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Motto: Vytratí-li se ze školní práce pocit štěstí, vytratí se smysl školy 

„Budoucnost přeje připraveným“ 

 

1. Úvod 

Tak jako dosud musíme i v příštích letech klást při výchově mladé generace důraz na pěstování silné 
vůle vychovávat žáky k odpovědnosti, čestnému jednání, k píli a hospodárnosti. 

Vést žáky k dokonalému zvládnutí učiva ZŠ a k pocitu sounáležitosti ke škole. Kvalitativně změnit 
vzájemné vztahy učitel – žák, místo vztahu nadřízeného a podřízeného nastupuje vztah 
spolupracovníků, které spojuje společný cíl - všestranně vzdělaná, harmonicky rozvinutá osobnost 
žáka, připravená vstoupit do praktického života dnešní společnosti. 

 

2. Vzdělávací a výchovné cíle školy 

Vzdělávat žáky tak, aby se dovedli orientovat v záplavě informací (v informační explozi), aby si dovedli 
potřebné informace vyhledat, uměli je kriticky posoudit a zvládli je prakticky aplikovat. 

Nekompromisně bojovat proti šikanování, toxikománii, xenofobii, drogám a hazardnímu hráčství našich 
žáků. 

Sledovat kriminalitu dětí a mládeže, úspěšně čelit projevům záškoláctví v úzké spolupráci s rodiči. 

Společně řešit otázky související s estetikou společenského prostředí a celkovým vlivem kultury, 
televize, umění, tisku a sdělovacích prostředků na myšlení a cítění dětí. 

Usilovat o to, aby tělesná výchova a sport se staly součástí životního stylu každého žáka školy 

 

3. Cílové kvality absolventa ZŠ 

- Tolerantní žák schopný soužití s ostatními lidmi 

- Žák schopný jasného vyjadřování a účinného dorozumívání 

- Žák se snahou o efektivní a prvotřídní práci 

- Žák jasného a tvořivého myšlení, schopný řešit problémy a překonávat překážky 

- Zvídavý žák schopný samostatného poznávání a učení 

- Žák znající region, ve kterém žije 

- Vyrovnaný žák usilující o zdravý život 
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- Čestný žák s citlivým vnímáním a prožíváním 

- Žák schopný domýšlet souvislosti a nést zodpovědnost za budoucnost světa 

 

4. Konkrétní cíle a úkoly školy 

- Profilovat školu se zaměřením na rozšířenou výku TV se ST – PL, LA, LH – udržet 
padesátiletou tradici sportovních tříd ve Zlíně 

- Vytvoření a rozvoj informačního a komunikačního systému školy v rámci regionálního školství 
na okrese Zlín 

- Stále pracovat na změně klimatu školy 

- Změna v pojetí hodnocení žáka 

- Seznamovat rodičovskou veřejnost s profilem školy s rozšířenou výukou TV a základními 
činnostmi ST na ZŠ – internet 

- Udržet vybavení učeben informatiky  

- Využívat sportovní areál Odpočinkové zóny nejen v odpoledních hodinách 

- Zvyšovat kvalitu školních webových stránek 

- Vysoká motivace žáků devátých tříd na vhodnou volbu povolání – správná volba školy dle 
schopností a vědomostí žáků 

- Dovednosti z oblasti komunikačních schopností umět uplatňovat v praxi 

- Průběžně pečovat o zachování pěkného a estetického vzhledu školy, zabránit ničení sociálního 
vybavení školy, tříd, odborných učeben, šaten a tělocvičen 

- Pokračovat ve spolupráci s klubem rodičů, využívat finanční pomoci k zajištění nákladných 
učebních pomůcek a školního vybavení 

 

5. Závěr 

Snahou vedení školy je zajistit dětem na ZŠ optimální podmínky pro zdárný rozvoj Profilu osobnosti 
žáka ZŠ. Doufáme, že všechny úkoly, které jsme zde uvedli se vedení školy za spolupráce 
s pedagogickým sborem, rodiči našich žáků a odborem školství MMZ podaří uskutečnit. 

