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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 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 

 Sídlo školy 

Morávkova 492/40, 682 01 Vyškov 

 Charakteristika školy 

úplná škola 

 Zřizovatel školy 

Město Vyškov, Masarykovo náměstí 1, 682 01 Vyškov 

 Údaje o vedení školy 

Mgr. Zdeněk Šlapal   ředitel školy 

Mgr. Radoslav Večeřa  zástupce ředitele školy 

 Adresa pro dálkový přístup 

tel.:   517 440 376 

www.adresa:  www.zsmoravkova.vys.cz 

e-mail:  zsmoravkova@acvyskov.cz 

 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/
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2. PŘEHLED OBORŮ VZDĚLÁVÁNÍ, KTERÉ ŠKOLA VYUČUJE V SOULADU SE ZÁPISEM 

VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU 

 Poslední zařazení do sítě škol 

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

 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 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9. roč. 

 

 Kapacita školy 

Název součásti 
Kapacita Počet žáků Počet tříd, oddělení 

09/17 06/18 09/17 06/18 09/17 06/18 

ZŠ 540 540 310 313 17 17 

ŠD 90 90 90 89 3 3 

 

 

 Dojíždějící žáci dle obcí 

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

 

Brno 2 Pustiměř 2 

Drysice 1 Rostěnice 2 

Bučovice 2 Rybníček 1 

Lysovice 2 Studnice 16 

Nové Sady 2 Topolany 1 

Podivice 1 Ivanovice na Hané 2 

Handlová 1 Prostějov 1 

Žilina 1   

 

  

Název součásti Kapacita 
Počet stravovaných 

dětí, žáků zaměstnanců cizích 

ŠJ 450 288 39 30 
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 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 

 Přehled o zaměstnancích školy 

POČET VŠECH PRACOVNÍKŮ * Počet pedagogických pracovníků * 

06/17 06/18 06/17 06/18 

37/35,815 40/38,3194 27/26,072 30/28,3807 

*lomené číslo: fyzický stav / přepočtený stav  

 

 Personální změny (školní rok 2017/2018) 

 Školní rok 2017/2018 

Počet učitelů, kteří nastoupili na školu 10 

- z toho absolventů PF, VŠ (u ŠD absolventů SPgŠ) 0 

Počet učitelů, kteří odešli ze školy 3 

- z toho na jinou školu 0 

- z toho mimo školství 2 

- z toho počet pracovníků v důchodovém věku 1 
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 Přehled zaměstnanců školy ve školním roce 2017/2018 

 

Ředitel školy: Správní zaměstnanci: 

Mgr. Zdeněk Šlapal Ivana Debnárová 

 Eva Hanáková 

Zástupce statutárního orgánu: Miroslava Gregorová 

Mgr. Radoslav Večeřa Karel Pospíšil 

 Hana Zabloudilová za RD Pýrková 

 Alena Zouharová 

  

Učitelé: Zaměstnanci školní jídelny: 

Mgr. Martina Ambrosová Jarmila Formánková – hlavní kuchařka 

Mgr. Helena Balková Lenka Hradová 

Mgr. et Bc. Benešová Vendula  

Mgr. Alena Crhonková  

Mgr. Tomáš Černík                                                                

Mgr. Kateřina Gibalová 

Mgr. Eliška Hájková                                                               

Hana Štefková 

 

Kateřina Pospíšilová – vedoucí ŠJ 

Mgr. Lenka Hušková  

Mgr. Ivana Jirková  

Mgr. Kaláčková Tereza Vychovatelky: 

Mgr. Tomáš Karásek Vladimíra Julínková 

Mgr. Daniela Krištofová 

 

Lenka Kozůbková 

Mgr. Mgr. Daniel Kůra Bc. Renata Konkolová 

Mgr. Martina Lutrová  

RNDr. Helena Nedělová  

Mgr. Jana Ondroušková  

Mgr. Lucie Pospíšilová                                                      Asistentky pedagoga: 

Mgr. Kamila Rejzková                                                      Lenka Alánová 

Bc. et Bc. Jana Sedláčková 

 

Lenka Kozůbková – 2. PP 

Mgr. Eva Škarydková Dagmar Ohnoutková  

Mgr. Marcela Zabloudilová Bc. Renata Konkolová – 2.PP 

 Bc. Marie Sedláčková 

 Mgr. Sylva Marková 

  

  

  

  

