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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE  
 
 
 
Název školy:   Základní škola UNESCO, Uherské Hradiště, Komenského náměstí 350,    
                         příspěvková organizace 

 
Sídlo školy:   Komenského náměstí 350, 686 62 Uherské Hradiště 

 
Odloučená pracoviště:   1. Protzkarova 33, 686 01 Uherské Hradiště  

2. Hradební 189, 686 01 Uherské Hradiště  
 

Zřizovatel:  Město Uherské Hradiště 
právní forma: obec, IČO 00 291 471 
adresa: Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště 

 
Právní forma školy : příspěvková organizace od 1.1.2001  
 
Ředitel školy:  RNDr. Josef Snopek  
 
Zástupci ředitele:   Mgr. Milan Melichárek, statutární zástupce 
             Mgr. Miloslava Ondráčková 

 
Kontakt:      tel.: 572 552 882 - ředitel, 

572 540 904 – kancelář školy 
fax: 572 554 842 
e-mail: zsunesco@zsunesco.uhedu.cz 
www.zsunesco.uhedu.cz 

 
Pracovník pro informace:   Marie Roučková, hospodářka  
 
Školská rada:    zřízena ke dni 1.1.2006, 9 členů   
                               
Občanská sdružení při škole:  SRPD ( Sdružení rodičů a přátel dětí ) 
 
Datum zahájení činnosti školy:        16.9.1913  
Datum zařazení do sítě škol:             27.2.1996 
Poslední aktualizace ve školském rejstříku: 10.6.2006 
Identifikátor zařízení:                        600 124 444 
 
Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku:  

1.  Základní škola   kapacita 870 žáků  IZO 102 743 037 

2.  Školní družina a školní klub kapacita 650 žáků  IZO 119 100 584 

3.  Školní jídelna   kapacita 1100 jídel  IZO 103 267 654 
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1.1. Charakteristika školy 
 
1.1.1.      Historie školy 
Škola na Komenského náměstí byla postavena v letech 1912 až 1913. Stavba byla dokončena 
12.9.1913 a první školní rok byl zahájen 16.9.1913. V budově byly umístěny dvě obecné školy        
( dívčí a chlapecká ) a stejně tak dívčí a chlapecká měšťanská škola. V prvním školním roce bylo ve 
škole celkem 73 žáků. 
V průběhu 2. světové války byla škola pro vyučování uzavřena. Svoji činnost opět zahájila v květnu 
1945 jako měšťanská škola. Ve školním roce 1953 - 1954 byla škola sloučena s gymnáziem v  
jedenáctiletou střední školu, krátkou dobu je škola vedena jako dvanáctiletá střední škola. 
Od 1.9.1963 se škola dělí na 1. Základní devítiletou školu s rozšířenou výukou cizích jazyků  a na  
2. Základní devítiletou školu.  
V roce 1967 je škola zařazena jako jedna ze tří základních škol v ČSSR mezi přidružené školy 
UNESCO a od roku 1996 zařazena v síti škol jako Základní škola UNESCO.  

1.1.2.     Úplnost a velikost školy 
Základní škola UNESCO je úplná škola s 9 postupnými ročníky. Na 1. stupni (1. až 5. ročník) je 
v 1. a 2. ročníku po dvou paralelních třídách, ve 3. až 5. ročníku, kdy začíná výuka základního 
vzdělávání s rozšířenou výukou jazyků po třech paralelních třídách, na 2. stupni (6. až 9. ročník) je 
v 6. až 8. ročníku po třech třídách, v 9. ročníku čtyři třídy. Škola má kapacitu 26 kmenových učeben 
a 5 odborných učeben. K 30. 9. 2005 měla škola 595 žáků.  
Škola je umístěna v centru města v těsném sousedství významných budov – Reduty, Radnice Města 
Uh. Hradiště, Klubu kultury a Obchodní akademie. 
  
1.1.3.      Vybavení školy 

 Materiální 
Škola je dobře vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, při výuce různých předmětů je 
využíván výukový SW. Pro práci žáků je k dispozici dobře vybavená školní knihovna, učitelé mají 
k dispozici odbornou literaturu v kabinetech včetně sbírek učebních pomůcek. 

Prostorové 
Výuka probíhá na třech samostatných pracovištích - hlavní budově a budovách na ulici Protzkarové 
a Hradební, kde je také školní jídelna a školní družina. Škola má samostatnou tělocvičnu a hřiště 
s umělým povrchem. V rámci hlavní budovy je prostorné atrium se dvěma pevnými stoly na stolní 
tenis s možností aktivního vyžití žáků o přestávkách, v případě příznivého počasí i pro realizaci 
forem výuky. 
Koncem školního roku 2005/2006 došlo k významné změně prostorového uspořádání školy. 
Pracoviště na Protzkarově ulici bylo vráceno zřizovateli a nákladem 5,4 mil. Kč byla realizována 
půdní vestavba a úprava vnitřní dispozice stávajících tříd v budově na Hradební ulici. Vzniklo zde 8 
kmenových tříd, 18 kmenových tříd je na hlavní budově. 
Přízemí budovy na Hradební ulici je bezbariérové, hlavní budova není bezbariérová. 

Technické 
Jednou z priorit školy ve výuce i v běžném chodu školy je využití informačních a komunikačních 
technologií.  
Pro výuku nejen ICT ale i dalších předmětů jsou určeny 2 učebny výpočetní techniky. V březnu 
2006 byla nově otevřená učebna se 16 žákovskými pracovišti a jedním řídícím pracovištěm, 
k dispozici je nadále starší učebna s 10 PC. Žáci mají k dispozici i 2 PC na chodbě školy. Všechny 
kabinety jsou vybaveny PC v konfiguraci odpovídající soudobým požadavkům,  kabinety s větším 
počtem učitelů mají  k dispozici tiskárnu. Centrální tiskárna s kopírkou je umístěná ve sborovně. 
Všechny PC jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na Internet. Obě počítačové učebny jsou 
v odpoledních hodinách k dispozici do 16.00 hodin žákům s možností tisku studijních dokumentů.  
Škola dále disponuje učebnou dílen, kuchyňkou a učebnou výtvarné výchovy. 
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Hygienické 
Pro dodržování pitného režimu pracovníků školy i žáků složí školní bufet. Starší sociální zázemí ve 
škole bylo vybaveno zásobníky na papírové ručníky a mýdlo.  
Pro odpočinek je k dispozici školní klub (starší žáci), školní družina (mladší žáci), od jara do 
podzimu otevřené atrium, stoly pro stolní tenis a volně přístupné školní hřiště.  
  
