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1. Základní údaje o škole a charakteristika školy, údaje o Školské radě 
 

1. Škola 
 
Základní škola Emila Zátopka  
Univerzitní 2701 
760 01 Zlín 
příspěvková organizace od 1. 1. 2003 
 
IČO:     71 00 7997 
IZO:     102 319 171 
Identifikátor právnické osoby: 600 113 965 
 
Vedení školy:  ředitel:   Mgr. Jana Kříčková 
   statutární zástupce: Mgr. Irena Bublíková, zástupkyně ředitele 
 
Kontakt:  telefon: 577 006 433 
   fax:  577 006 440 
   email:   skola@zsezzlin.cz 
 
Pracovník pro informace:  kancelář školy 
 

2.  Zřizovatel 
 
Statutární město Zlín 
Obec se sídlem nám. Míru 12, 761 40 Zlín 
IČO:  00283924 
 

3. Součásti školy 
 
Základní škola   kapacita k 1. 9. 2006    620 žáků  
 
IZO: 102 319 171 
plánovaná kapacita        620 žáků  
 
Školní družina   kapacita k 1. 9. 2014    125 žáků 
 
IZO: 118 500 236 
plánovaná kapacita        125 žáků 
 
       4.  Základní údaje o součástech školy  
 

Součást školy 
Počet tříd  Počet žáků přepočtený počet počet žáků na  

oddělení celkem na třídu ped. pracovníků ped. úvazek 

1. stupeň 11 230 20,9 10 23 

2. stupeň 12 240 19,9 21,35 11,0 

Školní družina 4 89 22,25 3,1 28,7 

mailto:skola@zsezzlin.cz
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4. Materiálně technické podmínky školy 
 

 

 V letošním roce se nám podařilo zahájit rekonstrukci sociálního zázemí v budově školy. V první 

etapě probíhá rekonstrukce v nadzemních podlažích a školní družině, ve druhé etapě by se 

mělo zrekonstruovat sociální zázemí u malé tělocvičny. 

 Ve velké tělocvičně se dle možností provádí drobné opravy a čekáme na plánovanou 

rekonstrukci (novou výstavbu). 

  Do provozu jsme uvedli druhou multimediální učebnu ve žlutém patře díky darovaným PC 

z UTB. Tato učebna bude sloužit především pro výuku cizích jazyků, ale i pro využívání v rámci 

výuky jiných předmětů. Zapojením do projektu jsme chtěli dosáhnout na její rekonstrukci, ale 

zatím se to bohužel nepodařilo. Druhá počítačová učebna je v zeleném patře. Zde máme 

k dispozici 24 počítačů pro žáky a jeden pro vyučujícího. Učebna je plně využívána pro výuku 

informatiky, administrativy a také cizích jazyků. 

 V tomto školním roce jsme na jaře vyzkoušeli cvičnou verzi elektronické žákovské knížky a 

třídní knihy, od září již plně přejdeme k plnému využívání. 

 Letos jsme z finančních důvodů nenavýšili počet interaktivních tabulí (4x  SMART, 8x BENQ, 1x 

DIGITAL BOARD), dataprojektorů ani nových tabulí.  

 Odborné pracovny M, F, Ch, Př, Ze, Hv, AJ jsou zároveň kmenovými třídami. Odbornými  

pracovnami bez kmenových tříd jsou jen počítačové učebny. 

 Školní družina má jedno oddělení samostatně, druhé oddělení bylo umístěno v učebně 1. A,  

třetí oddělení v 2. A,  čtvrté oddělení  užívalo učebnu 3. A. 

 Prostory „Odpočinkové zóny u ZŠ Emila Zátopka“ využívaly v odpoledních hodinách děti ze 

školní družiny. Pro výuku TV se využívalo toto hřiště jen minimálně. 

 Opět jsme se snažili vylepšovat vybavení školy učebnicemi a učebními pomůckami. 

 V letošním roce se podařilo vybavit novým nábytkem kabinet VV.  Nyní zbývá vybavit novějším 

nábytkem již jen kabinet dějepis, ve kterém je umístěn sklad učebnic pro II. stupeň. 

 Průběžně je obnovováno sportovní vybavení v obou tělocvičnách tak, aby bylo vyhovující.  

 Veškerá obnova a opravy žákovského nábytku probíhají dle finančních možností školy. 
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6. Údaje o Školské radě        
     

 Byla zřízena 1. 1. 2006 

 Má 6 členů, dva zástupce zřizovatele Statutárního města Zlín, dva zástupce rodičů a dva 
zástupce školy.  

 
 
7. Údaje o občanském sdružení při škole 
 

       Klub rodičů při ZŠ byl zřízen 26. 1. 2001 pod čj. J. VS/1-1/45894/01-R   
 IČO: 265 16 357 
       Výbor Klubu rodičů 2018/2019 
  

 Pracuje ve složení: předseda výboru Klubu rodičů, místopředseda výboru Klubu rodičů, čtyři 
členové a zástupce vedení školy. 

Školní sportovní klub – ŠSK byl zřízen 6. 1. 1997 

 

2. Přehled oborů základního vzdělávání a vzdělávací program 
 
Sport mne učí vítězit. 
Sport mne učí prohrávat. 
Sport mne učí všemu – 
zkrátka životu. 
Ernest Hemingway 
 
Základní škola Emila Zátopka je úplnou základní školou s 1. - 9. ročníkem, jejíž součástí jsou třídy  
I. stupně a II. stupně a školní družina.  
Škola poskytuje základní vzdělání na základě vzdělávacího programu Škola a sport, který vychází 
ideově z Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání a jehož součástí jsou i učební 
plány, pro I. stupeň, pro II. stupeň pro třídy se sportovním zaměřením a pro třídy bez sportovního 
zaměření. 
 
Školní družina pracuje se vzdělávacím programem pro ŠD. 
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3. Přehled pracovníků školy ve školním roce 2018-2019    
 

1. Základní údaje                                                                     
zaměstnanci ZŠ fyzické osoby přepočteno   

Počet učitelů ZŠ   32 31,22   

Počet asistentů pedagoga  3  2,7   

Počet speciálních pedagogů  1 0,5   

Počet vychovatelů ŠD   4 2,91   

Počet správních zaměstnanců ZŠ (+ vrátná) 7 (+1) 6,5   

Počet pracovníků celkem   47 43,83   

       
 
 

2. Údaje o pedagogických pracovnících     

Pedagogičtí Pracovní zařazení 
úvazek 

stupeň  
aprobace 

roků 

pracovníci funkce vzdělání p.praxe 

1. ředitel školy 1,0 VŠ Ze-TV  26 

2. zástupce ředitele 1,0 VŠ 1.-5.     32 

3. zástupce ředitele 1,0 VŠ F-Inf.   25 

   1. stupeň             

4. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.    36 

5. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.     25 

6. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   2 

7. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.     31 

8. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   21 

9. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.     9 

10. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   38 

11. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   3 

12. učitelka 1,0 VŠ 1.- 5.   7 

     2. stupeň             

13. učitelka 0,8 VŠ Ch-Př   12 

14. učitelka 1,0 VŠ TV   3 

15. učitelka 1,0 VŠ JA-JN   13 

16. učitelka 1,0 VŠ Ch-Fy     21 

17. učitelka 1,0 VŠ ČJ-TV   15 

18. učitel 1,0 VŠ TV  12 

19. učitel 0,55 VŠ Ze-TV   7 

20. učitelka 1,0 VŠ M-Př  27 

21. učitelka 1,0 VŠ ČJ-HV  27 

22. učitelka 1,0 VŠ TV-Ze       36 

23. učitelka VP 1,0 VŠ Ma-VZ   10 

24. učitelka 1,0 VŠ ČJ-OV  14 

25. učitelka 1,0 VŠ RJ-VV 27  

26. učitel 1,0 VŠ M-F       3  

27. učitelka 1,0 VŠ ČJ-OV 27  

28. učitel         1,0 VŠ TV- Př  33 

29. učitelka 1,0 VŠ RJ-OV  7 

30. učitelka     1,0 VŠ ČJ-D   33 

31. učitelka 1,0 VŠ M-VV  11 

32. učitelka 1,0 VŠ RJ-HV  25 
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33.  speciální pedagog  0,5 VŠ      10  

34. asistent pedagoga 0,7 SŠ   29 

35. asistent pedagoga 1,0 SŠ   9 

36. asistent pedagoga 1,0 VŠ   11 

    Vychovatelky         

37. vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD  33 

38. vychovatelka 0,6 SŠ vychovatelka ŠD   29 

39. vychovatelka 1,0 SŠ vychovatelka ŠD   17 

40. vychovatelka 0,5 SŠ vychovatelka ŠD  16 

       
 

3. Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků a aprobovanost ve výuce 

učitelé 
odborná kvalif. aprobovanost     

% %     

1. stupeň 100,0 100,0     

2. stupeň 100,0 100,0     

Vychovatelky ŠD 100,0 100,0     

 
4. Pedagogičtí pracovníci podle věkové skladby     
Věková struktura pedagogických pracovníků k 30. 6. 2019    2017 

VZDĚLÁNÍ/VĚK 21/30 31-40 41-50 51-60 
Důchodový 
věk celkem 

m/ž m/ž m/ž  m/ž  m/ž m/ž 

Úplné  0 / 3  3 /2 1 / 8  2 /10 0 /3  6 / 26 

Pouze odborné  -  / -  - / -   - / -   - / -  -  / -  - / - 

Pouze 
pedagogické -  / -  -  / -  - / -   - / - 

-  / - 
  - / - 

Nevyhovující - / -  -  / -  -  / -  -  / -  -  / - - / - 

C E L K E M   0 /3 3 / 2 1 / 8  2/ 10 0 /3  6 / 26 

         
Věková struktura pedagogických pracovníků - přepočteno na plné úvazky  2017 

VZDĚLÁNÍ/VĚK 21-30 31-40 41-50 51-60 
Důchodový 
věk celkem 

m/ž m/ž m/ž  m/ž  m/ž m/ž 

Úplné 0 / 3 2,54 / 2 1/ 7,86 2 / 9,82 0 / 3 5,54/25,68 

Pouze odborné  - / - - / -  - / - - / - - / -   - / - 

Pouze 
pedagogické - / - - / -  - / - - / - - / -  - / - 

Nevyhovující - / - - / -  - / - - / - - / -  - / - 

C E L K E M  0 / 3 2,54 / 2 1/ 7,86  2 / 9,82 0 /3 5,54/25,68 

Poznámka:        
Úplné - VŠ magisterské v oblasti pedagogických věd     
Pouze odborné - VŠ odborné + pedagogické minimum     
Pouze pedagogické - SŠ pedagogického zaměření     
Odchody pedagogických pracovníků:      

 1 pracovnice odešla na vlastní žádost 

 3 pracovníkům skončil pracovní poměr na dobu určitou 

 0 pracovníků odešlo do starobního důchodu 
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Celkové hodnocení kvalifikovanosti pedagogických pracovníků:    
 -  neustále máme nedostatek kvalifikovaných učitelů hlavně cizích 
jazyků a také 1. stupně     
         

 
 
5. Údaje o nepedagogických pracovnících      

Ostatní 
pracovníci 

pracovní 
zařazení 

úvazek 
stupeň 

vzdělání       

 pořadové číslo funkce   obor       

1. ekonom 0,8 SEŠ s maturitou     

2. administrativa 0,7 
SEŠ s 
maturitou       

3. školník 1,0 SO s v. listem     

4. uklizečka 1,0 základní        

5. uklizečka 1,0 základní        

6. uklizeč 1,0 Vyšší odborné     

7. uklizeč 1,0 SO vyuč.list     
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4.  Zápis k povinné školní docházce a přijímání žáků do středních škol 

 
 
 
 

  
Žákyně 8. A neuvedla střední školu, na kterou odchází. 
 
