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ÚVODNÍ SLOVO 
 
Církevní školství v naší vlasti prožilo svou renesanci brzy po pádu totality v roce 1989. 
V některých aspektech lze napsat, že s nově nabytou svobodou se zrodila na půdě církevního 
školství i díla nová. Mezi ně patří také Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně, jejíž 
historie se píše od roku 1994. To znamená, že v tomto školním roce oslavila naše škola 25. 
výročí od svého vzniku. K tomuto jubileu vyšel školní almanach s pozdravem od otce 
arcibiskupa Jana. Zde je několik jeho myšlenek: 
„Čtvrt století není pro školu velký věk, ale dostatečný na to, aby její absolventi do ní už posílali 
své děti, nebo na ní dokonce učili. Za ta léta si škola našla své uznávané místo ve vzdělávacím 
systému a dokázala svou potřebnost. Církevní škola nemá nabízet jen kvalitní vzdělání a 
křesťanskou výchovu, ale má být pravým společenstvím církve, kde se evangelium nejen 
hlásá, ale také žije. To, že je otevřená i pro nevěřící, jí dává příležitost nejen víru vyznávat a 
žít, ale také ji předávat, dělit se o ni. Církev je apoštolská, to znamená, že ji charakterizuje 
nejen historické spojení s apoštoly, ale i aktivní apoštolát a misie. To je úkolem samotných 
věřících pracovníků školy, protože oni především určují a vytvářejí atmosféru školy. V druhé 
řadě pak jde o žáky, kteří nutně školu spoluvytvářejí.“ 
Několik řádků připojili také otec Kamil Obr a otec Dan Žůrek. 
Otec Kamil napsal: „U příležitosti 25 let její existence máme možnost se skrze stránky tohoto 
almanachu ohlédnout za uplynulým časem a zavzpomínat. 
Jelikož jsem zlínským farářem teprve několik měsíců, je pro mne almanach zároveň oknem do 
života zdejších farností. Myslím si, že nám ukazuje ještě něco více než jen dokumentační 
fotografie. Ono ohlédnutí  je zároveň pohledem do Božích plánů, které měl s naším městem 
od věčnosti, a my jsme jejich živou součástí.“ 
S  veselou vzpomínkou přišel otec Dan: „ Vážení přátelé, chci v tomto slově do almanachu 
vzpomenout na dobu před dvaceti pěti lety. Byl jsem tehdy kaplanem ve zlínské farnosti sv. 
Filipa a Jakuba a tím i spoluprožíval celé to nadšení a úsilí mnoha lidí, kteří usilovali o založení 
školy. My kněží jsme ovšem většinou řešili nějaké těžkosti nebo překážky. Ve chvíli, kdy to celé 
bylo šťastně překonáno, nastal ještě jeden poněkud kuriózní problém - nemáme školníka!  
….A tak jsme se vydali k manželům Blechovým s dotazem, zda by se Jan byl ochoten vzdát 
jáhenské služby, stát se školníkem, domovníkem, údržbářem, správcem a strážcem budovy. A 
hlavně přestěhovat se z jejich domku na Hradské do školního bytu… K naší velké úlevě Jan i 
jeho paní Pavlína souhlasili, a tak mohla začít ona kouzelná atmosféra prvních let školy, 
tehdy ještě v budově kláštera, kdy škola měla jen několik málo zaměstnanců, mezi kterými se 
nepřehlédnutelný a nepřeslechnutelný pan školník rozhodně neztratil.“ 
V  duchu oslavy se nesl ve škole celý podzim s vyvrcholením v pondělí 12. listopadu 2018, kdy 
jsme společně s otcem biskupem Antonínem Baslerem výročí školy důstojně oslavili při 
děkovné mši svaté a poté na odpolední zdařilé školní akademii, která proběhla ve 
zlínském Městském divadle před vyprodaným sálem, a to s bezmála 700 diváky! Tuto oslavu 
nám po celý školní rok připomínaly na schodišti školy dva veliké tématické plakáty s číslicí 
„25“ a motto, které školu doprovází už řadu let: „Neví-li člověk, do kterého přístavu pluje, 
žádný vítr není dost dobrý…“ 
Letošní výroční rok rámoval jinak běžný chod školy, který úspěšně začal už při zápisech do 
školy a školky na jaře 2018, s následujícím pomyslným vyústěním úspěšných přijímacích 
zkoušek žáků 9. ročníku na SŠ na jaře 2019. V tomto roce jsme také a to již podruhé otevřeli 
přípravnou třídu, v níž lze vidět veliký potenciál do budoucna. 
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Z následujícího výčtu všeho dění ve škole je patrné, že CZŠ a MŠ ve Zlíně pracovala velmi 
intenzivně; vychovávala a vzdělávala své žáky podle moderních trendů výuky, ale především 
také v duchu křesťanských hodnot s tradiční neopakovatelnou kulisou liturgických období       
(především adventního těšení se na Vánoce) během roku. Atmosféra ve třídách byla pokojná 
i díky tomu, že se podařilo urovnat vztahy v třídních kolektivech. Zásluhu na tom má 
především dobrá dílčí pedagogická práce některých třídních učitelů.  
Velikou radostí pro mne byla činnost a aktivity žákovského parlamentu, který postupně získal 
ve škole renomé díky řadě zdařilých aktivit. Jistě všichni pozitivně kvitují školní žákovský 
časopis, který si po premiérových číslech v minulém školním roce udržel vysokou úroveň a 
kvalitu. Samozřejmě, že výraznou zásluhu na dobře fungujícím žákovském parlamentu má 
vždy pedagog, který děti motivuje správným směrem a vede je samostatnému myšlení a 
tvůrčí činnosti. Mé poděkování jde i tímto směrem. 
Děkuji v této chvíli také všem pedagogům, kteří pracovali podle svého svědomí a vědomí 
v rámci svých možností na maximum. Dobrá a svědomitá pedagogická práce se vždy včas 
ukáže a nese své dobré ovoce především v budoucnu; a toto je na práci pedagoga nelehký 
moment. Někdy se zdá, že výsledky nejsou viditelné okamžitě, ale dostaví se později s o to 
hojnějším „ovocem dobře vykonané práce“. Naopak okamžitá pozlátka časem vyblednou a 
jednoho dne se ukáže, že toto ovoce nebylo dobře uzrálé a nepřineslo vlastně potřebný 
užitek… Na práci pedagoga je také velmi důležité, aby byl schopen vyjít z určitého stereotypu 
a nechal se dále utvářet a dozrával (když už byl užit příměr s dobrým ovocem…). Toto 
„vycházení“ někdy bolí a člověk se dalšímu růstu přirozeně brání, zvítězí-li však sám nad 
sebou, je o to větším požehnáním pro své okolí.  
Přeji ze srdce celému pedagogickému sboru, aby jeho vnitřní odborná dynamika stále rostla - 
i s nezbytnou vzájemnou důvěrou, úctou a nezištnou kolegialitou! 
Žijeme v čase inkluzívního vzdělávání, které má svá pozitiva, ale také řadu negativ. Díky 
dobré spolupráci s pedagogicko-psychologickými poradnami a speciálně-pedagogickými 
centry proběhlo vzdělávání žáků s podpůrnými opatřeními v průběhu školního roku 
standardním způsobem. Ve škole pracovalo 10 asistentů pedagoga, což je na současný počet 
235 žáků velmi vysoké číslo. Velkou pomocí při vzdělávání na tomto poli byla pro pedagogy a 
asistenty pedagoga stálá přítomnost školního psychologa. Škola nadále také participovala 
s OSPOD a také tato spolupráce přinesla své dobré výsledky.  
 
V této chvíli si dovolím také krátce oslovit rodičovskou veřejnost. Děkuji všem rodičům, kteří 
vnímali pozitivně v průběhu minulých tří let má rozhodnutí a směřování školy. Děkuji těm 
rodičům, kteří si váží skutečnosti, že jejich dítě je žákem této školy a tento svůj postoj 
vyjadřují ochotou tvůrčím a pozitivním způsobem se školou aktivně spolupracovat a také ji i 
finančně podporovat. Díky! 
 
V závěru roku 2018 vyhlásil zřizovatel výběrové řízení na pozici ředitele CZŠ a MŠ ve Zlíně, 
které proběhlo v únoru 2019. Na základě výsledku VŘ byla do funkce ředitelky školy od 1. 8. 
2019 jmenována Mgr. Černošková, dosavadní zástupkyně ředitelky. 
Přeji nové ředitelce všechny potřebné Dary Ducha Svatého a odevzdávám po tříletém 
enormním úsilí vedení školy do zodpovědných a povolaných rukou. 

