslušný třídní učitel, 

o přizvaný pracovník z příslušné oblasti veřejné správy. 

 

4 ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ, O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE 

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

4.1 Zápis žáků do 1. třídy 

 

Počet dětí  

u zápisu 

Počet odkladů PŠD Očekávaný 

počet dětí 

Očekávaný počet 

tříd Navržen Skutečnost 

28 4 4 24 1 

 

4.2 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU Jiné 

32 3 17 12 0 

 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 10 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 3 
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5 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP A PODLE 

POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

5.1 Prospěch žáků 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

312 188 123 1 1 0 

5.2 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování:   

 I. pol. II. pol. 

z toho 2. stupeň 0 0 

z toho 3. stupeň 0 0 

5.3 Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 4 0 

Dodatečný odklad povinné školní 

docházky 
0 0 

Zařazení dětí do ZŠ 24 0 
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6 ŠVP 

6.1 Plnění učebního plánu 

o Plnění učebního plánu i osnov je v souladu se ŠVP pro ZV ZŠ Vyškov, 

Morávkova 40, příspěvková organizace, 7. vydání včetně Dodatku  

č. 1 (s platností od 1. 9. 2017) a Dodatku č. 2 (s platností od 1. 12. 2018) pro 

žáky 2. – 5. roč. a žáky 7. – 9. roč. 

o Plnění učebního plánu i osnov je v souladu se ŠVP pro ZV ZŠ Vyškov, 

Morávkova 40, příspěvková organizace, 8. vydání včetně Dodatku  

č. 1 (s platností od 1. 12. 2018) 

6.2 Testování žáků 

o V rámci testování ČŠI proběhlo testování žáků 9. roč., jako nástroje pro zpětnou 

vazbu a vyhodnocování výsledků vzdělávání pro učitele za účelem zlepšení 

kvality výuky a přípravy na budoucí povolání:   

                      testování žáků – ibobr  

6.3 Úpravy ŠVP 

o Od 1. 9. 2018 je platný ŠVP pro ZV ZŠ Vyškov, Morávkova 40, 8. vydání (nově 

je zde zařazen vyučovací předmět Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku  

1 hodinu týdně z DČD namísto vyučovacího předmětu Informatika. Podle 

tohoto ŠVP probíhá výuka žáků 1. a 6. roč. V ostatních ročnících se vyučuje dle 

ŠVP 7. vydání. 

o Od 1. 12. 2018 je platný Dodatek č. 2 k ŠVP ZV 7. 

o Od 1. 12. 2018 je platný Dodatek č. 1 k ŠVP ZV 8. 

Oba dodatky zahrnují tyto změny:  

o V kapitole 5 Učební osnovy je provedena úprava vyučovacího předmětu 

Hudební výchova, vyučovacího předmětu Člověk a svět práce a nově je zařazen 

nepovinný předmět Náboženství. 

o Právě probíhá zpracovávání Dodatku č. 2 k ŠVP 8. vydání, v němž bude 

provedena úprava učebního plánu v předmětu Informatika v 6. – 9. roč.  

s platností od 1.9 2019 pro žáky nastupující do 6. ročníku. 

 

6.4 Různé 

o Pokračuje výuka čtení v 1. a 2. roč. metodou splývavého čtení. 

o Dne11.6. 2019 proběhl projekt Ročníkové práce pro žáky 9. roč. 

o V daných ročnících I. stupně proběhla výuka plavání. 

o  Dále proběhlo několik celoškolních projektů – „Hledáme stoleté kořeny“  

a „I když je nám 60, umíme si stále hrát“, „Den evropských jazyků“, „Suit up“.  
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7 ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Dle plánu práce byly splněny všechny důležité úkoly: 

o Na pedagogických radách byli kantoři průběžně seznamováni s aktuální 

legislativou v oblasti prevence prostřednictvím metodika prevence. 

o Školní metodik prevence průběžně spolupracoval s okresním metodikem 

prevence a aktivně se zapojil do setkávání metodiků prevence z jiných škol. 

o Byl vypracován a realizován MPP s ohledem na nová metodická poučení. 

o V průběhu školního roku úspěšně proběhli akce zaměřené na vztahy v kolektivu, 

exkurze, výlety, besedy, školy v přírodě, lyžařský výcvik, bruslení. 

