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I.  Základní charakteristika školy 

 

 

 

Název a sídlo:   Základní škola, Kunovice, Červená cesta 853, 

    okres Uherské Hradiště 
    Červená cesta 853, 686 04 Kunovice 

    IČO: 70 98 99 31 
 

 

Zřizovatel:    město Kunovice, okres Uherské Hradiště 

                        Kunovice, nám. Svobody 361, 686 04 
 

 

Právní forma školy :  Příspěvková organizace – od 1. 1. 2003 
 

 

Ředitel školy:   Mgr. Ladislav Michek 

    Kudlovice 399 

    Nastoupil do funkce 15. 11. 2002  
 

 

Zástupce ředitele školy: Ing. Hanáčková Andrea 

    Sady 273, Uherské Hradiště 

                            Jmenovaná do funkce dne 15. 11. 2002 
 

 

Kontakt na zařízení:   tel.:   572 549 301 

                                       e – mail:   zskunovice@zskunovice.cz  

    webové stránky: www.zskunovice.cz 

    ID datové schránky: xd4mnx8 

     

Datum zřízení školy:  1913 
 

Datum zařazení do sítě škol: 21. 2. 1996 
 

Poslední aktualizace v síti: 1. 1. 2003 
 

 

Identifikační číslo ředitelství  

v síti škol:   600 124 495 
               
 

Součásti zařízení :  Základní škola  IZO 102 743 126 kapacita: 300   

Školní družina   IZO 119 100 428 kapacita:   60 

    Školní jídelna   IZO 103 267 719 kapacita: 350 

    Školní klub   IZO 119 100 975 kapacita: 180 
 

 

 

 

 

mailto:zskunovice@zskunovice.cz
http://www.zskunovice.cz/
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Základní údaje o škole a součástech, které škola sdružuje: 

 

 

Základní škola 

 
Počet 

žáků 

Počet  

tříd 
Počet žáků na třídu Počet pedagog. pracovníků 

Celkem 211 10 21,1 15 

 

 

 

Školní družina 

 Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu 

Celkem 2 38 19 

Počet žáků se ve školní družině v průběhu roku měnil. 

 

 

Školní klub 

 Počet skupin Počet žáků Počet dětí na skupinu 

Celkem 2 14 7 
Počet žáků se ve školním klubu v průběhu roku měnil. 

 

 

Školní jídelna 

 
Průměrný počet denně 

stravovaných 
Přepočtený počet pracovníků 

Doplňková činnost 69 1,0 

Žáci a zaměstnanci 88 3,0 

Celkem 157 4,0 

 

Žáky i zaměstnanci školy byla využívána jídelna oproti minulému roku v menší míře -  z důvodu 

uzavření školy (mimořádným opatřením MZ) a přechodem na distanční vzdělávání. Žáci školy měli 

možnost i při distanční výuce školní jídelnu využívat – odebráním jídla do jídlonosičů. 

 

 

Školská rada :  byla zřízena dne 16.2.2006 

    počet členů školské rady: 6 
 

 

Sdružení při škole  :  Sdružení rodičů při ZŠ 
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Současnost, úplnost, velikost a budoucnost školy 

 

Základní škola Kunovice, Červená cesta je jednou ze dvou základních škol v Kunovicích. Je to úplná 

základní škola s 9 postupnými ročníky - po jedné paralelní třídě v každém ročníku. 

Demografický vývoj a spádovost školy situaci mění tak, že se škola v průběhu posledních let stává 

úplnou základní školou, kdy v každém ročníku bude jedna třída. Tomu odpovídá i budova školy, 

která svou kapacitou a nároky na dnešní moderní vyučování vyhovuje. 

 

 

Graf počtu žáků na základní škole od školního roku 1993/94 do současného školního roku:  
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Počty tříd a žáků podle ročníků ve školním roce:  

 ročník  tříd počet žáků 

 ---------------------------------------- 

 1. ročník 1 20 

 2. ročník 1 18 

 3. ročník 1 15 

 4. ročník 1 20 

 5. ročník 1 26 

 6. ročník 1 24  

 7. ročník 2 34 

 8. ročník 1 28 

 9. ročník 1 29  

 ---------------------------------------- 

 celkem: 10 211 

 

Na konci školního roku bylo ve škole 211 žáků v 10 třídách. 
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Z uvedeného grafu počtu tříd a žáků je viditelné a demografická křivka ukazuje, že by se 

v následujících letech měl stav žáků školy ustálit a oscilovat na počtech kolem cca 200 žáků.  

 

V tomto školním roce navštěvovalo školu 190 žáků z Kunovic a okolních vesnic, rozdělených do 10 

tříd. Dále školu navštěvovalo cca 20 žáků z Ukrajiny v režimu uprchlíka v souvislosti s válkou 

na Ukrajině (jejich počet se v průběhu školního roku měnil). Škola je spádovou školou pro okolní 

neúplné školy. Před školou je autobusová zastávka pro dojíždějící žáky. Dopravní spojení je 

bezproblémové.  

  

Žáci školy využívají školní jídelnu, školní klub, který nabízí velké množství zájmových kroužků pro 

mimoškolní aktivitu dětí a žáci prvního stupně mají možnost navštěvovat školní družinu, kde je o ně 

velmi dobře a odborně postaráno jak v ranních hodinách před vyučováním, tak i odpoledne po 

vyučování.  

Pro dojíždějící žáky, kteří čekají na autobus, a pro žáky čekající na odpolední vyučování zřídila škola 

tzv. volnočasový klub – školní klubovnu. Zde mají žáci možnost trávit svůj volný čas. Klubovna je 

nadstandardně vybavena nábytkem, počítači, knížkami, hrami, časopisy apod. 

 

Škola se také snaží postupně modernizovat své vybavení a prostory školy. Pro výuku je moderně 

zařízena učebna výpočetní techniky, dále je zmodernizována učebna jazyková, učebna přírodopisu, 

chemie a fyziky a učebna multimediální. Ve škole je i cvičná kuchyňka, dílny, tělocvična a školní 

hřiště. 
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II.  Vzdělávací programy školy 
 

 

 

 

1. Vzdělávací program školy 
 
 

 

Vzdělávací program 
 

v ročnících  Počet žáků 

Školní vzdělávací program Základní školy 

Kunovice 
1.- 9. ročník 211 

 
 

 

 

 

2. Nabídka volitelných předmětů  
 

 

Volitelné předměty 

Ročník Název předmětu Počet skupin Počet žáků 

VIII. Základy administrativy 1 28 

IX. Společenskovědní seminář 1 13 

IX. Přírodovědný seminář 1 15 

 

 

 

 

 

 

3. Nabídka nepovinných předmětů  
 
 

Nepovinné předměty 

Název Počet skupin Počet žáků 

Anglický jazyk 1. třída 1 12 

Anglický jazyk 2. třída 1 7 

Náboženství (1. - 9. třída) 3 21 
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4. Zájmové útvary  
 

 

 

 

Název Počet skupin Počet žáků 

Cvičení z matematiky 1 19 

Cvičení z českého jazyka 1 19 

Volnočasový klub (klubovna) 4 115 

 
 

 

Volnočasový klub jsme zřídili pro žáky druhého stupně. Jedná se o klubovnu, kde mají možnost 

trávit svůj volný čas žáci při obědové pauze před odpoledním vyučováním a případně po vyučování, 

když čekají dojíždějící žáci na autobus. V klubovně je dozor, činnost však není organizována. Žáci 

zde hrají hry, mají možnost si dělat úkoly apod. Návštěvnost klubu je nepravidelná, záleží také na 

počasí.  

 

Při organizaci zájmových kroužků jsme navázali spolupráci s externími organizacemi, které kroužky 

u nás ve škole povedou. Tyto kroužky tedy nebyly organizovány školou, jsou plně zabezpečovány 

externími organizacemi. Jedná se o Středisko volného času KLUBKO Staré Město, které u nás ve 

škole nabídlo tyto zájmové kroužky – Aerobik, Florbal, Street Dance, Keramiku, Koumák, 

Folková kytara, Ukulele. 