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 
   577 271 434  - sekretariát, fax 

    734 878 240  - vedoucí učitelka CMŠ 

      czs@czszlin.cz 
   www.czszlin.cz   
   

Datum  založení školy   25. 4. 1992  

Zahájení činnosti CZŠ        1. 9. 1994 
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 
  

Školská rada     Mgr. Marie Němcová, předsedkyně, zástupce rodičů 
     Ing. Petra Navláčilová, zástupce rodičů 
     Magda Honzíková,zástupce pedagogů   
     Mgr. Miroslav Jiráček, zástupce pedagogů 
     P. Zdeněk Demel SDB, zástupce zřizovatele 
     P.Kamil Obr, 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 
 

mailto:czs@czszlin.cz
http://www.czszlin.cz/
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DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY 
 
Od září 2018 měli v pastoraci zlínskou církevní školu dva otcové salesiáni, nový duchovní 
správce farnosti Panny Marie Pomocnice křesťanů otec Dan Žůrek a otec Radek Gottwald. 
Oba otcové již ve škole v uplynulých letech působili a v tomto roce mj. ve škole vyučovali 
náboženskou výchovu na II. stupni.   
Na I. stupni náboženskou výchovu vyučovaly učitelky - katechetky Mgr. Poislová, Mgr. 
Horáková a Mgr. Adamcová. 
Školní mše svaté byly v průběhu roku jako již tradičně na zahájení školního roku, při Dni 
církevního školství, před Vánocemi, v pololetí, v postní době a na závěr školního roku. 
V průběhu roku měli ve školní kapli svou mši svatou třídní kolektivy a také každý měsíc ve 
školní kapli sloužil některý z otců mši svatou pro zaměstnance školy. Slavnostní mše svatá 
u příležitosti 25. výročí založení školy byla v listopadu 2018 nad tradiční rámec zvyklostí a 
přítomnost pomocného olomouckého biskupa, otce Antonína Baslera, pro všechny 
velkým povzbuzením. 
Liturgický rok prožívali žáci nejintenzivněji v době adventu při adventních zastaveních. 
Duchovní zastavení ráno před vyučováním probíhala také v postní době. Navíc v tomto 
čase byl pozván do školy také dobročinný projekt Maryś Meals, který velmi úspěšně 
bojuje v chudých zemích s hladem a bídou. Žáci velmi dobře vnímali potřeby těch 
nejubožejších a mnozí z nich vyjádřili svou vděčnost za to, že se naše společnost má tak 
dobře… a pochopili význam a důležitost těchto aktivit. Sbírka, kterou jsme ve škole za 
tímto účelem mezi sebou uspořádali, vynesla překvapivě štědrý zisk, který jsme osobně 
předali zástupcům organizace Maryś Meals v České republice při jejich opětovné návštěvě 
ve škole. 
V květnu jsme se všichni vydali na pěší pouť k Panně Marii do Štípy, autobusem za námi 
dojely také děti z CMŠ. Za čtrnáct dnů poté se třeťáci dočkali radostné chvíle, kdy mohli 
prvně ve svém životě přijmout eucharistického Krista při nedělním prvním svatém 
přijímání v kostele Panny Marie na Jižních Svazích. 
 
Duchovní život v církevní škole by měl být prodchnut radostí a svobodou Božích dětí, měl 
by být povzbuzením pro všechny navzájem. Nikdo by se zde neměl cítit „mimo hru“.  
 
Tato atmosféra se úspěšně budovala v tomto roce mj. v naší církevní mateřské školce, kde 
paní učitelky od začátku existence školky úspěšně rozvíjejí v obou třídách pedagogiku 
Franze Ketta. Naše školka je po zásluze oblíbeným místem, kam rodiče rádi přivádějí své 
děti. Má to jen jeden háček – nedostatek kapacity pro další zájemce, kterých je opravdu 
veliké množství. Věřme, že se tento poměrně zásadní problém podaří vyřešit… 
 
Přeji církevní škole ve Zlíně, aby byla vždy radostným místem kvalitního vzdělávání 
mladým křesťanům a také žákům z rodin, které ačkoliv samy nejsou zakotveny v církvi, 
přesto akceptují spirituální zaměření této školy a pro své děti ji samy vybraly. 
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PERSONÁLNÍ OBLAST 

Zaměstnanci školy 
 

Zaměstnanci Počet osob 

učitelé ZŠ 21 

učitelky MŠ 4 

vychovatelky ŠD a ŠK 6 

školní psycholog 1 

speciální pedagog / od 1. 5. 2019 1 

asistenti pedagoga 10 

nepedagogičtí pracovníci 13 

Celkem zaměstnanci 56 

 

 

Učitelský sbor 
  

Ředitel školy:  PhDr. Jana Langerová  CH, D, HV, PEK 

Zástupce ředitele:  Mgr. Michaela Černošková I. st. 

 

Učitelé: 

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

Mgr. Pavla Davidova, metodik prevence, učitelka -  PŘ, PČ, VV 

          Ludmila Flámová, učitelka -  M, F 

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

Mgr. David Chrastina, třídní učitel VII. A -  ČJ, D, PEK 

Mgr. Miroslav Jiráček  Z, TV, VV 

Mgr. Aleš Kinc, třídní učitel III. A -  I.st. 

Mgr. Lenka Klímová, koordinátor IT, třídní učitelka VIII. A -  M, OV, IT 

Mgr. Jitka Nezvalová, třídní učitelka IV. B - I.st., TV, VV 

Mgr. Veronika Palíšková NJ 

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

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

Mgr. Lenka Puškárová, učitelka - AJ 

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

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

Mgr. Miloslava Vaňharová, třídní učitelka IX. A - AJ 

P. Mgr. Dan Žůrek , SDB. , učitel - NV 

P. Mgr. Radek Gottwald, SDB., učitel - NV 
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Učitelky MŠ 
 

Magda Honzíková, vedoucí učitelka MŠ,  velká třída 

Bc. Simona Pospíšilíková, logopedický asistent, malá třída 

Aneta Novotná, učitelka MŠ, velká třída 

Marie Navrátilová, učitelka MŠ, malá 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 

    - 7 2 17 5 4 1 3 0 0 8 31 

 

 

Asistenti pedagoga 
Lenka Slezáčková 

Hana Sofie Kopečná 

Kateřina Slováková 

Dalibor Knapik 

Mgr. Petr Mach 

Šárka Masnicová 

Jana Babíková 

Andrea Perůtková 

Jana Straková 

Blanka Knapová 

Marta Krčmářová, MŠ 

 

Vychovatelky ŠD, ŠK 
Lenka Slezáčková 

Jitka Žůrková 

Michaela Vančurová 

Pavla Genzerová 

Hana Sofie Kopečná 

Ludmila Flámová 
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Odborná a pedagogická způsobilost 
Celkový počet pedagogických pracovníků  43 
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých  42 

 

Nepedagogičtí pracovníci 
Jana Žižlavská, DiS., sekretariát školy 

Pavel Hons, školník ZŠ 

Jana Skopálková, školnice a úklid MŠ 

Pavlína Janečková-Boršková, úklid ZŠ 

 Jana Bartková, úklid ZŠ 

 

Jana Raková, DiS., vedoucí školní jídelny 

Lenka Minaříková, vedoucí kuchařka 

Oldřich Zapletal, kuchař 

Jarmila Klinkovská, kuchařka 

Tetiana Masliukovska, kuchařka 

Lenka Toboláková, pomocná kuchařka 

Ilona Vlčková, pomocná kuchařka 

Diana Zouharová, pomocná kuchařka / do 31. 3. 2019 

Miroslava Pálková, pomocná kuchařka 

 

 

Preventivní pracovníci školy  

 
Pozice Počet osob Dosažené vzdělání 

Školní psycholog 1 VŠ 

Speciální pedagog 1 VŠ 

Výchovný poradce 1 VŠ 

Školní metodik prevence 1 VŠ 

Asistent pedagoga 10 SŠ 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

 

Název kurzu, semináře, studia 

Počet zúčastněných 

pracovníků 

Funkční studium pro ředitele ZŠ 1 

Studium pro výchovné poradce, UP Olomouc 1 

https://ccv.upol.cz/download/1063/vych.p-2018.doc
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Vzdělávání školních kariérových poradců v rámci projektu 

Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání 

pro území Zlínského kraje  

1 

Specializační studium pro školní metodiky prevence 1 

Diagnostika vývoje dítěte předškolního věku 1 

Obtížné rozhovory aneb jak se domluvit 1 

Strategie řízení výuky / APIV 10 

Plán pedagogické podpory jako nástroj pomoci žákovi pro 

pedagogy / APIV 

10 

Činnosti školy spojené se zadáváním údajů z Doporučení 

do školské matriky pro pedagogy / APIV 

10 

Komunikace rodina - škola – ZŠ / APIV 10 

Individuální vzdělávací plán a plán pedagogické podpory v 

základním vzdělávání / APIV 

10 

Setkání pedagogického kabinetu Biologie  1 

Letní škola Hejného matematiky (červenec 2018) – 1. 

stupeň 

1 

Školení Hejného matematika 1. stupeň (pokročilí) 1 

Krajská konference o EVVO 1 

Školení Hejného matematika 1. stupeň (pokročilí) 1 

Rozvoj matematické gramotnosti  (IKAP) 1 

Školení pro TU (MADIO) - listopad - červen (zakončeno 

obhajobou záv. práce) 

1 

Podpora matematické gramotnosti ve Zl. kraji (IKAP) 1 

První setkání PS Matematická gramotnost MAP II ORP Zlín 1 

Bezpečně na netu (konference v rámci ZFF)  1 

Zábavné i poučné experimenty pro děti mladšího školního věku 1 

Úvod do Hejného metody v matematice na 2. stupni ZŠ 2 

Seminář Oxford 

Professional Development for Primary Teachers   

1 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 1 

4x Setkání pedagogického kabinetu němčina / MAP, KAP 1 

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků 1 

Prvouka pro druháky jinak 1 

Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ 1 

Metodický průvodce 1. třídou 2 

Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 1 

Bez vody sucho, bez muziky smutno - kurz pro učitele HV 1 
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Tvorba klimatu ve škole 1 

Webináře k Hejného metodě 4 

 

 

Kontrolní a inspekční činnost 

 
Ve škole proběhla ve školním  roce 18/19 kontrola z Úřadu práce ve Zlíně, obor 
Zaměstnanost na dvě zřízená účelově prospěšná místa v minulých letech, financovaná 
z části z ESF.  Výsledek kontroly – bez připomínek. 
 
