Základní škola, Kvasice, okres Kroměříž
Husova 642, 768 21 Kvasice

Výroční zpráva ZŠ Kvasice
za školní rok 2018/2019

Společné fotografování žáků 9. třídy s jejich vyučujícími

V Kvasicích dne 26. 8. 2019

Vypracoval: Mgr. František Látal, Ph.D., ředitel školy

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Školskou radou dne 29. 8. 2019
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
IČ: 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
Školní družina
Školní jídelna

1.2.

maximální kapacita 500 žáků
maximální kapacita 87 žáků
maximální kapacita 500 jídel

IZO: 102519668
IZO: 118800141
IZO: 118801384

Základní údaje o škole a součástech školy
počet tříd
(skupin)

počet žáků

průměrný počet žáků
na třídu (skupinu)

1. stupeň

6

132
(z toho 61 dívek, 71 chlapců)

22,00

2. stupeň

5

89
(z toho 37 dívek, 52 chlapců)

17,80

1. a 2. stupeň
(celkem)

11

221
(z toho 98 dívek, 123 chlapců)
(plus 3 žáci §38a)

20,09

školní družina

3

87

29,00

školní jídelna

-----

210
(plus ostatní strávníci 58)

-----

1.3.

Školská rada

Datum zřízení:
Počet členů:
Předseda:

8. 2. 2006
9 (3 zástupci zřizovatele, 3 učitelé ZŠ, 3 rodiče žáků ZŠ)
Tomáš Kahaja

1.4.

SRPDŠ Kvasice, z. s.

Předseda:
1.5.

Kateřina Tumová
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 2018/2019 probíhala podle Školního vzdělávacího programu pro základní
vzdělávání Škola pro život.
Učební plán 1. stupně ve školním roce 2018/2019
Ročník
Vyučovací předmět

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 2018/2019
Ročník
Vyučovací předmět

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
(Přírodovědný seminář,
Historický seminář, Atletika,
Matematický seminář,
Domácnost, Volba povolání,
Anglická konverzace)

---

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

18

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 %

9

2. Mgr. Michaela Dostálová

zástupce ředitele školy,
výchovný poradce

100 %

15

3. Mgr. Dagmar Březíková

učitelka, TU - 8. A

100 %

32

4. Mgr. Zdenka Gašpárková

učitelka
(odchod do důchodu)

59 %

40

5. Mgr. Dagmar Hamrlová

učitelka, TU - 1. tř.

100 %

25

6. Mgr. Klára Hašpicová

učitelka
(ukončení prac. poměru)

45 %

0

7. Mgr. Václav Horák

učitel, TU - 6. tř.

100 %

14

8. Mgr. Jaroslava Hudcová

učitelka, TU - 3. A

100 %

34

9. Mgr. Dagmar Janíková

učitelka

100 %

8

10. Mgr. Věra Janoštíková

učitelka, TU - 9. tř.
metodik prevence

100 %

36

11. Mgr. Romana Kočičková

učitelka, TU - 2. tř.

100 %

13

12. Mgr. Jitka Konečná

učitelka, metodik ICT

32 %

35

13. Mgr. Martina Kopřivová

učitelka, TU - 3. B
(ukončení prac. poměru)

100 %

17

14. Vítězslava Linhartová

učitelka, TU - 4. tř.
(ukončení prac. poměru)

55 %

46

15. Mgr. Jiří Machovský

učitel, TU - 7. tř.

100 %

16

16. Mgr. Hana Minaříková

učitelka, TU - 5. tř.

100 %

16

17. Mgr. Jaroslav Pospíšil

učitel

100 %

35

18. Mgr. Helena Vysloužilová

učitelka, TU - 8. B

100 %

24

19. Lenka Janošková

vychovatelka

85 %

20

20. Lukáš Klíma

vychovatel

85 %

4

21. Lucie Vojtášková

vychovatelka

85 %

16

22. Alena Gondášová, DiS.

asistentka pedagoga

75 %

5

23. Adéla Kočařová, DiS.

asistentka pedagoga

50 %

5

24. Bc. Veronika Kolková

asistentka pedagoga
(ukončení prac. poměru)

64 %

2

25. Jitka Přecechtílková

asistentka pedagoga

89 %

9

3.3.

Věková struktura pedagogických pracovníků
počet pracovníků

do 30 let

3

31 - 40 let

6

41 - 50 let

6

51 - 60 let

6

61 a více let

4

Věkový průměr všech pedagogických pracovníků činí: 45,9 let.

3.4.

Odborná a pedagogická způsobilost pedagogických pracovníků

Všichni pedagogičtí pracovníci mají odpovídající 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. Marcela Sedláčková

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

2

51 - 60 let

6

61 a více let

1

Věkový průměr všech nepedagogických pracovníků činí: 53,9 let.

4.

Údaje o zápisu k povinné školní docházce
Zápis do 1. třídy se uskutečnil 5. 4. 2019.
Počet zapsaných žáků do 1. třídy: 34
Počet žádostí o odklad: 9
Počet žáků, kteří nastoupí 1. září 2019 do školy: 25
z toho 14 chlapců a 11 dívek (z Kvasic 14, Nové Dědiny 5, Sulimova 3, Tlumačova 2, Vrbky 1).

5.

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků

Celoškolní projekt - Kvasice
V letošním školním roce jsme se rozhodli uspořádat celoškolní projekt na téma KVASICE. 14 skupin po 16
žácích (žáci byli do skupin nalosování zcela náhodně a jsou ze všech tříd ve škole) zpracuje nějaké téma
týkají se Kvasic nebo nejbližšího okolí. První schůzka jednotlivých týmů bude 13. 9. první vyučovací
hodinu, druhá přípravná schůzka ve vytvořených týmech proběhne 2. 10. první vyučovací hodinu. Ve čtvrtek
25. 10. proběhne celodenní projektový den, kdy žáci v jednotlivých týmech zpracují své téma a připraví se
na prezentaci svého projektu. Prezentace všech 14 projektů proběhne v pátek 26.10. od 8:00 do 12:00 v
přízemí školy. Na tuto prezentaci žákovských projektů na téma Kvasice jsou vítání všichni rodinní
příslušníci i přátelé školy!