 

 

Dále jsou to kroužky:  -    střelecký, organizovaný SBTS Kunovice,  

- kroužek rybářský, organizovaný spolkem MRS v Kunovicích 

- modelářský a airsoftový, kroužky nabízené Střední školou leteckou 

Kunovice  
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III.  Údaje o pracovnících školy – rámcový popis 

personálního zabezpečení činnosti školy 
 

  

1. Pedagogičtí pracovníci: 
 

 počet fyzických osob 
Přepočtené  

Úvazky 

Učitelé 15 14,73 

Asistent pedagoga 5 3,35 

Vychovatelky ve školní družině 
včetně školního klubu 

2 1,5 

Celkem  22 19,58 

 

 

 
Další údaje o interních pedagogických pracovnících: 

 

Ped. pracovníci 

poř.číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 
Úvazek 

Kvalifikace, stupeň vzdělání, 

obor, aprobace 

Roků ped. 

praxe 

1 Řed. Školy  1,00 VŠ pedagog., 1.stupeň 33 

2 Zást. ředitele 1,00 VŠ zeměděl. – Pěstitelství 29 

3 Učitelka br 1,00 VŠ pedagog., JČ-Hv 30 

4 Učitel me 1,00 VŠ pedagog., JČ-Dě 15 

5 Učitelka by 0,9 VŠ pedagog., M-Z 35 

6 Učitelka ly 1,00 VŠ-biologické vědy,JA-certif.B 20 

7 Učitel nem 1,00 VŠ pedagog, M – Fy 33 

8 Učitelka sm 1,00 VŠ pedagog, 1.st. 32 

9 Učitelka va 1,00 VŠ pedagog, 1.st. 33 

10 Učitelka če 1,00 VŠ pedagog, 1.st. 29 

11 Učitelka bl 1,00 VŠ pedagog, Jč - Ch 16 

12 Učitelka mi 1.00 VŠ pedagog, Vv-Jč-spp 12 

13 Učitelka kr 1,00 VŠ pedagog., Tv - Př 20 

14 Učitelka ju 1,0 VŠ pedagog Dě-Aj 12 

15 Učitelka za 0,73 VŠ 2 

16 Vychovatelka va 1,00 SŠ pedagog.  vychovatelství 16 

17 Vychovatelka ha 0,5 SŠ pedagog.  vychovatelství 5 
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Charakteristika pedagogického sboru 

 

V současné době tvoří pedagogický sbor ředitel, zástupce ředitele, 13 interních učitelů a 2 

vychovatelky školní družiny a 5 asistentek pedagoga. Sbor je smíšený s většinovou převahou žen – 

v pedagogickém sboru jsou tři muži, věkově je pestrý – od mladších spolupracovníků až po zkušené 

pedagogy. Ve sboru je zastoupen i pedagog s kvalifikací speciální pedagogiky pro dyslektickou a 

logopedickou péčí o žáky, a to na 1. stupni. Asistentky pedagoga pracovali ve třídách, kde byli žáci 

se speciálními vzdělávacími potřebami s doporučením z pedagogicko-psychologické poradny nebo 

ze speciálně-pedagogického centra. Dále byly ve škole zaměstnány na částečný úvazek „školní 

asistentky“, která vypomáhala s administrativou, v hodinách, u žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami apod. Financovány byla z prostředků EU. 

 

Odchody a příchody pedagogických pracovníků: 
 

 

V pedagogickém sboru došlo na začátku školního roku ke změně - od září 2021 nastoupil nový 

vyučující matematiky a fyziky.  

  

 

Zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů 

 

Z hlediska odborné pedagogické způsobilosti je škola na velmi vysoké úrovni. Většina vyučujících 

mají ukončeno pedagogické vzdělání titulem Mgr., dvě vyučující mají titul Ing. s rozšiřujícím 

pedagogickým studiem (jedna vyučující momentálně stupuje – rozšiřuje si vzdělání o obor 

informatiky (Ostravská Univerzita) a jedna vyučující má vystudováno bakalářské studium. Tato 

vyučující bude muset být do budoucna nahrazena jiným pedagogem, který splňuje odbornou 

způsobilost dle zákona o pedagogických pracovnících. Výuka předmětů pedagogem, svým 

vzděláním zaměřeným na daný vyučovaný předmět (tzv. aprobovanost), je na velmi vysoké úrovni a 

dosahuje cca 90 %. Rezervy v aprobovanosti jsou v předmětech výchovného charakteru (praktické 

činnosti, výtvarná výchova, výchova ke zdraví) na II. stupni, kde ve škole chybí aprobovaný učitel 

těchto předmětů a tak tyto předměty vyučují učitelé prvního stupně nebo vyučující jiné aprobace.  

Vedoucí vychovatelka i vychovatelka školní družiny splňují požadované vzdělání.  

Asistentky pedagoga mají požadované vzdělání. 

 

Většina hlavních (profilových) vyučovacích předmětů je na škole vyučována aprobovaně. 



                       Základní  škola,  Kunovice , Červená cesta 853 
                                                                        okres Uherské Hradiště,  příspěvková organizace    

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2020-2021 

 

 

 

11 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a odborného rozvoje nepedagogických 

pracovníků:  

 

Tak jako každoročně je velký důraz kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků. 

Vzdělávací agentury a organizace nabízejí nepřeberné množství vzdělávacích akcí pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Zaměstnanci školy jsou o této nabídce informováni, sami 

mají možnost si vybrat a na vzdělávání se přihlásit. Škola jim pak vzdělávání plně hradí z příspěvku 

ze státního rozpočtu určeného na DVPP, případně z provozního rozpočtu školy. Prioritními oblastmi 

DVPP je vzdělávání žáků se spec. vzdělávacími potřebami, v oblasti využívání moderní didaktické 

(audiovizuální, interaktivní …) techniky, dále to jsou jazyky, pedagogika, osobnostní a sociální 

výchova, moderní metody v didaktice předmětů a v neposlední řadě i práce s výpočetní a 

komunikační technikou. Z evropských fondů je to především čtenářská, informační a finanční 

gramotnost a jazykové vzdělávání. Všichni zaměstnanci školy jsou proškolení v rámci používání 

výpočetní techniky a využívají výpočetní techniku ke každodenní práci. Troufám si říci, že je to již 

rutinní práce na počítači, komunikace prostřednictvím elektronické pošty a informační systém školy 

a využívání výpočetní, komunikační a prezentační techniky ve výuce. 

Do budoucna se škola bude v dalším vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřovat mimo jiné na 

moderní metody vyučování, používání audiovizuální techniky ve výuce, používání informačních 

technologií ve výuce, na ovládání a každodenní používání interaktivních tabulí a na inkluzi a 

společné vzdělávání. 

Proběhlá školení během školního roku: 

Většina pedagogických pracovníků školy (19) absolvovala školení „Efektivní učení žáka se 

speciálními vzdělávacími potřebami“ – vzdělávací agentura Descartes. Od září 2022 zřizujeme 

funkci koordinátora ICT. Tato paní učitelka se dále vzdělává (doplňuje si vzdělání) a současně 

absolvovala několik DVPP v této oblasti – „Rozvoj informatického myšlení u žáků, Zařazení 

robotiky a mikropočítačů do výuky, Revize RVP – práce s daty, základy informatiky, 

informační systémy, Základy algoritmizace a programování“. Další vyučující prošli školením: 

„Specifické poruchy učení v hodinách cizího jazyka“, „Jak jednoduše oživit klasickou 

prezentaci interaktivními prvky a zvýšit motivaci studentů“, „Buňka jako vysoce efektivní 

výrobní linka aneb metabolické děje v praxi“, Odboj a odpor proti komunistickému režimu 

Případ Světlana“. 

Všichni zaměstnanci školy (pedagogičtí i nepedagogičtí) prochází každé dva roky školením BOZP. 

Ačkoliv má škola dva vyškolené zdravotníky, kteří jsou potřeba při specializovaných akcích školy 

(školy v přírodě, lyžařský kurz apod.) prochází každé dva až tři roky povinně všichni pracovníci 
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školy „Školením první pomoci“.  Chceme tím předejít případným problémům při řešení školních 

úrazů. Pracovníci v kuchyni (kuchařky) prochází pravidelným školením týkající se například skladby 

jídelníčku, zdravé výživy, novým trendům ve vaření, ale také dodržování hygienických pravidel a 

postupů. 

 

2. Nepedagogičtí pracovníci: 
 

 

Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 

1. Uklízečka 1,0 ÚSO 

2. Uklízečka 1,0 ÚSO 

3. Uklízečka 1,0 ÚSO 

4. Školník 1,0 Střední 

5. Vedoucí ŠJ 1,0 SOU 

6. Vedoucí kuchařka 1,0 SOU 

7. Pomocná kuchařka 1,0 SOU 

8. Pomocná kuchařka 1,0 SOU 

9. Účetní školy 0,8 Střední 

 

 

 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 9 8,8 

Externí pracovníci 0 0 

Celkem 9 8,8 

 

 

 

Ve skladbě a počtu správních zaměstnanců se během roku nic nezměnilo.  

Úvazky u většiny správních zaměstnanců jsou částečně financovány z doplňkové činnosti (celkem 

cca 1,5 úvazku). Jedná se o vaření obědů pro cizí strávníky, úklid ploch po pronájmech školních 

prostor (tělocvična případně učebny), vedení účetnictví.  
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IV. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů 

stanovených vzdělávacími programy a podle 

poskytovaného stupně vzdělání včetně výsledků 

závěrečných zkoušek, maturitních zkoušek a 

absolutorií. 

 

 
1. Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: 

 

 

Celkem u 

zápisu 

Poprvé u 

zápisu 

Letošní počet 

odkladů 

 

Žáci přicházející 

po odkladu 

z minulého 

zápisu 

Celkem nastoupí 

do  

1. třídy 

19 11 5 8 14 

 

Během měsíce července a srpna se přihlásili ještě žáci z Ukrajiny.  

Do 1. třídy tak nastoupí 18 žáků. 