 

Projekty a granty 
 
Projekt Prevence 
31. 12. 2018 byl ukončen projekt Prevence, financovaný z KÚ ve Zlíně, který škola 
realizovala po celý kalendářní rok 2018 ve spolupráci se SKM SAVIO. 
 

APIV II 
Ve škole probíhá dokončování projektu APIV II podpora společného vzdělávání 
v pedagogické praxi, jehož obsahem bylo vzdělávání pedagogických pracovníků a 
vedoucích pracovníků školy především v oblasti inkluze. 
 

MAP  
Škola je zapojena do Místního akčního plánu (MAP)  ORP a aktivit a nabídek projektu pro 
DVPP aj. 
 

Vybudování jazykové učebny ve spojení s počítačovou učebnou  
V rámci zásobníku IPRÚ / ORP  MAP je ve škole realizován projekt „Vybudování jazykové 
učebny ve spojení s počítačovou učebnou“ z IROP. Předpokládaná vlastní realizace 
vybudování moderní učebny IT je na podzim 2019. 

 

KAP 

Participace školy  v KAP,  vč. využívání aktivit a nabídek projektu pro DVPP aj. 

 
 

OP VVV Šablony I 
K  28. 2. 2019 byla dokončena realizace dvouletého projektu z OP VVV „Šablony pro 
církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně“, v současné době probíhá schvalovací proces závěrečné zprávy  

 

OP VVV Šablony II 

Od 1. 3. 2019 byla zahájena realizace dalšího dvouletého projektu z OP VVV 

„Šablony pro církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně II“. 
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Technické zabezpečení školy 
 

Nový školní rozhlas 

Od přemístění církevní školy do prostor bývalé 18. ZŠ nebylo možné ve škole využívat 

stávajících rozvodů pro školní rozhlas. Důvod byl prozaický: jeden okruh rozvodu byl 

nastaven na obě budovy školy a centrála rozhlasu sídlila v budově současné pedagogické 

školy. Stačil červencový odborný zásah zkušeného matadora pana Hoppa z Ostravy.  Na 

sekretariát školy byla umístěna potřebná moderní technika a od září bude mít nová paní 

ředitelka možnost, oslovit všechny žáky a pedagogy novým školním rozhlasem. Přes 

systém školního rozhlasu bude znít i pravidelné zvonění, pozměněné do příjemných tónů. 

 

Nový nábytek   

O vánočních prázdninách došlo k odstranění a likvidaci starých nevyhovujících a 

poškozených učitelských stolů a židlí z původního vybavení školy, v prosinci 2018 byly do 

všech tříd školy  nainstalovány nové učitelské katedry a židle. Do kabinetů byly všem 

učitelům pořízeny nové stavitelné židle. 

 

Novým nábytkem byla vybavena jedna z učeben na II stupni - nové žákovské stoly a lavice. 

 

Nová IT technika 

Byl zakoupen a nainstalován nový terminál na objednávání stravy do ŠJ. 

 

V průběhu roku došlo k zakoupení několika nových NTB a pevných PC pro pedagogy a 

správní zaměstnance (z části výměnou za staré, z části dovybavení).  

 

Byly zakoupeny 3 dataprojektory do učeben II. stupně a výměny za staré a nefunkční 

zařízení. 

 

Na jaře 2019 došlo k zakoupení  20 ks NTB pro žáky do ŠD a ŠK  v rámci projektu Šablony 

II. Díky tomu, že jedna ze šablon je takto nastavena, škola konečně získala možnost, jak 

dostupnou cestou dát možnost žákům, pracovat s touto technikou. Doposud žáci mohli 

využívat pouze zastaralé PC v počítačové učebně.  

 

V létě 2019 byla vybavena novou interaktivní tabulí učebna I. stupně, tzn., že v současné 

době jsou plně funkčními interaktivními tabulemi stejného typu vybaveny všechny učebny 

na I. stupni. 

 

Vybavení školní kuchyně 

Vzhledem k tomu, že stravovací provoz, který má naše škola ve výpůjčce stejně jako 

prostor školy od SMZ, je v dosluhujícím stavu, bude nezbytně nutné postupně zařízení 
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školní kuchyně revitalizovat. V zimě byla do školní kuchyně zakoupena nová lednička na 

kompoty k výdeji obědů. Na jaře 2019 byla zakoupena a nainstalována ve školní kuchyni 

nová průmyslová myčka nádobí, která nahradila starý a nevyhovující stroj. Dále bylo do 

školní kuchyně zakoupeno další potřebné vybavení. 

 

Výmalba školy 

V červenci 2019 došlo k zásadní revitalizaci interiéru školy. Byla provedena výmalba celé 

školky, všech tříd na I. a II. Stupni, byly vymalovány chodby na I. a II. stupni, vestibul na I. 

stupni a malování se dočkala také školní kuchyně a jídelna. V srpnu 2019 malíři dokončili 

své zdařilé dílo novými nátěry zárubní a dveří ve všech třídách a kabinetech školy. 

 

Nové designové nábytkové prvky / nástěnky, kryty 

Na konci června 2019 byly ve všech třídách a na chodbách demontovány staré a 

nevyhovující nástěnky.  Došlo také k odstranění poškozených dřevotřískových krytů 

ústředního topení v šatnách. Všechny tyto prvky byly nahrazeny novým materiálem 

s příjemným designem, tzn., že ve všech třídách a na chodbách školy jsou od srpna 2019 

nově nainstalovány zcela nové nástěnky, v šatnách nové kryty zakrývají ústřední topení a 

ve vestibulu I. stupně je z bezpečnostního hlediska zdařile zakryt kovový kryt hydrantu.  

 

Intravilán školy 

V zimních měsících 2018-2019 byla ve spolupráci s Městskou zelení dokončena první část 

revitalizace zeleně kolem školy. 

 

Kapacitní možnosti školy 
Stejně jako v minulé výroční zprávě z roku 2017/2018, musím konstatovat, že kapacitní 

možnosti školy jsou velmi omezené. Mimo chybějících skladových prostor je nejpalčivější 

situace v CMŠ. Při letošním jarním zápisu do CMŠ mohlo být přijato pouze 15 dětí, z více 

jak 40 přihlášených zájemců, přičemž některé děti z CMŠ ještě navíc přecházely do 

přípravné třídy a uvolnily tak místa pro své nástupce… 

 

Prozíravý správce ví, že vše začíná ve školce. Pokud by se do budoucna  podařilo uspokojit 

další zájemce o umístění jejich dětí v CMŠ,  byla by v příštích letech trvale zajištěna plná 

obsazenost i tříd základní školy. 
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HOSPODAŘENÍ CZŠ a MŠ ve Zlíně v roce 2018 - PŘÍJMY v tis. Kč,-) 

Příjmy celkem 24 809 

Dotace celkem 22 189 

z toho: provozní z MŠMT ČR 21 623 

           Šablony 506 

           Zlínského kraje 50  

           Magistrát EVVO 10 

Ostatní příjmy 645 

           dary  258 

           příspěvky do ŠD 118 

           školné MŠ 269 

  
Tržby školní jídelna 1 415 

           

Ostatní výnosy 213 

Hospodářská činnost  347 

VÝDAJE 

Výdaje celkem 24 616 

Platy 13 944 

Zákonné odvody 4 660 

Spotřeba energií 756 

Spotřeba materiálu 3 190  

z toho: učebnice 184 

           školní materiál, časopisy 122 

           drobný majetek 880 

           kancelářské potřeby 98 

           úklid, drobný materiál a OOPP 463 

           družina 10 

           jídelna 1 421 

Opravy a udržování 10 

Cestovné 56 

Náklady na reprezentaci 6 

Služby 1 459 

z toho: školení a semináře 88 

           výukové programy, plavání 139 

           poplatky za tel., internet, pošta 61 

           ostatní služby 1 054 

           tisk a vedení účtu 7 

           pojištění, poplatky, revize 51 

           služby software 64 

Odpisy, ostatní výdaje 188 

Hospodářská činnost 347 
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HOSPODAŘENÍ Spolku rodičů při CZŠ a MŠ ve Zlíně v roce 2018 
 

 

PŘÍJMY 

Příspěvky od rodičů 47 400,00 

Úroky z účtu 1,27 

Dary 42 691,00 

Ostatní 45,00 

Sběr papíru 21 548,00 

Celkem 111 685,27 

VÝDAJE 

Orientační dny v DIS 16 960,00 

Připěvek na odměny pro žáky 5 000,00 

Příspěvek na pracovní sešity 12 158,00 

Příspěvek na vybavení zahrady 19 775,00 

Předplatné časopisů 3 395,00 

Poplatky bance 20,00 

Příspěvek na dopravu MF ve florbale 1 820,00 

Pouť do Štípy 1 825,00 

Ples 28 195,00 

Dárkový poukaz 3 000,00 

Nástěnka 128,00 

Ostatní  45,00 

Scio testy 15 435,00 

Celkem 107 756,00 

Zůstatek z roku 2017 87 569,49 

Rozdíl příjmů a výdajů 3 929,27 

91 498,76 

Zůstatek k 31.12.2018 

Zůstatek v pokladně 16 378,00 

Zůstatek v bance 75 120,76 

Zůstatek celkem 91 498,76 

Zůstatek přechází do roku 2019. 

