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ČÁST A 
 

CHARAKTERISTIKA ŠKOLY 
 

1.  název školy:  Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 
    sídlo:  Štefánikova 2514, 761 15 Zlín      IČO: 71008080    IZO: 600114228 
    odloučené pracoviště: školní družina - Dětský pavilon Kolektivního domu Zlín 

       Osvoboditelů 3778, Zlín 
 
2.  zřizovatel školy:  Statutární město Zlín adresa zřizovatele:  náměstí Míru 12, 761 40 Zlín 
 
3.  právní forma školy: právní subjekt - příspěvková organizace od 1.1.2003 
 
ředitel  školy:       Mgr. Miroslav Nejezchleba po konkurzním řízení jmenován od 1.7.2006   
                             č.j.MMZL/9206/2006/ŠZMTV na základě usnesení Rady města Zlína  
                             442/11R/2006 ze dne 29.5.2006. 
 
statutární zástupce ředitele školy:  Mgr. Dana Novotná od 1.7.2006  
 
4.  kontaktní informace:  telefon/fax – 577 210 772, ředitel – 577 219 878, 724 557 100 

     zástupkyně ředitele – 577 011 770   
     e-mail: zs9@zlinedu.cz      www.zs9.zlinedu.cz          www.9zszlin.info 
 

5.  pracovník pro informace - Mgr.Miroslav Nejezchleba, nejezchleba@zs9.zlinedu.cz 
 
6.  datum zřízení (založení) školy:  11.12.1995  (23.5.1932)  datum zařazení do sítě:  14.3.1996 
     č.j.rozhodnutí o zařazení:  1204/63      identifikátor zařízení: 600 114 228 
 
7.  součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity: 

1)   Základní škola    IZO: 102 319 537 kapacita 600 žáků 
2)   Školní družina    IZO: 118 500 660 kapacita 125 žáků 

 
 

mailto:zs9@zlinedu.cz
http://www.zs9.zlinedu.cz/
http://www.9zszlin.info/
mailto:nejezchleba@zs9.zlinedu.cz
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8.  základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: 
 

Součásti Počet tříd Počet žáků Počet žáků na Počet úvazků Počet žáků 
ZŠ ( oddělení)  třídu (oddělení) pedag.prac. na 1 úvazek 

šk.rok 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 06/07 07/08 
1.stupeň 10 10 261 259 26,1 25,9 10,0 10,5 26,1 24,7 
2.stupeň 8 8 190 202 23,8 25,3 15,3 14,5 12,4 13,9 
ŠD 5 5 112 124 22,4 24,8 3,75 3,75 29,9 33,1 

 
 
9.  rada školy:    Byla zřízena v souladu s § 167 školského zákona č.561/2004 Sb. s účinností  od  
                           1.1.2006. 
  

 Složení školské rady k 30.6.2008: 
 a) jmenovaní zřizovatelem:  Jana Maximiliánová 
       Dana Vořechovská 
 b) zvoleni zákonnými zástupci:  Zuzana Bajerová 
       Ing. Petr Šubík  
 c) zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Dana Novotná 
       Mgr. Jaroslava Sedláčková 
 
 

10.  mimoškolní a volnočasová občanská sdružení při škole:  Sdružení rodičů a přátel při  
Základní škole Zlín, Štefánikova 2514, registrace na MV ČR ze dne 5.12.1991 - VSC/1-8931/91-R  

 
 
 

ČÁST B 
 
 

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 
 
 
 

Vzdělávací program Č.j. MŠMT ČR školní rok 2007/2008 
  v ročnících počet žáků 

Základní škola 16847/96-2 2. – 5., 7. – 9. 359 
ŠVP ZV Devítka pro život  1., 6. 102 

 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2007/2008 
 

Německý jazyk 6.ročník, Dramatická výchova 6.ročník, Biologické praktikum 6.ročník, Informatika v českém 
jazyce 7.ročník, Technické činnosti  7.ročník, Domácnost  7.-8.ročník, Seminář ze společenskovědních předmětů  
9.ročník, Základy práce s počítačem  8.-9.ročník, Seminář k volbě povolání 9.ročník   

 
 

Zájmové útvary ve školním roce 2007/2008 
          

1.stupeň :  Zájmová výtvarná výchova, Florbalový kroužek, Šikovné ruce, Taneční kroužek 
2.stupeň :  Zájmová výtvarná výchova, Florbalový kroužek, Pěvecký kroužek, Cvičení z M,  
                   Cvičení z Čj, Fotbalový kroužek 
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ČÁST C 
 

