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2) Základní údaje o škole 

 
Název školy: Základní škola a Mateřská škola Uherský Brod-Újezdec, 

příspěvková organizace 

Sídlo:  Podhájí 291, Uherský Brod - Újezdec 

Právní forma: příspěvková organizace 

Součásti školy: Základní škola 

                            Mateřská škola 

                            Školní družina 

                            Školní jídelna – výdejna 

IČ: 709 32 301 

DIČ: neplátce 

Zřizovatel:  Město Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

                      688 01 Uherský Brod, okres Uherské Hradiště 

Ředitelka školy – statutární zástupce: 

Mgr. Soňa Čechová  

jmenována do funkce:  1. 12.2011  

Kontakty na školu:  

572 634 233  

739 351 419 

e-mail: cechova@zsujezdec.cz                   

Dálkový přístup: www.zsujezdec.cz 

Zřízena: k 8. říjnu 1980, zařazení do sítě škol k 16. únoru 1996, 

právní subjekt: od 1. ledna 2002  

Rada školy:  

Předsedkyně: Mgr. Blanka Holešová 

členové: Ing. Simona Josefíková 

Mgr. Jaroslav Haluza 

                                                             

 

 

 

 

 

 



 

 

  

3) Přehled  vzdělávacích programů 

Ve školním roce 2016/2017 se všichni žáci školy vzdělávali podle školního 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s názvem „Naše děti“.  Školní 

vzdělávací program (dále jen ŠVP) vychází z tradičního pojetí 1. stupně ZŠ. Podle 

ŠVP „Naše děti“ vyučujeme anglický jazyk již od 1. ročníku. 

ŠVP je vzdělávací program a veřejný dokument přístupný pedagogické i 

nepedagogické veřejnosti. 

 

Obor vzdělávání: 79-01-C/01 

 

V tomto školním roce jsme pracovali podle školního vzdělávacího programu 

platného od 1.9.2016. 

 

                                        

 
 

 

 



 

 

  

4) Charakteristika školy 

 

Škola v Uherském Brodě – Újezdci byla vybudována pro děti z místních částí 

Uherského Brodu – Újezdce a Těšova. Je umístěna na krásném slunném místě 

stranou od silniční komunikace a přesto dobře dostupná. Jedná se o neúplnou 

základní školu s pěti ročníky, školní družinou a školní jídelnou. V roce 2014 došlo 

ke sloučení základní školy s místní mateřskou školou.  

Škola poskytuje svým žákům kvalitní vzdělávání, ale také nabízí aktivity pro volný 

čas. Žáci se zúčastňují soutěží, olympiád i sportovních akcí, jakož i kulturních 

představení a koncertů.  

 

Ve škole pracuje stabilní a plně kvalifikovaný kolektiv pedagogických pracovníků.  

 

Kapacita školy je 150 žáků, školní družiny 60 dětí, školní jídelna (65 m²)  je pro 48 

žáků. Šatny jsou vybaveny uzamykatelnými skříňkami. 

 

Silnou stránkou této školy je nízký počet žáků ve třídách a příznivá atmosféra.  

Tato skutečnost se odráží v minimálních problémech s kázní a v otevřenosti při 

vzájemné spolupráci žáků. 

 

Školní družina je v provozu v režimu ranním 6.45 – 7.45 a odpoledním od  12.00 

do 16.00 hodin denně a  nabízí dětem pestrý program po celý školní rok.   

 

Dalším smysluplným využitím volného času jsou zájmové kurzy pořádané na naší 

škole, v aktuálním školním roce to byly kurzy: 

- Hra na kytaru 

- Cyklistický 

- Bojové sporty 

- Aerobik 

Dále mají děti možnost účastnit se divadelních představeních v Předplatném pro 

nejmenšího diváka, kdy škola pod vedením p.uč. Haluzy organizuje autobusové  

zájezdy do divadla Zlín. 

