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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 

 
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 

 
8.  základní údaje o škole a součástech, které sdružuje: 

mailto:zs9@zlinedu.cz
http://www.zs9.zlinedu.cz/
mailto:nejezchleba@zs9.zlinedu.cz
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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 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 06/07 05/06 
1.stupeň 10 10 261 250 26,1 25,0 10,0 10,0 26,1 25,0 
2.stupeň 8 8 190 193 23,8 24,1 15,3 14,6 12,4 13,2 
ŠD 5 5 112 114 22,4 22,8 3,75 3,8 29,9 30,0 

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

 Složení školské rady: 
 a) jmenovaní zřizovatelem:  Ing. Jarmila Muharová 
       Jana Maximiliánová 
 b) zvoleni zákonnými zástupci:  Zuzana Bajerová 
       Ing. Petr Šubík  
 c) zvoleni pedagogickými pracovníky: Mgr. Svatava Blažková 
       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 2006/2007 
  v ročnících počet žáků 

Základní škola 16847/96-2 1. – 9. 451 
 
 
 

Volitelné předměty ve školním roce 2006/2007 
 

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   

 
 

Zájmové útvary ve školním roce 2006/2007 
          

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

ÚDAJE O PRACOVNÍCÍCH ŠKOLY 
 
 
 
 
 

1.  Pedagogičtí pracovníci školy (včetně asistentů pedagoga) 
 

Interní pracovníci 
 Školní rok 
 2006/2007 2005/2006 
Počet - fyzických osob 33 33 
Počet - přepočt.úvazků 29,2 29,5 
 

Externí pracovníci – 0 

 

2.  Další údaje o pedagogických pracovnících – stav k 30.6.2007 

    ( 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 17 VŠ M,Z,Inf  5.-12. 
2. VP zástupkyně ŘŠ 1,0 21 VŠ ČJ-Ov  6.-9. 
3. Bla učitelka 1.stupně 1,0 15 VŠ 1.-5. 
4. Fra učitelka 1.stupně 1,0 8 VŠ 1.-5. 
5. Hrb učitelka 1.stupně 1,0 23 VŠ 1.-5. 
6. D učitelka 1.stupně 1,0 43 VŠ 1.-5. 
7. Chví učitelka 1.stupně 1,0 15 VŠ 1.-5. 
8. Kol učitelka 1.stupně 1,0 33 VŠ 1.-5. 
9. Nos učitelka 1.stupně 1,0 24 VŠ 1.-5. 

10. Nov učitelka 1.stupně 1,0 26 VŠ 1.-5. 
11. Peš učitelka 1.stupně 1,0 16 VŠ 1.-5. 
12. Vla učitelka 1.stupně 1,0 38 VŠ 1.-5. 
13. Čel učitel 2.stupně 1,0 2 VŠ Čj 
14. Dup učitelka 2.stupně 1,0 31 VŠ M-F 6.-9. 
15. Foj učitelka 2.stupně 1,0 5 VŠ Aj 6.-9. 
16. Ger učitelka 2.stupně 0,3636 76 VŠ Tv 6.-9. 
17. Hol učitelka 2.stupně 1,0 22 VŠ Čj-Ov 5.-12. 
18. Chme učitelka 2.stupně 0,3182 1 VŠ Čj – Aj 6.-9. 
19. Kel učitelka 2.stupně 1,0 14 VŠ ČJ-Hv 5.-12. 
20. Koč učitelka 2.stupně 0,7727 17 VŠ Tv-Bv  5.-12. 
21. Kus učitel 2.stupně 1,0 8 VŠ Bi-Rv 6.-9. 
22. Při učitelka 2.stupně 0,9091 4 VOŠ Aj 
23. Šim učitelka 2.stupně 0,9545 11 VŠ Nj 1.-9. 
24. Sed učitelka 2.stupně 1,0 28 VŠ M-Z  6.-9. 
25. D učitelka 2.stupně 1,0 36 VŠ M-Z  6.-9. 
26. Zár učitelka 2.stupně 1,0 30 VŠ D-Ov  6.-9. 
27. Kov učitelka 2.stupně 1,0 4 VŠ M-Vv 6.-9. 
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28. Bur vychovatelka ŠD 0,3571 20 SŠ vychovatelství 
29. Hoř vychovatelka ŠD 0,8929 19 SŠ učit. pro MŠ 
30. Mud vychovatelka ŠD 0,7857 15 SŠ vychovatelství 
31. Pol vychovatelka ŠD 0,7143 9 SŠ vychovatelství 
32. Pše vychovatelka ŠD 1,0 26 SŠ vychovatelství 
33. Bar asistent pedagoga 0,65 29 SŠ vychovatelství 
34. Bur asistent pedagoga 0,65 20 SŠ vychovatelství 