 
 
 
 
 

1. Zápis k povinné školní docházce    
     

Zapsaní  Počet žádostí  Nastoupili Zapsaní  Počet žádostí Nastoupili  

do 1. třídy 2018 o odklad do 1. tř. 2018 do 1. tř. 2019 o odklad do 1. tř. 2019 

59 11 19 56 5 27 

 

     2. Výsledky přijímacího řízení 2018/2019 
 
 
       

a) na víceletá gymnázia přijato:       

gymnázia   z 5. ročníku ze 7. ročníku       

zřízená krajem 1 -       

soukromá  - -       

církevní  - -       

         
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z 9. ročníku přijato:* 

gymnázia obch. akademie 
zdravotní 
školy prům.školy 

ostatní 
SŠ SOU celkem  

6 3 3 4 1 - 17  

         
c) na soukromé školy přijato:       

gymnázia obch. akademie 
zdravotní 
školy prům.školy 

ostatní 
SŠ SOU celkem  

 -  1  -  - 6 - 7  

           
d) do učebních oborů (krajských i soukromých škol) ukončených závěrečnou zkouškou přijato: 

z 9. ročníků  z niž. ročníků        

8  -        

         
e) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku (a odešli ze školy):   

v 9. ročníku v nižším ročníku        

33  1        
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5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků, výchovné poradenství       
 

1. Přehled o výsledcích vzdělávání žáků       

a) Přehled o prospěchu          

 

Počet žáků Prospělo  

Prospělo Neprospělo Ročník 

 

celkem 
s 

vyznamenáním  

1.A 19 19   I.  

2.A 24 20 4  II.  

3.A 30 22 8  III.  

4.A 17 10 7  IV.  

4.B 18 16 2  IV.  

4.C 21 17 4  IV.  

4.D 21 10 10 1 IV.  

5.A 22 19 3  V.  

5.B 21 13 8  V.  

5.C 15 8 7  V.  

5.D 19 6 2 1 V.  

1. stupeň 230 170 55 2   

6.A 26 13 13  VI.  

6.B 26 9 17  VI.  

6.C 18 4 14  VI.  

6.D 20 4 15 1 VI.  

6. ročník 90 30 59 1   

7.A 24 5 19  VII.  

7.B 21 6 15  VII.  

7.C 18 5 13  VII.  

7. ročník 64 16 47    

8.A 22 6 15 1 VIII.  

8.B 23 6 17  VIII.  

 8.C 13 4 9  VIII.  

8. ročník 58 16 41 1   

9.A 21 1 20  IX.  

9.B 11 3 8  IX.  

9. ročník 32 4 28    

2. stupeň 244 66 176 2     

CELKEM 470 236 230 4   

 
 
 
 

b) Přehled o chování        

Pochvala 

1. pololetí 2. pololetí  

Celkem 
žáků % 

Celkem 
žáků %  

třídního učitele 106 22,18 175 36,92  

ředitele školy 15 3,14 25 5,28  

 - za dobrou reprezentaci školy v naukových soutěžích a olympiádách 

 - za výborný prospěch a chování, za práci pro třídu  

 - za vzornou reprezentaci školy ve sportovních soutěžích   
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Napomenutí   

1. polole-tí 2. pololetí  

Celkem 
žáků % 

Celkem 
žáků %  

napomenutí TU 42 8,79 38 8,02  

důtka TU 11 2,30 20 4,22  

důtka ředitele 
školy 7 1,46 7 1,48  

 - falšování podpisu v žákovské knížce    

 - nedostatečná příprava na vyučování   

 - pozdní příchody, záškoláctví     

 - podvody a lhaní     

 - nevhodné chování ke spolužákům a učitelům   

Snížené stupně 
 z chování 

1. pololetí 2. pololetí  

Celkem 
žáků % 

Celkem 
žáků %  

2 - uspokojivé 5 1,04 4 0,8  

3 -neuspokojivé 1 0,2 3 0,6  

  - uspokojivé chování – fyzické napadání spolužáků a nevhodné chování   
                                      -podvod v ŽK a neomluvené hodiny 
  - neuspokojivé chování – alkohol, kouření – opakované přinesení a užití ve škole 

      

Neomluvené 
hodiny 

Počet % 
   

1. pololetí 347 1,4    

2. pololetí 201 0,7    

celkem 548 1,1    

      

c) Počty žáků dle důvodu vytvoření IVP    

Ročník 

IVP 
z důvodu 

SVP 

IVP 
zdravotní 
postižení    

1. ročník      

2. ročník 2     

3. ročník 1     

4. ročník 5     

5. ročník 3     

6. ročník 1     

7. ročník 7     

8. ročník 2     

9. ročník 4     

      

      

      

 Celkem 25     
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2. Výchovné poradenství 

 
 
 
Činnost VP během roku vycházela z Plánu výchovného poradce, požadavků kolegů učitelů a potřeb 
žáků a jejich rodičů, podle novely školského zákona, zákona č. 82/2015 Sb., a vyhlášky č. 27/2016 o 
poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních. Konzultační hodiny nebyly 
pevně stanoveny, aby mohli rodiče žáků využívat volnější termíny.  K dispozici rodičům byla po 
telefonické domluvě, kdykoliv to potřebovali.   
I v letošním školním roce byly důležité informace pro rodiče a jejich děti umístěny na webové 
stránky naší školy. Žáci měli k dispozici nástěnku VP v modrém patře s potřebnými informacemi.  
 

Profesní orientace žáků: 

 

  žáci 9. tříd byli průběžně informování (od září po březen) o nabídkách studijních i učebních 
oborů: osobně v hodinách předmětu Svět práce, na informační nástěnce v modrém patře u 
kabinetu VP, prostřednictvím školního webu, rodičům byly předány informace na třídních 
schůzkách v září 

 každý žák dostal jedno vydání Atlasu školství – Kam na školu ve Zlínském kraji 

 z 9. tříd vychází letos 32 žáci, 1 žákyně z 8. ročníku a z 5. ročníku na víceleté gymnázium 1 
žákyně, celkem tedy 34 žáci. 

 začátkem školního roku VP provedla průzkum předběžného zájmu o střední školy, zejména o 
sportovní gymnázium a školy uměleckého zaměření – přihlášky do listopadu 2018  

 4. října 2018 absolvovali žáci 9. ročníků Přehlídku středních škol, která se konalav KUC Zlín 

 ve dnech 15. a16. října se žáci 9. tříd účastnili programu: Hledám povolání, které se pro mě 
hodí na Zlínském Úřadu práce – IPS (jedna z další pomocí při správné volbě střední školy). 
Termíny bohužel pro žáky plánuje přímo IPS. Vhodnější by byl dřívější termín s ohledem na 
přihlášky pro talentové zkoušky. 

 poradenská služba podle potřeby a po dohodě s rodiči a žáky byla často využívána, zejména 
telefonicky 

 během listopadu a února byla zajištěna pomoc rodičům a žákům 9. i 5. tříd při vyplňování 
přihlášek, provedena kontrola správnosti, vytištění, potvrzení a předání přihlášek žákům pro 
zákonné zástupce žáků, kteří je odesílají sami 

 všichni byli písemně informováni o práci se Zápisovým lístkem, tyto byly oproti podpisu 
vydávány žákům od konce února až do 1. 3. 2019. Žákům 9. tříd bylo doporučeno sledování 
informační nástěnky v modrém patře u kabinetu VP, zájem o možnosti dalšího vzdělávání, 
pomoc při odvolacím řízení a hledání volných míst na školách po 1. termínu PZ.  

 žákům 8. ročníku se SVP byl zařízen kontakt na PPP nebo SPC z hlediska profesní orientace a 
uplatnění zohlednění při přijímacím řízení a dalším studiu. Zákonní zástupci byli poučeni 
třídními učiteli na třídních schůzkách. 

 zajištění informací o Dnech otevřených dveří na různých školách prostřednictvím nástěnky 
VP, na webových stránkách naší školy, případně na portále Zkola.cz 
V rámci seznámení žáků se středními školami byly umožněny prezentace SŠ na naší škole 
nebo žákům, kteří měli zájem, bylo umožněno navštívit SŠ: 

 06. 11. 2018 – návštěva zájemců o studium na SPŠ polytechnické Zlín – 13 žáků 
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 14. 11. 2018 – návštěva SPŠ Zlín – 10 žáků 

 19. 11. 2018 – prezentace Obchodní akademie Zlín pro žáky 9. AB 

 21. 11. 2018 – Den otevřených laboratoří SPŠ Otrokovice – 20 žáků 9. A 

 23. 11. 2018 – Barmanská show – SOŠ gastronomická Zlín – 8. C 

 26. 11. 2018 – prezentace ŘŠ Střední podnikatelské školy – 9. AB 

 10. 12. 2018 – prezentace SŠ veterinární Kroměříž pro žáky 9. AB 

 žáci 8. ročníku zpracovali úvahu na téma Jaké plány mám do budoucna  - mé povolání snů 

  žáci 9. ročníků – virtuální účast na burze škol Zlínského kraje – v hodinách ČSP – školy dodávají 
své prezentace na CD 

 
 

