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ÚVODNÍ SLOVO 

Vážení přátelé a příznivci naší církevní školy! 

Poprvé Vás oslovuji jako ředitelka církevní školy. Jmenuji se Michaela Černošková a 

žiji se svou rodinou v Otrokovicích. Na Církevní základní školu jsem nastoupila hned po 

absolvování Pedagogické fakulty a prošla rolí učitelky i zástupkyně ředitelky. Tato škola se 

stala mou „srdeční záležitostí“ a já brzy pochopila, že tady je mé místo. Pán Bůh mě nyní 

postavil do další role - ředitelky školy.  

První rok byl ve všech ohledech „nový“. Do pracovního týmu přibylo mnoho 

nových tváří, kteří se stali součástí týmu. Začali jsme spolupracovat s novými 

organizacemi a budovat nové vztahy. Spustili nový čipový systém Bellhop a otevřeli 

novou moderní jazykovou a počítačovou učebnu. Dokončili novou výmalbu celé školy a 

otevřeli Centrum volného času. Ke konci roku se podařilo zrealizovat myšlenku nového 

loga školy. Tento rok byl ale především ve znamení nového „viru“. Nová výzva pro 

všechny – pro žáky, pedagogy i rodiče. Všichni jsme museli na nečekanou novinku 

reagovat. Díky odevzdání se do Boží vůle jsme dokázali společnými silami zvládnout vše 

až do zdárného konce školního roku. Nebylo to jednoduché. A právě proto musí zaznít 

velké DÍKY! Díky Bohu, že nad námi bděl a dával nám své požehnání pro naši náročnou 

práci. Díky všem pedagogům, kteří se s ochotou a trpělivostí ujali distanční výuky, online 

komunikace, navzájem se podporovali, sdíleli a tvořili jednotný tým po celý školní rok. Jse 

opravdu pyšná, jak to zvládli! Díky ostatním zaměstnancům školy, kteří se obětavě pustili 

do dezinfekce a důkladného úklidu všech prostor školy i pomoci všude tam, kde bylo 

třeba. Díky rodičům, kteří jste se stali našimi partnery ve výuce, zasílali povzbudivá slova i 

podnětné návrhy, díky kterým jsme se mohli posouvat dál. Díky všem našim kněžím i 

ostatním, kteří na nás mysleli v modlitbách. Věřte, že bez nich bychom to nezvládli. 

Osobně děkuji všem, kteří mají důvěru v nové vedení školy. Díky za pomoc, podporu, 

spolupráci, finanční dary i modlitby. 

Milí rodiče! Vaše děti jsou i našimi „dětmi“. Chceme je doprovázet na Cestě 

životem, jak je psáno v našem motivačním názvu vzdělávacího programu. Ráda povedu 

tým, který takto smýšlí a bude dobrým příkladem Vašim dětem na cestě k životu s Bohem. 

Přeji všem, ať se nám to společně daří! 
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ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠKOLE 

Název školy, sídlo      Církevní základní škola a mateřská škola ve Zlíně 
         Česká 4787, 760 05 Zlín 
 
Zřizovatel školy                  Arcibiskupství olomoucké,Wurmova 9, 771 01 Olomouc 
 
Školská forma školy        školská právnická osoba 
        IČO: 49157841 
        IZO: 600 001 636 
 
Ředitel školy                    Mgr. Michaela Černošková 
 
Kontakt                     577 011 686 – ředitelka 
        577 271 434 – sekretariát 
        734 878 240 – vedoucí učitelka CMŠ 
                     czs@cszlin.cz  
         www.czszlin.cz 
 
Datum založení školy    25.4.1992 
Zahájení činnosti CZŠ    1.9.1994 
Zahájení činnosti CMŠ   1.9.2011 
 
Součástí školy podle Rozhodnutí o zařazení do sítě a jejich kapacity 
 
Základní škola  kapacita: 250 žáků  IZO:  049157841 
Školní družina  kapacita: 110 žáků  IZO:  110008880 
Školní jídelna   kapacita: 500 stravovaných  IZO: 110008898 
Školní klub   kapacita: 140 žáků  IZO: 181012260 
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.et Mgr. Hana Poislová, 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 včetně vybavení 
 

http://www.czszlin.cz/
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DUCHOVNÍ ŽIVOT ŠKOLY 
 

Pastoraci Církevní základní školy a mateřské školy ve Zlíně měli v tomto školním 
roce na starosti dva otcové salesiáni, o. Dan Žůrek a o. Jan Fojtů, kteří působí ve farnosti 
Panny Marie Pomocnice křesťanů na Jižních Svazích. Oba otcové nábožensky formovali 
naše žáky na 2. stupni při hodinách náboženství. Jejich přítomnost je však provázána se 
školou při všech duchovních aktivitách školy. Na 1. stupni vyučovaly náboženskou 
výchovu paní učitelky – katechetky Mgr.et Mgr. H. Poislová, Mgr. M. Horáková, Mgr. H. 
Kubešová a Mgr. Alena Adamcová,DiS. 

Během celého školního roku prožíváme školní mše sv. -  na zahájení školního roku, 
na oslavu Dne církevního školství, předvánoční, postní i na závěr školního roku. Jednotlivé 
třídy si jednou ročně prožijí mši sv. v rámci svého kolektivu a každý měsíc ve školní kapli 
slouží mši sv. o. Dan pro zaměstnance školy. Každé úterý mají možnost všichni žáci i 
zaměstnanci školy využít ve školní kapli svátost smíření. I když nám pandemie koronaviru 
znemožnila osobní přítomnost na školních mších svatých, o to víc jsme prožili díky 
uvolnění opatření závěrečnou mši sv., která byla nejen slavnostním rozloučením s žáky 9. 
ročníku, ale také velkým DÍKY za tento netradiční školní rok! 

Již v září proběhla pěší pouť rodičů, žáků i pedagogů do Štípy. Celá pouť se nesla v 
duchu misií. Na všech pěti zastaveních nám byly představeny jednotlivé kontinenty. 
Zvláště pro děti byly připraveny aktivity, při kterých mohly pocítit všechny podoby 
chudoby ve světě. Při slavnostní mši svaté nám novokněz Jan Fojtů připomněl, že Ježíše 
potěší zvláště naše dobré skutky. Krásným zakončením celé akce byl táborák na dvoře u 
kláštera sester karmelitánek. V září jsme také oslavili Den církevního školství mší sv. s o. 
Kamilem Obrem z farnosti sv. Filipa a Jakuba. 

V říjnu zavítala na naši školu vzácná návštěva. Z Brna přijely tři členky Misijní rodiny 
Donum Dei a svým milým vyprávěním, poutavými prezentacemi i skvělou hudební 
produkcí obohatily páteční vyučování na 1. i 2. stupni.  
Advent prožíváme na naší škole velmi intenzivně. Pravidelné adventní setkání s písní a 
poutavým příběhem prožívají děti ze školky i všichni žáci 1. stupně každý den společně ve 
vestibulu školy. Krásný duchovní prožitek jsme zažili i letos při adventní duchovní obnově, 
při níž jsme se nechali inspirovat Mariiným příběhem podle Lukášova evangelia. 
Katechetky ve spolupráci se salesiány vytvořili program, který si žáci prožili ve škole i 
v Salesiánském středisku. Odpolední adventní duchovní obnova pro zaměstnance školy 
nabídla ztišení a zamyšlení v podobě přednášky pana Václava Čápa, blízkým 
spolupracovníkem a tlumočníkem P.Eliase Velly. 

Letos jsme se zapojili také do sbírky, a to konkrétně do „Batůžkového projektu“ 
organizace Mary´s meals. Jsme rádi, že jsme i letos mohli pomoci chudým dětem a poslat 
jim 35 batůžků naplněných školními i dalšími potřebami. I letos se konal tradiční adventní 
jarmark, jehož zisk 29 000 Kč putoval opět na misie sestřiček františkánek do Paraguaye. 
Nezapomněl na nás ani sv. Mikuláš, který nás navštívil a obdaroval všechny děti, žáky i 
zaměstnance školy. 

V lednu oslavila naše škola spolupatronku školní kaple bl. Lauru Vicuňu. Během 
dopoledne všechny třídy navštívily kapli, kde jim otcové salesiáni přiblížili život bl. Laury, 
udělili požehnání a vybídli děti, aby v soukromé a společné modlitbě svěřily přímluvě bl. 
Laury své prosby. Odpoledne se učitelé i některé děti sešli při slavení mše sv.  