Ve škole se vyučuje nepovinný předmět Náboženství, kterého se v minulém 

školním roce účastnilo : 43 žáků 

 



 

 

  

5) Vybavení školy 

 

Základní škola disponuje několika prostornými třídami, jazykovou učebnou, 

přírodovědnou učebnou, pěti interaktivními tabulemi, menší učebnou 

informatiky, útulnou družinou, vlastní tělocvičnou, jídelnou - výdejnou. Ke škole 

náleží rozlehlá travnatá plocha a nové víceúčelové hřiště, které je dětmi i učiteli 

hojně využíváno k relaxaci v době přestávek a k sportovním aktivitám v rámci 

tělesné výchovy i mimo tělesnou výchovu.  Hřiště má rozměr hrací plochy 25x34 

m a má tartanový povrch s lajnováním pro tenis, volejbal, malou kopanou, florbal 

a nohejbal. Na hřiště dohlíží správce, aby tento prostor kromě školy mohl sloužit 

i široké veřejnosti. 

 

Ve škole je zřízeno několik relaxačních koutků, vybavených koberci a sedacím 

vakem, dále je ve škole nově zřízen čtenářský koutek vybavený knihami. 

 
 

 

V budově školy se nachází funkční pobočka Městské knihovny, ve které je 

možná návštěva tříd s prohlídkou a půjčením knih. 

                                                         

 

 

V dubnu 2016 započala rekonstrukce tělocvičny a kotelny.  Tělocvična bude 

rozšířena ze současných nevyhovujících 12 x 12 metrů na větší plochu. Zároveň 

dojde k zateplení tělocvičny a vybudování sociálního zázemí pro sportující. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

6) Organizace a provoz školy: 

 

Provoz budovy určený pro žákovské vyučování je stanoven od 7.00 do 16.00 

hodin. Vyučovací hodiny trvají 45 minut, výuka probíhá dle stanoveného 

rozvrhu hodin.  

Časový rozvrh vyučování a zvonění: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za klad tohoto uspořádání považujeme půlhodinovou velkou svačinovou 

přestávku, kdy se děti stihnou nejen nasvačit, ale také se mohou proběhnout po 

hřišti, či zahrát několik pohybových her v tělocvičně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyučovací  hodina Trvání vyučovací hodiny 

0. 7:00 – 7:45 hod. 

1. 8:00 – 8:45 hod. 

2. 8:55 – 9:40 hod. 

S v a č i n o v á   p ř e s t á v k a 

9:40 – 10:10 hod. 

3. 10:10 – 10:55 hod. 

4. 11:05 – 11:50 hod. 

5. 12:00 – 12:45 hod. 

6. 12:55 – 13:40 hod. 

7. 13:50 – 14:35 hod. 

8. 14:45 – 15:30 hod. 



 

 

  

Školní jídelna - výdejna 

 

Ve školní jídelně, která je nyní pouze výdejnou, se umožňuje strávníkům volba 

mezi dvěma jídly, z nichž jedno je zaměřeno na racionální zeleninovou výživu. 

Tímto způsobem jsou děti motivovány ke konzumaci zdravých a racionálních 

jídel. Skladba jídelníčku vychází ze stavu spotřebního koše.  

  

  

 

Školní družina ve školním roce 2016/2017 

 

Počet žáků: 43 

Počet oddělení: 2 

 

Do školní družiny bylo v tomto školním roce přihlášeno 43 žáků, kteří byli 

rozděleni do dvou oddělení. První oddělení pracovalo pod vedením vedoucí 

vychovatelky Bronislavy Bujáčkové, druhé oddělení střídavě vedly paní učitelky 

Martina Mahdalová a Petra Kubišová. 

Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání.  

Hlavním cílem školní družiny bylo vést žáky ke smysluplnému trávení volného 

času a k rozšíření jejich vědomostí, dovedností a postojů. Dále pak ke 

vzájemnému respektu, přátelství, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování 

základů slušného chování. Školní družina se tak stala důležitým výchovným 

partnerem rodiny a školy. 