Výchovné poradenství: 
 

 výchovná poradkyně se pravidelně zúčastňovala schůzek TU a vyučujících v jednotlivých 
ročnících 

 individuální pohovory s rodiči ať už osobně nebo telefonicky 

 účast na poradách vedení školy  

 podchycení a sledování žáků se specifickými vývojovými poruchami, řešení konkrétních situací 

 spolupráce s metodičkou prevence patologického chování  

 spolupráce s asistentkami pedagoga u žáků v 7. a 8. ročníku 

 spolupráce se speciální pedagožkou  

 v přípravném týdnu se uskutečnila schůzka TU, VP a vyučujících, kteří vedou nápravná cvičení 
k vytváření IVP, byly předány materiály z PPP a SPC pro nové a začínající učitele 

 pomoc rodičům při výchovných problémech společně s TU a metodikem prevence 

 pomoc rodičům při domácích nápravách dětí s VPU, pomoc s vyplňováním žádostí o vyšetření 

 účast na schůzkách výchovných poradců s KPPP Zlín 
 
Školení, semináře, studium, DVPP: 
 
leden 2019 – červen 2020 Vzdělávání školních kariérových poradců   
18. 2. 2019   Výuka předmětu Volba povolání v ZŠ   
3. 10. 2018  VP + KÚ : Polytechnické a odborné vzdělávání ve Zlínském kraji  
12. 12. 2018 VP + asistentka: Asistent pedagoga  
28. 2. 2019 VP: Kariérové poradenství 
  

 
 
Spolupráce s Odborem sociální a právní ochrany dětí: 
Škola průběžně spolupracovala s OSPODem, ať už telefonicky, nebo osobně s kurátorem panem 
Pláškem. Jednání se týkala převážně problémů s rodinným prostředím žáků druhého stupně, 
případně jejich mladších sourozenců.  
 
VP se zúčastňovala jednání s třídními učiteli a s rodiči při řešení jak výchovných, tak i prospěchových 
problémů. Průběžně probíhaly konzultace s asistentkami pedagoga ve třídách  7. A, 8. A. Za 1. pololetí 
proběhly ve škole z PPP a SPC 5 konzultací a ve 2. pololetí 5 konzultací.  
Každý čtvrtek byla VP přítomna jednání na vedení školy.  
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Integrace a péče o žáky s VPU: 
 

 V letošním školním roce pracují asistentky pedagoga ve třídě: 4. D, 7. A a 8. A.  

 v rámci spolupráce s PPP bylo zajištěno předání nových formulářů pro třídní učitele i ostatní 
pedagogy – na serveru U (rodiče se mohou objednávat i sami přes email) a vyučující nově 
vyplňují formulář do KPPP Zlín – Efektivita IVP  

 v září se uskutečnila schůzka třídních učitelů, VP a učitelů nápravné péče k vytvoření IVP 
  

 velmi kladně hodnotíme spolupráci s Krajskou pedagogicko-psychologickou poradnou Zlín, 
Speciálním pedagogickým centrem Středová Zlín a SPC Divadelní Zlín. Oceňujeme pomoc při 
vypracování IVP, průběžné kontroly naší práce, náslechy v hodinách a pomoc při odstraňování 
zdravotního znevýhodnění žáků. O naše žáky se starají vzdělané speciální pedagožky, dále 
pedagogové SPC Lazy. Návštěvy ve škole: 7 x proběhly i s konzultacemi VP a TU. 

 
 
Žáci, jsou do programu integrace zapojeni na doporučení PPP nebo SPC a na vlastní žádost rodičů 
(zákonných zástupců). Pro každého žáka je zpracován Individuální vzdělávací program vedený TU, VP 
a vyučujícími příslušných předmětů. Tento byl schválen PPP nebo SPC a projednán s rodiči žáků. 
Integrovaným žákům je věnována 1 hodina týdně na nápravu na základě žádosti rodičů a 
informovaného souhlasu rodičů – tato je jednou za pololetí vyhodnocena, předána do PPP a uložena 
u VP. 
Žáci s VPU 1. stupně, kteří nejsou integrovaní, byli na základě doporučení PPP zařazeni do 
dyslektického kroužku a logopedického kroužku, který od letošního školního roku vede speciální 
pedagožka. 
Od září 2018 jsou již všichni žáci začleněni do vzdělávání formou inkluze. 
 
 
 

Ostatní: 
 

 I nadále máme rezervy v nápravě poruch učení u diagnostikovaných žáků s IVP. Žák by měl být 
motivován k výraznějšímu překonávání svých obtíží. Je třeba zvětšit i podíl žáka a jeho rodičů na 
vyrovnávání jeho handicapu. Alespoň denní čtení textu. Problémem zůstává nedostatek vhodných 
hodin k nápravě poruch u žáků ze sportovních tříd na 2. stupni – doby tréninků a školy. Všichni učitelé 
jsou průběžně seznamování s aktuálními stavy a problémy na pedagogických poradách. 
Jako trvalý úkol zůstává zajistit doškolování učitelů, zejména JČ jako dyslektických nebo 
logopedických asistentů.  
Nadále se musíme zaměřovat na děti s VPU, zejména VPCH a autismus – studium odborné literatury, 
semináře, školení. Tento cíl se nám postupně daří naplňovat. Nadále budeme využívat funkci 
asistenta pedagoga. V příštím roce bychom rádi využili nabídky Šablon k inkluzivnímu vzdělávání a 
získali speciálního pedagoga a školního psychologa. 
 
Od dubna 2019 bylo výchovné poradenství předáno nové kolegyni z důvodu odchodu VP na MD., 
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Přehled rozmístění vycházejících žáků 2018-19 

         

Název školy     9. A 9. B 5. A 8. A 

Gymnázium TGM   6  1  

SŠ zdravotnická a VOŠ Zlín   2    

SPŠ Zlín  3   

SPŠ Otrokovice  1    

Obchodní akademie Zlín  1 2   

SPŠ polytechnická - COOP Zlín  3 4   

Střední škola podnikatelská VOŠ Zín 2 1   

Střední škola filmová a  multimediální    1    

SŠ průmyslová, hotelová a zdravotnická 
 Uherské Hradiště 1    

SOŠ ochrany osob a majetku Zlín  1   

SŠ oděvní a služeb Vizovice 1    

SŠ pedagogická a sociální Zlín 1    

Tauferova SŠ veterinární  Kroměříž 1    

Karlínská OA a VOŠ ekonomická Praha   1    

21 11 1 1 

 
 
Celkem vychází 34 žáků.  
5. ročník  osmileté gymnázium 1 žákyně 
8. A  1 žákyně neuvedla střední školu, na kterou odchází   
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6. Prevence sociálně patologických jevů 2018-2019    
 

Základním dokumentem činnosti byl Minimální preventivní program, jehož cílem je naučit žáky 
rozpoznávat rizikové způsoby chování, vštípit odmítavý postoj k sociálně - patologickým jevům  
a utvrzovat nerizikové formy jejich chování. Díky sportovnímu zaměření naší školy vychováváme naše 
žáky ke zdravému životnímu stylu a smysluplnému využívání volného času 
Preventivě výchovné působení tvoří neoddělitelnou součást výuky a prolíná se všemi vyučovacími 
předměty. 
Metodička prevence sociálně patologických jevů se účastnila řady konferencí a schůzí metodiků 
prevence, školení, které se touto problematikou zabývají. V letošním školním roce úspěšně ukončila 
specializační studium. Na základě školení dosáhla certifikaci pro vyhodnocování dotazníku B3, B4 a 
SORAD. 
V letošním školním roce se snížil počet neomluvených hodin u třech žáků, což bylo důsledně 
sledováno a řešeno s rodiči a kurátorem OSPODu Zlín. 
Ve škole byly řešeny ojedinělé případy kouření, krádeže, nevhodného chování ke spolužákům, ale 
nebyly zaznamenány žádné závažné případy pití alkoholu, vandalismu a xenofobie. Rovněž nebyly 
řešeny problémy spojené s kyberšikanou. 
Žáci 1. – 3. ročníku se s tématy prevence seznamovali s ohledem na jejich věk v rámci vyučovacích a 
třídnických hodin, ve vyšších ročnících proběhly besedy k primární prevenci, ve třídách dotčených 
výše uvedenými problémy byly uskutečněny speciální programy na upevňování kladných vztahů 
v třídním kolektivu. 

 
Plnění MPP 

a) Jsme sportovní škola s hlavním zaměřením na  hokej, plavání a lehkou atletiku. 
Hokej: žáci hrají dorosteneckou nebo žákovskou ligu, účastní se výběru do reprezentace kraje, mají 
pravidelné tréninky, na které je škola pravidelně uvolňuje. Jsou plně vytíženi. Vědí velmi dobře, že 
jakékoli zaváhání se projeví na jejich výkonnosti. Žáci mladšího dorostu se stávají členy Hokejové 
akademie. 
Plavání: žáci trénují každý den, některé dny dvoufázově, o víkendech se účastní různých závodů, 
spojených s cestováním po celé republice. Po rozpadu oddílu plavání na dva plavecké kluby nejsou 
vztahy mezi oběma konkurenčními kluby ideální.  
Atletika: pravidelné tréninky, atletická liga, Pohár rozhlasu a další pravidelné soutěže. 
Další sporty na naší škole: orientační běh, gymnastika, tenis, stolní tenis, florbal 
Někteří naši žáci dosáhli ve sportu vynikajících výsledků. Plavci a atleti úspěšně reprezentovali Zlínský 
kraj na ODM v Liberci, kde hlavně plavci přivezli medaile a olympijské tituly. 
Vzhledem k tomu, že vytváření sportovních tříd se nemůže vždy řídit příslušností ke sportovnímu 
klubu (dva plavecké oddíly ve Zlíně, žáci hokejových tříd hostují např. v Kroměříži, Uh. Brodu, Vsetíně 
atd., atleti bývají spojováni s plavci), dochází někdy v kolektivech k projevům rivality a nespolupráce. 
Vzhledem k tomu, že nové kolektivy se tvoří ve 4. ročníku, byly pro všechny čtvrté třídy uspořádány 
adaptační kurzy, aby se posílily třídní kolektivy a budovalo bezpečné klima. Vztahové problémy ve 
třídních kolektivech byly v letošním školním roce řešeny ve větší míře.  
b) Všechny části MPP, které patří do pravidelné výuky, byly splněny, protože bylo probráno všechno 
učivo podle ŠVP školy. 
c) Akademie v tomto školním roce byla organizována pro žáky 9. ročníků jako jejich rozloučení se 
školou. Rozloučení se konalo na Malé scéně a deváťáci se rozloučili i krásnými ukázkami toho, co umí 
– hudba, zpěv, recitace, sport- i scénkami ze života třídy.  
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d) Memoriál Jana Kubelky a Daniela Veselky. Na počest chlapců, kteří zemřeli na následky zranění 
padajícím stromem, se koná již pravidelně každý rok v dubnu celoškolní turnaj ve vybíjené, házené a 
basketbalu.   
f) Spolupráce s institucemi a organizacemi, stejně jako s rodiči již byla popsána. 
Na naší škole se na tvorbě i plnění MPP podílejí vedení školy, všichni učitelé i všichni zaměstnanci 
školy, stejně tak trenéři a celé vedení sportovních klubů. 