o V rámci 6. a 3. ročníku proběhla ve třídách sociometrie za účasti paní 

psycholožky z PPP. Na základě výsledků sociometrie následně proběhla ve 

třídách skupinová intervence (opět za účasti pracovníka z PPP). 

o Ve školním roce proběhly jednorázové preventivní programy: beseda s PČR, 

beseda týkající se zdravého životního stylu, beseda o nebezpečí skrytém na 

internetu, základy první pomoci. 

o Problémové chování jednotlivých žáků bylo vždy řešeno ve spolupráci s třídním 

učitelem. Pokud to situace vyžadovala, byla rodičům doporučena návštěva 

externího odborného pracoviště. 

 

8 ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Vedoucí žákovského parlamentu:  Mgr. Daniela Juříčková 

 

Činnost žákovského parlamentu: 

o schůzky pořádané 1x za měsíc, 

o účast žáků 4. – 9. ročníku, 

o prohloubení významu a činnosti žákovského parlamentu, 

o vzájemná prohloubená komunikace napříč celou školou, 

o sebereflexe,  

o aktivity, hry a pomůcky, 

o cíl – projektový den na dohodnuté téma, 

o společný volný čas mimo školu. 
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Návrhy a různé: 

o zlepšení komunikaci mezi jednotlivými třídami, 

o upevnit význam a činnost žákovského parlamentu, 

o aktivně se podílet na činnosti žákovského parlamentu, 

o realizovat akce společné pro žáky a pedagogy, 

o podílet se aktivně na prezentaci školy. 

 

9 OBLAST ICT  

Ve školním roce 2018/2019 proběhlo v oblasti ICT: 

o testování žáků – ibobr (logické a informatické úlohy), 

o nákup 2 dataprojektorů, 

o nákup 1 notebooku (výměna staršího), 

o nákup výukového SW v Cloudové verzi, 

o nákup a instalace nového serveru, 

o nákup a instalace 2 interaktivních tabulí, 

o nákup mikropočítačů a mbotů do výuky, 

o příprava kompletní rekonstrukce učebny informatiky. 
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10 ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

10.1 Hlavní priority a strategie DVPP 

Priority 

o  prohlubování znalostí v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími    

 potřebami, 

o  studium v oblasti pedagogických věd, 

o  studium v oblasti matematické gramotnosti. 

o  studium v oblasti čtenářské gramotnosti, 

o  studium pro koordinátory ŠVP, 

o  studium specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy, 

o  prohlubování znalostí v oblasti řízení školy, 

o  vzdělávání v oblasti výuky finanční gramotnosti, 

o  prohlubování znalostí v oblasti ICT, 

o prohlubování znalostí v oblasti BOZP, 

o vzdělávání v oblasti financování projektů a získávání dotací a grantů, 

o prohlubování znalostí oblasti činnostního učení, metody čtení (splývavé čtení            

Sfumato), 

o rozšiřování odborné kvalifikace v jednotlivých předmětech, 

o získávání poznatků v oblasti dramatické výchovy, 

o rozšiřování znalostí v oblasti PR a vnějších vztahů, 

o prohlubování znalostí v oblasti vnitřních vztahů a týmové práce, 

o školení vydavatelů učebnic, výukových programů a školních pomůcek. 

 

Strategie 

 

o finanční možnosti školy dané rozpočtem v roce 2018 a v roce 2019, 

o čerpání ESF, šablony číslo 22, 

o vyvážené rozvržení na jednotlivé pedagogické pracovníky, 

o brát ohled na narušení výchovně – vzdělávacího procesu, 

o cenová nabídka na trhu a vzdálenost místa konání, 

o zohlednění dlouhodobého hlediska potřebnosti vzdělávání. 
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10.2 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

 

10.3 Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Počet 

přihláš.

ných 

prac. 

Název školení, semináře 

1 Ochrana osobních údajů ve světle nové evropské právní úpravy („GDPR“) 

1 

Zákoník práce a předpisy související po posledních legislativních změnách 

v praxi – Změny a problémy v oblasti pracovního práva a odměňování včetně 

změn v oblasti platů od 1. 11. 2017 a od 1. 1. 2018 

1 
Odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě v roce 2017 a od 1. 

1. 2018. Aktuální otázky poskytování platu 

1 
Zdaňování příjmů ze závislé činnosti zaměstnanců. Změny ve zdaňování 

v roce 2017 a 2018. 