  
Vysvětlivky:  

RD – rodičovská dovolená  

2. PP – druhý (souběžný) pracovní poměr u téhož 

zaměstnavatele 
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Úroveň  

řízení 4 

 

 

 

Úroveň 

řízení 2 

 

 

 

Úroveň 

 řízení 1 

 

 

Úroveň 

 řízení 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________ 

Mgr. Zdeněk Šlapal 

ředitel školy 

Ve Vyškově dne  

1. 1. 2018 



 

 

 Metodikové pro vzdělávací oblasti a metodikové předmětové komise  

(jmenováni k 1. 9. 2017) 

 

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. Lenka Hušková (ČJ I. st.) 

      Mgr. Kamila Rejzková (Aj II. st.) 

      Mgr. Ivana Jirková (Aj I. st.) 
      Mgr. Martina Ambrosová (Nj) 

Matematika a její aplikace, Informační a komunikační technologie: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Tomáš Černík  

Metodik předmětové komise:   Mgr. Lucie Pospíšilová (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. Jana Ondroušková (Vo) 

Člověk a příroda: 

Metodik vzdělávací oblasti:   RNDr. Helena Nedělová  

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

      Mgr. Tomáš Černík (F) 

      Mgr. Jana Ondroušková (Z) 

Umění a kultura: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Daniel Kůra (Vv) 

Metodik předmětové komise:  Mgr. Eva Škarydková (Hv) 

      Mgr. Daniel Kůra (Vv) 

Člověk a zdraví, Člověk a jeho svět: 

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Jana Ondroušková 

Metodik předmětové komise:  Mgr. Tomáš Karásek (Tv) 

Mgr. Jana Ondroušková (Sp, Vz II. st) 

      Mgr. Kateřina Gibalová (Tv, Vz I. st) 

      Mgr. Lenka Hušková ( Sp I.st.) 

Metodik I. stupně:  

Metodik vzdělávací oblasti:   Mgr. Lenka Hušková 

Poradenské pracoviště:  

Vedoucí:      Mgr. Marcela Zabloudilová 

Metodik prevence:    Mgr. Daniel Kůra 

Výchovný poradce:     Mgr. Helena Balková  
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Asistenti pedagoga:    Bc. Marie Kudličková 

      Bc. Renata Konkolová 

      Jolana Kašecká 

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

A NÁSLEDNÉM PŘIJETÍ DO ŠKOLY 

 Zápis žáků do 1. třídy 

 

Počet dětí u zápisu Počet odkladů ŠD Očekávaný počet 

dětí 

Očekávaný počet 

tříd Navržen skutečnost 

36 3 3 33 2 
 

 Absolventi školy a jejich další uplatnění po ukončení povinné školní docházky 

 

Počet 

celkem 

Z toho přijatých na 

gymnázia SŠ s maturitou SOU Jiné 

23 4 9 8 2 

Počet žáků přihlášených na víceletá gymnázia 3 

Počet žáků přijatých na víceletá gymnázia 2 

 

5. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH ŽÁKŮ PODLE CÍLŮ STANOVENÝCH ŠVP A PODLE 

POSKYTOVANÉHO STUPNĚ VZDĚLÁVÁNÍ VČETNĚ VÝSLEDKŮ 

 Prospěch žáků 

Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo 

Opravné 

zkoušky 

Hodnoceno 

slovně 

313 205 107 0 1 0 

 Chování žáků 

Snížený stupeň z chování:   

 I. pol. II. pol. 

- z toho 2. stupeň 1 0 

- z toho 3. stupeň 0 2 

 Rozhodnutí ředitele školy 

Rozhodnutí ředitele školy (dle účelu) Počet Počet odvolání 

Odklad povinné školní docházky 3 0 

Dodatečný odklad povinné školní docházky 0 0 

Zařazení dětí do ZŠ 33 0 
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6. ŠVP 

 Plnění učebního plánu 

Plnění učebního plánu a učebních osnov ve všech vzdělávacích oblastech je zcela 

v souladu se ŠVP ZV 7. vydání 

 Testování žáků 

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  

testování PRUT – testování průřezových témat proběhlo ve spolupráci s firmou SCIO 

testování ČŠI 9. ročníku 

 Úpravy ŠVP 

Od 1.9.2016 probíhá výuka žáků dle nového ŠVP ZV 7. Vydání 

Od 1.9. 2017 je platný Dodatek k ŠVP ZV 7. vydání č. 1, jímž se ŠVP ZV 7. vydání 

upravuje takto: 

- učební plán zůstává beze změn 

- v kapitole Poznámky k učebnímu plánu se upravuje seznam volitelných předmětů a nově 

se zařazuje volitelný předmět Konverzace v anglickém jazyce 

- v kapitole Učební osnovy je provedena změna výstupů u předmětu Tv ve 4. a 5. roč.  