 
 
Finanční prostředky SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně jsou využívány pro vzdělávací 
a výchovné účely školy. 
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ŽÁCI 
 Počet žáků Počet tříd Počet 

ročníků 

Průměrný 

počet žáků 

na třídu 

Přípravná 

třída 

11 1 1 11 

1.stupeň 132 7 5 18,86 

2.stupeň 93 4 4 23,25 

Celkem 236 12 10 19,67 

ŠD / 1.-4. roč. 105 4 - 26,25 

ŠK / 5.-9. roč. 111 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 Absence 

omluvená 
 

Absence 
Neomluvená 
 

I. A 20 20 0 0 493 0 

II. A 22 22 0 0 753 0 

III. A 17 16 1 0 293 0 

III. B 18 15 3 0 443 0 

IV. A 13 10 3 0 247 0 

IV. B 13 12 1 0 493 0 

V. A 29 16 13 0 732 0 

Celkem I.st. 132 111 21 0 3 454 0 

VI. A 29 17 11 1 979 0 

VII. A 24 10 14 0 1 159 0 

VIII. A 18 3 15 0 922 0 

IX. A 22 12 10 0 1 204 0 

Celkem II. st. 93 42 50 1 4 264 0 

Škola celkem 225 153 71 1 7 718 0 
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UČEBNÍ PLÁN školní rok 2018/2019     

 I. stupeň 

Časová dotace  21 22 24 25 26   118 

Oblasti  Předměty  
1.  

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 

Min. 
čas. 

dotac
e 

Dispon. 
hodiny 

Celkem 

Jazyk a 
jazyková 

komunikace 
44 

Český jazyk  
a literatura 

ČJ 
7+ 1 

 
7 + 1 

 
7 + 1 

 
7 
 

7  
 

35 3 38 

Čtení 
    

2  2  2 

Anglický jazyk AJ   
3 
 

3 
 

3  
 

9  9 

Anglická 
konverzace 

AK - - - - - - - - 

Matematika  
a její aplikace 

20 Matematika M 
4 
 

4 + 1 
 

4 + 1 
 

4 + 1 
 

4 + 1 
 

20 4 24 

Informační  
a 

komunikační 
technologie 

1 
Informační a 
komunikační 
technologie 

ICT - - - - 
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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II. stupeň 
   

Minimální časová dotace/variabilní  28 28 30 30   122 

Maximální časová dotace/variabilní  30 30 32 32   122 

Oblasti  předměty  6. 
roč. 

7. roč. 8. roč. 9. roč. min.č. 
dotac

e 

disp. 
hodiny 

celke
m 

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 
 

6  6 

  
Konverzace v 

AJ 
AK 

 
- - 1 

 
1 
 

 2 2 

Matematika a její 
aplikace 

15 Matematika M 3 + 2 4 +1 4  4 + 1 15 4 19 

ICT 1 ICT ICT - - 1 1 1  
 

1 2 

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 

NV 1 1 1 1 
 

 4 4 

  Počítačová 
elektronická 
komunikace 

PEK    1  1 1 

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 Percentil 

Český jazyk 61 

Matematika 56 

OSP 47 

 

 

IX. třída 

Národní testování 9. tříd  

 

Předmět Percentil 

Český jazyk 56 

Matematika 59 

OSP 40 

 

 

III. třída, jednotlivci 

Testy do hodin 

On-line výsledky k dispozici pro jednotlivé žáky 

 

 

VIII. třída 

Dovednosti pro ZŠ – vydány souborné výsledky pro jednotlivé žáky 

 

 

Přijímací řízení na SŠ, zápis k povinné školní docházce, přípravná 

třída 

 
Přijímací řízení na SŠ 

 

škola přijati 

Gymnázium Lesní čtvrť 2 

AG Kroměříž 4 

Gymnázium Otrokovice 1 
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Střední škola podnikatelská Zlín 1 

Střední zdravotnická škola Zlín 1 

Střední průmyslová škola a obchodní akademie Uherský Brod 2 

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž 1 

Střední odborná škola Luhačovice 1 

Střední průmyslová škola Zlín 2 

Střední pedagogická a sociální škola 2 

Střední průmyslová škola polytechnická Zlín 1 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice 1 

Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž 1 

Mendelova střední škola Nový Jičín 1 

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem 1 

 
 
9.A – 22 žáků – 100 % úspěšnost přijetí ke studiu dle výběru žáků (22) 
 
5.A – 10 žáků – 60% úspěšnost přijetí ke studiu dle výběru žáků (6), odchází 5 žáků 
 
 
Zápis do 1. třídy 
 

K zápisu se dostavilo Počet žádostí o 
doklad 

nepřijati přijati 

33 8 1 24 

 
 
Přípravná třída 
 

Étos přípravné třídy se v naší škole osvědčil. Lze jednoznačně konstatovat, že přípravná třída 

má do budoucna veliký potenciál a v naší škole bude jistě její otevření v následujících letech 

opět podporováno. Zájem rodičů o tento způsob vzdělávání stoupá. V tomto školním roce 

jsme otevřeli přípravnou třídu s 11 žáky.  

 

Ze zprávy třídního učitele, Mgr. Jasenské: 

„Děti, ale i jejich rodiny rozšířily mezi sebou sociální kontakty. Žáci postupně dále rozšiřovali 

slovní zásobu, u dětí se dále rozvinula schopnost i zájem komunikovat, většina dětí zvládla 

základní dovednosti při práci s tužkou, děti jsou schopné vědomě se soustředit na činnost, 

dokončit práci a dobrat se k výsledku. Celkově došlo ke zvýšení samostatnosti dětí,  pozornost 

jsme věnovali mj. také upevňování hygienických návyků.“ 
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Integrace, výchovné poradenství 
 
Počet žáků s PO v evidenci výchovného poradce: 47 

 

Tvorba a realizace individuálních vzdělávacích plánů: 25 

 

Počet IVP /integrovaných žáků v evidenci výchovného poradce: 25 

 

Počet dětí s asistentem pedagoga ( vč. částečný úvazek): 15 

 

Konzultační a poradenská činnost (nejčastější témata a průběh pohovorů): 

-poruchy učení 

-poruchy chování 

-kariérové poradenství 

 

Počet osob v konzultaci: 21 

Administrace: 

-vypracovávání dokumentů k inkluzi 

-zpracovávání agendy kariérového poradce 

-zpracovávání zápisů z komisí a konferencí 

-vypracovávání záznamů z konzultací a jednání  

-korespondence s KPPP a SPC 

 

Evidence důležitých dokumentů: 

-spisy žáků: a) Doporučení z KPPP Zlín a SPC 

                    b) žádosti rodičů i IVP 

                    c) povolní IVP ředitelem školy 

                    d) IVP žáků 

                    e) hodnocení podpůrných opatření 

                    f) hodnocení IVP 

                    g) zápis – individuální pohovory se žáky 

                    h) zápis – jednání výchovné komise 

                    i) zápis – pohovory se zákonnými zástupci 

                    j) záznamy o důtkách třídního učitele a ředitele školy 

 

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

školním či mimoškolním prostředí.  Zapojili se do něho samozřejmě také učitelé školy při 

vzdělávacím procesu, kněží v náboženství a třídní učitelé se svým programem v třídnických 

hodinách. Ve školním roce 2018/2019 jsme se nesetkali s vážnějšími výchovnými problémy. 
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Přetrvávající komplikace při vzdělávání některých žáků na II. stupni naše škola řešila ve 

spolupráci s třídním učitelem, žákem a  kurátorem OSPOD. Tato spolupráce se velmi 

osvědčila a přináší své trvalé pozitivní výsledky. 

 

Výchovný plán naší školy je zaměřen na výchovu osobnosti s kladným vztahem k sobě 

samému, k lidem okolo sebe a k Bohu. Byl uskutečňován při pravidelných mších svatých, 

během výuky, při aktivitách školní družiny a hlavně osobním příkladem pedagogů a 

zaměstnanců školy. Vzhledem k tomu, že výchova je záležitostí dlouhodobou, snažíme se 

dodržovat pravidelnost několika osvědčených akcí, které postupně dotváříme novými 

podněty. 
 

Na začátku a na konci školního roku, před Vánocemi a Velikonocemi se konaly mše svaté 

v kostelích Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích a Filipa a Jakuba. 

Prostřednictvím promluvy kněze měli žáci možnost si uvědomit svůj postoj ke světu, k sobě 

samým a k Bohu. Již sedmým rokem pokračujeme ve slavení mše svaté samostatného 

třídního kolektivu. Součástí dvou vyučovacích hodin byl kromě přípravy na mši také program 

zaměřený na stmelení kolektivu, na srovnání špatných kamarádských vztahů. Tato aktivita 

byla velmi kladně hodnocena učiteli a setkala se i s úspěchem u žáků. Chvíle takto strávené 

nebere nikdo jako promrhaný čas, ale skutečně je vnímají jako užitečné a hodnotné. 

  

Žáci 6. a 9. ročníku se zúčastnili  podzimního Duchovně-adaptačního pobytu v domě Ignáce 

Stuchlého ve Fryštáku.  Během těchto dnů se podařilo stmelit kolektiv, uvědomit si svou 

vlastní osobnost a svou pozici v kolektivu. Žáci se vrátili obohaceni i po duchovní stránce a 

pobyt hodnotili veskrze kladně. 

 

Žáci 1. stupně si oblíbili především setkání k významným událostem liturgického roku: 

adventní zastavení, adventní jarmark, postní zamyšlení a další. 

 

Jak již bylo výše řečeno, škola rozvíjí svůj výchovně-vzdělávací a preventivní program 

postupně a snaží se jej také  inovovat a obohacovat o další pozitivní impulzy. 

V tomto školním roce ve škole proběhla významná charitativní akce, která byla velmi 

úspěšná z pohledu dobročinnosti žáků a především rodičů, ale jistě měla také hluboký dopad 

na celkový pohled na život. Na jaře 2019 školu navštívili zástupci organizace Maryś Meals v 

České republice, kteří představili významný charitativní projekt, jak pomoci dětem v chudých 

zemích se vzděláním a potravinovou pomocí.  