 
1.2.  Statistické údaje o škole a součástech ve školním roce 2005/2006  
Pozn. Údaje jsou uvedeny včetně výuky nepovinného předmětu náboženství a úvazku katechety a 
katechetky. Pro přesné vyjádření reálného stavu přepočtených pracovníků jsou úvazky ped. 
pracovníků 2. stupně, kteří vyučují na 1. stupni (v 5. ročníku) rozděleny na 1. a 2. stupeň v poměru 
odpovídajícímu odučeným hodinám na daném stupni. 
 

 počet tříd 
/skupin 

počet 
žáků 

počet žáků na 
třídu /skupinu 

přepočtený počet 
ped.prac. /prac.ŠJ 

počet žáků 
na ped.úvazek

Základní škola 26 595 22,88 37,861 15,71 
z toho 1. stupeň 13 293 22,53 14,94 19,61 
           2. stupeň 13 302 23,23 22,92 13,16 
Školní družina 4 107 26,75 3,4 - 
Školní klub 19 153 8,05 0,9 - 

 
Dospělých osob a cizích strávníků celkem 156 
(z toho pracovníků škol a školských zařízení) 68 Školní jídelna 
Dětí a žáků celkem 542 

 
 
 
 
2. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ŠKOLY 
 
 

školní rok 2005/2006 vzdělávací program č.j.MŠMT v ročnících počet tříd počet žáků 
Základní škola 16 847 / 96 - 2 1. – 9. 12 254 
Základní škola, 
rozšířená výuka 
jazyků 

16 333 / 96 - 22 - 21 3. – 9. 14 341 

 
Volitelné předměty: 
informatika   
seminář z přírodovědných předmětů  
seminář ze společenskovědních předmětů 
seminář z českého jazyka 
sportovní výchova    
ruský jazyk     
volba povolání     
Nepovinné předměty: 
náboženství     
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3. PŘEHLED PRACOVNÍKŮ ŠKOLY 
 
3.1. Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Základní škola celkem 42 37,861 

z toho 1. stupeň 16 12,998 
           2. stupeň 26 24,863 

Školní družina 4 3,4 
Externí pracovníci 0 0 

Pozn. Zde jsou uvedeny přepočtené úvazky tak jak jsou učitelé vedeni na 1. a 2. stupni. 
 
1.stupeň   

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace Vyučuje 

roků měsíců 
1. učitel 1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 14 11 
2. učitelka + spec. ped 1 VŠ spec. ped. 1.st. 15 3 
3. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st.  1.st. 29 1 
4. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 30 1 
5. učitelka 0,545 VŠ učitelství 1.st. + JF 1.st. 36 10 
6. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 21 0 
7. učitelka 0,272 VŠ učitelství cizí jazyk 1.st. 9 5 
8. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 25 2 
9. učitelka + spec. ped. 1 VŠ spec. ped. 1.st. 7 3 

10. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 20 0 
11. učitelka 1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 4 4 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 25 1 
13. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 29 9 
14. učitelka  1 VŠ učitelství 1.st. 1.st. 20 0 
15. katecheta  0,045 VŠ teologie 1.st. 13 5 
16. katechetka 0,136 VŠ teologie 1.st.  3 3 

 
2.stupeň   

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace Vyučuje 

roků měsíců 
1. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., M,Bi,Aj Aj 7 6 
2. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., M,Bv M,Rv,Ov 18 0 
3. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Bi,Tv Ov,Tv,Př,Rv 22 0 
4. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Nj Čj,Nj 31 1 
5. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., M,Fy M,Fy 39 10 
6. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., Z,D D,Z,Rv,Ov 5 11 
7. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Aj Aj 32 0 
8. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Fj Čj,Fj 18 0 
9. učitelka 1 VŠ učitelství 2.st., Vv Vv 5 1 

10. zástupce ředitele 1 VŠ učitelství 2.st., M,Ch M,Ch 14 0 
11. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., Z,Tv Z, Tv 17 1 
12. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Nj,Rj Nj,R,Vv,Hv 33 2 

13. učitelka, výchovná 
poradkyně 1 VŠ učitelství 2.st., M,Ch M,VP,Ch,Rv 19 1 

14. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,D Aj,Čj,Rv 16 1 
15. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Nj Nj,Čj 27 9 
16. učitelka  1 VŠ česká filologie - historie Čj,D, Ov,Rv 6 0 
17. učitelka  0,454 VŠ učitelství 2.st., M,Bi M,Př 21 0 
18. učitel 1 VŠ učitelství 2.st., PČ,Tv Tv,Pč,Sv 5 4 
19. učitelka 1 VŠ učitelství, Bi, Ch Př, Ch, 1.st. 10 7 
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20. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Ch,Poz Ch,Pč,Př,Ov, 
Rv 27 0 

21. učitel, metodik ICT 0,409 SŠ, poslední roč. studia 
učitelství 2.st., M,Inf Inf 0 0 

22. ředitel  1 VŠ učitelství na II.cyklu škol., 
M,Geol. M 23 8 

23. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., M,Dg Aj 14 0 
24. učitel 1 VŠ učitelství 2.st. ,M,F Fy,M, 

Vl,Přv,Tv,Pč 20 9 

25. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Hv Hv,Čj 33 9 
26. učitelka  1 VŠ učitelství 2.st., Čj,Ov Ov,Čj,Pč,Rv 26 0 

 
ŠD 

Délka ped. praxe Pořadové 
číslo Pracovní zařazení Úvazek Odborná kvalifikace Vyučuje 

roků měsíců 

1. vedoucí 
vychovatelka 1 MZ + vychovatelství ŠD 37 10 

1. vychovatelka 1 Vychovatelství ŠD 37 0 
2. vychovatelka 1 Vychovatelství ŠD 21 0 
3. vychovatelka 0,4 Učitelství MŠ + vychovatelství ŠD 13 3 

 
Věková skladba pedagogických pracovníků a zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
pedagogických pracovníků 
Věková struktura pedagogických pracovníků ZŠ   (údaj k 31.8.2006) 
 

věk do 30 let 
 

31 -  40 let 
 

41 - 50 let 
 

51 - důchod.
věk 

Důchodový 
věk 

Z toho v 
důchodu

počet 5 8 18 11 2 1 
z toho žen 4 5 14 11 1 1 

Pozn. Počet ped. pracovníků uveden bez katechetů 
 
Odborná kvalifikace pedagogických pracovníků 
 

pracovníci s odbornou 
kvalifikací 

pracovníci bez odborné 
kvalifikace 

 

počet v % počet v % 
1. stupeň 16 100 0 0 
2. stupeň 24 92,3 2 7,7 
Školní družina 4 100 0 0 