Jablko roku
Od pondělí 1. října vyhlašujeme opět celoškolní soutěž o nejkrásnější jablko. Žáci, učitelé i další
zaměstnanci školy mohou od pondělí 1. října nosit do kabinetu přírodopisu jablka (p. uč. Horák), která
budou vystavena v prostorách školy. Na konci soutěže proběhne hlasování a vítězové budou štědře
odměněni.
Atletické soutěže v měsíci září
Atletický čtyřboj a přespolní běh, byly první sportovní soutěže tohoto školního roku, na kterých jsme měli
své zastoupení. Atletický čtyřboj se konal v Kroměříži. Hoši dosáhli v soutěži družstev na 4. místo z pěti
celků. Dívky skončily šesté ze sedmi družstev. Mezi jednotlivci si vedl nejlépe Josef Halaška, který skončil
na 7. místě (z 20 startujících) a Bára Chybová na místě 11. (27 účastnic). V individuálních disciplínách stojí
za připomenutí první a druhé místo Josefa Halašky ve skoku dalekém, respektive běhu na 60m, 3. místa
Tomáše Stránského v běhu na 1000m a Martina Vávry v hodu kriketovým míčkem a pátá místa Báry
Chybové v běhu na 800m a Terezy Škrabalové ve skoku dalekém. Mladší žáci se tentokrát zúčastnili rovnou
krajského kola a zvýšená konkurence byla znát. Nejlepšího umístění v dílčí disciplíně dosáhl Jiří Smolinka 5.
místem v hodu kriketovým míčkem. Nejlepšími z našich čtyřbojařů se stali právě Jiří Smolinka a Zuzana
Horsáková. V přespolním běhu v Bystřici pod Hostýnem se nejlépe umístily starší žákyně. Nechaly za sebou
2 školy a obsadily 4. místo. Ale ani ostatní naše družstva se v tradičně silné konkurenci neztratila a vždy
alespoň jednu z dalších základních škol pokořila. Mezi jednotlivci se tentokrát nejvíce dařilo Tomáši
Stránskému (3. místo v kategorii starších žáků) a Hedvice Bláhové (5. místo v mladších žákyních). Do první
desítky se dostala ve starších žákyních také Bára Chybová (9.) a těsně za její hranicí se ještě umístili Zuzana
Horsáková (11. v mladších) a Kateřina Ševelová (12. ve starších).
Jak jsme slavili Halloween
První listopadový den jsme oslavili ve škole, na přání žáků, anglosaský lidový svátek Halloween. Děti se
těšily a připravovaly si masky na tento den doma i ve škole. Dýně na školní výzdobu nám darovalo
zahradnictví Kohout a deváťáci je vydlabali a vyřezali z nich tradiční Jack-o‘-lanterns, dýňové lucerny. Děti
ze školního parlamentu se převlékly do krásných kostýmů a tak se ráno na chodbách i ve třídách začala
objevovat různá strašidla, duchové, čarodějnice, kostlivci a i pohádkové postavy, například Harry Potter,
Peter Pan i Pipi dlouhá punčocha! Děti si ve třídách zahrály tradiční halloweenské hry, plnily všemožné
úkoly, za které dostávaly, po zásluze, od strašidel sladkou odměnu. Halloween jsme řádně oslavili a všichni
jsme si ho užili.
Nový eTwinningový projekt „They Need Our Help!“
Minulý týden jsme oslavili Mezinárodní den zvířat a při této příležitosti jsme si v osmé třídě představili nový
eTwinningový projekt „They Need Our Help!“ – Oni nás potřebují naši pomoc!
Cílem tohoto projektu je zvýšit povědomí o nutnosti chránit všechny druhy zvířat, respektovat jejich práva,
rozšířit si znalosti o právech zvířat a hlavním výstupem projektu bude průzkum, pomocí něhož budeme
zjišťovat kolik zvířat na světě je ohrožených, a samozřejmě budeme zjišťovat důvody, proč k ohrožení zvířat
dochází a navrhovat řešení situace.
Jazyk komunikace bude anglický jazyk a na projektu kromě nás budou pracovat ještě žáci ze Španělska a
Polska. Projekt je navrhnut tak, aby na něm žáci pracovali celý školní rok.
Náplní naší práce bude představení jednotlivých žáků, představení domácích mazlíčků, či zvířat, které by
žáci rádi chovali, dále výzkum zjišťující, která zvířata jsou chována v naší obci, příprava dotazníků pro
občany Kvasic, které budou zjišťovat, jaké zvířata tu chovají. Dále budeme zkoumat, jaké organizace se v
Kroměřížském kraji věnují ohroženým zvířatům. V projektu budeme i zkoumat, které celebrity se věnují
podobnému tématu a jakým způsobem pomáhají. Dále žáci napíší v anglickém jazyce zvířecí bajku, která je
v dané zemi nejznámější.