1 
Nemocenské pojištění v praxi zaměstnavatelů, aktuální otázky a poslední 

změny 

1 Roční zúčtování mezd za rok 2017 

  

1 

Zákoník práce a předpisy související po posledních legislativních změnách 

v praxi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Počet 

přihlášených 

pracovníků 

Název školení, semináře 

4 Anglický jazyk pro začátečníky 

1 Rozvoj matematické gramotnosti u žáků se SVP 

3 Anglický jazyk pro mírně pokročilé 

1 Vzdělávání a péče o žáky s LMP v běžné třídě základní školy 

1 
Hry a aktivity pro rozdělení velkého třídního kolektivu ve výuce 

cizích jazyků 

1 Lebendiges Lemen / Zážitkem k učení 

1 
Pohybové programy v tělesné výchově jako prevence civilizačních 

onemocnění 

9 Podpůrná opatření prvního až pátého stupně 

1 Matematika Hejného metodou na 2 stupni ZŠ III a IV 

1 Netradiční hodiny českého jazyka a literatury 

2 Čtenářská gramotnost - pochopení textu a jazykové hry 

1 Rozvoj logiky a matematické gramotnosti 
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1 
Praktický průvodce účetní uzávěrkou a výpočtem daně z příjmu a 

příspěvkových organizací za rok 2017 – připravované změny pro rok 2018 

1 
Vedení spisové služby v praxi veřejnoprávních a soukromoprávních původců 

v podmínkách roku 2018 – jak nakládat správně s písemnostmi 

 

11 ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

11.1 Certifikát „Rodiče vítáni“  

Naše škola získala značku „Rodiče vítáni“ za vstřícnou komunikaci a spolupráci s rodiči. 

Škola je certifikována od 08. 11. 2011, datum poslední certifikace 26. 04. 2018. Značku 

uděluje EDUIN, o.p.s. vždy na rok. Při splnění základních požadavků a dále musí splňovat 

nejméně dva z volitelných požadavků, které si sama vybrala (více na www.rodicevitani.cz). 

 

Naše škola vydává vlastní časopis Moravánek, vychází čtvrtletně a pravidelně se umísťuje na 

předních místech v krajském kole Soutěže školních časopisů.  

11.2 Public Relation    

Celoročně spolupracujeme s Vyškovským zpravodajem, Vyškovským deníkem, televizním 

infokanálem Vymik. Webové stránky jsou aktualizovány průběžně. Zařazovány jsou články, 

fotografie, informace, zprávy a oznámení jednotlivých vyučujících.  

 

11.3 Zpráva za školní rok 2018/2019 - www stránky školy  

o přidání asi 51 článků do sekce Aktuality,  

o přidání 12 článků na hlavní stranu,  

o přidání 52 fotogalerií,  

o pravidelné týdenní zveřejňování jídelního lístku,  

o nejčtenější článek: Mikulášská nadílka, 449 zhlédnutí,  

o celkem přidáno asi 112 článků a 52 fotogalerií,  

o nové stránky verze joomla! 2.5.8 v provozu od 02. 09. 2013.  

 

11.4 Mikulášská nadílka 

Mikuláš byl vysoký a milý, andělé nádherní, čerti zase srandovní, ale i strašidelní. Ze začátku 

jsme se báli. Zazpívali jsme písničku Rolničky a za to dostali sušenky. Ti, kteří zlobili, se 

museli před peklem vykoupit přednesem básničky. Také nám čerti a andělé pomalovali 

obličeje, to podle toho, jak jsme byli celý rok hodní. Tomáše dokonce strčili do pytle!!! Ale 

nakonec stejně všichni dostali mandarinku a fit tyčinku od Mikuláše a od paní učitelky 

čokoládová lízátka. Bylo to moc super. 

                                                                                                                                   Třída 5. A 

http://www.rodicevitani.cz/
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11.5 Články v místním tisku:  

Prvňáčci 

Prvňáci zvonili na zlatý zvonek 

Čarodějná družina 

Prvňáci z Morávkovy se změnili na víly a skřítky 

Morávkova má talent 

Prvňáci strávili den na ranči 

V rytmu zumby 

Ukázka dravců: i se záchranou 

Prvňáci přinesli hračky pro nemocné děti 

Skládaly slova. Pak děti dostaly slabikář 

Vyškov rozezpívaný i novoročně naladěný 

 

11.6 Akce a projekty  

Každý máme svého deváťáka – celoroční projekt pro žáky 1. ročníků a 9. ročníku. 

