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Výroční zpráva o činnosti školy se zpracovává v souladu s §7 vyhlášky č. 15/2005 Sb. 



1. Základní údaje o škole 
 
Název školy: Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž 
Sídlo: Husova 642, 768 21 Kvasice 
IČO: 70923329 
Indentifikátor školy: 600118622 
Datová schránka: j5smnz9 
Právní forma: příspěvková organizace 
Kontakt: 573 358 061, 739 355 707  
E-mail: kancelar@zskvasice.cz 
Webové stránky: www.zskvasice.cz 
 
Ředitel školy: Mgr. František Látal, Ph.D. 
Kontakt: 573 358 061 
E-mail: latal@zskvasice.cz 
 
Statutární zástupce ředitele školy: Mgr. Michaela Dostálová 
Kontakt: 573 358 061 
E-mail: dostalova@zskvasice.cz 
 
Zřizovatel: Obec Kvasice 
Sídlo zřizovatele: Nám. A. Dohnala 18, 768 21 Kvasice 
Kontakt: 573 358 011 
 
 
1.1.  Součásti školy 

Základní škola maximální kapacita 500 žáků IZO: 102519668 
Školní družina maximální kapacita 87 žáků IZO: 118800141 
Školní jídelna maximální kapacita 500 jídel IZO: 118801384 
 
 
1.2.  Základní údaje o škole a součástech školy 

 počet tříd (skupin) počet žáků průměrný počet žáků 
na třídu (skupinu) 

1. stupeň 6 141 23,5 

2. stupeň 5 88 17,6 

1. a 2. stupeň 
(celkem) 

11 229 20,8 

školní družina 3 87 29,0 

školní jídelna ----- 210 ----- 

 
1.3.  Školská rada 

 
Datum zřízení: 8. 2. 2006 
Počet členů: 9 (3 zástupci zřizovatele, 3 učitelé ZŠ, 3 rodiče žáků ZŠ) 
Předseda: Zdeněk Zapletal (email: mistostarosta@kvasice.cz) 

 
1.4. SRPDŠ Kvasice, z. s. 

 
Předseda: Kateřina Tumová 



 
1.5. Charakteristika školy 

 
Základní škola, Kvasice, okr. Kroměříž je úplnou školou s 1. – 9. ročníkem pro žáky z Kvasic, Nové                  
Dědiny, Karolína, Vrbky, Sulimova, Střížovic, Trávníka a Bělova. Byla otevřena 1. září 1979 jako              
osmnáctitřídní škola. Dnem 1. července 2001 se stala školou s právní subjektivitou, zřizovatelem je              
Obec Kvasice. 
Budova školy je rozdělena na pavilony A – G, kde je umístěno 11 kmenových tříd, 3 oddělení školní                  
družiny, odborné pracovny (počítačové, jazyková, přírodopisná, chemická a fyzikální učebna,…), 2           
tělocvičny, školní jídelna s kuchyní, sociální zařízení, šatna pro správní zaměstnance, kanceláře,            
šatny pro žáky, technické prostory, dílna školníka, kotelna, výtah a sociální zařízení pro imobilní              
žáky.  
Vybavení školy po stránce materiální je na dobré úrovni. Škola poskytuje i nadstandardní aktivity              
formou doplňkové činnosti – vaření pro cizí strávníky (30 – 50), pronajímání tělovýchovného             
zařízení a učeben pro výuku kroužků, které organizuje škola, školní družina, Základní umělecká             
škola Otrokovice a Středisko pro volný čas dětí a mládeže - Šipka. 

 
 
2. Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje 

 
Výuka ve školním roce 2017/2018 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní            
vzdělávání Škola pro život. 

 
Učební plán 1. stupně ve školním roce 2017/2018 

 
Vyučovací předmět 

Ročník  

1. 2. 3. 4. 5. celkem hodin 

Český jazyk a literatura 9 10 9 7 7 42 

Anglický jazyk --- --- 3 3 3 9 

Matematika 4 5 5 5 5 24 

Základy práce s počítačem --- --- --- --- 1 1 

Prvouka 2 2 3 --- --- 7 

Přírodověda --- --- --- 2 2 4 

Vlastivěda --- --- --- 2 2 4 

Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Pracovní činnosti 1 1 1 1 1 5 

celkem hodin 20 22 25 25 26 118 

 
 
 
 
 
 



Učební plán 2. stupně ve školním roce 2017/2018 

 
Vyučovací předmět 

Ročník  

6. 7. 8. 9. celkem hodin 

Český jazyk a literatura 5 5 5 5 20 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk --- 2 2 2 6 

Matematika 5 5 5 5 20 

Informatika 1 --- --- --- 1 

Dějepis 1 2 2 2 7 

Výchova k občanství 1 1 1 1 4 

Fyzika 2 2 2 1 7 

Chemie --- --- 2 2 4 

Přírodopis 2 1 2 1 6 

Zeměpis 2 2 1 1 6 

Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1 --- --- 1 2 

Pracovní činnosti 1 1 1 --- 3 

Volitelné předměty 
(Seminář z českého jazyka, 
Historický seminář, Atletika 1, 
2, Matematický seminář, 
Domácnost 1, 2, 3, Seminář z 
pracovních činností) 

--- 2 2 2 6 

celkem hodin 29 30 32 31 122 

 
 
Volitelné předměty: 
Každý žák ze 7. - 9. ročníku si vybírá 2 volitelné předměty. 
 
Nepovinné předměty: 
Náboženství (pro 1. - 9. ročník) 
 

 
 
 
 
 
 
 