Popeleční středou celá církev vstoupila do postní doby. Také všechny třídy naší 
školy měly během dne možnost krátkého ztišení ve školní kapli. Připomněli jsme si 
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význam a symbol popelce, který o. Dan a o. Jenda dětem udělovali. Během postní doby 
jsme měli mít na zřeteli téma „Milosrdenství“. Tradiční každotýdenní postní zastavení pro 
žáky 2.stupně se však uskutečnilo pouze jednou, a to díky pandemii koronaviru, která 
tímto všechny další aktivity ukončila. V tomto školním roce jsme započali spolupráci s o. 
Jendou Fojtů, a ve stejném roce jsme se s ním museli i rozloučit. Ve své pastoraci bude 
pokračovat na novém působišti v Praze a my mu přejeme hojnost Božího požehnání, 
ochranu P. Marie i potřebné dary Ducha svatého do jeho nové životní etapy. 
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PERSONÁLNÍ OBLAST 
 
Zaměstnanci školy 
 

Zaměstnanci Počet osob 

Učitelé ZŠ 20 

Učitelky MŠ 4 

Vychovatelky ŠD a ŠK 7 

Školní psycholog 1 

Speciální pedagog 1 

Asistenti pedagoga 11 

Nepedagogičtí pracovníci 13 

Celkem zaměstnanci 57 

 
  

Učitelský sbor 
 
Ředitel školy:  Mgr. Michaela Černošková – 1.st.,HV 
Zástupce ředitele:    Mgr. Lenka Klímová, koordinátor IT, třídní učitelka IX.A – M,OV,IT 
 
Učitelé: 
Mgr. Alena Adamcová, výchovný a kariérový poradce, třídní učitelka VI.A – OV,IT,VV,HV,VZ 
Mgr. Jitka Bártková, třídní učitelka V.A – 1.st.,TV,PŘ 
Mgr. Pavla Davidova, metodik prevence, učitelka – CH,PŘ,PČ,VV 
          Ludmila Flámová, učitelka – M,F 
Mgr. Marie Horáková, třídní učitelka IV.B – 1.st.,NV 
Mgr. David Chrastina, třídní učitel VIII.A – ČJ,D,PEK 
Mgr. Iveta Jasenská – učitelka přípravné třídy 
Mgr. Helena Kubešová, třídní učitelka IV.A – 1.st.,ČJ,NV 
Mgr. Petr Mach, učitel PČ 
Mgr. Veronika Palíšková, učitelka NJ 
Mgr. Pavlína Plevová, třídní učitelka I.A – 1.st. 
Mgr.et Mgr. Hana Poislová, třídní učitelka II.A – 1.st.,NV 
Mgr. Lenka Puškárová, učitelka AJ 
Mgr. Barbora Rózsová, třídní učitelka III.A – 1.st. 
Mgr. Miroslav Škarka, třídní učitel VII.A – TV,Z 
Mgr. Miloslava Vaňharová, učitelka AJ 
P.Mgr. Dan Žůrek,SDB, učitel NV 
P.Mgr.Jan Fojtů,SDB, učitel NV 
 

Učitelky MŠ     
 
Magda Honzíková, vedoucí učitelka MŠ, velká třída 
Bc. Simona Pospíšilíková, učitelka, logopedický asistent,malá třída 
Aneta Novotná, učitelka MŠ, velká třída 
Marie Navrátilová, učitelka MŠ, malá třída       
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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 

1 6 1 11 2 7 2 6 - - 6 30 

 

Asistenti pedagoga 

Lenka Slezáčková 
Hana Sofie Kopečná 
Kateřina Slováková 
Dalibor Knapik 
Mgr. Petr Mach 
Šárka Bartončíková 
Pavla Genzerová 
Andrea Perůtková 
Leona Vojtková 
Monika Kaláčová 
Michaela Husáková 

 
Vychovatelky ŠD,ŠK 
 
Lenka Slezáčková 
Jitka Žůrková 
Jana Babíková 
Pavla Genzerová 
Hana Sofie Kopečná 
Ludmila Flámová 
Mgr. Alena Adamcová 

 
Odborná pedagogická způsobilost 

Celkový počet pedagogických pracovníků     44 
Z toho odborně a pedagogicky způsobilých  43 
 

Nepedagogičtí pracovníci 
 
Jana Žižlavská,DiS., sekretariát školy 
Pavel Hons, školník ZŠ 
Jana Skopálková,Jana Orsavová, školnice a úklid MŠ 
Pavlína Boršková, úklid ZŠ 
Jana Bartková, úklid ZŠ 
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Jana Bakalová,DiS, Marie Chudožilová, vedoucí školní jídelny 
Lenka Minaříková, vedoucí kuchařka 
Oldřich Zapletal, kuchař 
Jarmila Klinkovská, kuchařka 
Tetiana Masliukovska, kuchařka 
Alena Valsová, kuchařka 
Lenka Toboláková, pomocná kuchařka 
Ilona Vlčková, 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 11 SŠ 

 
Další vzdělávání pedagogických pracovníků 
 

Název semináře,kurzu,studia Počet zúčastněných pracovníků 

Motivační setkání vyučujících cizích jazyků: 
anglický jazyk pro 2. st. ZŠ a SŠ 

1 

Problematika PAS pro asistenty pedagoga 4 

Posouzení a stimulace dítěte v předškolním 
věku                                                                           
       

1 

Stimulace vývoje dítěte v předškolním věku 
 

1 

Edukativně stimulační skupiny pro děti 
předškolního věku 

1 

Diagnostika schopností a dovedností v 
oblasti čtení a psaní 
 

1 

Osobnostně sociální rozvoj pedagogů – 
syndrom vyhoření, týmová spolupráce a 
řešení problémů 

1 

Metodika práce asistenta pedagoga 2 

Specifické poruchy chování 1 

Hravě k finanční gramotnosti   4 

Matematická gramotnost MAP II 1 

Funkční studium ředitelů 1 

Konference Síť křesťanských učitelů 1 

Pracovní setkání ŠMP 1 

APIV pro managment 2 
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Centrum kolegiální podpory MŠ 1 

Hospitace VohenstrauS ( Německo ) 1 

Seminář Franze Ketta 1 

Konference Roadshow pro školy IT 1 

Specializační studium pro ŠMP 1 

Setkání vyučujících NJ 1 

Školení vedení spisové služby v souladu 
s GDPR,datová schránka 

1 

Studium kariérového poradenství 1 

Pracovní setkání PS Fyzika 1 

Školení vedoucích pracovníků v oblasti 
BOZP a PO 

2 

Základní školní lyžování 1 

Přírodovědný ispiromat 1 
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KONTROLNÍ A HOSPITAČNÍ ČINNOST 

Ve školním roce 2019/20 proběhla kontrola Krajské hygienické stanice Zlínského kraje ve 

školní kuchyni  a v CMŠ. Závěry obou kontrol byly bez závad. 

PROJEKTY A GRANTY 

APIV II 

V tomto roce byl dokončen projekt 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 do 

DVPP aj. 

Vybudování jazykové učebny ve spojení s počítačovou učebnou 

V rámci IPRÚ / ORP MAP byl ve škole úspěšně dokončen projekt „ Vybudování jazykové 

učebny ve spojení s počítačovou učebnou“ z IROP. 

OP VVV Šablony II 

Od 1.3.2020 byla zahájena realizace dvouletého projektu OP VVV „ Šablony II pro Církevní 

ZŠ a MŠ ve Zlíně“. Realizace projektu byla díky pandemii koronaviru prodloužena až do 

30.6.2021. 

Flórbal nás spája 

Příhraniční projekt s Katolíckou základnou školou s materskou školou Antona Bernoláka 
v Martine na Slovensku navazuje spolupráci a rozvíjí pohybové dovednosti žáků ve sportu, 
konkrétně florbalu. Díky pandemii koronaviru se uskutečnilo pouze jedno sportovní 
utkání, ostatní aktivity jsou přesunuty do nového školního roku. 
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Technické zabezpečení školy 

ČIPOVÝ SYSTÉM BELLHOP 

V listopadu 2019 byl nainstalován v naší škole čipový systém BELLhop. Jedná se o 

elektronický systém pro vyzvedávání dětí ze školní družiny, vyvinutý přímo pro družiny 

základních škol firmou NeurIT. Systém je založen na identifikačních čipech a zaručí větší 

bezpečnost a prokazatelnost při vyzvedávání dětí ze školní družiny. 

DOKONČENÍ PROJEKTU „ VYBUDOVÁNÍ POČÍTAČOVÉ A JAZYKOVÉ UČEBNY“ 

V prosinci jsme zdárně dokončili vybudování počítačové a jazykové učebny v rámci 

IPRÚ/ORP MAP. Díky vynikající spolupráci pana Ing. Jaromíra Schneidera a firmě KDZ 

Vizovice se podařilo projekt dokončit a nyní máme ve škole moderní a nadčasovou 

počítačovou a jazykovou učebnu, jejíž slavnostní otevření proběhlo při příležitosti Dne 

otevřených dveří školy. 

VYBUDOVÁNÍ CENTRA VOLNÉHO ČASU DĚTÍ A MLÁDEŽE 

V tomto školním roce jsme navázali významnou spolupráci s Charitou Zlín, která nás 

finančně podporuje. Její zásluhou se nám podařilo ve škole vybudovat a především 

vybavit potřebnými speciálními pomůckami, centrum volného času, tzv. aktivizačně -

relaxační prostor pro děti, zvláště pro děti se speciálně vzdělávacími potřebami. Prostor 

byl vybaven kobercem a pomůckami pro rozvoj motoriky, vestibulárního systému, 

kognitivních schopností i smyslového vnímání. Zakoupená aplikace Včelka pro interaktivní 

výuku čtení ve třídě a pro individuální pomoc dětem výrazně pomůže dětem s dyslexií i 

reedukačních postupech u dětí s SVP. 

