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Charakteristika školy:  

Základní škola Zachar se nachází na sídlišti v Kroměříţi, do školy ale dojíţdí i ţáci z jiných částí 

města a okolních vesnic.  

Škola má krásné, světlé, čisté a estetické prostory. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře ţáci a 

učitelé. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na I. stupni je to vţdy 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 ţáci vyuţívají 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 

ţivot“, 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. Jiţ pátý rok se zaměřujeme i na 

podporu anglického jazyka. Velká pozornost je věnována integraci ţáků SVPU a nadaných.  

Přidruţenou 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 dodrţování lidských práv (etická výchova, výchova ke zdraví, výchova k občanství, 

osobnostní proţitkové kurzy, projekty zakotvené ve ŠVP…)  

 

- výchova k ochraně ţivotního prostředí (posílené hod. dotace, KEV, Klub mladých  

debrujárů, projekty zakotvené ve ŠVP…)  

 

- výchova k ochraně kulturního dědictví (projekty zakotvené ve ŠVP…)  



Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 
A. Konkrétní akce:  

° Dva velké celoškolní projekty - Dilo, Deštný prales – podzim 2014 (přílohy)  

     - Světlo – jaro 2015 (příloha)  

° Osobnostní kurzy pro 6. a 9. r.  

° Předmětové projekty – Baroko v Kroměříţi - 7. r., Archív (středověká Kroměříţ, Rok 1848 

v Kroměříţi, Kroměříţ za světových válek), Brdo - 2. r., Historie Kroměříţe – pečeť, pečetidlo, 

městská brána - 7.r., pomoc hendikepovaným – třídní projekt „Světluška“, Francouzský den pro 4. 

a 5. ročník - spolupráce s MC Klubíčko  

° Přednášky Centra zdraví SZŠ, ČČK, Policie ČR, o domácích zvířatech  

° Kulturní akce - divadla, koncerty, výstavy, besedy v knihovně, Vánoce - betlémy v Muzeu,  

Velikonoce v Muzeu, pasování prváčků  

° Organizace okresní přehlídky divadelních souborů Pohádková Kroměříţ  

° Zájezdy - Planetárium Brno, Hostýn, Bystřice pod Hostýnem Osvětim + Březinka  

v rámci ročníkového projektu Holocaust - 9. ročník 

° Exkurze do Květné a podzámecké zahrady, Arcibiskupský zámek, historické procházky  

- kostely, náměstí a kroměříţští rodáci - 3. a 7. ročník, Muzeum KM - Max Švabinský,  

Pravěk - 6. ročník, Vědecké výukové centrum MU Brno „BIOSKOP“ – fyzikální prakt., 

Archeoskanzen + Ţivá voda Modrá – 6., 7. ročníky, Antrophos Brno – 6., 7. ročníky 

° Exkurze do Prahy 8. ročník, Vídeň 5. ročník, Bratislava 7. ročník  

° Ţákovská konference KEV – 2 ţáci 8. ročníku  

° Charitativní Běh pro Gambii – kola pro Afriku, Běh naděje 

 

 B. Dlouhodobé projekty:  

° Bezpečná škola, Zdravá škola, KEV, Klub mladých debrujárů, 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 – zřízení hrazeno z grantu ESF, zaměřený na pomoc ţákům se  

Speciálními vzdělávacími potřebami  

° Rozvojové programy - umoţnil pomoc ţákům ze sociálně znevýhodněného prostředí  

 

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 Kroměříţi dne 21. 12. 2015  
 

Vypracoval: Mgr. Jana Bačková 

Koordinátorka aktivit ASPnet 

 

 

 

 

 



     

 

 
 

 

 

 

 

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT 

„DILO“ 

pro I. stupeň 

 
6. - 8. 10. 2014 - besedy s překladatelkou 

knihy 

 

Další týden - dvoudenní projekt 

k přátelství, podmořskému světu,  

ochraně delfínů 

 



     

 

 
 

 

 

 

 

 

CELOŠKOLNÍ PROJEKT 

 

„PŘÍRODA JE VÍC,  

NEŢ ČLOVĚK“ 
pro II. stupeň 

 

13.11. 2014 - besedy se zástupci 

Občanského sdruţení Prales dětem 
 

14.11. 2014 – celodenní projekt tematicky 

zaměřený na záchranu deštných pralesů  

s následným zakoupením 2 arů pralesa 

 

 

 

 

 

 

 



 

Celoškolní projekt 

„Mezinárodní rok světla“ 

 

během školního roku se žáci celé školy tématu věnovali ve vyučovacích 

hodinách napříč předměty 

 

 

zatmění Slunce 

výroba slunečních hodin 

 

 

 

zakreslování 

stínu 

světlo v přírodě 

fluorescence 

krasohled 

 

stínové divadlo 

Světluška 

Betlémské světlo 

Husovy stopy 

osvícenství 

 