 

 

Škola se věnovala dlouhodobým projektům, ale i krátkodobým akcím, které také měly 

významný dopad na výchovu našich žáků. Mezi dlouhodobé projekty patří např. podpora 

Františkánské misie v Paraguay, ekologický projekt Globe, Den proti rakovině.  Ve škole také 
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probíhaly krátkodobé projekty jako besedy, přednášky, programy k udržování tradic, kulturní 

a sportovní akce a významné programy s duchovní tématikou. 

V rámci preventivních programů škola úzce spolupracovala se SKM SAVIO (realizace projektu 

Prevence), dále s Centrem pro rodinu, s organizací Credo, s Policií ČR, s organizací Partners a 

s OSPOD Zlín 

Realizované preventivní programy 

Datum Třída Téma Organizace 

12. 10. 2018 6. A Třída jako tým  SAVIO 

24. 10. 2018 5. A Finanční gramotnost  SAVIO 

2. 11. 2018 1. A  Já a moji kamarádi CpR 

5. 11. 2018 2. A Jak spolu mluvíme CpR 

7. 11. 2018 8. A Prevence kriminality IT Policie ČR 

9. 11. 2018 3. A Myšlenky a vztahy CpR 

15. 11. 2018 3. B Myšlenky a vztahy CpR 

15. 11. 2018 9. A Muži versus ženy SAVIO 

22. 11. 2018 5. A Třída jako tým SAVIO 

23. 11. 2018 9. A Prevence kriminality IT Policie ČR 

26. – 28. 11.  6. A Orientační dny DIS 

26. – 28. 11.  9. A Orientační dny DIS 

29. 11. 2018 7. A Třída jako tým SAVIO 

5. 12. 2018 6. A Já a mé virtuální já SAVIO 

5. 12. 2018 7. A Muži versus ženy  SAVIO 

5. 12. 2018 8. A Jak se nestát obětí SAVIO 

6. 12. 2018 4. A Třída jako tým SAVIO 

7. 12. 2018  4. B Třída jako tým SAVIO 

13. 12. 2018 8. A Třída jako tým SAVIO 

29. 1. 2019 8. A Do vztahu nepatří strach  Credo 

11. 2. 2019 2. A Nad rodinným albem CpR 

11. 2. 2019 5. A Dítě na cestě k dospělosti CpR 

15. 2. 2019 1. A Já a moje rodina CpR 

15. 2. 2019 4. A Můžu se stát hrdinou? CpR 

20. 2. 2019 3. B Máme doma miminko CpR 

22. 2. 2019 4. B Můžu se stát hrdinou? II CpR 

8. 3. 2019 3. A Máme doma miminko CpR 

20. 2. 2019 7. A Když je jídlo problém Credo 

26. 3. 2019 6. A O dospívání Credo 

14. 5. 2019 9. A My dva a čas Credo 

18. 6. 2019 9. A Finanční gramotnost do školy Partners 
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Žákovský parlament 
 

Jak již bylo zmíněno v úvodníku této výroční zprávy, činnost a aktivity žákovského 

parlamentu významně obohatily život školy a do budoucna jsou velkým příslibem pro 

další rozvoj osobností. 

Následující výčet aktivit parlamentu je toho důkazem:  

v  průběhu šk. roku vyšla tři  čísla školního časopisu Církevka Times, 

12. 11. scénka na školní akademii 

19. - 23. 11. Stylový týden (povolání) 

18. 12. Církevka má talent 

21. 2. Vědomostní soutěž pro 2. stupeň 

23. 5. Fandíme českému hokeji (Stylový den) 

27. 6. Florbalový turnaj  

 

Školní družina, školní klub, zájmové kroužky 

Školní družina 

Školní družinu navštěvovalo 106 dětí ve čtyřech odděleních, do nichž jsou přihlašováni žáci z 
přípravné třídy, prvního, druhého, třetího a čtvrtého ročníku. Ranní provoz ŠD začínal v 6.30 
a končil v 7.40. Je to klidný start do nového dne, žáci si převážně malovali, hráli hry ve 
dvojicích, četli časopisy, povídali si s kamarády. Také mohli využít chvíli ztišení ve školní kapli.  

Odpolední provoz družiny začínal v 11.40 a končil v 16.30. Navazuje ihned po skončení 
vyučování jednotlivých tříd. Činnost začíná odpočinkovým programem, pokračuje zájmovou 
činností a volně navazuje rekreační činnost. Celoroční plán školní družiny je rozdělen do 10 
hlavních tématických celků, ze kterých bylo možné vybírat konkrétní náměty k činnostem. 
Navazuje na Školní vzdělávací program pro školní družinu.  Naší hlavní myšlenkou bylo heslo 
patřící Janu Boscovi: "Výchova je záležitostí srdce a hra je účinným pomocníkem výchovy." 

Ke vzájemné komunikaci vychovatelek s rodiči sloužil každodenní přímý styk při vyzvedávání 
dětí přímo ve třídě nebo na zahradě. Informace mohli rodiče získat z nástěnky na chodbě 
školy, nebo prostřednictvím mobilních telefonů všech vychovatelek. 

Akce družiny 

- společné zábavné odpoledne ke svátku sv. Václava 
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- maškarní karnevaly ve všech odděleních 

- turnaj ve hře - Člověče nezlob se 

- kalčo - cap 

- festival IQ -play (zlínský zámek) 

- velikonoční tvoření pro děti a jejich rodiče (celodružinová akce) 

- doprovodný program ZFF 

- Den dětí - ve stylu řemesel (celodružinová akce) 

Připomínali jsme si významné liturgické svátky a aktivně jsme je s dětmi prožívali - četli jsme, 
kreslili, seznamovali jsme se se životem světců, soutěžili jsme v otázkovýchkvízech nebo ve 
sportovních aktivitách. 

ŠD 1   Po celý rok se snažili získat co nejvíc bodů za vyhrané soutěže, za správné odpovědi z 
přečteného příběhu, za vzorný úklid ve třídě apod. Každý den začínali četbou dětských knih a 
seznamovali se s biblickými postavami z knihy Slunce svítí všem. Děti velmi rády tvořily 
výrobky z různých materiálů a stavěly stavby z různých stavebnic. 

ŠD2   Děti provázel talisman "Ušounek", který jim posílal dětskou poštou úkoly. Děti 
postupovaly po měsíčních  ostrovech, začaly ostrovem kamarádů, potom ostrov kuličkový, 
pirátský, květinový, ostrov překvapení až  k ostrovu, kde mohly najít poklad. V odpočinkovém 
programu jsme přečetli nahlas spoustu dětských knížek.  Děti byly velmi hravé, veselé a 
nejvíce milovaly dřevěné stavebnice a lego. 

ŠD 3  Děti cestovaly napříč českou republikou. Krásy krajů poznávaly v pěti skupinkách. 
Tvořili vlajky, královské klenoty, hrady, soutěžili a hráli hry. Každá skupinka získávala české 
vlajky a na konci šk. roku byla podle výsledku odměna. 

ŠD  4  Čtvrťáky letos provázely celým školním rokem legendy z českých hradů a zámků. 
Zaměřili na to téměř všechny činnosti a hry. Také vyráběli, ať už pro radost, nebo na školní 
jarmark. Často chodili na blízká hřiště hrát míčové hry. Celoroční hru završili výletem na 
malenovský hrad. 

         Vychovatelky ŠD 

Školní klub 

Školní klub organizoval v tomto školním roce svou činnost pro všechny přihlášené žáky 
standardním způsobem, tj. pravidelnou a nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou 
činností. Činnost klubu probíhala v odpoledních hodinách ve dnech školního vyučování. 
Smyslem školního klubu je vhodné využití volného času žáků a rozvoj jejich všestranných 
zájmů. Posláním školního klubu je motivovat, podporovat a vést žáky k všestrannému rozvoji 
osobnosti, pestrou nabídkou aktivit v bezpečném prostředí školy. Poněvadž se škola musí 
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přizpůsobit omezeným prostorám, byly základnou školního klubu učebny II. stupně, 
nejčastěji učebna V. A a VI. A. Kroužky probíhaly v prostorách odpovídajících jejich zaměření. 
Žáci mohli najít všechny změny v daném dni na klubové nástěnce.  
 
Provoz školního klubu byl i v tomto roce přizpůsoben rozvrhům vyučování žáků 5. – 9. 
ročníku, kteří jej navštěvovali. Klub zahajoval svůj provoz v 11: 50. Závěr klubu byl v pondělí a 
středu v 15 hodin úterý, čtvrtek a pátek ve 14: 30. Klub týdně navštěvovalo průměrně 228 
žáků. 
Během roku žáci využívali čas ve školním klubu k různým aktivitám. Někteří si rádi četli, jiní si 
vypracovávali domácí úkoly a různé prezentace. Často se hrály také stolní a karetní hry, při 
kterých mohli zlepšovat své dovednosti, znalosti a také si vzájemně zasoutěžili. K dispozici 
měli žáci různé hry např. Brainbox, Dixit, Česko junior, Uno, Bang a jiné. V oblibě byly opět i 
šachy. Dále jsme využívali prostor počítačové učebny, školní kuchyňky a při příznivém počasí 
také školní zahrady. Velmi oblíbeným se stal v letních měsících badminton a fotbal.   
 
Školní klub i v tomto školním roce spolupracoval se školní družinou. Zapojoval se do školních 
i mimoškolních aktivit a soutěží např. Den řemesel. 
 
Ve školním klubu se snažíme dát žákům prostor k seznámení s činnostmi, které ještě neznají, 
které je zaujmou a rozšíří si tak nejen své dovednosti a znalosti, ale i sociální cítění. Mimo to 
se žáci věnují tomu, co je zajímá a baví  a tak smysluplně naplňují svůj čas po vyučování a 
před organizovanými zájmovými kroužky. 