VYBAVENÍ ŠKOLNÍ KUCHYNĚ 

Školní kuchyně je dosluhujícím stavu a je třeba ji revitalizovat. Během školního roku  byl 

opraven velký kuchyňský robot, jehož platbu zajistila Charita Zlín. Dále byla provedena 

oprava dvou kotlů, konvektomatu, plynových hořáků a dokoupeno potřebné vybavení do 

kuchyně. 

VÝMALBA ŠKOLY 

V době karantény pandemie koronaviru proběhla výmalba žákovských WC na obou 

podlažích školy, dále pak nátěry zábradlí, všech šatnových klecí, dveří ve vestibulu školy i 

stojanu na kola.  To vše z rukou pana školníka, asistentů pedagoga a vychovatelek školní 

družiny.  

O hlavních prázdninách proběhla druhá část výmalby školy, a to vestibul 2. stupně, 

chodba v krčku školy, včetně nátěrů zárubní i dveří, prostory kolem schodiště i všech 

šaten. Je tak dokončena výmalba všech prostor v celé škole. 
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V létě 2019 byla vybavena novou interaktivní tabulí poslední třída na 1. stupni, takže 

v současné době je již celý první stupeň plně vybaven interaktivními tabulemi. Některé 

třídy 1.stupně i kabinet 1. stupně byly vybaveny novými koberci. Po vytopení šaten 

v přípravném týdnu byly opraveny díry ve střeše a vysklené okno. Díky Spolku rodičů při 

škole byla dokoupena 1 sedačka do prostoru chodby u jídelny i plastové koše na papíry do 

všech tříd a úložné boxy do třídy 1. stupně. V létě 2020 byla vyměněna odpadní roura ve 

střeše a v celé škole proběhlo důkladné vyčištění všech odpadů. Nově byly také 

zakoupeny další šatnové skříňky pro žáky 2. stupně, aby pokryly kapacitu žáků v novém 

školním roce. 

  

SEZNAMTE SE S NOVÝM LOGEM ŠKOLY… 

V tomto školním roce se nám podařilo vytvořit nové logo školy, které svým ztvárněním 

spojuje základní pilíře naší církevní školy – duchovní rozměr ( symbol kříže ), vzdělávání ( 

symbol knihy ) a budování vztahů ( symbol tří dětí/žáků ) Současné logo navíc vyhovuje 

trendům současné grafiky. Toto dílo se uskutečnilo za finanční podpory firmy Navláčil a ve 

spolupráci firmy RISING STUDIO, kterým tímto děkujeme. 

Jak šel čas s naším logem.. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
20  2011 
      
 
 
            2000 
                         2020 
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HOSPODAŘENÍ CZŠ A MŠ VE ZLÍNĚ V ROCE 2019 

PŘÍJMY – v tis. Kč 
Příjmy celkem 27 213  

Dotace celkem 23 413 

Z toho: provozní z MŠMT  22 556 

              Šablony 857 

              Zlínského kraje 0 

              Magistrát EVVO 0 

Ostatní příjmy 3 800 

Dary 511 

Příspěvky do ŠD 155 

Školné MŠ 268 

Tržby školní jídelna 1 480 

Ostatní výnosy 1 014 

Hospodářská činnost 372 

VÝDAJE 

Výdaje celkem 27 138 

Mzdy 15 594 

Zákonné odvody 5 190 

Spotřeba energií 787 

Spotřeba materiálu 3 842 

Z toho: učebnice 28 

               školní materiál,učebnice 72 

               drobný majetek 1 379 

               kancelářské potřeby 131 

               úklid, drobný materiál a OOPP 98 

               družina 12 

               jídelna 1 760 

Opravy a udržování 339 

Cestovné 56 

Náklady na reprezentaci 3 

Služby 1 097 

Z toho: školení a semináře 37 

               výukové programy, plavání 181 

               poplatky za tel.,internet,pošta 65 

               ostatní služby 675 

               tisk a vedení účtu 8 

               pojištění,poplatky,revize 51 

               služby software 80 

Odpisy, ostatní výdaje 199 

Hospodářský výsledek 75 
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Zpráva o hospodaření SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně k 31.12.2019 
 
Rok 2019 
 
Příjmy: 
Příspěvky od rodičů 48 100,00 
Ples 15 765,00 
Sběr papíru 16 650,00 
Celkem 80 515,00 

 
Výdaje: 
Příspěvek na pobyty dětí 25 730,00 
Příspěvek na odměny pro žáky 2 216,00 
Příspěvek na pracovní sešity 13 481,00 
Příspěvek na vybavení školy 20 195,00 
Předplatné časopisů 1 275,00 
Doprava 17 380,00 
Vstupné školní parlament 1 430,00 
Pouť do Štípy 1 252,00 
Ples 15 172,00 
Scio testy 7 620,00 

 
Celkem 105 751,00 
Zůstatek z roku 2018   91 498,76 
Rozdíl příjmů a výdajů  -25 236,00 
                                                                                      66 262,76 
 
Zůstatek k 31.12.2019 
Zůstatek v pokladně 30 192,00 
Zůstatek v bance 36 070,76 
Zůstatek celkem 66 262,76 

 
 

Zůstatek přechází do roku 2020. 
Finanční prostředky SRPŠ při Církevní ZŠ a MŠ ve Zlíně budou využity pro vzdělávací 
a výchovné účely školy. 
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 Počet žáků Počet tříd Počet ročníků Průměrný 
počet žáků na 
třídu 

Přípravná třída 14 1 1 14 

1.stupeň 125 6 5 20,83 

2.stupeň 95 4 4 23,75 

Celkem 234 11 10 21,27 

ŠD/ PT – 4.roč. 105 4 - 26,25 

ŠK/ 5.- 9.roč. 112 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 22 22 0 0 956 0 

II.A 20 20 0 0 859 0 

III.A 23 23 0 0 909 0 

IV.A 17 15 2 0 599 0 

IV.B 18 16 2 0 849 0 

V.A 25 24 1 0 1096 0 

Celkem 
1.st 

125 120 5 0 5268 0 

VI.A 25 12 12 1 1412 0 

VII.A 28 11 17 0 1723 0 

VIII.A 25 9 16 0 1780 0 

IX.A 17 3 14 0 1475 0 

Celkem 
2.st. 

95 35 59 1 6390 0 

Celkem 
škola 

234 155 64 1 11658 
0 

ŽÁCI 
 
 

 

 

 



17 
 

 
 
Testování žáků SCIO 
 
IX. třída 
Národní testování 9. tříd 
 

Předmět Percentil 

Český jazyk 34 

Matematika 55 

OSP 35 

 
 
V. třída 
Národní testování 5. tříd bude uskutečněno v následujícím školním roce v náhradním 
termínu kvůli pandemii COVID-19. 
 
 

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

škola přijati 

Střední průmyslová škola polytechnická – 
Centrum odborné přípravy Zlín ( informační 
technologie ) 

2 

Střední průmyslová škola polytechnická – 
Centrum odborné přípravy Zlín ( Elektrikář 
– silnoproud ) 

1 

Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná 
škola zdravotnická Zlín ( praktická sestra ) 

3 

Vyšší odborná škola potravinářská a 
Střední průmyslová škola mlékárenská 
Kroměříž 

 
1 

 

Gymnázium Zlín – Lesní čtvrť 2 

Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži 2 

Stojanovo gymnázium,Velehrad 1 

Střední škola gastronomie a obchodu Zlín 
 ( Kuchař – Číšník ) 

2 

Střední škola oděvní a služeb Vizovice  
( Fotograf ) 

1 

Střední odborná škola Luhačovice ( 
Uměleckořemeslné zpracování dřeva ) 

1 

Střední škola nábytkářská a obchodní 
Bystřice pod Hostýnem ( Truhlář ) 

1 
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9.A  17 žáků – 100% úspěšnost přijetí ke studiu dle výběru žáků (17) 
5.A    7 žáků – 0% úspěšnost přijetí ke studiu na víceleté gymnázium, 7.A   1 žák – 100%  
úspěšnost 
  
 

Zápis do 1. třídy 
 

K zápisu se 
dostavilo 

Počet žádostí o 
odklad 

nepřijati přijati 

36 1 3 32 

 

Přípravná třída 

Přípravná třída má v naší škole své specifické postavení a je o ni značný zájem. V tomto 
školním roce byla opět otevřena, a to v počtu 14 žáků. Čas v přípravné třídě je pro 
nejmenší žáčky v naší škole obdobím, v němž je třeba dětem ponechat dostatek času a 
prostoru, aby se mohly postupně seznámit s novou situací, přizpůsobit se a přivyknout 
všem změnám – nové roli školáka, novým požadavkům i časovému řádu. 

Děti se postupně adaptují na školu, přechod z mateřské školy je pro ně zpravidla náročný. 
Velkou výhodou je nižší počet dětí ve třídě, který umožňuje věnovat se dětem 
individuálně podle jejich potřeb. Děti se učí žít ve skupině svých vrstevníků. 

Význam přípravné třídy je v kvalitní přípravě dětí pro vstup do základního vzdělávání, se 
zřetelem na jejich individuální potřeby. Velký důraz je kladen na snahu zmenšit nedostatky 
v mluveném projevu. Také se záměrně rozvíjí jemná a hrubá motorika, zraková a sluchová 
percepce, grafomotorika. Podporuje se zde aktivní přístup k získávání vědomostí a k 
tvořivému myšlení. Zájem je rovněž na fyzickém rozvoji dětí a upevnění jejich zdraví. 
Důležitou součástí výuky v přípravné třídě jsou hry, dramatizace, výtvarné, pracovní, 
hudební aktivity. 