 

 
Základní údaje o objektu 
 

Rok výstavby 1934 - škola, 1978 – tělocvična; 1996 - generální oprava   

Typ budovy samostatná budova 

Počet budov / podlaží / konstrukční 
systém 

2 / 5 - škola, 2 - tělocvična / cihlový 

Označení – využití budov učebny, tělocvična, kotelna 

Zastavěná plocha  789 m2 

Střecha 

Střešní konstrukce sestává ze spádového škvárobetonu a 
živičné krytiny. Jed zateplena deskami ORSIL S – tl. 120 mm 
a na deskách jsou položeny asfaltové pásy typu S s tuhou 
vložkou a střešní krytina FATRAFOL. Střecha je v dobrém 
stavu včetně střešních vpustí a střešních odpadů, také 
římsa je oplechovaná. Rekonstrukce 1996. 
Nutno opravit střechu tělocvičny, časté zatékání. 

Okna 
V celé budově jsou dřevěná EURO OKNA ve velmi dobrém 
stavu. Nutný je však nátěr venkovních parapetů. Výměna 



oken byla provedena při rekonstrukvci v roce 1996. 

Plášť budovy 

Obvodový plášť je vyzděn do skeletu z plných cihel, po 
celém obvodě je provedeno zateplení sendvičovým 
systémem + obklad cihelným páskem. Betonové 
konstrukce sloupů jsou také zateplené a opatřené vrstvou 
minerální omítky /u některý sloupů nutná oprava omítky/. 
Rekonstrukce provedena v roce 1996. 

Podlahy 

V 1. NP ve vstupu a prostoru šaten je keramická dlažba, , 
v šatně TV a v družině je podlahovina IZOFLOR EXTRA, ve 
sprchách a WC keramické dlaždice, ve výměníkové stanici 
je cementový potěr opatřený saduritovým nátěrem. v 2. – 
5. NP je na chodbách, v učebnách a kabinetech 
podlahovina IZOFLOR EXTRA, v sociálních zařízeních jsou 
keramické dlaždice. Podlahy jsou většinou v dobrém stavu. 
Rekonstrukce podlah provedena v roce 1996 při 
rekonstrukci školy. 

Rozvody elektro 

Jsou v dobrém technickém stavu. Osvětlení je převážně 
zářivkovými svítidly. Nutná bude postupná výměna svítidel 
za LED svítidla-trubice. Tato výměna byla provedena pouze 
v prostorách malé tělocvičny v roce 2017. V hlavních 
komunikačních trasách jsou nouzová svítidla s vlastním 
bateriovým zdrojem.  
Elektrická instalace / kategorie odběru 3x230/400 V / C02. 
Osvětlovací tělesa - zářivky, halogen. výbojky v těl., 
výjimečně žárovky. 
Rekonstrukce elektroinstalací byla provedena v roce 1996. 

Rozvody vody 
Vnitřní rozvody vody byly vyměněny při rekonstrukci 
sociálních zařízení v roce 2019. 

Odpady 
Odpadní potrubí je z trub novodurových. Odpady byly 
vyměněny při rekonstrukci sociálních zařízení v roce 2019. 

Vytápění 

Parovodní přívod, výměníková stanice, teplovodní síť 
vnitřní; článková litinová tělesa. Přibližně v roce 2005 byla 
celá topná soustava vybavena elektronicky řízenými 
hlavicemi a novým regulačním systémem. Čtyři topné 
větve regulované trojcestnými směšovacími ventily. Provoz 
bezporuchový, bez nutnosti oprav. Rekonstrukce topení 
provedena v roce 1996. 

Kotelna 

V samostatné místnosti je umístěna výměníková stanice, 
zdrojem tepla je sytá pára o tlaku 0,27 – 0,3 MPa, 
parovodní přívod je z Moravské teplárny Zlín. Ústřední 
vytápění nízkotlaké, včetně tlakových nádob. Provoz 
celkem bezporuchový, bude však nutná postupná výměna 
teplovodních čerpadel, která pracují od doby rekonstrukce 
školy v roce 1996.  

Internet  
ano; zajištěno pomocí Metropolitní sítě zřizovatele školy 
MMZ. 