 
Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
1.stupeň   

zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
 pedagogických pracovníků - ano/ne 
ano ne 

ročník celkem 
hodin 

hodin v % hodin v % 
1. 40 40 100 - - 
2. 44 44 100 - - 
3. 71 71 100 - - 
4. 72 72 100 - - 
5. 75 48 64 27 36 

celkem první stupeň 302 275 91 27 9 
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Změnou personálního obsazení 1. stupně  byl počet hodin v 5. ročníku odučených učiteli 2. stupně 
oproti školnímu roku 2004/2005 výrazně snížen. Nadále platí, že z důvodů personálního obsazení   
1. a 2. stupně školy a organizace vzdělávání na škole jsou některé předměty v pátém ročníku (mimo 
hodin cizích jazyků) odučeny učiteli 2. stupně, kteří dle ustanovení § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících, nemají odbornou kvalifikaci pro učitele 1. stupně. Ve všech případech 
jsou však všeobecně vzdělávací předměty odučeny učiteli 2. stupně s odbornou kvalifikací získanou 
studiem akreditovaného studijního programu zaměřeného na všeobecně vzdělávací předměty, které 
v tomto školním roce na škole v 5. ročníku vyučují. 
 
2.stupeň   

Zajištění výuky z hlediska odborné kvalifikace 
 pedagogických pracovníků - ano/ne 

ano ne 
Předmět Celkem 

hodin 
hodin v % hodin v % 

Český jazyk 59 55 93,2 4 6,8 
Anglický jazyk 61 61 100 0 0 
Německý jazyk 31 31 100 0 0 
Francouzský jazyk 26 26 100 0 0 
Matematika 59 59 100 0 0 
Zeměpis 19 19 100 0 0 
Dějepis 20 14 70 6 30 
Přírodopis 19 19 100 0 0 
Fyzika 19 19 100 0 0 
Chemie 14 14 100 0 0 
Občanská výchova 13 5 38,4 8 61,6 
Tělesná výchova 32 32 100 0 0 
Hudební výchova 13 12 92,3 1 7,7 
Výtvarná výchova 20 20 100 0 0 
Rodinná výchova 13 1 7,7 12 92,3 
Praktické činnosti 24 24 100 0 0 
Informatika 5 0 0 5 100 
Volba povolání 4 4 100 0 0 
Sportovní výchova 2 2 100 0 0 
Seminář z přírodověd. předmětů 1 1 100 0 0 
Seminář z českého jazyka 2 2 100 0 0 
Seminář ze společenskověd. před. 3 3 100 0 0 
Ruský jazyk - volitelný 2 2 100 0 0 
Celkem druhý stupeň 461 425 91,4 36 8,6 

 
 
   
3.2. Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2005/2006 
 
 
 počet fyzických 

osob 
přepočtené  

úvazky 
Základní škola 12 11 
Školní jídelna 9 9 
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pořadové 
číslo pracovní zařazení úvazek 

1. vedoucí školní jídelny 1 
2. vedoucí kuchařka 1 
3. kuchařka, THP 1 
4. kuchařka 1 
5. kuchařka 1 
6. kuchařka 1 
7. kuchařka 1 
8. kuchařka 1 
9. kuchařka 1 
1. školník 1 
2. školník, údržbář 1 
3. hospodářka 1 
4. účetní 0,7 
5. uklízečka 0,9 
6. uklízečka 0,9 
7. uklízečka 0,5 
8. uklízečka 1 
9. uklízečka 1 
10. uklízečka 1 
11. uklízečka 1 
12. uklízečka 1 

 
 
 
4. ÚDAJE O ZÁPISU K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE A PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ NA   
    STŘEDNÍ ŠKOLY  
 
Zapsaní a zařazení žáci do 1. ročníku 
 

k 28.2.2006 k 4.9.2006 

pro školní rok 

počet nově 
zapsaných + 

odklady 
z min. roku 

z toho 
nastoupili na 

jinou ZŠ 

počet žádostí 
o odklad 

nastoupili do 
1. třídy 

z toho žáci, kteří 
byli zapsáni na 
jiné ZŠ 

 
2005/2006 38 + 11 5 15 39 10            
2006/2007 23 + 18 4 14 35 2 

 
 
Počty žáků přijatých ke studiu do středních škol ve školním roce 2005/2006: 
        

Gymnázium 
8 leté 6 leté 4 leté 

SOŠ 
vč.konzervatoří SOU, U OU, PrŠ 

přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí přihl. přijatí

33 16 9 4 39 37 33 35 4 4 - - 
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Počet absolventů ZŠ 
 
ročník počet žáků 
9. ročník 76 
nižší ročník 5 
Celkem 81 
 
 
 
5. VÝSLEDKY VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ 
 
5.1. Celkový prospěch žáků ve škole za školní rok 2005/2006 

 

ročník počet žáků 
celkem 

prospělo 
s vyznamenáním prospělo neprospělo hodnoceno 

slovně 
1. 38 37 1 0 0 
2. 45 44 1 0 0 
3. 68 59 9 0 0 
4. 65 56 9 0 0 
5. 77 60 17 0 0 

Celkem 1.st. 293 256 37 0 0 
6. 72 57 15 0 0 
7. 78 44 34 0 0 
8. 76 43 30 3 0 
9. 76 46 30 0 0 

Celkem 2. st. 302 190 109 3 0 
Škola celkem 595 446 146 3 0 

 
5.2. Výchovná opatření 
 

počty žáků 
chování ročník 

pochvaly napomenutí tř. 
učitele důtka tř. učitele důtka ředitele 

školy uspokojivé neuspokojivé 
1. 0 0 0 0 0 0 
2. 10 0 0 0 0 0 
3. 41 1 0 0 0 0 
4. 16 2 0 0 0 0 
5. 39 1 0 0 0 0 
6. 37 2 8 1 0 0 
7. 68 9 1 0 0 0 
8. 78 1 1 1 2 4 
9. 79 4 1 2 3 0 