Přípravná třída se velmi úspěšně zapojuje do všech akcí školy. Letos si pro nás připravila 
vánoční divadelní představení, se kterým vystoupila při adventním jarmarku.  

Jelikož v příštím školním roce otevřeme dvě první třídy, přípravnou třídu otevírat 
nebudeme. Dveře přípravné třídy necháváme otevřené a snad se nám ji znovu 
v budoucnosti podaří naplnit. 
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Učební plán školní rok 2019/2020 
I.stupeň 
 

Časová dotace  21 22 24 25 26   118 

Oblasti  Předměty  
1.  

ročník 
2. 

ročník 
3. 

ročník 
4. 

ročník 
5. 

ročník 

Min. 
čas. 

dotace 

Dispon. 
hodiny 

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 
 

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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Učební plán školní rok 2019/2020 
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. 
dotace 

disp. 
hodiny 

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 
 

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 IT - - 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 

Písemná a 
elektronická 
komunikace 

1 Písemná a 
elektronická 
komunikace 

PEK - - - 1  1 1 

Náboženská 
výchova 

4 Náboženská 
výchova 

NV 1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

 4 4 

Min.časová dotace 104   25 26 26 27 104   

Disponibilní hodiny 18   4 4 5 5  18  
Celkem 122   29 30 31 32   122 



21 
 

Práce školního poradenského pracoviště ve školním roce 2019/20 

Ve školním roce 2019/2020 fungovalo školní poradenské pracoviště v naší škole v plném 

složení, tzn. výchovný poradce, školní metodik prevence, školní psycholog a školní 

speciální pedagog. 

Výchovný a kariérový poradce – Mgr. Alena Adamcová,DiS. 

Počet těchto žáků v evidenci výchovného poradce: 46 

Tvorba a realizace individuálních vzdělávacích plánů: 20 

Počet IVP /integrovaných žáků v evidenci výchovného poradce: 20 

Počet dětí s AP: 14 

Nejčastějšími tématy a průběh pohovorů konzultační a poradenské činnosti byly poruchy 
učení, poruchy chování a kariérové poradenství. Práce se třídami probíhaly v 5.A, 6.A, 8.A 
a 9.A. Pro diagnostiku tříd bylo využito pozorování, rozhovor,dotazníky a třídnické 
hodiny. 
 
Počet osob v konzultaci: 21 ( z toho žáci 8, zákonní zástupci 7 a učitelé+AP 6 ) 
Počet tříd, v nichž proběhly různé formy prevence, resp. intervence: 4 

Součástí informační a administrativní práce je vypracovávání dokumentů k inkluzi a 
záznamů z konzultací a jednání, zpracovávání agendy kariérového poradce a 
zpracovávání zápisů z komisí a konferencí, korespondence s KPPP a SPC a evidence 
důležitých dokumentů.  
 

Školní speciální pedagog – Mgr. et Mgr. Ivana Chadimová 

Speciálně pedagogická péče ve škole byla poskytována současně pro mateřskou i 

základní školu. Během celého roku probíhala pravidelná spolupráce s vedením školy, 

pedagogy, žáky a jejich zákonnými zástupci, školskými poradenskými zařízeními – 

Pedagogicko psychologická poradna, Speciálně pedagogické centrum.  

V rámci speciálně pedagogické péče v mateřské škole celoročně probíhala 

pravidelná skupinová práce pro děti zaměřená na rozvoj motoriky, percepčního vnímání, 

prostorové orientace, kognitivních funkcí a sociálních vztahů. Rovněž probíhala práce s 

předškoláky formou Metody dobrého startu. 

Na základní škole probíhala pravidelná depistáž a péče o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Na základě doporučení školského poradenského zařízení byly 

vedeny předměty speciální pedagogické péče a pedagogické intervence pro děti s tímto 

podpůrným opatřením. V době karanténních opatření probíhala spolupráce distanční 



22 
 

formou. Nedílnou součástí práce speciálního pedagoga bylo zabezpečení a kompletace 

pomůcek pořízených na základě podpůrného opatření žáků.  

Ve spolupráci se školním psychologem probíhaly pravidelné porady asistentů 

pedagoga a jejich metodické vedení. 

V rámci posilování pozitivního klimatu školy proběhla ve spolupráci se školním 

psychologem práce s děvčaty třídy 3. A. S chlapci skupinová činnost neproběhla z důvodu 

karanténních opatření. 

Významným počinem byla finanční podpora projektu od Charity Zlín na vytvoření Centra 

volného času dětí a mládeže v naší škole. Díky podpoře tohoto projektu mohl vzniknout 

aktivizačně – relaxační prostor pro žáky školy, který je vybaven moderními relaxačními a 

edukačními pomůckami.  V rámci projektu byla také pro školu zakoupena roční licence 

aplikace Včelka – odborný výukový program na čtení vhodný jak pro individuální, tak i 

skupinovou práci. 

Školní psycholog – sr. Růžena Sekulová  

Začátkem roku, ale i během něj jsem se více zabývala depistážní činností 

jednotlivých tříd, jejich fungováním a zapojováním do kolektivu. Dále jsem prováděla 

individuální konzultace s jednotlivými žáky (nebo společnou konzultaci s žákem a 

rodičem/rodiči), jednalo se především o problémy osobní, rodinné, vztahové, výukové. 

Prováděla jsem diagnostiku sociálního klimatu ve třídách zvláště v některých vybraných 

třídách, vyhledávala jsem žáky se specifickými poruchami učení a nadané žáky. 

Poskytovala jsem krizovou intervenci některým žákům, pracovala jsem i se skupinou žáků, 

kde jsme řešily jejich vztahové problémy a hledaly jejich způsoby řešení.  

Během roku, ale i v čase karantény, jsem hodně času věnovala individuální 

konzultaci s pedagogy, asistenty pedagoga nebo vedením školy neboť jsem přesvědčena, 

že personál musí být „vybaven“, aby vhodným způsobem mohl zareagovat v danou chvíli. 

Poskytovala jsem metodickou pomoc pedagogům, a také třídním učitelům. Řešení 

různých problémů je nezbytné konzultovat v „síti“ vztahů, neboť problémy se řeší jedině 

ve vztahu. V rámci péče o integrované žáky a žáky s rizikovým chováním nebo s 

výukovými a výchovnými problémy jsem navázala spolupráci se zařízením mimo školu 

(PPP, SPC) nebo jsem se konzultovala a spolupracovala se speciálním pedagogem školy.  
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Školní metodik prevence 

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

školním či mimoškolním prostředí. Zapojili se do něho samozřejmě učitelé školy, speciální 

pedagog i školní psycholog, kněží v náboženství i třídní učitelé se svým programem 

v třídnických hodinách. Vážnější problémy při vzdělávání některých žáků naše škola řeší 

v dlouhodobé spolupráci s OSPOD, která přináší 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, ale především osobním příkladem pedagogů a zaměstnanců školy. Naše 

škola pořádá pravidelně osvědčené akce, které jsou pro žáky, rodiče i pedagogy velkým 

přínosem. 

Žáci 6. a 9. ročníku se na podzim zúčastnili adaptačního pobytu v DIS ve Fryštáku, během 

kterého se podařilo stmelit kolektiv, uvědomit si svou vlastní osobnost a svou pozici 

v kolektivu. Obzvláště žáci 9. ročníku prošli velkou proměnou, z čehož máme velkou 

radost. Spojením dvou čtvrtých tříd vznikla jedna 5. třída, která také absolvovala 

adaptační pobyt v Buchlovicích. Tato akce byla pro nový kolektiv velkým přínosem. 

Žáci i rodiče si velmi oblíbili setkání k významným událostem liturgického roku – adventní 

zastavení, adventní jarmark, adventní duchovní obnova, postní zamyšlení a další. 

Škola se věnuje dlouhodobým projektům i krátkodobým akcím, které významně formují 

naše žáky. Pravidelně podporujeme františkánské misie v Paraguay, zapojujeme se do 

projektu Globe,Den proti rakovině a další.  

V tomto školním roce jsme chtěli preventivní program ve třídách zaměřit na potřeby 

jednotlivých tříd, zejména na vztahovou prevenci. Díky sílícímu tlaku digitálních 

technologií jsme chtěli dát prioritu mediální i sexuální výchově. Většina aktivit zaměřená 

tímto směrem se bohužel díky pandemii nemohla uskutečnit. Věříme, že se nám je podaří 

uskutečnit v náhradních termínech nového školního roku. 