- v kapitole Učební osnovy se nově zařazuje učivo u vyučovacího předmětu Aj pro 2. 

stupeň ZŠ 

- v systému InspIS nyní probíhá zpracovávání ŠVP 8. vydání – nově se bude zavádět 

vyučovací předmět Dopravní výchova pro žáky 4. ročníku v časové dotaci 1 hodina 

z DČD namísto 1 vyučovací hodiny z DČD  předmětu Informatika 

- v systému InspIS dále probíhá úprava v kapitole Charakteristika ŠVP v podkapitole 

Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, kde bude nově uveden 

Předmět speciálně pedagogické péče. 

 Různé 

I nadále  pokračuje: 

- kontrola a aktualizace legislativy týkající se ŠVP ZV dle MŠMT ČR a ČŠI 

- výuka čtení v 1. a 2. ročníku metodou splývavého čtení 

- 12. 6. - projekt Ročníkové práce pro žáky 9. roč. 

- během celého školního roku proběhlo mnoho výchovně – vzdělávacích akcí a  soutěží.  

Úspěchy žáků byly průběžně zveřejňovány na webových stránkách školy i v novinách. 
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7. ÚDAJE O PREVENCI SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ 

Dle plánu práce byly splněny všechny důležité úkoly: 

 

1. Na pedagogických radách byli kantoři průběžně seznamováni s aktuální 

legislativou v oblasti prevence prostřednictvím metodika prevence. 

2. Školní metodik prevence průběžně spolupracoval s okresním metodikem prevence 

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

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

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

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

5. V rámci 6. a 3. ročníku proběhla ve třídách sociometrie za účasti pí. psycholožky 

z PPP. Na základě výsledků sociometrie následně proběhla ve třídách skupinová 

intervence (opět za účasti pracovníka z PPP). 

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

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

internetu. 

7. Problémové chování jednotlivých žáků bylo vždy řešeno ve spolupráci s třídním 

učitelem. Pokud to situace vyžadovala, byla rodičům doporučena návštěva 

externího odborného pracoviště. 

  



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

 

13 

 

8. ŠKOLNÍ PARLAMENT 

Vedoucí Žákovského parlamentu: 

Mgr. Daniela Krištofová  1.st. 

Mgr. Martina Ambrosová  2.st. 

 

 Schůzky Žákovského parlamentu probíhaly pravidelně 1x za měsíc, ve výjimečných 
případech i vícekrát měsíčně. 

 

 Probraná důležitá témata za šk. rok 2017/2018: 

  Kyberšikana 

Elektronická schránka důvěry 

 Adventní rozsvícení vánočního stromu 

 Vánoční výzdoba tříd - soutěž 

Používání mobilů ve škole (vymezení pravidel) 

OSPOD –význam 

Relaxační přestávky 

Návrhy na změny z řad žáků  

Vybíjená pro členy i nečleny Žákovského parlamentu 

 

 Návrhy a různé: 

Zlepšení komunikaci mezi jednotlivými třídami 

Upevnit význam a činnost Žákovského parlamentu 

Aktivně se podílet na činnosti Žákovského parlamentu 

Realizovat akce společné pro žáky a pedagogy 

Podílet se aktivně na prezentaci školy 

 

9. OBLAST ICT  

Ve školním roce 2017/2018 proběhlo v oblasti ICT: 

1. Testování žáků – ibobr  

2. Testování PRUT – testování průřezových témat proběhlo ve spolupráci s firmou 

SCIO 

3. Testování ČŠI 9. ročníku 

4. Nákup dataprojektoru (uč 75). 

5. Nákup 6 počítačů (výměna starších počítačů v učebně informatiky a ve sborovně). 

6. Revize z pohledu GDPR 

7. Návrh na opravu a posílení rozvodů el. energie v učebně informatiky 

8. Revize serverů a datových rozvodů  
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10. ÚDAJE O DALŠÍM VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

