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ÚVODNÍ SLOVO 

Církevní základní škola mateřská škola ve Zlíně si připomenula v tomto školním roce 25 let od 

otevření první křesťanské třídy ve městě. Začátkem devadesátých let to byla první vlaštovka návratu 

křesťanských hodnot do našeho školství v baťovském městě, které si s hrdostí i v dobách 

komunistické totality neslo v sobě jistý étos svobody myšlení a podnikavosti. Je radostné, že 

v nastávajícím školním roce tuto oslavu prodloužíme k faktickému 25. výročí založení církevní školy 

v našem městě. 

Školní rok 2017/2018 jsme v naší škole prožili ve znamení celé řady vzdělávacích, kulturních, 

duchovních a sportovních aktivit. Následující výčet je toho dokladem. Byli jsme mj. svědky velmi 

dobrých výsledků deváťáků při přijímacích zkouškách na střední školy. V průběhu roku jsme se však 

museli vyrovnávat i se složitými vztahovými situacemi v některých našich třídních kolektivech. 

Poděkování patří všem, kdo se snažili být nám na blízku a pomáhali vyřešit tyto situace.  

Děkuji v této chvíli všem svým spolupracovníkům za jejich poctivou a svědomitou práci pro celou naši 

školu. Poděkování patří všem učitelům, vychovatelkám, asistentům pedagoga, ale také všem 

správním zaměstnancům a týmu v naší školní kuchyni. 

Děkuji Spolku rodičů za jejich podporu naší škole; ať jsou to finanční dary, ale i akce pro celou naši 

komunitu: noblesní školní ples na hotelu Moskva v lednu 2018 a uspořádání pouti rodičů, dětí a 

pedagogů do Štípy. Děkuji také za obětavost tatínků při letní brigádě na školní zahradě, kdy se 

podařilo osadit obě zahrady ŠD a MŠ novými pískovišti, která už teď přinášejí mnoho radosti. Děkuji i 

všem dalším sponzorům, kteří nás finančně podpořili. 

Děkuji v této chvíli také otci Pavlu Glogarovi za jeho mnohaletou pastoraci naší školy. Na konci 

školního roku jsme se s ním rozloučili a poděkovali za vše. Dostal od nás mj. album fotografií, které 

jsou pro nás i pro něho milou vzpomínkou na léta, která mezi námi prožil.  Vyprošujeme mu Boží 

požehnání do jeho nového působiště v Brně.  

 

Jak před otcem Pavlem, tak i před námi jsou nové výzvy. Společně si u Pána vyprošujme, abychom 

dobře naslouchali Božímu hlasu, dobře se modlili a šli po správných cestách, ruku v ruce s těmi 

nejbližšími doma, ve farnosti, ve škole a v celé společnosti, která potřebuje, abychom byli solí země a 

světlem světa.  

PhDr. Jana Langerová 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

 
  

Název školy, sídlo Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně,  
   Česká ul. 4787, 760 05 Zlín 

Zřizovatel školy                Arcibiskupství olomoucké, Wurmova 9, 771 01 Olomouc 

 

Právní forma školy  školská právnická osoba 

   IČO:   49157841 

   IZO:   600 001 636 

 

Ředitel školy  PhDr. Jana Langerová 

Kontakt   577 011 686  - ředitelka 

   czs@czszlin.cz 

   ID datové schránky: ptdhu26 

   www.czszlin.cz 

577 271 434  - sekretariát, fax 

    734 878 240  - vedoucí učitelka CMŠ  

    

Datum  založení školy   25. 4. 1992  

Zahájení činnosti CZŠ       1. 9. 1993 

Zahájení činnosti CMŠ   1. 9. 2011 

 

Součásti školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 

 

 1.   Základní škola  kapacita:   250 žáků  IZO:       049157841 

 2.   Školní družina  kapacita:   110 žáků  IZO: 110008880 

 3.   Školní jídelna  kapacita:   500 stravovaných IZO: 110008898 

 4.   Školní klub   kapacita:   140  žáků  IZO: 181012260  

 4.   Mateřská škola  kapacita:     45 dětí  IZO: 181027429 

  

mailto:czs@czszlin.cz
http://www.czszlin.cz/
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Školská rada     Ing. Petra Navláčilová, předsedkyně, zástupce rodičů 

     Mgr. Jan Brhel, zástupce rodičů 

     Magda Honzíková,zástupce pedagogů   

     Mgr. Jiří Kubeša, zástupce pedagogů 

     P. Zdeněk Demel SDB, zástupce zřizovatele 

     P. Ivan Fišar, zástupce zřizovatele 

 

Mimoškolní sdružení při škole  Spolek rodičů a přátel školy při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně  

 

Povolená doplňková činnost      Stravování 

          Provozování zájmové a vzdělávací činnosti dětí i dospělých 

           Pronájem prostor školy včetně vybavení 

 

 

DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY      

Má-li naše škola vnášet do společnosti duchovní hodnoty, je důležité, aby nositelé těchto hodnot 

měli příležitost načerpat u zdroje,  povzbudit se a mohli toto bohatství předávat svým žákům. A tak již 

druhým rokem se závěr přípravného týdne školního roku 2017/2018  v naší škole nesl ve znamení 

dvoudenní duchovní obnovy pro všechny pedagogy z naší školy, tzn. pro učitele, vychovatelky a také 

pro asistenty pedagoga. Duchovní obnova proběhla v poutním domě Stojanov s otcem Vojtěchem 

Šímou. Známý exercitátor P. Vojtěch Šíma s noblesou sobě vlastní oslovil všechny přítomné. Byl to 

požehnaný a slibný vstup pedagogických pracovníků školy do nového školního roku. Školní rok 

2017/2018 jsme fakticky zahájili tradičně společnou školní mší svatou Jižních Svazích se všemi žáky a 

s hlavním celebrantem otcem Radkem. Školní mše svaté nás provázely i dále v průběhu celého 

školního roku: na svátek církevního školství jsme si v kostele u svatých Filipa a Jakuba spolu s otcem 

Ivanem připomněli svatou Ludmilu, naši patronku. V adventní době přímo ve škole proběhly dvě 

rorátní mše svaté ráno ve školní jídelně a těsně před vánočními svátky jsme se rozloučili 

s odcházejícím kalendářním rokem mší svatou, kterou pro nás sloužil otec Pavel v kostele Panny 

Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Na konci ledna jsme v kostele u svatých Filipa a Jakuba 

dole ve městě poděkovali s otcem Ivanem za uplynulé pololetí školního roku. V postní době jsme se 

setkali při společné mši svaté s otcem Pavlem ve Svatém týdnu v kostele u Panny Marie na Jižních 

Svazích. Závěrečnou děkovnou mši svatou jsme prožili 29. června opět v kostele Panny Marie 

Pomocnice křesťanů s otcem Pavlem a dalšími otci salesiány. A bylo za co děkovat. 
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V naší církevní základní škole vyučujeme v rámci disponibilních hodin náboženskou výchovu ve všech 

ročnících 1 hodinu týdně. Tyto hodiny jsou zařazeny do učebního plánu školy jako povinně volitelné. 

Na prvním stupni náboženskou výchovu vyučují paní učitelky - katechetky s teologickým vzděláním, 

na druhém stupni náboženskou výchovu vyučovali ve školním roce 2017/2018 otcové salesiáni P. 

Radek Gottwald a P. Pavel Glogar.  

Duchovním centrem školy je školní kaple, kde je ve svatostánku přítomen živý Kristus v eucharistii. 

Každý den ráno v 7,15 začínáme v kapli společnou modlitbou a prosíme o Boží požehnání pro celou 

naši školu a vyprošujeme si také stálou ochranu Panny Marie. Každý měsíc byla po celý školní rok 

v této kapli také sloužena mše svatá pro zaměstnance školy a otec Pavel zde sloužil v průběhu roku 

mše svaté také pro jednotlivé ročníky. Každý den ráno při zahájení první vyučovací hodiny se 

společně s našimi žáky obracíme ve třídách k Personě Nejvyšší společnou modlitbou. 

V průběhu roku pravidelně v úterý ráno do školy přicházel otec Pavel Glogar, aby sloužil našim žákům 

svátostí smíření ve školní kapli. Bylo potěšující, že žáci přicházeli a této možnosti opravdu využívali. 

Navíc v Adventu a v postní době měl otec Pavel pro žáky na II. stupni vždy jeden den v týdnu ráno 

připravené krátké rozjímání s modlitbou. Také na I. stupni žáci prožívali zmíněné období Adventu ve 

velikém očekávání při každodenním ranním duchovním zamyšlení pod vedením učitelů. 

Naši žáci se tradičně účastní soutěží, které jsou zaměřeny spirituálně. Okresní Biblická soutěž 

proběhla ve škole v zimě a na jaře putovali ti nejlepší na finále Biblické soutěže do Strážnice. 

V květnu žáci třetí třídy s paní katechetkou Maruškou Horákovou a s otcem Pavlem a také s jejich 

rodiči prožili požehnaně první svaté přijímání při mši svaté ve farním kostele Panny Marie Pomocnice 

křesťanů. V květnu do naší školy zavítal také otec Marek Dunda z Vranova nad Dyjí, šéfredaktor 

časopisu „Milujte se“ a hybná síla nakladatelství A.M.I.S. Ve školní jídelně spolu s otcem Pavlem pro 

naše žáky sloužil mši svatou a v homilii vyjádřil myšlenku, kterou si děti dobře zapamatovaly: „Dobře 

maskovaný Ježíš“, tzn., že v každém člověku je Ježíš, a to i v tom, u kterého bychom to nečekali… Po 

mši svaté se otec Marek setkal k besedě se žáky II. stupně a zaujal je svým vyprávěním o nelehké misii 

jeho komunity v severních Čechách. Při té příležitosti nám všem rozdal obrázek Panny Marie 

Jeníkovské, Matky důvěry, s touto modlitbou:  

Maria, Matko Důvěry, 

Tys neochvějně spoléhala na Boží lásku  

i v nejtěžších zkouškách svého života, 

když jsi pociťovala nebezpečí, bezmocnost 

a osamocenost a tím jsi dala Pánu 

příležitost, aby na Tobě vykonal veliké věci. 

 

Od Tebe se chceme učit opravdově důvěřovat 

našemu Bohu, a tak jako Ty ho vytrvale milovat 

za všech okolností a odevzdaně s radostí přijímat  

Jeho vůli, i kdyby měnila naše plány  

a byla pro nás těžká. 
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Maria, Tvé přímluvě svěřujeme spásu svou  

a svých bližních a všechny své pozemské úmysly  

a starosti, ať i skrze nás může být oslaven náš Pán.  

Amen. 

Ve druhé polovině školního roku jsme měli možnost prožít v naší školní kapli týden za přítomnosti 

ostatků svatých manželů Martinových.  

Ke konci školního roku, v červnu proběhlo ve škole ještě několik duchovních aktivit - jednak společná 

školní pouť na poutní místo Svatá Voda u Malenovic s otcem Pavlem a otcem Radkem a také rodiče 

z našeho Spolku rodičů podruhé uspořádali pouť do Štípy. Mši svatou ve Štípě sloužil na pozvání 

Spolku rodičů otec Petr Bulvas, biskupský vikář z Olomouce  spolu s otcem Radkem Gottwaldem. 

Za zmínku také stojí velmi zdařilé hudební červnové vystoupení skupiny Good Work (dříve Parsky), 

kterou jsme pozvali do Zlína před kostel na Jižních Svazích u příležitosti oslavy 25 let od otevření 

první křesťanské třídy ve městě. Velmi milý pozdrav zazněl při této příležitosti z úst paní učitelky 

Sylvy Piknové, která zavzpomínala na dobu, kdy jako nevěřící kantorka vedla prvňáčky této první 

křesťanské třídy ve městě a díky nim prožila sama konverzi k Bohu…, což je úžasný začátek 

církevního školství ve městě. 

Předskokany Good Work byli žáci z naší školní scholy, která se v tomto školním roce vypracovala 

k velmi kvalitním hudebním výkonům a věrně doprovázela všechny školní mše svaté a chválila 

Pána zpěvem a hudbou. Schola působila a nadále působí pod vedením paní učitelky Hanky 

Poislové. 

Závěr roku byl ve znamení rozloučení s otcem Pavlem Glogarem, který odešel do salesiánské 

komunity do Brna.  

 

 

PERSONÁLNÍ OBLAST 

Zaměstnanci školy 
 

Zaměstnanci Počet osob Přepočtené osoby / podle 

úvazků 

   

učitelé ZŠ, MŠ 23 21,25 

školní psycholog 1 0,50 
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vychovatelky ŠD a ŠK 6 3,42 

asistenti pedagoga  10 8,83 

nepedagogičtí pracovníci  14 12,89 

celkem zaměstnanci 53 46,89 

 
Učitelský sbor 
 

Ředitel školy:  PhDr. Jana Langerová  CH, F, NV, VV 

Zástupce ředitele:  Mgr. Michaela Černošková I. st. 

 

Učitelé: 

Mgr. Alena Adamcová,  třídní učitelka V. A  - I. st., ČJ OV, VV 

Mgr. Pavla Davidova, třídní učitelka IX. A -  PŘ, PČ, VV 

Mgr. Marie Horáková, třídní učitelka III. A -  I. st., NV 

Mgr. David Chrastina, třídní učitel VI. A -  ČJ, D, VV 

Mgr. Miroslav Jiráček -  Z, TV, VV 

Mgr. Aleš Kinc, třídní učitel IV. B -  I.st. 

Mgr. Lenka Klímová, třídní učitelka VII. A -  M, OV, HV 

Mgr. Jiří Kubeša - M, F, IT, PČ 

Mgr. Veronika Palíšková - NJ 

Mgr. Pavlína Plevová, třídní učitelka II. B -  I. st. 

Mgr. et  Mgr. Hana Poislová, třídní učitelka II. A -  I. st., NV 

Mgr. Lenka Puškárová - AJ 

Mgr. Barbora Rózsová, třídní učitelka I. A -  I. st. 

