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1. stupeň
2. stupeň
Školní družina
Školní jídelna
Speciální třída

Počet tříd
10
10
2
–
1
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Počet žáků
220
245
47
410
9

Charakteristika školy
Jsme úplnou školou s 1. až 9. postupným ročníkem a zároveň spádovou školou pro okolní
obce regionu: Pačlavice, Lhota, Pornice, Prasklice, Uhřice, Skavsko. 2. stupeň ZŠ navštěvují
navíc žáci z obcí Počenice, Tetětice, Dřínov. Několik žáků dojíždí i z obcí Koválovice-Osíčany,
Věžky.
Škola vzdělává 465 žáků, průměrná naplněnost tříd je 22 žáků. Na škole je zřízena 1 třída
speciální pro výuku žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, v níž se vzdělává 9 žáků pod
vedením speciálního pedagoga. Výuka probíhá ve dvou paralelních třídách 1. až 5. ročníku
a v 6. a 9. ročníku, ve třech paralelních třídách v 7. a 8. ročníku.
Ve škole je zřízena školní družina ve 2 odděleních. Součástí školy je školní jídelna s kuchyní
s kapacitou 650 jídel.
V budově školy je 27 tříd, z toho 16 odborných pracoven. Součástí školy je posilovna pro
žáky, malá a velká tělocvična a nová sportovní hala.
Škola má dostatečné, čisté a estetické prostory. Na vzhledu tříd se podílejí ve velké míře
žáci a učitelé. Odborná pracovna Fy a Che je třeba ještě dobudovat, dostatečně vybavené
jsou pracovny Vv, Hv, Př, Aj, Nj, Z, D, M, Jč.
V počítačové učebně mají žáci k dispozici nyní 13 počítačů s připojením k Internetu a
s tiskárnou. Učebna je denně využívána ve všech předmětech, zejména ve výuce informatiky.
Žáci mají možnost využívat internet podle rozpisu učebny.
K výuce tělesné výchovy využíváme kromě tělocvičny sportovní areál před školou s volejbalovým a fotbalovým hřištěm, s běžeckou dráhou, doskočišti a tenisovými kurty. Sportovní
hala je využívána hlavně pro výuku míčových her a organizování školních a mimoškolních
soutěží, které pořádáme pro školy okresu Kroměříž.
V době volna a přestávek žáci využívají chodeb a vstupní haly, za příznivého počasí prostor mezi pavilony. Chybí relaxační místnost pro volnočasové aktivity žáků, kterou plánujeme
zřídit u šaten v koridoru.
Městský úřad Morkovice zajistil novou fasádu staré budovy, byla dokončena rekonstrukce
školní kuchyně. V pavilonu 6. – 9. p. r. v 1. patře byla položena nová dlažba. Také byla
provedena rekonstrukce školních dílen.
Vyučující 1. a 2. stupně mají sborovny vybaveny kopírkami a počítači zapojenými do
školní počítačové sítě včetně tiskáren. Vyučující 2. stupně mají k dispozici své kabinety.
Učitelská knihovna je umístěna ve sborovně 1. stupně a v kabinetech.
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Přehled pracovníků školy
Pedagogický sbor – 31 členů:
10 vyučujících 1. stupně
17 vyučujících 2. stupně
1 vyučující speciální třídy
2 vychovatelky školní družiny
1 asistentka pedagoga
Správní zaměstnanci – 8 zaměstnanců:
1 školník
5 uklízeček
2 ekonomický úsek
Školní kuchyně – 8 zaměstnanců:
1 vedoucí školní jídelny
1 vedoucí kuchařka
6 kuchařek

Vzdělávací programy
Vzdělávací program
Základní škola
Spec. třídy
Pomocná škola

Č. j. MŠMT
16847/96-2
22980/97-22
24035/97-22

V ročnících
1. – 9. p. r.
1. – 5. p. r.
10. tř.