Ovoce do škol (celoročně)  

Těšíme se do školy (předškoláci) 

Den země – 1. stupeň 

Dotekem k poznání – terénní exkurze Lipka, přírodopis 2. stupeň 

Ročníkové práce – zapojení jsou žáci 9. ročníků, vypracovali své závěrečné práce, provedli 

závěrečnou prezentaci a obhajobu práce  

Výukový program na Hanáckém statku – 1. stupeň 

 

11.7 Soutěže (okresní, krajské, státní, mezinárodní):  

Krajské kolo Biologické olympiády 

Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů  

Krajské kolo Karlovarský skřivánek  

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů  

Okresní kolo ve vybíjené  

Okresní kolo Soutěže Hlídek mladých zdravotníků  

Okresní kolo v odbíjené  

Okresní kolo v basketbalu  

Okresní kolo v šachovém turnaji  

Okresní kolo Přehazovaná  

Okresní kolo v mini fotbale  

Okresní kolo Zazpívej slavíčku 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce  

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce  

Okresní kolo v recitační soutěži  

Okresní kolo v přespolním běhu   

Okrskové kolo ve florbalu  

Okrskové kolo Zazpívej slavíčku 

Okrskové kolo - McDonald's Cup 
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11.8 Fotogalerie soutěže 

 

 

Okresní kolo v basketbale    Okresní kolo v šachovém turnaji 

 

 

11.9 Další aktivity: 

Adventní setkání u stromečku 

Festival vědy 

Hurá do školy 

Na konec do BOŠKŮVEK 

Den jazyků 

Plavecká výuka 

Výuka bruslení 

Drakiáda v družině 

Pasování na čtenáře 

Poznej své boty 

Anglické divadlo 

Oslava 100 let republiky 

Anglická beseda 

Návštěva družiny ve stacionáři 

Exkurze Hanácký statek 

Exkurze Titanic 

Projektový den Suit up 

Vánoční zpívání 

Mikulášská nadílka 

Vánoční flora Olomouc 

Vystoupení cimbálové skupiny Réva 

Projektový den Teplákový den 

Exkurze Výprava do doby ledové 

Karneval školní družiny 

Exkurze do planetária 

Projekt Těšíme se do školy 

Lyžařský výcvikový kurz 

Policejní prevence 

Přednáška první pomoci 

Velikonoční dílničky 
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Recitační soutěž 

Zazpívej Slavíčku 

Exkurze do Dalešické elektrárny 

60. výročí školy 

Exkurze SDH 

Školy v přírodě 

Exkurze do firmy Lear 

Beseda se spisovatelem 

Dětské dopravní hřiště 

IQlandia 

Anglické divadelní představení  

Koně v Boškůvkách 

Sběr papíru 

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí 

Pevnost poznání Olomouc 

Projektový den SOŚ a SOU Vyškov 

Sportovní den ke dni dětí 

Ročníkové práce 

Rozloučení žáků 9. ročníku s žáky II. stupně 

 

 

11.10 Zájmová činnost  

Kroužek anglického jazyka 

Sportovní kroužek zaměřený na fotbal a florbal 

Kroužky v rámci školní družiny 

 

11.11 Největší úspěchy  



Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – 2. místo  

Krajské kolo soutěže Hlídek mladých zdravotníků – účast 

Krajské kolo Olympiády v přírodopise – 2. místo 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – 1. místo v družstvech i v jednotlivcích 

ve všech kategoriích 

Okresní kolo Olympiády v přírodopise – 1. místo 

Okresní kolo ve vybíjené – dívky – 1. místo, hoši – 3. místo 

Okresní kolo Soutěže Hlídek mladých zdravotníků – 1. místo, 3. místo 

Okresní kolo v šachovém turnaji – 1. místo  

Okresní kolo Přehazovaná –  dívky - 1. místo, smíšené – 3. místo  

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce – účast 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – účast  