Mgr. et. Mgr.  Kateřina Suchomelová, třídní učitelka III. B - I. st., NV 

Mgr. Miroslav Škarka, třídní učitel IV. A -   TV, Z, PČ 

Mgr. Ljuba Valentová - AJ 

Mgr. Miloslava Vaňharová, třídní učitelka VIII. A – AJ 

 

Učitelky MŠ 

Magda Honzíková, vedoucí učitelka MŠ  -  malá třída 

Bc. Simona Pospíšilíková - malá třída  
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Mgr. Magda Máčalová - velká třída 

Hana Chrastinová - velká třída 

 

Věkové složení učitelů ZŠ, MŠ 

Do 35 let 35 – 45 let 45 – 55 let nad 55 let 

do důch. věku 

v důchod. 

věku 

Celkem 

muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy muži ženy 

    - 2 3 18 4 1 0 2 0 0 7 34 

 
 

Asistenti pedagoga: 

Lenka Slezáčková 
Veronika Šimková 
Kateřina Slováková 
Ludmila Flámová 
Pavla Genzerová 
Dalibor Knapik 
Mgr. Petr Mach 
Šárka Masnicová 
Jana Babíková 
Marta Krčmářová - MŠ 
 

Vychovatelky: 

Lenka Slezáčková - ŠD 

Jitka Žůrková - ŠD 

Michaela Vančurová - ŠD 

Pavla Genzerová - ŠD 

Veronika Šimková - ŠK 

Ludmila Flámová – ŠK 

 
Odborná a pedagogická způsobilost 
 

Celkový počet pedagogických zaměstnanců  40 

Z toho odborně a pedagogicky způsobilých  40 

 

Nepedagogičtí pracovníci: 
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Jana Žižlavská, DiS. - sekretariát školy 

Pavel Hons - školník 

Jana Skopálková - školnice MŠ  a uklízečka 

Pavlína Janečková, Jana Bartková  - uklízečky 

Jana Raková, DiS. - vedoucí ŠJ 

Lenka Minaříková, Oldřich Zapletal, Jarmila Klinkovská, Jindřich Khain, Lenka Toboláková, Tetiana 

Masliukovska, Ilona Vlčková - kuchaři a kuchařky  

 

Preventivní pracovníci školy 
 

Pozice Fyzický počet Dosažené vzdělání 

Školní psycholog 1 VŠ 

Výchovný poradce 1 VŠ 

Školní metodik prevence 1 VŠ 

Asistent  pedagoga 10 SŠ 

 
 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků  
 

Typ kurzu  Počet zúčastněných 
pracovníků 

Současný žák versus role a kompetence současného učitele 30 

Školení První pomoci 32 

Psychohygiena v práci učitele aneb jak předcházet vyčerpání 35 

Specifika výuky formou CLIL ve všeobecně vzdělávacích předmětech 
s využitím sady Labyrinth 

2 

Oxford Professional Development training: Angličtina pro 2. stupeň 
ZŠ – IV. 

1 

Krajská konference o EVVO 1 

Seminář pro metodiky prevence 1 

Inspirace pro zkvalitnění výuky přírodovědných předmětů a 
matematiky 

1 

Optimalizace vyučování NJ pro české a slovinské učitele, Dillingen an 
der Donau, BRD, pořádající DZS Praha a Bavorské ministerstvo 
školství 

1 

Jazykový a metodicko-didaktický kurz pro učitele NJ celého světa, 
Mnichov, BRD, pořádající Goethe institut Praha a Mnichov 

1 

Kariérové poradenství, trendy, tipy, inspirace 1 

Zástupce ředitele a jeho role v každodenní praxi 1 

Studium pro výchovné poradce (říjen - červen – UPOL) 1 

Jak vzbudit zájem o učení? 2 

Šikana ve školní třídě 1 
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Moderní výuka pro generaci digitálních dětí 1 

Matematika podle Hejného - 1.stupeň začátečníci 1 

Diagnostika třídních kolektivů 1 

Školní zkvalitňování výuky v matematice a přírodovědě 2 

Školení ke spisové službě 1 

seminář k Hejného metodě – seznámení s novou učebnicí pro 1. roč. 5 

Seminář GDPR (org. ČBK v Praze) 1 

Ochrana osobních údajů ve školství a nové obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů (GDPR) 

1 

Kurz Akademie CZ.NIC  - Elektronická komunikace pro školy 2 

Sdílení dobré praxe (ZŠ M.Alše – hodina matematiky  podle prof. 
Hejného– náslech v 1. Třídě 

1 

Hudba nás baví, principy České Orffovy školy v současné HV  1 

Česká Orffova škola jako zdroj hudebně-vých. prvků ve škole  1 

Výuka matematiky Hejného metodou  1 

 
 

Kontrolní a inspekční činnost 

 

V systému INSPIS DATA ČŠI byly vyplněny na jaře 2018 dotazníky adresované vedení školy a 

vyučujícím k formám a podpoře mediální výchovy v ZŠ. Další inspekční činnost na místě v tomto 

školním roce neproběhla.   

V srpnu 2018 proběhl na objednávku ředitelky školy ve škole ekonomický audit, který potvrdil 

transparentní hospodaření školy podle zákonných norem. 

 

Dotazníková response pro rodiče 

V červnu proběhlo ve škole dotazníkové šetření pro rodiče. Responsi připravila firma HEURÉKA CZ, 

spol. s. r. ze Zlína. Této response se zúčastnilo 30% respondentů.  

Závěr šetření: pokud škola usiluje o zkvalitnění svých „služeb“, měla by se zaměřit na rozšíření a 

modernizaci budovy školy, vč. interiéru, potažmo vybavit školu modernějším vybavením a 

případně se také zaměřit na metody a formy práce s žáky, které by ještě více odpovídaly 

kompetenčnímu modelu, tedy rozvoji seberealizace a zkušeností žáka.  

 
Projekty a granty 
 
Šablony pro církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně 

CZŠ a MŠ od března 2017 realizuje projekt z evropských fondů: Šablony pro církevní ZŠ a MŠ ve 
Zlíně (registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0005636). Prostřednictvím projektu je 
podporována zejména činnost školního psychologa ve škole, další vzdělávání pedagogických 
pracovníků v CZŠ a CMŠ, sdílení zkušeností mezi MŠ zapojenými do projektu, podpora nových 
metod ve výuce (především Hejného metoda v matematice), a další oblasti přispívající ke 

http://www.czszlin.cz/wp-content/uploads/2016/08/publicita.pdf
http://www.czszlin.cz/wp-content/uploads/2016/08/publicita.pdf
http://www.czszlin.cz/wp-content/uploads/2016/08/publicita.pdf
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zkvalitňování výuky i školního prostředí. 

Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi  

Registrační číslo projektu je: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_020/0004015. Projekt má podpořit inkluzivní 
vzdělávání žáků v naší škole. V rámci projektu bude realizována řada seminářů a kurzů pro učitele 
a vedení školy. Projekt realizuje NIDV, naše škola je jednou ze 336 škol, které se do projektu 
v roce 2018 zapojily. 

Ekofond 

Statutární město Zlín podpořilo naši školu na základě předložené žádosti o grant na školní rok 
2017/2018 na přírodovědné a ekologické aktivity žáků částkou 10 000,- Kč. 

Renovabis 
 
Česká biskupská konference podpořila ve školním roce 2017/2018 naši školu grantem ve výši 35 
tis. Kč. Z tohoto projektu byly financovány duchovní, kulturní a sportovní aktivity školy, žáků a 
také pedagogických pracovníků školy. 

 
 

Prevence 
 
Projekt Prevence získala naše škola ve spolupráci se SAVIEM na začátku roku 2018 ve výši 50 tis. Kč 
od Krajského úřadu ve Zlíně. Projekt je výhradně zaměřen na preventivní programy pro žáky naší 
školy a podpoří tyto programy též v prvním pololetí školního roku 2018/2019. 
 

Technické zabezpečení školy 

Ve školním roce 2017/2018 škola sídlí již 14 rokem v budově školy MMZ po bývalé 18. ZŠ ve Zlíně na 

Jižních Svazích. Nejvýznamnější investiční akcí, kterou z velké části financoval MMZ, byla  v létě 2017 

zásadní rekonstrukci svítidel ve všech třídách školy, na chodbách, v šatnách a v jídelně školy. 

Do školy byly zakoupeny nové lavice a stoly do třídy VI. A na II. stupni, dále byla zakoupena nová 

interaktivní tabule s dataprojektorem do třídy na I. stupeň. Postupně dochází k výměně další IT 

techniky a nákupu nových NTB pro učitele.  Do CMŠ bylo pořízeno nové povlečení pro děti, nové 

koberce a koberce byly zakoupeny i do některých tříd na I. stupni. Pro praní prádla pro školní kuchyni 

a mateřskou školu byla zakoupena nová automatická pračka a do školní kuchyně byl zakoupen 

potřebný spotřební materiál.  

Na školní zahradě se během letních prázdnin podařilo revitalizovat všechny herní prvky a dokončit 

osazení dvou nových pískovišť. Byly zakoupeny dva zahradní domky a osazeny na zahradu školní 

družiny a mateřské školy.  

Městská zeleň při MMZ už v průběhu jara začala postupně revitalizovat parkovou zeleň před školou. 

Další práce mají následovat na podzim 2018, kdy by mělo dojít k osázení prostoru před školou novou 

parkovou zelení.  

Vzhledem k tomu, že v současné době je ve škole historicky nejvyšší počet žáků a kapacita stanovená 

pro naši školu na MŠMT je 250 žáků, je evidentní, že prostoru ubývá. To má negativní vliv na celkové 

klima ve škole. Vedení školy musí např. velmi sofistikovaně plánovat logistiku při přemísťování dětí na 

http://www.czszlin.cz/wp-content/uploads/2016/08/Text-o-projektu-na-web_vybrana-podpora_akt.pdf
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oběd, do družin a při organizaci školního klubu. Složité je též plánování rozvrhu při obsazování 

tělocvičen. Sousední střední škola, která je pronajímatelem tělocvičen pro naši školu, obsazuje nyní 

pravidelně nejfrekventovanější hodiny pro výuku tělesné výchovy hodinami svých žáků, kterých také 

přibývá.  To má negativní vliv na rozvrhy CZŠ a MŠ a vyučování se prodlužuje. 

Škole dále fatálním způsobem chybí skladovací prostory na veškerý skladovaný materiál – ať jde o 

sklad učebnic, herní prvky pro školní družinu, spotřební materiál ad.  

Je třeba, aby této neutěšené prostorové situaci CZŠ byla v blízkém čase věnována potřebná a náležitá 

pozornost. 

 

Hospodaření CZŠ a MŠ ve Zlíně v roce 2017                  (údaje v tis. Kč,-) 

PŘÍJMY 

Příjmy celkem 21 759 

Dotace celkem 19 270 

z toho: provozní z MŠMT ČR 18 704 

           Šablony 425 

           Renovabis 81 

           Magistrát EVVO 6 

           Úřad práce 54 

Ostatní příjmy 665 

           dary  167 

           příspěvky do ŠD 229 

           školné MŠ 269 

Tržby školní jídelna 1 341 

         z toho svačiny 56 

Ostatní výnosy 67 

Hospodářská činnost  416 

VÝDAJE 

Výdaje celkem 21 557 

Platy 12 125 

Zákonné odvody 4 069 
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Spotřeba energií 909 

Spotřeba materiálu 2 603  

z toho: učebnice 220 

           školní materiál,časopisy 134 

           drobný majetek 373 

           kancelářské potřeby 82 

           úklid, drobný materiál a OOPP 406 

           družina 2 

           jídelna 1 386 

Opravy a udržování 90 

Cestovné 102 

Služby 1 077 

z toho: školení a semináře 87 

           výukové programy, plavání 178 

           poplatky za tel.,internet,pošta 61 

           ostatní služby 653 

           tisk a vedení účtu 5 

           pojištění, poplatky, revize 44 

           služby software 49 

Odpisy, ostatní výdaje 167 

Hospodářská činnost 415 
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Hospodaření SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně k 31.12.17 

 

Rok 2017 

 

Příjmy: 

Příspěvky od rodičů 48 100,00 

Úroky z účtu 7,10 

Dary 17 243,00 

Příjem za pracovní sešity 91 678,00 

Sběr papíru 31 327,00 

Celkem 188 355,10 

Výdaje: 

Orientační dny v DIS 19 190,00 

Připěvek na vybavení školy 70 745,00 

Náklady na pracovní sešity 97 698,00 

Doprava na lyžák 8 854,00 

Předplatné časopisů 1 681,00 

Poplatky bance 174,00 

Příspěvek na výlet 1 000,00 

Pouť do Štípy 1 029,00 

Ples 9 397,00 

Scio testy 23 413,00 

Celkem 233 181,00 

Zůstatek z roku 2016 132 395,39 

Rozdíl příjmů a výdajů - 44 825,90 

87 569,49 

Zůstatek k 31.12.2017 

Zůstatek v pokladně 29 212,00 

Zůstatek v bance 58 357,49 

Zůstatek celkem 87 569,49 



15 

 

ŽÁCI 
 
 Počet žáků Počet tříd Počet 

ročníků 
Průměrný 
počet žáků na 
třídu 

1.stupeň 143 8 5 17,87 

2. stupeň 90 4 4 22,50 

Celkem 233 12 9 19,42 

     

Školní družina 96 4 - 24,00 

Školní klub 110 1 - - 

 
Vzdělávací program  
Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání 
Motivační název „ Škola na cestu životem“, Č.j. CZS142/2016 
 

Klasifikace žáků, celkové hodnocení, omluvená absence 

Třída Celkem 

žáků 

Vyznamenání Prospělo Neprospělo Omluvená 

absence 

Neomluvená 

absence 

I.A 21 21 0 0 840 0 

II.A 18 17 1 0 539 0 

II.B 17 17 0 0 435 0 

III.A 13 11 2 0 372 0 

III.B 13 13 0 0 874 0 

IV.A 14 11 3 0 375 0 

IV.A 14 13 1 0 286 0 

V.A 30 20 10 0 943 0 

Celkem I.st. 140 123 17 0 4664 0 

6. 23 11 12 0 582 0 

7. 19 8 11 0 1133 0 

8. 22 12 10 0 1074 0 

9. 26 11 15 0 1820 0 

Celkem II. st. 90 42 48 0 4609 0 

Škola 

celkem 

230 165 65 0 9273 0 
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Učební plán školní rok 2017/2018                I. stupeň 

Časová dotace  21 22 24 25 26   118 

Oblasti  Předměty  1. 2. 3. 4. 5. dotace Disp. Celkem 

Jazyk a 

jazyková 

komunikace 

44 

Český jazyk  

a literatura 
ČJ 

 

7+ 1 

 

7 + 1 

 

7 + 1 

 

7 

 

7  
35 3 38 

Anglický jazyk AJ   3 3 3 9  9 

Matematika  

a její aplikace 
20 Matematika M 4 4 + 1 4 + 1 4 + 1 4 + 1 20 4 24 

Informační a 

komunikační 

technologie 

1 Informatika IT - - - - 1 1 - 1 

Člověk a jeho 

svět 
12 

Prvouka PRV 1 + 1 1 + 1 2 - - 4 2 6 

Vlastivěda VL - - - 2 2 4 - 4 

Přírodověda PŘ - - - 2 2 4 - 4 

Umění 

a kultura 
12 

Hudební 

výchova 
HV 2 2 1 1 1 7 - 7 

Výtvarná 

výchova 
VV 1 1 1 1 1 5 - 5 

Člověk a zdraví 10 
Tělesná 

výchova 
TV 2 2 2 2 2 10 - 10 

Člověk 

a svět práce 
5 

Pracovní 

činnosti 
PČ 1 1 1 1 1 5 - 5 

Náboženská 

výchova 
5 

Náboženská 

výchova 
NV 1 1 1 1 1 

 
5 5 

  