 
 
       Věková struktura pracovníků školy je na 1.stupni uspokojivá, na 2.stupni dochází 
postupně k omlazování pedagogického sboru. Kvalifikovanost pedagogických pracovníků je 
na solidní úrovni. Nejčastější migrace pedagogických pracovníků je stále u aprobací cizích 
jazyků.  
 
 
3.  Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 
 
 Školní rok  2006/2007 Školní rok 2005/2006 
Aprobovanost výuky v % 92,9 90,3 
Požadovaný stupeň vzdělání v % 92,0 96,6 
 

V nedostatku jsou aprobace: JA, Informatika.  
 
 
4.  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2006/2007 
 
 Školní rok 
Interní pracovníci 2006/2007 2005/2006 
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 30.6.2007 
 
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 2006/2007 
 
Název akce Počet účastníků náklady 
Školení SIPVZ P0 7           17 500,- 
Školení SIPVZ P vol. D 1             2 600,- 
Školení SIPVZ P vol. M 2             5 000,- 
Školení SIPVZ P vol. Aj 1             2 684,- 
Školení SIPVZ P vol. 1.st. 2             5 000,- 
Fyzika v ŠVP 1                614,- 
Matematika v ŠVP 1                200,- 
Seminář Aj 1             2 090,- 
Seminář ŠD 1                289,- 
Seminář ČČK - první pomoc 2             3 400,- 
Ochrana osobních údajů ve vzdělávání 1                300,- 
Kurikulum základního vzdělávání 2             4 055,- 
Seminář „Jak pomoci autistickým dětem“ 1             1 367,- 
Seminář „Škola pro život“ 1                554,- 
Vytváříme ŠVP pro ŠD 1                570,- 
Osobní a pedagogická asistence 1             1 368,- 
Celostátní seminář pracovníků ŠD 1             1 685,- 
Motivace hrou ve vyuč. Pro 1.st.ZŠ 3             1 650,- 
Archivní a spisová služba ve školství 1                860,- 
Funkční studium „Úspěšný ředitel“ 1                  91,- 
Seminář EVVO 1                101,- 
Rozpoznávání a řešení šikany ve školách 1             5 030,- 
Provázanost průřezových témat ŠVP 25             4 500,- 
Školní vzdělávací program ŠD 1             1 248,- 
Zájmové vzdělávání na ZŠ 1                188,- 
Rozumět médiím 1                    0,- 
Nadané děti 1                    0,- 
Podíl učitele M na tvorbě ŠVP 2                    0,- 
Metody činnostního učení v Př 1                    0,- 
 
Celkové finanční náklady na vzdělávání pedagogických pracovníků školy byly ve školním roce 
2006/2007  62 944,-Kč. 
 

Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků  ve školním roce 2006/2007 
 

Název akce Počet účastníků náklady 
Školení Gordic, rozpočtový plán 1              0,-      
Školení FIS 3000 1              0,- 
 

 
Celkové finanční náklady na vzdělávání nepedagogických pracovníků školy byly ve školním roce 
2006/2007  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 2006 
Zapsaní do 

1.tříd 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupili do 

1.třídy 
Zapsaní do 

1.tříd 
Počet žádostí 

o odklad 
Nastoupili do 

1.třídy 
85 16 56 65 13 56 

 
 

ČÁST E 
 

VÝSLEDKY VÝCHOVY A VZDĚLÁVÁNÍ 
 
1.  Celkový prospěch žáků za 2.pololetí 2006/2007 
 

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

prospěch 1,0 
   

1. 55 55 45 0 0 0 
2. 50 45 27 5 0 0 
3. 57 49 24 8 0 0 
4. 47 41 18 6 0 0 
5. 52 30 12 22 0 0 