Zájmové činnosti probíhaly formou her a soutěží a rozvíjely žáky ve všech 

oblastech výchovy: výtvarné, pracovní, hudební, dramatické a pohybové. Žákům 

byl nabídnut pestrý program, který pomáhal rozvíjet jejich komunikační 

schopnosti, práci a hru v kolektivu a tím upevňoval vzájemné vztahy. Činnosti 

byly přizpůsobeny věku účastníků. Snažily se žáky seznámit s novými poznatky a 

způsoby vhodnými k trávení volného času. Ve všech činnostech byly 



 

 

  

respektovány individuální schopnosti a možnosti účastníků a byly jim umožněny 

spontánní aktivity, výběr činností a her dle jejich zájmu. Žáci byli k činnostem 

vhodně motivováni a byl podpořen jejich zájem a aktivní účast. Do společných 

akcí, činností a soutěží se zapojovali rádi. 

 
 

                      
 

 
 
 
 

 

      
 



 

 

  

Družinové akce: 
 

Agent 00UB- celodružinová soutěž jednotlivců 

Den bez aut – účast na akci města Uherský Brod 

Účast v soutěži FIT KONTO o nejlepší pomazánku vyhlášenou společností Laktea 

Dýňobraní- hravé tvoření s dýněmi 

Halloweenská jízda – zábavný program na DDM v Uherském Brodě 

Keramická dílna na DDM v Uherském Brodě 

Vystoupení s hudebním pásmem při rozsvěcování vánočního stromu v Újezdci 

Mikulášská nadílka- program připravený společně s DDM v Uherském Brodě 

Karneval v maskách 

Hurá, padá sníh - soutěže na sněhu 

Účast na okrskových soutěžích školních družin 

Vánoční dílny 

Velikonoční dílny 

Návštěva výstavy lega ve Starém Městě 

Malování na chodník - soutěž týmů 

Tvořivá dílna ke Dni matek 

Dětský zábavný den 

Výukový program Mravenčí říše ve spolupráci s DDM v Uherském Brodě 

Výlet do zábavného centra Smajlíkov v Uh. Hradišti 

Preventivní besedy na téma přátelství, šikana, bezpečnost silničního provozu 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

7) Třídy a žáci podle ročníků 

 
 

  
Počet  

tříd 

Počet žáků 

celkem dívky 

Celkem 4 68 34 

     z toho 1.stupeň 4 68 34 

v 
tom 

1. ročník 1 16 9 

2. ročník 0           19 9 

3. ročník 1 8 4 

4. ročník 1 13 7 

5. ročník 1 12 5 

 

 

 

Žáci 2. a 3. ročníku byli pro tento školní rok sloučeni do jedné třídy. 

 

 

 

 

 

8) Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy  

 

Základní údaje o škole a pedagogických pracovnících školy:  

 

Počet žáků:   68 

Počet tříd:      4 

Počet oddělení školní družiny:  2 

Počet učitelů:  5 

Počet asistentů pedagoga:  1 

Počet vychovatelek:  1 +2 

Počet nepedagogických pracovníků:  2 ( + 3 na dohodu o provedení práce) 

Počet odborných učeben:  3 

 

 
 
 



 

 

  

Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017: 
 
 

 Počet fyzických osob Přepočtené úvazky 

učitelé 1. stupně  5 5 
vychovatelka ŠD 3 1,5 

asistent pedagoga 1 0,75 

 

 

 

Další údaje o pedagogických pracovnících školy 

 

 

Pedagogičtí 
pracovníci 

Pracovní zařazení 
- funkce 

Úvazek 
Kvalifikace, stupeň 

vzdělání, obor, aprobace 

Délka  ped. 
praxe v 
letech  

1 Třídní učitel/ka 1 1. stupeň ZŠ/ HV 26 

2 Třídní učitel/ka 1 1. stupeň ZŠ 1 

3 Třídní učitel/ka 1 1. stupeň ZŠ/VV 34 

4 Třídní učitel/ka 1 1. stupeň ZŠ 25 

5 Ředitelka školy 1 1. stupeň ZŠ 21 

5 Vychovatelka 1 SPgŠ 23 
6 Asistentka  0,75 VOŠ a SPgŠ 7 

 
 
Zajištění výuky z hlediska odborné způsobilosti pedagogů 
 
 

 v % 

Požadovaný stupeň vzdělání 100 
Aprobovanost výuky 100 

 
 
Dle zákona o pedagogických pracovnících a dle požadavků na kvalifikační 
předpoklady je ve škole 100 % pedagogická kvalifikovanost. 
 