Vychovatelky ŠK 

 
 

Zájmové kroužky 

 

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

v rámci ŠD a ŠK. 

Příprava na přijímací zkoušky s M a ČJ, Anglicky s radostí, Florbal, Fotbal, Sportovní 

kroužek, Buď fit, Šachy, Dramatický kroužek, Školní schola a scholička, Keramika, 

Včelařský kroužek, Dovedné ruce, Kytarový kroužek, Metoda dobrého startu, Předplatné 

nejmladšího diváka 

 

Někteří vedoucí zájmových kroužků připravili stručný výčet těchto aktivit: 

Florbal - tento školní rok jsme se scházeli v pondělky (mladší děti PT - 3. ročník 13:30 - 14:30; 
starší 4. - 6. ročník 14:30 - 15:30). Přihlášených dětí: mladší (17 - pravidelně chodí +/- 15); 
starší (14 pravidelně všichni). Tréninkový čas je rozdělen na 2 části: V první části (pop 
rozcvičce a rozběhání) trénujeme individuální dovednosti - rychlost, práci s míčkem, střelbu, 
obranu, přihrávky pomocí různých cvičení a pomůcek k tomu určených. Ve druhé části již 
děti hrají florbal na družstva proti sobě. Mladší hrají na malé branky bez brankařů - jde u nich 
zejména o nácvik základních dovedností při hře. Starší hrají již na klasické brány i s brankaři 
(ti mají trénink trochu jiný upravený na nácvik jejich dovedností - brankaři se prozatím 
střídají - vždy kdo si to chce vyzkoušet). U obou skupin postupně při hře zdokonalujeme 
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herní dovednosti a také znalost a vnímání pravidel. Celkově se snažíme také rozvíjet správné 
hodnoty, jako fair play hru, pomoc kamarádovi, povzbuzení ostatních. Na konci tréninku je 
vždy vyhodnocen nejlepší hráč za uplynulý týden (ten musí splňovat více pravidel: poctivá 
příprava do školy, dobré chování, snaha a fair play přístup).  

Buď fit - kroužek navštěvovalo 10 žáků. Naučili se základní cviky na posílení a protažení 
různých svalových skupin. Cviky jsme kombinovali v rámci kruhových cvičení, cvičení na 
stanovištích či skupinových cvičeních. 

Metoda dobrého startu - hodnotím pozitivně, u dětí znatelný posun v soustředění, 
grafomotorice, umění  přijetí  neúspěchu. 
 
Předplatné nejmladšího diváka - i přes velký počet dětí jsme vždy prožili kultivovaný kulturní 
zážitek. 
 

Scholička - kroužek  navštěvovalo v  1.  i ve 2. pololetí 16 dětí z 1. a ze 2 .třídy; scholička si 
společně zazpívala při školních mších sv., kromě vícehlasého zpěvu se zaměřila i na 
instrumentální a rytmický doprovod.  
 
Schola - kroužek navštěvovalo 18 zpěváků ze 3. – 9. třídy.  Schola společně doprovázela 
zpěvem školní mše sv. několikrát během školního roku. 
 
Dramatický kroužek - kroužek byl otevřen až ve 2. pololetí. Navštěvovalo ho 20 dětí. 
Společně jsme nacvičili pohádku Královna Koloběžka podle předlohy Jana Wericha a 
filmového zpracování, kterou  jsme v posledním školním týdnu předvedli s velkým úspěchem 
rodičům a spolužákům z 1. stupně. 
 
 
 

Účast žáků školy v soutěžích 
 

Vědomostní soutěže  

Logická olympiáda 

Základní kolo proběhlo na podzim 2018. Zúčastnilo se 20 žáků téměř výhradně z 1. stupně. 
Do krajského kola se probojovala Kateřina Rózsová. 

 
Soutěže v anglickém jazyce 
 
Okresní kolo konverzační soutěže v AJ – kategorie IA - ZŠ Kvítková, 8. 2. 2019 (František Mück 
- 6. místo z 11) 
Okresní kolo konverzační soutěže v AJ – kategorie IIA - Gymnázium Slavičín, 12. 2. 2019 
(Jakub Škarka -  11. místo z 16) 
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Poznej a chraň! (mladší)    
6. místo Michal Sagner, Filip Navláčil, Vojtěch Straka (5. A) 
14. místo  Klára Pašková, Samuel Hodgson, Tomáš Máčala (4. A) 
17. místo Štěpán Lahoda, Kateřina Rózsová, David Malota (4. B) 
 
Poznej a chraň! (starší) 
5. místo Magdalena Brhlová,Tamara Plesníková, Johana Kubecová (7. A) 
17. místo  Daniel Bureš, Luu Li Nguyenová, Martin Paška (6. A) 
 
Okresní kolo biologické olympiády kategorie D 
14. místo  Viola Popelková 
 
Krajské kolo Ekoolympiády 
9. místo  Anežka Davidova 

Dějepisná olympiáda 

školní kolo - listopad 2018 (8 žáků), okresní kolo - únor 2019 (1 žák) 

Zeměpisná olympiáda, krajské kolo   
Jan Genzer (2. místo) 
Jolana Palíšková 
 
Bible a my  
Zapojeni žáci od 4. do 9. ročníku. V okresním kole se v I. kategorii umístil na 3. místě Jiří 
Flieger, ve II. kategorii získal 1. místo Jan Genzer, ve III. kategorii se na 2. místě umístila 
Jolana Palíšková.  Jan Genzer a Jolana Palíšková postoupili do ústředního kola soutěže. 
 
Projekt Příběhy sousedů 
Karolína Škubalová, Anna Marie Piknová, Dominik Brhel, Karin Hnilicová, Tamara Plesníková 
 

 
Sportovní soutěže 
 
Přespolní běh Trnavský vrch  
8. místo v kat. starší žáci: Daniel Ladt 
14. místo v kat. starší žákyně: Kamila Lvová 
 
 
Florbalový turnaj pro kategorii 1.-3. tříd  
2. místo Patrik Hejtmánek, Dominik Straka, František Urban, Vojtěch Barbořík, Tobiáš Dudr, 
Jakub Chvatík, Jan Bělíček, Gabriel Dittrich, Jan Bašo 
 
Dopravní soutěž mladých cyklistů – oblastní kolo 
1. místo I. kategorie: Marianka Popelková, Amy Hodgson, Ondřej Urban a Vojtěch Straka.   
1. místo  jednotlivci Ondřej Urban.  
5. místo  II. Kategorie Alžběta Straková, Linda Nguyenová, Jan Juřica a Kryštof Růžička 
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Okrskové kolo McDonald´s Cup  
1. místo kategorii mladších žáků (1.- 3. třída) Lukáš Krčmář, Jan Bělíček, Gabriel Dittrich, 
Vojtěch Barbořík, Dominik Straka, František Urban, Tobiáš Dudr, Jakub Chvatík, Dominik 
Jurák, Josef Němeček, Petr Charvát, Lukáš Čabla, Zdeněk Lambor 
 
Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu 
II. kolo 
1. místo v I. kat.: Vojtěch Doležel, Tomáš Máčala 
5. místo ve II. kat.: Vojtěch Straka 
IV. kolo 
8. místo v kat. IV. kat.: Amy Hodgson 
 

 

KRONIKA ŠKOLNÍHO ROKU 

 

Srpen 2018 

  

V závěru měsíce srpna, poslední dva dny přípravného týdne se setkali všichni pedagogičtí 

pracovníci v poutním domě Stojanov s otcem Vojtěchem Šímou ke krátkému duchovnímu 

zastavení, které pokračovalo následující den pod vedením školní psycholožky sr. Růženky. 

 

Září 

 
3. 9.  Slavnostní zahájení školního roku 
  Mše svatá v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů na JS 
 
10. 9.  Úvodní setkání zástupců žákovského parlamentu ve sborovně 
 
11. -13. 9. Školní výlet žáků 9. ročníku do Jeseníků  
 
14. 9.   Den církevního školství, mše svatá u sv. F a J 
 
18. 9.  Jednání školské rady, schválení výroční zprávy školy za školní rok 2017/2018 

18. 9.  Třídní schůzky (ochutnávka školních svačinek), schůze Spolku rodičů 

26. 9.   Okresní přebor v přespolním běhu v Trnavě u Zlína / žáci  D. Landt, J. Žůrek, N. 
Marholtová 

 

Říjen 

1. 10.  Výchovný koncert žáků VIII. A, IX. A v KC 
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2. 10.  Setkání vedení církevních škol s o. arcibiskupem Janem na Velehradě   

5. 10.   Komunální volby do zastupitelstev měst a  obcí / zkrácené vyučování 

10. 10.  Třída jako tým, VI. A / SAVIO - preventivní program v SKM 

16. 10.  Školení BOZP / všichni zaměstnanci školy 

18. 10.  II. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu 

24. 10.  Okresní kolo ve stolním tenisu / žáci T. Dittrich, M. Růžička  

24. 10.  Workshop SAVIO ve třídě V. A 

25. 10.  Přírodovědná exkurze na Modrou, VII. A 

25. 10. Školní kolo soutěže Bible a my 

29.-30. 10. Podzimní prázdniny 

 

