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Charakteristika školy:
Základní škola Zachar se nachází na sídlišti v Kroměříži, do školy ale dojíždí i žáci z jiných
částí města a okolních vesnic.
Škola má krásné, světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře
žáci a učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na I. stupni je to vždy třída s hracím
koutkem, na II. stupni máme kmenové třídy a samostatné pracovny Fy, Př, CH, chemickou
laboratoř, učebnu PC, multifunkční a projektovou učebnu, 2 učebny AJ, pracovnu Vv s
keramickou dílnou, Hv se zázemím pro dramatickou výchovu, pracovní dílnu, cvičný
byt a učebnu pro výchovu ke zdraví. Ke sportování žáci využívají 2 tělocvičen a sportovní
areál s fotbalovým hřištěm, sportovním oválem, dvěma tenisovými a dvěma volejbalovými
kurty, nohejbalovým kurtem, basketbalovými koši, tenisovou stěnou, stoly na stolní tenis a
prolézačkami pro menší děti.
Od roku 2003/2004 škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu „Škola
pro život“, schváleného MŠMT. Filozofie školy je zaměřena na utváření osobnosti dítěte a
podporu anglického jazyka. Zaměřujeme se na rozvoj tvořivosti, tolerance, spolupráce a na
schopnost dětí učit se smysluplně.
Posílili jsme předměty zaměřené na historii a ekologii, v 6. a 9. ročníku jsme zavedli předmět
Etická výchova. Důraz se klade na výběr volitelných předmětů. Již čtyři roky se zaměřujeme i
na podporu cizích jazyků. Velká pozornost je věnována integraci žáků SVPU a nadaných.
Přidruženou školou UNESCO jsme od roku 1997.
Škola je zapojena do několika celostátních dlouhodobých projektů v rámci „Klubu ekologické
výchovy“. Od roku 2001 naše škola patří do celonárodní sítě „Škol podporujících zdraví“ a do
„Asociace mladých debrujárů“. V listopadu 2005 jsme byli jmenováni první „Bezpečnou
školou“ v ČR.
Zaměření školy v rámci ASPnet:
- výchova k dodržování lidských práv (etická výchova, výchova ke zdraví, výchova
k občanství, osobnostní prožitkové kurzy, projekty zakotvené ve ŠVP…)
- výchova k ochraně životního prostředí (posílené hod. dotace, KEV, Klub mladých
debrujárů, projekty zakotvené ve ŠVP…)
- výchova k ochraně kulturního dědictví (posílená hod. dotace, projekty zakotvené ve
ŠVP…)

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období:
A. Konkrétní akce:
° Dva velké celoškolní projekty - Folklór (příloha)
- Den zdraví (příloha)
° Osobnostní kurzy pro 6. a 9. r.
° Předmětové projekty - Baroko v Kroměříži, Totalitní režimy, Archív, Báječné bájné
světy
° Týdenní projekt v přírodě – lidské práva, ekologie Martiňák 5. ročník
° přednášky Centra zdraví SZŠ, ČČK, Policie ČR
° kulturní akce, divadla, koncerty, besedy v knihovně
° Organizace okresní přehlídky divadelních souborů Pohádková Kroměříž
° Branný den - obratnost a zdatnost
° Vánoce v Květné zahradě I. stupeň
° Zájezd - Osvětim + Březinka v rámci ročníkového projektu Holocaust
° Exkurze do Květné zahrady, historické procházky - kostely, náměstí a kroměřížští rodáci
° Exkurze do Prahy 4. ročník (po stopách Karla IV.), 8. ročník
° Výlety do Vídně, Šiklův mlýn
B. Dlouhodobé projekty:
° Bezpečná komunita, Zdravá škola, KEV, ASP UNESCO - spoustu akcí a aktivit,
exkurzí, péče o arboretum, recyklace - recyklohraní, Osobnostní kurz, výpravy za
sněhem, besedy, Olympiáda Bezpečné jízdy, branné dny tematicky zaměřené, sběr
papíru - celá škola, projekty celoškolní, ročníkové i předmětové
° Poradenské pracoviště - projekt hrazený z grantu ESF, zaměřený na pomoc žákům se
Speciálními vzdělávacími potřebami
° Grant ESF – v rámci něho proběhly i celoškolní projekty
C. Předpokládaný výhled do budoucna:
° Pokračování v projektech Zdravá škola, Klub ekologické výchovy, Bezpečná škola,
škola ASPnet, Klub mladých debrujárů
° Pokračování a rozvíjení uvedených aktivit a projektů
° Hledání finanční podpory z grantů
° Účast v projektovém týdnu UNESCO, konferenci a dalších aktivitách

V Kroměříži dne 13. 11. 2012
Vypracoval: Mgr. Petra Fečková

Mgr. Petra Fečková v.r.
ředitelka školy

Podzimní celoškolní projekt

„Moje zdraví a zdravé zuby“
Celoškolní projekt v říjnu 2011 ke Dnům zdraví. Na I. stupni probíhaly besedy
s lektorkami ČČK a následně byl organizován další program po jednotlivých
třídách. Na II. stupni proběhly aktivity 25. 10. Celý program byl zaměřený na
první pomoc a péči o zuby. Organizovaly se besedy, exkurze, prováděly
pokusy, pracovalo se s informacemi.
Příklad třída: 3. A, B
1. Úvod
motivační hra  povídání o důležitosti zdraví, funkci zubů, péči o chrup,
hygieně
a návštěvě zubaře
„Ústní dutina a zuby“- film z cyklu „Byl jednou jeden život“
2. Beseda se zástupci ČČK
zásady první pomoci
praktická ukázka obvazové techniky
3. Výtvarná dílna – Zdravé a škodlivé potraviny pro moje zuby
stříhání, třídění a lepení obrázků
4. Závěr
vyhodnocení výtvarných prací
shrnutí poznatků o péči o zuby
hodnocení a sebehodnocení žáků

Jarní celoškolní projekt

Jarní celoškolní projekt

„FOLKLÓR“ 2012
- celoškolní projekt 4. dubna 2012
- vytvořeno v rámci projektového týdne
Škol přidružených UNESCO
„Tradiční ludová kultura“, „Významná výročí v roce 2012“
Projekt byl rozdělaný do dvou částí. I. stupeň se zaměřil na přiblížení naších
tradic, folklóru našim dětem ve městě, II. stupeň se věnoval tématům spojeným
s různými výročími.
Pracovalo se ve třídních skupinách, některé třídní aktivity a seznamování se
s tématem probíhaly již před projektovým dnem v rámci výuky.
TÉMATA:
1. a 2. ročník: Dvůr na jaře a velikonoční zvyky
3. ročník: Folklór a tradice, zpívání
4. ročník: Muzeum KM, kostelů
5. ročník: Velikonoční dílny pečení
6. ročník: 100. výročí narození J. Trnky, 130. výročí narození J. Olbrachta zpracování pověstí, dramatizace
7. ročník: Jízda králů
8. ročník: 50. výročí úmrtí Maxe Švabinského - spojeno s návštěvou Muzea KM
9. ročník: 100 let od korunovace sochy Panny Marie na Hostýně - spojené
s návštěvou kostela a anketou. 420 let od narození J. A. Komenského - výuka
podle Komenského.