3. Rámcový popis personálního zabezpečení 
 
3.1. Pedagogičtí pracovníci 

počet osob 

učitelé 17 

vychovatelé 3 

asistenti pedagoga 4 

 
3.2. Další údaje o pedagogických pracovnících 

pedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazek roků praxe 

1. Mgr. František Látal, Ph.D. ředitel školy 100 % 8 

2. Mgr. Michaela Dostálová zástupce ředitele školy, 
výchovný poradce 

100 % 14 

3. Mgr. Dagmar Březíková učitelka 100 % 31 

4. Mgr. Zdenka Gašpárková učitelka 59 % 39 

5. Mgr. Dagmar Hamrlová učitelka 100 % 24 

6. Mgr. Václav Horák učitel 100 % 13 

7. Mgr. Jaroslava Hudcová učitelka 100 % 33 

8. Mgr. Dagmar Janíková učitelka 95 % 7 

9. Mgr. Věra Janoštíková učitelka, metodik prevence 100 % 35 

10. Mgr. Jitka Konečná učitelka, metodik ICT 41 % 34 

11. Vítězslava Linhartová učitelka 86 % 45 

12. Mgr. Jiří Machovský učitel 100 % 15 

13. Mgr. Hana Minaříková učitelka 100 % 15 

14. Lenka Polášková, DiS. učitelka 36 % 0 

15. Mgr. Jaroslav Pospíšil učitel 91 % 34 

16. Mgr. Anna Tomaníková učitelka 100 % 39 

17. Mgr. Helena Vysloužilová učitelka 100 % 23 



18. Lenka Janošková vychovatelka 85 % 19 

19. Lukáš Klíma vychovatel 85 % 3 

20. Lucie Vojtášková vychovatelka 85 % 15 

21. Alena Gondášová, DiS. asistentka pedagoga 75 % 4 

22. Adéla Kočařová, DiS. asistentka pedagoga 50 % 0 

23. Bc. Veronika Kolková asistentka pedagoga 50 % 1 

24. Jitka Přecechtílková asistentka pedagoga 100 % 8 

 
Ve školním roce 2017/2018 odešly v dubnu 2018 na mateřskou dovolenou 2 učitelky 1. stupně Mgr. 
Martina Kubisová a Mgr. Miluše Hradečná. 

 
3.3. Věková struktura pedagogických pracovníků 

 počet pracovníků 

do 30 let 3 

31 - 40 let 7 

41 - 50 let 4 

51 - 60 let 7 

61 a více let 3 

 
Věkový průměr všech pedagogických pracovníků činí: 45,8 let. 
 
 
3.4. Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků 

 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající vzdělání nebo studují vysokou školu, která vede k 
dosažení požadovaného vzdělání. 

 
 
3.5. Nepedagogičtí pracovníci 

nepedagogičtí pracovníci pracovní zařazení, funkce úvazek 

1. Libor Vrtaník školník (provozář, topič) 100 % 

2. Bc. Ivana Zapletalová ekonomka 100 % 

3. Ivanka Dubcová uklízečka 100 % 

4. Blanka Skácelová uklízečka 100 % 



5. Jana Vrtaníková uklízečka 100% 

6. Jarmila Škrkánková vedoucí školní jídelny 70 % 

7. Miluška Chytilová hlavní kuchařka 100 % 

8. Libuše Svíráková kuchařka 100 % 

9. Jana Karkanová pomocná kuchařka 100 % 

 
 

3.6. Věková struktura nepedagogických pracovníků 

 počet pracovníků 

do 30 let 0 

31 - 40 let 0 

41 - 50 let 1 

51 - 60 let 6 

61 a více let 2 

 
Věkový průměr všech nepedagogických pracovníků činí: 54,4 let. 

 
 
4. Údaje o zápisu k povinné školní docházce 

 
Zápis do 1. třídy se uskutečnil 6. 4. 2018. 
 
Počet zapsaných žáků do 1. třídy: 28 
Počet žádostí o odklad: 7 
Počet žáků, kteří nastoupí 1. září 2018 do školy: 21  
z toho 13 chlapců a 8 dívek (z Kvasic 15, Nové Dědiny 4, Karolína 2).  
 
 

5. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
 
První sportovní soutěží školního roku, které se žáci naší školy zúčastnili, bylo okresní kolo v               
přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem. V konkurenci základních škol z Kroměříže, Hulína,             
Holešova a Bystřice pod Hostýnem si naši žáci vedli nejlépe v kategorii mladších žákyň (4. místo z 8                  
škol) a mladších žáků (4. místo ze sedmi škol). Mezi jednotlivci na sebe nejvýrazněji upozornil Petr                
Pecina (9. třída), který v kategorii starších žáků zopakoval loňské vynikající 2. místo. Mezi mladšími               
žáky se předvedl především Tomáš Stránský (7. A), který skončil třetí. Nejlepšího umístění z děvčat               
dosáhla Bára Chybová ze7.B. Doběhla osmá. Svými umístěními v horní polovině startovního pole             
potěšili také Zuzana Horsáková (12. příčka v mladších žákyních), Tomáš Vala (17. místo ve starších               
žácích), Tadeáš Stránský (18. místo v mladších žácích) a Hedvika Bláhová (20. místo v mladších               
žákyních). 
 
Chlapci a následně děvčata ze II. stupně se v úterý 10.10. a středu 11.10. zúčastnili turnajů v                 
minikopané na hřišti Hanácké Slavie Kroměříž. O poznání lépe si vedli hoši, kteří v konkurenci               
dalších 7 škol obsadili vynikající 3. místo. Cestou k medailím dokázali přehrát ZŠ Albertova              



Kroměříž (Zachar) 5:0 (branky vstřelili M.Samohýl, J.Šiška, A.Kochaníček 2,P. Pecina), remizovali           
se 3. ZŠ Holešov 1:1 (Kochaníček), porazili ZŠ U Sýpek Kroměříž 11:3 (Šiška 2, J.Pecina, M.Berka                
2, Š.Němeček 2, P.Pecina 3, Samohýl). V semifinále podlehli ZŠ Slovan Kroměříž 1:4 (J.Pecina) a v                
utkání o 3. místo tentokrát přehráli soupeře ze skupiny 3. ZŠ Holešov 4:2 (P.Pecina 2, Šiška,                
Němeček). Děvčata o den na medaile nedosáhla. Po vítězství nad 3. ZŠ Holešov a třech porážkách                
obsadila 5. místo. 
 
Výborným způsobem se prezentoval výběr hochů z druhého stupně v okresním finále halové kopané.              
S přehledem prošel základní skupinou, kde porazil ZŠ Koryčany 3:0 (Petr Pecina 2, poslední gól byl                
vlastní), 3. ZŠ Holešov 2:0 (Jaroslav Šiška, P. Pecina) a ZŠ Oskol Kroměříž 5:2 (J. Šiška 2, Adam                  
Kochaníček, P. Pecina 2). V semifinále přehrál Gymnázium Kroměříž 2:0 (P. Pecina, A.             
Kochaníček) a až ve finálovém zápase padl s velkým favoritem ze ZŠ Slovan Kroměříž 1:3               
(Miroslav Samohýl). V týmu, který si za své účinkování vybojoval stříbrné medaile ještě hráli Jan               
Oblouk (brankář, 9.), Šimon Němeček (8.), Martin Berka a Michal Kahaja (oba 7.B). 
 
V období od 30. října do 16. listopadu 2017 proběhlo na naší škole Národní testování 9. tříd - SCIO.                   
Žáci 9. ročníku absolvovali test z českého jazyka, matematiky, obecných studijních předpokladů            
(OSP) a anglického jazyka. 
Nejlépe žáci zvládli matematiku a nejhůře dopadl český jazyk. Vysoce nadprůměrného až            
špičkového výsledku dosáhla Terezie Ševčíková z matematiky. Dobrých výsledků dosáhli také tito            
žáci: Tobiáš Hartmann (Čj, M, Aj), Radim Přikryl (M), Miroslav Samohýl (Čj) a Jaroslav Šiška (M).                
Všichni žáci dostali souhrnné výsledky testování, ve kterých se dočetli, jaký získali percentil (tj.              
pořadí účastníka testu přepočtené na stupnici 0 až 100) a jak si vedli v jednotlivých oblastech                
testování. 
 