Listopad  

2. 11.  Krajské kolo Logické olympiády / žákyně K. Rózsová 

2. 11.  Veřejnosprávní kontrola / ÚP – grant zaměstnanost ÚP 

5. 11.  Preventivní program II. A / CpR 

6. 11.   Generálka na školní akademii ve ŠJ 

7. 11.  Florbalový turnaj ČEPS v Otrokovicích / vybraní žáci 4.-5. ročníku   

7. 11.  Prevence kyberkriminality, VIII. A / kpt. E. Řádková 

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

9. 11.  Preventivní program III. A / CpR 

12. 11.  Oslava 25. výročí založení CZŠ ve Zlíně / 10:00 děkovná mše svatá, 16:00-18:00 
školní akademie v MDZ, 18:00 občerstvení formou rautu pro všechny v Regině 

Ve farním zpravodaji č. 21/2018 z 25. listopadu byl uveřejněn článek paní Andrey 
Šimečkové:  
 
„V pondělí 12. listopadu jsme byli svědky oslavy velice radostné události – Církevní 
základní škola a mateřská škola ve Zlíně dovršila 25 let své existence. Samotná oslava 
začala mší svatou v kostele Panny Marie Pomocnice křesťanů s biskupem Antonínem 
Baslerem a dalšími kněžími. Otec biskup v promluvě vyjádřil díky Bohu (protože bez Božího 
požehnání je marné lidské namáhání) a mluvil o velkém vkladu, který má církevní škola 
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oproti ostatním – že totiž všechno vědění a znalosti o stvoření vztahuje k samému Původci 
všeho, Bohu Stvořiteli, a učí děti a mladé lidi chápat všechno v této nejhlubší souvislosti a 
také navázat k Bohu vztah a rozvíjet jej ve společenství se svými kamarády, čímž je velkou 
pomocí rodinám v jejich výchově dětí. Správná výchova totiž musí zahrnovat jak rovinu 
horizontální (vztahy k druhým lidem a ke světu), tak rovinu vertikální (vztah k Bohu, 
rozlišování mezi dobrem a zlem a hledání odpovědí na otázky smyslu a cíle života). 
Poděkoval všem, kdo se podílejí na této výchově dětí – „ti, kteří jiné učili moudrosti, budou 
zářit jako hvězdy“. Potom zahrál menším dětem na kytaru a zazpívali si společně písničku 
„Ovečka kudrnatá“. Se staršími dětmi mluvil o Desateru a o tom, že dvě „křídla“, která 
potřebujeme všichni, jsou rozum a víra („Rozum a Víra jsou dvě křídla, jimiž se lidský duch 
pozvedá k Bohu“ – Jan Pavel II.). A také meč Božího slova, abychom dokázali dobře 
rozlišovat a byli tak pro život dobře vyzbrojeni; pravda je to, co říká Bůh (jasné Desatero), 
to vždy platilo, platí a bude platit. Svou promluvu otec biskup ukončil přáním, abychom my 
všichni, rodiče, učitelé i kněží a všichni ostatní, kteří se podílíme na výchově mladé 
generace, dokázali tato dvě křídla využívat a mladé to naučit, a díkem Bohu za všechny 
Jeho milosti a dary. Celá mše svatá byla velkým poděkováním Bohu a prosbou o požehnání 
pro školu a všechny, kteří v ní a s ní žijí, do dalších let. Bohoslužbu doprovodila školní 
schola krásným zpěvem a hrou na hudební nástroje. Dalším bodem oslavy byla slavnostní 
školní akademie v Městském divadle. Bylo tak naplněno, že jsme se tam skoro všichni 
nevešli. Program trval dvě hodiny, bez přestávky; jak řekli mladí moderátoři, prý proto, 
abychom neutekli – ale nikdo se utíkat nechystal. Ani jedinou minutu jsme se nenudili a na 
konci jsme byli upřímně překvapení, kolik už je hodin. Po první písničce promluvila 
ředitelka Jana Langerová, hejtman Zlínského kraje Jiří Čunek a člen krajské rady Miroslav 
Kašný. Ve vystoupeních se vystřídaly třídy a skupiny z mateřské i ze základní školy, sólový 
zpěv, hra na hudební nástroje, cimbálová muzika, scénky, trocha sportu a více tance, 
povídka, pantomima, vtipná ukázka z práce školního parlamentu a nakonec v podání 
celého druhého stupně líbezné písně k našim světcům. Všichni si dali velice záležet a moc 
se jim to povedlo, zaslouženě sklidili velký potlesk. Na konci dal otec biskup Antonín (který 
se celé akademie zúčastnil a moc se mu líbila) nám všem biskupské požehnání. Celá oslava 
pokračovala ještě v sále klášterní budovy Regina, který byl krásně vyzdobený a naplněný 
mnoha dobrotami, takže bylo možné se v milém prostředí znovu setkat s lidmi, kteří třeba 
kdysi ve škole působili, i s těmi, kdo tam působí teď, a s dalšími rodiči a známými. K 25. 
výročí školy vyšel velice pěkný almanach, který mapuje začátky školy, všechna místa, kam 
se stěhovala, její vývoj a vznik mateřské školy, všechny absolventy a zaměstnance školy, 
výběr slohových prací žáků a podobně; vše je doprovázeno bohatou fotodokumentací. 
Děkujeme Bohu i všem aktérům – ředitelce školy, učitelům, vychovatelům, pracovníkům i 
žákům a všem pomocníkům – za krásnou oslavu i za celých 25 let existence tohoto 
požehnaného díla! Vážíme si toho, že jsme škole mohli svěřit své děti (a teď už i vnoučata) 
a přejeme všem, kdo se pro školu angažují, hodně Božího požehnání do dalších let.“ 
                 
13. 11.  Vitaminový den / ve spolupráci s dodavatelem ovoce a zeleniny  MKFruit do 

školy proběhl postupně ve všech třídách  

13. 11.  Čtvrtletní pedagogická rada, I. čtvrtletí 

14. 11.  Výchovný koncert II. A v KC 

14.-16.11. Konference vedení církevních škol ve Žďáru ad Sázavou / ČBK  
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15. 11.  Výchovný koncert V. A v KC  

15. 11.  Okrskové kolo ve florbalu ve Slušovicích / vybraní žáci II. st. 

15. 11.  Preventivní program III. B / CpR, workshop SAVIO ve třídě IX. A 

19.-23. 11.  Stylový týden / org. žákovský parlament 

20. 11.  Pohovory s rodiči, schůze Spolku rodičů ve sborovně 

21. 11.  Zahájení plaveckého výcviku pro žáky 2. a 3. ročníku (plavecká výuka bude 
probíhat do 6. 2. 2019) 

22. 11.  Třída jako tým, preventivní program v SKM pro žáky V. A / SAVIO 

22. 11.  Pohádkové divadelní představení v MDZ / 1.-3. ročník  

23. 11.  Vyhodnocení žákovských aktivit za I. čtvrtletí ve ŠJ 

23. 11.  Prevence kyberkriminality IT pro žáky IX. A / kpt. Řádková 

26. – 28. 11. Adaptační a duchovní pobyt žáků VI. A, IX. A v DIS Fryšták   

28. 11.  Přednáška pro zaměstnance školy a rodičovskou veřejnost „Prevence 
kriminality“ / POLICIE ČR, kpt. Bc. E. Řádková 

29. 11. Jednání ŠPO na AO / schvalování výročních zpráv církevních škol 

29. 11.  Preventivní program Třída jako tým VII. A v SKM / SAVIO 

30. 11. Okresní kolo soutěže Bible a my ve ŠJ CZŠ 

 

Prosinec 

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

4. 12.  Zájezd vybraných žáků na MS ve florbalu do Prahy  

5. 12.  Workshop SAVIO pro třídy VI. A, VII. A, VIII. A 

6. 12.  Návštěva Mikuláše v CMŠ a CZŠ 

6. 12.  Preventivní program Třída jako tým IV. A v SKM / SAVIO 

6. 12.  Třídní schůzka s rodiči žáků IX. A / kariérové poradenství 

7. 12.  Preventivní program IV.B Třída jako tým v SKM / SAVIO 

11. 12.  Adventní jarmark 
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13. 12.  Preventivní program VIII. A v SKM / SAVIO 

13. 12.  Předvánoční program v muzeu / děvčata IV. A  

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

17. 12.  Zájezd do předvánoční Vídně / vybraní žáci VII., VIII. A IX. A 

18. 12.  Církevka má talent / pěvecká soutěž pro žáky II. stupně / org. žákovský 
parlament 

19. 12. Vánoční vystoupení ZUŠ Morava pro děti v CMŠ / třída p. uč. Němcové  

19. 12. Povídky z jedné a z druhé kapsy v MDZ / 5. – 9. ročník  

20. 12. Duchovní obnova pro žáky ve škole / org. sr. Růženka, o. salesiáni 

21. 12.  Vánoční besídky ve třídách, 10:00 předvánoční mše svatá v KPMPK na JS 

22.12. 2018 - 2. 1. 2019   Vánoční prázdniny 

 

Leden 2019 

3.-4. 1. 2019 Ředitelské volno  

8. 1.  Třídní schůzky se zahájením ve ŠJ / volby do školské rady za rodiče: Mgr. 
Němcová, Ing. Navláčilová 

15. 1.  Pedagogická rada I. pololetí / volba zástupce do ŠR za pedagogy: Mgr. Jiráček  

16. 1. Okrskové kolo ve florbalu v Želechovicích / vybraní žáci 4.-5. roč.  

16. 1.  Školní kolo Zeměpisné olympiády / kategorie 8.-9. roč.  