Celkem 
na 1.st. 261 220 126 41 0 0 

6. 47 16 3 31 0 0 
7. 54 14 3 39 1 0 
8. 47 15 4 32 0 0 
9. 42 13 3 29 0 0 

Celkem 
na 2.st. 190 58 13 131 1 0 

Škola  
celkem 451 278 139 172 1 0 

 
 
 
2.  Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2006/2007 
 

 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 
2005/2006 8 6 8 5 25 28 16 16 1 1 
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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 pro přijímací řízení na středních 
školách a internet k vyhledávání informací o středních školách. 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). Postupně rozšiřujeme knihovnu a 
videotéku týkající se protidrogové problematiky, která se nachází v kabinetu přírodopisu. 
Nástěnka na chodbě třetího patra se věnovala tématům kouření, alkoholu a drogám. Rodiče 
byli informováni o protidrogové aktivitě školy. Pokračovala spolupráce s Policií ČR, DDM, 
PPP, okresním protidrogovým koordinátorem a odborem sociálních věcí MMZ.  
 
 
 

c) pochvaly a ocenění 
V 1.pololetí školního roku 2006/2007 bylo uděleno 12 pochval třídního učitele a 163 pochval  
ředitele školy. 
Ve 2.pololetí bylo uděleno celkem 60 pochval třídního učitele a 148 pochval ředitele školy. 
 
 
 
 

d) napomenutí a důtky 
V 1.pololetí školního roku 2006/2007 bylo uděleno 9 napomenutí třídního učitele a 1 důtka 
ředitele školy. 
Ve 2.pololetí školního roku 2006/2007 bylo uděleno 5 napomenutí třídního učitele a 2 důtky 
třídního učitele. Dále byly uděleny 3 důtky ředitele školy. 
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4.  Snížené stupně z chování na konci školního roku 
 
 
 

Stupeň chování 2006/2007 2005/2006 
 počet počet 

2 - uspokojivé 1 0 
3 - neuspokojivé 0 0 

 
 
 
5.  Neomluvené hodiny za školní rok 
 
 
 

 2006/2007 2005/2006 
 počet počet 

1. pololetí 31 23 
2. pololetí 18 0 
celkem 49 23 

 
 
 
 
 
6.  Údaje o integrovaných žácích 
 
 
    Žáci integrovaní ve třídách 
 
 

Druh zdravotního  
postižení Ročník Počet žáků 
Zrakově postižení 9 1 
Tělesně postižení 8. 2 
S kombinací postižení 2, 5 2 
S vývojovými poruchami učení 4, 5, 7 8 
Celkem  13 

 
 
 
     Integrace  žáků na naší škole probíhala v souladu se školským zákonem č.561/2004 Sb. a dalšími 
souvisejícími předpisy. Naše škola je vybavena výtahem, bezbariérové vybavení umožňuje 
integrovat tělesně postižené žáky. Asistentky pedagoga jsou nenahraditelnou součástí procesu 
integrace. Svěřeným žákům pomáhají ve škole celý den (ve výuce, svačině, toaletě atd.) nejen ve 
vyučovacím procesu. Důležitý je pro nás pravidelný kontakt a poradenská činnost PPP Zlín, SPC 
Zlín a dalších odborných institucí.  
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7.  Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2006/2007 
 

 Počty účastníků 

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

Olympiáda Čj 12  2 0 0 
Recitační soutěž II.stup. 5 0 0 0 
Pythagoriáda 26 5 0 0 
Matematický klokan 129 0 0 0 
Zeměpisná olympiáda 26 0 0 0 
Dějepisná olympiáda 30 2 0 0 
Poznej a chraň I. stup. 3 3 0 0 
Poznej a chraň II. stup. 3 3 0 0 
Pěv.soutěž 1.stupně 21 0 0 0 
Pěv.soutěž 1.stupně 21 0 0 0 
Pěv.soutěž 2.stupně 8 0 0 0 
Stříbrný věnec - plavání 0 20 0 0 
Vybíjená I. stup. 0 13 0 0 
Běh olympijského dne 0 23 0 0 
Sportovní den školy 412 0 0 0 
Literární soutěž „Hledání“ 4 1 1 0 
Soutěž Aj MFC 2 2 0 0 
Výtv.soutěž „Okno do světa“ 43 5 0 0 
Výtv.soutěž „Den Země“ 28 1 0 0 
Ekol.výtv.soutěž 123 2 0 0 
Radost tvořit 0 1 0 0 
Florb.turnaj „Krake Cup“ 62 0 0 0 
Fyzikální olympiáda 1 1 1 0 
Literární soutěž „Lidice“ 4 4 1 0 
Literární soutěž „Jána Kolára“ 3 3 1 0 
Mezinárodní koresp.soutěž 84 1 0 0 
Soutěž Aj 4.-5.tříd 4 4 0 0 
Výtvarná soutěž „Koláž 2006“ 44 20 0 0 
Ekol.výtv.soutěž „Kapka vody“ 123 2 0 0 
Soutěž ml. zdravotníků 0 5 5 0 