Počet žáků
465
8
1

Nabídka volitelných a nepovinných předmětů
Volitelné předměty

Nepovinné předměty

7. ročník:

Informatika
Domácnost

3 hodiny
3 hodiny

8. ročník:

Informatika
Technické činnosti
Keramika

4 hodiny
2 hodiny
2 hodiny

9. ročník:

Technické činnosti
2 hodiny
Cvičení z matematiky
2 hodiny
Cvičení z jazyka českého 2 hodiny
Náboženství
Informatika

4

3 hodiny
2 hodiny

Výsledky výchovy a vzdělávání
Celkový prospěch ve škole za uplynulý školní rok 2005–2006
Ročník
1.
2.
3.
4.
5.
Celkem 1. st.
6.
7.
8.
9.
Celkem 2. st.
Spec. třída
Škola celkem

Počet žáků
35
44
39
45
48
211
54
70
65
56
245
9
465

Prospělo s vyzn.
34
39
32
29
36
170
24
35
22
22
103
3
276

Prospělo
1
5
6
16
12
40
29
32
43
34
138
5
183

Neprospělo
–
–
1
–
–
1
1
3
1
–
5
1
7

Slovní hodn.
–
–
–
2
1
3
1
2
–
1
4
1
8

Pochvaly a ocenění
59 žáků za vzornou přípravu na vyučování, příkladný přístup ke školním povinnostem,
reprezentaci školy při soutěžích, za pomoc třídním učitelům.

Napomenutí a důtky
16 žáků – důtka třídního učitele.
6 žáků – důtka ředitele školy za zapomínání a opakované porušování školního řádu.

Snížené stupně z chování
5 žáků – 2 z chování.

Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách ve školním roce 2005–2006
8 leté
Přihl. Přijati
3
2

Gymnázium
6 leté
Přihl. Přijati
3
3

SOŠ
vč. konzerv.
Přihl. Přijati
23
23

4 leté
Přihl. Přijati
4
4

5

SOU
U
Přihl. Přijati
27
28

OU
Prakt. škola
Přihl. Přijati
4
2

Výchovné poradenství
Škola úzce spolupracuje s Informačním a poradenským střediskem (dále jen IPS) pro volbu
povolání Úřadu práce v Kroměříži. Jedná se především o třídní kolektivní návštěvy IPS pro
žáky 8. a 9. ročníků. Žáci 9. ročníku se zúčastnili „Přehlídky středních školÿ se svými rodiči
individuálně dle jejich zájmu o zvolený obor. Průběžně během roku byli informováni o možnostech dalšího studia na středních školách a učilištích. Rodiče vycházejících žáků a žáci sami
byli informováni o Dnech otevřených dveří v jednotlivých středních školách a SOU, jim i jejich
rodičům byly poskytovány individuální konzultace, na třídních schůzkách probíhá setkání se
zástupci středních škol s rodiči. Výchovná poradkyně informovala rodiče o platné vyhlášce
MŠMT o přijímacím řízení na střední školy, zajišťovala pomoc při vyplňování přihlášek na
SŠ a SOU, třídní učitele vycházejících žáků informovala a byla nápomocna při vyplňování
Výstupního hodnocení žáků. Poskytovala pomoc žákům 9. ročníků při přijímacím řízení či
případném odvolání. Informovala je o volných místech na školách.
Výchovná poradkyně průběžně sledovala navržená výchovná opatření a jejich účinnost,
kázeňské přestupky žáků a jejich řešení konzultovala s třídními učiteli, rodiči žáků případně
s vedením školy, průběžně koordinovala řešení problémů ze schránky důvěry.
Žáci 9. tříd se zúčastnili celostátního testování žáků na výstupu ze základního vzdělávání
CERMAT konaného dne 1. 2. 2006. Projekt byl realizován formou testů matematických
dovedností, dovedností v českém jazyce a studijních dovedností. Testy připravilo Centrum pro
zjišťování výsledků vzdělávání CERMAT Praha. Z výsledků testování vyplývá, že naši žáci
ve srovnání s ostatními studenty kraje a ČR dosáhli velmi dobrých výsledků v českém jazyce
(průměrná úspěšnost školy byla 67 %), třída 9.A dosáhla 76 % úspěšnost, v matematice třída
9.A získala průměrnou úspěšnost 52 %, ve srovnání s celostátním průměrem jej převyšuje o 9
%. Naopak třída 9.B body nedosáhla ani průměru kraje a republiky, pouze 33 % úspěšnost.
Každý z žáků obdržel osvědčení o svých dosažených výsledcích.

Třída
9.A
9.B
Škola
Kraj
ČR

Matematika
52 %
33 %
42 %
46 %
43 %

Český jazyk
76 %
58 %
67 %
68 %
66 %
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Studijní dovednosti
62 %
52 %
57 %
63 %
62 %

Údaje o integrovaných žácích
Žáci jsou integrováni na základě doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Kontrolu
nad integrovanými žáky má výchovná poradkyně, která spolupracuje s PPP Kroměříž, s rodiči žáků, s integrovanými žáky, s třídními učiteli a s vyučujícími. Seznamuje je s výsledky
vyšetření integrovaných žáků, koordinuje tvorbu individuálních vzdělávacích plánů, kontroluje jejich plnění.
Druh postižení
S vadami řeči
S vývojovými poruchami učení

Ročník
4
1. – 9.