  Min. časová dotace 18 18 21 23 24 104 - - 

  Disponibilní hodiny 3 4 3 2 2 - 14 - 

  Celkem 21 22 24 25 26 - - 118 
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Učební plán školní rok 2017/2018          II. stupeň   

Časová dotace min.  28 28 30 30   122 

Časová dotace max.  30 30 32 32   122 

Oblasti  předměty  6. roč. 7. roč. 8. roč. 9. roč. min.h. disp. celkem 

Jazyk a jazyková 

komunikace 

27 

 

Český jazyk a lit. ČJ 4 4 + 1 4  3 + 1 15  2 17 

Anglický jazyk  AJ 3 3 3 3 12   12 

 6 Druhý cizí jazyk NJ  2 2 2+1 6 1 7 

  Konverzace v AJ AK - - 1 1  2 2 

Matematika a její 

aplikace 

15 Matematika M 3 + 2 4 +1 4 + 1 4 + 1 15 5 20 

ICT 1 ICT ICT - - - 1 1   1 

Člověk a společnost 11 Dějepis D 2 2 2 2 8  8 

Občanská výchova OV 1 - 1 1 3  3 

Člověk 

a příroda 

21 

 

Fyzika F 1 2 1 + 1 2 6 1 7 

Chemie CH - - 2 2 4  4 

Přírodopis PŘ 2 1 + 1 2 1 6  1 7 

Zeměpis Z 1+1 2 1 + 1 1  5  2 7 

Umění 

a kultura 

10 Hudební výchova HV 1 1 1 1 4  4 

Výtvarná výchova  VV 2 2 1 1 6  6 

Člověk a zdraví 

 

10 Tělesná výchova  TV 3 2 2 2 9  9 

Výchova ke zdraví  VZ 1 - - - 1  1 

Člověk a svět práce 3 Pracovní činnosti PČ 1 1 - 1 3    3 

Náboženská výchova  Náboženská 

výchova  

NV 1 1 1 1  4 4 

Min.časová dotace 100   25 26 26 27 104   

Disponibilní hodiny    4 4 5 5  18  

Celkem 122   29 30 31 32   122 
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Testování žáků SCIO 

V. třída 

Národní testování  5. tříd 

Předmět skóre Hrubá 

úspěšnost 

% 

Čistá 

úspěšnost 

% 

Percentil 

OSP 15,5 47 35 45 

ČJ 13,9 42 35 51 

MA 9,9 47 35 43 

 

VI. třída 

Národní testování  6. tříd 

Předmět skóre Hrubá 

úspěšnost 

% 

Čistá 

úspěšnost 

% 

Percentil 

OSP 17 50 38 47 

ČJ 14,7 51 37 48 

MA 9,6 48 32 45 

 

VII. třída 

Národní  testování  7. tříd 

Předmět skóre Hrubá 

úspěšnost 

% 

Čistá 

úspěšnost 

% 

Percentil 

OSP 21,9 48 36 50 

ČJ 4,9 28 12 19 

MA 11,7 45 39 58 

 

VIII. třída: 

Dovednosti pro ZŠ - vydány souhrnné výsledky pro jednotlivé žáky 

 

Trénink na přijímací zkoušky 

VIII. třída 

 Percentil 

OSP 56,1 

ČJ 40,3 

MA 38,6 

Správnost volby střední školy 56, 9 
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Národní testování 9. tříd   

Předmět skóre Hrubá 

úspěšnost 

% 

Čistá 

úspěšnost 

% 

Percentil 

OSP 27,5 54 46 59 

ČJ 15,1 51 39 55 

MA 11,7 50 39 61 

Ve čtvrtek  25. 1. 2018 jsme obdrželi velmi příjemnou zprávu ze SCIO: „Zdravíme ze Scio, na podzim 
2017 se vaše škola zapojila do projektu Národní testování. Máme pro vás skvělou zprávu – někteří z 
vašich žáků dosáhli těch nejlepších výsledků ve vašem kraji. Nejúspěšnějším žákům a žákyním jsme ve 
čtvrtek 25. 1. 2018 odeslali ocenění poštou na adresu školy.“  

 

Údaje o přijímacím řízení a SŠ, o přestupech, o zápisu k povinné 

školní docházce a o přípravné třídě  

Údaje o přijímacím řízení na střední školy 

Všichni žáci 9. ročníku byli přijati k dalšímu studiu již v prvních kolech přijímacího řízení. Z 26 

absloventů bylo 11 žáků přijato na gymnázia. Dalších 10 žáků na jiné střední školy. Do učebních 

oborů bylo přijato 5 žáků. 

škola přijati 

 Stojanovo gymnázium Velehrad 5 SŠ 

AG Kroměříž 1 SŠ 

Gymnázium Lesní čtvrt Zlín 5 SŠ 

Střední uměleckoprůmyslová škola UH 1 SŠ 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 4 SOU 

Střední průmyslová škola Otrokovice 1 SŠ 

Střední průmyslová škola Zlín 4 SŠ 

Obchodní akademie T.Bati Zlín 1 SŠ 

Střední zdravotní škola a VOŠ Zlín 2 SŠ 

Střední škola obchodně technická s.r.o. 1 SOU 

SŠ Filmová,multied.a počítač.technologií s.r.o. 1 SŠ 

 

Přijímací řízení na víceletá gymnázia 

Na osmileté gymnázium ve Zlíně  byli přijati 2 žáci, na šestileté AG v Kroměříži byl přijat 1 žák. 

Přestupy 
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Na jinou školu přestoupili 2 žáci, z jiné školy do CZŠ a MŠ byli přijati 4 žáci. 

 

Zápis k povinné školní docházce 

K zápisu do 1. třídy 

pro šk. r. 2018/2019 

se dostavilo 

Počet žádostí 

o odklad 
Nepřijati Přijati 

4. 9. 2017 

nenastoupilo 

30 9 1 20 0 

 

Přípravná třída 

Ve školním roce 2018/2019 bude na základě souhlasného stanoviska MŠMT opět po roce 

otevřena přípravná třída. Do této třídy bylo přijato 10 žáků, kteří obdrželi z poradenského zařízení 

odklad povinné školní docházky a bylo jim doporučeno vzdělávání v přípravné třídě. 

 

Integrace 

Ve školním roce 2017/2018 bylo v CZŠ a MŠ vzděláváno 23 žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami. Na doporučení PPP byly u některých žáků  vypracovány individuální vzdělávací plány a 

vyučující se řídili instrukcemi a doporučeními speciálních poradenských zařízení. Ve škole 

pracovalo 10 asistentů pedagoga. 

 

Minimální preventivní program 

Na zajištění Minimálního preventivního programu se v průběhu celého školního roku podíleli všichni 

pracovníci školy, především však školní psycholožka, výchovná poradkyně, metodik prevence a třídní 

učitelé.  

Minimální preventivní program byl po celý školní rok plněn různými formami, ať už ve školním či 

mimoškolním prostředí. Na programu spolupracovali kněží v náboženství a při školních mší svatých, 

učitelé v rámci výuky a kroužků,  vychovatelky v ŠD a ŠK a také asistenti pedagoga.Tento školní rok 

skvěle obohatily četné a velmi úspěšné aktivity žákovského parlamentu ( vydávání školního časopisu 

Církevka Times, barevný týden, pěvecká soutěž, turnaj ve stolním tenise, Pevnost Boyard a další).  

Škola využila v průběhu školního roku 2017/2018 široké nabídky preventivních programů, které pro 

ni připravily SAVIO, Centrum pro rodinu, Credo a OSPOD. Do školy zpravidla docházeli lektoři, kteří 

jednotlivým třídám přednášeli aktuální témata. Některé programy SAVIO měly svá pokračování ve 

vícehodinové dotaci. Dopolední programy organizace SAVIO probíhaly v sále a okolí kostela Panny 

Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. 

Všichni zákonní zástupci žáků naší školy byli o činnosti školy a dění ve škole v průběhu školního roku 

průběžně informováni prostřednictvím třídních schůzek, pohovorů s rodiči, korespondencí přes 

žákovské knížky a žákovské deníky, elektronicky prostřednictvím emailů. Postupně začíná být 
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využíván ke komunikaci také školní elektronický systém EduPage. Někteří rodiče však nadále 

upřednostňují písemnou formu sdělení přes ŽK. 

Významným přínosem pro školu se stal projekt KÚ Prevence, který škola získala ve spolupráci se 

SAVIEM. Díky tomuto projektu bylo možné realizovat ve všech třídách školy od začátku roku 2018 

intenzivní celodenní preventivní programy pro jednotlivé třídy pod vedením odborníků ze SAVIA. 

Obzvlášť významným byl přínos těchto programů pro žáky a žákyně v 7. ročníku, v jejichž kolektivu 

probíhaly v průběhu první poloviny školního roku složité vztahové procesy. Velmi významným 

způsobem do řešení složité situace s některými žáky nejen v 7. ročníku, ale i v jiných třídách zasáhla 

spolupráce s  kurátorem z OSPOD MMZ, který profesionálním způsobem pomohl řešit vzniklé 

problémy a nadále se školou bude spolupracovat. 

Dlouhodobé projekty 

Podpora Františkánské misie v Paraguayi – spolupráce se sestrami františkánkami 

Dobrovolné příspěvky rodičů při školních kulturních akcích, jako byl v tomto školním roce tradiční 

Adventní jarmark a výtěžek z prodejního stánku při farní pouti u sv. Filipa a Jakuba, míří z naší školy 

opět do Františkánské misie za sestrou Agátou a Františkou. 

Globe  

Naše škola již dlouhodobě spolupracuje na mezinárodnímu ekologickému programu Globe, v jehož 

rámci se účastí dílčích projektů.  

Den proti rakovině 

Spolupráce žáků školy  (IX. třída) s organizací ONKO ve Zlíně  při této charitativní a osvětové akci, 

prodej květin ve městě, sociální a výchovný aspekt, reprezentace školy. 

Krátkodobé projekty 

V oblasti prevence se nám daří realizovat pro žáky besedy, přednášky, besedy a kurzy v širokém 

spektru problematiky nejen na školní půdě, poskytovat žákům bohatou nabídku volnočasových aktivit 

(kroužky ŠD), dodržování tradic školy při organizování zábavných, kulturních a sportovních akcí (Den 

církevního školství, sv. Martin, sv. Mikuláš, adventní jarmark, sportovní den v ZŠ, ŠD), volba zástupců 

do žákovského parlamentu, který se pravidelně schází a děti se tak mohou vyjadřovat k dění ve škole.  

Preventivní programy  

Prevence dopravní nehodovosti  

Žáci 4. ročníku se zúčastnili v průběhu roku několika programů Dopravního hřiště v Malenovicích (pan 

Dřevojánek), mj. i k získání cyklistického průkazu 

  

třída datum program 

4. A, 4. B 20. 11. 2017 Dopravní hřiště 

4. A, 4. B 5. 3. 2018 Dopravní hřiště 

4. A, 4. B 4. 5. 2018 Dopravní hřiště 

 

 



22 

 

Výchova osobnosti, protidrogová prevence, prevence šikany  

Významnou změnou ve škole bylo nové pojetí vedení žákovského parlamentu pod vedením mladé 

pedagožky, která děti hravou formou „nastartovala“ k velmi zdařilým akcím pro své spolužáky a celou 

naši komunitu a svým způsobem také ke změně myšlení od – „já k tobě“.   

Žáci 1. stupně si oblíbili setkání k významným událostem liturgického roku: adventní zpívání, vánoční 

posezení i postní zamyšlení.  

Žáci 6. a 9. ročníku se zúčastnili Orientačních dnů v domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku. 

 Celoroční přehled preventivních akcí 

třída datum program organizace 

6. A 25. – 27. 9. Orientační dny DIS Fryšták 

9. A 25. – 27. 9. Orientační dny DIS Fryšták 

3. A 31. 10. 2017 Zdravé myšlenky-zdravé vztahy Centrum pro rodinu Zlín 

8. A 3. 11.  Média SAVIO 

7. A 6. 11.  Když je jídlo problém Credo 

1. A 30. 11. Já a moji kamarádi Centrum pro rodinu Zlín 

9. A 1. 12. Média SAVIO 

6. A 4. 12. Třída jako tým SAVIO 

9. A 4. 12. My dva a čas Credo 

8. A 8. 12. Když je jídlo problém Credo 

7. A 13. 12. Třída jako tým SAVIO 

7. A 8. 1. 2018 Na cestě k lásce Credo 

4. B 11. 1. Můžu se stát hrdinou? Centrum pro rodinu Zlín 

2. A 18. 1. Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi máme Centrum pro rodinu Zlín 

4. A 23. 1. Můžu se stát hrdinou? Centrum pro rodinu Zlín 

2. B 25. 1. Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi máme Centrum pro rodinu Zlín 

5. A 25. 1 Dítě na cestě k dospělosti Centrum pro rodinu Zlín 

7. A 25. 1. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

8. A 29. 1. Na cestě k lásce Credo 

2. A 30. 1. Mluvíme a nasloucháme a přitom se rádi máme Centrum pro rodinu Zlín 

3. B 8. 2. Zdravé myšlenky-zdravé vztahy Centrum pro rodinu Zlín 

6. A 8. 2. Dospívání Credo 

7. A 8. 3. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

8. A 19. 3. Já, ty a my Credo 

8. A 20. 3. Návštěva Úřadu práce Úřad práce Zlín 

dívky 6. A 
a 7. A 

20. 3. Jak se rodí rodina Credo 

6. A 27. 3. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

4. A + 4. B 3. 4. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

8. A 9. 4. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

7. A 10. 4. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

6. A 10. 4. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

7. A 11. 5. Než užiješ alkohol, užij rozumu OSPOD 

9. A 14. 5. Já, ty a my (2. část) Credo 

4. A + 4. B 24. 5. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

8. A 7. 6. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

9. A 12. 6. Třída jako tým – dopolední program SAVIO 

9. A 14. 6. Domácí násilí Credo 

1. A 26. 6. Já a moje rodina Centrum pro rodinu Zlín 
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Třídnické hodiny 

Třídnické hodiny se konaly dle aktuálního klimatu ve třídě pod vedením třídních učitelů.  

Žákovský parlament 

Ve školním parlamentu ve školním roce 2017/2018 zasedalo celkem 14 žáků (dva zástupci z každé 

třídy od 4. po 9. ročník). Parlament se scházel jednou za tři týdny – pokud to situace vyžadovala tak 

v některých případech i častěji. Seskupení bylo různorodé – děti však byly velmi činorodé, nápadů 

měly spousty, až je bylo třeba někdy korigovat a usměrňovat správným směrem. Komunikace byla 

vedena ve vzájemné důvěře a otevřené atmosféře, která se podařila v parlamentu hned od první 

schůze nastolit. Zároveň bych ráda vyzdvihla velkou zodpovědnost většiny z nich – co jsme si zadali, 

to jsme také splnili.  