 
Ve školním roce 2006/2007 se žáci školy zúčastnili výše uvedených soutěží. Mimořádných úspěchů 
jsme dosáhli především v soutěžích českého jazyka (literární soutěž „Hledání“, literární soutěž 
„Lidice“, literární soutěž „Jána Kollára“). Za úspěch považujeme účast v krajském kole fyzikální 
olympiády. Dobré bylo umístění na stupních vítězů v plavecké soutěži žáků třetích tříd „Stříbrný 
věnec“. Pozornost si zaslouží také účast žáků školy ve výtvarných soutěžích.  
Do projektu Nadace Jana Pivečky „Chceme pomáhat“ se zapojila třída VII.B, která zpracovala 
celkem 8 projektů. Realizace a obhajoba projektu se uskuteční ve školním roce 2007/2008. Ve 
spolupráci s Muzeem JV Moravy byl realizován zajímavý projekt „Krasohled“.  
Ze sportovních soutěží proběhly tradiční florbalové turnaje, velmi hodnotné byly opět výkony v 
„Běhu olympijského dne“. Škola se ve školním roce 2006/2007 zapojila do projektu „Sport bez 
předsudků 2006“.  
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ČÁST F 
 
 

ÚDAJE O VÝZNAMNÝCH MIMOŠKOLNÍCH AKTIVITÁCH 
 
 
Žáci školy: 
 

2 žákyně VIII.B  Stuchlík  1.místo v krajském přeboru v hip-hopu 
žák VIII.A     Mistr ČR ve vzpírání v kategorii do 69 kg 
 
 
 
Mezinárodní spolupráce: 
 

Pokračovala spolupráce s ředitelem anglické základní školy z poloostrova Cornwall Mr.Ian 
Brocklehurstem.  

 

 

ČÁST G 
 
 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH INSPEKCE PROVEDENÉ 
ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 

 
 
     Ve školním roce 2006/2007 se neuskutečnila inspekce ČŠI.  
 
 
 

ČÁST H 
 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 
 

1. Finanční prostředky na provoz školy (Magistrát města Zlín) 
rozpočet na rok 2006 1 800 000,00 Kč 
čerpání za období 09 – 12 2006 410 622,75 Kč 
rozpočet na rok 2007   1 802 000,00 Kč 
čerpání za období 01 – 08 2007 1 609 355,00 Kč 

 
2. Rozpočet přímých vzdělávacích neinvestičních výdajů (Krajský úřad Zlín) 

rozpočet na rok 2006 12 854 200,00 Kč  
čerpání za období 09 – 12 2006 4 448 752,00 Kč 
rozpočet na rok 2007   13 768 456,00 Kč 
čerpání za období 01 – 08 2007 8 851 330,50 Kč 
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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 : 303-71008080. 

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 město Zlín se sídlem nám.Míru 12, 
IČO ÚMZ: 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. Vsouladu se školským 
zákonem č.561/2004 Sb. bylo ve školním roce 2006/2007 integrováno celkem 13 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 2006/2007 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. Žákům byly bezplatně poskytovány 
učebnice, učební texty a základní školní potřeby v rozsahu stanoveném vládou. Základním 
předpokladem správné výchovy a vzdělávání je umožnit dětem vyrůstat v atmosféře porozumění a 
tolerance.  

Změnu obsahu vzdělávání by měly přinést školní vzdělávací programy. Ve školním roce 
2006/2007 dokončil pedagogický sbor Školní vzdělávací program základního vzdělávání „Devítka 
pro život“.  

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 2006/2007“. 

Protidrogový preventista školy se účastnil akcí souvisejících s protidrogovou prevencí. 
V průběhu školního roku se žáci zúčastnili besed s touto tematikou. Celkové hodnocení 
preventivního programu za školní rok 2006/2007 je přílohou této výroční zprávy. 