  
Organizace a struktura prevence  
 
Výchovný poradce  
 Výchovný poradce koordinuje společně s metodikem prevence aktivity školy v oblasti 
prevence. Aktivně nabízí učitelům a žákům možnost poradit se o svých problémech. Setkává se i 
s žáky, kteří jsou v některých případech ohrožení ve svém vývoji, sebepojetí, komunikaci s druhými.  
Komunikuje s pedagogy a sbírá podněty. Učitelé se na výchovného poradce obracejí v případě  

 výskytu agresivního chování ve třídě 

 signálů o potížích žáka (osobnostní, rodinné, vztahové) 

 nečekaného i trvalého neúspěchu v učení 

 obtížné komunikaci, konfliktu s rodiči 

 porušování pravidel soužití ve škole žákem 

 krádeží ve třídách 

 konfliktního či jinak problematického klimatu třídy 
Výchovný poradce diagnostikuje situaci. Navrhuje opatření, setkání zainteresovaných lidí, vede 
individuální konzultace s dětmi, s rodiči, informuje o kontaktech na další pomoc (adresář sociálních 
služeb apod. linku bezpečí aj. organizace. Může se zúčastnit komunitních kruhů ve třídách, které 
organizují učitelé a zajišťují tak prevenci konfliktů a problémů žáků. Obrací se na sociální odbor, 
kurátory v případě podezření na problém v rodině či porušování zákona. 
 
Metodik prevence sociálně patologických jevů   
Metodik prevence spoluvytváří minimální preventivní program, podílí se na jeho realizaci. 
Komunikuje s učiteli v oblasti primární prevence, v případě vniklého problému dává podněty k možné 
nápravě (projekt, spolupráce s vedením školy.)  
Spolupracuje s institucemi a organizacemi v oblasti primární prevence- PPP, Policie  ČR. Koordinuje 
předávání informací o problematice sociálně patologických  jevů ve škole, dokumentuje průběh 
preventivní práce školy. Hodnotí realizaci minimálního preventivního programu. 
 
Třídní učitel, učitelé 
Učitelé se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle 
principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce 
a metodiky prevence. Provádějí průběžnou kontrolu, konzultují případné problémy, navrhují 
opatření. Třídní učitel je v  kontaktu s rodiči žáků své třídy prostřednictvím třídních schůzek, osobních 
setkání a dalších možností komunikace (e-mail, mobil). 
 
Ředitelka školy, vedení školy  
Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a 
provádí personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se 
v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy.  
 



Zpráva o akcích ve školním roce 2018 - 2019 Výchovné poradenství

Datum Akce, soutěž Organizátor, místo konání Účastníci

04.10.2018 Přehlídka středních škol KUC Zlín 9. A         9. B

16.10.2018 Úřad práce - IPS ÚP Zlín 9. A

18.10.2018 návštěva SPC      Mgr. Bělohlávková škola 9. A,  7. B

06.11.2018 Návštěva SPŠ polytechnická Zlín SPŠ polytechnická 9.AB - výběr

13.11.2018 Barmanská show SOŠ gastronomická Zlín 8. C

14.11.2018 Návštěva SPŠ polytechnická Zlín SPŠ polytechnická 9.AB - výběr

19.11.2018 Prezentace       Obchodní Akademie  Zlín ZŠ EZ Zlín   9. A, 9. B

21.11.2018 Den otevřených laboratoří SPŠ Otrokovice 9. A

10.12.2018 Prezentace SŠ veterinární Kroměříž ZŠ EZ Zlín   9. A, 9. B

22.01.2019 Studium KP Zlín DVPP

07.02.2019 návštěva SPC      Mgr. Bělohlávková škola 9. A,  7. B

18.02.2019 Seminář KP -       Volba povolání Brno DVPP

04.03.2019 Studium KP Zlín DVPP

28.03.2019 Diagnostické metody v KP Centrum KP Zlín DVPP

15. - 16.4.2019 Studium KP Zlín DVPP

23.05.2019 návštěva SPC      Mgr. Forejtarová škola 8. A

31.5.- 1.6. 2019 Studium KP Kostelec Zlín DVPP

05.06.2019 Konference pro VP a KP Zlín DVPP

21.06.2019 Vyhodnocení podpůrných opatření TU
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Zpráva o akcích ve školním roce 2018 - 2019 Prevence patologických jevů

Datum Akce Místo konání Účastníci

17.9.-18.9. Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 4.D.

18.9-19.9 Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 4.B 

24.9.-25.9. Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 4.C 

25.9.-26.9. Adaptační kurz Chata Pod Tesákem 4.A. 

8.-2.10 Týden zdraví ve ŠD ZŠ E. Zátopka Zlín žáci školní družiny

22.10. Dopravní výchova ZŠ E. Zátopka Zlín 4.D.

22.10. Dopravní výchova ZŠ E. Zátopka Zlín 4.A. 

23.10. Dopravní výchova ZŠ E. Zátopka Zlín 4.C 

23.10. Dopravní výchova ZŠ E. Zátopka Zlín 4.B 

9.11..16.11 První pomoc nanečisto ZŠ E. Zátopka Zlín žáci 9. ročníku

30.11, 7.12. První pomoc nanečisto ZŠ E. Zátopka Zlín žákyně 9. ročníku

11.12. Práce s třídním kolektivenm ZŠ E. Zátopka Zlín žáci 6.C

12.12. Prevence kyberšikany ZŠ E. Zátopka Zlín žáci 7.A

20.12. Třídní kolektiv T-klub žáci 7.A

30.1. Memento ZŠ E. Zátopka Zlín žáci 8. a 9. ročníku

8.2. Klima třídního kolektivu Unie kompas 6.D 

únor-březen Internet bezpečně ZŠ E. Zátopka Zlín 5.-9. ročník

19.2. Než užiješ alkohol, užij mozek ZŠ E. Zátopka Zlín 7. ročník

21.2. Městká policie Zlín MPZ, Santražiny 4.B,4.A + tř. učitelky
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Datum Akce Místo konání Účastníci

12.3. Kouření je nemoc, která zabíjí ZŠ E. Zátopka Zlín 6.A,6.B

13.3. Kouření je nemoc, která zabíjí ZŠ E. Zátopka Zlín 6.C, 6.D

14.3. Městká policie Zlín MPZ, Santražiny 4.C,4.D+třídní učitelky

14.3. Poruchy příjmu potravy ZŠ E. Zátopka Zlín 7.C,7.A

14.3. AIDS je nemoc, která zabíjí ZŠ E. Zátopka Zlín 8.B

20.3. Městká policie Zlín MPZ, Santražiny 7.C, 5.D

2.4. Dopravní výchova dopravní hřiště Mal. 4.D+4.A

3.4. AIDS je nemoc, která zabíjí ZŠ E. Zátopka Zlín 8.A,8.C

3.4. Protidrogový vlak zlínské vlak. nádraží 9. ročník

4.4. Dopravní výchova dopravní hřiště Mal. 4.C, 4.B

17.4. Poruchy příjmu potravy ZŠ E. Zátopka Zlín 7.B

2.5. Městká policie Zlín MPZ, Santražiny 5.C, 5.B

19.5. Bezpečně na netu Malá scéna Zlín 9. ročník+tř.uč.

27.6. Návštěva hasičského sboru Has.sbor Zlín 5.A+tř. učitelka
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7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a ostatních pracovníků školy
ŠD + kancelář

Datum Kde/Kdo organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

1. 04.12.2018 NIDV/Alternativa

Aktuální otázky v činnosti školních družin - 

novelizace vyhlášky 9:00-16:00 -  Kč                   -  Kč                     

2. 28.5.-30.5.2019 Compex/Velké Karlovice novinky v programu Fis 3000 -  Kč                   4 550 Kč                 

Celkem: -  Kč                   4 550 Kč                 

Celkem:

1. stupeň

Datum Kde/Kdo organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

1. 12.10.2018 Moudry osel Netradiční a zážitkové hry v TV 9:00-14:00 -  Kč                   nekonalo se

2. 25.10.2018 NIDV
Zdravé cvičení pomáhá v učení cvičení v 

lavicích pomocí jógových technik 9:00-13:15 500 Kč                  

3. 25.10.2018 NIDV

Zdravé cvičení pomáhá v učení cvičení v 

lavicích pomocí jógových technik 9:00-13:15 500 Kč                  

4. 14.11.2018

Techn. inov.centrum 

Zlín/Blechová Agresivní žák ve třídě 9:00-16:00 1 200 Kč               

5. 13.11.2018 Moudry osel Netradiční a zážitkové hry v TV 2 9:30-14:00 1 150 Kč               

6. 04.03.2019 Edupraxe/Brno

Spolupráce pedagoga s asistentem 

pedagoga ve školní praxi 8:30-15:30 990 Kč                  

7. 04.03.2019 Edupraxe/Brno

Spolupráce pedagoga s asistentem 

pedagoga ve školní praxi 8:30-15:30 990 Kč                  

8. 17., 24. 4. 2019 NIDV/Brno

Inspirace pro učitele - matematická 

gramotnost pro 1.stupeň ZŠ 9:00-15:00 1 800 Kč               

9. 21.03.2019 Zlín 3. společné setkání - PK Matematika 13:30-18:15 -  Kč                   -  Kč                     

10. 10.04.2019 Zlín/Centrum APA

Komunikace s rodičem a problémovým 

žákem 14:00-16:00 -  Kč                   -  Kč                     

11. 17.06.2019

Centrum CAPA/16.ZŠ 

Zlín Lanové aktivity 13:00-17:00 -  Kč                   -  Kč                     

Celkem: 7 130 Kč               -  Kč                     

Celkem: 21

4 550 Kč                                                   

7 130 Kč                                                   



2. stupeň

Datum Kde/Kdo organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

1. 12.10.2018 Moudry Osel Zlín Využití fotografie ve Vv 9:30-14:00 1 650 Kč               

2. 23.11.2018 Centroprojekt, Paris Seminář BOZP pro učitele tělesné výchovy 9:00-13:00 1 200 Kč               