Počet žáků
2
15

Činnost zájmových kroužků
Sportovní hry – zapojeno 39 žáků 1. stupně, kroužek zaměřen na zvládnutí pravidel a
základů sportovních her – vybíjená, házená, košíková, přehazovaná, florbal a malá kopaná.
Gymnastika – 20 žáků 1. stupně ZŠ, základní gymnastické cvičení na koberci, na hrazdě,
přeskoky, zpevňování těla, trampolínka, přemety. Závěrečné vystoupení „Blechaÿ pro veřejnost.
Sportovní hry – 18 žáků 6. tříd, zahájil činnost ve 2. pololetí na žádost dětí. Sportovní hry
zaměřené na pravidla fair-play.
Pěvecký kroužek – 30 žáků 3. – 5. tříd, uspořádal dvě veřejná vystoupení pro žáky, zaměstnance a rodiče – „Vánoční besídkaÿ a „Máme svět jaký máme, jaký si ho udělámeÿ.
Divadelní kroužek – žáci nacvičili divadelní představení „Ferda Mravenecÿ pro žáky naší
školy a ZŠ Počenice, pro děti z okolních mateřských škol a pro veřejnost.
Dopravní kroužek – 22 žáků 4.A třídy se připravovalo na úspěšné zvládnutí dopravních
testů a získání průkazu cyklisty.
Němčina – 13 žáků, seznámení se základy německého jazyka, výukové programy na počítači.
Angličtina – 24 žáků 3. tříd se seznámilo s angličtinou pomocí her, písniček, říkanek, obrázků a pracovních listů.
Florbalový kroužek – 20 žáků 2. stupně, mezi chlapci velmi oblíbený sport můžeme rozvíjet
díky sportovní hale. Chlapci se účastní okresního kola ve florbalu v Kroměříži, kde dosahují
dobrých výsledků. Proběhlo i školní kolo florbalu pro 1. a 2. stupeň ZŠ za účelem získat nové
hráče florbalu.
Dyslektický kroužek – 15 žáků, pomoc dětem s poruchami učení naučit se plynulému čtení
se správnou intonací a výslovností, procvičují gramatická pravidla, správné tvary písmen,
hledají a opravují chyby při čtení a psaní.
Logopedický kroužek – 19 žáků, cvičí správnou výslovnost s dětmi s logopedickými vadami.
Zdravotnický kroužek – 32 žáků, děti se učily zásady první pomoci, anatomii těla, prevenci
úrazů, navštívily lékárnu v Morkovicích.

7

Volejbal – již tradiční kroužek, žáci uspořádali turnaj ve volejbale pro své spolužáky a
zapojili se do oblastních a okresních turnajů. Zorganizovali také oblastní turnaj ve sportovní
hale.
Šachový kroužek – 15 žáků pod vedením hráčů TJ Sokol Morkovice. Mezi největší úspěchy
patří 1. místo na turnaji v Kroměříži, 3. místo na turnaji v Hulíně. Jeden žák byl přeřazen
do základní sestavy hráčů TJ Sokol a bude hrát regionální přebor II. třídy.
Tenisový kroužek – 17 žáků, díky sportovní hale mohou děti pravidelně trénovat i celé
zimní období. Na závěr školního roku proběhl tradiční tenisový turnaj žáků.
Rybářský kroužek – schází se 1x za 14 dní. Žáci se učí všem rybářským znalostem a
dovednostem.

Konzultace
Matematika, fyzika, anglický jazyk, chemie, český jazyk.

