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Výroční zpráva o činnosti základní školy  

za školní rok 2018/2019 
 

Charakteristika školského zařízení: 
 

- název školy: Základní škola, Uherský Ostroh, okres Uherské Hradiště,  

                           příspěvková organizace 
- sídlo školy:  Školní 400, 687 24 Uherský Ostroh 

 

- zřizovatel: Město Uherský Ostroh 

- adresa zřizovatele:  Zámecká 24, 687 24 Uherský Ostroh 

 

- právní forma školy: právní subjekt - příspěvková organizace, od 1.1.2002  

                                      IČO: 70938172 

 

- identifikátor právnické osoby: 600 124 525 

 

- jméno ředitele školy: Mgr. Petr Bělohrad 

- statutární zástupce ředitele: Mgr. Monika Konečná          

 

- kontakt na zařízení: telefon:   

                                 ZŠ: pevná linka: 572591493   mobil: 739356698 

                                 ŠJ:  mobil: 733582222 

                                 ŠD: mobil: 602522743 

                                       e-mail: zsuherskyostroh@uhedu.cz 

                                 web: www.skolstvi.uhostroh.cz/zakladniskola  

                                 datová schránka: 8eama2v 

 

- jméno pracovníka pro informace:  Mgr. Petr Bělohrad, ŘŠ 

 

- datum založení školy: 1.9.1892 

- datum zahájení činnosti: 14.3.1996 

- datum zápisu do rejstříku: 1.1.2005 

- poslední aktualizace v síti: 29.7.2016 

 

- součásti školy: Základní škola            kapacita: 500 žáků    

                               Školní družina            kapacita:   85 žáků    

                               Školní klub                  kapacita: 300 žáků  

                               Školní jídelna              kapacita: 420 jídel    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-     základní údaje o škole a součástech, které sdružuje (dle statistických výkazů): 

 

       Počet 

tříd / skupin 

Počet 

žáků 

Počet žáků 

na  

třídu / skupinu 

Přepočtený 

počet ped. prac. 

/ prac. ŠJ 

Počet žáků 

na 

ped. úvazek 

1. stupeň 10 184 18,40 11,80 15,59 

2. stupeň 6 131 21,83 9,80 13,37 

Školní družina 3 82 27,33 2,10 39,05 

Školní klub 25 240 9,60 externisté na 

dohodu 

externisté na 

dohodu 

Školní jídelna X 260 X 4,20 X 

 

- Školská rada: datum zřízení: 1.1.2002 

                               počet členů: 9  

                               počet jednání ve školním roce: 3 

 

-     seznam mimoškolních nebo občanských sdružení při škole: 

      - Spolek rodičů a příznivců Základní školy Uherský Ostroh 

      - sportovní klub „Asociace školních sportovních klubů“ 

      - klub „Asociace malých debrujárů ČR“ 

 

 

Přehled oborů vzdělávání: 
 

Vzdělávací program školní rok 2018/2019 

v ročnících počet žáků 

Školní vzdělávací program pro základní 

vzdělávání „Škola pro každého“  

platný od 1.9.2017 

1. - 9. 315 

 

-    nabídka volitelných předmětů:  

     Cvičení z českého jazyka 

     Cvičení z matematiky      

     Konverzace z anglického jazyka 

     Dramatická výchova 

-    nabídka nepovinných předmětů:  

     Doučování – český jazyk – 1 skupina  

     Doučování – anglický jazyk – 3 skupiny 

     Doučování – matematika + fyzika – 1 skupina 

     Doučování – matematika – 1 skupina 

     Doučování – matematika + Cvičení z matematiky – 1 skupina 

     Doučování – fyzika – 1 skupina 



     Doučování – 1. třídy – 2 skupiny  

     Individuální logopedická péče – 2 skupiny 

     Předmět speciální pedagogické péče – 2 skupiny 

     Pedagogická intervence – 5 skupin 

     Náboženství – 4 skupiny 

     Zdravotní tělesná výchova – 1 skupina 

     Školní knihovna – 1 skupina 

     Školní parlament – 1 skupina 
 

-    nabídka kroužků školního klubu:  

     Příprava na přijímací zkoušky z českého jazyka 

     Příprava na přijímací zkoušky z matematiky 

     Přírodovědně badatelský kroužek 

     Debrujáři  

     Výtvarně keramický kroužek  

     Dramatický kroužek  

     Šikulové 

     Florbal 

     Atletika + softbal 

     Sportovní hry I + II 

     Volejbal  

     Střelecký kroužek 

     Sportovní gymnastika I + II 

     Kopaná I + II + III  

     Lední hokej I + II + III  

     Taneční kroužek    

     Angličtina I + II 

     Mažoretky 

 

 

-    mezinárodní spolupráce: 

     Ve školním roce 2018/2019 se neuskutečnilo žádné družební setkání družebních škol ZŠ  

     Uherský Ostroh a ZŠ Trenčianska Teplá. 