Studenti z Česka, Polska a Španělska budou pracovat na projektu společně a takovým způsobem, aby je
učení motivovalo a probíhalo smysluplným způsobem. Všechny materiály a naše práce bude na naší
společné eTwinningové stránce a také na stránkách pro anglickou výuku pro žáky ZŠ Kvasice.
Na kole dětem
Naše škola se v co největší míře zapojuje do charitativní činnosti. Proto jsme přijali nabídku pana
Zimovčáka, který je patronem projektu podporující onkologicky nemocné děti. Pan Josef Zimovčák je
několikanásobným mistrem světa v jízdě na vysokém kole, které nám samozřejmě přivezl ukázat. Akce se
konala ve velké tělocvičně a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí. Zhlédli jsme videa ze závodů po
celém světě, seznámili jsme se s projektem Na kole dětem, který se na jaře bude konat i v našem kraji a
někteří z nás si jízdu na vysokém kole i vyzkoušeli. Pan Zimovčák si udělal čas i na dotazy žáků i malou
autogramiádu. Protože polovina vstupného putuje na pomoc onkologicky nemocným dětem, jsme rádi, že
jsme mohli i my přispět na dobrou věc.
Soutěž Bible a my
V pátek 30. 11. 2018 proběhlo na Arcibiskupském gymnáziu v Kroměříži okresní kolo soutěže Bible a my.
Soutěže se zúčastnili i žáci naší školy. V I. kategorii soutěžila Kristýna Foldynová ze 4. třídy a Anežka
Bláhová z 5. třídy. Anežka Bláhová obsadila ve své kategorii 3. místo z celkového počtu 15 účastníků. V II.
kategorii naši školu zastupovali: Michal Malenovský a Zuzana Malenovská z 6. třídy. Všem žákům
děkujeme za reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
SCIO Národní testování
Žáci 9. ročníku se během měsíce listopadu zúčastnili testování společnosti SCIO, která ověřila jejich znalosti
z oblasti matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů. Ve srovnání s jinými žáky 9. tříd,
naši žáci v matematice dosáhli nadprůměrný percentil, v českém jazyce mírně podprůměrný percentil.
Vysoce nadprůměrného až špičkového výsledku dosáhli tito žáci: Tereza Baďurová a Jan Vavřík z jazyka
českého a Eliška Tumová a Tomáš Vala z matematiky. Děkujeme SRPDŠ za podporu testování.
Soutěž mladých odborníků
Ve středu a čtvrtek 12. a 13. 12. se na SŠ COPT v Kroměříži konaly tradiční dovednostní soutěže v oborech
elektronik, strojař a automechanik. Celkem se soutěží zúčastnilo přes 100 žáků. Oceňovalo se 6 nejlepších
žáků v každé kategorii a právě šestá místa nakonec brali ve všech třech kategoriích žáci naší školy. Mezi
elektroniky byl šestý Josef Kohout (9. třída), u strojařů a automechaniků to byl Ladislav Kubín (8.B).
Projekt Edison
V následujícím týdnu od 28. 1. do 31. 1. proběhne na naší škole projekt Edison. Projekt Edison organizuje
studentská organizace AIESEC a jeho cílem je spojovat mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se
seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí prohlubující se
mezikulturní bariéru. Díky multikulturní atmosféře, vyvolané zahraničními stážisty, oživuje projekt Edison
výuku a zvyšuje zájem o studium mezi žáky a učí je nebát se odlišného. Skupina 4 vysokoškolských studentů
z Taiwanu, Indonésie, Ruska a Ukrajiny stráví 1 týden na naší škole a bude v anglickém jazyce prezentovat
svou zemi a svou kulturu zejména v hodinách angličtiny. Děkuji rodinám, které se rozhodly ubytovat naše
stážisty a věřím, že je před námi týden na který bude opět dlouho v dobrém vzpomínat.
Srdce s láskou darované
I letos jsme se zapojili do soutěže Srdce s láskou darované. Tentokrát děvčata z 5. – 7. třídy vyrobila 40
srdíček, která předala babičce Zuzky, paní Oškerové, která je spoluorganizátorkou Dne pro Zuzanku. Zuzka
byla veselá, milá, hodná a hezká holčička. Přesně tak si Zuzku Oškerovou vybavují všichni, kteří ji znali.
Pětiletá dívenka, která v létě roku 2012 po bleskovém průběhu podlehla mimořádně agresivní leukémii. Dnes
by byla tak stará jako my. Od té doby se vždy v prosinci schází děti, rodiče a učitelky v „její“ Mateřské

školce Osvoboditelů ve Zlíně, na dobročinném jarmarku Den pro Zuzanku. Výtěžek z této charitativní akce,
prostřednictvím nadačního fondu Krtek, je předán klinice dětské onkologie Fakultní nemocnice v Brně, kde
se Zuzanka během své nemoci léčila. Proto jsme poprosili paní Oškerovou, aby naše srdíčka využila na
dobrou věc. My jsme Zuzanku neznali, ale i v našem kolektivu jsou děti, které leukémií trpí. Doufáme v
jejich uzdravení. My jsme za naše srdíčka přispěli částkou 1000,- Kč, snad naše kapička pomůže dalším
dětem.
Zimní sportovní hry 2019
Diplomy s takovým označením si odváželi žáci z lyžařského výcvikového kurzu ve Velkých Karlovicích.
Letošní kurz, kterého se zúčastnilo 18 žáků ze 7. a 2 žákyně z 8. ročníku, jsme pojali opravdu soutěžně.
Kromě tradičního závodu ve slalomu (občas i obřím slalomu), stolním fotbalu, bowlingu a teoretickém testu
zimních sportů si letos mohli zájemci změřit své síly ještě ve stolním hokeji, skoku na lyžích a biatlonu.
Nejvíce času nám zabral hokejový turnaj. Zúčastnilo se ho 12 žáků rozdělených do dvou šestičlenných
skupin (jedné chlapecká a jedné dívčí). Z každé postoupili 4 nejlepší a v play off se utkali křížem mezi
sebou. Po 38 zápasech se z vítězství radoval Jiří Švec. Šampion na závěrečné tiskové konferenci přiznal,
kolik fyzických a hlavně psychických sil jej turnaj stál a připustil ukončení své aktivní hokejové kariéry.
Bowlingovým králem se stal Petr Šibík s nádherným skóre 157 bodů. Stolní fotbal ovládl teprve podruhé v
historii lyžařských kurzů dívčí pár ve složení Kateřina Ševelová a Bára Chybová. Teoretický test sportovních
znalostí zvládla nejlépe Hedvika Bláhová, skoky na lyžích Jiří Smolinka a ďábelskou jízdou ve druhém kole
pro sebe urvala nejsledovanější disciplínu slalom Eliška Horová. Závěrečný biatlonový sprint opanovala
Zuzana Horsáková. Nejlepším hochem byl díky nejpřesnější střelbě Petr Galatík. Medailové pořadí disciplín:
Stolní hokej: 1. Jiří Švec, 2. Jiří Smolinka, 3. Hedvika Bláhová Bowling: 1. Petr Šibík, 2. Jiří Smolinka, 3.
Tadeáš Stránský Stolní fotbal: 1. Kateřina Ševelová – Bára Chybová, 2. Hedvika Bláhová – Eliška Šišková,
3. Jiří Smolinka – Josef Pecina Teoretický test: 1. Hedvika Bláhová, 2. Petr Galatík, 3. Eliška Horová
Skoky na lyžích: 1. Jiří Smolinka, 2. Hedvika Bláhová, 3. Bára Chybová Skoky na lyžích družstvo B: 1.
Barbora Bébrová, 2. Gabriela Tumová, 3. Šárka Polišenská Slalom: 1. Eliška Horová, 2. Zuzana
Horsáková, 3. Jiří Smolinka Slalom B: 1. Gabriela Tumová, 2. Šárka Polišenská, 3. Barbora Bébrová
Biatlon kategorie SPORT: 1. Zuzana Horsáková, 2. Gabriela Tumová, 3. Eliška Horová Biatlon kategorie
FUN: 1. Petr Galatík, 2. Nikola Kunčíková, 3. Jiří Smolinka.
Okresní finále ve šplhu
Soutěž ve šplhu se uskutečnila 20.2. v tělocvičně Střední podnikatelské školy. Soutěžilo proti sobě 5 dívčích
a 6 chlapeckých družstev. Naše děvčata ve složení Karolína Škrabalová (8.A), Hedvika Bláhová, Zuzana
Horsáková, Gabriela Tumová (všechny 7. třída) obsadila 4. místo. Chlapecký tým reprezentovaný Josefem
Halaškou, Vojtěchem Samsonkem (oba 9.), Alexem Marcaníkem (8.A) a Martinem Berkou (8.B), skončil na
místě pátém. Našimi nejúspěšnějšími jednotlivci byli Gabriela Tumová a Martin Berka.
Sladká tečka v Bystřici
Na třech turnajích to v letošním školním roce našim hráčkám nevyšlo. V čerstvé paměti jsou ještě dva
penaltové nezdary a nešťastné bramborové umístění na prosincovém okresním finále ve futsalu. Na počtvrté
už to konečně přišlo. Čtyři vítězství ve čtyřech zápasech, jediný inkasovaný gól a sympatický herní projev
stále ještě mladého týmu (pouze jedna žákyně 9. třídy) přinesl vytoužené prvenství na posledním dívčím
meziškolním turnaji sezóny. Na přátelském turnaji základních škol v Bystřici pod Hostýnem porazil tým
Kvasice A postupně celky Kvasice B 2:0 (branky: K. Škrabalová, Kučerová), Oskol Kroměříž 2:1
(Kučerová, Novotná), Bratrství Bystřice pod Hostýnem 2:0 (Novotná, Horsáková) a Hulín 1:0 (K.
Škrabalová) a s náskokem 5 bodů si odvezl pohár pro vítěze. Na druhém místě skončila ZŠ Oskol Kroměříž,
třetí příčku si vybojovala ZŠ Hulín.