3. 18.10.2018

Uherské 

Hradiště/Blechová Hry s psychologickým obsahem 9:00-15:30 1 400 Kč               

4. 19.10.2018

Techn. Inov.centrum 

Zlín/Blechová

Diagnostika třídních kolektivů (práce s 

dotazníky B-3,B-4) 9:00-15:00 3 000 Kč               

5. 22.10.2018 Zlín/NIDV Využití médií ve výuce dějepisu 9:00-14:00 -  Kč                   

6. 18.10.2018

Hotel 

Moskva/EduCentre 

Roadshow pro školy-Využití tabletů ve 

výuce 8:30-15:00 -  Kč                   -  Kč                     

7. 13.12.2018

Techn. Inov.centrum 

Zlín/Blechová Intervence ve školní třídě 9:00-15:30 1 450 Kč               

8. 07.11.2018 Edupraxe/Brno

Spoupráce pedagoga s asistentem 

pedagoga ve školní praxi 9:00-17:00 990 Kč                  

9. 07.11.2018

NIDV/Fakulta 

humanitních studií Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 8:00-17:00 -  Kč                   -  Kč                     

10. 08.11.2018

NIDV/Fakulta 

humanitních studií

JAMotivační setkání vyučujících cizích 

jazyků 8:00-17:00 -  Kč                   -  Kč                     

11. 13.12.2018 3.ZŠ Zlín/Pekařová Školení BOZP 8:00-12:00 -  Kč                   -  Kč                     

12.
leden 2019 - 

červen 2020 Vzdělávání školních kariérových poradců -  Kč                   -  Kč                     

13. 18.02.2019 Edupraxe/Brno Výuka předmětu volba povolání v ZŠ 8:30-15:30 -  Kč                   -  Kč                     

14. 14.03.2019 Blechová/Zlín

SO-RA-D -Sociometrická ratingová metoda 

pro diagnostiku školních tříd a dalších 

skupin 8:00-16:00 3 200 Kč                 

15. 28.03.2019

Oxford University 

Press/Olomouc

Konference pro vyučující angličtiny na 

základních školách 8:00-16:01 -  Kč                   200 Kč                    

16. 07.05.2019 NIDV/Zlín Potoky Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 8:30-15:00 800 Kč                  

17. 05.06.2019 Vavrečkova 5262

Konference kariérových a výchovných 

poradců 8:00-16:30 -  Kč                   -  Kč                     22



Datum Kde/Kdo organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

18. 26.09.2018 IKAP/Zlín

Setkání pedagogického kabinetu - 

matematika 9:00-14:00 -  Kč                   -  Kč                     

19. 14.11.2018 IKAP/Zlín

Vzdělávací akce pro ped. pracovníky 2. 

stupně ZŠ zaměřená na rozvoj 

matematické gramotnosti 8:30-16:00 -  Kč                   -  Kč                     

20. 15.11.2018 Líska/UTB Krajská konference o EVVO 8:00-16:00 -  Kč                   490 Kč                    

21. 19.03.2019 NIDV/Zlín Potoky Matematika pro život - ZŠ 9:00-16:00 -  Kč                   -  Kč                     

22. 12.06.2019 IKAP/Zlín Co a jak objevovat v hodinách matematiky 13:30-18:30 -  Kč                   -  Kč                     

23. 06.06.2019 IKAP/Zlín

Setkání pedagogického kabinetu - ruský 

jazyk 8:30-13:15 -  Kč                   -  Kč                     

24.

Celkem: 10 490 Kč             3 890 Kč                 

Celkem:

23

14 380 Kč                                                 



Vedení školy

Datum Kde/Kdo organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

1. 20.8.-31.8. 2018 Zlín/NIDV

Individuální koučink pro vedoucí

pracovníky škol a školských zařízení 6 500 Kč               -  Kč                     

2. 03.10.2018 FHS U18

Studentská magisterská a doktorská 

konference 9-14:30 -  Kč                   -  Kč                     

3. 11.10.2018

Bobycentrum Brno 

ČŠI

Inspirace pro zvyšování kavality vzdělávání 

na úrovni školy 10:00-14:00 -  Kč                   -  Kč                     

4. 18.10.2018

Hotel 

Moskva/EduCentre Roadshow pro školy-Využití tabletů ve výuce8:30-15:00 -  Kč                   -  Kč                     

5.

25.10, 21.11., 

12.12. 2018 Zlín/Madio

Vzdělávání pro školní 

managementy–Bezpečné klima 8:30                       -   Kč                         -   Kč 

6. 01.11.2018

Zarámí/Zlínský kraj, 

sociálně právní 

ochrana dětí Spolu a včas ohroženým dětem 9:00-12:00                       -   Kč                         -   Kč 

7. 09.11.2018

SZŠ Zlín/Agentura 

vzdělávání dospělých

Právní poradna pro vedoucí pracovníky 

základních škol 9:30-14:30 1 290 Kč               

8. 15.10.2018 SZŠ/Paris Datové schránky orgánů veřejné moci 9:00-14:00 1 390 Kč               

9. 20.-21.11.2018

Hotel 

Garni/Blechová

Vzdělávání managementu škol - minimum 

pro zač. ředitele a vedoucí ped. pracovníky 9:00-14:30 2 800 Kč               

10. 13.-14.11.2018 Potoky/NIDV První pomoc při školní šikaně 9:00-16:00 -  Kč                   -  Kč                     

11. 28.11.2018 Paris/SZŠ Broučkova

Zákoník práce ve školské praxi - výkladové 

problémy 9:00-14:00 1 390 Kč               

12. 23.11.2018 NIDV/Zlín

Integrace dětí/žáků ze zahraničí do 

českých škol 9:00-13:30 -  Kč                   -  Kč                     

13. 13.12.2018 3.ZŠ Zlín/Pekařová Školení BOZP 8:00-12:00 -  Kč                   -  Kč                     

14. 31.01.2019

TIC/agentura KPS 

Vsetín Správní právo a správní řízení na školách 9:00-13:30 980 Kč                  

15. leden - srpen 2019

Pedagogická fakulta 

UP Olomouc Studium pro výchovné poradce 10 154 Kč             24



Datum Kde/Kdo organizuje Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz) Vyučující

16. 06.02.2019 Edupraxe/Brno

Hospitace jako součást hodnocení a 

sebehodnocení pedagogických pracovníků 8:30-15:30 990 Kč                  

17. 19.02.2019 ČŠI/Zlín

Inspirace pro zkvalitňování výuky čtení a k 

podpoře čtenářské gramotnosti 9:00-15:00 -  Kč                   -  Kč                     

18. 07.03.2019 Mensa ČR/Zlín Podporujeme nadané děti pro budoucnost 11:00-14:00 -  Kč                   -  Kč                     

19. 21.03.2019 EDUPRAXE/ Brno Práce s diferencovanou třídou ve fyzice 8:30-15:30 1 290 Kč               

20. 14.03.2019 NIDV/Zlín

Konzultace pro žadatele k výzvám 

02_18_063 a 02_18_064 Šablony II 9:00-14:00 -  Kč                   -  Kč                     

21. 14.03.2019 Paris/Zlín SZŠ Odměňování pracovníků školství 9:00-14:00 1 390 Kč               

22. 11.-12.4.2019 AŘZŠ/Přerov Valná hromada celý den -  Kč                   2 860 Kč                 

23. 10.05.2019 Škola onLine/Brno

Školení tvorby rozvrhu a suplování v 

systému Škola OnLine/dmSoftware 9:00-16:00 -  Kč                   1 754 Kč                 

Celkem: 28 174 Kč             4 614 Kč                 

Celkem:

Pedagogický sbor - hromadné

Datum Kde Téma Čas Cena (hrazeno ONIV) Cena (hrazeno - provoz)

1.

29.8., 30. 8., 

31.8. 2018 ZŠ Emila Zátopka Zlín Zážitkový kurz první pomoci 8:00-12:00 12 000 Kč             -  Kč                     

2. 10.10.2018

NIDV/ZŠ Emila 

Zátopka Zlín

Hry ve vyučování na ZŠ - nejen v 

matematice 12:00-18:00 -  Kč                   -  Kč                     

2.

Celkem: 12 000 Kč             -  Kč                     

Celkem:

70 848 Kč               

placeno ze šablon 25

Náklady celkem na vzdělávání

32 788 Kč                                                 

12 000 Kč                                                 



8. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
1. Aktivity žáků I. stupně

Datum Akce, soutěž Organizátor, místo konání Účastníci

září 2018

září Fotografování 1. třídy

září Plavání 3.A 

20.9. Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu SKOB  Hrad Malenovice 4. - 6. roč.

září Praxe studentek UTB 2.A,3.A

říjen 2018

18. 10. Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu SKOB, Zdravotní škola  4. - 6. roč.

říjen Plavání  3.A 

Týden zdraví 1.-5.ročník Projekty, prolínání předměty 1.-3. třídy

Pedagog. Praxe studentek UTB, 1. ročník ZŠEZ, UTB 1. ročník

listopad 2018

říjen, listopad Bruslení Aréna PSG Zlín 1. st.

listopad Keramický den

listopad Plavání 2.A,3.A

listopad Vánoční fotografování ZŠEZ 1.A

prosinec 2018

prosinec Bruslení Aréna PSG Zlín

prosinec Plavání 2.A

5. 12. Mikulášská nadílka 1.stupeň

prosinec Praxe studentek UTB

6.12. Charitativní akce na podporu FN Olomouc "Vánoční růže"

11. 12. Vánoční jarmark

prosinec Návštěva knihovny Knihovna KFB

prosinec Návštěva knihovny Knihovna KFB

prosinec Vánoční besídky ve třídách

prosinec Filmové představení 1.2.3. A

26



leden 2018

leden Plavání 2.A

leden Bruslení

29. 1. Výchovný koncert KUC Zlín 1.2.3. A

únor 2018

únor Plavání 2.A

únor Bruslení 1.A, 2.A

3.- 8. 2. Lyžařské soustředění ZIPK Zlín, AK Zlín,PK Zlín 4.,5.ročník

13. 2. Recitační soutěž- školní kolo 1.stupeň

březen 2018

8.3. Koncert Barokní perličky 1. A,3. A

13. 3. Okresní kolo ve vybíjené ZŠ Křiby 5. ročník

19. 3. Recitační soutěž- okrskové kolo ZŠ Slovenská

březen Velikonoční fotografování ZŠEZ 1. stupeň

26.-27.3. Návštěva Mateřských škol "MŠ v ZŠ"