První týden v prosinci se žáci 6. a 7. třídy zúčastnili školního kola Astronomické olympiády,               
kategorie GH. Ze všech žáků, v této věkové kategorii, zvítězil Jiří Švec z 6. třídy se ziskem 47 bodů                   
z 50, na děleném druhém místě se se ziskem 42 bodů umístili: Tomáš Malenovský (7. A), Bára                 
Chybová a Anna Mlčáková (obě 7. B). Celkem 25 žáků z 6. a 7. třídy dosáhlo na postup do                   
krajského kola, které bude zahájeno 8. 1. 2018. Přejeme žákům hodně úspěchů i v dalších kolech                
soutěže. 
 
V úterý 12. a středu 13. prosince pořádala SŠ COPT Kroměříž soutěž s názvem Ukaž, co umíš v                  
kategoriích mladý elektronik, mladý strojař a mladý automechanik. Z naší školy se akce zúčastnilo              
21 žáků z 6. až 9. ročníku. Někteří si vyzkoušeli dokonce obory dva. V kategorii mladých                
elektroniků zvítězila jediná dívka mezi 15 zúčastněnými Lucie Kučerová (8. třída), Daniel Gazdoš             
(7. A) obsadil 3. místo a Tomáš Vala (8. třída) 9. místo. Našim žákům se dařilo také v kategorii                   
mladý strojař. Z celkového počtu 34 účastníků se do první desítky z naší školy dostali Vít Pomališ                 
(9. třída) – 3. místo, Tomáš Dýčka (9. třída) – 4. místo a Jaroslav Šiška (9. třída) – 8. místo. Největší                     
úspěch se ovšem dostavil v rámci nejobsazenější soutěže mladých automechaniků. Těch se            
zúčastnilo celkem 43 a první čtyři místa v konečném pořadí brali žáci ZŠ Kvasice. Vítězem této                
kategorie se stal Tomáš Dýčka (9. třída) a za ním se seřadili na druhém místě Ladislav Kubín (7. B),                   
třetí místo vybojoval Jaroslav Šiška (9. třída) a čtvrté místo Lukáš Kozel (7. B). Všem žákům                
gratulujeme k jejich úspěchům a reprezentaci školy. 
 
Matný dojem z podzimních turnajů se kvasickým žákyním podařil napravit v pravou chvíli. Na              
konferenčním finále – východ v rámci školské futsalové ligy mladších žákyň (6. a 7. ročník) porazila                
naše škola ZŠ Štěbořice (okres Opava) 2:0 a ZŠ J.A. Komenského Přerov 3:0. Celostátní finále je na                 
programu již tento pátek 19. ledna v Heřmanově Městci v Pardubickém kraji. 
A jak vypadala sestava našeho celku? V bráně chytala Tereza Marešová (7.B). V obraně se točilo trio                 
Tereza Škrabalová (7.A), Kateřina Ševelová a Nikola Švecová (obě 7.B) a útok měly na starosti               
Karolína Škrabalová (7.A), Bára Chybová (7.B), Nela Novotná (5.) a Eliška Horová (6.). O branky               
se podělily K. Škrabalová 2, N. Novotná, T. Škrabalová a B. Chybová po 1 gólu. 
 
Jedna z nejobtížnějších soutěží, kterou MŠMT vyhlašuje, je Matematická olympiáda. V letošním            
školním roce se do okresního kola této soutěže dostala z naší školy Barbora Janečková z 5. třídy. V                  



silné konkurenci nejlepších páťáků ze všech základních škol v okrese Kroměříž vybojovala Bára             
skvělé 5. místo a zařadila se mezi úspěšné řešitele okresního kola. První dva příklady vypočítala               
Bára dokonce na plný počet bodů a pouze bodová ztráta v posledním příkladu ji těsně připravila o                 
umístění na medailové pozici. Báře k úspěchu gratulujeme a poděkování patří i její paní učitelce               
matematiky Mgr. Heleně Vysloužilové. 
 
Dvě porážky a jednu výhru zaznamenaly naše mladší žákyně (7., 6., 5.ročník) v republikovém finále               
školské futsalové ligy v Heřmanově Městci v Pardubickém kraji. Již zahajovací zápasy napověděly,             
kdo by se měl ucházet o nejvyšší příčky. Obhájce loňského prvenství ZŠ a MŠ Studenec, bronzový                
medailista ZŠ Pardubice Ohrazenice a 4. ZŠ Plzeň. Všechno celky těžící ze silné klubové základny v                
městech a obci. Trojice, do níž patřila i naše škola a dále ZŠ Štěbořice (okres Opava) a 10. ZŠ Plzeň,                    
se musela pokoušet o překvapení. V základní skupině, ze které první dva celky postupovaly do               
semifinále a poslední hrál utkání o 5. místo, jsme bohužel žádné body nevybojovali. I tak bylo                
výzvou uspět alespoň v zápase o umístění. Zvlášť když na druhé straně stál soupeř se zvučným                
jménem, stříbrný medailista z uplynulého ročníku, 10. ZŠ Plzeň. Závěrečné utkání nakonec naše             
děvčata zvládla a po dvou brankách Karolíny Škrabalové zvítězila 2:0. Páté místo tedy připadlo              
Kvasicím. Na 4. místě se umístila ZŠ Štěbořice, třetí byla 4. ZŠ Plzeň, druhá ZŠ a MŠ Studenec a                   
vítězem se stala ZŠ Pardubice Ohrazenice. 
Zápasy našeho celku: ZŠ Kvasice – ZŠ a MŠ Studenec 0:2, ZŠ Kvasice – 4. ZŠ Plzeň 0:2, ZŠ                   
Kvasice – 10. ZŠ Plzeň 2:0. 
Sestava ZŠ Kvasice: Tereza Marešová – Kateřina Ševelová (obě 7.B), Tereza Škrabalová, Karolína             
Škrabalová (obě 7.A), Bára Chybová –Nikola Švecová (obě 7.B), Nela Novotná (5.), Eliška Horová,              
Zuzana Horsáková – Eliška Šišková, Hedvika Bláhová (všechny 6.), Nikola Dohoráková (7.A). 
 