Charitativní sbírka
11. dubna proběhla na naší škole první charitativní sbírka pro Útulek pro zvířata v nouzi ve Zlíně. Se sbírkou
pomáhali žáci a žákyně školního žákovského parlamentu a podařilo se jim vybrat celkem 6 950,- Kč a 2 €. V
následujícím měsíci pojedou děti z žákovského parlamentu předat peněžní částku do útulku a podívat se na
jejich psí a kočičí svěřence. Pořádání charitativních sbírek ve školách má velký smysl, nejenže se děti zapojí
do školních aktivit, ale jde zde hlavně o smysl sociální zodpovědnosti. Z této charitativní akce jsme nadšeni a
jsme moc rádi, že jsme mohli útulku alespoň trochu pomoci. Seznam vybraných částek v jednotlivých
třídách a dárců bude k vidění u žáků a žákyň žákovského parlamentu a na nástěnce ve škole. Tímto děkujeme
všem, kteří se na sbírce podíleli a přispěli.
Odznak všestrannosti olympijských vítězů
V letošním školním roce se vybraní žáci II. stupně zúčastnili vůbec poprvé soutěže Odznak všestrannosti
olympijských vítězů, jejíž okresní kolo se konalo na atletickém stadionu v Kroměříži. V soutěži, kterou
přímo na místě organizovala někdejší olympijská medailistka a mistryně světa v trojskoku Šárka
Kašpárková, se naše družstvo (K. Škrabalová, B. Chybová, K. Ševelová,E. Šišková, Tom. Stránský, M.
Berka, L. Kozel, V. Knoll) umístilo na 6. místě ve 12 – členném poli. Mezi jednotlivci zanechaly
nejvýraznější stopu Hedvika Bláhová a Zuzana Horsáková, které skončily ve své kategorii na 6. respektive 8.
místě (27 závodnic).
Finále pingpongové ligy
Koncem měsíce dubna skončila finálová část 9. ročníku pingpongové ligy. Mezi děvčaty obhájila loňské a
předloňské prvenství Lucie Kučerová (9.třída), druhé místo obsadila Zuzana Horsáková (7.), třetí skončila
Tereza Marešová (8.B) a čtvrtá Karolína Škrabalová. V soutěži hochů bylo pořadí následující. Tadeáš
Stránský (7.), Vojtěch Knoll (8.A), Martin Berka (8.B) a David Zeman (8.A). Tadeáš Stránský získal rovněž
třetí vítězství za sebou.
4. kolo v barevném minivolejbale
Do Kojetína na 4. kolo turnaje v barevném minivolejbale jsme se vypravili s deseti žáky ve čtyřech týmech.
Některé z dětí se účastnily turnaje již po druhé, ostatní čekala premiéra, ale všichni se moc těšili. Vezli jsme
si opět školní dresy, takže bylo jasné, kterou školu reprezentujeme. Děti si dokonce samy vyrobily také
vlajky nebo jméno týmu.V kategorii „Oranžoví mladší D“ hráli Patrik Kremz a Šimon Šiška (tým Kvasice
65) se 4 dalšími týmy a třikrát zvítězili.V kategorii „Oranžoví mladší E“ hrály tři naše týmy. V týmu Kvasice
61 hráli Jirka Řezníček a Simon Vrbecký, kteří vyhráli všechny své čtyři zápasy ve skupině, v týmu Kvasice
62 byly Zuzka Horová, Markéta Štepániková a Karolína Diatková, také děvčatům se pěkně dařilo a dvakrát
zvítězily. V týmu Kvasice 66 hráli Jarmila Bochezová, Daniela Fialová a Patrik Polášek. Všechny děti se
moc snažily a bojovaly o každý míč a samozřejmě z těch vítězných měly velkou radost. Všechny nás mrzelo,
že organizátoři nevyhlašovali v tomto 4. kole, tak jak tomu bylo v kole 3., vítěze jednotlivých kategorií,
protože minimálně chlapecké týmy mohly získat medaile. Vyhlašovalo se celkové pořadí za všechna 4 kola v
tomto školním roce. Celý výlet i s už tradiční návštěvou u paní učitelky doma se i přes občasný déšť a
chladnější počasí pěkně vydařil a my se těšíme na další ročník.
Pohár rozhlasu
V atletických soutěžích Poháru rozhlasu, které se uskutečnily ve dnech 14. a 15. května, na sebe z našich
závodníků strhli pozornost především vrhači. Lucie Kučerová ve vrhu koulí zvítězila ve školním rekordu
10,37m v kategorii starších žákyň, Josef Kohout (oba 9.) skončil třetí v soutěži hochů. Šesté místo a zlomený
školní rekord si mezi mladšími žákyněmi připsala v běhu na 600m časem 2:03.41min Zuzana Horsáková,
šesté a sedmé místo si ve sprintu na 60m a skoku dalekém vybojoval Josef Halaška (9.). Umístění v první
desítce zdobilo ještě výkony Jiřího Smolinky (7.tř.) v hodu kriketovým míčkem, Hedviky Bláhové v běhu na
600m, Kateřiny Ševelové v běhu na 800m, Báry Chybové (obě 8.B) v běhu na 800m a skoku vysokém,
Tomáše Maši (9.) a Jiřího Švece (7.) ve skoku vysokém.