 
5.3. Neomluvené hodiny za školní rok 200/2006 
 
 počet 

hodin 
% ze všech zameškaných 

hodin 
1. pololetí 48 0,206 
2. pololetí 104 0,327 
za školní rok 152 0,276 
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5.4. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných   
 
 Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami 
Druh postižení : Počet žáků 
Sluchové postižení 2 
Zrakové postižení 1 
S vadami řeči 0 
Tělesné postižení 0 
S kombinací postižení 0 
S vývojovými poruchami učení 35 

 
Žáci 1. st., u kterých se projevují příznaky některé z vývojových poruch učení jsou posíláni se 
souhlasem rodičů na vyšetření do pedagogicko-psychologické poradny. Na základě vyšetření jsou 
žáci v péči dvou speciálních pedagogů – učitelek 1. stupně, které se jim věnují individuálně jednu 
hodinu týdně po vyučování. Při nápravě poruch pracují také s rodiči těchto dětí. 
Žáci jsou sledováni i v dalších ročnících, a také při pozdějším výskytu specifických poruch s nimi 
speciální pedagogové individuálně pracují.  
S příchodem na 2. stupeň jsou žáci nadále zohledňováni, třídní učitelé o těchto žácích informují 
ostatní vyučující. 
Speciální pedagog spolupracuje i s MŠ, kde je rodičům vysvětlován pojem školní zralosti a metody 
práce s dětmi před nástupem do školy. Je přítomen také zápisu do 1. ročníku a vyjadřuje se 
k možnosti odkladu školní docházky. 
Pro integrované žáky (2 žáci sluchově postižení a 1 žák zrakově postižený) je na žádost zákonných 
zástupců dítěte v součinnosti PPP a SPC vypracován  individuální vzdělávací plán, podle kterého se 
s dítětem pracuje v průběhu školního roku. V něm jsou uvedeny konkrétní kroky a způsoby práce, 
pomůcky, které se budou při nápravě používat, způsob hodnocení. Při klasifikaci těchto dětí 
přihlížíme k vývojové poruše a hodnotíme s tolerancí.  
 
Vzdělávání žáků mimořádně nadaných  

V základním vzdělávání věnujeme pozornost i nadaným žákům. Je zapotřebí vést žáky zvýšenou 
motivací k rozšiřování základního učiva do hloubky především v těch vyučovacích předmětech, 
které reprezentují nadání dítěte. Ve všeobecně vzdělávacích předmětech jsou žákům zadávány 
náročnější samostatné úkoly (referáty k probíranému učivu, zajímavosti ze světa techniky…), jsou 
pověřováni vedením a řízením skupin. Ve výchovách jsou vedeni k samostatným ukázkám, 
k prezentaci svých schopností, k zapojení do soutěží apod. Při samotné výuce bývají pověřováni 
náročnějšími částmi při plnění zadaných úkolů, jsou pověřováni vedením skupiny apod. Pohybově 
nadaní žáci jsou podporovaní v rozvíjení všech pohybových aktivit, především těch, kde žák 
projevuje největší zájem a talent. Žáci jsou zapojováni do sportovních soutěží, kde se mohou 
porovnat s žáky jiných škol a také svým zapojením reprezentují školu.  
 
 
5.5. Vzdělávání cizinců 
Ve školním roce 2005/2006 navštěvovalo školu celkem 12 žáků s cizí státní příslušností. Jejich 
začlenění do práce školy je velmi dobré, ve většině případů dosahují velmi dobré studijní výsledky. 
Ukrajina  1 žák 
Vietnam  7 žáků 
Bělorusko  1 žák 
Slovensko  1 žák 
Ruská federace 1 žák 
Mongolsko  1 žák 
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Od února 2005 je škola jedním ze 4 určených míst v kraji (krajským úřadem dle § 20 školského 
zákona č. 561/2004 Sb.) uskutečňující výuku českého jazyka přizpůsobenou potřebám žáků, kteří 
jsou dětmi osob se státní příslušností jiného členského státu Evropské unie. 
 
6. DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

Ve školním roce 2005/2006 bylo zapojení učitelů do DVVP orientováno hlavně na akce 
podporující tvorbu ŠVP. 

Název akce Počet účastníků 
Učíme se hrou – JČ na 2. st. 2 
Využití RVP ke zlepšení výuku JČ na 2. st. ZŠ 2 
Zoologická zahrada jako učebna environmentální výchovy 1 
Výchovné projekty v ZŠ a jejich realizace v ŠVP 1 
Školní družina a její činnosti v souladu s RVP ZV 1 
Jak na ŠVP z pohledu učitele humanitních předmětů 1 
Projektové vyučování 1 
Šperk z kůže 1 
Seminář pro koordinátory tvorby ŠVP 1 
Spolupráce a týmová práce ve škole 1 
Než začneme vytvářet ŠVP ZV 39 
Jak pracovat s průřezovými tématy v RVP 1 
Jeden svět na školách 1 
Metodika výuky JN 1 
Evropský vzdělávací program eTwinning 2 
Diagnostika soc. klimatu třídního kolektivu 1 
Instruktorský kurz lyžování 4 
  
V rámci SIPVZ:  
Microsoft PowerPoint - nástroj pro tvorbu prezentace 9 
Tvorba HTML stránek, program FrontPage 13 

 
 

7. AKTIVITY ŠKOLY 
 
 
7.1. Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2005/2006           
 
 
1.stupeň 

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

Šachy 8  5 5 
Plavecká soutěž měst  45   
Aerobik jednotlivců 12 4   
Recitační soutěž 35 8 1 1 
Florbalový turnaj 15    
Píšu povídky, píšu básně  7   
Matematická olympiáda 8    
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Zlatý slavíček 26  7   
McDonald Cup 1. až 3. roč. 12 12  
Matematický klokan všichni žáci 1. st.    
Olympiáda 1. st. ZŠ  8   

 
Významná umístění a výsledky 
- šachové družstvo chlapců 1. st. – Jakub Vojtík, Jakub Blaha, Pavel Náplava, Roman Rathúský 

získalo 2. místo v okresním i krajském kole a 2. místo na mistrovství republiky základních škol 
ve Frýdku Místku 

- významný je úspěch Aloise Zatloukala, který získal 1. místo v celostátním kole recitační 
soutěže 