Matematická soutěž Klokan, Klokánek 2.3. A

22.3. Matematická soutěž Klokan Gymnázium Zlín 2.- 5.ročník

25. 3. Recitační soutěž- okresní kolo DDM Napajedla

28. 3. Velikonoční dílna Radnice Zlín 4.B

duben 2018

3. 4. Den míčových her-  Memoriál Jana Kubelky a Dana Veselky 1.-5. ročník

5. 4. Zápis do 1.třídy

24. 4. Štafetový pohár- okresní kolo Atletický stadion Zlín 2.- 3., 5. ročník

20. 4. Den Země

25. 4. Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu SKOB, Klubovna SKOB 4.-6. ročník

27



květen 2018

květen Dopravní hřiště- závěrečné testy Malenovice 4. A,D

14. 5. Štafetový pohár- krajské finále Uherské Hradiště 2.-3.,5.ročník

15. 5. Pasování prvňáčků na čtenáře 1.A

15. 5. Fotografování tříd Hřiště ŠD 1. - 9. ročník

20.-24.5. Škola v přírodě Jeleňovská 3.A,B

22.5. Pěvecká soutěž Slavíček 1.-5.ročník

24.5.-31.5. Filmový festival Zlín 1. - 9. ročník

30. 5. Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu SKOB Okružní 4.-6.ročník

květen Plavání 1.A

květen Informativní schůzky s rodiči budoucích sportovních tříd 4.A,B,D

květen Školní výlety

červen 2018

červen Plavání 1.A

10.6. Informativní schůzky s rodiči budoucí 1. třídy 

14.6. Adaptační kurzy pro budoucí prvňáčky

21. 6. Plavecká soutěž pro žáky 3.ročníku "Stříbrný věnec" 3.A,B

25. 6. Sportovní den Stadion E.Zátopka 1.- 9. ročník

26.6. Přednáška "Dentální hygiena" ZŠEZ, studenti UP Olomouc 1. A, 3. A

27. 6. Divadlo Pat a Mat 1.2.3. A

28



 2. Aktivity žáků II. stupně

Akce Účastníci Organizátor, místo konání:

Jazyk český

OČJ školní kolo 18 žáků 8. a 9. roč. ZŠ E. Zátopka Zlín

leden OČJ okresní kolo 1 žákyně 8.B G a Jazyk. Škola s právem st. jaz. zk. Zlín

únor Školní kolo recitační soutěže žáci 2. stupně ZŠ E. Zátopka Zlín

březen Divadelní představení žáci 2. stupně ZŠ E. Zátopka Zlín

březen Okrskové kolo recitační soutěže 2 žáci 2. stupně ZŠ Dřevnická Zlín

duben OČJ krajské kolo ZŠ E. Zátopka Zlín

květen Divadelní představení 6. - 9. ročník MDZ

květen Projekt čtení pomáhá 6. B a 7. A ZŠ E. Zátopka Zlín

květen Literární soutěž ZŠ E. Zátopka Zlín

Jazyk anglický

říjen

lisopad

prosinec Rodilý mluvčí ve výuce JR žáci 9. A, 9. B ZŠEZ Zlín

leden Olympiáda z AJ, školní kolo

únor Olympiáda z AJ, okresní kolo 1 žák  9.B Gymnázium Slavičín

únor Divadelní představení v AJ Last Wish žáci 7. a 7. C MDZ

květen Jazyková animace v NJ 6.7.8. ročník ZŠEZ Zlín

Matematika

únor Krajská soutěž třídních týmů v M žáci 7. C Zlínský kraj

duben Pythagoriáda školní kolo 18žáků 6.-8. třídy ZŠEZ Zlín

duben MO Z8 okresní kolo 1 žák 8. B - 3. místo ZŠ Dřevnická Zlín

květen Pythagoriáda okrskové kolo 4 žáci 6.-8. třídy ZŠ Slovenská Zlín

29

19 žáků 8. a 9. ročníku ZŠEZ Zlín

Týden zdraví

Prezentace evropských zemí v JA

žáci 3. - 5. ročníku ZŠEZ Zlín

žáci 8. A ZŠEZ Zlín



Akce Účastníci Organizátor, místo konání:

Fyzika

prosinec Exkurze-návštěva Pevnosti poznání 7.A Olomouc

Olomouc

Chemie

září Exkurze Dlouhé stráně 9. A, 9. B

listopad Den otevřených laboratoří 9. A, 9. B SPŠ Otrokovice

únor Chemická olympiáda, školní kolo 8. A, 9. A, 9. B ZŠEZ Zlín

březen Chemická olympiáda, okresní kolo kolo 9. A, 9. B Gymnázium TGM Zlín

duben Den země 1. a2. stupeň, ŠD škola, park, Chlumské rybníky
květen Ekoolympiáda ZŠ Štípa 1 žák 8. B ZŠ Štípa

Přírodopis

říjen Přírodovědný klokan 79 žáků         8. a 9. roč. PF UP v Olomouci, ZŠ EZ Zlín

únor BiO kategorie "D" - školní kolo 40 žáků         6. a 7. roč. ZŠ EZ Zlín

únor BiO kategorie "C" - školní kolo 29 žáků         8. a 9. roč. ZŠ EZ Zlín

březen Poznej a chraň 6 žáků 6. a 7. ročníku ZŠ Zlín Mostní

duben BiO kategorie "C" - okresní kolo 1 žák 8. B Gymnázium TGM Zlín

duben BiO kat. "D" - okresní kolo 2 žáci 7. A Gymnázium Lesní čtvrť

Dějepis

listopad Dějepisná olympiáda, školní kolo 5 žáků II. stupně ZŠEZ Zlín

leden Dějepisná olympiáda, okresní kolo 1 žákyně 9. A ZŠ Komenského Zlín

Tělesná výchova

září Atletický čtyřboj okres, kraj žáci 8.-9 .ročníku ZŠEZ Zlín

říjen Okresní přebor v přespolním běhu žáci II. st Trnava

Zátopkova štafeta žáci II. st ZŠEZ Zlín

listopad Krajské finále v plavání 4x1. místo ZŠEZ Zlín
listopad Okresní a krajské finále ve florbale chlapci II. Stupeň Otrokovice, Uherský Brod

leden LVZ 7. ročník Ski Kohútka
Březen Memoriál D.Veselky a J.  Kubelky žáci II. st ZŠEZ Zlín

Květen Okresní kolo Poháru Rozhlasu 3x1. místo, postup všech týmů ZŠEZ, ZŠ Mánesová Otrokovice

Krajské finále Poháru Rozhlasu 1. místo ml. ž-y,  3. místo st. ž-ci Uherské Hradiště

Červen Sportovní den žáci I. a II. st. ZŠ EZ Zlín
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Akce Účastníci Organizátor, místo konání:

Hudební výchova

průběžně Výchovné koncerty 1. a 2. st. KC Zlín

březen Rozhl. relace ke Dni učitelů ZŠ E. Zátopka Zlín

červen Rozloučení s deváťáky, vystoupení  9. roč. Malá scéna Zlín

Výtvarná výchova

črvrtletí Projekt Zaklínač nácvik ilustrace knihy ZŠEZ Zlín

září Záložky do knihy výýměnná akce s ZŠ Slovenská ZŠEZ Zlín

prosinec Vánoce v muzeu 6. C Muzeum 14. budova

únor Zlín, zajímavá místa 6. C urbanismus Zlína

květen Workshop Meopta-jak vzniká světlo i barvy Zámek, DFF Zlín

břazen Alternativa, fim, prohlídka a beseda Alternativa Zlín

celoročně Výročí Miroslava Zikmunda - průvodní výtvarné akce Muzeum

květen Kulturní akce , DFF Zlín

Zeměpis

září Exkurze Dlouhé stráně, Velké Losiny9. ročník

leden filmová projekce Planeta země 5. r. a II. stupeň

celoročně Projekt 9. ročník - ekologie a krajinná sféra ZŠEZ Zlín

celoročně Projekt 8. ročník - kraje ČR ZŠEZ Zlín

Člověk a svět práce

Návštěva ÚP Zlín 9. ročník

Prezentace a návštěvy  středních škol 9. ročník

Dny otevřených dveří na SŠ ČSP, referáty na aktuální téma - volby povolání
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3. Školní družina v roce 2018/19    

 
Provoz školní družiny: ráno 6 – 7.40 hodin, odpoledne: 11.40 – 17 hodin 
Zapsáno bylo celkem 91 žáků z 1. – 5. tříd, z toho 2 žáci jen na ranní docházku. 

1. oddělení: 19 žáků, vychovatelka Jitka Stará, vedoucí ŠD 
 

2. oddělení: 27 žáků 
 

3. oddělení: 22 žáků 
 

4. oddělení: 23 žáků  
 
Vychovatelka L. Slováková nastoupila  v průběhu 1. pololetí jako asistentka u žáka 4.D. 

1. oddělení mělo k dispozici kmenovou třídu v přízemí školy, která zároveň sloužila pro ranní i 
koncovou družinu. 2. oddělení využívalo učebnu č. 205, 3. oddělení bylo umístěno v učebně č. 203,  
4. oddělení v učebně č. 303. 

Vychovatelky pracovaly podle ŠVP pro zájmové vzdělávání, z něhož vycházely při sestavování 
týdenních plánů. Pravidelně zařazovaly činnosti odpočinkové, zájmové, rekreační i vzdělávací – 
řízené i spontánní, také přípravu na vyučování, uskutečňovanou většinou formou didaktických her. 
  
Při ŠD pracovaly zájmové kroužky: 
Čtenářek  
Hrajeme na zobcovou flétnu  
Je nám spolu dobře I. a II.  
Kreativní tvoření  
Šikulové  
 
Materiálové vybavení: na začátku školního roku byly zakoupeny stolní hry. Je potřeba zakoupit další 
hry – více pro starší žáky, sportovní náčiní, materiál pro výtvarné a pracovní činnosti. 
 