Soutěž mladých zdravotníků
Ve čtvrtek 16. 5. 2019 se na Dětském dopravním hřišti v Kroměříži konala SOUTĚŽ MLADÝCH
ZDRAVOTNÍKŮ. Akci pořádal Český červený kříž a naši školu zastupovalo pět soutěžících ze 7. třídy.
Počasí nám sice moc nepřálo, ale soutěžící se zahřáli hned u první disciplíny – ve stanoveném čase měli
ošetřit masivní krvácení a cizí těleso. Družstvo pracovalo jako tým a díky tomu získali 0 trestných bodů.
Další stanoviště byla také zajímavá, co se poskytnutí první pomoci týká – autonehoda, obvazová technika,
resuscitace, popálenina, zvrtnutý kotník … U těchto disciplín jsme už nějaký ten trestný bodík dostali.
Součástí soutěže byly i nebodované disciplíny, jako například jízda na kole pod dohledem policistů,
anatomie lidského těla, dopravní výchova. Celkem naše družstvo získalo 12 trestných bodů ze 100. Sice to
na stupně vítězů nestačilo, skončili jsme čtvrtí, ale i tak je to krásné umístění. A jak prohlásila na konci
soutěže vedoucí ČČK paní Juračková: „sice máme první a poslední místo, ale nikdo není v této soutěži
poražený.“ Každý se totiž mohl přiučit či zdokonalit v poskytování první pomoci.
SCIO - Národní testování - 5. ročník
Výsledky testování SCIO ukázaly, že naši žáci v 5. třídě jsou v matematice lepší než ostatní žáci z 60 %
zúčastněných škol. Studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně. Velmi pěkných výsledků
a vysokého percentilu ze všech tří testovaných oblastí dosáhli: Tadeáš C., Michaela Š., Marek V. Vysoce
nadprůměrného až špičkového výsledku dosáhli: Veronika K. z českého jazyka, Tomáš P., Tadeáš C. a
Marek V. z matematiky.
Hulínské pohádkové jaro
V pondělí 20. 5. vystoupili žáci 7. ročníku na divadelním festivalu Hulínské pohádkové jaro s pohádkou
Hrátky s čertem. Přestože se jednalo o několikáté a bohužel také poslední představení této pohádky (někteří z
aktérů po prázdninách opouštějí naši školu), motivace uspět před cizím publikem a odbornou porotou byla
velká. Individuální cenu, za nejlepší herecký výkon v našem představení si odnesla Andrea Gazdová za roli
loupežníka Sarky Farky. Věříme, že příznivé hodnocení, které si naši žáci v Hulíně vyslechli, přispěje k
elánu pokračovat v dramatické činnosti i v dalších letech.
V okrese jsme v matematice nejlepší
Po loňských vynikajících výsledcích našich žáků v okresních kolech matematických soutěží (Barbora
Janečková – 5. místo v okresním kole matematické olympiády žáků 5. třídy a Hedvika Bláhová – 2. místo v
okresním kole matematické olympiády žáků 6. třídy) jsme letos opět dosáhli v matematice na mimořádný
úspěch a to přímo 1. místo. Jiří Švec zvítězil v okresním kole matematické Pythagoriády žáků 7. tříd!
Úspěchy našich žáků jsou o to cennější, že se naši žáci na 2. stupni ZŠ utkávají v soutěžích i s žáky z
gymnázií z Kroměříže, Holešova i Bystřice pod Hostýnem a všemi vrstevníky ze základních škol v okrese
Kroměříž. Výborného výsledku dosáhl také Jakub Dvouletý, který se v okresním kole matematické
Pythagoriády žáků 6. tříd umístil na 8. místě se ztrátou pouhého 1 bodu na 2. pozici. Našim žákům děkujeme
za reprezentaci školy. Jirka navíc bude i ohodnocen darem, jak ze strany organizátorů okresního kola
soutěže, tak ze strany ZŠ a přejeme všem žákům úspěchy na dalších školních soutěžích.

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. Nabízíme dětem kroužek keramiky,
vaření, fotbalu. 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 a pěstování
smyslu pro pořádek.
Akce školní družiny ve školním roce 2018/2019:
Drakiáda
Halloween
Vánoční dílny
Vánoční vystoupení pro obec Kvasice
Vánoční pečení
Vánoční diskotéka
Galaxie
Návštěva knihovny
Maškarní karneval
Velikonoční dílny
Sportovní odpoledne
Hledání pokladu
Dětský den
Beseda s myslivci
Kouzelnické vystoupení
Dopravní soutěž DDH Kroměříž

5.2.

5.3.

Počty žáků přijatých ke studiu na střední školy

-

po 5. třídě:

gymnázium - 1

-

po 7. třídě:

gymnázium - 2

-

po 9. třídě:

gymnázium - 3
průmyslová - 4
civilní letectví - 1
technická a ekonomická - 1
odborná - obor truhlář - 2
nábytkářská a obchodní - 1
hotelová a služeb - 2
centrum odborné přípravy technické - 2

Celkový prospěch žáků ve škole na konci školního roku 2018/2019 (za 2. pololetí)

Třída

Počet žáků
celkem

Uvolněn
(z TV)

Prospělo s
Neprospělo
vyznamenáním

Průměr
Absence
známek třídy (průměr na žáka)

1. třída

22

0

22 (100 %)

0

1,04

29,32

2. třída

22

0

20 (91 %)

0

1,16

36,36

3. A

17

0

14 (82 %)

0

1,21

39,76

3. B

18

0

11 (61 %)

0

1,45

46,61

4. třída

25

0

19 (76 %)

0

1,26

49,96

5. třída

28

0

21 (75 %)

0

1,41

48,25

Celkem
1. stupeň

132

0

107 (81 %)

0

1,26

41,71

6. třída

25

0

8 (32 %)

0

1,79

53,68

7. třída

21

0

8 (38 %)

0

1,79

59,95

8. A

14

1

5 (36 %)

0

1,67

65,07

8. B

13

0

5 (38 %)

0

1,88

41,54

9. třída

16

0

5 (31 %)

0

1,81

80,63

Celkem
2. stupeň

89

1

31 (35 %)

0

1,79

60,17

5.4.