 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy: 
 

- Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 

      Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci 26 25,65 

Externí pracovníci   4 ZŠ + 21 ŠK na dohody 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Další údaje o pedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 

 

 

 Pedagogičtí 

pracovníci - 

- poř. číslo 

Pracovní zařazení, 

funkce 

Úvazek Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Roků 

pedagogické 

praxe 

1. učitel, metodik 

informačních 

a komunikačních 

technologií 

1,00 učitelství, VŠ, F-ZT 30 

2. ředitel 1,00 učitelství, VŠ, M-F 32 

3. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, M-F 30 

4. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 35 

5. asistent pedagoga 

 

1,00 

 

speciální pedagogika, 

VŠ 

5 

6. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st., 

AJ pro 2. stupeň ZŠ 

23 

7. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 19 

8. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 25 

9. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, NJ-HV 22 

10. učitelka 0,82 učitelství, VŠ, PŘ-CH 24 

11. výchovná 

poradkyně, školní 

metodik prevence 

1,00 učitelství, VŠ,  

RJ-PSYCH-RV,  

AJ pro 1. stupeň ZŠ  

31 

12. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 29 

13. zástupce ředitele, 

školní koordinátor 

školního 

vzdělávacího 

programu, 

dyslektický asistent 

1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 21 

14. třídní učitelka 

+ 

vychovatelka ŠD 

1,00 

+ 

0,05 

učitelství, VŠ, 1. st. 23 

+ 

23 

15. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, ČJ-VV 28 

16. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 41 

17. asistent pedagoga 

+ 

vychovatelka ŠD 

1,00 

+ 

0,21 

všeobecná sestra, SŠ 

zdravotnická 

3 

+ 

1 

18. třídní učitelka, 

dyslektický asistent 

1,00 učitelství, VŠ, SJ-D 34 

19. třídní učitelka, 

školní koordinátor 

environmentálního 

vzdělávání, výchovy 

a osvěty 

1,00 učitelství, VŠ, PŘ-TV 18 

20. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 30 

21. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, ČJ-D 15 

22. učitelka 0,77 učitelství, VŠ, M-Z 28 



23. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 34 

24. třídní učitelka 1,00 učitelství, VŠ, 1. st. 28 

25. vychovatelka ŠD 0,80 

 

vychovatelství, SŠ 

pedagogická 

32 

26. vedoucí 

vychovatelka ŠD 

1,00 vychovatelství, SŠ 

pedagogická 

35 

 

 
- věková struktura pracovníků: 

 
       

 

 

 

 

 

 

- odchody pedagogických pracovníků: 1 (do starobního důchodu)  

 

- zajištění výuky z hlediska odborné a pedagogické způsobilosti učitelů: 

 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání – 1. stupeň ZŠ 100 

Požadovaný stupeň vzdělání – 2. stupeň ZŠ 100 

Požadovaný stupeň vzdělání – celkem 100 

 

       Vedení ZŠ se snaží využívat všechny pedagogické pracovníky pro výuku na tom stupni  

       ZŠ, který mají vystudovaný. Pouze ve výjimečných případech učitelé 2. stupně ZŠ  

       vyučují část svého úvazku na 1. stupni ZŠ (hlavně INF). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Věkové rozmezí Počet pracovníků 

Do 29 let 0 

30 až 39 let 3 

40 až 49 let 7 

50 let až do vzniku nároku na SD 16 

Pracující důchodci 0 



-  Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2018/2019: 

 

      Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

Interní pracovníci  12  9,51  * 

Externí pracovníci   0               0 

 

       * z toho 0,28 na doplňkovou činnost 

 

 

- Další údaje o nepedagogických pracovnících ve školním roce 2018/2019: 

 