 

 

2. Stručné vyhodnocení naplňování cílů školního vzdělávacího programu: 
 

Cíle školního vzdělávacího programu se daří plnit. Výuka je v souladu s obecnými cíli a zásadami 

vzdělávání, přijatelným způsobem je nastavena vhodnost a přiměřenost stanovených cílů výuky k 

aktuálnímu stavu tříd. Vyučující respektují individuální vzdělávací potřeby žáků, stanovují konkrétní 

cíle ve výuce a je zajištěna návaznost probíraného učiva na předcházející témata. Škole se daří plnit 

dosahování klíčových kompetencí a očekávaných výstupů. V uplynulém školním roce se podařilo 

dohnat výpadky ve výuce, které byly způsobené virovou pandemií a zákazem osobní přítomnosti 

žáků ve škole. Stalo se tak díky flexibilnímu přístupu pedagogických pracovníků i díky zapojení 

školy do projektu na doučování žáků v rámci Národního plánu obnovy. Kontrola plnění cílů školního 

vzdělávacího programu byla průběžně po celý školní rok (hospitační činnost vedení školy, kontrola 

zápisů do třídních knih), na pedagogických radách, poradách a na metodických setkáních.  
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V rámci hodnocení výsledků vzdělávání žáků se na podzim 2021 naše škola zapojila do projektu 

Národní testování, které realizovala společnost SCIO. Jedná se o celorepublikové srovnávací 

testování pro žáky šestých tříd, ve kterém si prověří své znalosti z matematiky, českého jazyka a tzv. 

obecně studijní předpoklady (OSP). Jako škola jsme se v celkovém srovnání zařadili mezi 

republikový průměr, nicméně jeden žák 6. třídy získal ocenění za 2. nejlepší výsledek ve Zlínském 

kraji v testování českého jazyka a OSP a také dle znalostí se zařadil mezi nejlepší v republikovém 

srovnání. 

Na jaře 2021 byla naše škola (4. třída) zařazena do testování organizovaného Českou školní inspekcí 

v rámci mezinárodního srovnávacího testování žáků na "čtenářskou gramotnost" - PIRLS 2021. V 

ČR bylo otestováno 280 škol, 9300 žáků čtvrtých tříd. Na konci školního roku nám dorazily celkové 

výsledky. Třída jako celek se umístila nad průměrem a obsadila pěkné 115 místo. 

Jeden žák třídy v rámci celé ČR dosáhl v úspěšnosti téměř 90% a byl mezi nejlepšími! 

 

 

 

3. Žáci přijatí ke studiu na střední školu:  
 

 

Povinnou školní docházku ukončilo 29 žáků IX. třídy. Obecně se dá říci, že v přijetí žáků na 

maturitní i nematuritní obory a byli žáci úspěšní a téměř ve všech případech byli přijati na školu, 

kterou si vybrali a uvedli na prvním místě přihlášek. 

 

   

 

4. Hodnocení výsledků výchovného působení 
   

I v letošním školním musela škola řešit problémy s absencí. V mnoha případech škola využila 

zákonné možnosti a vyžaduje od rodičů také lékařské potvrzení o zameškané absenci. Ve dvou 

případech se škola obrátila na OPOD, kde musela řešit problémy s docházkou dětí do školy a nahlásit 

neomluvenou absenci. V jednom případě musela škola kontaktovat Policii ČR a OSPOD 

s podezřením na týrání žáka (v rodině). 
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5. Výchovné poradenství na škole 
 

Výchovná poradkyně školy koordinuje práci všech vyučujících a ve spolupráci s dysasistentem, 

logopedem, vyučujícími a rodiči vyhledává žáky s různým druhem postižení, vede evidenci žáků 

s vývojovými poruchami, metodicky vede učitele při přípravě IVP, koordinuje činnost dyslektického 

asistenta, ukládá všechny zprávy z psychologických vyšetření. Seznamuje pedagogické pracovníky 

školy se závěry zpráv, kteří z nich vycházejí při svém působení na žáky. Spolupracuje s třídními 

vyučujícími, ostatními vyučujícími a asistenty pedagoga při řešení problémů žáků, provádí 

poradenskou činnost pro žáky i rodiče, je v kontaktu s PPP, SVP apod.  

 

Výchovné poradenství na naší škole se zaměřuje na tyto oblasti:  

- Oblast profesní orientace 

- Řešení kázeňských přestupků a neomluvené absence 

- Sledování žáků s poruchami učení 

- Zapojení výchovného poradce do projektu „Vzdělávání pedagogických pracovníků 

zaměřené na kariérové poradenství“ 

 

V oblasti profesní orientace se zaměřujeme na včasnou informovanost rodičů a vycházejících žáků. 

Rodiče byli na začátku školního roku informování o konzultačním dnu výchovného poradce. Jsou 

informováni o studijních a učebních oborech a to prostřednictvím výchovného poradce, náborových 

pracovníků jednotlivých škol, burzy středních škol, prostřednictvím vydávaných brožur a 

informacemi na internetových stránkách školy. Příprava žáků pro volbu povolání je zařazena jako 

povinná součást do všech vzdělávacích programů pro základní vzdělávání, a to v podobě vybraných 

obsahových okruhů. Cílem je skutečnost, aby se žáci dověděli tolik informací, které je nutno brát při 

volbě povolání v úvahu a postupně si ujasnit směr, na který žák zaměří svoji pozornost a vědomí, 

aby v konečné fázi našel uplatnění a mohl smysluplně vykonávat svoji profesi. Důležitosti nabývá 

volba povolání v 9. ročníku, kdy žáci odevzdávají přihlášky na střední školy. Výchovný poradce 

spolupracuje s vyučujícími jednotlivých předmětů v oblasti volby povolání. V tematických plánech 

je upřesněno, kdy a jakým způsobem se jednotliví vyučující na toto téma zaměří. Příprava na volbu 

povolání se orientuje i do nižších ročníků, kdy do jednotlivých předmětů (zvláště občanská výchova / 

výchova k občanství, rodinná výchova, pracovní činnosti apod.) jsou v tematickém plánu zahrnuty 

oblasti z volby povolání. Vycházející žáci byli informováni o nabízených možnostech dalšího 

vzdělávání (nástěnka, pohovory, setkání se zástupci škol).  
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Průběžně jsou všichni žáci seznamováni se všemi informacemi týkající se volby povolání pomocí 

nástěnek, letáků, brožur a neustálým kontaktem s výchovným poradcem. 

Před vyplněním přihlášek dostali rodiče od školy podrobné písemné informace – „průvodce 

podáváním přihlášek“. Zde byli informováni o systému přihlašování na střední školy, zápisových 

lístcích, termínech apod. Přihlášky na střední školy a zápisové lístky rodičům vytiskla škola. 

Rodičům a žákům tak odpadly starosti se správným vyplněním přihlášky. 

 

Výchovný poradce školy aktivně spolupracuje s vedením školy při řešení vážných kázeňských 

přestupků, absence a jiných problémů. Podílí se na jejich řešení a výchovném opatření. 

Přetrvávajícím problémem je vandalismus, kdy je ale velmi obtížné způsobenou škodu prokázat a 

pachatele usvědčit. Velmi dobrá je spolupráce s Odborem sociálně právní ochrany dětí v Uherském 

Hradišti a Komisí pro práci s rodinou a dětmi v Kunovicích, kam předáváme některé případy 

k projednání. 

Během školního roku proběhlo několik výchovných komisí, které se týkali neomluvené absence a 

chování žáků. Několikrát škola kontaktovala OSPOD Uherské Hradiště. 

 

 

6. Údaje o prevenci sociálně patologických jevů, rizikového chování a zajištění 

podpory žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, nadaných, 

mimořádně nadaných a s nárokem na poskytování jazykové přípravy: 

 
Žáci se speciálně vzdělávacími potřebami 

 

V tomto školním roce bylo zaevidováno celkem 51 žáků s doporučením z PPP nebo SPC pro 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami - podpůrná opatření 1. – 3. stupně. U sedmi 

žáků pracoval asistent pedagoga (celkem ve škole pracovalo s žáky 5 asistentek pedagoga, tam kde 

jsou ve třídě 2 žáci, kteří vyžadují asistenci, pracuje pro oba jedna asistentka tzv. sdílená). 

O problematiku integrovaných dětí, ale i žáků, na které se již režim integrace v současné době 

nevztahuje, se ve škole stará speciální pedagog společně s výchovným poradcem. Spolupracují 

s rodiči a s třídními učiteli při vyhledávání žáků s různým druhem postižení, spolupracují 

s pedagogicko-psychologickou poradnou a speciálně pedagogickým centrem, kam je následně 

posílají na vyšetření. Vedou evidenci žáků s poruchami učení, ukládají všechny zprávy 

z psychologických vyšetření. Následně seznamují vyučující se závěry zpráv a ti pak z nich vychází 

při svém působení na žáky. Dávají také učitelům různá doporučení a rady jak působit na žáky 

s daným postižení, jak s nimi pracovat, možnosti zohlednění apod.  
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Někteří integrovaní žáci mají sestavený individuální vzdělávací plán a v rámci podpůrných opatření 

mají individuální pedagogickou péči (pedagogická intervence, nebo speciálně pedagogická péče) nad 

rámec výuky. Zde se zaměřují na eliminaci poruch učení.  