Písemné pochvaly do ŽK, pochvaly třídního učitele a pochvaly ředitele školy
Třída

Písemné pochvaly
do ŽK v 1. pololetí

1. třída

113

Písemné pochvaly do ŽK v 2. pololetí

+
2. třída

46
+

88
4 x Pochvala TU - Výborné studijní výsledky a
pečlivá práce
75
2 x Pochvala TU - Výborný prospěch a chování a
řádné plnění školních povinností

3. A

90

3. B

67

4. třída

61

108

5. třída

111

95

6. třída

37

18

7. třída

78

71
+ 1 x Pochvala ŘŠ - Vynikající reprezentace v
matematické soutěži

8. A

31

31

8. B

36

22

9. třída

42

21
+ 1 x Pochvala ŘŠ - Výborný prospěch, chování, ochotu,
práci pro třídu a reprezentaci školy v soutěžích

Celkem za šk. rok 2018/2019:
Pochvala třídního učitele: 8x
Pochvala ředitele školy: 2x

58
53
+ 2 x Pochvala TU - Vzorné plnění školních
povinností, příprava na vyučování a příkladné
chování

5.5.

Disciplinární opatření za celý školní rok 2018/2019
Třída

Disciplinární opatření

1. třída

0

2. třída

0

3. A

NTU - 1x

3. B

NTU - 2x

4. třída

0

5. třída

NTU - 2x

6. třída

0

7. třída

NTU - 2x, DTU - 1x

8. A

NTU - 2x

8. B

NTU - 1x, DTU - 2x, DŘŠ - 1x

9. třída

0

Celkem za šk. rok 2018/2019:
Napomenutí třídního učitele: 10x
Důtka třídního učitele: 3x
Důtka ředitele školy: 1x

5.6.

Údaje o integrovaných žácích (k 30. 6. 2019)

Druh postižení

Počet žáků

Vývojové poruchy učení

12

Vývojové poruchy chování

6

Lehké mentální postižení

1

Autismus

2

Celkem

21 (18 chlapců, 3 dívky)

Novela školského zákona, především §16, přichází s novým pojetím podpory žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami. Upouští od kategorizace žáků podle jejich diagnózy, která se tak stává
pouze prostředkem pro nastavení cílené podpory ve vzdělávání žáků podle jejich vzdělávacích
potřeb (SVP).
Podpora žáků se realizuje prostřednictvím podpůrných opatření představujících konkrétní pomoc
vzdělávání žáka, a to:
- v oblasti metod a forem výuky, možnými úpravami hodnocení žáka, organizace
výuky, např. zařazením předmětů speciálně pedagogické péče, úpravami výuky v
rozsahu i obsahu disponibilních hodin;

- nutnou personální podporou pedagoga při výuce žáků s potřebou podpůrných
opatření, a to jak asistentem pedagoga, tak dalším pedagogem nebo speciálním
pedagogem;
- využíváním speciálních učebnic, pomůcek, kompenzačních pomůcek, včetně
zařazování nových technologií do práce se žáky se speciálními vzdělávacími
potřebami.

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 tematických plánů učivo zabývající se především
prevencí užívání 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,
odstraňování 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

Hodnocení a specifičnost hodnocení žáků s SPU, SPCH (Šablony 1)

všichni

Čtenářská gramotnost a její využití pro osobní vývoj žáka (Šablony 1)

D. Březíková,
V. Janoštíková

Klub zábavné logiky a deskových her (Šablony 1)

H. Vysloužilová

Internet ve výuce angličtiny 1 (Šablony 2)

D. Janíková

Internet ve výuce angličtiny 2 (Šablony 2)

D. Janíková

Školní matrika - Edookit

M. Dostálová

Administrátorský seminář - Edookit

M. Dostálová

Personální a platová agenda v praxi školy

F. Látal

Řízení a rozvoj školy

F. Látal

Tresty a odměny, sociální a citové týrání dětí

V. Janoštíková

Školení požární ochrany (Smolinka)

všichni

Školení první pomoci (ČČK)

všichni

Školení GDPR (Anděl)

všichni

Školení BOZP (Romaněnková)

všichni

Finanční náklady na další vzdělávání pedagogických pracovníků činí: 34 380 Kč.
8.2.

Přehled vzdělávání nepedagogických pracovníků

Název akce

Jméno

Účetní závěrka

I. Zapletalová

Změny v účetnictví

I. Zapletalová

Finanční kontrolní systém, výdaje příspěvkové organizace

I. Zapletalová

Mzdové účetnictví a daně

I. Zapletalová

Školení programu Ace-Účto

I. Zapletalová

Školení Vyhláška 50

L. Vrtaník

Školení hygienické minimum

kuchařky (ŠJ)

Školení první pomoci (ČČK)

všichni

Školení GDPR (Anděl)

všichni

Školení požární ochrany (Smolinka)

všichni

Školení BOZP (Romaněnková)

všichni

Finanční náklady na další vzdělávání nepedagogických pracovníků činí: 11 350 Kč.

9.

Údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené ČŠI
Ve školním roce 2018/2019 proběhla jedna přímá kontrola ve škole ze strany ČŠI, která se konala
dne 5. 4. 2019. Předmětem kontroly ze strany ČSI bylo: Kontrola dodržování vybraných ustanovení
školského zákona zaměřená na zápis žáků do 1. ročníku základního vzdělávání.
Závěr kontrolního zjištění: Nebylo zjištěno porušení právních předpisů v žádném ze zkoumaných
bodů.
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 2019 od Krajského úřadu Zlín činí 16 083 497 Kč (z července 2019), z
toho účelově OP VVV, projekt Šablony II činí 853 411 Kč a podpůrná opatření orientačně činí 1 477
669 Kč.
Plánovaný rozpočet na rok 2019 od zřizovatele činí 2 915 000 Kč (z prosince 2018), 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 projektu „They Need Our Help!“ – Oni nás potřebují naši pomoc! Na tomto projektu spolupracují
žáci osmé třídy společně s žáky z Polska a Španělska. Náplní naší práce bude představení
jednotlivých žáků, představení domácích mazlíčků, či zvířat, které by žáci rádi chovali, dále výzkum
zjišťující, která zvířata jsou chována v naší obci, příprava dotazníků pro občany Kvasic, které budou
zjišťovat, jaké zvířata tu chovají. Dále budeme zkoumat, jaké organizace se v Kroměřížském kraji
věnují ohroženým zvířatům. V projektu budeme zkoumat, které celebrity se věnují podobnému
tématu a jakým způsobem pomáhají. Dále žáci napíší v anglickém jazyce zvířecí bajku, která je v
dané zemi nejznámější.
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.