Ostatní pracovníci - 

- poř. číslo 
Pracovní zařazení, funkce Úvazek Stupeň vzdělání, obor 

 1. uklízečka 
+ 

administrativní pracovnice 

0,50 

+ 

0,28 

úplné střední odborné, 

podnikání 

 2. uklízečka 0,75 základní 

 3. uklízečka 0,75 střední odborné, šička 

obuvi 

 4. uklízečka 0,75 základní 

 5. školník + topič 1,00 úplné střední odborné, 

horník mechanizátor 

 6. uklízečka 0,75 střední odborné, 

pěstitel-chovatel 

 7. uklízečka 0,75 střední odborné, 

přadlena 

 8. vedoucí školní jídelny 

+ 

kuchařka 

0,75 

+ 

0,25 

úplné střední odborné,  

ekonomika obchodu  

a služeb 

 9. 

  

kuchařka 0,90 střední odborné, 

kuchařka - servírka 

10. kuchařka 0,90 střední odborné, 

kuchařka - servírka 

11. kuchařka 0,28 střední odborné, 

servírka 

12. kuchařka 0,90 střední odborné, 

kuchařka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019: 

 

Pořadové 

číslo akce 

Název akce Počet 

pracovníků 

  1. Kurz anglického jazyka pro pokročilé. 4 

  2. Studium pedagogiky k výkonu činnosti asistenta pedagoga. 1 

  3. Diagnostika třídních kolektivů. 1 

  4. Rozvoj manažerských dovedností. 1 

  5. Roadshow pro školy 2018. 1 

  6. Angličtina pro 2. stupeň ZŠ – IV. 1 

  7. Jak komunikovat s rodiči. 1 

  8. Bakalářská konference 2018. 1 

  9. Geologická exkurze pro pedagogické pracovníky. 1 + 1 

10. Studium k výkonu specializované činnosti v oblasti 

environmentální výchovy - školní koordinátor EVVO v MŠ, ZŠ  

a SŠ. 

1 

11. Workshop zaměřený na EU projekty a dodávky IT techniky se 

zajímavým programem. 

1 

12. Základní kurz lyžování. 1 

13. Konzultace pro žadatele k výzvám 02_18_063 a 02_18_064 – 

šablony II – hromadná. 

1 + 1 

14. Krajská konference o EVVO. 1 

15.  Ratingový dotazník SORAD. 1 

16. Intervence ve školní třídě. 1 

17. Rozšiřující studium pro koordinátora EVVO (zahájení) –  

- konference „Zahradní pedagogika“. 

1 

18. Studium k výkonu specializovaných činností. Koordinace 

v oblasti ICT. 

1 

 

 

 

- Údaje o jiném vzdělávání pedagogických pracovníků ve školním roce 2018/2019: 

 

Pořadové 

číslo akce 

Název akce Počet 

pracovníků 

1. Setkání ředitelů škol a školských zařízení správního obvodu Uh. 

Hradiště. 

1 

2. Jednání okresní rady AŠSK. 1 

3. Pracovní seminář pro zástupce ředitelů, ředitelky MŠ a DDM. 1 

4. I. pracovní setkání školních metodiků prevence. 1 

5. Schůzka ředitelů. 1 

6. Seminář „Centra sportu 2018“. 1 

7. Regionální porada výchovných poradců ZŠ a zástupců 

neúplných ZŠ Zlínského kraje. 

1 + 2 

8. Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární 

ochraně. 

26 

9. Konference předsedů ZO ČMOS PŠ spojená se školením 

počítačového systému ROTUNDA. 

2 

10. Volební valné shromáždění AMD ČR. 2 



11. Kulatý stůl ředitelů škol – MAP II. ORP Veselí nad Moravou – 

– Ostrožsko – Kunovice. 

1 

12. Setkání regionálního centra – elektrostatika + výroba 

jednoduchého elektrostatického detektoru. 

1 

13. MAS – jednání pracovních skupin matematická gramotnost, 

čtenářská gramotnost, rovné příležitosti. 

2 + 2 + 2 

14. MAS – jednání pracovních skupin financování škol, garanti škol, 

leadeři. 

1 + 1 + 1 

15. Setkání regionálního centra – elektrostatika II – elektrostatické 

zdroje a stroje + výroba malého Van de Grafova generátoru. 

1 

16. II. pracovní setkání školních metodiků prevence. 1 

17. Seminář – workshop – dílčí problémy začleňování dětí a žáků 

s PAS do kolektivu – MAP II. 