Prevence sociálně patologických jevů
Po celý školní rok vedení školy, výchovná poradkyně a drogový preventista a všichni pracovníci školy věnovali velkou pozornost prevenci sociálně patologických jevů. Toto se děje
především formou běžné každodenní učitelské práce.
Metodik prevence a výchovný poradce ve spolupráci s třídními učiteli řešil problémy žáků,
eventuelně doporučoval návštěvu PPP Pedagogicko-psychologické poradny nebo SVP Střediska výchovné péče v Kroměříži, s kterými má škola velmi dobrou spolupráci. Ve spolupráci
se SVP bylo provedeno sociometrické šetření v 8. ročníku.
Témata prevence byla rozdělena do oblasti zdravého životního stylu, výchovy ke zdraví,
zdravé výživy, práva dítěte, komunikace, konflikt, prevence předcházení stresu, práva dítěte,
osobní bezpečí, právní aspekty sociálně patologických jevů. Jednotlivá témata byla zapracována vyučujícími do tématických plánů jednotlivých předmětů. Na 1. stupni v předmětech
vlastivěda, prvouka, tělesná výchova, výtvarná výchova a český jazyk. Výchovu ke zdraví
podporuje na 1. stupni projekt Zdravé zuby. Třídní učitelé žáků 2. a 3. ročníků byli zapojeni
do celostátního projektu Ajax ve spolupráci s Policií ČR. Využívali nabídky Informačně preventivní skupiny PIS Policie ČR k realizaci besed zaměřených na bezpečnost dětí – projekt
Chodec a Cyklista, Jak si nenechat ublížit.
Na 2. stupni byla témata prevence zařazena ve výuce předmětů rodinná a občanská výchova, přírodopis, chemie, tělesná výchova, výtvarná výchova a český jazyk. V tematických
plánech rodinné výchovy pro 6. – 9. ročník byla probírána témata zaměřená na základní
informace o návykových látkách, druzích, závislostech a jejich účincích, na alkohol a nikotin. Opatření a zákony související s podáváním alkoholických nápojů a tabákových výrobků
8

nezletilým a mladistvým osobám, právní ochrana dětí a mládeže, trestní odpovědnost mladistvých a násilné trestné činy byly realizovány za podpory Policie ČR formou besed pro
žáky 6. a 7. ročníku. V rámci OV a RV byla odučena témata zaměřená na zdravý životní
styl, v 6. a 7. ročnících průběžně metodik prevence pracoval s žáky v projektu Kouření a já.
Nácvik poskytnutí první pomoci při ohrožení zdraví a života zajišťovaly učitelky výuky
přírodopisu v 8. ročníku. Na způsoby chování v krizových situacích a bezpečné chování při
pobytu mimo budovu školy byli žáci upozorňováni v třídnických hodinách. Zdravá výživa
– základní pojmy, jídelníček, skladba, alternativní způsoby výživy, pyramida výživy, zdravé
stravovací návyky, choroby související s výživou, doplňky výživy, nové poznatky ve výživě
nepatří na naší škole jen do výuky RV, ale žáci si tyto vědomosti prakticky ověřovali v povinně
volitelném předmětu domácnost, která se těší u žáků velké oblibě, nejen u dívek.
Učitelé Tv ve svých hodinách upozornili žáky na význam sportu pro život nebezpečí
dopingu, jeho rizika pro zdraví člověka na etiku sportovní hry. V rozhodování v oblasti
sexuálního chování, plánovaného rodičovství, metod antikoncepce a nemocí přenosných pohlavním stykem spolupracuje škola také s PPP Kroměříž formou besed pro žáky 9. ročníků.
V tematických plánech občanské výchovy pro 6. – 9. ročník byla probírána témata Úmluvy
o právech dítěte, život lidí ve společnosti, rozlišení projevů nepřiměřeného chování a porušování společenských norem a jejich důsledky komunikace a konflikt, práva a povinnosti občanů
České republiky, lidská a občanské práva, svobody, pravidla občanského soužití, šikanování
– druhy, obrana, způsoby řešení, definice. Jednotlivé oblasti byly vhodně zapracovány do
výchovných plánů třídních učitelů, kteří spolu s dětmi vytvářeli „Pravidla soužití ve tříděÿ.
Pedagogové naší školy prošli školením s názvem Antistresový program pro učitele, na
který jsme získali finanční prostředky ve výši 21 000,- Kč z Krajského úřadu Zlín, o které
jsme žádali v rámci vypsaného dotačního programu.
Školní metodik prevence se účastnil třídní schůzek a jednání s rodiči. Třídní učitelé rozdali
rodičům informační letáky. Probíhali pravidelné konzultace vedení školy, výchovné poradkyně
a školního metodika prevence, třídních učitelů a ostatních pedagogů s rodiči problémových a
sociálně handicapovaných dětí. Velmi dobrá spolupráce je se sociálním odborem Městského
úřadu Morkovice.
V prostorách nové budovy je instalována schránka důvěry. Pro potřeby metodické pomoci
odebírá metodik prevence měsíční časopis Prevence.
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Škola spolupracuje s těmito odborníky a institucemi v rámci prevence:
• PPP KM: semináře, knihovna a videotéka, vyšetření jednotlivých žáků, metodické
vedení
• SVP: individuální odborné poradenství, vyšetřování žáků, terapeutická péče individuálním žákům
• Sdružení Ochrana nenarozeného života (dále jen ONŽ), Zlín - komponované pořady
• Poradna pro ženy Zlín
• Policie ČR: besedy, preventivní program PIS
• Odbor sociální MěÚ Morkovice, oddělení sociálně právní ochrany dětí: individuální
poradenská činnost
• K - centrum Plus Kroměříž: besedy