 



 

 

  

 

Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků (DVPP)  
 

Pořadové 
č. 

Název vzdělávání Počet zúčastněných 

1. Problematika ADHD v ped. praxi 1 
2. Rizika sociálních sítí, 

kyberšikana 
1 

3. Managment školní třídy 1 

4. Aktuální změny v právních 
předpisech 

1 

5. BOZP pro vedoucí pracovníky 1 
6.  Letní škola matematiky 2 

 

 

Nepedagogičtí pracovníci ve školním roce 2016/2017: 

 

Do nepedagogických pracovníků jsou započítáni: pracovnice školní jídelny, 

školník, uklízečka a hospodářka a  účetní.  

 

Pořadové číslo Pracovní zařazení Úvazek Stupeň vzdělání 
1 uklízečka 0,8 OS 

2 školník 0,7 OS 
3 hospodářka DPP SOS 

4 ekonomka DPP SOS 
5 pracovnice pro 

výdej stravy 
DPP ZS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

9) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2016/2017 I. pololetí 

 

 

 

Prospěch žáků ve školním roce 2016/2017 II. pololetí 

 

 

 

 

 

Výchovná opatření: 

 

 

 Napomenutí třídního učitele: 2 

 Důtka třídního učitele: 1 

 Pochvala: 3 

 

Snížená známka z chování nebyla udělena. 

 Ve škole nebyla žádná neomluvená absence. 

 

 

Třída 
S 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

I. (1. ročník) 16 0 0 0 0 0 0 1,01 

II. (2., 3. 
ročník) 23 4 0 0 0 0 0 1,12 

III. (4. ročník) 11 2 0 0 0 0 0 1,32 

IV. (5. ročník) 7 5 0 0 0 0 0 1,47 

Celkem: 57 11 0 0 0 0 0 1,23 

Třída 
S 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Nehodnoceno Neklasifikováno Uvolněno Uznáno Průměr 

I. (1. ročník) 16 0 0 0 0 0 0 1,05 

II. (2., 3. 
ročník) 23 4 0 0 0 0 0 1,18 

III. (4. ročník) 11 2 0 0 0 0 0 1,35 

IV. (5. ročník) 7 5 0 0 0 0 0 1,46 

Celkem: 57 11 0 0 0 0 0 1,26 



 

 

  

10) Údaje o zápisu k povinné školní docházce ve školním roce 2016/2017: 

 

Počet dětí u zápisu: 28 

Přijato: 23 

Počet žádostí o odklad: 5 

 

Zápis do 1. ročníku se tento školní rok konal poprvé v pozdějším termínu, 

který byl na všech základních školách v Uherském Brodě stanoven na 

4.4.2017. Předškoláci přišli do školy se svými rodiči a na chodbách školy je 

přivítaly dětské pohádkové postavy. Budoucí prvňáčci se alespoň trochu 

zbavili případného ostychu a potom už odvážně vstupovali do tříd za našimi 

učiteli, aby si spolu popovídali a předvedli, jak jsou připraveni na vstup do 

školy. Přijato bylo 23 budoucích prvňáčků. 

