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Charakteristika školy:  

Základní škola Zachar se nachází na sídlišti v Kroměříţi, školu ale navštěvují i ţáci z jiných částí 

města a okolních vesnic.  

Prostory školy jsou příjemné, estetické, světlé a čisté. Na vzhledu školy se podílí ve velké míře 

ţáci a učitelé. Škola má novou barevnou fasádu. Prostory pro výuku jsou dostatečné, na I. stupni 

je to vţdy třída s odpočinkovým koutkem, vyuţívaným pro ranní kruhy nebo dílny čtení. II. 

stupeň disponuje kmenovými třídami a odbornými pracovnami Fy, Př, CH, chemickou 

laboratoří, učebnou PC, multifunkční a projektovou učebnou, 2 jazykovými učebnami, 

pracovnou Vv s keramickou dílnou, učebnou Hv se zázemím pro dramatickou výchovu, 

pracovní dílnou, cvičným bytem a učebnou pro předmět Výchova ke zdraví. Pro sport ţáci 

vyuţívají 2 tělocvičen a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, sportovním oválem, dvěma 

tenisovými kurty a dvěma volejbalovými a nohejbalovým hřištěm, 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 byl zaveden předmět 

Etická výchova. Důraz se klade na výběr volitelných předmětů. Jiţ šestý 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, od června 2016 obnoven ţákovský 

parlament…)  

- 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…)  

Adresa: Albertova 4062, 

767 01 Kroměříţ  

Tel.: 573 503 252  

         



Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

A. Konkrétní akce:  

° Dva velké celoškolní projekty - Bezpečí – podzim 2015 (přílohy)  

     -Tibet – jaro 2016 (příloha)  

-Den úcty ke stáří 

° Osobnostní kurzy pro 6. a 9. r.  

° Předmětové projekty – Středověká Kroměříţ, Baroko v Kroměříţi, Archív - Kroměříţ za 

světových válek, Světová náboţenství, ročníkový projekt 9. ročníků Holocaust, Brdo - 2. r., 

pomoc hendikepovaným – třídní projekt „Světluška“, Francouzský den pro 4. a 5. ročník - 

spolupráce s MC Klubíčko, Den evropských jazyků, národní tradice (ruské, německé)  

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

° Kulturní akce - divadla, koncerty, výstavy, besedy s pamětníky a seniory, besedy v knihovně, 

Vánoce - betlémy v Muzeu, Velikonoce v Muzeu, Vynášení Morany (zvyky a tradice), pasování 

prvňáčků na čtenáře, projekt Deváťáci pro prvňáčky, Vánoční program pro seniory (Domov 

důchodců Kroměříţ Váţany) – 6. ročník  

° Organizace okresní přehlídky divadelních souborů Pohádková Kroměříţ  

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

Praha, Krems 

° Exkurze - Květná a Podzámecká zahrada, Arcibiskupský zámek, historické procházky  

- kostely, náměstí a kroměříţští rodáci, Muzeum KM - Max Švabinský – 3. ročník, 6. ročník, 

Historická vodárna a mincovna – 8. ročník 

 Vědecké výukové centrum MU Brno „BIOSKOP“ – fyzikální praktikum, Archeoskanzen + Ţivá 

voda Modrá – 6. ročníky 

° Exkurze do Prahy 8. ročník, Vídeň 5. ročník, Krems (druţební město) 8. ročník  

° Ţákovská konference KEV – 2 ţáci 8. ročníku  

° Charitativní Tříkrálová sbírka, 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 - umoţnit 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  

 

  

 

Vypracoval: Mgr. Jana Bačková jana.backova@zszachar.cz 

Koordinátorka aktivit ASPnet 

 

 



 

„Bezpečí 2015“ 
 

Celoškolní podzimní projekt zaměřený hlavně na bezpečí ve škole, ale i jinde.  

1. třídy měl projekt zaměřený hlavně na pravidla ve třídě, a jak se v bezpečí 

odráží. Spolupracovaly se žáky 9. ročníku. 