 Hlavní priority a strategie DVPP 

Priority 

1. Prohlubování znalostí v oblasti vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. 

2. Studium v oblasti pedagogických věd. 

3. Studium v oblasti matematické gramotnosti. 

4. Studium v oblasti čtenářské gramotnosti.  

5. Studium pro koordinátory ŠVP. 

6. Studium specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy. 

7. Prohlubování znalostí v oblasti řízení školy 

8. Vzdělávání v oblasti výuky finanční gramotnosti. 

9. Prohlubování znalostí v oblasti ICT. 

10. Prohlubování znalostí v oblasti BOZP. 

11. Vzdělávání v oblasti financování projektů a získávání dotací a grantů. 

12. Prohlubování znalostí oblasti činnostního učení, metody čtení (splývavé čtení 

Sfumato) 

13. Rozšiřování odborné kvalifikace v jednotlivých předmětech. 

14. Získávání poznatků v oblasti dramatické výchovy. 

15. Rozšiřování znalostí v oblasti PR a vnějších vztahů. 

16. Prohlubování znalostí v oblasti vnitřních vztahů a týmové práce. 

17. Školení vydavatelů učebnic, výukových programů a školních pomůcek. 

Strategie 

 Finanční možnosti školy dané rozpočtem v r. 2016 a v r. 2017. 

 Čerpání ESF, šablony č. 22 

 Vyvážené rozvržení na jednotlivé pedagogické pracovníky. 

 Brát ohled na narušení výchovně – vzdělávacího procesu. 

 Cenová nabídka na trhu a vzdálenost místa konání. 

 Zohlednění dlouhodobého hlediska potřebnosti vzdělávání. 
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 Vzdělávání pedagogických pracovníků 

 Vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Počet 

přihl. 

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 

1 Exekuce a srážky ze mzdy, srážky při oddlužení v roce 2018 

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 

Počet přihl. 

prac. 
název školení, semináře 

4 Anglický jazyk pro začátečníky 

2 Jak na matematickou gramotnost u dětí mladšího školního věku 

3 Anglický jazyk pro mírně pokročilé 

3 Splývavé čtení 

2 Cesta ke čtenářské gramotnosti 

4 Sfumato (splývavé čtení) aneb čtení pro všechny 

1 Novela vyhl. 27/2016 

3 Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 

2 Matematika 1. -3. ročníku Hejného metodou 

3 Matematická gramotnost 

1 Sfumato (splývavé čtení) aneb letní soustředění 

2 Metodický kurz pro učitele 1. st. ZŠ - matem. Gramotnost 
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11. ÚDAJE O AKTIVITÁCH A PREZENTACI ŠKOLY NA VEŘEJNOSTI 

 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.  

 Public Relation ve školním roce 2017/2018   

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.  

 Zpráva za školní rok 2017/2018 - www stránky  

Přidání asi 51 článků do sekce Aktuality.  

Přidání 12 článků na hlavní stranu.  

Přidání 52 fotogalerií.  

Pravidelné týdenní zveřejňování jídelního lístku.  

Nejčtenější článek: Mikulášská nadílka, již 449 zhlédnutí.  

Celkem přidáno asi 112 článků a 52 fotogalerií.  

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

 

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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 Články v místním, regionálním 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 

 Akce a projekty ve školním roce 2017/2018 

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 

 

 Soutěže (okresní, krajské, státní, mezinárodní):  

 

Krajské kolo Biologické olympiády 

Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů  

Krajské kolo Karlovarský skřivánek  

Krajské kolo OVOV  

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů  

Okresní kolo OVOV  

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 minifotbale  

Okresní kolo Zazpívej slavíčku 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce  

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce  

Okresní kolo v recitační soutěži  

Okresní kolo Pohár rozhlasu v atletice  

Okresní kolo v přespolním běhu   

Okrskové kolo ve florbalu  

Okrskové kolo Zazpívej slavíčku 

Okrskové kolo - McDonald's Cup 
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 Fotogalerie Soutěže 

 

 

 
  

Přespolní běh       

         

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Florbal      Dopravní soutěž mladých cyklistů 

 

 Další aktivity: 