1 

18. Setkání regionálního centra – síly v otáčejících se soustavách, 

setrvačníky. 

1 

19. Workshop – jak pracovat s dětmi, kterým čtení nevoní (práce 

s dětmi s SPU). 

2 

20. MAS – Kulatý stůl ředitelů škol k potřebám škol v oblasti 

školského práva. 

1 

21. Seminář pro kariérové poradce. 1 

 

 

- Údaje o vzdělávání ostatních pracovníků školy ve školním roce 2018/2019: 

 

Pořadové 

číslo akce 

Název akce Počet 

pracovníků 

1. Pracovní porada vedoucích školních jídelen, školních jídelen – 

výdejen (říjen 2018). 

1  

2. Školení vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců o požární 

ochraně. 

12 

3. Seminář zdravá školní jídelna MAP II. ORP Veselí nad 

Moravou – Ostrožsko – Kunovice. 

1 

 

       

Údaje o zařazování dětí a žáků: 

 

- Zapsaní a zařazení žáci a děti: 

 

Zapsaní do 

1. tříd 2018 

Počet žádostí 

o odklad 

Nastoupili do 

1. tříd 2018 

43 9 34 

 

 

 

 

 

 

 



Výsledky výchovy a vzdělávání: 
 

- Celkový prospěch žáků za 2. pololetí školního roku 2018/2019: 

 
Ročník Počet žáků 

celkem 

Prospělo 

s vyznamenáním 

Prospělo Neprospělo (předměty) Neklasifikováno 

1. 32 32 0 0 0 

2. 35 33 2 0 0 

3. 36 31 5 0 0 

4. 38 22 14 2 (AJ, ČJ + AJ) 0 

5. 38 26 12 0 0 

Celkem 

1. stupeň 

179 144 33 2 žáci /  

/ 3 nedostatečné 

0 

6. 40 14 25 0 1 

7. 38 13 25 0 0 

8. 28 11 15 2 (M + CvM,  

AJ + M + CvM)  

0 

9. 22 2 20 0 0 

Celkem 

2. stupeň 

128 40 85 2 žáci /  

/ 5 nedostatečných 

1 (ČJ+AJ+M+INF+ 

+D+VO+F+PŘ+Z+ 

+HV+VV+VZ+PČ) 

Škola 

celkem 

307 184 118 4 žáci /  

/ 8 nedostatečných 

 

1 žák / 

/ 13 předmětů * 

 

      * opakování ročníku ze zdravotních důvodů 

 

 

- Umístění žáků do středních škol pro školní rok 2019/2020: 

 

Typ školy, počet let studia Počet žáků 

Gymnázium 8-leté 1 

Gymnázium 4-leté 4 

SŠ – stavebnictví (4-leté s maturitou) 2 

SŠ – informační technologie (4-leté s maturitou) 2 

SŠ – veřejnosprávní činnost (4-leté s maturitou) 1 

SŠ – strojírenství (4-leté s maturitou) 1 

SŠ – hotelnictví a turismus (4-leté s maturitou) 3 

SŠ – uměleckoprůmyslové obory (4-leté s maturitou) 1 

SŠ – ekonomika a podnikání (4-leté s maturitou) 1 

Obchodní akademie (4-leté s maturitou) 1 

SŠ – technické obory – operátor skladování (3-letý s výučním  

                                                                       listem) 

1 

SŠ – technické obory – puškař (3-letý s výučním listem) 1 

SŠ – služby – kadeřník (3-leté s výučním listem) 1 

SŠ – služby – kuchař (3-leté s výučním listem) 1 

SŠ – služby – pekař (3-leté s výučním listem) 1 

SŠ – služby – cukrář (3-leté s výučním listem) 1 

 



- Hodnocení výsledků výchovného působení: 

 

- Problematika výchovného poradenství na škole: 

        Problematiku výchovné poradenství řeší 1 výchovný poradce, a to ve 2 oblastech: 

        1. oblast – profesionální orientace:  

                         Problematika volby povolání je rozložena do dvou ročníků – 8. a 9. Návštěva                    

                         žáků Informačního a poradenského střediska při Úřadu práce v Uherském  

                         Hradišti se uskutečnila v 8. ročníku.  