12.

Údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení
Žádný ze zaměstnanců školy nebyl zapojen do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního vzdělávání.

13.

Údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných z
cizích zdrojů
Naše škola čerpá finanční dotace z Evropské unie a státního rozpočtu České republiky z projektu s
názvem Šablony pro ZŠ Kvasice II, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011520. Datum zahájení
fyzické realizace projektu: 1. 2. 2019. Datum ukončení fyzické realizace projektu: 31. 1. 2021.
Dotace může být poskytnuta až do výše 853 411 Kč
.

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. Martinou Kopřivovou.

15.

Přehled úspěchů žáků základní školy

Okresní finále:
Atletický čtyřboj v Kroměříži – skok daleký

Josef Halaška

1. místo

Atletický čtyřboj v Kroměříži – sprint 60 m

Josef Halaška

2. místo

Atletický čtyřboj v Kroměříži – běh 1000 m

Tomáš Stránský

3. místo

Atletický čtyřboj v Kroměříži – hod kriketovým
míčkem

Martin Vávra

3. místo

Atletický čtyřboj v Kroměříži – běh 800 m

Bára Chybová

5. místo

Atletický čtyřboj v Kroměříži – skok daleký

Tereza Škrabalová

5. místo

Přespolní běh v Bystřici pod Hostýnem

Tomáš Stránský

3. místo

Přespolní běh v Bystřici pod Hostýnem

Hedvika Bláhová

5. místo

Soutěž Bible a my

Anežka Bláhová

3. místo

Floristická soutěž

Lucie Kučerová

3. místo

Floristická soutěž

Hedvika Bláhová

4. místo

Floristická soutěž

Gabriela Tumová

5. místo

Pohár rozhlasu v atletice – vrh koulí

Lucie Kučerová

1. místo

Pohár rozhlasu v atletice – vrh koulí

Josef Kohout

3. místo

Matematická Pythagoriáda žáků 7. tříd

Jiří Švec

1. místo

Krajské finále:
Atletický čtyřboj v Otrokovicích – hod kriketovým
míčkem

Jiří Smolinka

5. místo

16.

Přehled akcí základní školy
září 2018
3. 9.

Slavnostní přivítání prvňáčků

1. třída

4. 9.

Sportovní dopoledne

2. stupeň

7.

Hry seniorů v Hulíně

3. A

12. 9.

Plavání žáků

3. A, 3. B,
4. třída

18. 9.

Návštěva kroměřížského zámku

3. A, 3. B

18. 9.

Atletický čtyřboj - mladší

6., 7. třída

19. 9.

Trénink na dračích lodích

7. třída

20. 9.

Atletický čtyřboj - starší

8., 9. třída

25. 9.

Skupinové práce - houby

3. A

26. 9.

Přespolní běh - Bystřice pod Hostýnem

2. stupeň

27. 9.

Festival dračích lodí - Znojmo

2. stupeň

říjen 2018
1. 10.

Atletický čtyřboj - Otrokovice

2. stupeň

4. 10.

Návštěva v MŠ Kvasice (divadelní představení)

1. třída

8. 10.

Výuka venku - práce s buzolou

3. A

10. 10.

Preventivní program SVP

6. třída

16. 10.

Okresní finále v minikopané v Kroměříži (dívky)

2. stupeň

17. 10.

Okresní finále v minikopané v Kroměříži (chlapci)

2. stupeň

18. 10.

Jablko roku

1. - 9. třída

22. 10.

Návštěva Úřadu práce - Kroměříž

9. třída

22. 10.

Návštěva hasičského sboru - Kroměříž

3. B

25. 10.

Drakiáda

ŠD

26. 10.

Celoškolní projekt na téma Kvasice

1. - 9. třída

listopad 2018
1. 11.

Halloween

1. - 9. třída

6. 11.

Školská futsalová liga - dívky - Rousínov

6., 7. třída

6. 11.

Muzeum Kroměřížska - Vládci noci

3. A

8. 11.

Okresní kolo halové kopané - chlapci - Morkovice

2. stupeň

8. 11.

Exkurze do výrobních podniků

9. třída

9. 11.

Dopravní hřiště - Kroměříž

4. třída

9. 11.

Beseda s J. Zimovčákem

1. - 9. třída

13. 11.

Školská futsalová liga - dívky - Rousínov

8. A, 8. B,
9. třída

14. 11.

Zlínský Vorvaň

1. - 9. třída

16. 11.

PišQworky - Kroměříž

2. stupeň

21. 11.

Dobrodružství hastrmana Tatrmana

3. A

21. 11.

Školní kolo olympiády z českého jazyka

2. stupeň

29. 11.

Školní kolo olympiády z dějepisu

2. stupeň

30. 11.

Dopravní výchova

1. stupeň

30. 11.

Charitativní sbírka - Vánoční hvězda

1. - 9. třída

30. 11.

Okresní kolo soutěže Bible a my

1. - 9. třída

prosinec 2018
2. 12.

Rozsvícení vánočního stromku před radnicí

ŠD

7. 12.

Mikuláš ve škole

1. - 9. třída

11. 12.

Okresní finále v halovém fotbale dívek - Bystřice pod Hostýnem 2. stupeň

11. 12.

Futsalový turnaj chlapců - Veselí nad Moravou

2. stupeň

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

13. 12.

Beseda v knihovně

ŠD

13. 12.

Od koledy po muzikál

1. - 9. třída

14. 12.

Vánoční Vídeň

8., 9. třída

14. 12.

Vánoční pohádky od žáků gymnázia Otrokovice

1. - 3. třída

17. 12.

Předvánoční Olomouc

8. A, 9. třída

17. 12.

Vánoční Brno

8. B

17. 12.

Vánoční jarmark v Uherském Hradišti

7. třída

18. 12.