Okresní kolo v recitační soutěži – účast  

Okresní kolo ve volejbalu - účast 

Okresní kolo v přespolním běhu – účast 

Okrskové kolo ve florbalu  - účast 

Okrskové kolo - McDonald's Cup – 2. místo 

Okrskové kolo v mini fotbale – účast 

Okrskové kolo v basketbalu - účast 



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 

 

 

21 

 

11.12 Fotogalerie úspěchů 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Dopravní soutěž mladých cyklistů    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   Zdravotní soutěž  
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12 PRÁCE VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ 

Kapacita družiny byla i v tomto školním roce využita. V prvním i druhém pololetí bylo 

přihlášeno 90 dětí, a to převážně žáci prvních, druhých a třetích tříd. 

 

 „Týdenní skladba zaměstnání“  

• estetika: hudebně pohybová, výtvarně pracovní, 

• vzdělávací: kolektivní, společenské, didaktické, stolní hry, četba knih a encyklopedií. 

 

Výše uvedené činnosti byly doplněny i tanečními a pohybovými prvky se zpěvem. Ty byly 

poté využity na vystoupení jak pro rodiče, tak i pro veřejnost: vánoční vystoupení před 

školou, taneční vystoupení na“ Vánočních trzích“ a pro kulturní pásmo klientům místního 

stacionáře. V tomto školním roce jsme se poprvé zúčastnili i Velikonočních dílniček, 

pořádaných vedením radnice. 

Opět byly od října 2018 zařazeny pro děti ŠD kroužky: taneční, tvořivý a sportovní.  

 

Projekty 

Drakiáda 

Taneční a hudební vystoupení pro klienty stacionáře 

Divadélko pro děti 

Dětský karneval 

Ukázka práce PČR 

Škola žonglování 

Hudebně-naučný písničkový program: Písničková abeceda 

Šipkovaná (ve spolupráci s žáky II. stupně) 

Černošský tanec a zumba tanec (v rámci oslav 60. výročí založení školy) 

Rozlučkové odpoledne s tancem a kvízem 

 

V rámci spolupráce se školou, využíváme pomoci žáků starších ročníků, a to zejména při 

přípravě a konání společenských a kulturních akcí. Velmi dobrá je i spolupráce pobočky 

Knihovny Karla Dvořáčka, která sídlí v budově naší školy. Tu můžou děti v rámci pobytu  

v družině navštěvovat.  
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13 ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ 

INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2018/2019 nebyla ze strany ČŠI provedena žádná kontrola. 

 

14 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY  

 

Rok 2018 

 

  
 Výnosy Náklady                   Zisk 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 3 067 000,00 Kč  

Časové rozlišení transferu na DHM 123 725,64 Kč 

Výnosy z činnosti 1 709 440,62 Kč 

CELKEM 4 900 166,26 Kč 4 897 911,93 Kč 2 254,33 Kč 

 

 

 Výnosy Náklady                   Zisk 

 

Doplňková činnost 584 772,00 Kč 490 017,79 Kč 94 754,21 Kč 

 

 

 Poskytnuto  Čerpáno     UZ    

   

Dotace JMK na vzdělávání 17 705 642,00 Kč  17 705 642,0 Kč 33353 

 

 

Účelové dotace JMK: 

 

Podpora výuky plavání v základních 21 072,00 Kč 17 955,00 Kč 33070 

školách 

 
Avizovaná vratka za období od 1. 1. 2018 – 30. 6. 2019 činila 3 117,00 Kč. 

 

Období 01-08/2019 

   

 

 Výnosy Náklady                Zisk 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 209 000,00 Kč  

Časové rozlišení transferů na DHM   82 483,10 Kč 

Výnosy z činnosti   1 162 412,39 Kč 

CELKEM 3 453 895,49 Kč  3 056 734,93 Kč  397 160,56 Kč 
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Výnosy Náklady Zisk 

 

Doplňková činnost 355 475,00 Kč 203 619,91 Kč 151 855,09 Kč

  

 

                                                          Poskytnuto                 Čerpáno                     Zbývá  

UZ 33353 

Dotace JMK na vzdělávání          13 605 460,00 Kč        12 527 200,05 Kč     1 078 259,95 Kč  

 

 

UZ 33070  

Účelová dotace JMK                             5 328,00 Kč              5 328,00,  Kč                    0,00 Kč                                                                   

Podpora výuky plavání  

v základních školách 

    

 

Účelová dotace na podporu výuky plavání na základních školách (IV. etapa) na období 

01 – 06/2018 byla vyčerpána v celé částce. 