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 
 

1.  Pedagogičtí pracovníci školy (včetně asistentů pedagoga) 
 

Interní pracovníci 
 Školní rok 
 2006/2007 2007/2008 
Počet - fyzických osob 33 32 
Počet - přepočt.úvazků 29,2 30,1 
 

Externí pracovníci – 0 

 

2.  Další údaje o pedagogických pracovnících – stav k 30.6.2008 

    ( VP – výchovný poradce, D - pedagog důchodového věku, A - absolvent, S - studující Pf ) 
 
Ped. pracovníci   roků stupeň  

poř.číslo funkce úvazek ped.praxe vzdělání aprobace 
1. Nej ředitel školy 1,0 18 VŠ M,Z,Inf  5.-12. 
2. VP zástupkyně ŘŠ 1,0 22 VŠ ČJ-Ov  5.-12. 
3. Mal učitelka 1.stupně 1,0 22 VŠ 1.-5. 
4. Fra učitelka 1.stupně 1,0 9 VŠ 1.-5. 
5. Hrb učitelka 1.stupně 1,0 24 VŠ 1.-5. 
6. Šva učitelka 1.stupně 1,0 1 VŠ 1.-5. 
7. Chví učitelka 1.stupně 1,0 16 VŠ 1.-5. 
8. Kol učitelka 1.stupně 0,9091 34 VŠ 1.-5. 
9. Nos učitelka 1.stupně 1,0 25 VŠ 1.-5. 

10. Nov učitelka 1.stupně 1,0 27 VŠ 1.-5. 
11.  D učitelka 1.stupně 1,0 36 VŠ 1.-5. 
12. Vla učitelka 1.stupně 1,0 39 VŠ 1.-5. 
13. Čel učitel 2.stupně 1,0 3 VŠ Čj 
14. Dup učitelka 2.stupně 1,0 32 VŠ M-F 6.-9. 
15. Foj učitelka 2.stupně 1,0 6 VŠ Aj 6.-9. 
16. Žůr učitelka 2.stupně 0,5455 32 VŠ Tv 6.-9. 
17. Jan učitelka 2.stupně 1,0 6 VŠ Čj-Vv 6.-9. 
18. Chme učitelka 2.stupně 0,5455 2 VŠ Čj – Aj 6.-9. 
19. Kel učitelka 2.stupně 1,0 15 VŠ ČJ-Hv 5.-12. 
20. Koč učitelka 2.stupně 0,7727 18 VŠ Tv-Bv  5.-12. 
21. Kus učitel 2.stupně 1,0 9 VŠ Bi-Rv 6.-9. 
22. Bet učitelka 2.stupně 1,0 2 VŠ M-Aj 6.-9. 
23. Šim učitelka 2.stupně 1,0 12 VŠ Nj 1.-9. 
24. Sed učitelka 2.stupně 1,0 29 VŠ M-Z  6.-9. 
25. Zár učitelka 2.stupně 1,0 31 VŠ D-Ov  6.-9. 
26.   S    učitelka 2.stupně 1,0 1 SŠ  
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27. Bur vychovatelka ŠD 0,3571 21 SŠ vychovatelství 
28. Hoř vychovatelka ŠD 0,8929 20 SŠ učit. pro MŠ 
29. Mud vychovatelka ŠD 0,7857 16 SŠ vychovatelství 
30. Pol vychovatelka ŠD 0,7143 10 SŠ vychovatelství 
31. Pše vychovatelka ŠD 1,0 27 SŠ vychovatelství 
32. Bar asistent pedagoga 0,65 30 SŠ vychovatelství 
33. Bur asistent pedagoga 0,65 21 SŠ vychovatelství 

 
 
       Věková struktura na 1. i 2. stupni je uspokojivá, postupně dochází k omlazování 
pedagogického sboru. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je na solidní úrovni, 
v letošním školním roce byla nejčastější migrace u učitelů 1.stupně.  
 
 
3.  Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 
 
 Školní rok  2006/2007 Školní rok 2007/2008 
Aprobovanost výuky v % 92,9 88,1 
Požadovaný stupeň vzdělání v % 92,0 91,2 
 

V nedostatku jsou aprobace: informatika, pracovní činnosti, chemie 
 
 
4.  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2007/2008 
 
 Školní rok 
Interní pracovníci 2006/2007 2007/2008 
Počet - fyzických osob 7 7 
Počet - přepočt.úvazků 6,0 6,0 
Externí pracovníci   
Počet - fyzických osob 0 0 
Počet - přepočt.úvazků 0 0 
 
 
 