 

Prevence sociálně patologických jevů 

 

Školní preventivní strategie ZŠ Kunovice stanovuje základní strategii v prevenci sociálně 

patologických jevů ve škole, stanoví hlavní cíle školy v této oblasti a popisuje metody a formy, 

jakými je těchto cílů dosahováno. Vychází z Metodického doporučení k primární prevenci 

rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve škole a školských zařízeních a Metodického pokynu 

k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních. Dále z Rámcového konceptu MŠMT 

Rizikové chování ve školním prostředí. Tato strategie je součástí Školního vzdělávacího programu, 

který vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

  

Primární prevence sociálně patologických jevů u žáků je zaměřena na: 

a) předcházení zejména následujícím rizikovým jevům v chování žáků: 

 záškoláctví 

 šikana, rasismus, xenofobie, vandalismus, kriminalita, delikvence 

 užívání návykových látek (tabák, alkohol, omamné a psychotropní látky) 

 onemocnění HIV/AIDS a dalšími infekčními nemocemi souvisejícími s užíváním 

návykových látek 

 závislost na politickém a náboženském extremismu 

 netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling) 

b) rozpoznání a zajištění včasné intervence zejména v případech: 

 domácího násilí 

 týrání a zneužívání dětí (vč. sexuálního zneužívání) 

 ohrožování mravní výchovy mládeže 

 poruch příjmu potravy (mentální bulimie, mentální anorexie) 

  

Dlouhodobé cíle primární prevence na naší škole: 

 Výchova žáků ke zdravému životnímu stylu 

 Osvojení si pozitivního sociálního chování 

 Vedení žáků k vyhraněnému negativnímu vztahu k návykovým látkám 

 Vedení žáků k samostatným správným rozhodnutím a řešení problémů 
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 Vedení žáků k odpovědnosti za své vlastní chování 

  

Krátkodobé cíle primární prevence na naší škole: 

 Zapojení žáků do tvorby zdravého prostředí a zdravých životních podmínek 

 Zapojení žáků do aktivního vytváření příznivého klimatu na škole 

 Pomoc dětem při řešení jejich problémů 

 

 

Již od počátku školní docházky je nutné u žáků vypěstovat smysl pro dodržování zásad zdravého 

životního stylu a sebeúcty. Cílem je, aby si žáci vážili svého zdraví jako nejvyšší hodnoty, o což se 

snaží vyučující již na prvním stupni. Mnohem ohroženějšími se děti stávají na druhém stupni ZŠ, ať 

už pod vlivem starších kamarádů, vrstevníků, či vlivem okolního prostředí. V oblasti primární 

prevence se snažíme v koordinaci se všemi vyučujícími působit na děti od první třídy.  

 

Na druhém stupni se problematika týká hlavně výuky v občanské výchově, rodinné výchově, 

přírodopisu a chemii. Na prvním stupni navazujeme zejména v hodinách prvouky na výchovu dětí 

z rodiny a mateřské školy. Děti jsou vedeny k osvojení zásad zdravého životního stylu. Ve škole jsou 

nabádáni ke smysluplnému trávení volného času. Volný čas mohou trávit ve školní klubovně a 

mnoha kroužcích školního klubu.  

Šikana je dalším velmi negativním jevem, který se objevuje v různých formách a projevech, nejenom 

o přestávkách. Důslednou prací všech vyučujících a zaměstnanců školy se ji snažíme co nejvíce 

zabránit. Drobné začínající pokusy šikany jsme včas vyřešili.  

V přízemí školy je umístěna nástěnka sloužící informacím z oblasti výchovného poradenství a 

primární prevence. Jsou na ní informace pro děti, které se dostanou do situace, že jsou šikanované, 

na koho se obrátit s prosbou o pomoc ve škole, případně na bezplatnou pražskou linku bezpečí.  

Děti se mohou svěřit se svým problémem (i anonymně), stačí na lísteček napsat, jaký mají problém a 

vhodí ho do schránky důvěry, která je umístěná u sborovny. Vedení školy s metodikem prevence se 

následně snaží problém řešit. Tento rok se nemusel řešit žádný takový problém. 

Zejména s děvčaty jsme se věnovali prevenci v oblasti mentální anorexie a bulimie. Děvčata si sama 

přinesla materiály, takže se vhodně využívaly různé časopisy i jiné tiskoviny a videa.  

Ve všech ročnících v rámci výuky vyučující hovoří s dětmi o nebezpečných důsledcích kouření, 

alkoholismu, zneužívání drog. Výuka bývá doplněna použitím videa, neformálními besedami se 

žáky, anketami. Protidrogovou problematiku jsme mimo jiné využili v hodinách výtvarné a rodinné 
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výchovy, kde děti navrhovaly plakáty zaměřené proti kouření a drogám. S drogami jsme se na škole 

nesetkali. Ani alkohol se v průběhu školního roku neobjevil.  

 

Již o mnoho menším problémem, se kterým se škola minulý i tento rok potýkala, jsou projevy 

vandalismu, kdy žáci úmyslně ničí majetek školy, i majetek svých spolužáků. 

 

Problematika rasismu a xenofobie je jednou z důležitých oblastí výchovného působení. Školu 

navštěvují 2 žáci vietnamské národnosti a cca 20 žáků romské národnosti. Vztahy mezi žáky a 

romskými žáky jsou většinou bezproblémové, nezaznamenali jsme projevy rasismu, ani projevy 

agresivity. Problémy, které má škola s romskými žáky se týká většinou pouze docházky do školy 

(velmi častá absence), minimální, nebo žádná příprava do školy a nenošení pomůcek na vyučování.  

 

Ve třech případech jsme museli v letošním školním roce řešit záškoláctví. Situace byla řešena 

okamžitě, zákonní zástupci byli informováni, pozváni do školy. Tam, kde se situace opakovala, byla 

věc předána Odboru sociálních služeb a věcí v Uherském Hradišti.  

 

 

Preventivní  programy – akce, které proběhly ve školním roce 

 

6. 10. 2021  DOPRAVNÍ VÝCHOVA  

zúčastnění: 4. třída – 13 žáků 

 
 

15.11., 16.11., 18.11., 22.11., 23.11.2021  PROJEKTOVÝ DEN – KYBERBEPEČNOST + 

SOCIÁLNÍ SÍTĚ 

zúčastnění: 15. 11. 2021 –  třída 7. B – 13 žáků 

                       16. 11. 2021 –  třída 7. A – 13 žáků 

                       18. 11. 2021 –  6. třída – 20 žáků   

                       22. 11. 2021 –  8. třída – 15 žáků     

                       23. 11. 2021 –  5.  třída – 21 žáků     

 

1. 12. 2021 ŠKOLENÍ PRVNÍ POMOCI  

Zúčastnění: učitelé a zaměstnanci školy 

 

24. 2.  2022  ZDRAVÉ STRAVOVÁNÍ  

zúčastnění:   družina – 35 žáků  

 

3. 3. 2022  POMOC  PRO  UKRAJINU  

zúčastnění: celá škola 
 

 

13. 5. 2022, 16. 5. 2022  NÍZKOPRAHOVÝ KLUB TULIP  

zúčastnění:     13. 5. 2022 –  6. třída – 20 žáků 

                        13. 5. 2022 – 7. A – 15 žáků 
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                        13. 5. 2022 –   7. B – 15 žáků 

                        16. 5. 2022 - 8. třída – 23 žáků     

                        16. 5. 2022 - 9.  třída – 25 žáků     

 

18. 5. 2022  NAŠE TŘÍDA – NAŠE PARTA  

zúčastnění: 7.B. třída – 16 žáků 

                    8. třída – 26 žáků 

 

30. 5. 2022  DOPRAVNÍ HŘIŠTĚ  

zúčastnění: 4. třída – 15 žáků 

 

14. 6. 2022  PŘÍZRAKY ULICE – výchovný koncert  

zúčastnění: 5. třída – 26 žáků 

 

Podpora žáků nadaných, mimořádně nadaných  

 

Škola poskytuje nadaným žákům prostor pro další rozvoj jejich nadání několika způsoby. Základem 

je individuální přístup vyučujícího v rámci výuky každého předmětu, který by měl žáka vhodně 

motivovat a vést k rozvoji jeho mimořádných schopností. 

Pedagogové pozitivně motivují nadané žáky k účasti v různých soutěžích a olympiádách, dostávají 

rovněž prostor k individuální přípravě na tyto soutěže. Žáci školy se pod vedením svých pedagogů 

pravidelně zapojují do různých soutěží, olympiád, přehlídek a projektů.  