 

 

Investice 
 

 

Období 09 -12/2018 

 

Investiční akce „Protihlukové opatření v tělocvičně‘‘ byla realizována v termínu  

od 27. 8. 2018 do 17. 10. 2018. Celkové náklady na akci byly ve výši 1 288 360,90 Kč. 

Investiční příspěvek od zřizovatele představoval částku ve výši 300 000,00 Kč, zbývající 

náklady hradila škola z vlastních prostředků. 

 

  

 

Období 01-08/2019 

  

Investiční akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“ byla realizována v termínu od  

17. 4. 2019 do 28. 6. 2019. Celkové náklady akce byly ve výši 1 438 453,00 Kč – investiční 

příspěvek od zřizovatele představoval částku ve výši 500 000,00 Kč, zbývající finanční 

prostředky škola hradila z vlastních zdrojů.  

 

Pro další investiční akci „Rekonstrukce učebny informatiky“ plánovanou na období srpen až 

září 2019 nechala škola zpracovat projektovou dokumentaci na elektroinstalaci ve výši 

9 000,00 Kč. 
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15 ÚDAJE O PŘEDLOŽENÝCH A ŠKOLOU REALIZOVANÝCH PROJEKTECH 

FINANCOVANÝCH Z CIZÍCH ZDROJŮ 

Naše škola se zapojila do projektu „Vzdělávání pedagogů a rozvoj matematické gramotnosti“, 

reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006433, financovaného z Operačního programu 

„Výzkum, vývoj a vzdělávání“. Jedná se o účelovou neinvestiční dotaci z MŠMT 

ve výši 848 922,00 Kč s dobou realizace od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.   

 

V roce 2018 bylo čerpáno z ESF 408 906,00,- Kč a v roce 2019 byl dočerpán zbytek dotace 

312 091,-Kč. Z prostředků byla uhrazena školení a zakoupen notebook  

a dataprojektor. 

 

 

Z prostředků ESF byly proplaceny dohody o provedení práce související s vedením projektu  

a za realizaci deskových her. V rámci DVPP byly uhrazeny učitelům semináře a kurzy 

k rozvoji matematické gramotnosti, semináře k  podpůrným opatřením pro žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, semináře k rozvoji čtenářské gramotnosti a kurzy 

anglického jazyka. Z projektu byla pořízena rovněž audiovizuální a ICT technika.  

Celkové výdaje činily 720 997,- Kč, z toho 408 906,- Kč za rok 2018. 

 

Cílem projektu je zlepšení matematické gramotnosti žáků a vzdělávání učitelů  v oblastech, 

které jsou třeba pro zlepšení výsledků vzdělávání. 

 

 

16 ÚDAJE O SPOLUPRÁCI S ODBOROVÝMI ORGANIZACEMI, ORGANIZACEMI 

ZAMĚSTNAVATELŮ A DALŠÍMI PARTNERY PŘI PLNĚNÍ ÚKOLŮ VE 

VZDĚLÁVÁNÍ 

Naše organizace spolupracuje i s dalšími subjekty jako jsou:  

 

o Školská rada – ta se podílí na správě školy (schvaluje změny v ŠVP,  

Výroční zprávu, aj.), 

 

o Odborová organizace – viz Kolektivní smlouva, 

 

o Spolek rodičů při ZŠ Morávkova – finančně podporuje školu v oblasti akcí pro žáky 

dle plánu práce a i v oblasti materiální pomoci. 

 

 

Příjmy 

 

o Za sběr papíru                                                                       67 478, – Kč 

o Členské příspěvky                                                                61 800, – Kč 
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Sponzorské dary 

 

o Dar na výuku informatiky                                                    15 000, – Kč 

o Dar pro žáky                                                                           5 000, – Kč 

 

 

Výdaje 

 

o Divadelní představení + exkurze                                      64 083, –  Kč 

o Výukový program 

o Hanácký statek 

o Divadlo Radost 

o Divadlo Polárka 

o Divadlo Olomouc 

o Přednáška - Kanada 

o Planetárium 

o Fyzikální exkurze 

o Anglické divadlo 

o Projekt planeta země 

o Výukový program Lipka 

o MzM Brno 

o Pevnost poznání 

o Exkurze pirátská plavba 

o Exkurze Muzeum Vyškov 

 