- úspěchem byla účast družstva mladších žáků v krajském kole McDonald Cupu 
 
2.stupeň 

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

Lit.soutěž Kladenská veverka    14 
Olympiáda JČ - pro 9. ročník 12 1   
Recitační soutěž 24    
Lit.soutěž Svět očima dětí    11 
Lit. soutěž Píšu povídky, píšu básně  22 2  
Matematická olympiáda  6 3   
Pythagoriáda 6. roč. 10 1   
Pathagoriáda 7. roč. 9 1   
Matematický klokan  33 3   
Konverzační soutěž v AJ 12 1   
Soutěž v AJ City and Guilds 32    
Konverzační soutěž ve FJ 10 1   
Olympiáda v jazyce německém 13 3   
Dějepisná olympiáda 43 2   
Debrujáři 18    
Archimediáda 7 2   
Fyzikální olympiáda 7. - 9. třída 10    
Chemická olympiáda 12 3 1  
Biologická olympiáda 14 1   
Liga florbalu dívek     
Pohár rozhlasu mladší dívky  15   
Pohár rozhlasu starší dívky  10   
Sportovní gymnastika  6   
Sportovní hry  45   
Atlet.čtyřboj-Pohár starosty  12   
Plavecká štafeta  50   
Přespolní běh  6   
Partyzánský samopal  20   
Stolní tenis  6   
Aerobik  8   
Lhotské hry - tenis  2   
Volejbal  15   
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Výtvarné soutěže    25 
Dopravní soutěž mladých cyklistů 4 4 4  
 
Významná umístění a výsledky  
- významný úspěch v celostátní literární soutěži Svět očima dětí – Martina Salčáková ze  6.A 

třídy vyhrála 1. místo a byla oceněna v Kapli Betlémské v Praze z rukou ministra vnitra 
- v literární soutěži Kladenská veverka získala Lenka Hošková 1. místo a Jakub Kročil 3. místo, 

oba jsou ze 7.B 
- 1.a 2. místo (Martina Salčáková a Martin Hans)v krajském kole literární soutěže Píšu povídky, 

píšu básně 
- 1. místo Martiny Salčákové v přespolním běhu  
- 1. místo Ondry Škrabala a Kamily Vlčkové v tenisovém turnaji 
- 1. místo Martiny Salčákové a Dany Machálkové v bězích na Poháru Českého rozhlasu 

v atletice 
- 1. místo Martiny Salčákové a Gabriely Salfické při sportovních hrách mládeže 
- 1.místo Radka Hlaváčka v okresním kole matematické olympiády 
- 2 krát 2 .a 3. místo jednotlivců v okresním kole sportovní gymnastiky a 2. místo družstva 

v okresním kole 
 
Všem žákům za úspěšné výsledky gratulujeme ! 
 
 
7.2. Údaje o ostatních aktivitách školy 
 
Činnost školní družiny 
Školní družina je základním článkem výchovy mimo vyučování. Školní družina má k dispozici 2 
samostatné třídy, dvě oddělení jsou umístěna ve třídách, má samostatnou hernu.  
ŠD není pokračováním školního vyučování, ani ho nenahrazuje. Hlavním posláním je zabezpečení 
zájmové činnosti, odpočinku a rekreace žáků. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní ŠD funkci 
sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu před nebo po skončení vyučování.  
Plán ŠD zahrnoval činnost estetickou, pracovní, společenskovědní, sebevzdělávací, přírodovědnou, 
největší důraz byl kladen na rekreační a sportovní vyžití dětí.  
Pro zlepšení úrovně práce ŠD navštěvují vychovatelky školení pro vychovatelky, spolupracují 
s třídními učitelkami a starají se o výzdobu školy. 
Spolupráce mezi ŠD a rodiči je na velmi dobré úrovni. 
 
Problematika výchovného poradenství a prevence sociálně patologických jevů 

Uvedenou problematiku na škole koordinuje výchovná poradkyně spolu s metodikem prevence a 
speciálním pedagogem. Jejich činnost směřuje nejen k řešení problémových otázek mezi žáky, ale i 
k pomoci jednotlivým učitelům Kromě běžné péče týkající se vzdělávání probíhá výchovné 
působení na škole zejména v těchto oblastech: 
1. profesní orientace žáků, péče o problémové a talentované žáky, výchovné problémy na škole 
2. protidrogová prevence 
3. péče o integrované a talentované žáky 
 
Asistent pedagoga 
V průběhu celého školního roku byl k žákovi 8. třídy přidělen asistent pedagoga, na kterého byly 
získány mzdové prostředky z Krajského úřadu Zlínského kraje. Činnost asistenta pedagoga byla 
zaměřena nejen na práci s konkrétním žákem, ale zahrnula i pomoc několika dalším žákům 8. 
ročníku. Tato skutečnost byla významnou podporou v práci s problémovými žáky. 
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Školní psycholog 
Dalším významným krokem v této oblasti bylo přijetí školního psychologa, který měl ve škole 
pracovní dobu každý čtvrtek od 12.00 do 16.00 hod. Po zkušební době 2 měsíců bylo od spolupráce 
ze strany tohoto pracovníka odstoupeno a úkol získání školního psychologa zůstává na rok 
2006/2007. 
 
Jak k profesní orientaci žáků tak i k řešení jejich osobních otázek bylo vynaloženo dostatečné úsilí, 
které bylo podloženo prací uvedených pracovníků, pedagogů školy i nabídkou dalších činností, jako 
např.: nabídky volitelného předmětu volby povolání, organizování návštěv ÚP, kam dochází žáci po 
skupinách organizovaných školou nebo také mohou docházet individuálně podle vlastního zájmu, 
zajištění brožur Kam na školu, činnost kroužků matematiky a českého jazyka v rámci školního 
klubu zaměřené na přípravu k přijímacím zkouškám, organizování návštěv „ dnů otevřených dveří“ 
na jednotlivých SŠ apod. 
 