                         Profesionální orientace u žáků 9. tříd spočívala především v informovanosti,  

                         v získávání materiálů z jednotlivých středních škol (ať již v písemné podobě či  

                         orientace na webových stránkách jednotlivých středních škol či na  

                         jednotlivých školských portálech), v besedách pověřených pracovníků SŠ  

                         přímo s žáky naší 9. třídy, žáci navštívili „Přehlídku SŠ a pracovního  

                         uplatnění“ v Uh. Hradišti, zúčastnili se „Zážitkových dnů“ na SŠPHZ v Uh.  

                         Hradišti, zapojili se do „Soutěže zručnosti“ na SOŠ a Gymnázium Staré  

                         Město, navštívili ekostatek, proběhly individuální pohovory při zjišťování  

                         zájmu žáků, informační schůzka s rodiči, žáci z 9. tříd se zapojili do testování  

                         žáků ZŠ a víceletých ročníků gymnázií.        

                         Většina žáků byla umístěna na SŠ již po prvním kole přijímacího řízení.  

 

        2. oblast – vzdělávací a výchovné problémy žáků:  

                         V této oblasti spočívá hlavní úkol výchovného poradce přenášet informace   

                         mezi učiteli, dyslektickými asistenty, rodiči a pedagogicko-psychologickými  

                         poradnami, případně speciálními pedagogickými centry.  

                         V poslední době ubývá žáků, kteří dříve odcházeli do zvláštní či speciálních  

                         škol, žáci zůstávají na základní škole, kde se vzdělávají v rámci společného  

                         vzdělávání (inkluze), ve výuce mají úlevy, mají doporučeno pomalejší  

                         pracovní tempo. K úspěšnému začlenění těchto žáků je ale třeba i respektování  

                         doporučení v domácí přípravě, což se často neděje. Rodiče potom situaci  

                         raději řeší přechodem na jinou základní školu, kde toto zřejmě po rodičích  

                         nechtějí. 

                         V případě poruch chování žáků doporučujeme návštěvu PPP nebo SVP HELP.  

 

      - Výsledky prevence sociálně patologických jevů: 

        Na školní rok byl zpracován „Minimální preventivní program“, do něhož byly zařazeny   

        takové akce a aktivity, které mají za úkol naplnit volný čas dětí. Z akcí uvedených  

        v MPP se nám podařilo uskutečnit všechny akce včetně těch nejzajímavějších (např.  

        „Ostrožská laťka“). Na konci školního roku byla provedena evaluace MPP.  

        Od začátku školního roku se opět rozjela činnost školního parlamentu. 

        Instalovanou schránku důvěry žáci využívali minimálně, rodiče vůbec – nejžhavější  

        problémy byly projednávány s vedením školy. 

        Případy záškoláctví, neomluvených hodin apod. se v letošním školním roce neobjevily. 

 

 

 

 

 

 

 

 



      - Pochvaly a ocenění na konci školního roku: 

        pochvaly: 45 žáků, udělili třídní učitelé, za reprezentaci školy, práci pro třídní  

                         kolektiv 

        pochvaly: 1 žák, udělil ředitel školy, za reprezentaci školy 

        knižní odměny: 39 žáků, udělil ředitel školy, za vzornou reprezentaci školy, aktivní práci  

                                  pro třídní kolektiv  

                                  navíc 2 žáci obdrželi věcný dar za vzornou reprezentaci školy 

 

      - Napomenutí a důtky na konci školního roku: 

        napomenutí třídního učitele: 13 žáků, udělili třídní učitelé 

        důtka třídního učitele: 10 žáků, udělili třídní učitelé 

        důtka ředitele školy: 5 žáků, udělil ředitel školy 

         

        Důvody udělení: všechna napomenutí a důtky byly (dle závažnosti či opakování  

                                    prohřešků) za neplnění povinností, zapomínání pomůcek, špatnou  

                                    přípravu na vyučování, nevhodné chování vůči spolužákům či  

                                    učitelům, ničení majetku či další porušování řádu školy. 