Webové stránky: vkládáme zprávy z akcí a fotografie 
Akce ŠD, jejich plánování, zajištění, organizace včetně informací pro rodiče: viz tabulka  
  

  Hry ve školní družině 
 



Zpráva o akcích ve školním roce 2018 - 2019 Školní družina

Datum Akce, soutěž Místo konání Účastníci

17.9. Sportovní odpoledne škola 3. a 4. oddělení

17. - 21.9. projekt Sluníčko škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

8. - 12. 10. Týden zdraví škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

18. 10. Naše stromové odpoledne park Komenského 1. a 2. oddělení

1. 11. Návštěva na Městské policii sídlo MP Zlín 2. a 3. oddělení

15. 11. To bylo prima čtení Krajská knihovna kroužek Čtenářek

21. 11. Výukový program Jsme kamarádi Krajská knihovna kroužek Je nám spolu dobře

29. 11. Bylum nebylum Krajská knihovna kroužek Čtenářek

3. 12. Vánoční tvoření s rodiči škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

11. 12. Vánoční jarmark škola ŠD a 1. stupeň

13. 12. Vánoční zpívání s K. Dyjákem škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

21. 12. Zpívání u stromečku škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

30. 1. Zimní družinová vycházka směr Stezka zdráví 1., 2., 3. a 4. oddělení

11. 2. výstava IQ PLAY Zlínský zámek 2. a 3. oddělení

16. 2. Výlet do ZOO ZOO Lešná 1., 2., 3. a 4. oddělení

20. 2. U ševce Tomáše Obuvnické muzeum 1. a 2. oddělení

18. - 22.2. projekt Zima versus jaro škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

4. - 8. 3. Týden s pohádkami škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

20. 3. Dášeňka a Devatero pohádek Krajská knihovna 1. a 2. oddělení

15. 4. Velikonoční tvoření s rodiči škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

25. 4. Hledání velikonočního pokladu školní hřiště 1., 2., 3. a 4. oddělení

23. 5. Přírodovědná vycházka okolí Zlína 1. a 4. oddělení

24. - 31. 5. Projekt Filmové klapky škola 1., 2., 3. a 4. oddělení

29. 5. Beseda s Janem Čenským Univerzitní centrum kroužek Je nám spolu dobře

3. 6. Kreslení na chodník park Komenského 1. a 2. oddělení

14. - 15. 6. Noc ve školní družině škola 1., 2., 3. a 4. oddělení
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4. Přehled plnění pánu EVVO ve školním roce 2018-19 
 
Environmentální výchova, vzdělání a osvěta – zkráceně EVVO se dá zjednodušeně charakterizovat 
jako výchova, vzdělávání a osvěta týkající se životního prostředí ŽP. Jedná se tedy nejen o výchovu a 
vzdělávání ve školním prostředí, ale o zprostředkování informací od nejútlejšího věku až po nejstarší 
generaci, formování kladného postoje ke svému okolí, ke své planetě. EVVO může znamenat 
preventivní nástroj v ochraně přírody a životního prostředí. Environmentální vzdělávání je nástrojem 
v procesu celoživotního učení. V letošním školním roce naplňovala naše škole cíle environmentálního 
vzdělávání prostřednictvím aktivit: 
 
Recyklohraní  
Recyklohraní je školní program pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem je prohloubit znalosti 
žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Umožňuje také osobní zkušenost žáků se zpětným 
odběrem baterií a vysloužilého drobného elektrozařízení. Žáci se také zapojují do soutěží 
vyhlašovaných v rámci programu Recyklohraní.  
Žáci plnili úkoly (celkem připsáno 750 bodů): 
 
6. D Vytvořte baterkožrouta   
4. B a 7. A S rýmy jsou šprýmy, aneb příběh vysloužilého elektra  
V rámci programu Recyklohraní naše škola ve školním roce 2018/2019 zapojila do sběru použitých 
baterií. Odevzdali jsme 25 kg; připsáno 125 bodů. Ve sběru elektrozařízení a tonerů pokračujeme. 
Pro žáky byly nakoupeny odměny v hodnotě 1 212 bodů – hlavolamy, encyklopedie, Ekoabeceda) 
Aktuální stav bodů k 26. 6. 2019:           852 body 
 
Exkurze přečerpávací elektrárna Dlouhé Stráně 
Pro žáky 9. ročníků pravidelně připravujeme exkurzi do vodní přečerpávací elektrárny Dlouhé 
Stráně. Letos se uskutečnila 21. 9. 2018. Žáci také navštívili zámek ve Velkých Losinách a Mladečské 
jeskyně.  
 
Den stromů 
18. 10. 2018  se zúčastnili žáci 9. A programu ke Dni stromů, který byl uspořádán v parku 
Komenského.  
 
Den Země 
V letošním roce se žáci naší školy od 5. 4. do 16. 4 2019 opět aktivně zapojili do kampaně k ochraně 
životního prostředí – Den Země. Využili jsme pestrou nabídku výukových programů, besed a 
přednášek Magistrátu města Zlín. Žáci 9. B provedli úklid v okolí školy a Stadionu mládeže (P. 
Tomáš). Třída 6. D navštívila Čističku odpadních vod. (M. Miklík) 
 
Poznej a chraň! 
Ekologickou soutěž „Poznej a chraň!“ každoročně pořádá Ekocentrum Čtyřlístek.. Žáci se na soutěž 
snažili pečlivě připravovat.  Dne 29. 3. 2019 se do soutěže zapojili žáci: 7. A,  6.A  
 
Sběr starého papíru 
Sběr starého papíru se uskutečnil v letošním školním roce celkem 4x. 
 
 



35 

 

Vycházky do přírody 
Nejvíce vycházek do přírody absolvovaly děti v rámci školní družiny. Procházky a exkurze byly 
tematicky zaměřené. V termínu 20. 5 – 24. 5. 2019 se žáci 2. A, 3. A, 4. D a 5. D zúčastnili Školy 
v přírodě na Jeleňovské. Na 2. stupni některé školní výlety byly zaměřeny na pobyt v přírodě 
(vycházky – stezka zdraví, zoo, Baťův kanál, atd.) 
 
DVPP 
- 15. 11. 2018 Krajská konference EVVO. Téma „Voda - život v každé kapce“, 
-   7.   3. 2019 Setkání koordinátorů EVVO; MMZ – Odbor živ. prostředí a zemědělství. 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Organizace sportovních soutěží pro jiné školy   
  
 

 okresní přebor Poháru rozhlasu 

 okresní a krajský Přebor v plavání 
 

 

 
 

                        
 

Vítězství mladších žákyň v krajském finále Poháru rozhlasu 
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6. Rozloučení s žáky 9. ročníku a vyhodnocení nejlepších sportovců školy 
 

Dne 27. 6. 2019 se opět uskutečnilo rozloučení žáků 9. ročníku se školou a učiteli na Malé scéně.  
Programem nás opět provázela zkušená moderátorka z našich řad. Žáci si jako každoročně připravili 
za své třídy vystoupení. Také letos na závěr zazněla společná píseň v podání všech zúčastněných žáků 
9. ročníku.  
 

V letošním roce tradičně v průběhu programu proběhlo vyhlášení nejlepších sportovců z řad 
plavců, atletů a ledních hokejistů.  Cenu tentokrát předávali trenéři za jednotlivé kluby a také náš 
bývalý žák hokejové třídy. 
 
 

    
Rozloučení žáků 9. ročníku, červen 2019 
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9.  Údaje o výsledcích kontrolní a inspekční činnosti  
 

Ve školním roce 2018/2019 byla naše škola zařazena do vzorku škol, ve kterých bylo 
provedeno výběrové zjišťování výsledků žáků. V listopadu 2018 proběhlo u žáků 8. ročníku testování 
úrovně přírodovědné gramotnosti.  

Pokud  se týká kontrolní činnosti, v tomto školním roce na naší škole proběhly tři kontrolní 
činnosti.  

V měsíci září byla provedena kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a 
dodržování ostatních povinností. Ke dni kontroly 24. 9. 2018 nebyly zjištěny splatné závazky vůči VZP 
ČR ani jiné evidenční nedostatky.  

V období říjen až prosinec proběhla druhá kontrola oddělením veřejnosprávní kontroly MMZ. 
Předmětem kontroly bylo prověření poskytování cestovních náhrad, vedení pokladny a zveřejňování 
smluv v Registru smluv za účetní období 2017. V zavedení a udržování vnitřního řídícího a kontrolního 
systému byly zjištěny jen dílčí nedostatky, které byly ihned nebo obratem opraveny. Kontrolní orgán 
u zjištěných nedostatků  doporučil opatření k nápravě a prevenci nedostatků. 

V květnu se uskutečnila kontrola na akci Škola v přírodě na Jeleňovské. Kontrolu provedla 
Krajská hygienická stanice Zlínského kraje. Nedostatky zjištěné na místě byly řešeny domluvou  
a doporučením k předcházení nedostatků. 
 
 
 
 
 
10. Zapojení do projektů  
 

Na konci školního roku 2018/19 jsme ukončili zapojení do projektu ŠABLONY I. Toto zapojení 
nám umožnilo zřízení školského poradenského pracoviště, kdy jsme k výchovné poradkyni získali 
speciální pedagožku a školní asistentku. Žáci měli možnost se účastnit kroužku deskových her, 
čtenářského klubu nebo doučování. Vyučující zase navštěvovali semináře v rámci dalšího vzdělávání. 
V následujícím roce 2019/20 bychom rádi pokračovali v ŠABLONÁCH II. 

Dalším projektem, do kterého jsme se zapojili, byl opět program pro cizince ze zemí EU a 
třetích zemí. V rámci tohoto programu se žáci naší školy s cizí národností zdokonalovali v jazyce 
českém. 

Také zapojení do třetího projektu „Post Bellum“- Příběhy našich sousedů bylo pro nás již 
známé. Naši školu tentokrát reprezentovaly dva týmy složené ze žáků 8. ročníku. 
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11.  Základní údaje o hospodaření školy k 31. 12. 2018     

         

 

číslo 

řádku 
ukazatel 

        
Kč 

 

 1. Aktiva celkem       26 196 711,86 

 2. Z toho: dlouhodobý nehmotný majetek   509 390,00 

 3.            dlouhodobý hmotný majetek   55 656 064,19 

 4.            oprávky     -34 154 121,20  

 5.            dlouhodobý finanční majetek   0,00 

 6.            zásoby      0,00 

 7.            pohledávky       1 017 973,75 

 8.            finanční majetek     3 167 405,12 

 9.            přechodné účty aktivní     0,00 

 10. Pasiva celkem     26 196 711,86 

 11. Z toho: majetkové fondy     21 792 265,58 

 12.            finanční a peněžní fondy   932 120,85 

 13.            HV běžného účetního období   67 232,44 

 14.            nerozdělený HV minulých období   219 067,41 

 15.            rezervy       0,00 

 16.            závazky     3 186 025,58 

 17.            bankovní úvěry a výpomoci     0,00 

 18.            přechodné účty pasivní      0,00 

 19. Výnosy z činnosti       1 046 647,00  

 20. Z toho: tržby z prodeje služeb    114 480,00 

 21.             tržby z pronájmu     368 433,50 

 22.             Čerpání fondů   315 931,00 

 22.             Ostatní výnosy z činnosti         247 802,50 

 23. Finanční výnosy          1 337,98 

 24. Výnosy z transferů (provozní dotace)       26 322 057,40 

 25. Výnosy celkem       27 370 042,38 

 26. Spotřeba materiálu     631 845,60 

 27. Spotřeba energií       822 923,17  

 28. Opravy a udržování     372 876,00 

 29. Služby    1 882 664,17  

 30. Mzdové náklady       16 452 485,00 

 31. Zákonné sociální pojištění a náklady    5 952 390,00 

 32. Odpisy dlouhodobého, nehmotného a hmotného majetku 593 248,00 

 33. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 544 077,00 

 34. Ostatní náklady     50 301,00 

 35. Náklady celkem       27 302 809,94  

 36. Hospodářský výsledek za účetní období   67 232,44 
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12. Vlastní hodnocení školy 
 

Ve školním roce 2018/2019 pracovalo užší vedení školy ve stejném složení. V průběhu měsíce 
dubna odešla na mateřskou dovolenou výchovná poradkyně a její funkci dočasně převzala 
zástupkyně ředitele pro I. stupeň. 