V rámci preventivních programů škola spolupracovala se SKM SAVIO, s organizací MADIO 

a OSPOD Zlín. Školní metodik prevence připravil pro pedagogy workshop, jak správně 

vést třídnické hodiny a velkým přínosem pro třídní učitele byl bezesporu odborný pohled 

školního psychologa a speciálního pedagoga, kteří ve škole přispívají ke zkvalitnění vztahů 

i na včasném podchycení problémů v třídních kolektivech.  
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Realizované preventivní programy 

datum preventivní aktivita účastníci realizátor 

13. 9. Den církevního školství celá škola CZŠ Zlín 

18. – 20. 9. Orientační dny 6. A, 9. A DIS Fryšták 

20. 9.  Zlín dětem  ŠD3 Město Zlín 

26. 9.  Dobrý den, děkuji a na 
shledanou  

přípravná třída  Krajská knihovna F. Bartoše 

2. – 4. 10.  Adaptační pobyt 5. A Agentura Tramtadadá 

16. 10. terapeutická dílna Svíčkárna přípravná třída Středisko Naděje  

18. 10. Misijní den  celá škola sestry Domum DEI  

4. – 8. 11.  Stylový týden celá škola školní parlament 

8. 11. Jinakost ve třídě  dívky 5. A školní psycholog 

14. 11. Martinská slavnost  CMŠ  CMŠ  

15. 11. 30. let svobody prezentace 
projektu  

II. stupeň žákovský tým 

15. 11. Dopravní hřiště 4. A, B BESIP Zlín 

9. 12. Duchovní obnova zájemci z celé 
školy 

škola a Salesiáni Dona 
Bosca 

19. 12. Deskové hry, bowling 9. A CZŠ Zlín 

19. – 24. 1. Lyžařský výcvikový kurz  7. A pedagogové školy 

21. 1.   Projektový den Podmořský 
svět 3D 

6. A Radomíra Mura 

21. 1.   Projektový den Den s 

olympionikem  

3. A Zdena Komrsková 
Dorňáková 

24.1. Projektový den Rap je art 8.A,9.A Patrik Moravec 

27. 1. Výstava Ota Janeček  3. A Zlínský zámek 

29.1. Výstava Ota Janeček 1.A Zlínský zámek 

1. – 12. 2. Zdravíme se celá škola školní parlament 

5. 2. Jinakost ve třídě  dívky 3. A školní psycholog 

14. 2. Beseda o komiksech 4. A Knihovna Jižní Svahy 

17. 2. Třídnická hodina celá škola třídní učitelé 

18. -28. 2. Turnaj ve vědomostním 
pexesu  

školní klub školní klub 

20. 2. Preventivní program  8. A MADIO 

25. 2. Karneval  školní družina školní družina 
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Žákovský parlament 

Kroužek školního parlamentu navštěvovalo 14 žáků (4.-9.tř., za každou třídu 2 
žáci). Schůzky probíhaly nepravidelně, dle potřeby, nejméně jednou v měsíci. Probíhaly ve 
sborovně školy a trvaly 45 min. 

Během roku školní parlament zorganizoval 2 větší akce - Stylový týden a Zdravíme 
se. Další plánované akce se kvůli zavření škol nepovedlo realizovat (Církevka má talent, 
Sportovní den). 

V letošním roce jsme upustili od školního časopisu. Místo toho jsme informovali 
své spolužáky a pedagogy o státních svátcích, historických událostech a dalších 
významných dnech prostřednictvím nového školního rozhlasu. 

K prezentaci akcí jsme využívali nástěnku paramentu a nástěnky v jednotlivých 
třídách. 
 

Školní družina, školní klub, zájmové kroužky 

Školní družina 

Školní družinu navštěvovalo ve školním roce 2019/2020 105 dětí ve 4 odděleních, 
do nichž jsou přihlašování žáci  přípravné třídy, prvního až čtvrtého ročníku. Ranní provoz 
začínal v 6.30 a končil 7.40. Je to klidný start do nového dne, žáci si převážně mezi sebou 
povídali, kreslili, četli, měli možnost zajít do školní kaple. Odpolední provoz družiny začínal 
v 11.40 a končil v 16.30. 

Pravidelná denní činnost začíná odpočinkovým programem, následuje zájmová 
činnost a rekreační činnost. Příprava na vyučování probíhá samostatným vypracováním 
domácích úkolů a procvičováním vědomostí pomocí didaktických her. Celoroční plán 
činnosti školní družiny je rozdělen do 10 hlavních tematických celků, navazuje na ŠVP pro 
školní družinu. Vychází ze vzdělávací oblasti "Člověk a jeho svět." 

K vyzvedávání dětí slouží čipový systém Bellhop a ke komunikaci vychovatelek s 
rodiči  mobilní telefony.  

 
Akce školní družiny 
 
1) Zábavné soutěžní turnaje mezi odděleními - znalostní a dovednostní  
                                                                                       - divadelní 
                                                                                       - sportovní a herní, např. v kalču 
2)Bramboriáda - velká podzimní soutěž  
3)Kreslířská soutěž Kouzelná zahrada s Krajskou knihovnou Františka Bartoše 
4)Maškarní karneval 
5) Kvíz o bl. Lauře Vicuni 
 
Připomínali jsme si významné svátky liturgického roku, příběhy světců a patronů naší 
školy. 
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ŠD 1 
První oddělení školní družiny navštěvovalo 7 žáků z přípravné třídy a 21 žáků z 1. třídy. 
Provázely je příběhy z večerníčků, které četli a vykreslovali jako omalovánku. Seznamovali 
se se školou, s prostředím kolem ní a s novými kamarády. Tvořili z plastelíny, skládali 
puzzle a hráli společenské hry. Na podzim vytvářeli kytičky a stromy z javorových listů. 
tvořili z tvrdého papíru dopravní značky, které pak použili ve hře. Vytvořili vánoční přání 
pro nemocné a také si vánočně vyzdobili třídu. 
 
ŠD 2 
Druhé oddělení školní družiny navštěvovalo 7 žáků z přípravné třídy a 19 žáků ze druhé 
třídy. V rámci zájmového vzdělávání probírali různá témata, např. Poznáváme českou 
republiku, Misijní činnost, Pranostiky, Pravidla silničního provozu a dopravní značky. Velmi 
rádi vyráběli drobné předměty. Provázela je bodovací soutěž, která se vyhodnocovala po 
čtvrt roce. Během roku přečetli společně několik knih. Např. Ovečka Barborka, Vánoční 
hvězda a splněná přání, Pohádky bez konce nebo Chaloupka na vršku. Za pěkného počasí 
často pobývali venku na školních zahradách. 
 
ŠD 3 
Třetí oddělení školní družiny navštěvovalo 21 žáků. Tento rok se snažili již více číst a rádi si 
půjčovali knihy ze školní knihovny. Během roku získávali veselé a smutné smajlíky, podle 
toho, jak dodržovali nastavená pravidla, ať už ve družince, nebo v jídelně. Hráli si 
spontánní hry, navštěvovali zájmové kroužky v naší škole, relaxovali venku na zahradě, v 
relaxačním koutku, vytvořili si pár pěkných výrobků, pro prvňáčky si připravili pásmo s 
pranostikami. 
 
ŠD 4 
Čtvrté oddělení školní družiny navštěvovalo 30 žáků. Byli motivováni snažit se být lepší, 
prospěšnější, veselejší. K činnosti si vybírali témata z celoročního plánu, tvořili na školní 
jarmark, kreslili mapu Zlína, svými výtvory pravidelně vyzdobovali třídu, malovali také na 
malířském stojanu. Hodně času trávili na školní zahradě a v zimním čase využívali nový 
hrací koutek. V průběhu roku si připravovali pěkný program pro své mladší kamarády z 
jiných oddělení. 
 

Školní klub 

Školní klub organizuje svou činnost pro všechny přihlášené žáky pravidelnou a 
nepravidelnou výchovnou, vzdělávací a zájmovou činností. Činnost klubu probíhá 
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 přizpůsobit omezeným 
prostorům, byly základnou školního klubu učebny II. stupně, nejčastěji učebna V. A a VII. 
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 
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zahajoval svůj provoz v 11:50 hodin. Závěr klubu byl v pondělí, středu a čtvrtek v 15:05 
hodin, v úterý a pátek ve 14: 30 hodin. Klub týdně navštěvovalo průměrně 160 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 žáci zlepšovat své dovednosti, znalosti a také si vzájemně zasoutěžili. 
K dispozici měli 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.  
Školní klub se zapojil do výroby perníčků na vánoční jarmark a v rámci klubu se uskutečnil 
Turnaj ve vědomostním pexesu.  
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 o 
polední přestávce, po vyučování a před organizovanými zájmovými kroužky. 
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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 ČJ a M, Anglicky s radostí, Florbal, Fotbal, Dramatický 
kroužek, Školní schola a scholička, Keramika, Globe, Dovedné ruce, Kytarový kroužek, 
Metoda dobrého startu, Předplatné nejmladšího diváka 

 
METODA DOBRÉHO STARTU 

Metoda dobrého startu je ucelený koncept, který se zaměřuje na rozvoj psychomotoriky 
dětí, současně rozvíjí jejich emoční, sociální i motivační oblast, také přispívá k rozvoji řeči.  
Jednotlivá cvičení metody, rozvoj dětí s normální psychomotorickou úrovní aktivizují, u 
dětí s poruchami vývoje, nepravidelně se rozvíjející funkce upravují. 
Metoda dobrého startu je tedy vhodná pro všechny děti předškolního věku. Podporuje 
rozvoj pracovního chování dětí, motoriky, smyslového vnímání, prostorové orientace, 
řeči, rytmu. Skrze hravé aktivity se tak děti připravují na rozvoj dovedností, které následně 
zúročí ve škole např. při výuce čtení a psaní.  
 