Školní metodik prevence se pravidelně účastnil setkání školních metodiků prevence i jiných 
školení, které se týkaly problematiky sociálně patologických jevů. Daří se organizovat mnoho 
zajímavých akcí, které přímo nebo nepřímo souvisely s prevencí sociálně patologických jevů.  
- beseda pro žáky 8. ročníku v Protidrogovém centru UH Charáč 
- exkurze do koncentračního tábora Osvětim pro žáky 9.ročníku 
- beseda s HIV pozitivním - pro žáky 9. ročníku (Dům světla Praha) 
- PROJEKT „STOP AIDS“  - již 7. ročník akce pro žáky 9. ročníku. V rámci projektu se 

uskutečnila beseda „Dům světla“ a v tělocvičně interaktivní hra „Hrou proti AIDS“  (KHS 
Zlín). Na uvedené akce navázala charitativní akce „Červená stužka“ pořádaná Společností pro 
plánování rodiny a sexuální výchovu. Žáci prodávali občanům Uh. Hradiště červené stužky a 
vybrané peníze byly poukázány organizaci, která se zabývá pomocí HIV pozitivním občanům 
(celorepubliková akce) 

- beseda pro žáky 6. ročníku na téma Šikana ve třídě (Peeraktivisté ZŠ UNESCO) 
- beseda pro žáky 5. ročníku na téma Šikana ve třídě (Peeraktivisté ZŠ UNESCO) 
- beseda na téma nebezpečí ALKOHOLU pro žáky 8.ročníku ( SVP HELP UH) 
- beseda „Nebezpečí drog“ pro žáky 7.ročníku ( PPP Uherský Brod) 
 

Zapojení do aktivit UNESCO 
V rámci dlouhodobě vyhlášeného programu UNESCO týkajícího se udržitelného rozvoje a 
multikulturních vztahů byl ve škole realizován projekt Evropa, kde všechny třídy 2. stupně 
zpracovaly výstavní plochy o všech státech Evropské unie. Tyto velkoplošné transparenty zdobí 
vnitřní prostory naší školy.   
 
Adopce dítěte z Afriky 
Od června 2005 se škola stala adoptivním rodičem/organizací pro Alici Aoko, 11leté děvče 
z Nairobi v Keni. Přes drobné problémy s komunikací mezi českou stranou a keňskou organizací 
jsme se zpožděním dostali zprávu o studijních výsledcích Alice a také její dopis žákům naší školy.  
I roce 2005/2006 byla vybrána potřebná částka a škola nadále podporuje studium naší Alice. 
 
Projektová činnost školy a  mezinárodní projekty  
 
V průběhu školního roku 2005/2006 bylo podáno několik projektů, které přináší škole hlavně 
možnosti realizace vlastních aktivit a představ školní práce, v případě úspěšnosti v získání projektu 
i přínos určitých finančních prostředků. 

 

Nadaci Děti – kultura – sport byly předloženy 2 projekty.  
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Projekt „Festival cizích jazyků“ nebyl přijat, byl ale přijat projekt „Sportovní dovybavení školy“, 
který přinesl částku 25 000 Kč na nákup stolů na stolní tenis a na nákup sjezdových lyží. 

V červenci 2006 byl pro školu celkově schválen tříletý projekt programu Comenius s názvem „Four 
seasons to enjoy being young in Europe“, kterého se zúčastní partnerské školy z Finska, Německa, 
Kanárských ostrovů a naše škola. Práce na tomto projektu je zahájena v září roku 2006. 

Vstoupili jsme i do spolupráce se Střediskem služeb školám Zlínského kraje a Zařízení pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků formou uzavření smlouvy o spolupráci, jejímž účelem je 
zajištění projektů v rámci Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů. Cílem je navázání 
dlouhodobého partnerství vedoucího k naplnění cílů projektu. 
  
Významnější akce školy, školy v přírodě, poznávací zájezdy a exkurze 
Škola navštěvuje akce institucí Města Uh. Hradiště - výstavy v sousedícím Klubu kultury a ve 
Slováckém muzeu, třídy samostatně pořádají návštěvy knihovny BB, probíhá výuka plavání, jsou 
volné hodiny bruslení na Zimním stadionu, výuka hudební výchovy je doplňována výchovnými 
koncerty, jsou uskutečňovány školní výlety, návštěvy filmových a divadelních představení, exkurze 
apod. 
 
Některé konkrétní akce: 
27.9. jednodenní zájezd žáků 9. tříd do Osvětimi 
27.9. drakiáda 1. st. 
5.10. přednáška pelhřimovských cestovatelů o Kamčatce 
6.10. plavecká štafeta měst 
19.10. školní turnaj v sálové kopané 
20.10. školní turnaj ve stolním tenise 
24.10. přednáška Východní Afrika – černý drahokam    - 2. st. 
25.10.  branný závod na 1.stupni 
26.10. turnaj ve SKRABBLE 
1.12. projekt Hrou proti AIDS 
2.12. zájezd do Slavkova – 200. výročí bitvy 
5.11. Mikuláš ve škole s diskotékou 
7.12. vánoční dílničky – 1. st. 
14.12. zpívání u vánočního stromu na náměstí 
21.12. školní vánoční besídka 
15.1. LVK 7. třídy + zájemci 8. třídy – Velké Karlovice 
1.2. lyžování v Osvětimanech – pro 9. třídy 
12.2. LVK 7. třídy - Bílá 
2.3. Jumping drums – rytmus v nás – 2.st. 
14.3. lyžování v Osvětimanech – zájemci 
28.3.  projektový den - Evropa 
10.4. velikonoční turnaj ve florbalu 
11.4. velikonoční dílničky – 1. st. + 6. třídy 
24.4. týdenní sběr papíru – celá škola 
27.4. Humanitas –Afrika – beseda 
3.5. Den Země 
13.5. kuličkiáda 
18.5. jednodenní zájezd do Vídně - bus 
28.5. šestidenní zájezd do Anglie - bus 
1.6. den dětí 
14.6. školní šachový turnaj 
14.6. školní soutěž v angličtině úroveň A1, A2 
16.6. kunovské léto 
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29.6. film na konec školního roku 
30.6. slavnostní vyřazení žáků 9. tříd 
květen, červen – školy v přírodě celý 1. st. 
 
Významnou aktivitou školy je celoroční organizace turnaje ve florbalu – tzv. ŽA-LI-FLO (žákovská 
liga florbalu), které se účastní 7 mužstev škol okresu Uh. Hradiště. 
 