17. 1.  Okresní kolo Dějepisné olympiády /  žák V. Mikulášek 

20.-25. 1. Lyžařský výcvikový kurz na Kyčerce / žáci VII., VIII. A 

24. 1. Divadelní představení Sněhová královna v MDZ / IV. A, B 

26. 1.  Reprezentační ples CZŠ a MŠ v Interhotelu Moskva / org. Spolek rodičů 

28. 1. Preventivní program V. A / SAVIO 

29. 1.  Školní kolo konverzační soutěže v AJ / kategorie IA 

29. 1. Výchovný koncert I. A v KC 

29. 1.  Preventivní program VIII. A / Credo 
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29. 1.  Setkání pedagogů z CMŠ s rodičovskou veřejností (příprava dětí na vstup do 
ZŠ, vč. přípravné třídy) 

30. 1.  Vyhodnocení žákovských aktivit na 2. čtvrtletí ve ŠJ 

30. 1. Školní kolo konverzační soutěže v AJ / kategorie IIA 

30. 1. Ustavující schůze školské rady / schválení nového Jednacího řádu ŠR, volba 
předsedy ŠR, předsedou ŠR zvolena Mgr. Němcová 

31. 1.  Předávání výpisu z vysvědčení I. pololetí, 10:00 pololetní mše svatá v KPMPK  

 

Únor 

1. 2.   Pololetní prázdniny 

5. 2.  Školní kolo Biologické olympiády 

6. 2.  Výběrové řízení na pozici ředitele v CZŠ a MŠ ve Zlíně v prostorách fary ŘK 
farnosti PMPK na JS  

8. 2. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ / kategiroe IA 

8. 2.  Festival IQ Play v muzeu / II. A 

11.-14. 2. Duchovní cvičení vedoucích pracovníků církevních škol na Velehradě 

11. 2 Preventivní program II. A, V. A 

12. 2 Festival IQ Play v muzeu / III. A 

12. 2. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ na gymnáziu ve Slavičíně 

13. 2. Festival IQ Play v muzeu / III. B 

15. 2. Preventivní program I. A, IV. A 

19. 2. Jednání ředitelů CŠ k financování školy v roce 2019 / MŠMT Praha 

19. 2. Festival IQ Play v muzeu / IV. A 

19. 2. Divadelní představení „Včelí medvídci zpívají“ v Malé scéně / PT, I., II. A 

19. 2. Krajská matematická soutěž třídních kolektivů / VIII. A, VI. A 

20. 2.  Den otevřených dveří v CZŠ  / I. st.  

20. 2. Okresní kolo Zeměpisné olympiády / J. Genzer, J. Palíšková 

20. 2. Preventivní program pro III. B / CpR 
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20. 2.  Zeměpisný pořad Myanmar pro II. stupeň  v GAC 

21. 2. Výukový program v ZOO Lešná / V. A 

21. 2. Festival IQ Play v muzeu / IV. B 

22. 2. Návštěva Filmového uzlu / III. A, B 

22. 2. Preventivní program pro IV. B 

22. 2. Vědomostní kvíz pro II. stupeň / org. Žákovský parlament 

25. 2.-1. 3. Jarní prázdniny 

 

Březen 

V postní době org. postní zastavení pro I. a II. stupeň / org. uč. I. st., o. salesiáni 

4. 3.  Skupinové poradenství VIII. A na Úřadu práce ČR 

4. 3.  Karneval v ŠD 1 

5. 3.  Masopust v CMŠ 

6. 3. Popeleční středa ve škole / postní zastavení s udělováním popelce / otcové 
salesiáni 

7. 3. Prezentace Maryś Meals ve všech třídách / postní projekt školy 

8. 3. Výchovný koncert v KC / III. A, B; IV. A, B 

11. 3. Dopravní výchova pro IV. A, B s p. Dřevojánkem 

13. 3. Okresní kolo ve vybíjené / vybrané žákyně 4.-5. roč.  

15. 3. Pohádkové zpívání, radování, tancování v tělocvičně SŠ / CMŠ, PT 

18. 3. Preventivní program VII. A / Credo 

19. 3. Den otevřených dveří v CZŠ / II. stupeň  

20. 3. Krajské kolo Zeměpisné olympiády v Uherském Hradišti  / J. Genzer, J. 
Palíšková 

22. 3. Ústřední kolo soutěže Bible a my v Brně / J. Genzer, J. Palíšková 

25. 3. Preventivní program pro VI. A / Credo 

28. 3. Soutěž „Poznej a chraň !“ / vybraní žáci 4., 5. roč. 
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29. 3. Soutěž „ Poznej a chraň !“ / vybraní žáci 6. a 7. roč 

29. 3. Preventivní program pro VII. A / OSPOD, p. Plášek 

 

Duben 

2. 4.  Filmový uzel Zlín, Jeden svět / III. A, B 

2. 4.  Divadelní představení v MDZ ke Dni učitelů 

3. 4.  Turnaj v miniflorbalu / vybr. žáci 1. 3. roč. v Želechovicích   

5. 4.  Pythagoriáda / 5. – 8. roč. pro vybrané žáky ve ŠJ 

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

15. 4.  Přijímací zkoušky na SŠ / žáci 9. ročníku 

15. 4.  Divadelní představení v AJ „Last Wish“ / VIII. A 

16. 4.  Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia / zájemci z V. A 

16. 4.  Hudební představení pro děti v Malé scéně / 1. -3. roč. 

16. 4.  Svátost smíření pro žáky v KPMPK na JS (s přípravou ve škole)  

16. 4.   Pedagogická rada III. čtvrtletí 

17. 4.   Vyhodnocení žákovských aktivit za III. čtvrtletí ve ŠJ 

17. 4.   Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia 

17. 4.   Postní mše svatá v kostele sv. F a J 

18. 4.   Velikonoční prázdniny 

24. 4.  Turnaj v minikopané v Napajedlích / vybr. žáci 8.-9. roč.  

25. 4.  Dopravní soutěž mladých cyklistů v Malenovicích / vybr. žáci 5.-6. roč.  

26. 4.  Divadelní představení v Malé scéně / III. A 

30. 4.  Výchovný koncert v KC / VI., VII. A 

 

Květen 

2. 5.  Fotbalový turnaj McDonald ´s Cup v Lůžkovicích / vybr. žáci I. st.   
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3. 5.  Školní výlet Rožnov pod Radhoštěm / I., II. A 

3. 5.  Divadelní představení „Petr a Lucie“ v MDZ / IX. A 

5. 5.  Pouť ke sv. F a J / školní stánek 

6. 5.  Setkání ředitelů škol s vedením ZUŠ Morava  

7. 5.  Školní výlet IV. A, B 

7. 5.  Okresní kolo McDonald ´s Cup v Brumově-Bylnici / vybr. žáci I. st. 

7. 5.  Loutkové divadlo z Olomouce v CMŠ  

9.-10. 5. Ředitelské volno pro žáky / zaměstnanci úklid a inventarizace majetku školy  

12. 5.  Svátek Matek v SKM na JS / spoluúčast našich žáků na programu  

13. 5.  Exkurze Osvětim pro 8. -9. roč. 

13. 5.  Svátek maminek v CMŠ 

14. 5.  Fotografování třídních kolektivů a zaměstnanců školy 

14. 5.  Preventivní program pro IX. A / Credo 

14. 5.  Třídní schůzky se zahájením ve ŠJ 

15. 5.  Zápis do CMŠ 

15. 5.  Květinový den, charitativní akce s účastí IX. A / Liga proti rakovině 

17. 5.  Školní pouť k P. Marii do Štípy (vč. CMŠ) 

20.-23. 5. Škola v přírodě / III. A, B 

22. 5.  Ekoolympiáda v ZŠ Štípa 

23. 5.  Stylový den „Fandíme českému hokeji“ / org. žákovský parlament 

24.-30.5. Filmový festival ve Zlíně, návštěvy filmových projekcí a doprovodného 
programu (všechny třídy, vč. ŠD) 

24. 5. Volby do Evropského parlamentu 

27. 5. Okresní kolo Pythagoriády v ZŠ Slovenská  

27. 5. Školní výlet do Šternberka / V. A 

27. 5. Výlet do ZOO Lešná / PT 

29. 5. Okresní kolo Dopravní soutěže  
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30. 5. IV. kolo Olympiády zlínských škol v orientačním běhu / ZŠ Okružní 

 

Červen 

2. 6.  První svaté přijímání žáků III. tříd v KPMPK na JS 

4. 6.  Dětský den v CMŠ u kostela PMPK / akci organizují žáci IX. A 

4. 6.  Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků a žáků přípravné třídy ve škole 

5. 6.  Přírodovědná vycházka „Cesta za pokladem“ / PT 

6. 6.  Mimořádná třídní schůzka v I. A 

11. 6.  Sběr starého papíru 

12. 6.  Celodenní výlet kroužku GLOBE do Olomouce 

12. 6.  Zahradní slavnost v CMŠ 

13. 6.  Výlet do Želechovic / III. B 

13. 6.  Výlet na malenovický hrad / ŠD 4 

20. 6.  Pedagogická rada II. pololetí 

20. 6.  Atletická olympiáda 1.-4. roč. / hřiště 17. ZŠ 

24. 6.  Atletická olympiáda II. st., 5. roč / Stadion mládeže 

24. 6.  Stezka zdraví / IV. B 

24.-25. 6. Vystoupení dramatického kroužku  / pro rodiče, CMŠ, I. st. 

25. 6.  Dopravní hřiště v Malenovicích / IV. A, B 

26. 6.  Závěrečné vyhodnocení žákovských aktivit IV. čtvrtletí na školním dvoře 

26. 6.  Divadelní představení v MDZ / VI., VIII. A 

26.-27.6. Přespání ve škole / II., IV. A 

27. 6.  Florbalový turnaj v tělocvičně  SŠ 

27. 6.  Divadelní představení v MDZ / III. A,B 

28. 6.  Slavnostní předávání vysvědčení 

28. 6.  Děkovná mše svatá v kostele PMPK na JS  
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