 

 

      - Snížené stupně z chování na konci školního roku: 

 

 Počet % ze všech žáků školy 

2 -  uspokojivé 0 0 

3 -  neuspokojivé  0 0 

 

 

      - Neomluvené hodiny za školní rok 2018/2019: 

 

 Počet % ze všech zameškaných hodin Počet / žáka 

1. pololetí 0 0 0 

2. pololetí 1 0,00 0,00 

za školní rok 1 0,00 0,00 

           

 

 

- Údaje o společném vzdělávání (inkluzi): 

- žáci se zdravotním postižením vzdělávající se v běžných třídách podle druhu   

  zdravotního postižení ve školním roce 2018/2019: 

 

Druh postižení Počet žáků 

Sluchově postižení 1 

Zrakově postižení 2 

Souběžné postižení více vadami 1 

S vývojovými poruchami učení 7 

S vývojovými poruchami chování 2 

Celkem 13 

 

 

 

 



      - žáci podle převažujícího stupně podpůrných opatření ve školním roce 2018/2019: 

 

Stupeň podpůrného opatření Počet žáků 

1. 9 

2. 14 

3. 2 

4. 1 

5. 0 

   Celkem 26 

 

 

 

- Soutěže a přehlídky – počty zúčastněných žáků ve školním roce 2018/2019:  
        

Počty účastníků 

Název soutěže, přehlídky Okresní kolo Krajské kolo Ústřední kolo 

Matematická olympiáda 2   

Pythagoriáda 1   

Olympiáda v českém jazyku 2   

Konverzační soutěž v anglickém 

jazyku 

1   

Chemická olympiáda 1   

Dějepisná olympiáda 2 1  

Biologická olympiáda 3   

Ekoolympiáda 2   

Poznej a chraň 2 kolektivy   

Zeměpisná olympiáda 2   

Geologická olympiáda 1 1  

Mladý chemik 2 2  

Přespolní běh 4 kolektivy   

OVOV 1 kolektiv 1 kolektiv  

Dopravní soutěž mladých cyklistů 2 kolektivy   

 

 

       - významná umístění a úspěchy: 

           - Geologická olympiáda: okresní kolo – 1. místo    

           - Matematická olympiáda: okresní kolo – 9. + 10. místo 

           - Pythagoriáda: okresní kolo – 6. místo 

           - Olympiáda v českém jazyku: okresní kolo – 9. místo 

           - Zeměpisná olympiáda: okresní kolo – 6. + 7. místo 

           - Dějepisná olympiáda: okresní kolo – 6. místo 

                                                 krajské kolo – 31. místo    

           - Ekoolympiáda: okresní kolo – 5. + 9. místo  

           - Poznej a chraň: okresní kolo – 4. + 10. místo 

           - Dopravní soutěž: okresní kolo – 5. + 5. místo  

           - OVOV: okresní kolo – 3. místo 

                           krajské kolo – 6. místo    

           - ČEPS cup: okresní kolo – 1. místo 

                                krajské kol – 3. místo 



              - Florbal III. kategorie: okresní kolo – 3. místo 

              - Florbal SLZŠJ: okresní kolo – 1. místo 

                                            krajské kol – 1. místo 

                                            republikové kolo – 4. místo 

              - Minifotbal: okresní kolo – 4. místo 

              - Volejbal - chlapci: okresní kolo – 5. místo 

              - Volejbal – 3+3 mixy: krajské kolo – 7. místo 

              - Požární ochrana očima dětí  

                – literární část: okresní kolo – 1. + 1. + 1. + 2. + 2. + 3. místo 

                – výtvarná část: okresní kolo – 1. + 2. + 2. + 3. místo 

 

 

-  Zapojení  do dalších soutěží a přehlídek (bez postupových kol) ve školním roce   

   2018/2019: 

        

Název soutěže, přehlídky 

Výtvarná soutěž „Ježíškova vnoučata“ 

Recitační soutěž 

Matematický klokan 

Přírodovědný klokan 

Pohár Českého rozhlasu v atletice – okresní kolo 

Volejbalový turnaj žáků Uh. Ostroh 

Turnaj žáků v přehazované Ostr. Nová Ves 

Halová atletická olympiáda 1. stupně ZŠ 

Atletická olympiáda 1. stupně ZŠ 

Lhotský superpohár – softbal, volejbal a tenis 

Partyzánský samopal (Ostr. Lhota) 

Atletické závody „O pohár starosty města UH 

Přebory ZŠ ve skoku do výšky „Ostrožská laťka“ 

Školní florbalový turnaj „JežíšekCup“  

Novoveský šplhoun – 1. stupeň 

Novoveský šplhoun – 2. stupeň 

Zlatý havran – školní kolo 

Florbal 1. stupeň ZŠ 

Straňanská laťka 

Velická laťka 

Soutěž v sudoku – 1. stupeň  

IBOBR 

Soutěž zručnosti 

 

 

- Jiné významné výchovně vzdělávací aktivity školy: 