 

Přehled uskutečněných akcí: 

Listopad – barevný týden (každý den jedna specifická barva, ke které si žáci připravili povídání) 

Prosinec – Církevka má talent (pěvecká soutěž pro 1. i 2. stupeň) 

Únor – Olympijský týden  

Březen – odpoledne deskových her + stylový den 

Duben – Skautský den  

Červen – Pevnost Boyard  

 

Dále se školní parlament postil do poměrně velkého „projektu“ a to školního časopisu Církevka 

Times. Díky pilné práci všech přispívajících se podařilo zkompletovat a vydat celkem 4 čísla. První 

vyšlo v prosinci a další čísla pak v březnu, dubnu a červnu.  

Odměnou pro všechny členy našeho parlamentu byl červnový výlet do Brna do VIDA! arény. Všem se 

akce velmi líbila a stálo to opravdu zato. 

              

                 Mgr. Lenka Klímová, koordinátor žákovského parlamentu 

 

Školní družina, školní klub, zájmové kroužky 

Školní družina  

Součástí naší školy je školní družina, která měla v tomto školním roce čtyři oddělení. Školní družinu 

navštěvovali žáci 1. - 4. třídy. Ranní provoz družiny byl od 6.30 - 7.40 hodin. Odpolední provoz začínal 

vždy v 11.40 a končil v 16.30 hodin.  

Činnost ve školní družině je rozdělena na odpočinkovou činnost, zájmovou činnost a rekreační 

činnost. Celoroční plán ŠD navazuje na ŠVP pro  školní družinu, vychází ze vzdělávací oblasti "Člověk a 

jeho svět." Je rozvržen do deseti tématických okruhů a rozpracován a realizován v jednotlivých 
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odděleních školní družiny. Každá vychovatelka ho naplňuje formou vymyšlené celoroční hry pro děti 

ve svém oddělení. 

Prvňáčky v tomto školním roce provázel ve školní družině skřítek "Rolnička" a vymyslel jim 

pohádkovou cestu do cíle. Celý školní rok sbírali nálepky za splněný úkol při společném programu, za 

pomoc spolužákům a příkladné chování, za výhru v soutěži, za přinesenou dětskou knihu a 

popovídání o ní ostatním dětem. Celý rok si sami sledovali své úspěchy a snažení, svůj postup do cíle 

cesty podle získaných nálepek na nástěnce. Druhé oddělení ŠD se proměnilo v cestovatele. Navštívili 

všechny kontinenty, některé země a vyzkoušeli si typické zvyky. Cestou děti sbíraly kormidla, kotvy a 

lodě, za jejichž množství byly na závěr ohodnoceny. Třetí oddělení tento rok provázela kniha O 

letadélku káněti. K tomuto tématu stavěli z lega různé modely leteckých dopravních prostředků. Za 

různé další činnosti se dětem zapisovaly body, do jimi vytvořených deníčků. Na konci roku proběhlo 

vyhodnocení. Ve čtvrtém oddělení ŠD děti plnily nejrůznější úkoly, které byly vždy po čtvrt roce 

zhodnoceny a děti odměněny. Úkoly se týkaly probíraného tématu a bodovalo se např. za luštění 

křížovek, rébusů, skládání puzzle, umístění se ve stolní hře, za výrobek na školní akci nebo i za vzorný 

úklid třídy. pořadí v bodovací soutěži ovlivňovaly i záporné body, které děti dostávaly za porušení 

pravidel ŠD nebo za nevhodné chování. 

Podrobněji bychom zmínily dvě akce a to maškarní karneval a dětskou letní olympiádu:  

V pondělí 12. 2. 2018 odpoledne se uskutečnil karneval školní družiny v jídelně. Na karnevalu 

nechyběl tradiční průvod rozmanitých masek, včetně vyhlášení nejoriginálnější masky odbornou 

porotou, složenou z žáků 2. stupně. Žáci druhých tříd předvedli předtančení Belgického tance, ke 

kterému se všichni připojili. Památku na tento den si mohli žáci odnést v podobě fotografie z 

fotokoutku, zřízeném právě pro tuto příležitost. Součástí karnevalu bylo také bohaté a pestré 

občerstvení. 

Ve čtvrtek 29. 5. 2018 proběhl na naší zahradě Dětský den s názvem Dětská letní olympiáda. Skákalo 

se v pytlích, běhalo se s papírovou čepicí na hlavě, chodilo se na chůdách, střílelo se z luku, šplhalo se 

pro fáborky. Po absolvování všech disciplín a získání pěti olympijských kruhů - náramků, byly děti 

odměněny dárkem a mohly se posilnit z bohatého občerstvení u společného stolu. Doprovodný 

program - malování na obličej zajišťovali naši kamarádi ze školního klubu a bylo velmi zdařilé. Všichni 

pomocníci ze školního klubu přispěli k radostné soutěživé, sportovní atmosféře a k úspěšnosti celé 

akce.  

 

 

Zúčastnili jsme se také doprovodného programu ZFF. Byli jsme v ČT 1, v centru bezpečnosti, prošli 

jsme tajemnou laboratoří, vyzkoušeli jsme si pobyt ve virtuální realitě, shlédli jsme taneční 

vystoupení a prožili jsme odpoledne s Českým rozhlasem - rádio Junior. 
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Osvědčila se nám naše komunikace s rodiči pomocí mobilního telefonu, který má každá vychovatelka 

k dispozici. Tato komunikace je významná obzvlášť při vyzvedávání dětí z družiny.  

Informace o akcích ŠD jsou vyvěšeny na družinové nástěnce v 1. patře školy. Do náplně naší výchovné 

činnosti ve školních družinkách patří také prožívání svátků liturgického roku, a to je tak mimořádný 

nadstandard, který nás všechny ( děti a vychovatelky) navzájem obohacuje a jsme za něho vděčni. 

Vychovatelky ŠD v CZŠ  

Školní klub 

Školní klub organizuje svou činnost pro všechny přihlášené žáky pravidelnou i nepravidelnou 
výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. Tato činnost probíhá ve dnech školního vyučování. Cílem 
školního klubu je smysluplné využití volného času žáků a rozvoj jejich všestranných zájmů. Posláním 
školního klubu je motivovat, podporovat a vést děti k všestrannému rozvoji osobnosti, a to pestrou 
nabídkou aktivit v bezpečném prostředí školy. Vzhledem k tomu, že škola se musí přizpůsobit 
omezeným prostorám, byly základnou školního klubu učebny II. stupně, nejčastěji učebna VII. A a V. 
A. Kroužky probíhaly v prostorách odpovídajících svému zaměření. Na klubové nástěnce žáci vždy 
nalezli aktuální informace, všechny změny v daném dni a také fotografie z aktivit ŠK. Provoz školního 
klubu byl i v tomto školním roce uzpůsoben rozvrhům vyučování žáků 5. - 9. ročníku, kteří jej 
navštěvovali. Klub zahajoval svůj provoz ve 12 hodin. Závěr klubu byl od pondělí do čtvrtku do 15:30, 
v pátek do 14:30 hodin. 

Během roku žáci využívali čas ve školním klubu k různým aktivitám. Někteří si rádi vzali k četbě knížku 
a četli, jiní byli pilní a vypracovávali si domácí úkoly. Také hráli různé stolní společenské hry, kde 
zlepšovali své dovednosti, znalosti a také si navzájem zasoutěžili. K dispozici měli žáci různé stolní hry, 
např. Activity, Ekopolis, Dixit a další. Oblíbené byly opět i šachy. Dále jsme využívali prostor 
počítačové učebny, školní kuchyňky a při příznivém počasí školní zahrady. Z pohybových aktivit byl 
mezi návštěvníky klubu oblíbený v zimních měsících společenský tanec (nácvik na školní ples) a  ve 
druhém pololetí zase fotbal na školní zahradě. V dalších činnostech jsme např. několikrát také 
připravovali dobroty ve školní kuchyňce. I výtvarné dílničky byly častou aktivitou, žáci se učili novým 
dovednostem, pracovali s neobvyklými materiály a své výrobky často věnovali na školní jarmark a 
nebo si je mohli odnést domů a darovat je jako dárek rodičům.  

Školní klub také v tomto školním roce úzce spolupracoval se školní družinou. Zapojoval se do školních 
i mimoškolních aktivit a soutěží, např. do Adventního jarmarku a do sportovního odpoledne se ŠD.  

Ve školním klubu se snažíme žáky seznamovat s činnostmi, které ještě neznají, které je zaujmou a 
rozšíří si tak své dovednosti a znalosti. Mimo to se žáci věnují tomu, co je zajímá a baví a tak 
smysluplně naplňují svůj volný čas po vyučování a před organizovanými zájmovými kroužky. 

   Vychovatelky ŠK v CZŠ 
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Zájmové kroužky 

Škola po celý rok nabízela žákům využití volného času prostřednictvím zájmových kroužků v rámci ŠD 

a ŠK. 

Příprava na přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka, Anglicky s radostí, Florbal, Fotbal, 

Dramatický kroužek, Školní schola a scholička, Biblické tance, Keramika, Včelařský kroužek, Dovedné 

ruce, Kytarový kroužek  

 

Jednorázové akce pořádané školou  

Mikuláš ve škole 

Adventní jarmark 

Divadelní vystoupení  

Den s Otcem Dundou  

Přespání ve škole  

Školní výlety 

Škola v přírodě 

Spoluúčast na Svátku matek na JS / v rámci programu Jednoty Orla vystoupení našich žáků 

Programy v ŠD a ŠK  

Sportovní dny  

Karneval  

Den dětí 

Žonglování 

Doprovodný program ZFF 

Žáci měli také možnost využít aktivit Salesiánského střediska mládeže na JS, se kterým škola úzce 

spolupracuje. Dále se žáci v hojném počtu zapojovali do mládežnických společenství při obou 

zlínských farnostech, do činnosti 6. skautského střediska ve Zlíně či Orla.  

 
Účast žáků školy v soutěžích 
 

Vědomostní soutěže 

Dětská vědecká konference v Uherském Hradišti  

Naši školu zde v listopadu 2017 velmi dobře reprezentoval Jakub Bureš. Jeho příspěvek nesl název: 

„Spinosaurus - pravý král“. A jak už titulek napovídá, jednalo se o seznámení  s životem tohoto obřího 

masožravého dinosaura. 
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Okresní kolo soutěže Bible a my 

V prosinci proběhla tato soutěž v naší škole. Reprezentovali nás: Jakub Chudý, Magdaléna Škubalová, 

Vojtěch Kuna, Matěj Růžička, Mikuláš Pospíšilík, Ondřej Oharek, Pavel Žižlavský a Kateřina Sýkorová. 

Umístění - II. kategorie: 1. Mikuláš Pospíšilík, 2. Matěj Růžička. III. kategorie: 2. Ondřej Oharek, 3. 

Kateřina Sýkorová. 

Okresní kolo Dějepisné olympiády 

Tento rok bylo téma olympiády "První republika". Za naši školu se soutěže zúčastnil vítěz školního 

kola Ondřej Oharek a uspěl! Vybojoval si postup do krajského kola. 

Krajské kolo Dějepisné olympiády 

Úspěchem pro naši školu byla účast Ondřeje Oharka v krajském kole Dějepisné olympiády. Přestože 

se Ondřejovi nedařilo tak, jak by si přál a umístil se v půli startovního pole, děkujeme mu za 

reprezentaci školy. 

SCIO testy 

Excelentní výsledky našich žáků v rámci regionu, oceněné společností SCIO: OSP Lukáš Jakubíček, ČJ 

Jan Genzer, OSP Lucie Straková 

Konverzační soutěž v anglickém jazyce 

Školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce II. stupeň. V kategorii II. A soutěžilo 11 žáků 8. a 9. 

třídy. Soutěžilo se v následujících znalostech a dovednostech: poslech s porozuměním, gramatika, 

praktické použití jazyka a popis obrázků. Z celkového počtu 45 bodů získal 37 bodů a celkové vítězství 

Jakub Škarka. Na 2. místě s 31 body skončil Ondra Oharek. Magda Uhlíková vybojovala 3. místo se 

ziskem 28 bodů a jen o bod méně získala Zuzka Kovářová. 

Okresní kolo Zeměpisné olympiády 

Proběhlo v únoru 2018 . V kategorii A nás reprezentoval Jan Genzer, který se umístil na 2. místě ( z 26 

žáků ), což mu vyneslo postup do krajského kola. V kategorii B nás reprezentoval Mikuláš Pospíšilík, 

který se umístil na 7. místě ( z 26 žáků ). V kategorii C nás reprezentoval Ondřej Oharek, který se 

umístil na 14. místě ( z 27 žáků ). 

Krajské kolo Zeměpisné olympiády 

Na konci března zazářil v krajské zeměpisné soutěži náš žák Jan Genzer, když se ve své kategorii stal 

krajským přeborníkem! 

Ústřední kolo soutěže Bible a my 

Na soutěž se probojovali naši žáci Mikuláš Pospíšilík a Matěj Růžička. Přestože nebyli mezi nejlepšími, 

je úspěchem, že nás ve Strážnici mohli reprezentovat. 

Pythagoriáda 

Úspěšní matematici z naší školy s postupem do okresního kola: Vojtěch Kuna, Lucie Straková, Martin 

Kučík a Jan Holík. 
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Přírodovědné soutěže 

Poznej a chraň! 

Ekologická soutěž ve Štípě. Do soutěže jsme přihlásili čtyři týmy: zástupce žáků ze 4. ročníků, V. třídy, 

VI. třídy a VII. třídy. Žáci soutěžili se střídavými úspěchy a umístili se v polovině startovního pole. 

Biologická olympiáda 

Naši školu reprezentovala Jolana Palíšková a umístila se v první části výsledkové listiny. 

Ekoolympiáda 

Karolína Škubalová a Anna Pavelcová svoji účast završily téměř shodným výsledkem v první polovině 

starovního pole. 

Globe Games 

Na přelomu května a června proběhl tradiční festival Globe Games, který se letos uskutečnil 

v Humpolci. Naši školu zde reprezentovali: Marie Seidlerová, Pavel Žižlavský, Matěj Mechl, Jiří 

Nevřivý a Daniel Pospíšilík. 

 

Sportovní soutěže 

Olympiáda  zlínských škol v orientačním běhu I. kolo 

I.kategorie - Ondřej Urban a Vojtěch Straka na 5. místě (z 29 startujících dvojic), Jiří Pátík na 8. místě, 

Sam Hodgson a Amy Hodgson na 9. místě. III. kategorie - Jan Genzer na 6. místě z 20 startujících. IV. 

kategorie - Alžběta Straková na 8. místě (z 18 startujících), Dorota Bělíčková na 9. místě. 