Akce realizované během školního roku:
• 5. 10. 2005: setkání metodiků prevence – PPP Kroměříž
• 6. 10. 2005: setkání výchovných poradců – PPP kroměříž
• listopad 2005: 9.A,B,C – IPS Úřad práce Kroměříž – beseda k volbě povolání
• 10. – 12. 11. 2005: školení pedagogického sboru Antistresový program pro učitele –
lektoři manželé Janíkovi
• listopad a prosinec 2005: Kouření a já – program pro 6. a 7. ročníky – metodik prevence
• prosinec 2005: beseda pro žáky 9. ročníku Sexuální výchova – PPP Kroměříž
• prosinec 2005: program pro žáky spojený s přednáškou Čas proměn, 6. ročník – metodik
prevence
• prosinec 2005 – leden 2006: sociologické měření Mapování vztahů ve třídě 8.B – SVP
Kroměříž
• 9. 2. 2006: setkání metodiků prevence - PPP Kroměříž
• květen 2006: beseda Trestní zákon – PIS Policie ČR – 6., 7. třídy
• květen 2006: 8.A,B,C – IPS Úřad práce Kroměříž – beseda k volbě povolání
• květen – červen 2006: 8. třídy, beseda Láska a sexualita
• červen 2006: beseda pro žáky 8. a 9. ročníků Drogy K-centrum Plus Kroměříž
• červen 2006: Ochrana člověka za mimořádných událostí – školní akce
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ICT – Informační a komunikační technologie
Pro výuku žáků, potřeby pedagogů a administrativu školy bylo využíváno celkem 28 počítačů. Učebna výpočetní techniky byla hojně využívána nejen k výuce informatiky a výpočetní
techniky, ale i k výuce různých všeobecně vzdělávacích předmětů na obou stupních základní
školy. Pro tento typ výuky je škola vybavena celou řadou výukových programů pocházejících
především z dílen společností Terasoft a LangMaster. Kromě výuky využívali žáci učebnu
ve svém volném čase pro vyhledávání informací na Internetu a to pod odborným dohledem
pedagogů. Za nevyhovující je možné považovat vybavení počítačové učebny nábytkem.
Počítačová učebna byla v průběhu školního roku 2005–2006 využita v celkem 1050 hodinách. Do těchto hodin byla započítána výuka povinně volitelných předmětů Informatika,
nepovinného předmětu Informatika, dále byl započten polední internet pro žáky a veškerá
ostatní výuka dalších předmětů prvního i druhého stupně, která probíhala v učebně (anglický jazyk, německý jazyk, přírodopis, český jazyk, prvouka, matematika a další). Využití
učebny bylo 74 %.
Škola má vypracovaný ICT plán, který konkretizuje úkoly a hlavní směry rozvoje činnosti
školy v rámci informační politiky ve vzdělávání. Škola má své vlastní internetové stránky
http://zsmorkovice.wz.cz, na nichž zveřejňuje nejdůležitější informace o škole, o aktuálním dění ve škole a o školních akcích. Škola je připravena komunikovat s rodičovskou i
širokou veřejností prostřednictvím elektronické pošty: skola.morkovice@tiscali.cz.
Prezentace školy na Internetu ve školním roce 2005–2006
I v letošním školním roce pokračovala prezentace naší školy prostřednictvím internetové
stránky. Na stránkách školy jsou zveřejněny nejdůležitější informace o škole, o aktuálním
dění ve škole a informace o školních akcích. Ve školním roce 2005–2006 byla stránka 95 krát
aktualizovaná, tj. v průměru 9,5 aktualizací za měsíc.
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Údaje o dalším vzdělávání pedagogických (DVPP)
a ostatních pracovníků školy
Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti cizích jazyků
Studium AJ – PF MU Brno
Studium AJ – JŠ Athena Kroměříž
Studium AJ – Brána jazyků