Adventní setkání u stromečku 

Den dětí u vojáků 

Planetárium Brno 

Zoo Vyškov – zvířata v ohrožení 

Planeta Země 3000 – Brazílie 

Olympijský festival Brno 

Zoo Vyškov – Prales na talíři 

Seiferos – dravci 

Rychta Krásensko 

Oslavy 150 let jednotky SDH 

Exkurze do firmy Lear 

Beseda v knihovně Karla Dvořáčka Vyškov 

Vánoce ve světě – muzeum Vyškovska 

Příroda Vyškovska 
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Výstava fauna a flora – Moravské zemské muzeum  

Lipka – Krásenko – Dotekem k poznání  

Den s hasiči 

Beseda se spisovatelem 

Dětské dopravní hřiště 

Výprava do doby ledové 

Divadelní představení Brno – Husovické Betlém 

Pasování na čtenáře 

Divadelní představení – Kocour v botách 

Divadlo Radost – Mach a Šebestová 

Sokolský dům – Včelí medvídci 

Program Zdravé zuby 

Hanácký statek – výukový program 

Bádání za humny 

Koně v Boškůvkách 

Podzimní slavnost 

Řezbářská dílna – ukázka výrobků, vybavení dílny a nářadí 

Voňavé hádanky – aromaterapie 

Exkurze na Kozí farmu Drysice 

Pochybné suvenýry, aneb zločiny v divočině 

Zumba – tanec 

Slabikářové slavnosti – čtenářské dovednosti 

Recitační soutěž  

Anglické divadlo – Peter Black 

Festival vědy s ABB Brno 

Trestní odpovědnost 

Sběr papíru 

Veletrh vzdělávání a pracovních příležitostí 

Pevnost poznání Olomouc 

Projektový den SOŚ a SOU Vyškov 

Bruslení na zimním stadionu 

Přednáška Za hranicí komfortu 

Poradenský den v IPS ÚP Vyškov 

Beseda - Život po asijsku 

Exkurze Hyundai 

Sportovní den ke dni dětí 

Ročníkové práce 

Rozloučení žáků 9. ročníku s žáky II. stupně 

 

 

 Zájmová činnost ve školním roce 2017/2018 

 

Náboženství 

Přípravka na volejbal 1. stupeň 

Kroužky v rámci školní družiny  
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 Největší úspěchy ve školním roce 2017/2018 



Krajské kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – 1. místo  

Krajské kolo Soutěže Hlídek mladých zdravotníků – účast 

Krajské kolo Olympiády v přírodopise - účast 

Okresní kolo Dopravní soutěže mladých cyklistů – 1. místo  

Okresní kolo OVOV – účast 

Okresní kolo Olympiády v přírodopise – 1. místo 

Okresní kolo ve vybíjené – účast  

Okresní kolo Soutěže Hlídek mladých zdravotníků – 1. místo  

Okresní kolo v basketbalu – účast 

Okresní kolo v šachovém turnaji – 3. místo  

Okresní kolo Přehazovaná – 1. místo  

Okresní kolo v minifotbale – účast 

Okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce – účast 

Okresní kolo Olympiády v českém jazyce – účast  

Okresní kolo v recitační soutěži – účast  

Okresní kolo Pohár rozhlasu v atletice – 1. místo 

Okresní kolo v přespolním běhu  – účast 

Okrskové kolo ve florbalu – 3. místo  

Okrskové kolo - McDonald's Cup – 3. místo 

Okrskové kolo v minifotbale – 1. místo 

 

 

 Fotogalerie úspěchů: 

 

   
Pohár rozhlasu     Dopravní soutěž mladých cyklistů 
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ŠKOLNÍ DRUŽINA 

Kapacita družiny během školního roku  2017/2018 byla využita. První i druhé 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 a stolní hry, 

četba knih a encyklopedií 

Uvedené činnosti byly doplněny i tanečními a pohybovými prvky se zpěvem. Ty byly poté 

využity na vystoupení pro rodiče (vánoční vystoupení před školou) a pro kulturní pásmo pro 

klienty místního stacionáře. Opět byly od října 2017 zařazeny pro děti ŠD kroužky: výtvarný, 

tvořivý a sportovní.  