Program se skládá celkem z 25 lekcí a probíhá pravidelně každý týden. O tuto práci je v 
naší škole velký zájem. Letos lekce navštěvovalo celkem 13 dětí (ze 14 předškoláků). 
 

FLORBAL 

Florbalový kroužek měl ve školním roce 2019/2020 dva oddíly - mladších a starších žáků, 
probíhal vždy v pondělí odpoledne pod organizací Orel.  
Mladší děti se učili základním dovednostem práce s hokejkou a vedení míčku a střelbu. 
Starší kluci již tyto své dovednosti zlepšovali a rozvíjeli na ještě lepší úroveň. V průběhu 
školního roku absolvovali několik turnajů pod školou, kde bylo zejména u starších chlapců 
zlepšení vidět. Největší radost nám udělali, když vyhráli zápas proti žákům sportovní školy 
- hokejistům. Úspěšně školu reprezentovali také na turnaji ve Slovenském Martinu v rámci 
projektu Florbal nás spája.  
 

SCHOLA 
 
Scholu ve školním roce 2019/20 navštěvovalo 20 zpěváků. Absolvovali jsme společně v 
listopadu pěvecké soustředění v klášteře sester karmelitánek ve Štípě. Schola 
doprovázela liturgii při školních mších sv. V současné době se hledá cesta, jak zapojit 
školní scholu i do zpěvu při rytmických  mších sv. ve farnost Panny Marie Pomocnice 
křesťanů. 
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DRAMATICKÝ KROUŽEK 
 
Dramatický kroužek byl otevřen od začátku listopadu plánovaně do konce března. 
Navštěvovalo ho 16 malých herců. Společně jsme si upravili pohádku Mrazík, ke které si 
děti samy vytvořily kulisy a většinu rekvizit. Plánovaná premiéra na začátku dubna se již 
bohužel kvůli ochranným opatřením a uzavření škol neuskutečnila. 
 

KERAMIKA 

Kroužek probíhal jednou za 14 dní, bylo do něj přihlášeno sedm dětí z první třídy. Za šest 

měsíců si děti vytvořily osm výrobků. 

GLOBE  

Badatelský kroužek pro osm dětí ve věku 10-13 let se konal jednou za 14 dní většinou 
v okolí školy. Hráli jsme hry, poznávali rostliny a živočichy, zamýšleli se nad zlepšením 
prostředí pro nás i jiné organismy a hlavně prováděli pokusy. 
 
 
ANGLICKY S RADOSTÍ 
 
Kroužek je určen žákům 2. stupně, kteří si chtějí zopakovat málo zažité učivo, procvičit si 
právě probíranou látku nebo se zdokonalit ve všech jazykových dovednostech a získat 
nové znalosti nad rámec školního vyučování. Zabýváme se proto poslechem a čtením s 
porozuměním, procvičujeme výslovnost, gramatiku, děláme lexikální cvičení a zábavné 
konverzační aktivity na rozšíření slovní zásoby a zvyšování jazykové pohotovosti.  
 
 
ZUŠ MORAVA 
 
Naše škola dlouhodobě a úzce spolupracuje se ZUŠ Morava,  která u nás ve škole našla 
útočiště a navštěvuje ji mnoho našich žáků. Svá vystoupení pod vedením MgA. Marie 
Němcové představují pravidelně dětem ve školce, rodičům a žákům při adventním 
jarmarku i jiných akcích školy. Propojením rozličných nástrojů a andělských hlasů naší 
scholy a scholičky vzniká dokonalé hudební těleso obohacující naše školní mše sv. 
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Účast žáků školy v soutěžích 
 
 

Vědomostní soutěže 

Okresní kolo konverzační soutěže v anglickém jazyce - Kategorie: II A, Gymnázium Jana 
Pivečky a SOŠ Slavičín, 11. 2. 2020 (Matěj Růžička, umístění: 13. místo z 20 ) 

 

Okresní kolo - Zeměpisná olympiáda 
Vojtěch Straka – 2. místo 
Jan Genzer – 2. místo 
 

Krajské kolo - Zeměpisná olympiáda 

Jan Genzer – 1. místo 

Vojtěch Straka – 6. místo 

 

Celostátní kolo – Zeměpisná olympiáda 

Jan Genzer – (účast pouze v písemné části, terénní cvičení v Praze z důvodu    

                         pooperační rekonvalescence neabsolvováno) 

 

Školní kolo Biologické olympiády - zúčastnilo se 14 žáků ze 6.- 8. ročníku. 
 
 

Okresní kolo soutěže Bible a my 
 
I. kategorie - Jakub Chvatík (2. místo), Ondřej Zatloukal (3. místo), Josef Němeček (4. 
místo) 
II. kategorie - Amy Hodgson (3. místo), Anežka Růžičková (5. místo) 
III. kategorie - Jan Genzer (2. místo), Matěj Růžička (4. místo) 
 

Sportovní soutěže 

Olympiáda zlínských škol v orientačním běhu 

Samuel Hodgson – 2. místo (kat. 5. tř.) 

Radim Stodůlka a Patrik Hejtmánek – 2. místo (kat. 3. a 4. tř.) 

CZŠ - 4. místo (po podzimní části – jarní část zrušena) 

 

Okresní kolo florbalového turnaje Čeps cup (kat. 4+5. tř.) 

CZŠ - 2. místo 
 

Okresní kolo florbalového turnaje Orion florbal cup (kat. 8.+9. tř.) 

CZŠ – 3. místo 

 

Okresní kolo - Přespolní běh Trnavský vrch 

Jan Dubčák - 9. místo 
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Kalendář školního roku 

Srpen 2019 

Začátek přípravného týdne prožili všichni pedagogičtí pracovníci v poutním domě Stojanov na 

Velehradě, kde společně s novým vedením školy hodnotili uplynulé období a připravovali nový 

školní rok. V duchu společenství jednoty, důvěry i vzájemného respektu jsme celý nový rok 

odevzdali Pánu při večerní mši sv., kterou vedli otcové salesiáni Dan Žůrek a Pavel Glogar. 

Pomyslné „táhnutí za jeden provaz“ jsme vyzkoušeli hned druhý den, kdy jsme byli nuceni 

Velehrad nedobrovolně opustit a společnými silami odstraňovali následky velké vody, která se 

nám nahrnula do šaten školy. 

Září 2019 

2.9. Zahájení školního roku slavnostní mší sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích 

3.9.       Zahájení plaveckého výcviku 2.,3. ročníku 

13.9      Den církevního školství, mše sv. u sv. FaJ 

17.9.     Třídní schůzky, schůze Spolku rodičů 

18.9.-20.9. DIS Fryšták – adaptační pobyt žáků 6. a 9. ročníku 

19.9.     1. kolo olympiád zlínských škol v orientačním běhu 

21.9.     Pěší pouť do Štípy rodičů,žáků a pedagogů pod záštitou Spolku rodičů 

23.9.    Setkání zástupců školního parlamentu  

25.9.    Trnavský běh 
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Říjen 2019 

3.-5.10. Adaptační pobyt žáků 5.A v Buchlovicích 

8.10. Turnaj v minifotbale, Setkání ředitelů zlínských škol Žídková ( ŘŠ ) 

11.10. Výchovný koncert - “arenbíčko” aneb co to znamená R´n´b´  7.,9. ročník 
 
14.10. Školní kolo soutěže Bible a my 
 
16.10. Divadel. představení v AJ “Lazy Goat”- 4.A, 4.B 

18.10. Misijní den se sestrami Domum DEI  

22.10. Prezentace Arcibiskupského gymnázia v Kroměříži pro žáky 8.,9. ročníku 

23.10. Setkání s rodiči žáků 9. ročníku – kariérové poradenství 

24.10. Projektový den 8.A 

29.-30.10. Podzimní prázdniny 

31.10. Společné zahájení koučingu – MADIO Zlín 
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Listopad 2019 

4.11. Odborné setkání s rodiči - Hejného metoda Mgr. Bednářová  
 
4.- 8.11. Akce školního parlamentu – Stylový týden ve škole 
 
11.11. Florbalový turnaj ve Slušovicích (chl. 5 a 4. tř.)  
 

12.11. Den otevřených laboratoří  SPŠ Otrokovice, 9. A  
 
12.11. Pedagogická rada za 1. čtvrtletí 
 
14.11. Martinská slavnost CMŠ 
 
15.11. Prezentace „ 30 let svobody“ pro II. stupeň, dopravní výchova pro žáky 4. ročníku 
 
19.11. Pohovory s rodiči, schůze Spolku rodičů 
 
20.-22.11. Setkání ředitelů CŠ v Třebíči 
 
26.11. Metodické sdružení 1. stupně, předmětová komise přírodních věd, koučing –   
            individuální setkání všech zúčastněných 
 
27.11. Okresní kolo soutěže Bible a my  (J. Chvatík, O. Zatloukal, J. Němeček, A. Koutná,  
           A.Hodgson, A. Růžičková, J. Genzer, M. Růžička, J. Zmeškalová)  
 
28.11. Jednání rad ŠPO CZŠ - Velehrad  
 
29.11. Cestopis Saudská Arábie – žáci II. stupně 
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Prosinec 2019 
 
V prosinci probíhají tradiční adventní zastavení na 1. stupni každý den ráno, na 2. stupni každé 
úterý. 
 