2. a 3. ročníky se již více zaměřily na bezpečí celkové a hlavně ve škole. 

U 4. a 5. ročníků se problematika rozšířila i na používání ICT. 

Na II. stupni vzniklo několik stanovišť, kde se střídaly skupiny tříd po 25 

minutách. 

Témata: První pomoc u nehody a jinde 

                Bezpečný internet 

                Kyberšikana 

                Nebezpeční (zlí) lidé 

                Nebezpečné situace 

                Bezpečná škola a okolí 

                Nástrahy přírody 

                Sebeobrana 

 

 

 

 



 

CELOŠKOLNÍ JARNÍ 

PROJEKT 

TIBET 
Ve dnech 29. února a 1. března 2016 proběhla 

celoškolní akce spojená s mezinárodní akcí "Vlajka pro 

Tibet", ke které se naše škola letos 10. 3. 2016 připojila. 

Ţáci celé školy se prostřídali na besedě o Tibetu, 

ochutnali čaj s mlékem, vyzkoušeli si tibetský tanec a 

kaligrafii s rodilým Tibeťanem. Další činností 

navazovali potom ve třídách se svými vyučujícími. 

Vyráběli mandaly, vlaječky, plakáty, četli si tibetské 

pohádky a deváťáci viděli i film Sedm let v Tibetu. 

 



DEN  ÚCTY KE  STÁŘÍ 

„Stupeň úcty ke stáří udává stupeň ušlechtilosti a pravé ceny u všech národů a 

kultur.“  

Tento krásný citát pronesl Ladislav Klíma (1878 – 1928), český filozof a 

romanopisec, v době, kdy ještě nebyl 6. duben vyhlášen Dnem úcty ke stáří. Přesto 

v něm nalezneme mnoho pravdy a moudrosti. ZŠ Zachar v Kroměříži se do oslav 

tohoto dne zapojila hned několikrát. 

Naši prvňáčci se těšili na den, kdy jim do školy přijdou přečíst pohádky a příběhy 

jejich babičky, povyprávět si s nimi a prostřednictvím četby spolu zažít něco 

výjimečného a krásného. Než se tito malí žáčci sami naučí číst, je četba s babičkou 

nebo dědečkem tím nejhezčím okamžikem, který spolu mohou zažít. 

Těm o trochu starším, tedy žákům 3. a 4. ročníků, četli lidé z Centra pro seniory 

Zachar příběhy, které měli dříve rádi. Představili hlavní hrdiny knihy, přečetli několik 

ukázek s otázkami z četby a vůbec vytvořili velmi příjemnou atmosféru mezi dětmi. 

Na základě těchto přečtených textů žáci nakreslili obrázky, ze kterých si Centrum pro 

seniory Zachar vytvořilo výstavku dětských prací a výzdobu chodby. 

Další velice zdařilou spolupráci mezi dětmi a seniory si užili žáci 6. ročníku, kteří měli 

možnost podívat se na dílničku rukodělných prací v Centru pro seniory Zachar, kde si 

mohli spoustu věcí sami vyzkoušet. Některé děti například poprvé viděly techniku 

drhání, paličkování nebo i netradiční výtvarné techniky, které nám zručné ženy 

předvedly. 

Přímo v Den úcty ke stáří, tedy 6. dubna, si sboreček ZŠ Zachar společně zazpíval 

se sborem seniorů a harmonikářem. 

Naše škola se spolupráci se seniory věnuje již dávno. Například loni v adventním 

čase žáci 6. B třídy rozhodli, že zpříjemní pobyt obyvatelům Domova pro seniory ve 

Vážanech tím, že jim připravili krátké pásmo vánočních koled a básní, upekli 

perníčky a předali malé dárečky, které samy vyrobili. Celá návštěva se velmi vydařila 

a vykouzlila úsměvy jak na tvářích dětí, tak i seniorů. U některých starých lidí se 

objevily i slzy dojetí. (zapsala L. Nesvadbová) 

 

 