 Projekty školní družiny: 

Drakiáda 

Hudebně-dramatické vystoupení ve stacionáři (vybraní žáci ŠD) 

Sférické divadlo (mobilní planetárium) 

Vánoční vystoupení dětí pro rodiče před budovou školy  

Soutěž o největšího sněhuláka 

Morávkova má talent 

Dětské odpolední muzicírování – písničková abeceda 

Dětský karneval 

Divadelní představení 

Žonglování pro děti 

Diskohrátky na školní zahradě 

Pálení čarodějnic 

Šipkovaná (ve spolupráci s II. stupněm) 

Paraolympiáda 

Táborák na ukončení školního roku (určeno pro rodiče a děti)   

 

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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Dětský karneval 

„Leden je měsíc plný ledu, únor zavolá skřivánka." Tak těmito slovy začíná jedna krásná 

píseň o měsících v roce. Únor nejenže zavolá skřivánka, ale také svolal všechny děti školní 

družiny ZŠ Morávkova, aby se převlékly do karnevalových masek a společně si s paními 

vychovatelkami zpříjemnily jedno mrazivé odpoledne ve školní družině. 

A tak se průvod plný princezen, pirátů, čertíků, indiánů vydal na promenádu po škole. 

Nechyběl ani malý hudebník s vlastnoručně vyrobenou basou nebo třeba Karkulka, která si do 

košíčku přibalila různé dobroty a těmi potěšila své kamarády. 

Všichni si společně v tělocvičně zatancovali, zasoutěžili, ale hlavně vytvořili příjemnou 

atmosféru. 

Vlaďka Julínková, školní družina 

 

 
 

12. ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ    

INSPEKCÍ 

 

Ve školním roce 2017/2018 nebyla ze strany ČŠI provedena inspekce. 
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13.  ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2016/2017 

Rok 2017 

 

  
 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 1 951 886,30 Kč 

CELKEM 5 142 611,94 Kč 4 472 738,51 Kč 669 873,43 Kč 

 

 

 Výnosy Náklady                   Zisk 

 

Doplňková činnost 582 274,72 Kč 488 883,70 Kč 93 391,02 Kč 

 

 

 Poskytnuto  Čerpáno     UZ    

   

Dotace JMK na vzdělávání 15 485 251,00 Kč  15 485 251,00 Kč 33353 

 

 

Účelové dotace JMK 422 367,00 Kč: 

 

1. Zvýšení platů pedagog. pracovníků  307 940,00 Kč 307 940,00 Kč 33052  

    a nepedagogických zaměstnanců 

 

2. Zvýšení platů nepedag. zaměstnanců 106 867,00 Kč 94 974,68 Kč 33073 

    regionálního školství  

 

3. Podpora výuky plavání v základních 7 560,00 Kč 7 560,00 Kč 33070 

    školách 

 
 
 Dotace ÚZ33073 byla poskytnuta na zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců 

regionálního školství. Vzhledem k tomu, že dotaci nebylo možné použít na čerpání dovolené 

v měsíci červenci a srpnu, poněvadž dovolená je v těchto měsících placena průměrným 

platem z předchozího kalendářního čtvrtletí, byla  nepoužitá část této dotace v částce 

11 892,32 Kč vrácena zpět na účet JMK. 

 

 

Období 01-08/2018 

   

 

 Výnosy Náklady Zisk 

 

Příspěvek na provoz od zřizovatele 2 045 000,00 Kč  

Časové rozlišení transferů na DHM   82 483,76 Kč 

Výnosy z činnosti   1 087 122,62 Kč 
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CELKEM 3 214 606,38 Kč  2 766 912,63 Kč 447 693,75 Kč 

 

 Výnosy Náklady Zisk 

 

Doplňková činnost 356 331,00 Kč 283 456,61 Kč 72 874,39 Kč

  

 

 Poskytnuto Čerpáno                 Zbývá

  

UZ 33353 

Dotace JMK na vzdělávání 11 719 000,00 Kč  11 241 031,63 Kč  477 968,37 Kč  

 

UZ 3307  

Účelová dotace JMK                                 8 400,00 Kč                 5 283,00 Kč       3 117,00 Kč                                                                   

Podpora výuky plavání  

v základních školách 

    

 

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

01 – 06/2018 nebyla vyčerpána v částce 3 117,- Kč a vrácena zpět na účet JMK, neboť se 

nepodařilo uskutečnit 1 kurz, který byl přesunut na září 2018. 