 
Činnost školního klubu 
Jedná se o zajištění volnočasových aktivit žáků, vytvoření nabídky kroužků a skupin, které 
umožňují sportovní vyžití žáků, uplatnění jejich zájmů, přípravu pro další studium apod.  
 

název kroužku hodin týdně počet žáků 
Výtvarný a keramický kroužek 1.a 2. třídy 1,5 20 
Výtvarný a keramický kroužek 3. až 6. třídy 1,5 14 
Výtvarný kroužek 1. až 4. třídy 1,5 18 
Sportovně turistický kroužek 1.a 2. třídy 1,5 20 
Sportovně turistický kroužek 3. až 5. třídy 1,5 20 
Klub matematiky 1 16 
Filmový klub 1 13 
Kroužek chemie 1 13 
Kroužek florbalu - dívky 3 27 
Klub českého jazyka 1 16 
Kroužek kopané 1 17 
Klub českého jazyka 1 16 
Školní liga kopané 1 13 
Klub matematiky 1 29 
Klub českého jazyka 1 12 
Klub matematiky 1 15 
Kroužek florbalu - chlapci 7 28 
Sborový zpěv 1 12 
Klub českého jazyka 1 18 
Knihovnický kroužek 1 10 
Kroužek informatiky p. Horký  2 26 
Kroužek informatiky  p.uč. Omachlíková  3 25 
Konverzace AJ pro 3. a 4. třídy 1 48 
Konverzace FJ pro 3. a 4. třídy 1 11 
Konverzace NJ pro 3. a 4. třídy 1 11 
 
 
 
8. VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ 
 
V tomto školním roce bylo ze strany ČŠI provedeno řešení jedné stížnosti. Tato stížnost byla 
uznána jako neoprávněná.   
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9. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY 

 

Rozbor hospodaření za rok 2005 

            9/1  Příjmy  
 
a) dotace na provoz 3 670 700,00 Kč
b) dotace na přímé neinvestiční výdaje 18 581 144,00 Kč
c) výnosy z pronájmů 223 095,00 Kč
d) výnosy z hostinské činnosti 375 554,00 Kč
f) vlastní příjmy organizace 2 416 022,11 Kč
Příjmy celkem 25 266 515,11 Kč

 
Vlastní příjmy tvoří: 
 
- tržby za služby 15 147,60 Kč
- tržby za stravování žáků 2 240 036,20 Kč
- tržby – školní družina 82 560,00 Kč
- úroky 9 868,81 Kč
- použití rezervního fondu 42 956,50 Kč
- jiné ostatní výnosy 1 523,50 Kč
- tržby za prodej materiálu 160,00 Kč
- náhrady za poškození majetku 5 553,50 Kč
- plnění od pojišťovny – pracovní úraz 18 216,00 Kč
Celkem 2 416 022,11 Kč

 
9/2  Výdaje 
a) Investiční výdaje: V hodnoceném období byl  z vlastních  investičních prostředků organizace 

pořízen objednávkový systém do školní jídelny v hodnotě 41 364,40 Kč. V budově 
Komenského náměstí č.p. 350 bylo provedeno technické zhodnocení v hodnotě 74 256,50 Kč – 
vybudování malé  sborovny a  rekonstrukce elektrické instalace. 

 

b) Neinvestiční náklady: 

 Náklady na přímé neinvestiční výdaje ve školství: 
 
Spotřeba materiálu:   

Školní potřeby pro 1. třídy 7 800,00 Kč
Učebnice 82 895,50 Kč
Učební pomůcky 188 693,00 Kč
Učební pomůcky – integrace 5 446,00 Kč
Předplatné novin a časopisů 2 613,00 Kč
ICT - Infrastruktura 89 550,00 Kč Účelové prostředky
Osobní ochranné prostředky 41 539,50 Kč

Cestovné: 9 640,00 Kč
Ostatní služby: 

Služby LVK – doprava, pobyt 15 136,00 Kč
Vložné na DVPP 47 035,00 Kč
Plavecký výcvik 94 080,00 Kč
ICT – vložné na DVPP 44 980,00 Kč Účelové prostředky
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ICT – softwarové produkty 15 232,00 Kč Účelové prostředky
ICT - konektivita 27 846,00 Kč Účelové prostředky

Mzdové náklady 13 053 499,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 4 543 681,00 Kč
Zákonné sociální náklady – FKSP 257 470,00 Kč
Zákonné pojištění odpovědnosti - úrazy 54 354,00 Kč
Jiné ostatní náklady 18 786,00 Kč
Celkem: 18 600 276,00 Kč

 
Náklady financované z prostředků zřizovatele a vlastních příjmů 
 
Přehled čerpání energií v roce 2005: 
                                                                                                                                               v Kč 

Náklady Rozpočet Skutečnost Čerpání (%) 
Elektřina 530 000,00 484 052,20 91,33

Voda 240 000,00 211 425,10 88,09
Plyn 1 090 000,00 1 076 090,23 98,72

Celkem 1 860 000,00 1 771 567,53 95,24
 
Náklady na plánované i neplánované opravy za sledované období  činí  316 037,70 Kč. 
 
Stručný přehled provedených oprav a údržby:  

- opravy učebních pomůcek ve výši  1 892,70 Kč 
- opravy vodoinstalace ve výši 27 192,00 Kč 
- výměna poškozených desek u lavic ve výši 5 795,50 Kč 
- pročištění ležaté kanalizace ve výši 9 067,80 Kč 
- oprava zvonění ve výši 2 627,55 Kč 
- výměna požárních hadic ve výši 14 637,00 Kč 
- výměna radiátoru ve výši 8 492,00 Kč 
- opravy strojů a zařízení v celkové výši 79 531,20 Kč – oprava masovky, kompresoru v 

kotelně, ústředního topení, konvektomatu, plynového kotle, pečících trub, myčky nádobí, 
sporáku a  TV nářadí, klimatizace, pračky      

- odstraňování revizních závad a elektromontážní práce ve výši 21 652,00 Kč 
- oprava hasících přístrojů ve výši 12 138,00 Kč 
- výměna čidla u zabezpečovacího zařízení ve výši 2 453,00 Kč 
- malířské práce ve výši 82 714,00 Kč  
- servis plynových kotlů  ve výši  10 812,50 Kč  
- údržba software ve výši 21 442,00 Kč 

 
Celkové náklady na pořízení drobného dlouhodobého hmotného majetku činí 252 163,54 Kč. 
Z tohoto objemu činí nákupy  předmětů do 1 000,00 Kč za kus objem  45 775,00 Kč. Např. vály, 
prkna do školní jídelny, žehlička, zásobníky na toaletní potřeby, úklidové prostředky, vybavení do 
dílny školníka, školní židle v hodnotě 25 525,50 Kč. 

  
Celkový objem nákupů předmětů a vybavení v pořizovací ceně  nad 1 000,00 Kč za kus činí  206 
388,54 Kč např. 