 

 

 

   

          

 
 



 

 

  

11) Základní údaje o hospodaření školy 
                                                                                                                            v Kč (na 2 des.místa)  

Příjmy celkem (bez státních prostředků):  2 006 311 
Příjmy od zletilých žáků, rodičů nebo jiných zákonných zástupců, z toho: 141 758 

- školné ŠD 35 600 

- školné MŠ  89 670 

Příspěvek od zřizovatele 1 655 299 

Zúčtování fondů (RF, IF)  140 158 

Dary             0 

Ostatní výnosy                     0 

Příjmy z hospodářské  činnosti: 69 096 

 

Provozní výdaje celkem: 1 842 274,53 
Neinvestiční výdaje celkem, z toho:  

- náklady na platy pracovníků školy z prostředků obce  

- ostatní osobní náklady (dohody) 220 960 

- zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění včetně FKSP 18 982 

- výdaje na učebnice, učební texty a učební pomůcky 4 932 

Ostatní provozní náklady:  

- údržba 58 765 

- el. energie 79 562,50 

- voda 70 820,50 

- plyn (dodávka tepla) 311 122 

- všeobecný materiál 505 078,70 

- DDHM 218 211,74 

- potraviny  

- poštovné 1 355 

- telefony 20 077,63 

- ostatní služby (účet 518)512, 525,527 451 705,20 

- odpisy 49 224 

- všechny ostatní náklady  

Výdaje hospodářské činnosti: 49 690 

 

Hospodářský výsledek -   164036,47 

Tvorba fondů  
                                       Stav 1.1.2015                      Tvorba                                 Čerpání                           Zůstatek k 31.12.2016 

Rezervní fond     *    364 677,96 99 968,78  140 158 324 488,74 

Investiční fond    * 84 903 49 224  - 134 127 

Fond odměn 74 285,70 12 091 - 86 376,70 

FKSP 19 808,21 47 391,59 34 329 32 870,80 

* včetně vyplnění tabulek k fondům 

 



 

 

  

12) Prevence sociálně patologických jevů 
 
V oblasti prevence sociálně patologických jevů se snažíme jakýmkoli 

patologickým jevům předcházet. Snažíme se o dobrou spolupráci a budování 

kamarádských vztahů ve třídě i ve škole, budujeme vztahy důvěry mezi třídou a 

třídním učitelem, u dětí rozvíjíme komunikační dovednosti, vedeme je ke 

zdravému životnímu stylu.  

Ve školním roce 2016/2017 se  žáci zúčastnili těchto preventivních aktivit 

- policista je náš kamarád 

- beseda o nebezpečí šikany a kyberšikany 

- návštěva hasičské zbrojnice 

- beseda na téma Nebezpečný internet 

- teambuilding 

- veselé zoubky 

- škola v přírodě 

- vlastivědný pobyt v Ostrožské Nové Vsi 

- Noc s Andersenem 

  

Nadále spolupracujeme se školní psycholožkou, která v případě potřeby 

komunikovala  s učiteli, poskytovala poradenskou konzultaci několika dětem při 

řešení jejich obtíží, poskytovala poradenskou konzultaci některým rodičům 

žáků. Paní psycholožka také navštívila žáky v hodině a konzultovala chování žáků 

ve vyučování s žáky i učiteli.  

 

 

 

           
 

 



 

 

  

13) Údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti 

 

Projektový den 2017 – středověk 

 

V úvodu projektového dne, který tradičně proběhl na Domě dětí a mládeže 

v Uherském Brodě se děti seznámily s programem, vedoucími jednotlivých 

stanovišť a cílem dopoledního snažení. Děti pracovaly ve skupinách, kdy každé 

skupině velela jedna středověká postava v příslušném kostýmu a ta si děti 

odváděla na stanoviště k plnění zajímavých a zábavných úkolů. Na každém 

stanovišti musely děti prokázat, jak by obstály se svými znalostmi a schopnostmi 

v dávné historii. Své umělecké nadání předvedly při výrobě erbovního znaku 

vlastního rodu. Jak jsou šikovné, mrštné a hbité ukázaly při úniku z hradu 

prolézáním úzkého tunelu, cváláním na nevycválaném koni a střelbou z kuše na 

draka soptícího oheň. Svou zručnost a trpělivost si vyzkoušely při výrobě nápisů 

z hrnčířské hlíny. Nebojácnost a odhodlání dokázaly při rytířském turnaji v boji 

s dřevci. Novým poznáním byla středověká pošta, psaní dopisů stvrzených 

pečetním znakem a převážení poštovních zásilek v těžkých podmínkách 

středověké krajiny. Jak se lidé léčili v dobách, kdy neexistovaly nemocnice, 

pohotovost a dokonce ani první pomoc si děti mohly prohlédnout v bylinkářském 

a ranhojičském koutku. Kromě vizuálního dojmu, mohly i dopřát chuťovým 

pohárkům ve své puse ochutnávkou léčivých bylinkových čajů. 