5.  Další údaje o nepedagogických pracovnících – stav k 30.6.2008 
 
Ost. pracovníci   Stupeň 

poř.číslo Funkce úvazek vzdělání 
1.  Kot účetní školy 1,0 SŠ s mat. 
2.  Krč školník 1,0 SŠ bez mat. 
3.  Dol uklizečka 0,5 základní 
4.  Krč uklizečka 0,5 SŠ s mat. 
5.  Mik uklizečka 0,5 základní 
6.  Vav uklizečka 1,0 SŠ bez mat. 
7.  Žíž uklizečka 1,0 základní 
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6.  Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ( DVPP ) a ostatních pracovníků  
     školy 
 

Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků  ve školním roce 2007/2008 
 
Název akce Počet účastníků náklady 
ŠD a reforma šk.kurikula, Dítě a volný čas 1           1 887,- 
Evropské instituce v Bruselu a Štrasburku 1              350,- 
Letní škola PAU 2           5 748,- 
Netradiční vyučování, vánoční čarování 1               817,- 
Motivační setkání vyučujících JA 1               650,- 
Výjezdní modul studia ŘŠ FS1 1               171,- 
Autoevaluace škol, školení managementu 1               400,- 
Konference EVVO 1               190,- 
Hyperaktivní , agresivní dítě v MŠ 2             4 160,- 
Nadané děti 1                    0,- 
Rozumět médiím ESF 1                    0,- 
Zájmové vzdělávání na ZŠ 1                208,- 
Spec. pedag. hry pro děti úzkostné s poruchami  1                956,- 
Konference vyuč. jazyka anglického 1                    0 ,- 
Žákovské projekty ve vyuč. matematice 2             2 494,- 
Keramika točení na kruhu I. 2             5 900,- 
Keramika točení na kruhu II. 2                    0,- 
Ředitelské paragrafy 1             5 315,- 
Charakteristika a ukázky dobrého vyučování 1                892,- 
Výtvarné dílny - batika 2             1 446,- 
Minimalizace šikany 1                139,- 
Projekt konference JA 1                410,- 
Úspěšný ředitel – národní projekt 1                156,- 
Učíme tak, abychom naučili? 2                324,- 
Ředitelské paragrafy 1                415,- 
Ředitelské paragrafy 1                415,- 
Ředitelské paragrafy 1                415,- 
Teenagers-seminář JA 1                241,- 
Školní družina a reforma školního kurikula 1                    0,- 
 
Celkové finanční náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků školy byly ve školním roce 
2007/2008  34 099,-Kč. 
 

Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků  ve školním roce 2007/2008 
 

Název akce Počet účastníků náklady 
FIS 3000 1                0,- 
Školení GORDIC 1                0,- 
 

 
Celkové finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků školy byly ve školním roce 
2007/2008  0,-Kč. 
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ČÁST D 
 

ÚDAJE O ZAŘAZOVÁNÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ 
 
1.  Zapsaní a zařazení žáci ve školním roce 
 

Zápis 2007 Zápis 2008 
Zapsaní do 

1.tříd 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupili do 

1.třídy 
Zapsaní do 

1.tříd 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupili do 
1.třídy 08/09 

85 16 56 69 7 48 
 
 

ČÁST E 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
1.  Celkový prospěch žáků za 2.pololetí 2007/2008 
 

Ročník Počet žáků Prospělo Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
 celkem s vyznamenáním   slovně 
  celkem z toho 

prospěch 1,0 
   

1. 55 55 53 0 0 0 
2. 56 54 37 2 0 0 
3. 45 39 18 6 0 0 
4. 51 42 19 9 0 0 
5. 52 39 14 13 0 0 

Celkem 
na 1.st. 259 229 141 30 0 0 

6. 47 16 5 31 0 0 
7. 50 15 4 35 0 0 
8. 57 17 5 40 0 0 
9. 48 16 2 32 0 0 

Celkem 
na 2.st. 202 64 16 138 0 0 

Škola  
celkem 461 293 157 168 0 0 

 
 
 
2.  Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2007/2008 
 
 

 Gym.(6,8)letá Gym. 4 letá SOŠ SOU,U Jiné SŠ 
Školní rok 

 

Přihlášeno 
 

Přijato 
 

Přihlášeno 
 

Přijato 
 

Přihlášeno 
 

Přijato 
 

Přihlášeno 
 

Přijato 
 

Přihlášeno 
 

Přijato 

2006/2007 11 7 4 5 30 29 8 8 0 0 
2007/2008 10 7 8 6 31 33 9 9 0 0 
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3.  Hodnocení výsledků výchovného působení  
 