3.12. Podzemní obrazová galerie 8. A, program k výstavě v MJVM 
 
5.12. Jeskyně - výprava do tmy 4. B, program k výstavě v MJVM  
 
5.12. CMŠ – Centrum kolegiální podpory s Mgr. Evou Muroňovou  
 
6.12. Návštěva sv. Mikuláše  ve škole a školce 
9.12. Adventní duchovní obnova 1. i 2. stupeň – dopoledne, duchovní obnova pro  
          zaměstnance školy – odpoledne 
 
10.12. Adventní jarmark 
 
11.12. Schůzka členů žákovského parlamentu na magistrátu města 
 
11.12. Matematické hry - návštěva ze 11. ZŠ (MAP II.) – žáci 6.A 
 
12.12. Vánoční setkání Naděje Zlín – děti přípravné třídy 
 
13.12. Rorátní mše sv. ve školní jídelně 
 
17.12. Návštěva Planetária v Brně – žáci 5.A 
          
18.12. Výchovný koncert Před pikolou za pikolou (1.A), výchovný koncert ZUŠ v MŠ (PT)  
 
19.12. Vánoční program žáků 4.B v Domovince pro klienty Charity, výchovný koncert  
           Před pikolou za pikolou (3.A) , Deskové hry + bowling ( 9. A )  
 
20.12. Vánoční besídky ve třídách,  předvánoční mše sv./KPMPK  

 

23.12.-3.1.2020 Vánoční prázdniny 
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Leden 2020 
 
14.1. Preventivní program „Když je jídlo problém“ ( Credo ) 
 
14.1. Pedagogická rada za 1. pololetí 
 
16.1. Okresní kolo Dějepisné olympiády 
 
17.1. Digitální hry pro matematiku (6. ročník) 
 
17.1. Nahrávání školní scholy pro Český rozhlas 
 
19.1.- 24.1. Lyžařský výcvikový kurz ( 7. ročník ) 
 
21.1. Projektový den Podmořský svět 3D ( 6. ročník ),  Den s olympionikem ( 3. ročník ) 
 
22.1. Turnaj ve florbale ( 1. – 3. ročník ) 
 
22.1. Program ve školní kapli k svátku bl. Laury Vicuni, spolupatronky školní kaple 
 
22.1. Školní kolo konverzační soutěže v AJ, kategorie IIA 
 
24.1. Projektový den „Rap je art“ (8.,9. ročník ) 
 
27.1. Školní kolo konverzační soutěže v AJ, kategorie IA 
 
27.1. Výstava Ota Janeček na Zlínském zámku ( 3. ročník ) 
 
30.1. Vyhodnocení žákovských aktivit za 1. pololetí, předávání výpisů vysvědčení, pololetní    
         mše sv. 
 
31.1. Pololetní prázdniny 
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Únor 2020 
 
5.2. Florbalové utkání žáků z 1. a 2. stupně v rámci příhraničního projektu „Flórbal nás  
        spája“ ( Martin, Slovensko ) 
 
5.2. Preventivní program „Jinakost ve třídě“ ( žákyně 3. ročníku ) 
 
10.2. Divadelní představení v CMŠ 
 
11.2. Školní kolo Biologické olympiády, Okresní kolo konverzační soutěže v AJ ve Slavičíně, 
         Krajská matematická soutěž třídních kolektivů ( 8.,9. ročník ) 
 
11.2. Beseda s rodiči předškoláků s paní učitelkou ZŠ 
 
12.2. Den otevřených dveří CZŠ spojený se slavnostním otevřením nové počítačové a  
         jazykové učebny 
 
14.2. Okresní kolo konverzační soutěže v AJ 
 
17.2. Třídnické hodiny 
 
18.-28.2. Turnaj ve vědomostním pexesu ( ŠK ) 
 
19.2. 3. odborné setkání s rodiči – Hejného metoda v geometrii 
 
20.2. Preventivní program ( 8. ročník ), MADIO 
 
22.2. Školní ples 
 
25.2. Masopust v CMŠ, maškarní karneval ve školní družině 
 
26.2. Okresní kolo v zeměpisné olympiádě 
 
26.2. Popeleční středa ve škole 
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Březen 2020 
 
2.-6.3. Jarní prázdniny 
 
10.3. 1. Postní zastavení pro 2. stupeň – o. Dan Žůrek,SDB 
 
11.3.  Uzavření základních škol z nařízení vlády ČR 
 
Všechny naplánované akce školy byly z důvodu uzavření škol a následnému vývoji přesunuty a 
uskuteční se v náhradních termínech v novém školním roce 2020/21 
 
12.3. Vyhlášení nouzového stavu vládou ČR díky nepříznivému vývoji epidemiologické  
         situaci ve výskytu  onemocnění COVID-19 
 
16.3. Zahájení distanční výuky na základě pokynů MŠMT 

 
 

Duben 2020 
 
Pokračování v distanční výuce 
 
3.4. Zápis do 1. ročníku v CZŠ 
 
9.4. Velikonoční prázdniny 
 
20.4. Pedagogická rada za 3. čtvrtletí 
 
27.4. Krajské kolo zeměpisné olympiády online 

 
 

Květen 2020 
 
13.5. Zápis do CMŠ 

 
11.5. Dle návrhu MŠMT na uvolnění škol s možností dobrovolné osobní přítomnosti žáků 
         9. ročníku byla obnovena výuka žáků 9. ročníku výhradně za účelem přípravy na  
         přijímací zkoušky  
 
25.5. Dle návrhu MŠMT na uvolnění škol s možností dobrovolné osobní přítomnosti žáků 1.         
          stupně ve školách byla na základě průzkumu a vyhodnocení obnovena výuka  
          školních skupin pro žáky 1. stupně se zajištěním odpolední zájmové činnosti 
 
Všichni žáci, kteří nebyli přítomni osobně ve škole, nadále pokračovali v distanční výuce 

 
Červen 2020 
 
8.,9.6. Přijímací zkoušky na SŠ a víceletá gymnázia 
 
16.6. Pedagogická rada za 2. pololetí 23.6. Pasování předškoláků CMŠ  
 
26.6. Předávání vysvědčení, závěrečná mše sv. v kostele PMPK na Jižních Svazích 
29.-30.6. Ředitelské volno 
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Život ve škole v době pandemie COVID-19 

Nový virus COVID-19, který se objevil ve světě i v naší republice, přinesl do našich 

osobních životů i života školy mnoho nových nařízení, opatření a zákazů, které jsme 

museli respektovat a naučit se s nimi žít. Velmi zásadní pro školy bylo nařízení vlády o 

uzavření škol. Zvykali jsme si na tichou školu bez přítomností dětí a žáků a přijali nové 

výzvy distanční výuky. Pedagogové, rodiče i žáci více využívali školní elektronický systém 

EduPage. V rámci něho probíhal chat Sborovny pedagogů ke komunikaci mezi učiteli. 

Hlavní využití bylo k předávání materiálů dětem i žákům k výuce, ke komunikaci mezi 

učitelem a žákem, k zadávání i vyhodnocení on-line testů i práce žáků. Došlo 

k významnému zlepšení a zintenzivnění komunikace mezi učiteli a žáky/rodiči. 

I nadále probíhaly pravidelné pedagogické rady i provozní porady vedení, ale i 

pedagogů. Na nich byly vždy řádně prostudovány všechny aktuální nařízení i pokyny 

MŠMT. Pedagogové byli také pravidelně proškolováni v systému EduPage, ale i v on-line 

výuce v systému JITSI.ORG nebo Skype. Mnozí tuto výuku využili a osvědčila se jim. Zvýšili 

jsme tak IT gramotnost pedagogického sboru i vzájemnou spolupráci mezi pedagogy. 

Nastavili jsme jednotný systém zadávání učiva, zaměřeného na hlavní předměty. V učivu 

jsme se i přes náročné podmínky posouvali dál, a snažili se tak plnit školský vzdělávací 

plán. Mnozí pedagogové věnovali čas přípravám do pozdních večerních hodin a snažili se 

předávat nové učivo s užitečnými odkazy různých nabízených www stránek tak, aby bylo 

srozumitelné. Bohu díky, že v naší škole nikdo neonemocněl a všichni se tak mohli naplno 

věnovat své práci. Žákům bez patřičného technického zázemí či jiného omezení jsme 

nabídli možnost vyzvedávání i předávání úkolů ve škole s ohledem na všechna hygienická 

opatření. Všichni žáci měli možnost se se svými učiteli různými způsoby spojit.  

V květnu jsme využili postupného uvolňování a na základě průzkumu mezi rodiči 

zorganizovali výuku skupin žáků 1. stupně, včetně přípravné třídy, kteří se k výuce 

nahlásili. Podařilo se nám zachovat výuku žáků pod vedením jejich třídního učitele i zajistili 

odpolední zájmovou činnost pod vedením vychovatelek ŠD. Pro žáky 2. stupně byly 

vypsány konzultace u jednotlivých vyučujících v rámci jednotlivých dní pro jednotlivé žáky 

jedné třídy. Žáci 9. ročníku se připravovali na přijímací zkoušky formou výuky, kdy se 

v předem určených dnech věnovali předmětům českého jazyka a matematiky tak, aby 

uspěli u přijímacích zkoušek, což se všem úspěšně podařilo. 