 

Dopoledne uteklo rychleji než písemná práce ve škole a byl čas k vyvrcholení 

veškerého konání, při kterém byly děti pasovány do stavu rytířského. 

V upomínku na krásný den dostaly ještě malý dárek. Jaroslav Haluza 

 

 

 

                                   

 



 

 

  

Vánoční koledování  

 

20. prosince 2016 se  uskutečnilo vánoční koledování - vystoupení všech dětí naší 

školy v pásmu písní, koled a básní. Tentokrát se v hudebním doprovodu 

představily žákyně 5. ročníku  hrou na kytaru a vystoupení dětí zpestřila píseň, 

kterou nacvičili pedagogové školy.  

Před koledováním proběhl vánoční jarmark, kdy děti vyrobily  a poté nabídly 

našim hostům krásné vánoční ozdoby a perníčky. Výtěžek 4 640 Kč byl věnován 

občanskému sdružení Bez mámy. 

 

 

                                     

 



 

 

  

Účast žáků  na soutěžích  ve školním roce 2016-2017: 

 

- Recitační soutěž – školní kolo 

- Recitační soutěž – okrskové kolo – 2. a 3. místo 

- Recitační soutěž – okresní kolo 

- Logická olympiáda 

- Matematický klokan  - 1. místo v okresním kole  

- Vybíjená – okrskové kolo – 1. místo družstva dívek 

- Vybíjená – krajské finále 

- Mc Donaldś cup – fotbalový turnaj 

- Atletická olympiáda – o pohár starosty města 

- Poznej svoje město 

- Matematická olympiáda  

- Pythagoriáda 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

14) Spolupráce s rodiči 

 

Škola spolupracuje s Rodičovským klubem (dále eRKo). Jedná se o dobrovolné 

sdružení rodičů, kteří aktivně napomáhají s organizováním různých akcí pro děti. 

V součinnosti se školou eRKo organizuje akce pro děti:   vánoční a velikonoční 

dílničky, školní ples, noc s Andersenem (spaní ve škole), společné víkendové 

vycházky, dětský den. Rodičovský klub dále pořizuje knižní odměny pro oceněné 

žáky na konci školního roku. 

  

Akce eRKa: 

Podzimní vycházka 

Soutěž ve sběru kaštanů 

Dílna pro dospělé – výroba adventních věnců 

Vánoční dílničky pro děti 

Přátelské posezení rodičů a přátel školy  

Noc s Andersenem 

Velikonoční dílničky 

dále  eRKo škole přispělo dětem na: 

Dopravu na školní výlet 

Knižní odměny pro úspěšné žáky  

Knihy na rozloučení s páťáky 

Rozloučení s páťáky 

 

 

1x ročně je organizováno  společné setkání rodičů všech žáků školy na plenárním 

zasedání. Rodiče jsou informováni o práci školy, školní družiny a jídelny. Dále 

jsou  rodiče informováni o činnosti rodičovského klubu a jeho hospodaření a 



 

 

  

plánovaných akcích pro děti. Rodičům je dán prostor k vyjádření jejich 

připomínek a nápadů pro další úspěšné fungování školy, je dán prostor k diskuzi. 

Třídní učitelé se pak několikrát ročně setkávají s rodiči žáků dané třídy na 

třídních schůzkách. Zde jsou rodiče třídním učitelem informováni o prospěchu a 

chování žáků dané třídy. 

 

Každý měsíc jsou k dispozici rodičům žáků odpolední konzultační hodiny, které 

slouží k osobnímu jednání ohledně chování nebo prospěchu žáka. 