 

a) Problematika výchovného poradenství na škole 
Práce výchovné poradkyně postihovala následující oblasti: kariérové poradenství 
poskytovalo poradenskou činnost při výběru v profesním a společenském uplatnění pro 
žáky, spolupráci se zástupci středních škol. Profesní orientaci byla věnována mimořádná 
pozornost v předmětu pracovní činnosti, díky počítačovému vybavení mohli ve výuce žáci 
využívat programy Průvodce světem povolání, Testy volby povolání a Testy dětských 
schopností. Dále žáci používali testy pro přijímací řízení na středních školách a internet 
k vyhledávání informací. I další aktivity – exkurze na Úřad práce, návštěva burzy škol, 
zajištění vyšetření profesní orientace v PPP a další systematická práce s vycházejícími žáky 
vedly k úspěšnému umístění na střední školy. 
Práce s problémovými dětmi – výchovná poradkyně pomáhala řešit kázeňské a výchovné 
problémy, spolupracovala s rodiči i s institucemi (PPP Zlín, MMZ - oddělení sociálně-
právní ochrany dětí, SPC Zlín a další odborné instituce). 
 

 
b) Výsledky prevence sociálně patologických jevů 

V průběhu školního roku se uskutečnily plánované besedy v Centru prevence (zdravý 
životní styl, můj život bez drog, léčba drog a závislostí, sexualita). Knihovna a videotéka 
týkající se protidrogové problematiky se nachází v kabinetu přírodopisu. Nástěnka na 
chodbě třetího patra se věnuje tématům kouření, alkoholu a drogám. Rodiče byli 
informováni o protidrogové aktivitě školy. Pokračovala spolupráce s Policií ČR, Zlínským 
krajem, PPP Zlín a Magistrátem města Zlína.  
 
 

c) pochvaly a ocenění 
V 1.pololetí školního roku 2007/2008 bylo uděleno 32 pochval třídního učitele a 181 pochval  
ředitele školy. 
Ve 2.pololetí bylo uděleno celkem 84 pochval třídního učitele a 182 pochval ředitele školy. 
 
 

d) napomenutí a důtky 
V 1.pololetí školního roku 2007/2008 bylo uděleno 4 napomenutí třídního učitele a 3 důtky 
ředitele školy. 
Ve 2.pololetí školního roku 2007/2008 bylo uděleno 6 napomenutí třídního učitele a 2 důtky 
třídního učitele. Dále byly uděleny 2 důtky ředitele školy. 
  

 
4.  Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 
 

Stupeň chování 2006/2007 2007/2008 
 počet počet 

2 - uspokojivé 1 0 
3 - neuspokojivé 0 0 
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5.  Neomluvené hodiny za školní rok 
 
 

 2006/2007 2007/2008 
 počet počet 

1. pololetí 31 0 
2. pololetí 18 0 
celkem 49 0 

 
 
 
6.  Údaje o integrovaných žácích 
 
 
    Žáci integrovaní ve třídách 
 

Druh zdravotního  
postižení Ročník Počet žáků 
Vada řeči 3. 1 
Autismus 6. 1 
Tělesně postižení 9. 2 
S kombinací postižení 3., 6. 2 
S vývojovými poruchami učení 3., 5., 6., 8. 5 
Celkem  11 

 
 
     Integrace  žáků na naší škole probíhala v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a dalšími 
souvisejícími předpisy. Bezbariérové vybavení školy umožňuje integrovat žáky se zdravotním 
omezením. V tomto školním roce byli nově integrováni žáci s vadou řeči a poruchou autistického 
spektra. Dvě asistentky pedagoga jsou nenahraditelnou součástí procesu integrace. Velmi důležitá je 
pro nás v této oblasti spolupráce s PPP Zlín, SPC Zlín a dalšími odbornými institucemi.  
 
 
7.  Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2007/2008 
 

 Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Školní kolo Okresní kolo Oblastní kolo Ústřední kolo 

Olympiáda Čj 17  2 0 0 
Recitační soutěž I.stup. 21 4 0 0 
Recitační soutěž II.stup. 12 1 0 0 
Pythagoriáda 30 2 0 0 
Matematický klokan 130 0 0 0 
Matematický klokánek 50 4 0 0 
Matematická olympiáda 6 3 0 0 
Dějepisná olympiáda 25 2 0 0 
Poznej a chraň I. stup. 3 3 0 0 
Poznej a chraň II. stup. 3 3 0 0 
Pěv.soutěž Trnečka, 0 1 1 1 
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Valaška, Zpěváček 
Stříbrný věnec - plavání 0 24 0 0 
Běh olympijského dne 0 15 0 0 
Sportovní den školy 409 0 0 0 
Literární soutěž „Hledání“ 20 0 5 0 
Soutěž Aj MFC 2 2 0 0 
Výtv.soutěž „Okno do světa“ 49 4 0 0 
Výtv.soutěž „Oheň“ 56 2 0 0 
Výtv.soutěž „Mladý umělec“ 28 0 2 0 
Výtv.soutěž „Příroda“ 24 2 0 0 
Florb.turnaj „Krake Cup“ 76 0 0 0 
Literární soutěž „Mládí kraje“ 57 0 1 0 
Soutěž Aj 4.-5.tříd 4 4 0 0 
Výtvarná soutěž „Koláž 2007“ 48 2 0 0 
Soutěž ml. zdravotníků 0 4 0 0 
Soutěž Aj „Can You …“ 4 4 0 0 
Soutěž Aj „Cambridge“ 20 0 0 0 
Národní soutěž v psaní 
dopisů 2008 