Návštěva z USA ve škole

2. stupeň

18. 12.

Vánoční vystoupení v domově ve Kvasicích

2. třída

20. 12.

Rozloučení s kalendářním rokem s ohňostrojem

1. stupeň

leden 2019
11. 1.

Návštěva dětí z MŠ Kvasice

1., 2. třída

16. 1.

Vaří šéfkuchař Diatka

ŠJ

18. 1.

Dějepisná olympiáda

8. A, 8. B

21. 1.

Beseda Policie ČR

2., 5. třída

23. 1.

Hrátky s čertem pro 1. a 2. třídu

1., 2. třída

25. 1.

Cvičení pro děti z MŠ Kvasice

3. A

28. - 31. 1.

Projekt EDISON

1. - 9. třída

29. 1.

Okresní kolo olympiády z českého jazyka

9. třída

29. 1.

Zimní radovánky

3. A

29. 1.

Krmení ptáků

3. A

30. 1.

Divadélko z Hradce Králové

1. - 9. třída

30. 1.

Srdce s láskou darované

2. stupeň
únor 2019

3. - 8. 2.

Lyžařský kurz ve Velkých Karlovicích

7. třída

6. 2.

Olympiáda z anglického jazyka

2. stupeň

8. 2.

Projektový den na Katedře informatiky v Olomouci

6. třída

11. 2.

Projekt Škola v pohybů - Můj první gól

1., 2. třída

13. 2.

První pomoc pro prvňáčky

1. třída

14. 2.

Valentýnská pošta

1. - 9. třída

20. 2.

Okresní kolo ve šplhu

2. stupeň

21. 2.

Školní turnaj v piškvorkách

2. stupeň

22. 2.

Moravské děti Českého rozhlasu Zlín

4. třída

březen 2019
7. 3.

Dopravní výchova

4. třída

7. 3.

Den otevřený rodičům a přátelům školy

1. - 9. třída

8. 3.

Představení Antický Řím

3. - 9. třída

8. 3.

Minivolejbal - Kojetín

3. A, 3. B

11. 3.

Pingpongová liga

2. stupeň

11. 3.

Projektové vyučování - Putování s jezevcem Flekáčkem

3. A

12. 3.

Příprava občanů k obraně státu

2. stupeň

13. 3.

Představení Hrátky s čertem pro MŠ Kvasice

7. třída

13. 3.

Vím, čím chci být?

8. A

19. 3.

Mim Kulíšek - program Popelnice

1. - 9. třída

20. 3.

Den pro předškoláky

1. - 9. třída

22. 3.

Matematický klokan

2. stupeň

27. 3.

Finanční gramotnost

9. třída

28. 3.

Muzeum Kroměřížska - Putování velikonočního vajíčka

3. A

29. 3.

Turnaj v sálové kopané dívek - Bystřice pod Hostýnem

2. stupeň

duben 2019
4. 4.

Volba povolání - Sportareál Kvasice

7. třída,
8. A, 8. B

5. 4.

Pythagoriáda - školní kolo

2. stupeň

5. 4.

Zápis do 1. třídy

1. - 9. třída

9. 4.

Kouzelnické vystoupení

ŠD

12. 4.

Mc Donalds cup

1. - 3. třída

12. 4.

Kočičí kavárna - Kroměříž

3. B

12. 4.

Mc Donalds cup

4. - 5. třída

21. 4.

Divadelní představení žáků ZŠ Kvasice - Dlouhý, Široký a 2. stupeň
Krátkozraký - Kvasice

25. 4.

ČČK - Nauč se první pomoc

1. - 9. třída

26. 4.

Floristická soutěž - Holešov

2. stupeň

květen 2019
2. 5.

Odznak všestrannosti olympijských vítězů

2. stupeň

2. 5.

Volba povolání - Zámečnictví Kahaja

7. třída,
8. A, 8. B

3. 5.

Závody dračích lodí - Kotvy Kvasice

2. stupeň

3. 5.

Minivolejbal v Kojetíně

3. A, 3. B

6. 5.

Okresní kolo Floristické soutěže

2. stupeň

7. 5.

Finále pingpongové ligy

2. stupeň

9. 5.

Brněnské památky

7. - 9. třída

11. 5.

Divadelní představení žáků ZŠ Kvasice - Dlouhý, Široký a 2. stupeň
Krátkozraký - Nová Dědina

14. 5.

Tajemství osmistěnu - Květná zahrada - Kroměříž

3. A

14. 5.

Pohár rozhlasu - Kroměříž

6., 7. třída

15. 5.

Pohár rozhlasu - Kroměříž

8. A, 8. B,
9. třída

16. 5.

Soutěž mladých zdravotníků

7. třída

16. - 17. 5.

Osobnostní kurz - Tesák

6. třída

17. 5.

Výlet - Osvětim

9. třída

18. 5.

Turistický výšlap

4. třída

20. 5.

Hulínské pohádkové jaro

7. třída

20. 5.

Sejeme rajčata

3. B

23. 5.

Výlet - Útulek Zlín

3. - 9. třída

23. 5.

Dopravní soutěž cyklistů - Kroměříž

ŠD

23. 5.

Projektový den v Luhačovicích

3. A

27. 5.

Beseda o zvířatech na myslivně

ŠD

28. 5.

Okresní kolo - Matematická Pythagoriáda

2. stupeň

31. 5.

Dětský den

1. - 9. třída
červen 2019

2. 6.

Divadelní představení žáků ZŠ Kvasice - Dlouhý, Široký a 2. stupeň

Krátkozraký - Karolín
3. - 7. 6.

Škola v přírodě

3. A, 3. B

4. 6.

Školní výlet - Nový Jičín

8. A

4. 6.

Školní kolo sudoku

2. stupeň

10. - 11. 6.

Školní výlet - Rožnov pod Radhoštěm

7. třída

13. 6.

Školní výlet - Uherské Hradiště

1., 2. třída

14. 6.

Krajská knihovna Zlín

9. třída

20. 6.

Školní výlety

4., 5. třída

21. 6.

Výlet do Ostravy

1. - 9. třída

24. 6.

Dopravní výchova - Kroměříž

4. třída

24. 6.

Oxford - testování žáků

2. stupeň

24. 6.

Školní pohár v malé kopané

5. - 9. třída

25. 6.

Výlet - Praha

8. B

28. 6.

Slavnostní rozloučení s žáky 9. ročníku

9. třída