Okresní přebor v přespolním běhu v Trnavě u Zlína 

Mladší žáci - 3. místo Daniel Landt 

Okrskové kolo v minikopané starších žáků  

Výběr žáků  z IX. třídy porazil v turnaji mj. tým chlapců ze zlínského gymnázia a fotbalisty ze sportovní 

třídy ZŠ Komenského a i když se umístil na nepostupovém místě, reprezentoval naši školu velmi 

dobře. 

Florbalový turnaj starších žáků v Otrokovicích  

Po velmi dobrých výkonech obsadili naši žáci v turnaji druhé místo:  ZŠ Trávníky porazili 5 : 1. ZŠ 

Traplice porazili 7 : 0. Se ZŠ Mánesova  prohráli 1 : 3 a ZŠ Mysločovice porazili 3 : 0. 

Okresní kolo turnaje ve vybíjené dívek 

Naše děvčata z V. třídy vybojovala na 17. ZŠ Křiby na březnovém turnaji třetí místo. 

Turnaj v miniflorbalu mladších žáků  

ZŠ Želechovice hostila 8 týmů, mezi nimi i naše žáky. Naši školu reprezentovali Gabriel Dittrich, Jan 

Bělíček,  Jonáš Lahoda, Štěpán Lahoda, Samuel Hodgson, Tomáš Máčala, Jiří Pátík, Vítek Sklenařík, 

Vítek Dorazil a v brance Jakub Kubín. Naši borci získali pohár za 3. místo, když získali stejný počet 

bodů jako druhá DDM Astra, ale rozhodl vzájemný zápas. 
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Okresní turnaj v nohejbalu 

Turnaje se zúčastnil výběr žáků z IX. třídy. 

 

 

 

 

KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 
 
Srpen 2017 

  

31. 8 – 1. 9. Dvoudenní duchovní obnova pedagogických pracovníků školy na Velehradě  s otcem 

Vojtěchem Šímou 

 

Září 

4. 9.  Slavnostní zahájení školního roku 

  Mše svatá v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na JS 

14. 9.  Ustavující setkání zástupců žákovského parlamentu 

Od tohoto školního roku začíná náš žákovský parlament pracovat pod vedení paní učitelky Lenky 

Klímové. Již nyní chystá bohatý program pro všechny. Těšíme se. 

15. 9.  Den církevního školství 

19. 9.  Třídní schůzky, schůze Spolku rodičů 

21. 9.   Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu / 1. kolo 

25. - 27. 9. Adaptační pobyt žáků VI. A IX. třídy v DIS ve Fryštáku 

Čteme z pera jednoho z účastníků adaptačního pobytu šesťáků v Domě Ignáce Stuchlého ve Fryštáku, 
ve dnech 25. – 27. 9. 2017: „V pondělí ráno jsme se sešli a vyrazili do Fryštáku. U zastávky nás tam 
čekaly instruktorky Marťa a Janča, seznámili jsme se a zamířili směr DIS. První hrou bylo seznámení s 
budovou. Cílovým místem byla hnědá klubovna, ve které probíhala velká část pobytového programu. 
Ubytování bylo příjemné a výborné obědy jsme si zpestřovali dobrotami z místního baru. Celkový 
program byl skvělý a jako třída jsme si ho moc užili. Děkujeme všem, kteří se o nás starali!“                               

Magdaléna Brhlová., 7. A 
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A měsíc září si užily také děti ve družinách: i když prázdniny byly krásné, měsíc září přinesl radost a 
chuť do všech činností, takže jsme jich vystřídali velmi mnoho i díky rozmarům počasí. Družinky byly 
stále plné hravých dětí, a tak jsme mohli číst, relaxovat, malovat, tvořit, cvičit v tělocvičně, běhat na 
školních zahradách, stavět z písku. Také vycházky a všechny hřiště z blízkého okolí už začínáme 
pomalu poznávat. Neopomenuli jsme ani dva krásné svátky, a to sv. Ludmilu a sv. Václava. 

27. 9.  Trnavský vrch / okresní přebor v přespolním běhu 

Naši přespolní běžci se zúčastnili okresního přeboru v Trnavě u Zlína. V náročné konkurenci a 
nelehkém terénu doběhl ve své kategorii žák VII. A Daniel Landt s velkým nasazením  a obětavostí na 
vynikajícím třetím místě! Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.  

29. 9.   Ředitelské volno pro žáky 

 

Říjen 

5. 10.   Fotografování prvňáčků  

11. - 12.10. SCIO testování VI. A  

11., 18., 25. 10. Žáci na výstavě „Korunovační klenoty ve Zlíně“ 

12. 10.  Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu / 1. kolo                                                

23. 10.  Školní kolo soutěže „Bible a my“ 

31. 10.  Seminář Dr. Svobody pro pedagogické pracovníky ve škole „Moderní učitel, moderní 

žák“ 

31.10. - 3. 11. SCIO testování IX. A  

 

Listopad  

6. 11.  Výchovný koncert v KC / VIII. A, IX. A 

7. 11.  Okrskové kolo ve florbalu / žáci II. st. 

7. 11.  Školení První pomoci pro pedagogické pracovníky 

9. 11.   Turnaj ve futsalu v UH / vybraní žáci VI. A VII. Třídy 

9. 11.  Divadélko pro školy Hradec Králové 

Čtvrteční vyučování měly děti zpestřené představením Divadélka pro školy z Hradce Králové 
s názvem  Písnička pro draka aneb Jak se vaří pohádka.  Bylo to kombinované loutkoherecké 
představení na motivy klasických pohádek o drakovi pro dva herce a jednoho draka, plné písniček, 
překvapivých zvratů a komických situací, při nichž se smály nejen děti, ale i učitelé. Děti to hodnotily 
asi takto: „…….bylo to velice vtipné. V představení byl drak, král, houby a písničky a dohromady to 

http://www.czszlin.cz/2017/10/07/druzina-zari-2017/nggallery/thumbnails
http://www.czszlin.cz/2017/10/07/druzina-zari-2017/nggallery/thumbnails
http://www.czszlin.cz/2017/10/03/trnavsky-beh/nggallery/thumbnails
http://www.czszlin.cz/2017/11/09/divadelko-pro-skoly/nggallery/thumbnails
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bylo strašně hezký..“ „…..divadlo bylo zábavné a hezky vymyšlené“, „……nejsrandovnější  byli  drak a 
princ“, „…..bylo to pěkné, srandovní a bavilo mě to“ 

Že se děti opravdu bavily, bylo zřejmé ze závěrečného neutuchajícího a upřímného potlesku a 
skandování: „Opakovat“! Děkujeme a už teď se těšíme na další představení tohoto souboru. 

9. 11.  Martinská slavnost na školní zahradě / org. CMŠ 

Ve čtvrtek 9. 11. 2017 jsme společně s dětmi z naší mateřské školy, jejich staršími sourozenci ze školy 
a také s rodiči a prarodiči oslavili svátek svatého Martina z Tours při Martinské slavnosti na školní 
zahradě. Atmosféra slavnosti byla velmi příjemná. V přítmí podvečera jsme si užili barevných 
lampiček a na koni přijel i svatý Martin, učinil skutek blíženecké lásky a rozdělil se se žebrákem o svůj 
plášť. Přidanou hodnotou celé akce byla možnost svezení se na Martinově koníku, kterého  využily 
téměř všechny děti a dokonce i někteří dospělí. Poděkování za výborné  zorganizování celé akce si 
zaslouží celý personál naší Církevní mateřské školy. Děkujeme! 

14. 11.  Dětská vědecká konference v UH  

Dne 14. 11. 2017 se konala Dětská vědecká konference na Academic School v Uherském Hradišti. Za 
naši školu zde výborně prezentoval svůj příspěvek Jakub Bureš ze 7. A. Nesl název – „Spinosaurus – 
pravý král“. A jak už titulek napovídá, jednalo se o seznámení  s životem tohoto obřího masožravého 
dinosaura. Kubova prezentace vyvolala největší ohlas v podobě otázek, diskuzí a různých polemik zde 
přítomných žáků i pedagogů. Děkujeme Jakubovi za vzorně připravenou přednášku a přejeme hodně 
studijních a vědeckých úspěchů do dalších let. A také radost z dobře odvedené práce!  

16. 11.  „Po stopách šelem“ v Pulčinských skalách / VIII. A 

Ve čtvrtek 16. 11. 2017 jsme se vypravili na výlet, ve kterém jsme měli poznat část krásných Beskyd a 
putovat po stopách velkých šelem žijících na našem území. Výlet začal brzy ráno na autobusovém 
nádraží, kde jsme měli sraz s naší učitelkou přírodopisu, paní Davidovou. Celou cestu panovala veselá 
nálada, všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká a moc jsme se těšili. Dobrou náladu ještě podpořilo 
sluníčko, které se během příjezdu do Lidečka začalo pomalu klubat. Bylo ale opravdu chladno, a proto 
jsme všichni byli vybavení teplým oblečením a termoskou s horkým čajem. Po výstupu z autobusu 
jsme se setkali s naším průvodcem, který nás měl uvést do tajemství života šelem a výprava mohla 
začít. Na začátku nám bylo sděleno, kolik šelem zde asi žije, jak poznáme jejich přítomnost a našli 
jsme trus vydry říční. Naše putování vedlo do kopce, z kopce, houštím, různě po skalách, zkrátka 
cestou necestou. Za chvilku už jsme všichni byli zpocení a po zimě nebylo ani památky. Cestu nám ale 
zkracovalo povídání a obdivování přírody kolem nás. Odpočinout jsme si mohli při zastávkách s 
výkladem o dalších zajímavostech. Dozvěděli jsme se, zda-li vlk může být člověku nebezpečný, kolika 
let se dožívá, jak se chovat v blízkosti medvěda a také jsme viděli odlitky ze stop šelem. Oběd jsme 
spořádali na louce polité slunečními paprsky a shodli jsme se, že jsou to jedny z posledních v tomto 
roce. Zlatým hřebem celého putování se stala fotopast, ukrytá hluboko v lese, na které bylo 86 
snímků a vysvětlení její funkce. Do autobusu jsme nasedli docela unavení, vždyť jsme také ušli 
bezmála 10 kilometrů, ale odnesli jsme si spoustu nových poznatků a třídní fotku pořízenou přímo 
z fotopasti. 

         Patricie Juráňová, 8.A 

17. – 18. 11. Soustředění školní scholy na faře v Pačlavicích 

20. – 24. 11.  Barevný týden / aktivita žákovského parlamentu 

http://www.czszlin.cz/2017/11/22/detska-vedecka-konference/nggallery/thumbnails
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21. 11.  Pohovory s rodiči 

24. 11.  Čtvrtletní vyhodnocení žákovských aktivit ve ŠJ  

27. 11.  Zahájení plaveckého výcviku  - žáci 2. a 3. ročníků / každý týden v pondělí  

30. 11.  Okresní kolo soutěže „Bible a my“ 

Ve čtvrtek 30. 11. 2017 proběhlo na naší škole okresní kolo soutěže Bible a my. Padající sníh sice 

poněkud zkomplikoval dopravní situaci, přesto se dostavili soutěžící z Tlumačova, Nedašova a Střelné. 

Spolu s našimi žáky se soutěže zúčastnilo celkem 22 dětí.  Naši školu reprezentovali Jakub Chudý, 

Magdaléna Škubalová, Vojtěch Kuna, Matěj Růžička, Mikuláš Pospíšilík, Ondřej Oharek, Pavel 

Žižlavský a Kateřina Sýkorová. Již tradičně se nejprve psal test a na základě jeho výsledků postoupilo 6 

nejlepších do finále. Finálové kolo probíhalo ústně a hlavní roli zde hrály nejen znalosti, ale i rychlost 

soutěžících. Tři nejlepší získali diplom a věcnou cenu. 

 

Prosinec 

Po celý prosinec Adventní zastavení na I. stupni každý den ráno, na II. stupni každé  úterý  

6. 12.  Návštěva Mikuláše v CMŠ a CZŠ 

7. 12.  Výstava „Lego svět kostiček“ 

9., 15. 12. Rorátní ranní mše svaté ve ŠJ 

12. 12.  Futsalový turnaj ve Veselí n. M. / vybraní žáci VI. A, VII. A 

12. 12.  Adventní jarmark 

V úterý 12. prosince 2017 od 14:30 do 18:00 hodin bylo v naší škole jako v úle. Ve škole probíhal 
tradiční Adventní jarmark. Na začátku akce byly ve vestibulu školy před jídelnou na stolech 
naaranžovány opravdu zdařilé a milé vánoční artikly k prodeji. Za stoly stáli naši vlídní, ale zároveň 
mnohdy i neodbytní prodavači z řad našich žáků a postupně přicházeli hosté: maminky, tatínkové, 
sourozenci, babičky, dědečkové, naši bývalí absolventi a  přátelé naší školy a  vybírali a „nakupovali“ 
dárečky. Ve vestibulu u I. stupně vítala naše hosty příjemná „školní kavárnička“ s úžasnými věnečky 
od mistra cukráře a další velikou spoustou dobrot od našich maminek a babiček. Děkujeme všem! Již 
teď můžeme napsat, že největším dárečkem od nás všech je  společný dobrý skutek pro 
františkánskou misii v Jižní Americe! Vůbec si neumíme představit, v jaké bídě a skromnosti mohou 
také lidé žít. Při nedávné návštěvě sester františkánek v naší škole jsme se nestačili divit. Tak alspoň 
malá kapka naděje i z naší školy pro potřebné…Mezitím jsme sledovali hodinky a jakmile udeřila 
16:00 hodina začal v jídelně kulturní program. Nejprve vystoupili na pomyslné pódium školkáčci se 
svou roztmilostí a bezprostředností, která je neopakovatelná. Poté zazpívala scholička s pravým  
pěveckým nasazením a zápalem. V podání Natálky jsme si poslechli   Už z hor z ní zvon (v původní 
anglické verzi Amazing grace) a shlédli jsme vánoční příběh druháčků. Páťáci se pochlubili svým 
soutěžním scénickým čtením, jímž obeslali podzimní celostátní soutěž a děvčata v Biblických tancích 
nás naladila na pravé klanění se Bohu tancem. „Bezejmenné“ deváťácké uskupení  na závěr celého 
kuturního programu vykouzlilo pro všechny přítomné milé hudební překvapení s písní o naději. 
Poděkování patří všem našim dětem, žákům a pedagogů za jejich invenci pro tuto naši společnou 

http://www.czszlin.cz/2017/12/13/advetni-jarmark-2017/nggallery/thumbnails
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akci! Díky také Vám všem, milí rodiče, prarodiče a přátelé naší školy za Vaši účast. Vy všichni máte 
podíl na příjemné atmosféře, která během celého odpoledne a v podvečer v naší škole panovala. 