    

o LVK, ŠvP, spaní ve škole                                                     14 469, – Kč 

o příspěvek na LVK žákům 7. tříd (každoročně) 

o Škola v přírodě  - účasr třídy 3.A / 3.B / 5.A                                 

 

 

o Odměny za sběr, soutěže a materiál                                   59 077, – Kč 

o startovné AŠSK 

o dárky pro žáky 1. tříd 

o startovné OP škol 2018 

o potřeby pro výuku a odměny ŠD 

o Akce Mikuláš 

o cestovné florbal 

o kancelářské potřeby 

o vánoční akce 

o vánoční dílničky 

o pomůcky pro výuku 
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o soutěž mediální výchova 

o nejlepší sběrač a třídič odpadu 

o odměny za sběr 

o cestovné učitelům 

o odměny pro žákovský parlament 

o materiály do výuky 

o cestovné florbal 

o voňavé hádanky – ceny 

o olympiáda AJ + ČJ 

o ceny LVK 

o recitační soutěž ČJ + AJ 

o cestovné OVOV okres 

o zápis 

o cestovné žákům 

o matematická soutěž Klokan 

o soutěž Pythagoriáda 

o materiál na školu v přírodě 

o odměny soutěž cyklistika 

o autobusová doprava 

o doprava kraj cyklistika 

o odměny redaktorům Moravánku 

o odměny žákovskému parlamentu 

o odměny za sběr papíru 

o potisk reklamního zboží – oslava „60“ let 

o rozloučení 9. ročníku 

o služby PC 

 

         Celkem: příjmy     142 278, – Kč 

  výdaje      137 629, – Kč 

 

 

Škola spolupracuje i se subjekty, mezi které patří: 

 

o OPPP Vyškov - individuální a skupinová integrace pro žáky s SPU, depistáž 

v 1. ročnících na SPU, testy zaměřené na profesní orientaci žáků 8. a 9. ročníků, 

hospitace ve specializovaných třídách, 

o SPC Brno - individuální integrace žáků se zdravotním postižením, metodické 

a konzultační návštěvy, 

o OSPOD Vyškov – poradenská činnost, 

o Úřad práce – návštěvy Informačního poradenského střediska žáků Úřadu práce 

Vyškov žáků 8. a 9. ročníků, spolupráce při účasti na Veletrhu vzdělávání, 
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o DDM Vyškov - v rámci kulturních a vzdělávacích akcí (Dny otevřených dveří, 

sezónní akce, školy v přírodě, aj…), 

o Sdružení „Rodinná pohoda“ – canisterapie jako jedna z metod při reedukaci SPU, 

o Oblastní charita Vyškov – sbírky, vystoupení žáků, 

o Místní a regionální tisk – viz PR, 

o Policie ČR – Zebra – pro 1. roč. 

o Základní a mateřské školy města – společné výchovné pořady, vzájemné návštěvy škol 

a školek (před zápisem do 1. tříd, Dny otevřených dveří, Den dětí, aj.). 

Ve Vyškově dne 24. 09. 2019       Mgr. Zdeněk Šlapal 

ředitel školy 

 

 

                                  

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2018/2019 byla projednána a schválena 

Školskou radou při Základní škole Vyškov, Morávkova 40, příspěvková organizace.  

 

 

Ve Vyškově dne:  7. 10. 2019         

 

 

 

   Mgr. Petra Nedomová 

předsedkyně školské rady 
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17 FOTOGALERIE 

   

 

 

 

 

 

           První školní den              Festival vědy  

            

     

 

                                 Plavání                                                                    

Bruslení 
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      Exkurze Hanácký statek               Suit up day 
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           Vánoční zpívání         Šachy – okresní kolo 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

           McDonald's 

Cup   

  Exkurze Poznej své boty 

 

 

 

  

 

 

 

       Oslava 100 let republiky    Návštěva družiny ve stacionáři 
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Těší

me 

se do 

školy                                                          

Lyžařský výcvikový kurz 

 

 

         Přednáška první pomoci    60. let od založení školy 

 

 

 
          Škola v přírodě             Rozloučení s žáky 9. ročník 