47 14 0 0 

Výtvarná soutěž „Děti dětem“  15 0 2 0 
Výtvarná soutěž „Radost tvořit“  1 1 0 0 
Výtvarná soutěž „Klapka“  40 40 0 0 
Výtvarná soutěž „Tajemný jednorožec“  40 40 0 0 
Výtvarná soutěž „Vánoce“  40 40 0 0 
Výt.soutěž „Dopravní výchova“  35 35 0 0 
Výt.soutěž „Červená karkulka“  40 20 0 0 
Výt.soutěž „Český lvíček“  32 20 0 0 
Výt.soutěž „Olympiáda v Praze“  15 15 0 0 
Přespolní běh 0 10 4 0 
Okresní finále v plavání 0 24 0 0 
Coca-cola cup v kopané 16 16 0 0 
Mikulášský florbal 64 0 0 0 
Okrskové kolo ve florbalu 16 0 0 0 
Olympiáda v OB 0 21 0 0 
Otrokovická florb.liga 13 0 0 0 

 
 

Ve školním roce 2007/2008 se žáci školy zúčastnili výše uvedených soutěží. Mimořádného úspěchu 
dosáhla v pěvecké soutěži žákyně VI.A, která se probojovala až do celostátního kola. Z řady 
sportovních soutěží považujeme za mimořádný úspěch 2.místo žáků 2.stupně v krajském kole 
družstev přespolního běhu. 1 žák VII.B dokonce zvítězil v kategorii jednotlivců. Dalším úspěchem 
chlapců 2.stupně bylo 3.místo v Otrokovické florbalové lize. K tradičně medailovým umístěním 
žáků 2.-3.tříd v plavecké soutěži „Stříbrný věnec“ se letos přidali žáci 2.stupně v okresním přeboru 
v plavání. Z výčtu soutěží je patrné, že se žáci školy rádi a často zapojují do různých výtvarných 
soutěží, kde také dosahujeme úspěchů. 
Naše škola dlouhodobě spolupracuje s Nadací Jana Pivečky ve Slavičíně, ve školním roce 2007/2008 
zpracovali žáci VIII.B celkem 6 projektů, 2 projekty zvítězily a žáci získali finanční prostředky na 
jejich realizaci.   
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ČÁST F 

 
 

ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 
 
Žáci školy: 
 

1 žákyně IV.B  Svobodová  2.místo v krajské soutěži hry na klavír, účast v mezinárodní  
soutěži 

1 žák IV.B  Vývoda  2.místo v krajské soutěži gymnastiky 
1 žák VI.A  Gregor   3.místo v celostátním turnaji v rugby 
1 žák IX.A  Stuchlík  2.místo v mezinárodním turnaji ve vzpírání 
1 žákyně IX.A   Schmiedová  účast v celostátní žákovské lize házené 
 
 
 
Mezinárodní spolupráce: 
 

Ředitel školy pokračoval ve spolupráci s ředitelem anglické základní školy z poloostrova 
Cornwall Mr.Ian Brocklehurstem.  

 

 

ČÁST G 
 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
 
     Ve školním roce 2007/2008 se neuskutečnila inspekce ČŠI.  
 
 
 

ČÁST H 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

1. Finanční prostředky na provoz školy (Magistrát města Zlín) 
 

rozpočet na rok 2007   1 802 000,00 Kč 
čerpání za období 09 – 12 2007  794 224,00 Kč 
(včetně čerpání fondů a ostatních nákladů např. LVZ) 
 

rozpočet na rok 2008 1 950 000,00 Kč 
čerpání za období 01 – 08 2008 1 676 348,00 Kč 
(včetně čerpání fondů a ostatních nákladů např. LVZ) 
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2. Rozpočet přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů (Krajský úřad Zlín) 
 

rozpočet na rok 2007   13 768 456,00 Kč 
čerpání za období 09 – 12 2007 4 917 125,50 Kč 
 

rozpočet na rok 2008 14 358 865,00 Kč  
čerpání za období 01 – 08 2008 9 121 808,00 Kč 

 
 

ČÁST I 
 

ZÁVĚR VÝROČNÍ ZPRÁVY 
 
 

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 je příspěvkovou organizaci od 1.1.2003 s názvem  
Základní škola Zlín, Štefánikova 2514, příspěvková organizace 

IČO:  71008080, DIČ : CZ71008080. 