Také letos jsme se snažili, aby naši školu opouštěli žáci, kteří se bez problémů dostanou na 
střední školy a učňovské obory. Zaměřili jsme se nejen na jejich vzdělávání, ale také na osobnostní 
rozvoj. 

Tato výroční zpráva je souhrnem zpráv a událostí za školní rok 2018/2019, zároveň však 
ukazuje směr, kudy bychom se chtěli ubírat v novém školním roce 2019/2020.  
 
 
Co se nám podařilo…. 

 opět jsme úspěšně zvládli náročný začátek školního roku 2018/2019, kdy se v našem okolí 
rekonstruovala příjezdová komunikace a vstup do školy byl velmi omezen  

 také pokračovala dobrá spolupráce ředitelky školy s oběma zástupkyněmi, výchovnou poradkyní 
a metodičkou prevence 

 bohužel došlo k další změně v kolektivu pedagogických pracovníků a snahou zůstává vyšší 
stabilizace do budoucna 

 znovu se uskutečnily s příspěvkem z MMZ adaptační kurzy pro 4. ročník, opět proběhla pod 
vedením paní zástupkyně pro I. stupeň škola v přírodě pro žáky I. stupně v rekreačním středisku 
Jeleňovská a také lyžařský výcvikový kurz pro 7. ročník ve středisku Javorníky - Kohútka 

 snažíme se průběžně ve výchovně vzdělávacím procesu plnit stanovené cíle  

 aprobovanost pro výuku je dobrá, všichni pedagogičtí pracovníci splňují kvalifikační předpoklady  

 další vzdělávání pedagogických pracovníků probíhalo dle zájmu jednotlivců a nabídky 
vzdělávacích organizací – viz bod 7 této zprávy 

 jako každoročně si žáci naší školy vedli opět úspěšně ve sportovních i naukových soutěžích – 
přední místo jsme zase získali v literární soutěži „Hledání“ a ve výtvarné soutěži organizované 
MMZ naše žákyně osadila přední umístění. Významný úspěch zaznamenali naši žáci v Poháru 
rozhlasu, kde ve všech kategoriích získali prvenství v okresním kole a mladšímu žactvu se dařilo 
i v krajském kole. Velmi úspěšní jsme byli opět také v soutěži zlínských základních škol 
v orientačním běhu, kde se našemu družstvu podařilo obhájit loňské prvenství. 

 také letos žáci sportovních tříd ledního hokeje (ročníku narození 2007) vycestovali se svými 
trenéry na konci března do USA, kde se zúčastnili hokejového turnaje v Kalifornii  

 snažíme se o dobrou spolupráci s trenéry sportovních tříd atletiky, ledního hokeje i plavání 

 tradičně naši učitelé organizovali sportovní okrskové, okresní i krajské soutěže v plavání i 
v atletice - Pohár rozhlasu, atletický čtyřboj 

 opět jsme organizovali krajské kolo olympiády v jazyce českém  

 na jaře jsme uspořádali Den otevřených dveří 

 v červnu se konaly dva termíny adaptačních kurzů pro naše budoucí prvňáčky                             

 ve sportovní a tělesné výchově se žáci 1. - 3. ročníku učili bruslit a také plavat 

 znovu jsme se v letošním roce zapojili do charitativních akcí – sběr víček a prodej upomínkových 
předmětů pro postižené děti, prodej vánočních růží na podporu onkologicky nemocných 
pacientů ve prospěch Dětské kliniky FN v Olomouci 
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 pokračujeme v dobré spolupráci s výborem Klubu rodičů a Školskou radou, rodiče z KR 
každoročně a úspěšně pořádají školní ples na hotelu Moskva, přispívají na nákup pomůcek do 
školy, odměny pro žáky nebo dopravu na akce  

 snažíme se o propagaci školy vzhledem k veřejnosti  

 tradičně spolupracujeme s různými institucemi: Město Zlín, OŠMTV KÚ Zlínského kraje, Úřadem 
práce, KPPP Zlín, SPC, OSPODEM, Knihovnou Fr. Bartoše, Muzeem jihovýchodní Moravy, 
Městským divadlem, Sportovními kluby Zlín a jednotlivými sportovními oddíly 

 také v letošním školním pokračoval na naší škole projekt Hodina pohybu navíc, který je 
orientován na žáky 1. -3. ročníku na rozšiřování pohybových aktivit dětí  

 dále jsme spolupracovali s Univerzitou Tomáše Bati, která v rámci praxí posílá své studenty do 
tříd na I. stupni  

 školní družina pokračovala ve velmi aktivní práci se žáky ve všech svých odděleních a 
organizovala mnoho zajímavých akcí 

 podařilo se nám ve spolupráci se sportovními kluby uskutečnit výběry ve všech sportovních 
třídách do 4. ročníku, v příštím školním roce dojde po dlouhé době ke spojení obou plaveckých 
klubů společně s atlety do jedné sportovní třídy 

 každoročně se účastníme Štafetového poháru nebo Čokoládové tretry 

 o prázdninách jsme zahájili rekonstrukci hygienického zázemí v budově školy 
 

 
 

 
 

Ze života žáků školy 
 
 

 

 
   Štafetový pohár 
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Pasování prvňáčků na čtenáře 
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    Ples a polonéza deváťáků 
 
 
 
 

 Sportovní den 2019 
 
 
 

  Zátopkovy štafety 
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1. místo v Olympiádě škol v orientačním běhu ve Zlíně 
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Štafetový pohár pro děti 1. stupně – 1. místo v okrese  

 
 
 
 

 

  Den Země, Chlumské rybníky 
 
 
 

 
 

  Den Země 
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Co nás trápí…. 
 

 bohužel i v letošním roce jsme se potýkali s problémy inkluze nejen v početných třídách  

 trápí nás stále nedostatečná naplněnost tříd v některých ročnících a naopak přeplněnost tříd 
v ročnících jiných 

 také jsme  znovu otevřeli jen 1. třídu v 1. ročníku, tentokrát však s vyšším počtem žáků 

 opět bychom uvítali větší podporu ze strany rodičů formou sponzorských darů 

 situace kolem naší velké tělocvičny je v řešení a měla by být postavena nová budova, takže ji 
prozatím opravujeme v rámci finančních možností   

 v tomto školním roce nás velmi omezovala stavba příjezdové komunikace kolem UTB, situaci se 
v rámci možností podařilo zvládnout 

 

 Kam se chceme ubírat… 
 

 stále doufáme, že se počet žáků naší školy bude zvyšovat 

 opět se budeme snažit naplňovat sportovní třídy dostatečným počtem žáků ve spolupráci 
s jednotlivými sportovními kluby tak, abychom mohli nesportovní třídy ponechat samostatné  

 tradičně bude naším cílem co nejlépe reprezentovat naši školu, město Zlín, Zlínský kraj i Českou 
republiku nejen ve sportovních, ale i naukových soutěžích 

 rádi bychom udrželi vysokou aprobovanost a stabilitu našeho pedagogického sboru, největším 
problémem však zůstává výuka AJ a nedostatek kvalitních aprobovaných učitelů/učitelek na 1. 
stupni 

 snaha o respektování osobnosti a individualit našich žáků je znovu našim velkým cílem  

 budeme opět usilovat o větší respekt a autoritu celého pedagogického sboru v očích našich žáků 
a rodičů 

 rádi bychom pokračovali v dobré spolupráci s rodiči, pokusíme se je ještě více zapojit do 
mimoškolních aktivit a prací pro školu 

 budeme se snažit rozšiřovat nabídku mimoškolních aktivit 

 v příštím školním roce bude snaha o aktivní prevenci sociálně patologických jevů a šikany mezi 
žáky, v maximální možné míře budeme spolupracovat s organizacemi (důsledně a jednotně 
využívat možnosti školního řádu) 

 i nadále se chceme co možná nejlépe srovnat s inkluzí, pokračovat aktivně ve spolupráci s KPPP 
a SPC  

 také v letošním roce budeme prospěchové i kázeňské problémy aktivně řešit ve spolupráci 
s rodiči a trenéry sportovních klubů 

 budeme se snažit pokračovat v průběžném vzdělávání pedagogických pracovníků se zaměřením 
nejen na společně vzdělávací akce a vzdělávání spojené s projektem „Šablon II.“ 

 nadále chceme motivovat naše žáky i pracovníky k pocitu hrdosti ke své škole, která již od 
roku 2001 nese čestný název Základní škola Emila Zátopka Zlín 

 stále platí zásada, aby se v naší škole cítili všichni dobře, aby se nám podařilo vytvořit „dobré 
klima“ s pocitem bezpečí pro všechny    

 
 
Mgr. Jana Kříčková, ředitelka školy 
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13.  Závěr výroční zprávy 
 
 
Výroční zpráva o činnosti školy je vypracována podle § 7 vyhlášky č. 15/2005 Sb.  

Výroční zpráva byla schválena Školskou radou dne: 

Po schválení byla předána zřizovateli školy.  

 
 
 
 
 
 
Datum zpracování zprávy:     30. 9. 2019                                  
Datum projednání na poradě pracovníků školy:  3. 10. 2019  
Datum projednání na Školské radě:    14. 10. 2019 
 
Podpis zástupce statutárního orgánu a razítko školy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rozdělovník: 
Odbor školství - zřizovatel 
 
 
 