Na začátku měsíce dubna se konalo okresní kolo matematické olympiády žáků 6. tříd a žáků prvních                
ročníků osmiletých gymnázií. V silné konkurenci žáků ze všech základních škol v okrese Kroměříž a               
zejména v silné konkurenci nejlepších žáků z Gymnázia Kroměříž a Gymnázia Holešov obsadila             
naše žákyně Hedvika Bláhová vynikající 2. místo! První dva příklady vypočítala Hedvika na plný              
počet bodů a pouze bodová ztráta v posledním příkladu ji připravila o umístění na první pozici.                
Hedvice k úspěchu gratulujeme a poděkování patří i její paní učitelce matematiky Mgr. Heleně              
Vysloužilové. 
 
V okresním kole soutěže Mladých zahrádkářů v kategorii mladších žáků se nejlépe vedlo Gabriele              
Tumové (6. třída), která obsadila 12. místo z 30 účastníků. Ve stejné soutěži v kategorii starších žáků                 
obsadil Jaroslav Šiška (9. třída) 21. pozici z 36 účastníků. 
V okresním kole Floristické soutěže obsadila Hedvika Bláhová 2. místo a bude nejenom naši školu,               
ale i celý okres Kroměříž reprezentovat v zemském kole této soutěže v Prostějově. Hedvice k               
úspěchu v soutěži gratulujeme. 
 
V pátek 4. 5. se v Kroměříži na Bagráku uskutečnil závod dračích lodí. Naši školu reprezentovali                
žáci z vodáckého kroužku KOTVY Kvasice pod vedením Tomáše Kahaji. V nabité konkurenci žáků              
z 8. - 9. tříd ze základních škol z Kroměříže se naše mixovaná sestava žáků z 4. - 8. třídy probojovala                     
až na medailovou pozici a vybojovala v silné větrné loterii výborné 2. místo. Žákům k jejich úspěchu                 
gratulujeme a žáci, které by tento sport zaujal mohou navštívit některý z pravidelných tréninků na               
řece Moravě za naší základní školou. 
 
V pátek 11. 5. 2018 se na DDH v Kroměříži konala „Soutěž mladých zdravotníků“. Naši školu                
zastupovali žáci: Hedvika Bláhová, Eliška Horová, Zuzka Horsáková, Eliška Šišková a Radim            
Přikryl. Naši mladí zdravotníci si v silné konkurenci 11 škol vybojovali krásné 3. místo a získali                
mnoho nových poznatků z oblasti poskytování první pomoci. 
Na soutěžící čekalo pět bodovaných a čtyři nebodovaná stanoviště. V nebodovaných stanovištích si             
soutěžící ověřili své znalosti z oblasti dopravy, vybavení jízdního kola, jízdy na jízdním kole za               
účasti studentů z policejní školy Holešov a také si vyzkoušeli, jaké je to pohybovat se, ať už pěšky či                   
na kole, pod vlivem návykové látky nebo alkoholu – k tomu sloužily brýle, které tuto situaci měly                 
nasimulovat. V bodovaných stanovištích jsme začali dopravní nehodou. Soutěžící museli vytáhnout           
zraněnou osobu z auta a poskytnout ji první pomoc. Na dalším stanovišti si každý soutěžící               



vylosoval úkol z obvazové techniky a na přítomných figurantech názorně předvedl. Pak nás čekalo              
nejtěžší stanoviště – resuscitace. Tohoto úkolu se soutěžící chopili velmi dobře, byli pochváleni a za               
poskytnutou pomoc nedostali žádný trestný bod. Pak nás čekalo stanoviště, na kterém se soutěžící              
museli „poprat“ nejen s osobou, která se předávkovala léky, ale také s „otravným“ kamarádem, který               
situaci mladým záchranářům ztěžoval. Nakonec nás čekalo stanoviště, na kterém měli soutěžící            
figurantce zastavit a ošetřit masivní krvácení a ošetřit cizí těleso v ruce. 
 
V letošním školním roce se v okrese Kroměříž překvapivě nekonala soutěž v atletickém čtyřboji, a               
tak byla pozornost našich atletických nadějí zaměřena výlučně na Pohár rozhlasu. V kategorii             
družstev se tentokrát nejvíc dařilo mladším dívkám a mladším hochům, kteří skončili čtvrtí z osmi               
respektive sedmi týmů. Mezi jednotlivci se už tradičně ukázal Petr Pecina (9. třída) druhým místem v                
běhu na 1500m. Na třetím místě skončila sprinterská štafeta mladších dívek ze 7. třídy: Karolína               
Škrabalová, Tereza Škrabalová, Kateřina Ševelová, Bára Chybová. Třetí byli také Tereza Škrabalová            
s Michalem Kahajou (7.) ve výšce. Štafeta starších žáků ve složení Jaroslav Šiška, Petr Pecina, Vít                
Pomališ (všichni 9.), Josef Halaška (8.) doběhla čtvrtá. Na pomyslné bramborové příčce se umístila              
také Lucie Kučerová (8.) ve vrhu koulí a opět Josef Halaška v individuálním sprintu. Pátý skončil na                 
kilometru Tomáš Stránský (7.) a stejné umístění braly v šedesátimetrovém sprintu se shodným časem              
i Ševelová s Chybovou. Umístění v druhé pětce si připsali ještě Jaroslav Šiška, Martin Berka (7.),                
Zuzana Horsáková (6.) a také již zmiňovaní Michal Kahaja, Tereza Škrabalová a Kateřina Ševelová. 
 
Tak jako každý rok i letos se naši žáci zúčastnili soutěže Požární ochrana očima dětí a mládeže. V                  
kategorii literárních prací L2, zahrnující žáky 6. a 7. tříd, získala Hedvika Bláhová 1. místo v                
okresním kole a v kategorii L3, zahrnující žáky 8. a 9. tříd, získala Adéla Skácelová 1. místo v                  
okresním kole a Aneta Vavříková 2. místo v okresním kole. 
V kategorii výtvarných prací ZŠ 3, zahrnující žáky 7. a 8. tříd, získala Kateřina Ševelová 3. místo v                  
okresním kole a v kategorii ZŠ 4, zahrnující žáky 8. a 9. tříd, získala Nikol Grebeňová 3. místo v                   
okresním kole. 
V krajském kole, kterého se zúčastnilo 52 základních škol Zlínského kraje, skončila v kategorii L2               
Hedvika Bláhová na krásném druhém místě a v kategorii L3 obsadila třetí pozici Aneta Vavříková.               
Všem účastníkům z naší školy děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších               
ročnících této soutěže. 
 