 

13.12.   Výstava Kabinet filmové historie / VIII. A 

13. prosince 2017 se VIII. A vydala na prohlídku stálé výstavy artefaktů z historie zlínského filmového 
studia. V Kabinetu filmové historie jsme si prohlédli autentické známé i neznámé loutky, rekvizity, 
dekorace a výtvarné návrhy k filmům, které vznikaly v průběhu let na Kudlovském kopci. Pan Jaroslav 
Navrátil, který expozici už roky buduje, nám podal zasvěcený výklad, poutavě vyprávěl o životě 
Hermíny Týrlové a Karla Zemana i dalších tvůrců animovaných a loutkových filmů.Vysvětlil nám, jak 
takové filmy vznikaly a jak se jejich produkce liší od dnešní výroby filmových triků. Na závěr jsme 
shlédli několik krátkých filmů, včetně velmi zajímavého dokumentu o zlínském filmovém festivalu 
Filmové žně z roku 1941. Všem, kteří mají rádi své město a chtějí se o něm co nejvíce dozvědět, 
návštěvu Kabinetu filmové historie vřele doporučujeme. 

14. 12.  Výchovný koncert V KC / III. A,B, IV. A,B 

19. 12.  Vánoční program v muzeu  / děvčata VI. A, VII. A 

20. 12.  Divadelní představení v MDZ a výstava „Matka Tereza“ u sv. F a J / VIII.A, IX.A 

21. 12.  Pěvecká soutěž pro I. a II. st. ve ŠJ / org. žákovský parlament 

Dne 21. 12. 2017 se konal první ročník pěvecké soutěže Církevka má talent. Soutěžilo se ve dvou 
úrovních – mladší žáci z 1. – 4.  třídy soutěžili v kategorii junior a žáci z 5. – 9. třídy měli svou kategorii 
zvlášť. Celá soutěž byla doprovázena mluveným slovem moderátorů a také doprovodnými čísly. 
Výkony souěžících byly povedené a pro porotu nebylo zcela snadné rozhodnout, kdo bude vítězem. 
Výsledky obou kategorií: 

 

http://www.czszlin.cz/2017/12/21/filmove-ateliery/nggallery/thumbnails
http://www.czszlin.cz/2017/12/21/filmove-ateliery/nggallery/thumbnails
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Církevka má talent – junior: 1. místo R.Šimáková; 2. místo A. Gergelová; 3. místo M. Šimáková. 
Nejoriginálnějším výstoupením se blýskla vítězka kategorie R.Šimáková, která svůj zpěv doprovodila 
hrou na akordeon. Církevka má talent: 1. místo: M. Tichá; 2. místo: K. Škubalová; 3.místo: 
M.Škubalová. Ocenění za nejoriginálnější kostým si odnesla K. Škubalová a za nejoriginálnější číslo: J. 
Koutný a J. Uhlík Všem zúčastněným a zapojeným děkují organizátoři sutěže – žákovský parlament. 

22. 12.  Předvánoční mše svatá v KPMPK na JS 

 

Leden 2017 

13. 1.  Reprezentační ples CZŠ a MŠ  v sále hotelu Moskva / org. SRPŠ 

 

Reprezentační ples CZŠ a MŠ ve Zlíně se v sobotu 13. ledna 2017 velmi vydařil! Děkujeme Spolku 
rodičů při naší škole za tuto nádhernou akci. Děkujeme také našim osmákům a deváťákům za 
noblesní předtančení. Přesvědčili jsme se, že Enya a polonéza se k sobě hodí! Opravdu krásné.  
Šestice deváťáků nás poté příjemně překvapila ještě jednou a to svým hudebním vystoupením. 
Orchestr Tomáše Černocha alias Trnkovjanka zvládl svou úlohu také skvěle. Manželé Pátíkovi si pro 
nás po roce připravili opět nádherný walz a přidali ještě taneční lekci, která se velmi ujala. A účast 
rodičů, přátel naší školy a přátel hudební kapely byla veliká. Děkujeme! 

16. 1.  Okresní kolo Dějepisné olympiády 

V úterý 16. 1. 2018 proběhlo na ZŠ Komenského ve Zlíně okresní kolo Dějepisné olympiády. Tento rok 
bylo téma olympiády „První republika“. Za naši školu se soutěže zúčastnil vítěz školního kola Ondřej 
Oharek z IX. třídy.  Otázky byly opravdu pro znalce: prvorepublikové osobnosti kultury, vědy, politiky, 
meziválečný průmysl, soudní a politická správa, společenský život….V tvrdé konkurenci 42 nejlepších 
znalců historie z místních základních škol a gymnázií  Ondra obstál výborně a postupuje do krajského 
kola! V Dějepisných olympiádách nadále naše škola drží laťku velmi vysoko. V posledních letech je to 
další žák z naší školy, který uspěl v okresním kole a postupuje do kola krajského (přičemž v loňském 
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ročníku DO Vojta Palíšek postoupil až do celostátního kola) a to nás velmi těší! Děkujeme Ondrovi za 
vynikající reprezentaci školy a přejeme úspěch i v krajském kole. 

16. 1.  Třídní schůzky 

19. 1.  Výchovný koncert v KC / I. a, II. A,B 

22. 1.  Školní kolo olympiády v AJ 

V pondělí 22. ledna proběhlo na 2. stupni školní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce. V 
kategorii II A soutěžilo 11 žáků 8. a 9. třídy. Soutěžilo se v následujících znalostech a dovednostech: 
poslech s porozuměním, gramatika, praktické použití jazyka a popis obrázků. Z celkového počtu 45 
bodů získal 37 bodů a celkové vítězství Kuba Škarka z 8. A. Na 2. místě s 31 body skončil Ondra 
Oharek z 9. A. Jeho spolužačka Magda Uhlíková vybojovala 3. místo se ziskem 28 bodů a jen o bod 
méně získala Zuzka Kovářová z 8. A. Všem zúčastněným děkujeme, jmenovaným gratulujeme a 
věříme, že vítěz školního kola bude dobře reprezentovat naši školu v okresním kole na Gymnáziu Jana 
Pivečky ve Slavičíně. 

24. 1.  Zeměpisný pořad o Brazílii pro II.st v GAC 

29.-31.1. Vystoupení dramatického kroužku pro děti v CMŠ a pro spolužáky ve škole 

 

Minulý týden jsme měli  příležitost shlédnout v podání dětí z dramatického kroužku pod taktovkou 

paní učitelky Hanky Poislové pohádku „Princové jsou na draka“ . Výpravná pohádka s nádhernými 

kostýmy, kulisami a plná známých písniček se hercům moc povedla a my byli rádi, že jsme si s nimi 

mohli známé písničky zazpívat. Zvláště si ceníme výkonů herců, kteří zvládli celou pohádku uvést 

celkem pětkrát! Dnes, tj. 6. 2. 2018  navštívili i děti z mateřské školy na České ulici a sklidili zde velký 

úspěch! Veliká pochvala pro všechny! 

31. 1.  Předávání výpisu z vysvědčení 

 

Únor 

1. 2.   vyhodnocení soutěží a aktivit žáků za II. čtvrtl., pololetní mše svatá u sv. FaJ 

5. 2.  Ukončení plaveckého výcviku / 2. a 3. ročníky  

7. 2.  Vystoupení dramatického kroužku v MŠ na České ul. 

12. 2.  Maškarní karneval ŠD a ŠK ve ŠJ 
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V pondělí 12. 2. 2018 odpoledne se uskutečnil karneval školní družiny v jídelně. Na karnevalu 

nechyběl tradiční průvod rozmanitých masek, včetně vyhlášení nejoriginálnější masky odbornou 

porotou, složenou z žáků 2. stupně. Žákům druhých tříd děkujeme za krásné předtančení Belgického 

tance, ke kterému se všichni rádi připojili. Tanec nakonec dominoval celému karnevalu. Památku na 

tento den si mohli žáci odnést v podobě fotografie z fotokoutku, zřízeném právě pro tuto příležitost. 

Závěrem bychom chtěli poděkovat také rodičům za bohaté a pestré občerstvení. 

 

13. 2.  Masopust v CMŠ 

14. 2.  Okresní kolo konverzační soutěže ve Slavičíně 

14. 2.  Školní kolo biologické olympiády 

Před jarními prázdninami porovnalo 12 žáků své přírodovědné znalosti ve školním kole Biologické 
olympiády. Soutěžící na letošní téma „Pohyb“ řešili testové otázky, poznávali třicet přírodnin a v 
laboratorním úkolu studovali stavbu ptačího pera. V kategorie D (žáci 6. a 7. ročníku) zvítězili 
zkušenější sedmáci nad děvčaty ze šesté třídy. Ve vyšší kategorii C soutěžilo pět dívek z VIII. A. V 
okresních kolech, která se budou konat v dubnu na zlínských gymnáziích, nás budou reprezentovat 
Jan Uhlík a Mikuláš Pospíšilík ze VII. A a Jolana Palíšková s Kateřinou Sýkorovou z VIII. A. 

22. 2.  Studijní cesta vedoucí učitelky  z MŠ do Vidně / partnerská MŠ 

27. 2.  Okresní kolo zeměpisné olympiády 

 

Březen 

V postní době postní zastavení na II. stupni každé úterý 

5. 3.  Dopravní výchova pro IV. A,B 

5. 3.   Výukový program v DDM „Plazi“ 

6. 3.  Divadelní představení „Autista“ pro pedagogy v rámci DVPP v UH  

14. 3.  Okresní turnaj ve vybíjené dívek v 17. ZŠ / 4. a 5. roč. 

Ve středu 14. března se naše škola zúčastnila okresního kola ve vybíjené dívek na ZŠ Křiby. 

Reprezentaci tvořilo družstvo deseti dívek z V. třídy a dvě děvčata ze IV. A. V prvním zápase se naše 

holky utkaly s domácím favoritem, trénovanými házenkářkami. První poločas jsme jasně prohráli, ale 

http://www.czszlin.cz/2018/03/20/okresni-kolo-vybijena/nggallery/thumbnails
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ve druhém děvčata sehrála vyrovnanou partii, dlouho vedla a až v závěru se soupeřkám podařilo 

počet vybitých srovnat. Hned po tomto zápase nám los přisoudil další sportovkyně ze ZŠ Slovenská. 

Naše cérky přes únavu bojovaly z plných sil, ale „slovenkám“ také podlehly.  Přesto jsme si z turnaje 

dovezli pohár, diplom za 3. místo a pocity statečného Davida, když válčil s Goliášem. Příště snad 

ostatní zlínské školy překonají strach a přijedou taky soutěžit.  

14. 3.  „Elegantní den“ ve škole / org. žákovský parlament 

Dne 14. 3. 2018 se na naší škole konal první Elegantní den.  Chtěli bychom pochválit zejména první 

stupeň, který k zadanému tématu přistoupil opravdu zodpovědně a v některých třídách se z chlapců 

stali opravdoví gentlemani a svým spolužačkám odnesli aktovky na oběd. Jednu z vyučovacích hodin 

se vybraní zástupci školního parlamentu stali porotou a všechny třídy bodově ohodnotili. A jak to vše 

dopadlo? Nejelegantnější třídou se stala 1. A. Gratulujeme. 

16. 3.  Matematický klokan 

19. 3.  Krajské kolo Dějepisné olympiády 

20. 3.  Kariérové poradenství – návštěva Úřadu práce / VIII. A 

23. 3.  Ústřední kolo soutěže „Bible a my“ ve Strážnici 

V pátek 23. března 2018 se ve Strážnici konalo ústřední kolo soutěže Bible a my, do kterého 
postoupilo 157 žáků. Byli to vítězové okresních kol z celé republiky. Naši školu zde zastupovali Matěj 
Růžička a Mikuláš Pospíšilík ze 7. třídy a Ondřej Oharek z 9. třídy. Soutěžící byli podle věku rozděleni 
do 4 kategorií. Nejprve psali písemný test a 6 nejúspěšnějších z každé kategorie postoupilo do 
veřejného finále. Tam se sice naši žáci neprobojovali, ale rozhodně nebyli mezi posledními a školu 
dobře reprezentovali. Děkujeme jim a přejeme hodně dalších úspěchů!  

23. 3.  Divadélko pro školy z Hradce Králové 

23.-24.3. Přespání ve škole V. A / „Noc s Andersenem“ 

27. 3.  Den otevřených dveří v CZŠ 

28. 3.  Krajské kolo Zeměpisné olympiády v UH 

 

Duben 

5. 4.  Oblastní  kolo soutěže „Poznej a chraň!“ 

6. 4.  Zápis do I. třídy, Den otevřených dveří v CMŠ 

11. 4.  Florbalový turnaj v Želechovicích 

http://www.czszlin.cz/2018/04/02/ustredni-kolo-bible-a-my/nggallery/thumbnails
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Ve středu 11. dubna  se naši kluci ze 3. a 2. třídy zúčastnili florbalového turnaje v miniflorbalu –  tzn. 
3 hráči v poli + brankář. Turnaj se konal na ZŠ Želechovice a účastnilo se ho 8 týmů. Hrálo se 
systémem každý s každým, takže naši reprezentanti absolvovali 7 zápasů po 15 minutách. Naši školu 
reprezentovali Gabriel Dittrich, Jan Bělíček,  Jonáš Lahoda, Štěpán Lahoda, Samuel Hodgson, Tomáš 
Máčala, Jiří Pátík, Vítek Sklenařík, Vítek Dorazil a v brance Jakub Kubín. Naši borci získali pohár za 3. 
místo, když získali stejný počet bodů jako druhá DDM Astra, ale rozhodl vzájemný zápas. Vítězem se 
stali žáci ZŠ Fryšták v dresech florbalového klubu Lions. Všechny výsledky zápasů jsou v tabulce. 
Klukům děkuji za vzornou reprezentaci školy, bojovný výkon i úžasné zákroky našemu brankáři 
Kubovi. 

12. 4.  První kolo přijímacích zkoušek na SŠ  

13. 4.  Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 

16. 4.  Výchovný koncert v KC / V.A, VI.A, VII. A 

17. 4.  Druhé kolo přijímacích zkoušek na SŠ 

18. 4.  Přírodovědná exkurze na Zboženské rybníky / IX. A 

19. 4.  Dopravní soutěž mladých cyklistů v Malenovicích 

20. 4.  Vyhodnocení soutěží a aktivit žáků za III. čtvrtletí 

23. 4.  Okresní kolo Biologické olympiády 

24. 4.  Pohovory s rodiči 

25. 4.  Fotografování třídních kolektivů a pedagogického sboru 

26. 4.  Fotbalový turnaj McDonald´s Cup  v Lůžkovicích / žáci I. st. 