Zřizovací listina byla podepsána primátorem města Zlína Mgr. Tomášem Úlehlou dne 
30.12.2002.  

Základní škola Zlín, Štefánikova 2514 je součástí výchovně vzdělávací soustavy, je zařazena do 
sítě škol ze dne 14.3.1996, č.j. 1204/63. Zřizovatelem školy je Statutární město Zlín se sídlem 
nám.Míru 12, IČO: 00283 924. 

Naše škola poskytuje základní vzdělání, zabezpečuje rozumovou výchovu ve smyslu vědeckého 
poznání a v souladu se zásadami vlastenectví, humanity a demokracie, poskytuje mravní, 
estetickou, pracovní, zdravotní, tělesnou a ekologickou výchovu žáků. 

Součástí naší pedagogické činnosti je také práce s integrovanými žáky. V souladu se školským 
zákonem č.561/2004 Sb. bylo ve školním roce 2007/2008 integrováno celkem 11 žáků. Zařazení 
tělesně postižených žáků umožňuje bezbariérové vybavení školy.  

S tělesně postiženými integrovanými žáky pracují dvě asistentky pedagoga, žákům s VPU se 
věnovaly třídní učitelky, na 2.stupni především vyučující českého jazyka.  

Ve školním roce 2007/2008 měla škola devět ročníků. První stupeň byl tvořen prvním až pátým 
ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem. Školní družina byla umístěna v dětském 
pavilonu Kolektivního domu ve Zlíně. Vyučování probíhalo podle platných učebních dokumentů, 
schválených MŠMT ČR – Základní škola č.j.16847/96-2 a v 1. a 6.ročníku podle Školního 
vzdělávacího programu pro základní vzdělávání Devítka pro život, který připravil pedagogický sbor 
školy. 

Žákům byly bezplatně poskytovány učebnice, učební texty a základní školní potřeby v rozsahu 
stanoveném vládou. V této oblasti nás velmi ovlivnilo výrazné snížení finančních prostředků 
přidělených na nákup pomůcek v roce 2008. Základním předpokladem správné výchovy a 
vzdělávání je umožnit dětem vyrůstat v atmosféře porozumění a tolerance.  

Plán pedagogických rad, termíny třídních schůzek s rodiči, schůze Rady rodičů a termíny konání 
schůzek metodického sdružení 1.stupně a předmětových komisí 2.stupně probíhaly podle „Plánu 
akcí na školní rok 2007/2008“. 

Protidrogový preventista školy se účastnil akcí souvisejících s protidrogovou prevencí. 
V průběhu školního roku se žáci účastnili besed s touto tematikou. Celkové hodnocení 
preventivního programu za školní rok 2007/2008 je přílohou této výroční zprávy. 
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V rámci 48.MFFDM, který se konal ve Zlíně ve dnech 1.6.–8.6.2008, jsme se podle možností 
zúčastnili akcí pořádaných organizátory festivalu.  

Lyžařského výcvikového kurzu na horské chatě Javorka, Nový Hrozenkov, Javorníky se 
zúčastnilo ve dnech 17.– 23.2.2008 celkem 55 žáků, čtyři instruktoři a zdravotník. 

Na 1.stupni se uskutečnil plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd, v červnu 2008 se 
uskutečnil již 38.ročník plavecké soutěže žáků třetích tříd „Stříbrný věnec“. Na 2.stupni probíhal 
plavecký výcvik v rámci osnov tělesné výchovy. 

Z dalších sportovních akcí školního roku 2007/2008 to byl tradiční běh Olympijského dne, který 
se konal ve středu 25.6.2008 na Stadionu mládeže ve Zlíně. V pondělí 23.6.2008 uspořádal kabinet 
tělesné výchovy Sportovní den školy. Žáci závodili v běhu na 100 m, v hodu kriketovým míčkem a 
štafetovém běhu 6 x 400 m.  

Školu v přírodě absolvovali žáci 6.ročníku v termínu 26.5.-30.5.2008 na horské chatě Javorka, 
Javorníky; žáci IV.B absolvovali školu v přírodě v termínu 21.4.-23.4.2008 na hotelu Hamé ve 
Velkých Karlovicích. Záměrem školy v přírodě pro žáky 6.ročníku bylo stmelit kolektiv a vzájemné 
vztahy žáků při přechodu z 1. na 2.stupeň.  