 
5.1. Školní družina 

 
Školní družina slouží k výchově, vzdělávání a rekreaci žáků, má i sociální poslání. Rozvíjí osobnost               
dítěte, pracovně – technickou, přírodovědnou, estetickou a sportovní činností. Vede děti ke zdravému             
životnímu stylu . Aktivně využívá volný čas dětí k zájmové činnosti. Zájmovou činností předcházet              
šikaně i dalším negativním jevům. Snaží se zlepšovat vztahy, mezi dětmi a upevňovat kázeň. Vytváří               
u dětí kladný vztah k přírodě, učí ji poznávat a také chránit.. Při veškerých činnostech dbá o                 
bezpečnost dětí a tím předcházet úrazům. Do denního režimu, zařazuje pravidelný pitný režim.             
Formou her rozvíjí informační gramotnost dětí. Při výchově úzce spolupracuje s rodiči, všechny             
výchovné problémy řeší okamžitě. Spolupracuje s SVČ Šipka Kroměříž, zajištěním velkého           
množství zájmových kroužků. Rekreační činnost slouží k odreagování z vyučování a k regeneraci sil.              
Další činností je společenskovědní, která upevňuje u dětí hygienické návyky, stolování a vede k péči               
o prostředí, pěstování  smyslu pro pořádek. 
 
Akce školní družiny ve školním roce 2017/2018 

Dětský svět v Kroměříž 1x  
Lanáček 2x 
Vánoční dílny 2x 
Vánoční vystoupení pro obec Kvasice 1x 
Pečení perníčků 1x 
Zdobení perníčků 1x 
Galaxie 1x 
Návštěva knihovny 1x 



Pálení čarodějnic 1x 
Velikonoční dílny 2x 
Přírodovědná stezka 1x 
Sportovní odpoledne 1x 
Hledání pokladu 1x 

 
Vedoucí školní družiny vedli následující zájmové kroužky: Keramika, Míčové hry, Fotbal. 
 
 
5.2. Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy 

 
- po 5. třídě: gymnázium - 1 

 
- po 9. třídě: gymnázium - 2 

obchodní akademie - 3 
zdravotnická - 3 
zemědělská a lesnická - 2 
odborné učiliště - 1 
oděvní a služeb - 2 
hotelová a služeb - 3 
centrum odborné přípravy technické - 4 

 
 

5.3. Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku 2017/2018 

Třída Počet žáků 
celkem 

Uvolněn 
(z TV) 

Prospělo s 
vyznamenáním 

(na konci šk. roku) 

Prospělo Neprospělo Hodnoceno 
slovně 

1. třída 24 0 24 (100 %) 0 0 0 

2. A 17 0 16 (94 %) 1 0 0 

2. B 18 0 18 (100 %) 0 0 0 

3. třída 26 1 22 (85 %) 4 0 0 

4. třída 29 1 20 (69 %) 9 0 0 

5. třída 27 0 16 (59 %) 11 0 0 

Celkem  
1. stupeň 141 2 116 (82 %) 25 0 0 

6. třída 20 0 9 (45 %) 11 0 0 

7. A 16 0 5 (31 %) 11 0 0 

7. B 14 0 4 (29 %) 9 1 0 

8. třída 17 0 5 (29 %) 12 0 0 

9. třída 21 1 1 (5 %) 20 0 0 

Celkem 
2. stupeň 88 1 24 (27 %) 63 1 0 

Celkem 229 3 140 (61 %) 88 1 0 



 
5.4. Písemné pochvaly do ŽK a na vysvědčení 

Třída Písemné pochvaly do ŽK 
v 1. pololetí 

Písemné pochvaly do ŽK v 2. pololetí 

1. třída 320 93 

2. A 112 109 

2. B 15 24 

3. třída 73 117 

4. třída 72 103 

5. třída 57 13 
 + 1 x Pochvala ŘŠ - Vynikající reprezentace v 

matematických soutěžích 

Celkem  
1. stupeň 649 460 

6. třída 35 52 
+ 1 x Pochvala ŘŠ - Vynikající reprezentace v 

matematických soutěžích  

7. A 25 30 

7. B 36 30 
+ 1 x Pochvala ŘŠ - Záchrana života spolužáka 

8. třída 41 43 

9. třída 41 21 

Celkem 
2. stupeň 178 178 

 
 

5.5. Disciplinární opatření za celý školní rok 2017/2018 

Třída Disciplinární opatření 

1. třída 0 

2. A 0 

2. B NTU - 1x 

3. třída DŘŠ - 1x 

4. třída NTU - 3x 

5. třída NTU - 10x, DTU - 2x 

6. třída NTU - 4x 

7. A NTU -7x  



7. B NTU - 7x, DTU - 2x, DŘŠ - 2x 

8. třída NTU - 3x 

9. třída 0 

 
 

5.6. Údaje o integrovaných žácích (k 30. 6. 2018) 

Druh postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 13 

Vývojové poruchy chování 7 

Lehké mentální postižení 1 

Autismus 2 

Celkem 23 (19 chlapců, 4 dívky) 

 
Novela školského zákona s platností od 1. září 2016 zavedla nový pojem PODPŮRNÁ OPATŘENÍ              
určená dětem, žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), která definuje jako             
„nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu           
prostředí nebo jiným životním podmínkám žáků“. Zmiňovaná novela přinesla celou řadu změn            
především v administrativě a rovněž v postupu v práci s dětmi, které nějakým způsobem ve škole                
selhávají. V důsledku těchto změn se nám během uplynulého školního roku zvýšil počet dříve              
integrovaných žáků (dnes se jedná o žáky s podpůrnými opatřeními stupně 2 a víc) na celkový počet                 
23. V daném školním roce bylo přiznáno podpůrné opatření stupně 3 sedmi žákům, ostatním žákům               
bylo přiznáno podpůrné opatření nižšího stupně. 

 
 
 
6. Spolupráce školy a dalších subjektů 

 
6.1. Spolupráce s MŠ 

Již řadu let spolupracuje naše základní škola s mateřskými školami v okolí – Kvasice, Střížovice,               
Nová Dědina, Karolín. Spolupráce je na velmi dobré úrovni. Děti i paní učitelky mají možnost               
přicházet na pravidelné návštěvy do školy, kde se děti seznamují s novým prostředím školy. V               
letošním školním roce byly využívány návštěvy dětí v tělocvičně školy. Vzájemné konzultace o             
chování a prospěchu dětí utužují dobré vztahy nejen mezi dětmi, ale i učitelkami. Spolupráce se               
všemi okolními školkami je na nadstandardní úrovni. 
 
6.2. Spolupráce s obcí Kvasice 

Škola poskytuje základní vzdělání a činnost je vymezena zákonem 561/2004 Sb. o předškolním,             
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). Jako právní subjekt            
hospodaří vlastním jménem a na vlastní zodpovědnost se svěřeným majetkem tak, aby bylo plně              
zajištěno jeho využití v  souladu s hlavním posláním. 
Obec Kvasice poskytuje finanční prostředky nutné k provozu. Starosta obce, rada obce,            
zastupitelstvo vychází vstříc požadavkům kladeným se strany školy. Spolupráce je stále na velmi             
dobré úrovni, zvláště se starostou, místostarostou, radou obce i členy zastupitelstva obce. 
Dle školského zákona je zřízena školská rada, v níž jsou delegováni tři členové zastupitelstva, ze               
strany tohoto orgánu je škola rovněž kontrolována a jsou dávány podněty k činnostem školy. 
Kontrolní a finanční výbor obce prostřednictvím svých členů pravidelně kontroluje formou auditů            
hospodaření s finančními prostředky obce. Ředitel školy se pravidelně zúčastňuje veřejných           
zasedání, na nichž tak může přímo odpovídat na dotazy kladené zastupiteli či občany obce. 