- úklidový vozík v hodnotě 2 975,00 Kč  
- výpočetní technika v hodnotě 165 007,50 Kč 
- sekačka na trávu v hodnotě 19 490,00 Kč 
- vazač v hodnotě 7 378,00 Kč   
- stoly na stolní tenis v hodnotě 17 800,00 Kč 
- dataprojektor – dofinancování v hodnotě 5 756,04 Kč     
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V rámci technického zhodnocení majetku  byly pořízeny paměti do počítačů v hodnotě  4 327,00 
Kč. 
V hodnoceném období byly provedeny revize zařízení v celkové hodnotě  76 115,60 Kč. 
Z rozpočtu zřizovatele byly hrazeny mzdové náklady ve výši 41 000,00 Kč. Tato částka byla 
použita na financování platů zaměstnanců školní jídelny, podílejících se na přípravě stravy pro 
zaměstnance jiných školských organizací.   
 
Informativní přehled čerpání nákladů na služby a jiné ostatní náklady: 

       
vývoz odpadu 68 616,00 Kč
poštovné 10 725,50 Kč
poplatky za telefon 120 295,03 Kč
nákup software 22 905,00 Kč
nájemné za bazén 81 260,00 Kč
zpracování mezd 77 147,00 Kč
ostatní služby                    90 710,10 Kč
bankovní poplatky 30 978,00 Kč
pojištění  65 900,00 Kč

 
V položce ostatní služby: zajištění požární ochrany a BOZP, poplatky za internet, rozhlas, televizi 
zpracování stravného, přihrádečné, softwarové práce, deratizace apod. 
 
Náklady na doplňkovou činnost organizace 
 
Celkový objem nákladů  596 423,00 Kč
z toho: 
Spotřeba materiálu 171 614,00 Kč
Spotřeba energií 11 806,00 Kč
Služby 8 291,00 Kč
Mzdové náklady 295 020,00 Kč
Zákonné sociální pojištění 102 753,00 Kč
Zákonné sociální náklady 5 635,00 Kč
Jiné ostatní náklady 

 
9/3  Finanční fondy 
 
Fond odměn 
 
Počáteční stav k 1.1.2005   15 549,00 Kč
Tvorba z hospodář. výsledku  2004 5 000,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2005 20 549,00 Kč

 
Fond kulturních a sociálních potřeb 
 
Počáteční stav k 1.1.2005 228 935,23 Kč
Tvorba fondu: 
- základní příděl 263 925,00 Kč
Čerpání fondu: 
- Příspěvek na stravování  72 338,00 Kč
- Příspěvek na rekreaci, sport 134 830,00 Kč
- Kultura a tělovýchova 94 150,70 Kč
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- Péče o zdraví zaměstnanců 26 000,00 Kč
- Předplatné novin a časopisů 760,00 Kč
- Dary nepeněžní 6 046,00 Kč
- Zlepšení pracovního prostředí 599,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2005: 158 136,53 Kč
Půjčky zaměstnancům: 
Počáteční stav k 1.1.2005 110 900,00 Kč
Poskytnuté půjčky 49 990,00 Kč
Splátky půjček 86 600,00 Kč
Konečný stav k 31.12.2005 74 290,00 Kč

 
Rezervní fond: 
 
Počáteční stav k 1.1.2005 27 146,39 Kč
Tvorba fondu: 
- příděl ze zisku 2004 20 731,18 Kč
- přijaté tuzemské dary 42 120,00 Kč
Čerpání fondu: 
- použití tuzemských darů 42 956,50 Kč
Konečný stav k 31.12.2005: 47 041,07 Kč

 
V hodnoceném období škola obdržela peněžní dary v celkové výši 42 120,00 Kč, které byly účelově 
určeny na financování nákladů na nákup výtvarného materiálu, sportovního vybavení, cen pro žáky 
při soutěžích, sluchátek a notebooku na realizaci E-learningové výuky angličtiny.  
 
Fond reprodukce majetku: 
 
Počáteční stav k 1.1.2005 36 769,90 Kč
Tvorba fondu: 
- tvorba z odpisů 300 376,00 Kč
Čerpání fondu: 
- pořízení objednávkového systému - 
jídelna 

41 364,40 Kč

- technické zhodnocení budovy 
Komenského  

74 256,50 Kč

- odvod z odpisů  200 400,00Kč
Konečný stav k 31.12.2005: 21 125,00 Kč

 
9/4  Celkový hospodářský výsledek 
 
Hospodářský výsledek z hlavní činnosti:               205 307,49 Kč 
                                     z doplňkové  činnosti:           2 226,00 Kč 
                                     celkem:                              207 533,49 Kč  
 
Dosažený hospodářský výsledek byl (v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech)  na základě návrhu ředitele školy a schválení   zřizovatele přidělen do 
fondů: 
Fond odměn:                                  41 000,00 Kč 
Rezervní fond:                              166 533,49 Kč 
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10. ZÁVĚR 
 
Základní škola UNESCO v Uherském Hradišti naplnila ve školním roce 2005/2006 úkoly 
základního vzdělávání. Jsou jimi především rozvoj osobnosti žáka, jeho všestranné vzdělávání a 
vztah ke škole i k ostatním spolužákům a pracovníkům školy. 
Chceme nadále pokračovat v trendu preference jazykového vzdělávání i v novém školním roce a 
předkládat tuto nabídku základním školám širokého regionu. S tímto záměrem je vytvářen i školní 
vzdělávací program, podle kterého bude zahájena výuka v 1. a 6. ročníku v září 2007. 
Zhodnocení návrhů a připomínek pro rok 2005/2006 uvedených ve výroční zprávě za školní rok 
2004/2005: 
- podařilo se navázat spolupráci se zahraničními školami prostřednictvím projektu Comenius a 

škola se zapojuje do projektu eTwinningu 
- i bez finanční pomoci zřizovatele byla vybudována nová počítačová učebna 
- škol v přírodě se zúčastnily všechny třídy 1. stupně a 2 třídy 2. stupně 
- nenaplnili jsme všechny plánované aktivity v oblasti výuky jazyků 
Návrhy a připomínky pro školní rok 2006/2007:  
Využít zmenšení počtu odloučených pracovišť a nově vybudovaných prostor na ulici Hradební 
k vytvoření nového tvůrčího klimatu v ročnících 1. stupně. 
Aktivně zapojit většinu školy do plnění programu projektu Comenius. 
Dokončit školní vzdělávací program a připravit dotčené třídy k jeho realizaci. 
 
 
Zprávu zpracoval: RNDr. Josef Snopek, ředitel školy 
 
Datum zpracování zprávy: říjen 2006 
Datum předání školské radě: 16. října 2006 
Datum schválení školskou radou: 30. října 2006 