Zabezpečení budovy  ano; Pult centralizované ochrany MP 

Stav budovy Dobrý 

Počet tříd  26 

Tělocvična  Malá tělocvična je součástí školní budovy. Rozměry: 17 x 



12 m /204 m2/, je vybavena je základním nářadím /není 
však nářaďovna/. Rekonstrukce parketové podlahy, její 
zalištování, nátěr a vyznačení jednotlivých sportovišť, byla 
provedena v roce 2018. Zároveň bylo vyměněno obložení 
stěn a vestavěné skříně. 
Velká tělocvična  je odloučeným pracovištěm na nám. TGM 
1334, 760 01 Zlín 
Celkové rozměry: 36,90 x 15,50 m = 571,95 m2. Součástí 
tohoto objektu je: tělocvična, posilovna, zrcadlový sálek, 
nářaďovna, kabinet TV, sklady materiálu, šatny, WC, 
umývárny a obslužné prostory. Povrch: umělá hmota 
TENNIS – LOBA, stěny jsou obložené. Vytápění – v objektu 
je výměníková stanice, kde jsou umístěny tlakové nádoby 
stabilní a vlastní výměníková stanice. Celá soustava slouží 
pro vytápění budovy pomocí teplovodního vytápění 
s nuceným oběhem vody a ohřevu teplé užitkové vody. 
V roce 2012 byla instalována nová výměníková stanice 
včetně elektronické regulace. Celá soustava je vybavena 
termoregulačními hlavicemi. Parovodní přívod je 
z Moravské teplárny Zlín.  
Objekt tělocvičny byl rekonstruován a modernizován 
v roce 1993. Tělocvična slouží především žákům školy, kteří 
navštěvují třídy s rozšířenou výukou tělesné výchovy 
/sportovní třídy/ plavání, atletiky a ledního hokeje, dále 
pak sportovním klubům SK Zlín, organizované mládeži a 
ostatním fyzickým a právnickým osobám.  

Školní hřiště  Ano – otevřeno pro ŠD od 1. 9. 2014 

Školní zahrada Není 

Školní areál Není 

Školní jídelna  Není 

Byt školníka  Není 

Učebny 

Ve škole je celkem 26 učeben, z toho 3 malé /pro 24 žáků,  
25 učeben slouží jako mateřské třídy a některé z nich jsou 
vybaveny jako poloodborné pracovny: HV, ČJ, CJ, Z,  F, M, 
CH, Př. 
Vybavení učeben: 24 učeben je vybaveno novými lavicemi 
a židlemi, ve většině učeben jsou 3 – 4 kusy nastavitelných 
lavic a židlí. 
Multimediální učebna je vybudovaná místo sborovny díky 
darovaným PC z UTB, slouží zároveň jako jazyková učebna, 
druhá počítačová učebna je vybudována z prostředků EU 
peníze školám. Máme 13 interaktivních tabulí (4x SMART, 
8x BENQ, 1. DIGITAL BOARD). Všechny učebny jsou  
vybaveny počítačem. 

Kabinety 
15, z nich pouze kabinet D je nutno vybavit novým 
nábytkem. Počítače, případně notebooky mají učitelé 
k dispozici ve všech kabinetech. 

Sklepy Nejsou 

Sociální zařízení 
V každém NP je přístupné sociální zařízení, a to odděleně 
pro žáky, žákyně a učitele. V roce 2019 proběhla rozsáhlá 



rekonstrukce sociálních zařízení ve všech podlažích.  

 

 

Ostatní údaje 
 
 

Školní vzdělávací program Škola a sport 

Zapojení do projektů 

Jsme partnery v projektu ŠABLONY I., díky kterému jsme 
zřídili školské poradenské pracoviště, ve kterém kromě 
výchovné poradkyně pracovala i speciální pedagožka a 
školní asistentka. V rámci projektu se žáci zůčastňovali 
různých aktivit a vyučující seminářů DVPP. Projekt Hodina 
pohybu navíc (Sportuj ve škole) našel na naší škole setkala 
s nadšením. Využíváme i projekt adaptačních kurzů pro 
nově vzniklé kolektivy ve 4. třídách a práce střídními 
kolektivy(v rámci prevence patologických jevů, podpora 
zřizovatele) 
Zapojili jsme se i do programu pro cizince  ze zemí EU a 
třetích zemí, ve kterém se žáci cizinci zdokonalovali 
v jazyce českém. Dalším projektem bylo Post Bellum – 
příběhy našich sousedů, kde školu reprezentovaly týmy 8. 
tříd.  

Volitelné a nepovinné předměty 

Za poslední tři roky vyučujeme tradiční volitelné předměty: 
sportovní výchova, sportovní hry v nesportovních třídách, 
čtenářská gramotnost, administrativa. Nepovinné 
předměty nevyučujeme. 