1
2
2

Vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti tvorby školního
vzdělávacího programu (ŠVP)
Program Koordinátor
Školení ŠVP
Seminář – tvorba ŠVP na ZŠ
Seminář – RVP
Antistresový program
Klíčové kompetence

2
31
1
2
15
1

Školení v oblasti školního managementu
Platová politika
Správní řád
Jak žádat o grant

1
2
1

Školení v oblasti prevence patologických jevů
Výchova demokratického občana
Jak emoce ovládají zdraví
Školení výchovných poradců
Setkání metodiků prevence

1
4
2
1

Školení v oblasti státní informační politiky ve vzdělávání
Modul PI – Pokročilé zpracování textu a DTP
Linux – internetový server
Správa školní počítačové učebny
Microsoft ClassServer
12

8
1
1
1

Ostatní školení pedagogických pracovníků
Zdravotník zotavovacích akcí
Organické sloučeniny
Mediální výchova
Netradiční pojetí vlastivědy
Geometrie
Tvoříme z papíru
Chemie
Tělíčko Olomouc
Chemie
Člověk a příroda
Výtvarná výchova
Tvorba, tvořivost
Projekty
Rozvoj silových schopností
Volba metod v AJ
Logopedie
Speciální vzdělávání
Netradiční způsoby výuky
Hry s hudbou
Doškolovací lyžařský instruktorský kurz
Cvičení s overbaly
Výchova k ústavnosti
Lyžařský kurz

2
1
2
2
6
2
1
5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
3
1
2
12
1
1

Školení ostatních pracovníků školy
Správná výživa
Bezpečnost – nové zařízení školní jídelny
Požádní hlídky
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1
6
6

Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti
Školní projekty
V průběhu celého školního roku byl realizován na 1. stupni ZŠ Projekt s Kryštůfkem.
Průvodce projektů je mimozemšťan Kryštůfek, který se seznamuje se životem na planetě
Zemi. Celý projekt byl rozvržen do tří oblastí, metodicky rozpracován a završen třemi projektovými dny: „Kryštůfek a barevný podzimÿ, „Kryštůfek a knihy – zdroj poznáníÿ, „Kryštůfek a životní prostředíÿ. Do projektů se zapojili všichni žáci 1. stupně a projektové dny se
těšily velké oblibě.
Projekt Ochrana obyvatelstva za mimořádných událostí – v rámci tohoto projektového dne se žáci seznámili s možnými mimořádnými událostmi a učili se, jakým způsobem
se chovat při ohrožení.
Den Země – ekologický projekt realizovaný v rámci 1. stupně ZŠ letos spojený s koncertem pěveckého kroužku pod názvem „Máme svět jaký máme, jaký si ho udělámeÿ, s hrou
„Hledání vzkazu planety Zeměÿ a plněním projektu Ekologická stopa.
Výchovu ke zdraví podporuje na 1. stupni projekt Zdravé zuby.
Na 1. stupni realizujeme projekt Ajax a projekt Na silnici nejsi sám – cyklus besed
ve spolupráci s Policií ČR zaměřený na bezpečnost dětí.

Sportovní aktivity, soutěže, turnaje ve školním roce 2005–2006
1. Běh Terryho Foxe ve spolupráci se Sokolem Morkovice
2. Přespolní běh – účast v okresním kole – 24 žáků
3. Atletický trojboj pro žáky 1.stupně
4. Šikula Cup – školní soutěž ve skákání přes švihadlo
5. Stolní tenis – školní kolo
6. Oblastní kolo v halové kopané – organizace soutěže, 2. místo
7. Mikulášský volejbalový turnaj – organizace soutěže, 2. a 4. místo
8. Šikmočapci – organizace sportovní akce žáků 1. tříd, mateřských škol a ZŠ Počenice
9. Školní kolo ve šplhu na tyči
10. Okrskové kolo ve vybíjené – účast
11. Podiové skladby – školní kolo
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12. Mc Donald’s Cup – organizace turnaje
13. Okresní přehlídka podiových skladeb – účast na soutěži
14. Okresní kolo ve volejbale – účast na soutěži v Holešově
15. Jarní volejbalový turnaj – organizace soutěže, 3. místo
16. Školní kolo ve futsalu
17. Coca Cola Cup – organizace turnaje, 2. místo
18. Hry třetího tisíciletí – 1. a 2. místo chlapci v basketbalu, 1. místo dívky v přehazované,
3. místo chlapci v minifotbalu, 1. a 2. místo v přetahu lanem
19. Okresní turnaj v nohejbalu – 3. místo
20. Okresní kolo v minifotbalu – účast
21. Pohár rozhlasu – účast mladší a starší žáci
22. Turnaj v tenise – ve spolupráci s tenisovým klubem
23. Minitriatlon – školní kolo
24. Turnaj v plážovém volejbale – školní kolo
25. Dopravní soutěž – školní kolo, okresní kolo – 1. místo, celostátní kolo v Pardubicích –
8. a 13. místo v ČR
26. O morkovskó mušku – školní soutěž ve střelbě na branky
27. Běžkařské závody – školní závody na běžkách
28. Vybíjená – školní kolo, účast na okrskovém kole