Lékařskou preventivní péči prováděli příslušní pediatři a dětské zubní oddělení na Kútech. Pitný 
režim žáků pomáhal zajišťovat projekt „Školní mléko“, automat na mléčné výrobky v 1.patře školy 
využívala velká část žáků. Nápojové automaty se nacházejí ve vestibulu školy. Zde je umístěn také 
automat na svačinky. Veškerý sortiment nápojů a výrobků byl konzultován se zástupci Rady rodičů.  

Stravování žáků naší školy je zajištěno ve školní jídelně Zlín, Hradská 5189, příspěvková 
organizace (samostatný právní subjekt), která se nachází asi 300 m od budovy školy. V této školní 
jídelně se naši žáci stravují spolu se žáky ZŠ Emila Zátopka Zlín, Štefánikova 2701, příspěvková 
organizace. Vyučující obou škol zde zajišťují pedagogický dozor. Žáci mají zakoupeny chipové 
karty a mohou si objednávat obědy 14 dnů dopředu. Jídlo je na velmi dobré úrovni, veškeré 
problémy řeší vedení školy nebo Rada rodičů s ředitelkou školní jídelny. Podrobnosti o školní 
jídelně najdete na jejich webových stránkách www.sjhradska.unas.cz .  

Podle možností jsme organizovali zájmové útvary, poskytovali své prostory a vybavení 
k účelnému využití pro činnosti zájmových organizací dětí a mládeže. Škola zajišťovala bezpečnost 
a ochranu zdraví žáků při činnostech, které přímo souvisejí s výchovou a vzděláním, soustavně 
vytvářela podmínky pro bezpečnost a ochranu zdraví žáků a pravidelně kontrolovala jejich 
dodržování.  

Ve školním roce 2007/2008 bylo zapsáno do knihy úrazů celkem 31 úrazů žáků školy, z toho 
v 19 případech byl vyplněn záznam o úrazu. Převážná část úrazů se stala o přestávkách nebo 
v hodinách tělesné výchovy.  

Dne 20.června 2008 proběhlo na škole požární cvičení a cvičení CO s cvičnou evakuací školy. 
Žáci a učitelé opustili školu všemi východy včetně požárního schodiště za 4:01,7 min. Třídní učitelé 
seznámili žáky se základními povinnostmi v požární a civilní ochraně a zásadami při mimořádných 
situacích, které by mohly nastat ve městě Zlíně. Žáci s vyučujícími prostudovali požární polachové 
směrnice, varovné signály a důležitá telefonní čísla. 

 V průběhu školního roku odešly ze školy 2 vyučující 1.stupně, podařilo se najít za obě kvalitní 
náhradu a celkově lze konstatovat, že personální obsazení celého pedagogického sboru je na velmi 
dobré úrovni. Dva vyučující dokončují potřebné pedagogické studium pro splnění kvalifikačních 
předpokladů. Ve vzdělávání pedagogických pracovníků jsme se v tomto školním roce zaměřili na 
vzdělávací akce s tematikou moderních vyučovacích metod a uvádění školního vzdělávacího 
programu do praxe. 

http://www.sjhradska.unas.cz/
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Trvalou snahou vedení školy je připravit takové pracovní podmínky všem zaměstnancům školy, 
aby jejich spokojenost byla v souladu s požadavky a zájmy žáků a rodičů školy. Vedení školy se pro 
vyučující snaží v maximální možné míře zjednodušit administrativní činnosti tak, aby se mohli plně 
věnovat pedagogické práci. Pro zlepšení psychické a fyzické kondice a zkvalitnění 
interpersonálních vztahů připravuje vedení školy různé akce, setkáváme se i s bývalými 
zaměstnanci školy. Tyto akce financujeme z prostředků FKSP, ze kterých především přispíváme 
zaměstnancům školy na závodní stravování ve školní jídelně na Hradské ulici. Dále z těchto 
prostředků poskytujeme zaměstnancům školy plavenky do Zimních lázní, vitamíny v době 
chřipkové epidemie.  

Ve školním roce 2007/2008 bylo vybudováno připojení na internet optickým kabelem, což 
zkvalitnilo nejen výuku informačních technologií, ale i výuku jednotlivých předmětů. Počítačové 
vybavení školy rychle zastarává, největší problémy jsou v počítačové učebně ve 2.patře, ale 
z důvodu nedostatku finančních prostředků nejsme schopni nakoupit nové počítače. Situaci se 
snažíme řešit ve spolupráci s Radou rodičů, která schválila nákup notebooku a dataprojektoru, který 
budou v příštím školním roce využívat žáci 1.stupně. Vybavení dvou učeben 2.stupně  
dataprojektory využívá většina vyučujících 2.stupně. V rámci další modernizace bychom chtěli také 
nakoupit interaktivní tabule.  