- zapojení do školního programu pro 6. třídy ALWAYS „Čas proměn“ 

- zapojení do projektu dopravní výchov pro 4. třídy – dětské dopravní hřiště 

      - zapojení do „Školního projektu EU - Školní mléko“ 

      - zapojení do „Školního projektu EU - Ovoce a zelenina do škol“ 

      - zapojení do výchovného programu pro 2. a 6. třídy „Hasík“ 

      - sběr starého papíru  

      - zapojení do programu Albatros (Klubu mladých čtenářů a FRAGMENT) 



      - zapojení do programu Mladá fronta (Knižní klub) 

      - vydávání školního časopisu „Debrujár“  

      - vydávání školního časopisu „Schulgeist“  

      - organizace okresní soutěže v přespolním běhu 

 

 

Údaje o významných mimoškolních aktivitách: 
 

- mimoškolní aktivity žáků: 

   - pomoc při organizaci Ostrožských hodů (výzdoba) 

- mimořádné pedagogické aktivity učitelů: 

  - pravidelné zapojování do akcí pořádaných organizacemi v Uh. Ostrohu (knihovna, odbor  

     kultury, DDM, ZUŠ) 

  - pravidelné informování veřejnosti o činnosti školy v Ostrožských listech 

  - pravidelné informování veřejnosti o činnosti školy na WWW školství Uh. Ostroh 

 

- spolupráce školy a dalších subjektů: 

   - spolupráce s MŠ – dobrá, např. společný plavecký výcvik (jen s KMŠ Uh. Ostroh),  

     návštěva předškoláků ve škole, beseda učitelek 1. tříd v MŠ s rodiči 

   - spolupráce s DDM – dobrá – pomoc při zajišťování akcí (např. okresní kolo v přespolním  

      běhu, mikulášská nadílka, rozloučení se zimou, branný den, oslava Dne dětí, zapojení do  

      vzdělávacích programů Dny bez úrazu, Vánoční zvyky, Velikonoční zvyky) 

   - spolupráce s DD – dobrá – společné řešení výchovných problémů 

   - spolupráce s PPP v Uh. Hradišti a SPC ve Zlínském kraji – dobrá 

   - spolupráce s rodiči – Ples ZŠ, předvánoční a předvelikonoční akce   

   - spolupráce se zřizovatelem – snaha o společnou realizaci plánů v závislosti na množství   

     finančních prostředků (opravy v objektu – výměna vstupních dveří, úprava rozvodů vody  

     pro uklízečky), pomoc při zajišťování společenských akcí (předvánoční těšení, volby) 

    

 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: 
 

1) Fyzická kontrola ČŠI přímo na ZŠ Uh. Ostroh: v tomto školním roce neproběhla. 

 

2) Šetření ČŠI v rámci inspekčního elektronického zjišťování na téma: 

     - výběrové zjišťování výsledků vzdělávání 2018/19 – přírodovědná gramotnost 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů: 
 

Ve školním roce 2018/2019 škola podala a případně realizovala tyto projekty: 

 

1) Projekt EU/Evropské strukturální a investiční fondy/Operační program Výzkum, vývoj  

    a vzdělávání „Škola pro každého - Šablony“ 

    - obdržená dotace:  480 947 Kč 

    - projekt ve školním roce ukončen 

 

 



2) Rozvojový program MŠMT ČR „Podpora výuky plavání v základních školách“ 

    - obdržená dotace:  21 252 Kč 

    - projekt ve školním roce ukončen 

 

3) Rozvojový program MŠMT ČR „Podpora výuky plavání v základních školách“ 

    - obdržená dotace:  42 550 Kč 

    - projekt ve školním roce ukončen 

 

4) Projekt Státního fondu životního prostředí ČR „Přírodní učebna Otakara Borůvky“ 

    - obdržená dotace:  499 765 Kč 

    - projekt ještě probíhá, zatím nedočerpán 

 

5) Projekt Zlínského kraje (Podpora ekologických aktivit v kraji) „Jaro, léto, podzim zima –  

    bádat v přírodě je prima“ 

    - obdržená dotace:  86 000 Kč 

    - projekt ve školním roce ukončen 

 

6) Projekt Lesů ČR „Přírodní učebna Otakara Borůvky“ 

    - obdržená dotace:  50 000 Kč 

    - projekt ve školním roce ukončen 

 