Výchovně vzdělávací aktivity, prezentace školy na veřejnosti, tradiční akce
1. Dopravní hřiště – žáci 4. tříd v rámci dopravní výchovy jezdí 2x ročně na dopravní
hřiště do Kroměříže, kde si prověřují své dopravní vědomosti a dovednosti
2. Sběr papíru – organizujeme 2x ročně
3. Planetárium a Dětské muzeum Brno – žáci 5. tříd
4. Divadlo Zlín – Perníková chaloupka pro žáky 1.stupně
5. Barevný podzim – výchovně-vzdělávací projekt 1. stupně
6. Muzeum Kroměříž – vzdělávací program – 1. třídy
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7. Beseda k volbě povolání na Úřadu práce pro žáky 9. tříd
8. DOREMI – školní kolo soutěže ve zpěvu
9. Kouření a já – beseda pro 6. třídy - minimální preventivní program
10. Vztahy v kolektivu – beseda 8.B
11. Vánoční zvonkování – vystoupení pěveckého kroužku
12. Vánoční jarmark a Den otevřených dveří
13. Velká křížovkářská soutěž
14. Beseda Sexuální výchova – 9. třídy
15. Čas proměn – beseda pro 6. třídy
16. Filmové představení Harry Potter – 3. – 9. třídy
17. Filmové představení Madagaskar – 1. stupeň
18. Soutěž v německém jazyce – okresní kolo konverzační soutěže 1. místo, krajské kolo –
1. místo, účast v celostátním kole
19. Beseda s nevidomou paní ze sdružení Bílá pastelka
20. Pythagoriáda – školní kolo – 48 žáků 6. a 7. tříd
21. Matematická olympiáda – 9 žáků 6. a 7. tříd
22. Kryštůfek a knihy – projekt pro 1. stupeň spojený s besedami v knihovně a výstavou
knih
23. Lyžařský výcvikový kurz pro 7. třídy – 2 turnusy – Horní Bečva a Nezávodí
24. Matematický klokan pro žáky 2. – 9. ročníku – 361 žáků
25. Divadelní představení v Uherském Hradišti pro 1. stupeň – Princezny a loupežníci
26. Školní kolo v recitaci
27. Olympiáda v českém jazyce – 4. místo v okresní soutěži
28. Hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9. tříd celostátními testy Cermat
29. Noc s Andersenem – zábavný a hravý večer ve škole pro žáky 1. a 5. tříd
30. Vánoční a velikonoční koncert ZUŠ Morkovice – tradiční hodnotné kulturní vystoupení
žáků hudební skupiny ZUŠ spojené s mluveným slovem
31. Soutěž v luštění SU DOKU – 47 žáků
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32. Návštěva čističky odpadních vod v Morkovicích – žáci 8. tříd
33. Sběr šípků – nasbíráno 294 kg
34. Hurá na moře aneb Po stopách Kryštofa Kolumba – projekt žáků 4.B
35. Les – ekologický projekt žáků 4.A
36. Odlisťování stromků v Litenčicích – brigáda žáků 5. tříd
37. Fotografování žáků – 2x ročně
38. Výstava v Muzeu Kroměřížska – Podivuhodný svět zvířat – žáci 3. tříd
39. Zápis dětí do 1. tříd – kulturně sportovní program letos na téma Vesmír
40. Školní mléko - možnost koupení mléka za snížené ceny
41. Návštěva dětí MŠ v prvních třídách
42. Schůzky učitelek 1. tříd s rodiči předškoláků
43. Den Země – ekologický projekt 1. stupně
44. Školy v přírodě – 1. třídy Rusava, 5. třídy Buchlovice, 4.A a 8.C Čeladná
45. Dinopark a Zoopark Vyškov - poznávací zájezd pro 1. stupeň na Den dětí
46. Den dětí – sportovní den pro 2. stupeň
47. Divadelní vystoupení žáků Ferda Mravenec – 3 představení pro žáky a veřejnost
48. Návštěva u Hasičů v Morkovicích
49. Na kolo jen s přilbou – výtvarná soutěž žáků
50. Soutěž Dodržujeme zákony – účast v oblastním kole
51. Účast v kvalifikačním utkání Mistrovství ČR v počítačové hře FIFA 2006
52. Vystoupení spolku Tilia – ukázky historických zbraní
53. Besedy na Úřadu práce pro žáky 8. tříd
54. Besedy Trestní zákon ve spolupráci s PIS Policie ČR – 6. a 7. třídy
55. Besedy 8. třídy – Láska a sexualita
56. Program Na silnici nejsi sám – 1. třídy
57. Program Ajax – 2. a 3. třídy
58. Školní výchovně-vzdělávací exkurze – realizují se na konci školního roku pro třídní
kolektivy
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59. Školní časopis BlueTime – poprvé v letošním roce začali žáci 8. a 9. tříd naší školy
pravidelně měsíčně vydávat školní časopis, který je k dispozici i v elektronické podobě
60. Zapojení do projektu „Školní mlékoÿ
61. Na konci školního roku proběhla celoškolní akce „Ochrana člověka za mimořádných
událostíÿ dle pokynu MŠMT za pomoci metodiky Generálního ředitelství hasičského
záchranného sboru ČR.
62. 5. 3. 2006 předání finančního daru Nadace Děti – Kultura – Sport z Uherského Hradiště
ve výši 10 000,- Kč na opravu hřiště školní družiny