 
 
7. Údaje o prevenci rizikového chování 

 
Prevence sociálně patologických jevů se řídí minimálním preventivním programem, který          
zpracovává na celý školní rok, pro první i 2. stupeň, metodik prevence Mgr. Věra Janoštíková.               
Učitelé jednotlivých předmětů zařazují do svých tématických plánů učivo zabývající se především            
prevencí používání drog, alkoholu a jiných omamných látek. 
K cílům primární prevence patří: 

- zvýšení odolnosti dětí vůči projevům rizikového chování, 
- systematické působení na žáky a jejich výchova ke zdravému životnímu stylu, 
- podpora vlastních aktivit žáků a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností         

a zdravého sebevědomí, 
- vedení žáků ke smysluplnému využívání volného času, 
- odstraňováni nevhodného chování mezi žáky, 
- výchova dětí proti intoleranci, rasismu a xenofobii, 
- zapojení celého pedagogického sboru do systému prevence, 
- pomoc dětem a rodičům, kteří musejí řešit problémy související se sociálně patologickými          

jevy, 
- posilování pozitivní vazby žáků ke škole. 

 
 

8. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických a nepedagogických pracovníků 
 

8.1. Přehled vzdělávání pedagogických pracovníků 

Název akce Jméno 

Zdravotník zotavovacích akcí M. Kubisová, 
V. Horák 

Studium pro ved. ped. pracovníky F. Látal 

Seminář pro učitele AJ D. Janíková 

Školení programu Edookit F. Látal, 
M. Dostálová 

Komunikace mezi účastníky inkluzivního procesu (ŠABLONY) všichni 

Žák s podpůrným opatřením (ŠABLONY) všichni 

Učitel jako spolutvůrce klimatu třídy (ŠABLONY) všichni 

Tvořivá geometrie pro ZŠ (ŠABLONY) F. Látal, 
M. Kubisová 

Inkluze - společné vzdělávání (ŠABLONY) A. Kočařová,  
J. Přecechtílková 

Školení požární ochrany (Smolinka) všichni 

Školení BOZP (Romaněnková) všichni 

Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků činí: 61 000 Kč. 



 
8.2. Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků 

Název akce Jméno 

Účetní závěrka I. Zapletalová 

Změny v mzdové účtárně I. Zapletalová 

Účetnictví a daně  I. Zapletalová 

Peněžní fondy I. Zapletalová 

Školení hygienické minimum kuchařky (ŠJ) 

Školení požární ochrany (Smolinka) všichni 

Školení BOZP (Romaněnková) všichni 

Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků činí: 8 500 Kč. 
 
 

9. Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI 
 

Ve školním roce 2018/2019 neproběhla žádná přímá kontrola ve škole ze strany ČŠI. 
Žáci 5. a 9. ročníku se zúčastnili Národního testování SCIO a to konkrétně z předmětů: matematika,                
český jazyk, OSP, anglický jazyk. 

 
 
10. Základní hospodaření školy 

 
Základní hospodaření školy prochází pravidelnou čtvrtletní kontrolou ze strany zřizovatele školy a je             
projednáváno na veřejném zasedání zřizovatele školy. 
 
Plánovaný rozpočet na rok 2018 od Krajského úřadu Zlín činí 13 596 727 Kč (z července 2018). 
Plánovaný rozpočet na rok 2018 od zřizovatele činí 2 700 000 Kč (z prosince 2017), reálný finanční                 
příspěvek zaslaný na účet školy. 
 
Rozpočet od Krajského úřadu Zlín je každý měsíc měněn a aktualizován, zejména na základě              
vykazování podpůrných opatření pro integrované žáky. Podrobná zpráva o ročním hospodaření školy            
je zpracovaná ekonomkou školy a uložena v její dokumentaci. 
 
 

11. Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních projektů 
 

Škola je zapojena do dvou projektů: Ovoce a zelenina do škol a Mléko do škol. Projekt Ovoce a                  
zelenina do škol je určen pro všechny žáky naší školy, kteří budou zcela zdarma dostávat minimálně                
2x za měsíc dvě porce čerstvého ovoce a zeleniny, krájené saláty a lisované šťávy a protlaky.                
Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě. V projektu Mléko do škol bude každý žák školy                
dostávat zdarma 2x za měsíc jednu porci neochuceného polotučného mléka, neochucené jogurty,            
čerstvé sýry a acidofilní mléka. Všechny vybrané produkty jsou v BIO kvalitě. 
 
Škola čerpá finanční příspěvky z rozvojového programu Podpora výuky plavání v základních            
školách. Účelem rozvojového programu je podpořit výuku plavání žáků 1. stupně základních škol             
prostřednictvím dotace, která bude určena na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa              
výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a čekací doby. Výše dotace je určena podle počtu                



najetých kilometrů z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět násobeného             
počtem cest a ministerstvem paušálně stanovené ceny za 1 km. 
 
Základní škola Kvasice čerpá finanční prostředky z projektu Obědy pro děti, který zaštiťuje             
charitativní společnost WOWEN FOR WOMEN, o.p.s. Tato společnost proplatí základní škole           
náklady na obědy žáka ve školní jídelně na 1 školní rok. Na výběru žáka, jehož rodina se dostala do                   
finančních či jiných problémů, se aktivně podílí škola a kritéria pro výběr se řeší se školou                
individuálně. Důležité pro výběr žáka je jeho pravidelná docházka do školy, aktivní přístup rodiny              
žáka ke vzdělávání ve škole a spolupráce rodiny žáka se školou. 
 
eTwinning je platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně            
komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. ZŠ Kvasice se zapojila              
do dvou těchto projektů. První projekt nese název Open the Windows! Greetings from my              
Hometown. Na tomto projektu spolupracují žáci sedmé třídy společně s žáky z Itálie, Makedonie,              
Řecka, Albánie, Nizozemí, Turecka, Itálie, Rumunska, Polska a Slovenska. V tomto projektu mají             
žáci několik úkolů, např. představení školy v krátkém videu nebo zaslání pohlednic o obci Kvasice.               
Druhý projekt se jmenuje What about us!. V tomto projektu budou žáci spolupracovat s děti z Itálie,                 
Španělska a Polska. Úkolem projektu je vytvoření prezentací o škole, obci, českých svátcích,             
sportovcích apod. 
 