V rámci 47.MFFDM, který se konal ve Zlíně ve dnech 28.5.–1.6.2007, jsme se podle možností 
zúčastnili akcí pořádaných organizátory festivalu. Při organizaci filmového festivalu pomáhali 
členové Dětského zastupitelstva Magistrátu města Zlína. Naši žáci zvítězili v doprovodné soutěži 
festivalu s názvem „Stavebnice“. 

Lyžařského výcvikového kurzu na horské chatě Javorka, Nový Hrozenkov, Javorníky se 
zúčastnilo ve dnech 18.– 24.2.2007 celkem 44 žáků, tři instruktoři a zdravotník. 
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Na 1.stupni se uskutečnil plavecký výcvik žáků druhých a třetích tříd, v červnu 2007 se 
uskutečnil již 37.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 2006/2007 to byl tradiční běh Olympijského dne, který 
se konal ve středu 20.6.2007 na Stadionu mládeže ve Zlíně. V pátek 22.6.2007 uspořádal kabinet 
tělesné výchovy Olympijský den školy. Žáci závodili v běhu na 100 m a v hodu kriketovým 
míčkem. Potom se utkala dívčí družstva v softbalu a chlapci v kopané. 

V dubnu 2007 se uskutečnil Den Země na náměstí Míru ve Zlíně, kterého se zúčastnili také naši 
žáci. Ke Dni Země jsme vysadili ve spolupráci s odborem životního prostředí MMZ v okolí školy 
16 keřů zlatého deště. Každá třída zasadila svůj keř, o který se bude starat. 

Školu v přírodě absolvovali žáci 9.ročníku v termínu 10.-13.4.2007 a žáci 6.ročníku v termínu 
21.5.-25.5.2007 na horské chatě Javorka v Javornících. Pobyt žáků 9.ročníku byl koncipován jako 
projekt přípravy na přijímací zkoušky na střední školy a byl úspěšný. 

V závěru školního roku se ve školní družině konal tradiční dětský karneval. V pondělí 25.5.2007 
připravily vychovatelky pro děti naší školy a Základní školy Emila Zátopka sportovní den. Den dětí 
jsem oslavili v rámci akcemi nabitého festivalového týdne. Za žáky II.A a jejich vychovatelkou 
přijela v tomto týdnu s televizním štábem známá herečka Jiřina Bohdalová. S dětmi natočili 
příspěvek do televizního pořadu „Dobrá rada nad zlato“. 

Lékařskou preventivní péči prováděli příslušní pediatři a dětské zubní oddělení na Kútech. Pitný 
režim žáků pomáhá 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.  

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 2006/2007 bylo evidováno v knize úrazů 26 úrazů žáků školy. 
Převážná část úrazů se stala v hodinách tělesné výchovy a o přestávkách.  

Dne 25.června 2007 proběhlo na škole požární cvičení s cvičnou evakuací školy. Žáci a učitelé 
opustili školu všemi východy včetně požárního schodiště za 3:55,8 min. Třídní učitelé seznámili 
žáky se základními povinnostmi v požární ochraně a zásadami při mimořádných situacích, které by 
mohly nastat ve městě Zlíně. Ukázky spolupráce členů Integrovaného záchranného systému ve 
Zlíně zhlédli žáci 15.5.2007 na náměstí Míru v rámci dne SALVATOR pro IZS. 

 Pedagogický sbor 1. stupně je na solidní úrovni. Na 2. stupni se vedení školy snaží získávat 
mladé absolventy pedagogických fakult. 

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. Pro zlepšení psychické 
a fyzické kondice a zkvalitnění interpersonálních vztahů připravuje vedení školy různé akce 
(návštěvy Městského divadla, Divadélka v klubu, exkurzně vzdělávací zájezdy atd.). Dále byly 
z prostředků FKSP pro zaměstnance školy zakoupeny plavenky do Zimních lázní, vitamíny v době 
chřipkové epidemie.  