Spolupráce s Rodičovskou akademií
Ve školním roce 2005–2006 jsme pokračovali v úzké spolupráci s rodiči. Z účtu Rodičovské
akademie jsme čerpali prostředky na přednáškovou činnost, soutěže, na dopravu a odměny
ve formě knih pro žáky na konec školního roku.

Spolupráce školy s dalšími subjekty
• spolupráce s Městským úřadem Morkovice-Slížany
• spolupráce s MŠ Morkovice, MŠ Pornice
• spolupráce se ZŠ Počenice
• spolupráce se ZUŠ
• spolupráce s místní knihovnou
• spolupráce s lékaři
• spolupráce s tělovýchovnou jednotou
• spolupráce se Sokolem
• spolupráce s HZS
• spolupráce s Policií ČR
• spolupráce s důchodci
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Závěr výroční zprávy
V tomto školním roce jsme se zaměřili zejména na tvorbu školního vzdělávacího programu.
Na škole byli vyškoleni 2 koordinátoři, kteří organizovali pravidelné týdenní schůzky pedagogického sboru. Stanovili jsme si koncepci rozvoje školy, cíle a výchovně-vzdělávací strategie,
diskutovali jsme o učebních plánech, klíčových kompetencích, jak a čím vyzvednout naši základní školu. V tvorbě školního vzdělávacího programu budeme pokračovat i v nadcházejícím
období tak, abychom mohli ve školním roce 2007–2008 zahájit podle něj výuku.
Velmi pozitivně hodnotíme letos aktivní zapojení žáků školy do organizace akcí a soutěží
ve škole, vydávání školního časopisu, spolupráci třídních kolektivů. V oblasti prevence patologických jevů proběhlo množství besed s odborníky, sportovních a kulturních akcí, soutěží a
aktivit. Úspěšně se rozvíjí i organizace projektových dnů na škole. Letos jsme zorganizovali
4 projektové školní dny, které se těší velké oblibě u žáků. Kladně hodnotíme i organizaci
tradičních akcí školy, aktivní činnost zájmových kroužků, dostatečné využití sportovní haly
ke sportovním aktivitám. Materiálně technický stav budovy základní školy se díky příkladné
péči zřizovatele výrazně zlepšil.
Ředitelství a zaměstnanci Základní školy Morkovice děkují všem spolupracujícím subjektům a organizacím za pomoc a spolupráci ve školním roce 2005–2006.

Datum zpracování zprávy:
Datum projednání na poradě pracovníků školy:

25. 9. 2006
26. 9. 2006

Podpis ředitele a razítko školy:

RNDr. Jaroslava Peštuková
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