Nadstandardní nabídky (zaměření 
školy, výjimečný předmět) 

Sportovní výchova – plavání, atletika, lední hokej,  
od I. ročníku sportovní hry pro žáky nesportovních tříd, 
časová dotace 1 hod. týdně 

Rada školy ano 

Seznam mimoškolních nebo 
občanských sdružení ve škole (spolek 
rodičů, nadační fond, sportovní klub 
apod.) 

Klub rodičů při ZŠ, Sportovní klub AŠSK   

Evaluace školy (způsoby vnitřní 
evaluace) 

Ve školním roce 2018/19 byla škola zařazena do vzorku 
škol, ve kterých bylo provedeno výběrové zjišťování 
výsledků žáků. V listopadu 2018 proběhlo u žáků 8. ročníku 
testování přírodovědné gramotnosti. 

Spolupráce s dalšími subjekty (školy, 
učiliště, PPP, SPC, PČR, MP, ...) 

PPP, Úřad práce, Policie ČR, KHS, Unie Kompas, SK Zlín,   
ČSTV Zlín, SPŠ Zlín,  ČČK, Dům dětí a mládeže ASTRA, T-
Klub, Město Zlín, Knihovna Fr. Bartoše, Muzeum 
jihovýchodní Moravy, Městské divadlo  

Mezinárodní spolupráce 
Projekt Záložky do knížky a jejich výměna s vybranou 
zahraniční školou. 

 



 
Návrh řešení dalšího rozvoje technického stavu školy 
 
Popis problémů 
 
Tělocvična, která leží mimo budovu školy, už dosluhuje a opravy jsou stále nákladnější.  
 Nová tělocvična, která by ji měla nahradit, je ve stavu projektového řízení. 
 
S rozšířením univerzitního komplexu se projevuje nedostatek parkovacích míst pro vozidla dojíždějících 
učitelů a doprovázejících rodičů. 
 
Ve škole není doposud vybudováno únikové schodiště pro případ požáru. Situace byla řešena se 
zástupci zřizovatele a Hasičského sboru Zlín. Bylo rozhodnuto schodiště nebudovat. 
 
Technické vybavení „za horizontem životnosti“ 
 
Velká tělocvična, která je nutná pro činnost sportovních tříd, je momentálně naší prioritou. Podle 
informací od zřizovatele (Statutární město Zlín) je v plánu postavení nové tělocvičny na stejném místě. 
 
Vybavení počítačových učeben vybudovaných v rámci projektů EU – životnost max. 3-5 let. Vzhledem 
k rychlému stárnutí IT techniky je třeba tuto techniku i softwarové vybavení inovovat. Zapojením se do 
dotačního projektu se snad alespoň jednu z učeben podaří vybavit moderním zařízením. 
 
Nedostatečná je rovněž vybavenost kabinetů a učeben, hlavně odborných. Nábytek do většiny tříd – 
lavice i židle pro žáky je třeba také stále obnovovat. 
 
Nutná je také inovace vybavení učeben tabulemi. Za horizontem životnosti jsou již také interaktivní 
tabule a dataprojektory, které byly pořízeny díky projektu EU peníze školám v roce 2011. V některých 
učebnách stále tato vybavenost chybí a alespoň dataprojektory bychom rádi vybavili každou učebnu. 
 
Dále nás čeká výměna zářivkového osvětlení za úspornější svítidla s LED diodami. Tato změna již 
proběhla v malé tělocvičně a velmi se osvědčila. Následovat budou chodby, kanceláře, kabinety a 
jednotlivé třídy. 
 
V budoucnu bude potřeba řešit také výměnu vstupních dveří u bočního vchodu pro žáky, dveře 
únikového východu z budovy školy a vstupní dveře do malé tělocvičny. 
 
V nevyhovujícím stavu jsou venkovní parapety u oken, kde bude nutné udělat nový nátěr, případně 
výměnu celých parapetů. 
 
Opakovaně řešíme postupnou obnovu zastaralých dílů výměníkové stanice v budově školy. Aktuálně 
nás nejvíce trápí nevyhovující řídící jednotka.  
 
Všechny naše požadavky jsou realizovatelné v této chvíli pouze z rozpočtu zřizovatele a případně 
pomocí  vypsaných  projektů MŠMT i EU a zapojení se do nich. 
 
Ve Zlíně dne 23.8.2019                                                                              Mgr. Jana Kříčková 
                                                                                                                       ředitelka školy 
Projednáno na pedagogické radě dne: 29.8.2019 
Projednáno na školské radě dne: 14.10.2019 



 
 
 
 
  

 