Trochu jiným typem projektu je Projekt EDISON, jehož partnerem je organizace AIESEC. V rámci              
tohoto projektu navštíví skupina 3-8 vysokoškolských studentů z různých zemí světa mateřskou,            
základní či střední školu a stráví na ni 1 týden. Cílem tohoto projektu je tolerance a společné soužití                  
české společnosti s různými kulturami a národy. Dále se žáci škol procvičí v anglickém jazyce a                
získají i motivaci pro studium anglického jazyka, a také se dozví mnoho zajímavých poznatků o               
zemích stážistů. 
Ve dnech 12. 2. – 18. 2. 2018 ZŠ Kvasice navštívili 2 dívky: Gülin Baris z Turecka, věk 19 let a Siti                      
Cut Alia Kuswalastri z Indonésie, věk 18 let a 1 muž: Chenglong Ji z Číny, 19 let. 
 

 
12. Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
 

Ředitel školy úspěšně uzavřel druhý ročník studia pro vedoucí pedagogické pracovníky na PdF UP v               
Olomouci. Toto studium vede ke splnění kvalifikačních předpokladů podle §7 vyhlášky č. 317/2005             
Sb.. Výchovný poradce i Metodik ICT splňují kvalifikační předpoklady pro výkon jejich funkcí. 
 

 
 
13. Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z 

cizích zdrojů 
 
Škola získala z Operačního programu Věda, výzkum a vzdělávání finanční dotaci na projekt s              
názvem Šablony pro ZŠ Kvasice s reg. č. “CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0004779”. Celkové          
způsobilé výdaje projektu činí 700 331 Kč. Realizace projektu od 1. 2. 2017 do 31. 1. 2019. 
 
Škola získala finanční dotaci ve výši cca 1 700 000 Kč z Evropské unie a státního rozpočtu České                  
republiky z projektu s názvem Modernizace učebny fyziky a chemie v ZŠ Kvasice, reg. č.               
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0007989.  
Cílem projektu je modernizovat učebnu fyziky a chemie v ZŠ Kvasice, jejímž výsledkem bude              
propojení teoretické výuky v oborech fyziky a chemie s praktickými aplikacemi v rámci             



laboratorních cvičení a zkoušek. Praktické experimenty jsou pro pochopení teoretických znalostí a            
dovedností žáků přínosné a přitažlivé a tím se zvyšuje kvalita výuky. 
Hlavní aktivitou bude modernizace učebny fyziky a chemie spočívající ve stavební rekonstrukci            
učebny, která bude rozšířena o prostor kabinetu a to vybouráním příčky. V důsledku potřebného              
zvětšení plochy učebny musí být provedeny nové el . rozvody, osvětlení, počítačová síť a podlahy.               
Součástí projektu jsou i dodávky nábytku a technického vybavení. V rámci vybavení dojde k osazení               
lavic se židlemi, pracovních stolů, interaktivní tabule a dataprojektor, katedra multimediální           
přístrojová, soubory senzorů pro fyziku a chemii atd. 
 
 

14. Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi 
 

U zaměstnavatele působí Základní organizace Českomoravského odborového svazu pracovníků         
školství při Základní škole, okres Kroměříž, zastoupená předsedkyní Mgr. Annou Tomaníkovou. 
 
 

15. Přehled úspěchů žáků základní školy 
 
Okresní finále: 

● Přespolní běh (starší žáci) v Bystřici pod Hostýnem 
2. místo - Petr Pecina 

● Přespolní běh (mladší žáci) v Bystřici pod Hostýnem 
3. místo - Tomáš Stránský 

● Minikopaná (chlapci) v Kroměříži 
3. místo - ZŠ Kvasice 

● Halová kopaná (chlapci) v Morkovicích 
2. místo - ZŠ Kvasice 

● Ukaž, co umíš - elektronik na COPT Kroměříž 
1. místo - Lucie Kučerová 
3. místo - Daniel Gazdoš 

● Ukaž, co umíš - strojař na COPT Kroměříž 
3. místo - Vít Pomališ 
4. místo - Tomáš Dýčka 

● Ukaž, co umíš - automechanik na COPT Kroměříž 
1. místo - Tomáš Dýčka 
2. místo - Ladislav Kubín 
3. místo - Jaroslav Šiška 
4. místo - Lukáš Kozel 

● Matematická olympiáda - kategorie Z5 v Holešově 
5. místo - Barbora Janečková 

● Matematická olympiáda - kategorie Z6 v Holešově 
2. místo - Hedvika Bláhová 

● Floristická soutěž v Kroměříži 
2. místo - Hedvika Bláhová 

● Soutěž mladých zdravotníků v Kroměříži 
3. místo - ZŠ Kvasice 

● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - běh 1500 m 
2. místo - Petr Pecina 

● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - štafeta 4 x 60 m (dívky) 
3. místo - ZŠ Kvasice 

● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - vrh koulí 
4. místo - Lucie Kučerová 

● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - sprint 60 m (chlapci) 
4. místo - Josef Halaška 



● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - sprint 60 m (dívky) 
5. místo - Kateřina Ševelová 
5. místo - Bára Chybová 

● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - běh 1000 m 
5. místo - Tomáš Stránský 

● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - skok vysoký (chlapci) 
3. místo - Michal Kahaja 

● Pohár rozhlasu v atletice v Kroměříži - skok vysoký (dívky) 
3. místo - Tereza Škrabalová 

● Požární ochrana očima dětí - literární práce (6. - 7. třída) 
1. místo - Hedvika Bláhová 

● Požární ochrana očima dětí - literární práce (8. - 9. třída) 
1. místo - Adéla Skácelová 
2. místo - Aneta Vavříková 

● Požární ochrana očima dětí - výtvarné práce (6. - 7. třída) 
3. místo - Kateřina Ševelová 

● Požární ochrana očima dětí - výtvarné práce (8. - 9. třída) 
3. Nikol Grebeňová 

 
Krajské finále: 

● Požární ochrana očima dětí - literární práce (6. - 7. třída) 
2. místo - Hedvika Bláhová 

● Požární ochrana očima dětí - literární práce (8. - 9. třída) 
3. místo - Aneta Vavříková 
 

Republikové finále: 
● Školská futsalová liga v Heřmanově Městci (dívky) 

5. místo - ZŠ Kvasice 
 
 

16. Přehled akcí základní školy 

září 2017 

4. 9. Slavnostní přivítání prvňáčků 

 

1. třída 

5. 9. Sportovní dopoledne 2. stupeň 

21. - 22. 9. Osobnostní kurz na Tesáku 7. B 



26. 9. Mezinárodní den jazyků 7. A, 7. B 

27. 9. Lanáček Otrokovice 

 