7) Projekt České gymnastické federace „Školní klub Uherský Ostroh – gymnastika -   

      - Náklady na přípravu členů ŠK“ 

      - obdržená dotace:  5 000 Kč 

      - projekt ve školním roce ukončen 

 

8) Projekt Města Uh. Ostroh (Fond sportu) „Gymnastika“ 

      - obdržená dotace:  65 000 Kč 

    - projekt ve školním roce ukončen 

 

9) Projekt Města Uh. Ostroh (Fond sportu) „Mažoretky“ 

      - obdržená dotace:  22 000 Kč 

      - projekt ve školním roce ukončen 

 

 

 

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení: 
 

- aktivity z minulých období ukončeny 

 

 

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných 

z cizích zdrojů: 
 

- projekty nebyly realizovány 

 

 

 

 

 



Údaje o spolupráci s odborovou organizací: 
 

Při škole existuje ZO ČMOS PŠ, členové odborů se podílejí na tvorbě kolektivní smlouvy.  

Během školního roku nebyla řešena žádná sporná situace. 

 

 

 

 

Závěr výroční zprávy: 
 

Hlavním úkolem školního roku 2018/2019 bylo: 

 

Organizační oblast:  

Všichni žáci 3., 5. a 9. ročníků se zapojili do „Testování žáků základních škol“. 

Žáci 8. ročníků (zájemci) se zapojili do testování „Příprava na přijímací zkoušky“. 

Byly podniknuty další kroky k zapojení se do praktického využití elektronického systému 

ISET ČŠI pro školní testování. 

 

Výchovně vzdělávací oblast: 

Žáci naší školy opět velmi dobře obstáli při přijímacích řízeních na střední školy, většina 

z nich bude absolvovat studijní obory s maturitou (viz tabulka „Umístění žáků do středních 

škol pro školní rok 2019/2020“, na 8-leté gymnázium odešel celkem 1 žák (hlásil se 1 žák). 

 

Materiální oblast: 

1) Pokračovali jsme v modernizaci prostor školy – malování (třídy + chodby).  

2) Pokračovali jsme ve výměně nábytku do tříd (skříně). 

3) Nebyla dokončena realizaci „elektronického vrátného“. 

4) Nebyla provedena obnova asfaltového povrchu na ploše uvnitř areálu. 

5) Nebylo realizováno v Trenčianské Teplé družební setkání s žáky a pracovníky družební ZŠ  

    Trenčianska Teplá. 

6) Byly řešeny další kroky rozvoje modernizaci školní jídelny (výběr ze 2 jídel, objednávání  

    a odhlašování stravy přes internet), nebyl zprovozněn školní bufet.  

7) Byla realizována výměna hlavních dveří do školy, nebyla připravena celková rekonstrukce   

    fasády celé školy. 

8) Byly zahájeny práce na realizaci projektu Přírodní učebna Otakara Borůvky. 

 

 

 

 

 Hlavní úkoly pro nový školní rok: 

 

1) Pokračovat ve výuce dle ŠVP ve všech 9 ročnících, zavádět do ŠVP veškeré aktualizace ze  

    strany MŠMT i poznatky zjištěné během realizace vlastního ŠVP danými pedagogickými  

    pracovníky ZŠ. V souladu se ŠVP provádět testování žáků ve 3., 5. a 9. ročníku. 

2) Zapojit se do praktického využití elektronického systému ISET ČŠI pro školní testování. 

3) Dokončit realizaci „elektronického vrátného“. 

4) Provést obnovu asfaltového povrchu na ploše uvnitř areálu.  

5) Řešit další kroky rozvoje modernizaci školní jídelny (zprovoznění školního bufetu).  

6) Řešit modernizaci hygienických prostor školy v budově 2. stupně.  

7) Pokračovat ve výměně nábytku do tříd (skříně, keramické tabule). 



  8) Připravit celkovou rekonstrukci fasády celé školy. 

  9) Realizovat projekt Přírodní učebna Otakara Borůvky. 

10) Realizovat družební setkání s žáky a pracovníky ZŠ Trenčianska Teplá. 

11) Řešit realizaci výměny protipožárních dveří. 

 

 

 

 

 

 

 

Datum zpracování zprávy: 31.8.2019 

 

Datum projednání na pedagogické radě školy: 2.9.2019 

 

Datum schválení ve školské radě: 15.10.2019 

 

Podpis ředitele a razítko školy:  