Metody výuky:  

• obohacení dílčích výstupů školního vzdělávacího programu nad rámec učiva vyučovacích předmětů 

a oblastí ŠVP pro nadané a mimořádně nadané žáky,  

• využívání individuální a skupinové projektové práce, stáže na odborných pracovištích na podporu 

rozvoje vědomostí a dovedností, včetně praktických dovedností nadaných žáků,  

• povzbuzovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma 

vzdělávání nabízí,  

• pestrá a podnětná výuka, která umožňuje velkou aktivitu, samostatnost a činorodost (nabídka 

nestandardních problémových úloh),  

• respektování pracovního tempa a zájmů žáka,  

• podpora hledání dalších možných postupů řešení problémů,  

• napomáhání osobnostnímu rozvoji těchto žáků, zapojovat je do kolektivních činností, vést je k 

rovnému přístupu k méně nadaným spolužákům, k toleranci, ochotě pomáhat slabším  

• prohloubení učiva, rozšíření a obohacení o další informace,  

• zadávání specifických úkolů, projektů (na složitější a abstraktnější úrovni). 
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Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem  

 

Žáci cizinci, kteří jsou vzděláváni na naší škole, jsou zařazeni do ročníku, jemuž odpovídají věkem s 

přihlédnutím k dosavadnímu průběhu vzdělávání, resp. k jazykové vybavenosti žáka. Probíhá 

orientační diagnostika jazykových schopností a dle potřeby je sestaven PLPP s pedagogickou 

intervencí zaměřenou na český jazyk, či IVP žáka, který je vytvořen na základě doporučení 

školského poradenského zařízení, jehož cílem je pojmenovat všechny oblasti, v nichž daný žák 

potřebuje intenzivně rozvíjet své jazykové dovednosti a stanovit cíle, jichž by měl žák ve 

vymezených oblastech dosáhnout. Žáci cizinci jsou integrováni do českého prostředí s ohledem na 

jejich původ, který mohou prezentovat ve vybraných třídních a celoškolních projektech i běžné 

výuce. Žákům s odlišným mateřským jazykem nabízíme individuální doučování, které realizují 

pedagogové v rámci našeho zapojení do výzvy „Šablony“ a z prostředků na doučování z Národního 

plánu obnovy. Žáci, kteří to potřebují a projevili zájem jsou také zapojeni do online výuky jazyka na 

„určené základní škole pro jazykovou přípravu cizinců“, kde se jim věnuje zkušený jazykář 

(Základní škola UNESCO Uherské Hradiště). 

 

 

7. Environmentální výchova ve škole 
 

Ekologická výchova má u nás již několikaletou tradici. Je to už více než 25 let, kdy děti poprvé 

začaly sbírat papír po domácnostech a firmách v našem městě. Garáže a domácnosti se tak začaly 

plnit a děti po vyučování papír třídily, aby jej pak ve vyhlášený den odevzdaly ve škole. Tradice se 

sběrem papíru a jeho tříděním v naší škole zůstala. Samozřejmě, že za svoji snahu děti dostanou také 

sladkou odměnu. Důležité však je, že se děti tímto způsobem učí třídit odpad a my můžeme šířit 

ekologickou osvětu mezi žáky. Jsme rádi, že mnoho našich spoluobčanů papír pro děti třídí a 

mnohdy už se ptají, kdy opět budeme papír sbírat. 

 

Naše škola je zapojena do ekologického projektu Recyklohraní. Je to školní recyklační program, 

který si klade za cíl realizaci zpětného odběru baterií - letos jsme sesbírali 20kg baterií, akumulátorů 

a elektrozařízení spojený s osvětovou činností v problematice nakládání s odpady ve školských 

zařízení v České republice.   

Školy zapojené do tohoto projektu budou za sběr baterií a elektrozařízení do připravených nádob 

získávat body, které si budou moci ve speciálním internetovém obchodě směnit za zajímavé odměny 

dle katalogu. Další body budou moci školy získat za zodpovězení otázek případně splnění rozličných 
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úkolů týkající se odpadové problematiky. V nabídce katalogu jsou odměny charakteru školních 

pomůcek, vstupenek do naučných či zábavných parků, sportovního náčiní, praktické elektroniky.  

Školní recyklační program umožní deklarovat školám jejich ekologické myšlení a zároveň podpoří 

vnímání potřeby správného nakládání s odpady u žáků škol.  

 

Nevzpomněli jsme úplně všechny aktivity školy, které se týkají ekologické výchovy. Naší snahou je 

především u žáků vzbudit a podporovat šetrný vztah k přírodě, krajině a jejím přírodním i kulturním 

hodnotám. Jistě se nám i našemu městu investice do žáků v budoucnu vrátí. 

 

 

 

 

8. Soutěže a přehlídky, kterých se zúčastnili žáci naší školy ve školním roce: 
 

Žáci školy se během školního roku zúčastňují mnoha soutěží, olympiád, přehlídek a vystoupení 

z oblastí vědomostních, sportovních, kulturních a jiných. 

Je to například „Geologická olympiáda, Biologická olympiáda, Pythagoriáda, Matematická olympiád 

a sportovní soutěže jako Atletický čtyřboj, Šplhoun apod. 

 

 

 

9. Údaje o významných školních a mimoškolních aktivitách 
 
 

Základní škola se snaží působit na žáky nejen v době vyučování, ale i v době mimo vyučování. Za 

tímto účelem organizuje mnohé školní i mimoškolní akce, které rozšiřují všeobecný rozhled žáků, 

zlepšují jejich fyzickou a psychickou odolnost, rozvíjejí vědomosti a dovednosti žáků a zlepšují 

kamarádské vztahy a atmosféru školy. Zúčastnili a zorganizovali jsme s žáky školy mnoha 

kulturních, společenských, sportovních, ekologických, uměleckých a jiných akcí místního ale i 

regionálního charakteru. Jsou to akce jako například: předplatné pro cca 40 žáků do Slováckého 

divadla, školní Exkurze (Sklárny Květná, Papírny Velké Losiny, Elektrárna Dlouhé stráně a 

Dukovany, Koncentrační tábor Osvětim, Krakov, Wieliczka, ZOO Lešná, Praha, Luhačovice, Noc 

s Andersenem, Lyžařský kurz apod.). 

 

 

Česko sportuje – sazka Olympijský víceboj 

V letošním školním roce se naše škola opět zapojila do celostátního projektu Sazka Olympijský 

víceboj. Prostřednictvím tohoto projektu, jehož součástí jsou disciplíny Sazka Olympijského 
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víceboje a Odznaku Všestrannosti Olympijských Vítězů, podporují Český olympijský výbor a Sazka 

sportování dětí. Sazka Olympijský víceboj se soustřeďuje na rozvoj pohybu všech dětí. Jeho hlavním 

cílem není soutěžit o nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co 

nejvíce žáků na základních školách a nižších stupních šestiletých nebo osmiletých gymnázií do osmi 

měřitelných disciplín a zároveň je motivovat k tomu, aby sportovali i ve svém volném čase. Každé 

dítě si může najít sporty, které mu nejvíc půjdou. Po splnění všech osmi disciplín totiž žáci dostanou 

sportovní vysvědčení – unikátní analýzu pohybových schopností. Ta dětem ukáže, pro které sporty 

mají největší předpoklady, jak je mohou rozvíjet a také kde se sportům ve svém okolí mohou 

věnovat. Pro žáky, kteří sportovní vysvědčení získají, bude po splnění všech disciplín připraveno 

nadstavbové vysvědčení s analýzou zlepšení a doporučeními pro trénink. 

 

 

 

10.  Školní družina 
 

 

I školní družina vyučuje dle vlastního školního vzdělávacího programu. Školní vzdělávací program 

školní družiny je vytvořen na jeden vzdělávací cyklus 5 let (1. – 5. ročník) a navazuje na ŠVP 

základní školy. 

Výchovná práce s dětmi ve školní družině je odlišná od organizace vzdělávání ve škole, proto při její 

realizaci uplatňují vychovatelky požadavky pedagogiky volného času: požadavek pedagogického 

ovlivňování volného času, dobrovolnosti, zajímavosti a zájmové aktivity, citlivosti a prostoru 

k realizaci. Hlavním posláním školní družiny je kvalitní zájmová činnost, rekreace a odpočinek dětí. 

Školní družina sídlí v 1. patře přístavby z roku 1983, navazující na budovu školy. V přízemí je 

situovaná školní jídelna. Kapacita ŠD je 60 dětí. O letních prázdninách 2016 byly prostory družiny 

zcela zrekonstruovány a vybaveny novým nábytkem. Pro provoz ŠD jsou určeny 2 velké místnosti 

jako herny a klubovna na společenské akce. ŠD dále využívá přilehlé školní hřiště a tělocvičnu školy. 

Součástí prostor je kabinet pro vychovatelky a sklad pomůcek. Materiální zabezpečení ŠD je na 

nadstandardní úrovni. Provoz školní družiny je každý vyučovací den od 6.30 do 8.00 hodin a od 

11.40 do 16.00 hodin.  V letošním roce byl z dotace MPSV provoz ŠD o jednu hodinu navýšen (od 

6.00 do 8.00 a od 11.40 do 16.30 hodin). 

Školní družina tvoří ve dnech školního vyučování mezistupeň mezi výukou ve škole a výchovou 

v rodině, není pokračováním vyučování a má svá specifika. Činnosti ve školní družině jsou 

pravidelné (odpočinkové a rekreační), zájmové a vzdělávací. Dále příležitostné s nabídkou 

spontánních aktivit, které tvoří děti ve spolupráci s vychovatelkou. Vychovatelka přitom respektuje 
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zájmy, potřeby a věkové zvláštnosti dětí, uplatňuje individuální přístup, dbá o zdraví a bezpečnost 

dětí. Výchovně-vzdělávací činnost školní družiny vyžaduje úzkou spolupráci s učiteli, vedením školy 

a hlavně s rodiči. 