 

Školská rada 

Při škole je zřízena Školská rada v počtu tří členů : 

Předseda:   Mgr. Blanka Holešová (zástupce zřizovatele) 

Členové:      Ing. Simona Josefíková (zástupce rodičů) 

Mgr. Jaroslav Haluza (zástupce pedagogů) 

Rada školy se setkává minimálně 2 x ročně. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                    

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15) Zapojení školy do rozvojových programů 
 

Śkola podala 23.5.2017 žádost o zapojení do  Výzvy 02_16_022 - Podpora škol 
formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. reg. č: 
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006791  
Finanční prostředky budou čerpány z Operačního programu Výzkum, vývoj a 
vzdělávání, Prioritní osy PO3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, 
primárnímu a sekundárnímu vzdělávání. Financování projektu bude formou 
nevratné finanční pomoci (dotace), a to v plné výši rozpočtu projektu. Finanční 
prostředky budou škole poskytnuty formou ex-ante platby ve výši 60 % 
schváleného rozpočtu způsobilých výdajů projektu, a to do 30 kalendářních dnů 
od vydání Rozhodnutí o poskytnutí dotace, zbývající částka dotace ve výši 40 % 
po doložení první monitorovací zprávy, 6 měsíců od data vydání Rozhodnutí.  
Částka dotace: 573 914,- Kč   

 
 Realizace projektu: od 1.9. 2017 do 31.8. 2019 
 
Anotace projektu: 
Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: osobnostně profesní 
rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, usnadnění přechodu dětí z 
mateřské školy do základní školy, podpora extrakurikulárních aktivit, spolupráce 
s rodiči dětí a žáků. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16) Akce  školy: 

 

ZÁŘÍ 

13. - 16. 9. 

16. 9. pátek 

18. 9. neděle 

22. 9. čtvrtek 

 

Agent 00UB – celodružinová soutěž jednotlivců 

Turistická vycházka Modrá voda (1.- 5. roč.) 

Podzimní vycházka do okolí Újezdce a Těšova  

Den bez aut  

ŘÍJEN 

6. 10. čtvrtek 

11. 10. úterý 

20. 10. čtvrtek 

31. 10. pondělí 

 

Dětské dopravní hřiště 4. roč. 

Kino Máj Uherský Brod 

Městská policie (2. + 3. ročník) 

Halloweenská jízda -akce na Ekocentru Chrpa v Uh. Brodě 

LISTOPAD 

2. 11. středa 

15. 11. úterý 

23. 11. středa 

26. 11. sobota 

30. 11. středa 

 

Nebezpečí šikany 

Okrsková recitační soutěž školních družin 

Keramika na DDM v Uh.Brodě 

Adventní věnce pro veřejnost 

Keramika na DDM v Uh.Brodě – II.část 

PROSINEC 

10. 12. neděle 

16. 12. pátek 

20. 12. úterý 

 

Hudeb. vyst. ŠD na rozsvěcování ván.stromu v Újezdci 

Vánoční dílničky (1.- 5. roč.) 

Vánoční zpívání na schodech 

LEDEN 

13. 1. pátek 

21. 1. sobota 

31. 1. úterý 

 

Exkurze u hasičů v Uherském Brodě  (1.roč.) 

Přátelské posezení s rodiči a přáteli školy 

Vysvědčení za 1. pololetí 

ÚNOR 

2. 2. čtvrtek 

9. 2. čtvrtek 

10. 2. pátek 

22. 2. středa 

 

Projektové vyučování DDM v Uherském Brodě 

Recitační soutěž - školní kolo 

Bruslení - celá škola 

Nebezpečný internet – beseda s policisty (5. roč.) 



 

 

  

22. 2. středa 

22. 2. středa 

27. 2. pondělí 

Recitační kolo – okrskové kolo Uh.Brod 

Karneval ve školní družině 

Hrajeme si na stavitele - 1.ročník 

BŘEZEN 

7. 3. úterý 

14. 3. úterý 

15. 3. středa 

22. 3. středa 

30. 3. čtvrtek 

 

Divadelní představení v Čj+Aj jazyce (4. + 5. roč.) 