ŠD 

27. 9. Turnaj v petanque 6. třída 

28. 9. Přespolní běh 

 

2. stupeň 

říjen 2017 

5. 10. Zahájení plavání žáků 3., 4. třída 



 

6. 10. Strom roku - TV reportáž 4. třída 

6. 10. Projektové vyučování - Podzim u skřítků 2. A 

9. 10. Divadelní představení - Legenda V+W 

 

2. stupeň 

10. 10. Okresní finále v minikopané v Kroměříži (dívky) 2. stupeň 

11. 10. Návštěva na IPS ÚP Kroměříž 9. třída 

11. 10. Okresní finále v minikopané v Kroměříži (chlapci) 2. stupeň 

12. 10. Divadlo - Africká pohádka 2. stupeň 

15. 10. Zahájení projektů eTwinning 7. A, 7. B 

16. 10. Dopravní hřiště Kroměříž 4. třída 



 

16. 10. Divadlo Zlín: Noc na Karlštejně 8. třída 

18. 10. Soutěž jablko roku 1. - 9. třída 

23. 10. Vodnické cvičení pro děti z MŠ Kvasice 2. A 

23. 10. Učíme se o přírodě v přírodě 2. A 

24. 10. Podzimní výstava 1. stupeň 

listopad 2017 

2. 11. Halloween 

 

1. - 9. třída 

7. 11. Exkurze v Zahradnictví Kohout 2. A 



 

10. 11. Exkurze v Plastice a.s. Kroměříž  8., 9. třída 

13. 11. Přednášky Policie ČR 2., 6. a 8. 
třída 

15. 11. Okresní kolo halové kopané v Morkovicích 

 

2. stupeň 

16. 11. Národní testování SCIO 9. třída 

30. 11.  Netradiční hudební nástroje 1. stupeň 

prosinec 2017 

4. 12. Buďme kamarádi 3. - 5. třída 

6. 12. Lekce o intimitě 9. třída 

8. 12. Mikuláš ve škole 1. - 9. třída 



 

12. 12. Školní kolo Astronomické olympiády 6. - 9. třída 

12. 12. Dovednostní soutěž: Ukaž, co umíš na COPT v Kroměříži, 
kategorie strojař a elektronik 

 

7. - 9. třída 

13. 12. Dovednostní soutěž: Ukaž, co umíš na COPT v Kroměříži, 
kategorie automechanik 

7. - 9. třída 

14. 12. Peklo v ZŠ Kvasice - výstava 1. stupeň 



 

20. 12. Vánoční Vídeň 8., 9. třída 

16. 12. Vánoční tvoření ŠD 

21. 12. Rozloučení s kalendářním rokem s ohňostrojem 1. - 9. třída 

leden 2018 

12. 1. Přednáška na téma Jak se učit 8. třída 

15. 1. Konferenčním finále školské futsalové ligy 6., 7. třída 

15. 1. Dětský svět ŠD 

15. 1. Keramický kroužek ŠD 

23. 1. Projektové vyučování - Učíme se žít zdravě 

 

2. A 

23. 1. Návštěva z MŠ Kvasice 1., 2. třída 



 

26. 1. Okresní kolo matematické olympiády 5. třída 

30. 1. Dopravní výchova 4. třída 

30. 1. Republikové finále ve futsale 6., 7. třída 

30. 1. Lyžařský kurz 

 

7. A, 7. B 

30. 1. Jumping drums 1. - 9. třída 

únor 2018 

8. 2. Srdce s láskou darované 6., 7. třída 



 

12. 2. Projekt EDISON 

 

1. - 9. třída 

19. 2. Kuba – dvě tváře svobody 2. stupeň 

20. 2. Cvičení pro děti z MŠ Kvasice 

 

2. A 

březen 2018 

5. 3. První pomoc pro prvňáčky 1. třída 



6. 3. Středověké a raně novověké zbraně Přerovska 7. - 9. třída 

16. 3. Galaxie Zlín ŠD 

19. 3. Návštěva Muzea 3., 4. třída 

19. 3. Pingpongová liga 

 

2. stupeň 

20. 3. Vaří šéfkuchař Diatka 

 

ŠJ 

26. 3. Za časů Velké války aneb nevšední hodina dějepisu 5. - 9. třída 

26. 3. Výstava myslivost a příroda 2. A 



 

duben 2018 

5. 4. Společné projekty se ZŠ Itaca v Barceloně  7. A 

9. 4. Výstava Ptáci a jejich hnízda 1. stupeň 

9. 4. Zápis do 1. třídy 

 

1. - 9. třída 

13. 4. Nauč se první pomoc 1. - 9. třída 

17. 4. Muzikoterapie 3., 4. třída 

17. 4. Pingpongová liga - play off 2. stupeň 

23. 4. Den Země 3. třída 



 

27. 4. Vím, čím chci být 

 

8. třída 

27. 4. Okresní kolo matematické olympiády 6. třída 

květen 2018 

2. 5. Exkurze v Zahradnictví Kohout 5. třída 

4. 5. Závody dračích lodí - Kotvy Kvasice 4. - 8. třída 



 

5. 5. Okresní kolo Mladých zahrádkářů 2. stupeň 

5. 5. Okresní kolo Floristické soutěže 2. stupeň 

5. 5. Fotbalová miniliga 2. stupeň 

14. 5. Soutěž mladých zdravotníků 

 

2. stupeň 

14. 5. Pohár rozhlasu 2. stupeň 

17. 5. Dopravní výchova v ulicích Kvasic 4. třída 

17. 5. Požární ochrana očima dětí 2. stupeň 



 

18. 5. Dopravní hřiště Kroměříž 4. třída 

18. 5. Projektové vyučování Ferda u chrostíků 2. A 

24. 5. Turistický výšlap dětí a rodičů 3. třída 

25. 5. Osvětim - školní výlet 9. třída 

červen 2018 

1. 6. Cyklovýlet 

 

1. - 9. třída 

1. 6. Den dětí 3. třída 

1. 6. Den dětí - MŠ Střížovice 2. A 

4. 6. Školní výlet 3. a 4. třídy 3., 4. třída 



 

6. 6. Bratislava - školní výlet 7. A, 7. B 

7. 6. Školní výlet - Olomouc 8. třída 

13. 6. Školní akademie

 

1. - 9. třída 

19. 6.  Jeskyně Kateřinská a Balcarka - školní výlet 2. A, 2. B 

20. 6. VIDA centrum a ZOO Brno 1. - 9. třída 

22. 6. Skupina RÉVA 1. - 9. třída 

23. 6. Indiáni ŠD 

25. 6. Školní kolo SUDOKU 5. - 9. třída 

25. 6. Školní pohár v malé kopané 5. - 9. třída 

 