 

 

Investice 
 

 

Rok 2017 

 

 V roce 2017 byla provedena „Úprava místní komunikace v traktu školní družiny“ 

za 248 850,- Kč. Jednalo se o úpravu místní komunikace o rozměru cca 210 m
2 

na pozemku 

dle katastru nemovitostí č. 735, který je veden jako zastavěná plocha a nádvoří. Původní 

asfaltový povrch byl po rekonstrukci fasády školní budovy částečně poničen těžkou 

technikou, na asfaltu vznikly nerovnosti, po krajích byl rozlámán. Z důvodu nemožnosti 

vsakování dešťové vody se na něm tvořily louže. Zásobování školní jídelny, které probíhá 

částečně po této komunikaci, tak za deště způsobovalo znečišťování nové fasády. Upravenou 

komunikaci lze využít i jako parkovací místa. Původní plocha dle situačního nákresu 186 m
2
, 

povrch litý asfalt, nový povrch cca 210 m
2
, zámková dlažba. 

 

 Z fondu investic byla uhrazena oprava skladu na zahradě v částce 144 353,- Kč. Tato 

oprava zahrnovala úpravy vnějších povrchů - očištění zdí a penetrace, očištění fasády 

tlakovou vodou, potažení vnějších stěn pletivem a omítku stěn. Dále byly provedeny 

klempířské práce (oplechování parapetů, obklad podhledu vč. nátěru), výměna dřevěných 

oken za plastová a nátěr původních vrat. Opravou skladu na zahradě došlo ke změně 
nevyhovujícího stavu domečku na úroveň odpovídající dnešní době a zpříjemnění prostředí 

žákům při výuce pěstitelských prací.  

 

 Dále byly investiční prostředky čerpány na nákup výdejního terminálu do školní kuchyně 

za 55 194,- Kč vč. montáže a celkového oživení. Stávající výdejní terminál byl součástí 

identifikačního systému pro výdej stravy pořízeného v roce 2005. Nešlo ho opravit, a proto 

bylo nutné k zajištění funkčnosti systému provést jeho modernizaci. 
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 Na schválenou investiční akci „Protihlukové opatření v tělocvičně“, která bude realizována 

v roce 2018, byly v prosinci 2017 uhrazeny z investičního fondu přípravné práce – studie 

na měření hluku v tělocvičně v částce 43 063,90 Kč. 

 

Investiční prostředky byly čerpány v celkové částce 491 460,90 Kč, z toho opravy činily 

144 353,- Kč. 

 

 

Období 01-08/2018 

  

 

 Do školní kuchyně byla pořízena nová myčka nádobí s elektronickým ovládáním 

za 90 142,- Kč. Původní myčka nádobí, pořízená v roce 2009, byla v havarijním stavu – 

vadný programátor, mycí čerpadlo, snímač hladiny. Vzhledem k jejímu celkovému opotřebení  

a nedostatku náhradních dílů ji nešlo opravit. 

 

 Na investiční akci „Protihlukové opatření v tělocvičně“, která bude dokončena  

v říjnu 2018, byla uhrazena projektová dokumentace za 113 740,- Kč.  

 

 Z důvodu zajištění vyšší bezpečnosti školy byl pořízen přístupový systém za 47 619,89 Kč. 

Na 2 nejvíce frekventované vchody budovy (hlavní vstupní vchod, vedlejší vchod 

z parkoviště v areálu školy) byly umístěny 2 terminály pro umožnění vstupu do budovy a pro 

evidenci zaměstnanců, popř. žáků školy. Došlo tak k zajištění bezpečnosti žáků  

a zaměstnanců, ale také k omezení vstupu a pohybu cizích osob v prostorách školy a současně 

i k širšímu využití čipového systému, který byl předtím využíván jen pro evidenci strávníků  

a přístupu pro kopírování.  

 

Investiční prostředky byly čerpány v celkové částce 251 501,89 Kč. 

 

 

14.  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,- Kč s dobou realizace od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2019.   

 

 Z prostředků ESF byly proplaceny dohody o provedení práce pro projektové manažery 

 a vychovatele klubu deskových her a deskové hry do klubu deskových her. V rámci dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků byly uhrazeny 7 učitelům semináře a kurzy k rozvoji 

matematické gramotnosti a 3 učitelům seminář Podpůrná opatření pro žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami, 1 učitelce seminář k rozvoji čtenářské gramotnosti a 3 učitelům kurz 

anglického jazyka pro mírně pokročilé a 4 učitelům kurz anglického jazyka pro 
začátečníky. Celkové výdaje činily 388 125,- Kč, z toho 127 925,- Kč za rok 2017. 