Rádiové připojení na internet umožňuje výuku nových informačních technologií a moderní 
výuku jednotlivých předmětů. Žáci měli v odpoledních hodinách možnost bezplatně pracovat 
s internetem pod dozorem vyučujících. I v letošním školním roce se vyučující vzdělávali v rámci 
projektu SIPVZ, který bohužel skončil v roce 2006. Ve školním roce 2006/2007 sloužila druhá 
počítačová učebna především pro výuku jazyků a žáky 1.stupně. V počítačovém vzdělávání 
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pedagogických pracovníků byl kladen důraz kladen na volitelné moduly. Z dotace MŠMT pro rok 
2006 jsme zakoupili a zabudovali do učeben dějepisu a přírodopisu dataprojektory, zvýšili jsme 
počet počítačů pro žáky v druhé počítačové učebně a školní družina byla připojena do intranetu 
školy. Bylo dokončeno kompletní zasíťování školy. Pro školní rok 2007/2008 plánujeme podle 
finančních možností nákup dalších dataprojektorů a výukového software.  

Na webových stránkách školy ( www.zs9.zlinedu.cz ) jsme pravidelně aktualizovali informace o 
dění ve škole, včetně fotografií a záznamů z různých akcí. Veškeré důležité informace zde mohli 
najít žáci, rodiče i příznivci školy. Zaregistrovaní pedagogové i žáci mohou vkládat své příspěvky 
na dynamické webové stránky školy – Infoweb 9.ZŠ Zlín na adrese www.9zszlin.info . Tyto stránky 
navštěvovali především rodiče žáků 1.tříd, naší snahou do budoucna je využití i jinými ročníky. 

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 jmenovaní 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 Štefánikově ulici je v nevyhovujícím stavu a není v majetku školy. Povinnou tělesnou 
výchovu (atletiku atd.) jsme zabezpečovali v náhradních prostorách na Stadionu mládeže. Ve 
školním roce 2006/2007 nám nejen organizaci  přesunu žáků do školní jídelny komplikovala 
uzavírka průchozího chodníku u menzy UTB.   

Pro udržení pěkného interiéru školy i pro školní rok 2007/2008 bylo v průběhu hlavních 
prázdnin provedeno malování školy, instalace bezdotykových osušovačů rukou na toalety a oprava 
hřiště školní družiny.  

Závěrečná pedagogická rada hodnotila práci žáků za školní rok 2006/2007. V závěru školního 
roku byl udělen jeden snížený stupeň z chování, v rámci kázeňských opatření byly uděleny tři důtky 
ředitele školy. I nadále pozorně sledujeme problematiku šikany. Snahou celého pedagogického 
sboru je nejen řešení aktuálních problémů, ale také snaha předcházet těmto negativním jevům. 

V dalším období chceme pokračovat v předchozí práci, těší nás velký zájem rodičů při zápisu do 
1.tříd. Školní vzdělávací program „Devítka pro život“ vstoupil v platnost 1.9.2007. Ve školním roce 
2007/2008 se podle něj bude vyučovat v 1. a 6.ročníku.  

 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. 

V souladu se zákonem č.561/2004 Sb., § 12 a vyhláškou č.15/2005 Sb. se škola zabývala 
vlastním hodnocením (autoevaluací), závěrečná evaluační zpráva bude zpracována do konce října 
2007. Hlavní oblasti autoevaluace školy ve školním roce 2006/2007: 

a) podmínky ke vzdělávání 
b) průběh vzdělávání 
c) podpora školy žáků, spolupráce s rodiči, vliv vzájemných vztahů školy, žáků a rodičů 
d) výsledky vzdělávání žáků 
e) řízení školy, kvalita personální práce, kvalita DVPP 
f) úroveň výsledků práce školy, zejména vzhledem k podmínkám vzdělávání 

 
 
 
 

http://www.zs9.zlinedu.cz/
http://www.9zszlin.info/
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Přílohy:.  1. Hodnocení minimálního preventivního programu za školní rok 2006/2007 

2. Hodnocení práce školní družiny za školní rok 2006/2007 
3. Zpráva o žákovské knihovně za školní rok 2006/2007 
4. Závěrečná zpráva výchovné poradkyně za školní rok 2006/2007 
5. Přehled umístění vycházejících žáků ve školním roce 2006/2007 
 

 
 
 
 
Datum zpracování výroční zprávy:     15.října 2007 
Datum projednání na poradě pracovníků školy:  18.října 2007 
Datum projednání na Školské radě:   15.října 2007 

 
 
 
 
 
 
Rozdělovník:  Školská rada  
   Magistrát města Zlína - odbor školství, zdravotnictví, mládeže a Tv   
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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