V letošním školním roce bylo ve školní družině zapsáno v průměru (během školního roku se počet 

dětí mění) 40 dětí 1. stupně. Oddělení jsou smíšená, rodinného typu. Výchovně-vzdělávací činnost 

řídí 2 kvalifikované vychovatelky. Při školní družině pracují dva výtvarné kroužky, kroužek 

dramatický a kroužek počítačový. Tyto kroužky navštěvují i děti, které nejsou zapsány do školní 

družiny, nebo navštěvují družinu nepravidelně.  

 

 

 

 

11.  Školní klub  
 

Při základní škole je zřízen školní klub, který je určen hlavně pro žáky 2. stupně školy. Jeho hlavní 

náplní je nabídnout žákům smysluplně trávit volný čas. Vyučující školy, vychovatelky školní družiny 

a případně další zaměstnanci tak vedou různé druhy zájmových kroužků. Kroužky jsou pro žáky 

školy zdarma.  

Pro žáky školy je otevřena školní klubovna. Zde mohou žáci trávit svůj volný čas před odpoledním 

vyučováním a po vyučování, kdy čekají na autobus. Je to další služba pro žáky školy, kteří se jinak 

v tuto dobu nemají kde uchýlit. Od tohoto kroku si slibujeme i zlepšení situace v prevenci sociálně 

patologických jevů – kouření, vandalismus, šikana apod. - v tuto dobu se nám jeví situace jako velmi 

riziková. Klubovna je moderně zařízena – nábytek, hry, počítače, knížky, televizor s DVD, stolní 

fotbal apod. 

 

 

 

Nabídka zájmových kroužků školního klubu: 

  

Nabídka kroužků školního klubu je pestrá a vychází z personálních a technických možností školy. 

Celá nabídka je uvedena výše v kapitole „zájmové útvary“. 
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V. Spolupráce s rodiči 
 

Spolupráce s rodiči žáků se neustále rozvíjí a škola je rodičům otevřená. Škola má ve školním řádu, 

že ji mohou rodiče žáků navštívit kdykoliv a po vzájemné domluvě s vyučujícím mají také možnost 

zúčastnit se vyučování. Rodiče dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím 

jednotného informačního systému EDOOKIT, případně žákovských knížek, na třídních schůzkách, 

konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky dle přání rodičů (zák. zástupců). Pro rodiče a 

veřejnost škola pořádá Den otevřených dveří a školní akademii, případně v době Velikonoc a Vánoc 

dílničky apod. 

O provozu školy, akcích školy, termínech prázdnin, termínech třídních schůzek a mnoha dalších 

informacích jsou rodiče informováni prostřednictvím informačního bulletinu, který škola každoročně 

na začátku školního roku pro rodiče tiskne. Další informace jsou k dispozici na internetových 

stránkách školy (www.zskunovice.cz), které jsou pravidelně aktualizovány většinou vyučujících. 

Zástupci rodičů žáků jednotlivých tříd tvoří Sdružení rodičů při základní škole, které se schází 

přibližně 4 x za školní rok, popř. dle potřeby. Sdružení rodičů je vedením školy informováno o 

činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji. Rodiče se též vyjadřují 

k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy dětí.    

Na základě Školského zákona zřizuje zřizovatel Školskou radu. Ve Školské radě zastupují školu 2 

členové zvolení pedagogickými pracovníky školy, 2 členové z řad rodičů a 2 jmenovaní 

zřizovatelem. 

  

 

VI. Spolupráce se zřizovatelem 
 
 

Zřizovatel školy se intenzivně zajímá o dění ve škole. Ředitel školy je zván na zasedání 

zastupitelstva případně rady města vždy, kdy se projednává problematika základních škol. 

Spolupráce v oblasti financování odpovídá možnostem zřizovatele, ačkoliv tlak ze strany vedení 

školy je veden směrem k navýšení provozního rozpočtu a k větším investicím ze strany zřizovatele. 
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VII. Spolupráce s organizacemi, odbory a dalšími 

partnery 
 

   

Škola při své činnosti spolupracuje s různými organizacemi a institucemi, které ji ve své činnosti 

pomáhají.  Je to například Pedagogicko psychologická poradna v Uherském Hradišti, kde 

spolupracujeme v případě integrovaných žáků se specifickými poruchami učení. Dále jsou to 

organizace SPC Zlín, HELP, SVP Zlín.  

Dále škola spolupracuje s Policií ČR, Hasičským záchranným sborem UH a dalšími organizacemi, 

které škole nabízí preventivní, kulturní, vzdělávací a další programy. 

 

Vedení školy spolupracuje s odborovou organizací pracující ve škole, vnímá a řeší její připomínky 

a návrhy ke zlepšení činnosti školy. 

 

 

 

VIII. Spolupráce s mateřskou školou 
 

Spolupráce školy s mateřskou školou je na velmi dobré úrovni. Žáci školy navštěvují mateřskou 

školu a budoucí prvňáčci navštěvují školu. Učitelky mateřské školy jsou přítomny u zápisu do první 

třídy. V mateřské škole je umístěna informační nástěnky, kde škola informuje rodiče budoucích 

prvňáčků o činnosti ve škole.  

  

 

 

 

 

IX. Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 
 

 

Základní škola během školního roku neslouží pouze žákům školy, ale i široké veřejnosti. Největší 

službou pro veřejnost je vaření obědů, kdy jsme tuto činnost v letošním školním roce rozšířili i na 

prázdniny (mimo dovolenou). Další službou pro veřejnost je pronajímání prostor školy (tělocvična, 

hřiště, učebny). Prostory školy tak využívají jak organizace z Kunovic (Orel, Sokol) tak i například 

Letecké učiliště, Soukromé gymnázium, střední odborná škola a jazyková škola s právem  státní 

jazykové zkoušky, s.r.o.. 
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Škola se snaží prezentovat příspěvky do časopisu města Kunovjan, kam píší své články učitelé, žáci a 

vedení školy. Informují zde rodiče a širokou veřejnost o novinkách ze života školy, o školních akcích 

a informují o činnosti školy apod.  

Jako škola se zúčastníme během roku mnoha akci, soutěží a přehlídek organizovaných jak 

zřizovatelem, tak jinými školami, organizacemi a spolky. 

 

 

 

 

X. Rozbor školních úrazů 
 

Zpráva o školních úrazech ve školním roce: 

 

Ve školním roce je zaevidováno 7 školních úrazů. Z toho se 4 staly při tělesné výchově a 3 během 

přestávky. Žádný z úrazů nebyl vážný. 

 

 

 

 

 

XI. Údaje o kontrolách a výsledcích inspekčních činností. 
 

 

Ve škole proběhla veřejnoprávní finanční kontrola zřizovatele, která konstatovala, že škola vede 

příslušnou finanční dokumentaci pečlivě, s poskytnutými finančními prostředky nakládá hospodárně 

a účelně, vnitřní směrnice jsou průběžně aktualizovány a k porušení právních předpisů v organizaci 

nedošlo. 

V průběhu roku bývají pravidelné kontroly ze strany zdravotních pojišťoven, Okresní správou 

sociálního zabezpečení, Krajskou hygienickou stanicí ve Zlíně. Při těchto kontrolách nebylo 

zjištěno žádné závažné pochybení. 
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XII. Vlastní sebehodnocení školy 
 

 

Co se nám za uplynulý školní rok povedlo, jak jsme si vedli ve srovnání s 

jinými, co plánujeme do budoucna. 

 

 

Škola se opět za uplynulý rok měnila k lepšímu i po stránce technické a materiální. Neustále 

probíhají modernizace a opravy školy. Kompletně jsme zrekonstruovali sociální zařízení u školní 

jídelny a během hlavních prázdnin jsme zrekonstruovali školní kotelnu.  

Po stránce technického vybavení školy (třídy a odborné učebny) se již několikátým rokem snažíme 

zaměřit na vybavení výpočetní technikou a na interaktivitu. V loňském roce jsme objednali nové 

interaktivní panely do dvou tříd, v letošním roce do další třídy a nakoupili jsme další notebooky – 

v rámci projektu „Národního plánu obnovy – učební pomůcky pro rozvoj informatického myšlení a 

digitální kompetence a prevence digitální propasti. Notebooky jsou primárně určeny k zápůjčkám pro 

žáky, kteří tuto techniku nemají. Dále jsme zakoupili z tohoto projektu robotické stavebnice a 

tablety. Tyto pomůcky jsou určeny do hodin a speciálně do hodin informatiky, kde změnou ŠVP od 

příštího roku rozšiřujeme hodiny informatiky počínaje čtvrtým ročníkem do všech ročníků.   

 

Plány do budoucna: 

PO stránce technické plánujeme do budoucna následující akce, které jsou pro kvalitní chod školy 

nezbytné: 

 Školního hřiště 

Školní hřiště již neodpovídá požadavkům dnešní doby a požadavkům na bezpečnou a 

bezproblémovou výuku. Nechali jsme si vypracovat kompletní studii na celkovou 

rekonstrukci školního sportoviště, kterou předložíme zřizovateli k diskusi a žádosti o 

realizaci. 