 

 Cílem projektu je zlepšení matematické gramotnosti žáků a vzdělávání 

učitelů   v oblastech, které jsou třeba pro zlepšení výsledků vzdělávání. 
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15. 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:  

 

 Školská rada – podílí se na správě školy (schvaluje změny v ŠVP, Výroční   
         zprávu, aj...) 

 

 Odborová organizace – viz. Kolektivní smlouva 
 

 Spolek rodičů při ZŠ Morávkova – finančně podporuje školu v oblasti 

akcí pro žáky dle plánu práce a i v oblasti materiální pomoci 

 

Příjmy 

 

 Za sběr papíru                                                                      80 896,-  

 Členské příspěvky                                                                61 600,-  
 

Sponzorské dary 

 

 Dar pro II.A / 7.A / škola                                                      15 000,- 

 Dar pro II.B                                                                            5 000,- 

 Příspěvek na vánoční dílničky                                                  488,- 

 

Výdaje 

 

 Divadelní představení + exkurze                                        70 409,- 

 Výukový program 

 Hanácký statek 

 Divadlo Radost 

 AJ – Den evropských jazyků 

 Planetárium 

 Fyzikální exkurze 

 Festival vědy 

 Anglické divadlo 

 Projekt planeta země 

 Výukový program Lipka 

 MzM Brno 

 Pevnost poznání 

 Exkurze pirátská plavba 

 Exkurze Muzeum Vyškov 

 

 LVK, ŠvP, spaní ve škole                                                      13 300,- 

 příspěvek na LVK žákům 7. tříd (každoročně) 

 ŠvP 3.A / 4.B / 3.B                                 
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 Odměny za sběr, soutěže a materiál                                     63 015,-, 

 výtvarný materiál 

 startovné AŠSK 

 dárky pro žáky 1.tříd 

 startovné OP škol 2017 

 potřeby pro výuku a odměny ŠD 

 Akce Mikuláš 

 cestovné florbal 

 kancelářské potřeby 

 vánoční akce 

 vánoční dílničky 

 pomůcky pro výuku 

 soutěž mediální výchova 

 nejlepší sběrač a třídič odpadu 

 odměny za sběr 

 cestovné učitelům 

 odměny žákovský parlament 

 materiály do výuky 

 cestovné florbal 

 voňavé hádanky – ceny 

 olympiáda AJ + ČJ 

 ceny LVK 

 recitační soutěž ČJ + AJ 

 cestovné OVOV okres 

 zápis 

 cestovné žákům 

 matematická soutěž Klokan 

 pythagoriáda 

 materiál na ŠvP 

 odměny soutěž cyklistika 

 autobusová doprava 

 doprava kraj cyklistika 

 odměny redaktorům Moravánku 

 odměny žákovskému parlamentu 

 odměny za sběr papíru 

 rozloučení 9 ročníku 
 

 

 

 Celkem příjmy     162 984,- 

   výdaje      146 724,- 

 

  



Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 

 

28 

 

Spolupráce s ostatními subjekty 
 

 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 

 SPC Brno - individuální integrace žáků se zdravotním postižením, metodické a 
konzultační návštěvy 

 OSPOD Vyškov – poradenská činnost 

 Úřad práce – návštěvy Informačního poradenského střediska žáků Úřadu práce 
Vyškov žáků 8. a 9. ročníků, spolupráce při účasti na Veletrhu vzdělávání 

 DDM Vyškov - v rámci kulturních a vzdělávacích akcí (Dny otevřených dveří, 
sezónní akce, školy v přírodě, aj…) 

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

SPU 

 Oblastní charita Vyškov – sbírky, vystoupení žáků 

 Místní a regionální tisk – viz. PR 

 Policie ČR – Zebra – pro 1. roč. 

 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. 2018       Mgr. Zdeněk Šlapal 

ředitel školy 

 

 

                                  

 

 

 

 

Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2017/2018 byla projednána a schválena 

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

dne:         

 

 

 

   Mgr. Petra Nedomová 

předsedkyně Školské rady 
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16. FOTOGALERIE 

 

 

   

První školní den     Slavnost skřítků a víl 

 

  
  

Okrskové kolo v basketbale    Zápis do 1. ročníku 

 

   

Družina žije hudbou     Pasování na čtenáře 
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Mikulášská nadílka     Škola v přírodě 

 

   
 

Dětský karneval     Exkurze Hanácký statek 

 

   

Slabikářové slavnosti     Festival vědy 
 

 

 

 