26. 4.  Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu / 3. Kolo 

30. 4.  Den tříd se třídními učiteli / individuální programy 

 

Květen 

2. - 4. 5. Školní výlet VII. A / Outdoor resort Březová 

http://www.czszlin.cz/2018/04/24/miniturnaj_florbal/nggallery/thumbnails
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3. 5.  Filmová zeměpisná projekce „Pohodáři“ / VI., VIII., IX. tř.  

3. 5.  Přespání ve škole „Noc s Malým princem“ / II. A,B 

Obě druhé třídy si vyzkoušely ze čtvrtka 3.5. na pátek 4.5. přespání ve škole ve svých třídách mezi 
školními lavicemi. Celým večerem nás provázel příběh malého prince. Netradiční akce poznat školu 
ve tmě se zúčastnili skoro všichni druháci,také paní učitelky, vychovatelky a asistentky. Připomněli 
jsme si některé příběhy z knihy A.S.de Exuperyho… Děti se snažily ochočit lišku po vzoru Malého 
prince, najít s pilotem studnu uprostřed pouště a získat růži, jedinečnou mezi všemi. Nesměla chybět 
také stezka odvahy, která připomínala cestu vesmírem se spoustou hvězd ( hvězdy nám nahradily 
svíčky ). Ráno se všichni malí princové a malé princezny posilnili snídaní ve školní jídelně a vydali se 
vstříc dalšímu dobrodružství ve školních lavicích. 

 

4. 5.  Dopravní výchova na dopravním hřišti v Malenovicích IV. A,B 

6. 5.  Pouť u sv. FaJ / školní stánek 

7. 5.  Ředitelské volno pro žáky 

8. 5.  Chválový večer v kostele u P. Marie na JS / školní schola 

13. 5.  Svátek maminek na JS / v programu vystoupili též žáci CZŠ 

14.-18. 5. Škola v přírodě v Jeseníkách /  IV. A,B 

15. 5.  Ředitelské volno pro žáky, jednodenní duchovní obnova s otcem J. Červenkou pro 

pedagogy / klášterní budova Regina 

16. 5.  Květinový den, charitní akce s účastí IX. A / Liga proti rakovině  

22. 5.  Školní výlety I. A, CMŠ 



40 

 

23. 5.  Návštěva otce Marka Dundy v CZŠ, mše sv. ve ŠJ, beseda na II. st. s o. Markem 

Snažíme se rozvíjet duchovní rozměr naší školy akcemi, které mají již svou tradici, ale i novými 
aktivitami. Ve středu 23. května 2018 naši školu navštívil otec Marek Dunda z Fatymu ve Vranově nad 
Dyjí.   

24. 5.  EKOolympiáda  v ZŠ ve Štípě 

24. 5.  Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu / 4. Kolo 

24.5.-1.6. Ve dnech 24.5-1.6. 2018 byly uloženy v naší školní kapli ostatky rodičů svaté Terezie z 

Lisieux. V tyto dny jsme měli možnost připojit se k modlitbě novény k těmto svatým 

maželům Ludvíku a Zelie Martinovým s úsmyslem v prosbě za všechny naše rodiny. 

Děkujeme Vám všem, kdo jste byli v duchu s námi. 

25. -31. 5.  Zlínský filmový festival: projekce filmů pro děti a mládež, doprovodné programy 

27. 5.  První svaté přijímání žáků 3. Ročníku CZŠ  v KPMPK na JS 

30. 5.  Turnaj v nohejbalu ve Štípě / žáci IX. A 

31.5.-3.6.  GLOBE games v Humpolci 

 

Červen 

1. 6.  Školní pouť žáků a pedagogů / Svatá Voda nad Malenovicemi 

8. 6. Koncert Good Work 

9. 6. Pouť do Štípy 

V pátek 8. 6. 2018 jsme prožili příjemný večer ve společnosti kapely GOOD WORK a v sobotu 9. 6. 
jsme putovali k Panně Marii do Štípy.  V páteční podvečer 8. 6. jsme nejprve v  19:30 přivítali na 
pódiu paní učitelku Sylvu Piknovou, která před 25 lety vedla naše žáčky v první třídě. Všem nám poté 
požehnal otec Pavel a  na jeviště vystoupila naše školní schola. I díky ozvučení byl jejich výkon velmi 
dobrý. Naši žáci se pod vedením paní učitelky Poislové stali důstojnými předskokany hudebního 
uskupení Good Work. Před půl devátou nastoupila na pódium sama kapela. Během pátečního večera 
zazněly super skladby a navíc přišel i mimořádný bonus – měli jsme tu čest, že jsme premiérově 
shlédli jako první zbrusu nový videoklip k písni Od samého rána. Krásná skladba, díky!  Atmosféra 
koncertu byla skvělá. Díky Bohu za krásný letní večer bez mráčku, hudebníkům za jejich profesionální 
výkon a nasazení, díky otcům salesiánům za možnost uspořádat koncert v areálu kostela PMPK na JS, 
díky hostům a všem divákům za radostnou kulisu koncertu. 

http://bosekarmelitky.cz/sv-ludvik-a-zelie-martinovi/
http://bosekarmelitky.cz/sv-ludvik-a-zelie-martinovi/
https://www.youtube.com/watch?v=wvLa1P-J9mM
http://zlin.sdb.cz/fotogalerie/farnost/koncert-skupiny-good-work/
http://zlin.sdb.cz/fotogalerie/farnost/koncert-skupiny-good-work/
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16. 6. Brigáda na školní zahradě 

Milí tatínkové. Velmi Vám děkujeme, že jste zareagovali na výzvu k sobotní brigádě na školní zahradě. 
Nebylo Vás sice mnoho, ale ti, kdo přišli, udělali opravdu mnoho práce! Podařilo se nainstalovat nové 
pískoviště na zahradu školní družiny a přenést rám na nové pískoviště na zahradu školky. Dále 
proběhl úklid kolem nového zahradního domečku u školy a byly vyčištěny skruže na odvod vody ze 
zahrady Ještě jednou, vřelé díky za Vaši obětavou pomoc! Během letních prázdnin bude probíhat 
další pozvolná revitalizace obou školních zahrad. 

18. – 19. 6. Představení dramatického kroužku pro spolužáky a děti v CMŠ „Lotrando a Zubejda“ 

19. 6.  Pevnost Boyard  - soutěž pro žáky II. st / org. žákovský parlament 

   

20.  6.  Školní výlety / IV. A, V. A, VI. A 

21. 6.  Školní výlet III. A,B 

21. 6. Pedagogická rada II. pololetí 

25. 6. Atletická olympiáda II. st. na Stadiónu mládeže 

V pondělí 25. června 2018 všichni žáci II. stupně spolu s páťáky změřili své síly na zlínském Stadionu 
mládeže při školní Atletické olympiádě. Padaly rekordy a někteří žáci dosáhli výborných výsledků. Na 
druhé straně bylo také mnoho těch, kteří nevyhráli, ale čestně bojovali a snažili se podat, co nejlepší 
výkony. Poděkování patří všem závodníkům za sportování v duchu fair play a také učitelům a 
asistentům v čele s panem učitelem Jiráčkem, za uspořádání zdařilé Olympiády. Dokonce nadšení 
bylo tak veliké, že je velký zájem ze strany závodníků „o dvojitou porci“ olympiády, tzn. alespoň 
dvakrát do roka  – což reálné je.  Když je chuť ke sportování,  je to vždy dobrá zpráva! 

26. 6.  Představení  V. A „Dvanáct měsíčků“ pro CMŠ a spolužáky ze tříd I. st. 

27. 6. Hodnocení soutěží a aktivit žáků za IV. čtvrtletí 

28. 6. Školní výlet žákovského parlamentu / VIDA! Brno 
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29. 6. Předávání vysvědčení, děkovná mše svatá v KPMPK na JS na závěr šk. roku 

V pátek 29. června 2018, ve svátek svatých Petra a Pavla jsme se rozloučili se školním rokem 
2017/2018 děkovnou mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích, 
kterou pro nás všechny sloužil otec Pavel Glogar, spolu s otci Radkem Gottwaldem  a Karlem 
Hořákem. Otec Karel za námi přijel z Hošťálkové. Radostnou a slavnostní atmosféru obřadu dotvářela 
školní schola svým excelentním zpěvem pod vedením paní učitelky Poislové! Děkujeme také Vám 
všem, milí rodiče, prarodiče a příznivci naší školy, kdo jste slavili s námi a  myslíte na nás v 
modlitbách. Po mši svaté nastalo loučení: s otcem Pavlem, který odchází po prázdninách do Brna a 
také s panem učitelem J. Kubešou, který jde učit do jiné školy. Závěr patřil – jako již tradičně – 
deváťákům. Každý z nich nám sdělil, kam bude po prázdninách směřovat. Nechybělo ani rozloučení s 
každým z vyučujících. Děkujeme. Přejeme všem, s nimiž jsme se v pátek 29. 6. rozloučili, aby jejich 
další životní směřování bylo pokojné a požehnané shůry! Přejeme všem dětem, žákům, rodinám 
našich dětí, pedagogům a zaměstnancům školy požehnané a odpočinkové letní prázdniny, aby se 
nám v pondělí 3. září 2018 v kostele na Jižních Svazích opět dobře začínal nový školní rok 2018/2019. 

Školní rok 2017/2018 je minulostí. Výše vypsaný výčet kroniky celého roku svědčí o tom, že byl 
naplněn vzdělávacími, duchovními, kulturními a sportovními aktivitami až po okraj. A to vše pod 
mocnou Boží ochranou.  

Děkuji všem spolupracovníkům,  děkuji žákům, děkuji rodičům a děkuji také kněžím za duchovní 
doprovázení. 

 

 

Ve Zlíně 17. září 2018         PhDr. Jana Langerová, ředitelka školy 
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Příloha č. 1  

 

Výroční zpráva CMŠ 

 

Identifikační údaje o mateřské škole  

Církevní mateřská škola ve Zlíně 

Název školy Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně  

(Součást mateřská škola) 

Sídlo Česká 4787, 760 05 Zlín 

IČO 49 157 841  

Tel. kontakt 734 878 240 

Zřizovatel Arcibiskupství olomoucké (1. 9. 2011) 

Ředitelka PhDr. Jana Langerová 

Vedoucí učitelka Magda Honzíková  

Další personál Učitelky: Hana Chrastinová, DiS., Bc. Simona Pospíšilíková,  

Mgr. Magda Máčalová                          

Školnice CMŠ: Marta Krčmářová 

Jana Skopálková (od 1.5.2018) 

Kuchařka1: Jana Skopálková, Jarmila Klinkovská (od 1.3.2018) 

Údržbář budovy2: Pavel Hons 

Webové stránky www.czszlin.cz 

1 Dětem je vařeno ve školní jídelně Církevní základní školy 
2 Školník CZŠ i CMŠ ve Zlíně 

 

Údaje o dětech a vzdělávacím programu mateřské školy 

  

Počet integrovaných dětí 0 

Celkový počet dětí (kapacita) 45 

Počet tříd 2  (Velká třída 28 dětí, Malá třída 17 dětí) 

Skladba dětí ve třídách Heterogenní (zpravidla 3 – 6 let) 

Název školního vzdělávacího programu pro 

předškolní vzdělávání 

„Bez Tebe to nejde“  



44 

 

Časové rozmezí programu 3 roky (2017 – 2020, dle potřeby doplnění, 

změna, aktualizace) 
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 Stručná charakteristika Církevní mateřské školy ve Zlíně 

Poslání Církevní mateřské školy: 

"Doprovázet děti k aktivnímu utváření a prožívání vztahů (k Bohu, k sobě samému, k druhým lidem a 

ke světu). Podporovat růst a rozvoj osobnosti dítěte a vytvářet pro něj bezpečné prostředí."  

             

  Personál CMŠ ve 

Zlíně 

 

 

CMŠ ve Zlíně ve školním roce 2017/2018 v číslech: 

Do CMŠ ve Zlíně nastoupilo v září 2017 celkem 45 dětí, z toho do Malé třídy 17 dětí (10 chlapců, 

7 děvčat), do Velké třídy 28 dětí (15 chlapců, 13 děvčat). 

Dne 15. 5. 2018 bylo podáno během zápisu do CMŠ ve Zlíně 36 Žádostí o přijetí do CMŠ ve Zlíně na 

školní rok 2017/2018, na který se uvolnilo 17 míst.  

 

 

Školní vzdělávací program: 

Školní vzdělávací program CMŠ ve Zlíně je vypracován v souladu s křesťanským kalendářem a ročním 

obdobím, využívá prvky Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta a prvky pedagogiky 

Marie Montessori.  

 

 

 Pravidelné akce pořádané v Církevní mateřské škole 

V průběhu školního roku 2017/2018 jsme pořádali několik akcí pro děti, pro děti a jejich rodiny. 

Některé z nich byly ve spolupráci s CZŠ ve Zlíně. V mateřské škole se snažíme o to, aby akce, které 

s dětmi a jejich rodinami prožíváme, nesly hlubší poselství. Netoužíme po kvantitě, po množství akcí a 

aktivit, ale po jejich kvalitě, zejména v oblasti hlásání dobra a křesťanských hodnot. 

 

 

Zahájení školního roku 

První den ve školním roce měli rodiče možnost strávit ráno a dopoledne se svými dětmi 

v mateřské škole. Novým dětem tato skutečnost sloužila k lepší adaptaci během prvního dne. Dětem, 

které mateřskou školu navštěvují již několikátý rok, dávala možnost projít si společně s rodiči 

mateřskou školu a promluvit o tom, co se v ní přes léto změnilo. 

 

1. 9. 
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Martinská slavnost 

S dětmi jsme si ve školce během října a listopadu vyrobili lucerničky ze zavařovacích 

sklenic, se kterými jsme šli v podvečer svátku Martina za zpěvu písní k hořícímu ohni, kde seděl zimou 

se choulící žebrák. Poté, co jsme se shromáždili, přijel do ticha Martin na koni a rozdělil se s žebrákem 

o svůj plášť. Z této slavnosti se postupně stává tradice. Při přípravě na Martinskou slavnost jsme 

vnímali, jak silně se dětí dotýká příběh Martina. Vyhradili jsme mu proto více času, s dětmi jsme si 

příběh v různých formách připomínali a to četbou, vyprávěním, rozhovory, prohlížením knih, zpěvem 

písní a dramatizací.  

 

 

     

 

Návštěva Mikuláše s anděly 

Do mateřské školy nás přišel navštívit Mikuláš. Mikulášem nám byl Pavel Liškutin, salesián 

ze salesiánské komunity farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů. Za čerty a anděly byli převlečeni 

žáci z 9. třídy CZŠ ve Zlíně. U této tradice chceme vždy zdůraznit osobu Mikuláše jako dobrého 

člověka, který zde na Zemi žil a konal dobro. Nechceme a nestrašíme děti čerty, nenecháváme 

Mikuláše, aby řešil s dětmi jejich "nedostatky nebo zlobení", ale dáváme mu prostor, aby s námi chvíli 

ve třídách zůstal, řekl něco o svém životě a povzbudil děti k tomu, aby konaly dobro.  