 Školní jídelna 

Školní jídelna je v průběhu času neustále modernizována a doplňována o zařízení a 

vybavení nutné k chodu školní jídelny (konvektomat, kotle, nerezový nábytek apod.). Do 

budoucna je ale potřeba modernizovat i prostory školní kuchyně s nutnou rekonstrukcí – 

dlažba, obklady, vodo, topo, elektroinstalace, vzduchotechnika apod. 

 Školní domeček (původně mateřská škola, později byt školníka) 

Škola má vypracovanou studii, která by tento starý objekt začlenila do prostor školy a 

vybudovala z něho zázemí pro školní i mimoškolní činnost. 
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XIII. Materiální, technické a ekonomické zabezpečení 

provozu školy  
 

Po stránce technické, prošla škola během uplynulého školního roku opět změnami, které jsou již 

popsány výše (družina, jídelna, třídy, chodby). Některé prostory školy byly nově vymalovány, 

opraveny omítky, byly provedeny drobné opravy na majetku školy – dveře, zárubně, odpady a svody 

dešťové vody, apod.   

Škola při svém provozu musí každodenně řešit problémy vyplývajícími ze stáří školní budovy – 

problémy se starou elektroinstalací, problémy s rozvody vody a topení, problémy s odpady, 

podlahami apod. Po technické a materiální stránce škola prodělává neustálou obměnu, která je 

omezena pouze provozním rozpočtem školy. V uplynulém školním roce jsme opět pokračovali v 

obměně zářivkového osvětlení ve třídách a na chodbách školy. Nezapomínáme ani na nové učebnice, 

učební pomůcky, výpočetní techniku, připojení školy k internetu apod. 

Po stránce ekonomické je provoz školy zabezpečen provozním a mzdovým rozpočtem.   

 
 

 

 

XIV. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech 

financovaných z cizích zdrojů. 
 

Škola byla a je postupně zapojena do projektů  „Operačního programu Výzkum, vývoj a 

vzdělávání“ – Šablony I., II. a III. V současné době realizujeme projekt šablony III, kde jsme 

v letošním roce získali dotaci ve výši cca 484.000.- Kč Dotace jsou využity na plat školního 

asistenta, školní projektové dny, doučování žáků ohrožených školním neúspěchem apod. Aktivity 

projektu jsou vždy na dva roky. 
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XIV. Zpráva o hospodaření k  31.12. 2021 
 

 

 

Osnova:   

 

 

1. Úvod 

  2. Druhy finančních prostředků 

3. Čerpání provozního příspěvku 

4. Čerpání státní dotace 

5. Doplňková činnost 

6. Pořízené investice 

7. Hlavní činnost 

8. Hospodaření ve fondech 

9. Zhodnocení kontrol 

                  10. Závěr 

 

 

 

 

 

 

1. Úvod 

 

Základní škola Kunovice, Červená cesta 853 vznikla jako příspěvková organizace od 1.1.2003, Tím 

se stala samostatným právním subjektem, jejímž zřizovatelem je Město Kunovice. 

 

 

 

 

 

2. Druhy finančních prostředků 

 

 

Hospodaření příspěvkové organizace se řídí finančním plánem a peněžními prostředky získanými 

vlastní činností.  
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Základní škola získává finanční prostředky do svého rozpočtu ze tří zdrojů: 

 

 

 

 

1. Kraj – přímé neinvestiční výdaje – jsou přidělovány na zajištění hlavní činnosti. Jde o 

účelové prostředky na platy, odvody zákonného pojištění, na pracovní pomůcky a další 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Výše rozpočtu se řídí metodickým doporučením 

MŠMT. Na rok 2021 byly v  schváleny celkem  přímé NIV ve výši  18 198 305,00 Kč na 

limit počtu zaměstnanců 27,30.  

 

 

2. Město Kunovice (zřizovatel) – provozní prostředky – tento příspěvek je určen k úhradě 

nákladů souvisejících s její hlavní činností, včetně nákladů neinvestiční povahy na opravy a 

údržbu majetku města ve správě organizace.  

 

Na rok 2021  byl schválen příspěvek na provoz ve výši  2 300 000 Kč, usnesením 

zastupitelstva č. 237/XII./2020, dne 10. prosince 2020. 

 

 

3. Doplňková činnost – pokud příspěvková organizace vytváří ve své doplňkové činnosti zisk, 

může jej použít jen ve prospěch své hlavní činnosti. Příjmy z této činnosti jsou hlavně 

z hostinské činnosti (vaření pro cizí strávníky) a pronájmu nebytových prostor. 

 

 

 

 

 

 

3. Čerpání provozního příspěvku  

 

 

 

Na rok 2021 byl schválen provozní příspěvek ve výši 2 300 000 Kč. K 31.12.2021 byla na účet 

základní školy připsána plná  výše  příspěvku, tj. 2 300 000 Kč. Celkem tato částka byla proúčtována 

do výnosů a byla k 31. 12. 2021  čerpána na  89,29%.   
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Čerpání provozního příspěvku od zřizovatele - Města Kunovice, okres Uh.Hradiště 

 

 

 

 Název 

Rozpočet roční 
Skutečnost 
čerpání 

%  plnění 2021   k 31.12.2021 

501 Spotřebované nákupy   409 000  Kč 
 
           181 461 Kč 44,37% 

502,503 Spotřeba energií                 680 000 Kč 753 487  Kč          108,07% 

504 Čipy                     2 000 Kč 2 090  Kč 100,05% 

511 Opravy a udržování 383 000 Kč 374 184  Kč 97,70% 

512 Cestovné   13 000 Kč 5 066  Kč           38,97% 

513 Náklady na reprezentaci 2 000 Kč 865  Kč            43,25% 

518 Služby   199 000 Kč 172 576  Kč   86,72% 

542,549 
Daně a poplatky, jiné ostatní 
náklady, vyrovnání DPH  62 000 Kč              61 300 Kč 98,87% 

551 Odpisy  350 000  Kč           363 698  Kč 103,91% 

558 DDHM,DDNM  200 000 Kč 289 274  Kč 144,64% 

    557 Odpis pohledávek 0  Kč 0  Kč 0% 

Celkem     2 300 000 Kč         2 204 001 Kč 89,29% 

 

Zůstatek                                                                                   +    95 999 Kč 

 

 

 

Vysvětlení jednotlivých položek provozního rozpočtu 
 

 

účet  501 - Spotřební materiál  

 

Na účtu 501 (spotřebované nákupy) došlo k čerpání plánovaného provozního rozpočtu školy. 

Jedná se o vybavení školy nábytkem, pomůckami, vybavení školní jídelny a kuchyně, vybavení 

školní družiny, školního klubu, materiálem na opravy, knihy, učebnice, učební pomůcky, předplatné 

novin a časopisů, čistící prostředky apod. 

 

 

účet 503, 502 - Spotřeba energií  

 

 

voda  

 

Spotřeba celkem za období do 31.12.2021 je za vodné a stočné + srážková voda  144 499 Kč . 

Z toho do nákladů doplňkové  činnosti bylo proúčtováno 5 289 Kč. 

Celková spotřeba  vody za rok 2021 z provozu  byla 139 210Kč.    

Na rok 2021 byla rozpočtovaná spotřeba  120 000 Kč. 
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teplo (plyn)     
 

Spotřeba celkem  za období do 31.12.2021 je 438 436 Kč . 

Z toho do nákladů doplňkové činnosti bylo proúčtováno 16 134 Kč. 

Celková spotřeba tepla za rok 2021 z provozu byla 422 302 Kč. 

Na rok 2021 byla rozpočtovaná spotřeba  310 000 Kč. 

 

 

elektřina       
 

Spotřeba celkem za období 31.12.2021 je 213 132 Kč, včetně dohadné položky.  

Z toho do nákladů doplňkové činnosti bylo proúčtováno 21 157 Kč. 

Celková spotřeba elektřiny za rok 2021 z provozu byla  191 975 Kč . 

Na rok 2021 byla rozpočtovaná spotřeba  250 000 Kč. 

 

 

účet 504 – čipy      

 

- zde se účtují spotřebované čipy (prodané) ve školní jídelně 

 

 

 

účet 511 - Opravy a udržování  -    na tomto účtu jsou naúčtovány opravy a údržba učeb.                    

                                                           pomůcek, strojů a zařízení, stavební opravy a údržba                           

 

 

účet 512 - Cestovné      -    v této položce je zahrnuto hlavně cestovné učitelů na     

                                            školní výlety, školu v přírodě,  školní akce, dále  na                                    

                                            semináře a školení DVPP učitelů 

                                       

 

účet 513 - Náklady na reprezentaci   -  jsou zde proúčtovány  náklady na reprezentaci 

                                                                       v ZŠ a ŠD 

 

 

účet 518 -  Ostatní služby    -  zde jsou naúčtovány servisní práce, telefon, internet, poštovné, 

semináře, náklady na školní akce, peněžní služby apod.. 