Na webových stránkách školy www.zs9.zlinedu.cz jsme pravidelně informovali o dění ve škole, 
včetně fotografií a záznamů z různých akcí. Infoweb naší školy www.9zszlin.info navštěvovali 
především rodiče žáků 1.stupně a sportovních kroužků. Naší snahou do budoucna je využití i na 
2.stupni. 

Převážnou část rozpočtu na učební pomůcky jsme vydali na nákup nových učebnic. Situaci 
pomáhají finančně řešit rodiče školy (Rada rodičů), zvláště nákup audiovizuální techniky a školních 
potřeb pro výtvarnou výchovu a provoz kopírovacích strojů. Této významné pomoci rodičů si velmi 
ceníme.   

Školská rada má celkem 6 členů, 2 členové byli jmenováni zřizovatelem školy, 2 členové byli 
zvoleni zákonnými zástupci žáků a 2 členové byli zvoleni pedagogickými pracovníky školy.  

Snažíme se pečovat o pěkné okolí školy a školní družiny. Školní hřiště nemáme, hřiště v areálu 
škol na Štefánkově ulici není v majetku školy. Povinnou tělesnou výchovu (atletiku atd.) jsme 
zabezpečovali v náhradních prostorách na Stadionu mládeže. Pro udržení pěkného interiéru školy 
bylo v průběhu hlavních prázdnin 2007 provedeno malování školy, čelní stěny ve třídách byly 
vymalovány barevně podle barvy poschodí, v celé škole byly vyměněny často nevyhovující 
zásuvky, zahájili jsme postupnou výměnu osvětlení instalací nového do 3 tříd v 1.patře, vybudovali 
jsme nový WC pro vyučující ve 2.patře, na zahradě školní družiny byla opravena zídka a 
vybudován plot, došlo také k terénním úpravám, vše především z důvodů bezpečnosti žáků. O 
prázdninách 2008 došlo k dokončení změn na zahradě školní družiny, díky pomoci MMZ jsme 
pořídili nové zastřešení a kobercový povrch terasy družiny. V souladu s hygienickými normami 
jsme zahájili budování toalety a sprchového koutu pro vychovatelky ŠD, provedli jsme kompletní 
výměnu těsnění topení a zářivkových trubic. Generální opravy včetně nového nábytku se dočkala 
učebna fyziky ve 2.patře školy.   

Závěrečná pedagogická rada hodnotila práci žáků za školní rok 2007/2008. V závěru školního 
roku nebyl udělen snížený stupeň z chování, v rámci kázeňských opatření byly uděleny dvě důtky 
ředitele školy. Chování žáků devátého ročníku bylo v závěru školního roku krajně nevhodné, i 
z tohoto důvodu by celý pedagogický sbor velmi přivítal změnu termínu konání přijímacího řízení 
na střední školy. 

Špatné vztahy mezi žáky řešili třídní učitelé ve spolupráci s výchovnou poradkyní školy a 
odbornými institucemi např. SVP Domek. Veškeré negativní jevy včetně šikany jsme se snažili řešit 

http://www.zs9.zlinedu.cz/
http://www.9zszlin.info/
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okamžitě ve spolupráci s rodiči žáků, psychology a Střediskem výchovné péče. Naší snahou je 
těmto jevům předcházet nebo je řešit v zárodku.  

V dalším období chceme pokračovat v předchozí práci, těší nás zájem rodičů při zápisu do 1.tříd. 
Snahou vedení školy bude i nadále vytvářet pro žáky i zaměstnance školy pozitivní pracovní klima, 
snažit se o individuální přístup k žákům a dobrou spolupráci s rodiči. 

 
 
 
 
 
 
Přílohy: 
 
1. Hodnocení minimálního preventivního programu a sledování jeho efektivity za školní rok 2007/2008 
2. Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2007/2008 
3. Zpráva o žákovské knihovně za školní rok 2007/2008 
4. Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2007/2008 
5. Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2007/2008 

 
 
 
 
 

Datum zpracování výroční zprávy:     13.října 2008 
Datum projednání na pedagogické radě:   10.listopadu 2008 
Datum projednání na Školské radě:   13.října 2008 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  Magistrát města Zlína - odbor školství, zdravotnictví, mládeže a Tv   
   Školská rada 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

........................................................    ........................................................ 
 Mgr. Miroslav Nejezchleba, ředitel školy                                           Mgr. Dana Novotná, zástupkyně ředitele školy 
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