Další pedagogičtí i správní zaměstnanci školy pracovali během pandemie na 

důkladné dezinfekci a úklidu všech prostor školy. Probíhala dezinfekce všech tříd, 

kabinetů, cvičné kuchyňky i dílen, chodeb, WC i školní kuchyně. Velkou zásluhu mají tito 

zaměstnanci na kompletní výmalbě žákovských WC, zábradlí a šatnových klecí. 

Během celé doby jsme vždy dodržovali aktuální nařízení i doporučení vlády, KHS i 

MŠMT a snažili se je v co nejkratším čase pro pedagogy, rodiče i žáky zpracovat a předat. I 

přes mnohá úskalí mohu s hrdostí říci, že jsme to s Boží pomocí zvládli!  
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Přípravná třída 2019/20    Mgr. Iveta Jasenská 

 
 
Borýsek Jan 
Fülop Michal 
Huy Hoang Ho 
Kaláč Lukáš 
Křůmal Antonín 
Kotoč Andrej 
Kučera Matyáš 
Kučerová Marie 
Malá Anežka 
Němcová Markéta 
Popelka Pavel 
Vojvodík Kryštof 
Worm Natanael 
Zavadilová Marie 

 

 

 

 

1.A   2019/20       Mgr. Pavlína Plevová, asistentky pedagoga Šárka Bartončíková, Leona Vojtková

  

Bočková Eva 
Brotka Šimon 
Celhofferová Julie 
Černá Karolína 
Deneš Jan 
Dorazilová Simona 
Dudr Benjamin 
Ha Ho Ngoc 
Hartig Jindřich 
Hořínková Ema  
Juráková Terezie 
Kohoutek Alexandr 
Kosmáková Karolína 
Lorencová Amélie 
Malota Michal 
Mana Tomáš 
Navláčilová Beata 
Němeček Tomáš 
Šintálová Lucie 
Suchomel Štěpán 
Vaňharová Barbora 
Vrlová Julie 
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2.A  2019/20  Mgr.et Mgr. Hana Poislová 

 
Barboříková Michaela 
Bašo Jan 
Dudrová Nikol 
Fajmon Vít 
Havelka Daniel 
Hejtmánková Stella 
Hodgson Jacob 
Chvatíková Barbora 
Kopal Pavel 
Kučera Jáchym 
Lambor Jakub 
Němec František 
Nová Dorota 
Pátíková Barbora 
Pleva Tomáš 
Polášková Elena 
Sagnerová Zuzana 
Stodůlka Štěpán 
Šebestová Ema 
Vlk Štěpán  

 

 
 
3.A  2019/20   Mgr. Barbora Rózsová, asistentka pedagoga Andrea Perůtková 
 
Burešová Jana 
Čabla Lukáš 
Čada Šimon 
Denešová Barbora 
Divoká Veronika 
Hnilica Kryštof 
Chvatíková Amálie 
Korzeniowska Lucie 
Kosáčová Noemi 
Lambor Zdeněk 
Landtová Marie 
Máčalová Eliška 
Novosádová Sofie Ann 
Palíšková Antonie 
Rózsa Jan 
Strnadelová Nela 
Šimáková Marcela 
Toboláková Eva 
Trunečková Anna 
Výsmeková Magdaléna 
Worm Kristian 
Kryštof Vaculík 
Šimon Zatloukal 
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4.A  2019/20    Mgr. Helena Kubešová, asistentka pedagoga Kateřina Slováková 

 

Barbořík Vojtěch 
Bělíček Jan 
Betyárová Mariana 
Černá Lucie 
Dittrich Gabriel 
Hejmánek Patrik 
Chadimová Barbora 
Janoušková Agáta 
Kunová Marianna 
Polášková Amálie 
Skřivánek Pavel 
Urban František  
Stodůlka Radim 
Straka Dominik 
Surovík Sebastian 
Šimáková Radka 
Tesařová Nela 

 

 

 

4.B  2019/20  Mgr. Marie Horáková, asistent pedagoga Dalibor Knapik 

 

Bašová Anna 
Bureš Matěj 
Dudr Tobiáš 
Fojtů Adéla 
Hartig Kristián 
Charvát Petr 
Chvatík Jakub 
Jurák Dominik 
Kováčová Markéta 
Krčmář Lukáš 
Kučerová Anna 
Navláčilová Dita 
Němeček Josef 
Piknová Terezie 
Popelková Anežka 
Pospíšilíková Amálie 
Šebestová Tereza 
Zatloukal Ondřej 
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5.A  2019/20   Mgr. Jitka Bártková, asistentka pedagoga Lenka Slezáčková 

Bachánková Elen 
Burešová Iva 
Čadová Anežka 
Doležel Štěpán 
Doležel Vojtěch 
Dorazil Vítek 
Gergelová Adéla 
Hodgson Samuel David 
Chovancová Natálie 
Jenáčková Markéta 
Korzeniowská Michaela 
Kubín Jakub 
Lahoda Jonáš 
Lahoda Štěpán 
Máčala Tomáš 
Malota David 
Mikulka Sedrik 
Pašková Klára 
Pátík Jiří 
Pavelcová Lucie 
Redkin Simon 
Rózsová Kateřina 
Sklenařík Vítek 
Strnadelová Lucie 
Závorková Linda 

 

6.A  2019/20  Mgr. Alena Adamcová,DiS, asistentka pedagoga Hana Sofie Kopečná 

Dleštík Filip 
Harnisch Jan 
Hodgson Amy 
Homolková Jolana 
Hrůza Jan 
Jankůjová Julie 
Koutná Anežka 
Kovaříková Anna 
Kunst Alexandr 
Matulík Tadeáš 
Pelánková Lucie 
Piškulová Sára 
Popelková Mariana 
Růžičková Anežka 
Sagner Michal 
Sladký Lukáš 
Stodůlková Vendula 
Straka Vojtěch 
Šurbeková Magdaléna 
Truneček Jakub 
Uhlíková Michaela 
Valášek Jan 
Vrla Lukáš 
Zatloukal Jiří 
Krejčíř Jakub 
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7.A  2019/20  Mgr. Miroslav Škarka, asistent pedagoga Mgr. Petr Mach 

 

Babíček Jiří 
Bedřich Eduard 
Bělíčková Dorota 
Boháčíková Natálie 
Brázdilová Hana 
Brhel Dominik  
Bureš Daniel 
Dittrichová Beáta 
Hanělová Adriana 
Chaloupková Anna 
Chudý Jakub  
Illia Sydoruk 
Jakubíček Filip 
Juřica Jan 
Juřicová Hana 
Katrušáková Julie 
Komorová Tereza 
 Nguyenová Linda 
Paška Martin 
Piknová Anna Marie 
Plšková Lucie 
Růžička Kryštof 
Straková Alžběta 
Škarková Linda 
Škubalová Magdaléna 
Šuráň Vojtěch 
Vlková Vivienne  
Žižlavská Ludmila 

 

8.A  2019/20  Mgr. David Chrastina 

Bartková Eliška 
Bezová Kristýna 
Brhlová Magdaléna 
Genzer Jan 
Hnilicová Karin 
Chovancová Eliška 
Kohoutová Berenika 
Kováčová Kristýna 
Kubecová Johana 
Mück František 
Piškulová Eliška 
Plesníková Tamara 
Popelková Viola 
Puškárová Žaneta 
Repíková Alexandra 
Rozsová Markéta 
Sklenařík Jan 
Straková Lucie 
Surovíková Johana 
Šurbek Antonín 
Toncr Daniel 
Toncr Filip 
Urbanová Kristýna 
Vidláková Tereza 
Zmeškalová Jana 
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9.A  2019/20 Mgr. Lenka Klímová, asistentka pedagoga Pavla Genzerová 

Bureš Jakub 
Davidova Anežka 
Dittrich Tomáš 
Dubčák Jan 
Koutný Jáchym 
Kučerová Pavla 
Kučík Martin  
Landt Benjamin 
Landt Daniel 
Landtová Veronika 
Lvová Kamila 
Matůšů Svatopluk 
Nosálek Jan 
Růžička Matěj 
Šebestová Marie 
Uhlík Jan 
Žárský Roman 
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  2019/2020                    
Paní zástupkyni a paní sekretářce 

 
           Výchovné poradkyni 

Metodiku prevence  
   Školní psycholožce  

Speciální pedagožce 
    

 Pedagogům 
        Asistentům pedagoga 
        Vychovatelkám ŠD a ŠK 
        Učitelkám v CMŠ 
        Našim kněžím  
        Školníkovi, školnicím a uklízečkám 
        Všem kuchařům 
        Externím pracovníkům školy 
                      
 
        Dětem a žákům 
        Rodičům 
        Dárcům a příznivcům 
 
        Zřizovateli školy 

Školské radě 
        Spolku rodičů 
   
        Za důvěru,podporu,pomoc 
        Za modlitby 
 

         
          
            
  
         
         

        

 

 