9. 11. 

6. 12. 
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Do školky pouštíme pouze Mikuláše a anděly, čerti musí zůstat na příkaz Mikuláše na chodbě. Kdo 

z dětí chce a má odvahu, může se jít s anděly na čerty na chodbu podívat.  

Mikuláš přinese vždy dětem nějaké dobroty, které jim rozdává. Volá si je postupně jménem a každý si 

za Mikulášem pro balíček osobně sám přijde a podá si s Mikulášem ruku - je tak "nucen" překonat 

svůj ostych a strach, což následně Mikuláš ocení dobrým slovem a dárkovým balíčkem (je-li někdo, 

kdo se bojí jít sám, může si vybrat kamaráda nebo některou tetu ze školky jako doprovod). Tímto se 

snažíme uchovat si po návštěvě Mikuláše v srdci radost a vzpomínku na důstojnost okamžiku a ne 

stres z nepokojných čertů nebo pocit viny z toho, že se nám někdy něco nedaří. 

 

 

 

 

Advent (ranní zastavení na chodbě, Adventní jarmark, Adventní mše) 

Advent je pro nás důležitým obdobím zklidnění a příprav na Vánoční svátky. S dětmi se jej 

snažíme prožít co nejdéle, proto necháváme zdobení stromečku na poslední možný den před 

Vánočními prázdninami a společné Vánoce slavíme až v lednu. V adventní době prožíváme společně 

se základní školou ranní zastavení na chodbě, Adventní jarmark a Adventní školní mši.  

Ve školce si s dětmi nazdobíme adventní věnec a každé ráno si u něj povídáme a zpíváme v tiché 

a klidné atmosféře.  
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Společné Vánoce 

Po Novém roce na děti čekají pod stromečkem dárečky, které společně rozbalujeme. Po 

Vánocích vyhlašujeme Den Vánoční hračky (4. 1. 2017), kdy si děti mohou přinést hračku, kterou 

dostaly pod stromeček, mohou si s ní ve školce hrát a představit ji při společné činnosti.  Slavíme i 

svátek Zjevení Páně – Tří králů. Před koncem vánoční doby jsme si byli prohlédnout betlém v kostele 

PMPK na Jižních Svazích. 

                                  

 

 

 

Masopust 

Před dobou postní jsme s dětmi ve školce slavili masopust.   Po představení masek ve 

3.-6.1. 

13. 2. 
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třídách jsme se vydali průvodem po škole, navštívili jsme naše paní kuchařky a pány kuchaře a pak 

naše kamarády v 1. a 2. třídě. 

 

 

 

Předškoláci v první třídě CZŠ 

Každým rokem navštěvujeme s předškoláky první třídu, kde se mohou děti podívat, jak 

probíhá výuka ve škole a spolu s prvňáčky si mnohé aktivity v první třídě vyzkoušet.    

 

 

Společné focení 

Každoročně se s dětmi fotíme. Fotíme se po třídách nebo společně. Fotíme také ve školce 

téměř  každý den v situacích, které společně prožíváme. V červnu dostávají děti na památku DVD se 

všemi fotkami z celého školního roku. 

 

  

Zápis do MŠ na školní rok 2018/2019 

Během zápisu do CMŠ ve Zlíně bylo podáno 36 Žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání, 

vyhovět jsme mohli pouze 17 z nich.                                                                                                                             

 

 

Den maminek 

S maminkami vždy slavíme jejich svátek. Pro letošní oslavu jsme s dětmi přichystali pro 

maminky krátký program. Děti maminkám zazpívaly a předaly dárek a poté bylo pro maminky 

připraveno pohoštění. 

      

 

 

13.5. 

16. 5. 
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Výlet – Kroměříž 

S dětmi jsme navštívili Podzámeckou zahradu v Kroměříži. Na výlety nejezdíme daleko. 

Místa vybíráme tak, aby byl výlet pro děti příjemným zážitkem odpovídajícím jejich potřebám. 

S dětmi jezdíme na výlety autobusem (aspoň jednu cestu zpíváme písničky s kytarou), jezdíme na 

místo, kde mají děti možnost vidět něco pěkného (případně se něco nového dovědět) a kde je pro ně 

bezpečný a dostatečný prostor pro pohyb. Důležité je také pohodlné místo pro čas svačinky. 

 

 

 

 

 

Den dětí 

22. 5. 

1. 6. 
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Začátkem června jsme s dětmi oslavili den dětí. Pro děti jsme měli na školní zahradě připravená 

stanoviště, na kterých se plnily různé úkoly.  

     

 

Zahradní slavnost, pasování předškoláků na školáky 

Již sedmým rokem se v závěru roku loučíme a děkujeme za uplynulý školní rok během 

Zahradní slavnosti, při které jsou předškoláci pasováni na školáky. Poté byla možnost opéct špekáčky, 

ochutnat dobroty z připraveného občerstvení a společně si užít společenství rozhovoru na školní 

zahradě, kde se děti mohly současně vydovádět. 

  

 

 

Závěrečná mše 

Společně se školou uzavíráme školní rok mší v  kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na 

Jižních Svazích, při které děkujeme za vše, co nás během něj potkalo.   

  

 

14. 6. 

30. 6. 
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 Další (mimořádné) akce  

 

 Vánoční koncert a vánoční divadlo žáků CZŠ 

 

Těsně před vánoci si pro nás děti z naší Církevní základní školy připravily vánoční koncert a vánoční 

divadlo. 

 

    

 

Divadlo dramatického kroužku CZŠ 

 

Příjemným zážitkem pro nás byla 2x návštěva dětí, které navštěvují dramatický kroužek. Děti nám 

pod vedením paní učitelky Hany Poislové zahrály pohádku Princové jsou na draka a Lotrando a 

Zubejda. 

   

     

Den otevřených dveří v CMŠ 

Jeden ze dnů, kdy je možné podívat se do naší mateřské školy je Den otevřených dveří. 

 

 

     

 

  Nejdůležitější rituály v Církevní mateřské škole ve Zlíně 
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Ranní pozdrav 

Každý den ráno se s přicházejícími dětmi zdravíme podáním ruky. Stejně tak se loučíme, 

když děti odchází domů. Je to pro nás důležitá chvíle zastavení se s každým dítětem zvlášť na začátku 

a také  na konci společně stráveného času ve školce. Děti se tím také mnohému učí, např. zdravit se 

podáním ruky, dívat se do očí, komunikovat s dospělými, pozitivně vnímat sebe samo, cítit se vítáno a 

přijato, aj. 

 

Přihlášení se do domečku školky 

K rannímu pozdravu patří také přihlašovací domeček. Děti si při příchodu do školky dají 

svou fotku do domečku a označí si, jestli půjdou domů po obědě nebo po spinkání. Při odchodu ze 

školky si fotku z domečku sundají. Přes celý den je vidět v domečku školky konkrétní děti 

v jednotlivých třídách.  Děti mají mezi sebou stále informaci o tom, kolik nás ve školce je a kdy kdo ze 

školky odchází.  

Narozeninová oslava 

S každým dítětem slavíme ve školce narozeniny. Je to den, který patří jen jemu, den, kdy se 

více, než kdy jindy radujeme, že je na světě a s námi ve školce. Narozeninový rituál začíná přípravou 

slavnostní tabule. Dítě, které slaví narozeniny si vybere dvě děti, které pro něj nazdobí slavnostní 

tabuli (přírodniny, dekorační předměty, apod.). Během toho, co se zdobí slavnostní tabule, jsou 

všechny děti v kruhu a začíná oslava narozenin. Děti se přivítají, připraví oslavenci uprostřed kruhu 

místo (velký kruhový šátek s polštářkem, jmenovkou, datum narození, číslici vyjadřující počet let a 

několik fotek, které si děti přinesly z domu). Oslavenec se posadí doprostřed kruhu na polštářek, děti 

dostanou narozeninovou podložku, na kterou vyrábí z přírodnin a různých dekoračních předmětů 

přání pro dítě, které slaví narozeniny. Když mají všichni hotovo, jeden po druhém řekne, co pro 

oslavence vyrobil a popřeje mu. Poté se všichni chytnou za ruce, jde se po kruhu a zpívá se pro 

oslavující dítě písnička: „Aničko dobře, že jsi s námi, teď jen pro Tebe zpíváme. Máš svoje místo mezi 

námi, Tvoje jméno voláme.“ Dítě dostane dáreček (letos jsme dětem kupovali různé druhy 

omalovánek), poté odchází ke slavnostní tabuli. Společně svačíme, pak stolujeme u narozeninové 

hostiny, kterou připravila paní školnice během rána v kuchyňce (ovoce, jednohubky, lupínky, 

kukuřičné křupky, aj. zdravé dobroty). Narozeniny neslaví společně ve školce pouze děti, ale slaví je 

také dospělí. 
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Společná modlitba 

S dětmi se každý den modlíme. Modlitba ve školce má různé formy. Před jídlem zpíváme 

každý den písničku, kterou si děti vyberou. Při společném programu, někdy také v průběhu dne, se 

modlíme písněmi nebo vlastními slovy. Do modlitby nejsou děti nuceny. Kdo chce, může se modlit 

nahlas nebo v duchu, kdo ne, nemusí.    

 

Pobyt venku 

Pobyt venku je pro nás také jakýmsi důležitým každodenním rituálem. Ven chodíme 

s dětmi za každého počasí a dáváme jim velký prostor užít si to. Je-li hezky, hrají si děti na zahradě, 

prší-li, vytáhneme pláštěnky a gumáčky a vyrážíme na procházku (S danými pravidly často také přes 

kaluže a mokrou krajinu), prozkoumáváme své okolí za každého počasí. V zimě si s dětmi užíváme 

zimní radovánky na sněhu.    
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Čtení pohádek  

Každý den čteme dětem 20 - 30 minut před spaním a odpočinkem pohádky nebo příběhy. 

Číst pohádku chodívají rodiče, prarodiče, kněží, praktikanti, kteří u nás byli na praxi. 

 

 

 Prázdniny v Církevní mateřské škole ve Zlíně 

Přes prázdniny během školního roku bývá zpravidla v provozu jedna třída.  

O Velikonočních prázdninách míváme vždy školku zavřenou, protože Velikonoce jsou největšími 

křesťanskými svátky. 

V době letních prázdnin určuje provoz CMŠ ve Zlíně ředitelka školy a vedoucí učitelka po dohodě se 

zřizovatelem.  

Ve dnech, kdy bývá v CZŠ ředitelské volno, je ve školce většinou v provozu jedna třída. Stává se však, 

že ředitelské volno platí také pro mateřskou školu. Rodiče jsou o této záležitosti včas informováni.  

 

 Pomoc k samostatnosti  
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Motto Marie Montessori „Pomoz mi, abych to dokázal sám“ je myšlenkou, která se prolíná celým 

dnem v naší mateřské škole a veškerou naší činností s dětmi. Snažíme se o to, aby se děti naučily co 

největší samostatnosti nejen v oblasti sebeobsluhy a komunikace s vrstevníky a dospělými, ale také 

v mnoha jiných oblastech.    

 Tým CMŠ ve Zlíně 

Velký důraz klademe na budování vztahů s dětmi. Neméně důležité je pro nás budování vztahů mezi 

dospělými. Tým CMŠ ve Zlíně během roku absolvuje společně několik různých akcí a setkání mimo 

mateřskou školu. Je pro nás důležité umět „táhnout za jeden provaz“, což je nezbytné pro vytvoření 

pokojného a bezpečného prostředí pro děti. 

        

    

 

 Praktikanti v CMŠ 

 

Praxe v CMŠ – Barbora Odstrčilová, studentka SPŠOA Uherský Brod 

Praxe v CMŠ – Terezie Mücková, studentka SPgŠ Kroměříž 
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 Další vzdělávání pedagogických pracovníků a porady v CMŠ 

Datum Akce 

28. 8. – 29. 8. 2017 Školení Celistvé na smysl zaměřené pedagogiky Franze Ketta ve Slavkově u 

Brna – ABY I NEJMENŠÍM BYLO DOBŘE  (Magda Honzíková, Hana Chrastinová, 

Dis., Bc. Simona Pospíšilíková, Mgr. Magda Máčalová) 

30. 8. 2017 Setkání rodičů dětí  

31. 8. 2017 Výjezdní porada Velehrad (Magda Honzíková, Hana Chrastinová, Dis., Bc. 

Simona Pospíšilíková, Mgr. Magda Máčalová) 

18. 9. 2017 Zahájení supervize CMŠ 

10. 10. 2017 Výjezdní porada ředitelek MŠ – Pozlovice (Magda Honzíková) 

26. 10. 2017 Pedagogická porada CMŠ ve Zlíně 

4. 11. 2017  Seminář ABY I NEJMENŠÍM BYLO DOBŘE – Brno (Magda Honzíková, Hana 

Chrastinová, Dis., Bc. Simona Pospíšilíková, Mgr. Magda Máčalová) 

14.11. – 16. 

11.2017 

Konference církevních škol (Magda Honzíková) 

22. 11. 2017 Informační porada CMŠ ve Zlíně 

18. 12. 2017 Pedagogická porada CMŠ ve Zlíně 

12. 1. 2018 Setkání ředitelek v Brně – pedagogika Franze Ketta (Magda Honzíková) 

16. 2. 2018 Porada ředitelek MŠ – zápis (Magda Honzíková) 

22. 2. 2018 Stáž v Rakousku – Vídeň (M. Honzíková, S.Pospíšilíková) 

12. 3. 2018 Setkání ředitelek v Brně – ped. Franze Ketta (Magda Honzíková) 

21. 3. 2018 Pedagogická porada CMŠ ve Zlíně 

19. 4. 2018 Společný výlet personálu CMŠ ve Zlíně do Žeranovic ( Magda Honzíková, Hana 

Chrastinová, DiS., Bc. Simona Pospíšilíková, Jana Žižlavská, DiS., 

Mgr.Magdaléna Polomíková) 

26. 4. 2018 Porada ředitelek MŠ - Pozlovice (Magda Honzíková) 

7. 5. 2018 Pedagogická porada CMŠ ve Zlíně 

12.5., 21.5.2018 Čtenářská pregramotnost (Hana Chrastinová, DiS., Mgr. Magda Máčalová) 

11. 6. 2018 Zakončení supervize 

26.6.-27.6. 2018 Seminář s Franzem Kettem JÁ JSEM TU A TY JSI TU (Magda Honzíková) 

17. 7. 2018 Pedagogická porada CMŠ ve Zlíně (plánování nového školního roku) 
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