 

 

účet 549 – Jiné ostatní náklady  - tady jsou účtovány ostatní náklady                                                          
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4.Čerpání státního rozpočtu  

 

 

Na rok 2020 byla  k 31.12.2021 (poslední úprava k 10.12.2021) schválena dotace ze státního 

rozpočtu na platy, zákonné odvody, základní příděl do FKSP (2% z mezd) a ostatní neinvestiční 

náklady (učebnice, učební pomůcky, ochranné pracovní pomůcky, plavání-povinná výuka, DVPP – 

další vzdělávání pedagogických pracovníků) ve výši  18 198 305,00 Kč.  Na účet bylo k 31.12.2021 

připsáno 18 198 305,00 Kč. Rovněž tato částka byla proúčtována do nákladů. 

 

Státní dotace byla k 31.12.2021 čerpána ve výši  100,00%.  

 
Čerpání státní dotace na platy, zákonné odvody a ostatní neinvestiční náklady- Zlínský kraj 

 

         

Účet Název Roční rozpočet 

Skutečnost čerpání 

% plnění k 31.12.2021 

521 Mzdy   12 638 027 Kč 12 638 027 Kč  100,00% 

521 Mzdy - OON (dohody)  99 320 Kč  99 320 Kč 100,00% 

524 
Zák.odvody (zdr.a 
soc.pojištění) 4 279 218 Kč 4 279 218 Kč  100,00% 

527 
Základní příděl do 
FKSP 254 417 Kč  254 417 Kč  100,00% 

521 Nemocenské dávky 55 607 Kč 82 814 Kč 148,93% 

525 Zák. poj. prac. úrazů 51 367 Kč 51 367 Kč   100,00% 

501,558 
Spotřeba materiálu- 
učebnice,uč.pomůcky   330 691 Kč  306 134 Kč 92,57% 

      518,512 
Služby - vzdělávání 
DVVP, cestovné 5 000 Kč 2 350 Kč 47,00% 

Celkem     17 713 647 Kč 17 713 647 Kč  100,00% 

Zůstatek         0 Kč     

 

 

Rozpočet ze SR je 18 198 305 Kč, skládá se z dotace EU – šablony č. III. a rozpočtu MŠMT na 

rok 2021 (484 658 Kč + 17 713 647). 

 

 

5.Doplňková činnost 

 

 

Doplňková činnost je k 31.12.2021  ztrátová ve výši  44 478 Kč.  

 

Jedná se o příjmy z pronájmu nebytových prostor a hlavně o vaření pro cizí strávníky.  

K 31.12.2021 byly proúčtovány režijní náklady (energie)  ve výši celkem  42 580 Kč. 

Tato částka byla vypočítána poměrem uvařených obědů v hlavní činnosti a pro cizí strávníky.    
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Doplňková 
činnost 
        

         

VÝNOSY 

  

NÁKLADY   

Tržba ze stravného 951 452 Kč   Spotřeba potravin   528 933 Kč 

Tržba z nájemného            0 Kč   Mzdy a zákonné odvody 443 276 Kč 

Ostatní       18 859 Kč   Provozní náklady   42 580 Kč 

Celkem výnosy 970 311 Kč   Celkem náklady   1 014 789 Kč 

Ztráta   44 478 Kč       

 

6. Pořízené investice (drobný hmotný majetek nákup od 1000.- do 40.000.- Kč,     drobný      

nehmotný majetek nákup od 7000,- do 60000,- Kč, hmotný majetek nad 40000,- Kč)  

Za rok 2021 byly pořízeny investice ve výši 425 322,- Kč. Jedná se například o tento majetek: 11x 

grafický tablet, 4x třídící regál a skříně učebny první stupeň, mobilní telefon, vybavení kabinetu 

CH+Fy – nerez vozík, prac. stůl, proskl. skříně, regál s boxy, mag. tabule, vybavení učebny školního 

klubu – 3x sedací souprava, skříně apod. 

Učební pomůcky do TV, truhlicová mraznička do školní jídelny, 2x interaktivní dotykový panel, 

skříňka s boxy 1.tř., žehlička, pracovní stůl pro asistentky, hasící přístroje, hračky do školní družiny 

apod. 

 

7. Hlavní činnost 

 

Název Výnosy Náklady Hospodářský výsledek 

Provozní příspěvek 2 300 000 Kč 2 219 327 Kč 80 673 Kč 

Státní rozpočet 17 713 647 Kč 17 713 647 Kč          0 Kč 

Stravování 
  

638 671 Kč 624 230 Kč      14 441 Kč 

Školné ŠD 0 Kč 0 Kč 0 Kč 

Stravovací čipy 2 975 Kč 2 090 Kč 885 Kč 

Finanční dary 34 179 Kč            34 179 Kč 0 Kč 

Jiné ostat. nákl./výnosy                          3 661 Kč                          3 661 Kč         0 Kč 

Tržby hl. činnost      16 500  Kč   16 500  Kč      0 Kč 

Použití fondu 
reprodukce      0 Kč     0  Kč 0 Kč 

    

Výnos rozpuštění 
inv.rezervy                        83 630 Kč             83 630 Kč  0 Kč 

                         

Celkem                 20 793 263 Kč 20 697 264 Kč      95 999 Kč 
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Rozpočet ze SR je 18 198 305 Kč, skládá se z dotace EU – šablony č. III. a rozpočtu MŠMT na 

rok 2021 (484 658 Kč + 17 713 647). 

 

8. Hospodaření ve fondech 
 

 

účet – 401 01 – Jmění účetní jednotky – fond dlouhodobého majetku:  

K 31.12.2021 je zůstatek na fondu 17 425 435,16 Kč 

 

 

účet – 401 02 – Jmění účetní jednotky – fond oběžných aktiv: 

Zůstatek je ve výši 48 967,37 Kč, což je převod zůstatku skladu potravin a cenin od zřizovatele 

k 1.1.2003. 

 

účet – 403 01 – Dotace na pořízení dlouhodobého majetku:  

K 31.12.2021 je zůstatek na fondu 5 781 352,73 Kč 

 

účet – 411 – Fond odměn: 

Zůstatek k 31.12.2021 je 50 000 Kč. 

 

účet – 412 – Fond FKSP: 

Zůstatek fondu k 31.12.2021 činí 212 821,88 Kč.  

Příjem do fondu byl tvořen základním přídělem z mezd zaměstnanců (2%). Výdaje se skládaly 

z příspěvku na rekreaci, kulturní a sportovní akce, zájezdy, příspěvky na stravování a vitamíny pro 

zaměstnance. 

 

účet – 413- Fond rezerv: 

K 31.12.2021 je zůstatek na fondu  1 128 325,30 Kč. 

 

Rezervní fond školy je tvořen z kladného hospodářského výsledku minulých let. 

 

Finanční prostředky ve fondu rezerv školy k 1.1.2021 byly 952 261,52 Kč, do 31.12.2021 byl fond 

naplněn přídělem z kladného hospodářského výsledku za rok 2020 ve výši 176 063,78 Kč(usnesení 

Rady města Kunovice č. 934/39./2021). 

 

účet – 414 - Fond rezerv ostatních titulů: 

K 31.12.2021 je zůstatek na fondu  95 280,60 Kč 

 

Tento zůstatek je z daru od firmy SMR PLUS, s.r.o., částka bude čerpána v dalších letech. 

 

Rezervní fond školy je tvořen z obdržených darů, viz níže.  

 

 

 

 

 



                       Základní  škola,  Kunovice , Červená cesta 853 
                                                                        okres Uherské Hradiště,  příspěvková organizace    

Výroční zpráva o činnosti školy, školní rok 2020-2021 

 

 

 

39 

V průběhu roku škola obdržela tyto dary: 

 

Dar od sdružení rodičů (SRPŠ)  18 140,- Kč         - doprava exkurze, knižní odměny, 

                                                                                   nákup materiálu na vánoční dílničky  

    

WOMEN FOR WOMEN             18 456,- Kč           -   stravné žáci 

KORUNKA LUHAČOVICE,z.s.      616,- Kč          -    stravné žáci 

 

 

účet – 416 – Fond reprodukce majetku (investiční fond) 

Zůstatek k 31.12.2021 činí  2 066 167,65 Kč (vytvořen z odpisů). 

 

  

Ve fondu reprodukce majetku (investiční fond) účet 416 00 měla škola k 1.1.2021    1 786 099,75, 

ten se v průběhu roku navýšil o tvorbu z odpisů o částku 363 698 Kč. 

Z fondu bylo následně čerpáno – snížil se rozpuštění investičního transferu ve výši 83 630,10 Kč. 

 

 

 

9. Zhodnocení kontrol 

 
 

Účinností vnitřního kontrolního systému je jednou ročně kontrolována zřizovatelem. Kontrola za rok 

2021 byla povedena v měsíci listopadu (26.10.) veřejnosprávní finanční kontrolou - finančním 

výborem Městského úřadu Kunovice. Nebyly zjištěny žádné závady. 

Jiné kontroly v roce 2021 neproběhly. 

 

10. Závěr 

 
 

Základní škola Kunovice Červená cesta 853  hospodařila k 31.12.2021 se ziskem  celkem      51 

521,- Kč.  

 

Čerpání dotace od územně správního celku   +                     95 999,- Kč 

Čerpání dotace ze státního rozpočtu                                    0,- Kč 

Hospodářská činnost příspěvkové organizace  -                      44 478,- Kč     

 

 

 

Podklady pro zprávu o hospodaření vypracovala: Kateřina Mlýnková, účetní školy 

 