Výlet ŠD na výstavu lega ve Starém Městě  

Brodský zpěváček- okrsková přehlídka školních družin 

Teambuilding - preventivní program pro 1. - 3. ročník 

Muzeum JAK -  Po stopách JAK 4. a 5. roč. 

DUBEN 

5. 4. středa 

6. 4. čtvrtek 

7. 4. pátek 

19. 4. středa 

21. 4. pátek 

25. 4. úterý 

27. 4. čtvrtek 

27. 4. čtvrtek 

28. 4. pátek 

 

Kraslice – návštěva výstavy v Muzeu JAK 1. roč. 

Spaní ve škole - Noc s Andersenem (1.-5.roč.) 

Velikonoční dílničky  (1.-5.roč.) 

Vybíjená Bojkovice 4. a 5. ročník 

Hrajeme si na zpracovatele odpadů - 1. ročník  

Kino Máj – školní družina 

Den otevřených dveří  

Poznej svoje město – poznávací soutěž pro 5. ročník 

Den Země Uh. Brod 3.ročník 

KVĚTEN 

10. 5. středa 

11. 5. čtvrtek 

19. 5. pátek 

26. 5. pátek 

29. 5. pondělí  

31. 5. středa 

 

Výchovný koncert FBM Zlín 10,15h  (1.- 5. roč.) 

Besídka pro rodiče 1.ročníku 

Výlet za jehňaty do Havřic 1.ročník 

Sběr papíru 

Dětské dopravní hřiště Uherský Brod 4.ročník 

Vybíjená krajské kolo Valašské Meziříčí  (dívky 4.a 5.roč.) 

ČERVEN 

  2. 6. pátek 

  2. 6. pátek 

  12. 6.pondělí 

14. 6. středa 

16. 6. pátek 

19.- 21. 6. 

20. 6. úterý 

27. 6. úterý 

28. 6. středa 

29. 6. čtvrtek 

 

 

Den dětí návštěva kina Máj 10 h 

Dětský zábavný den ve školní družině 

O pohár starosty – atletická soutěž 

Mravenčí říše ve školní družině 

Návštěva knihovny -  1. ročník 

Vlastivědný pobyt -  5. roník Ostrožská Nová Ves  

Školní výlet 1.- 4. roč. Vida Brno 

My jsme malí muzikanti koncert školáků 

Cyklovýlet – 1.ročník (Šumice), 5.ročník (Pašovice) 

ŠD - výlet do Smajlíkova v Uherském Hradišti 

 

 

 

 



 

 

  

               

 

                         

           

 

 

 

17) Závěr 

 

Na naší škole jsme se v uvedeném roce 2016/2017 snažili  naplňovat  cíle a 

priority  výchovy a vzdělávání prvního stupně základní školy - připravovat děti na 

vstup na druhý stupeň základní školy a na další celoživotní vzdělávání. 

Ve škole cíleně budujeme příjemné a nestresové prostředí. Integrujeme žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vyhledáváme žáky mimořádně  nadané.  

Zapojujeme se do soutěží a projektů, využíváme v rámci našich možností digitální 

technologie. Vzdělává se také pedagogický sbor v rámci dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků. Spolupracujeme se zákonnými zástupci žáků  i 

s dalšími organizacemi v okolí školy.  

 

Nejdůležitějším cílem práce školy je kvalitní výuka se zaměřením na celkový 

rozvoj osobnosti žáků. Propojováním témat  rozvíjíme kompetence všeho druhu  

dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Uherském Brodě – Újezdci dne: 13.10.2017          ………………………………………… 

                                                                                                     Mgr. Soňa Čechová 

                                                                                                  ředitelka školy 

 

 

 
 

 

 

 

 

Schváleno školskou radou:                                                …………………………………………..     

                                                                                                      Mgr. Blanka Holešová 

                                                                                                  předsedkyně školské rady 

                                                              

 

 

 

 

 

 

Předáno zástupci zřizovatele:                                       ……………………………………………… 

                                                                                                  Markéta Gajdůšková      

                                                                                               vedoucí odboru školství 


