
 

 

Zpráva o činnosti školy v rámci sítě ASPnet 

 

2016 – 2017 

 
Jméno školy: Základní škola Zachar, Kroměříţ, příspěvková organizace  

 
 

 

ředitelka školy: Mgr. Petra Fečková                                                      Email: reditelka@seznam.cz 

koordinátorka: Mgr. Jana Bačková                                             Email: jana.backova@zszachar.cz 

 
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.  

 

 

 

Adresa: Albertova 4062, 

767 01 Kroměříţ  

Tel.: 573 503 252  

         



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…)  

 

 

Dlouhodobý interdisciplinární projekt v rámci ASPnet vzhledem k tomu, ţe jsme základní 

škola a ţáci v jednotlivých ročnících i jejich úroveň se v průběhu školního roku mění, nemáme. 

V souladu se ŠVP máme ale v ročnících pravidelné dílčí, někdy na sebe navazující 

mezipředmětové projekty. 

 

 

Aktivity vztahující se k ASPnet za uplynulé období: 

 

A. Konkrétní akce:  

° Dva velké celoškolní projekty:  Srdce na dlani (květen 2017), zaměřený na vztahy v rodině 

          Kulturní dědictví Kroměříže (udrţitelný rozvoj) – celoškolní 

projekt 

 

° Osobnostní kurzy pro 6.,7.  a 9. ročníky  

 

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

světových válek, Biskupští manové - Třicetiletá válka a Švédové v Kroměříţi, Kroměříţ 19.století 

a první spolky, Paměť národa – hrdinové 2.sv.války,  Světová náboţenství, ročníkový projekt 9. 

ročníků Holocaust, pomoc hendikepovaným – třídní projekt „Světluška“, Spolupráce s Klubem 

neslyšících (2. stupeň), 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, skupiny Biskupští manové, 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, sponzorování léčby dětských pacientů 

(výtěţek školního divadelního představení)   

° Organizace okresní přehlídky divadelních souborů Pohádková Kroměříţ  

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

Praha, Krems, Bratislava 

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

- 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, Žákovský 

parlament, školní časopis -  

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:  

Konkrétní akce na rok 2018: Celoškolní olympiáda jako svátek sportu na Den dětí 

 

° Pokračování v projektech Zdravá škola, Klub ekologické výchovy, Bezpečná škola,  

škola ASPnet, Klub mladých debrujárů, Ţákovský parlament, Školní časopis   

° Pokračování a rozvíjení uvedených aktivit a projektů  

° Hledání finanční podpory z grantů  

° Účast v projektovém týdnu UNESCO, konferenci a dalších aktivitách  

 

 

 

 

 

V Kroměříţi dne 20. prosince 2017 

 

 

  

 

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

Koordinátorka aktivit ASPnet 

 

 

 

 

  



9. května proběhl celoškolní jarní projekt ke Dni matek s následnou odpolední zahradní 

slavností. 

Po ranním školním hlášení žáci ve svých třídách s třídními učiteli pracovali na tématu 

„maminka“, vytvořili portréty maminek, starší žáci kreslili barvy své maminky, vyráběli 

dárečky. 

V 16:oo hodin začal odpolední program – zahradní slavnost.  
 

16:00 - výdej balónků v krčku oproti ţetonům  
 

V průběhu akce vystoupení na pódiu  
 16,00 - 16,30 hod. 

 1.D - Písnička pro mámu a tátu, Muzikantská rodina 

 5.A -  Motýl 

 Taneční vystoupení vícemistrů ČR - David Červenák a Julie Stoklasová (lat. americké tance) 

 Ţáci z Rozvoje dovedností - Maminčin perník, Holki   

 16,30 - 16,45 hod.   

 Taneční krouţek ŠD - Vaříme čokoládu 

 3.A - hudební pásmo Školní den 

 16,45 - 17,00 hod. 

 Módní show v podání ţáků a rodičů 5.A třídy (společ. šaty zapůjčil svatební salon Juliana) 

 17,00 - 17,30 hod. 

 Pěvecký krouţek - Jazzový kánon, Summertime, Moje matematika 

 6.A - Sofia (el. kytara, bicí, zpěv) 

 6.B - Naštěstí (kytara, zpěv) 

 7.A - Happy (karaoke) 

 7.B - Ill Think of You (kelímky, zpěv) 

 8.B - Listen to your heart (karaoke) 

 6.A - Láska je tu s nami (el. kytara, bicí, bonga, zpěv) 
 

Prohlídka vystavených obrázků „Maminko najdi se.“ 
 

Stánky  Zdobení perníčků 
Kolo štěstí 
Ulov kytku pro maminku 
Miř a tref 
Stolní fotbal 
Srdíčkové balancování 
Srdíčkové hlavolamy a poznej svoji maminku  
Barvení na sklo 
Focení 
Mini aerobic 
Zápichy do květináče 

 

Vyzvednutí dárečků, občerstvení 
 
17.30 - závěrečné společné vypouštění balonků s přáním na odpočítání ze středového kruhu našeho hřiště  



DĚDICTVÍ KROMĚŘÍŽE 

celoškolní projekt  

 

V rámci Týdne škol Unesco proběhl na ZŠ Zachar celoškolní projektový týden napříč všemi 

ročníky i sborovnou zaměřený tematicky na podporu udržitelného rozvoje. 

Garanty projektu se tentokrát stali ţáci 9. ročníků, jako nositelé myšlenky na soustavné 

zlepšování kvality vzdělávání a posilování občanství v budoucích generacích. 

Projektovému týdnu předcházelo: 

1. Pedagogický sbor absolvoval netradiční prohlídku Arcibiskupského zámku a přilehlé 

Podzámecké zahrady (památky Unesco) 

2. Ţáci 9. ročníků měli za úkol přiblíţit památky města svým mladším spoluţákům tak, aby u 

nich vyvolali zájem o kulturní dědictví Kroměříţe, o které je potřeba pečovat. Vytvořili 3 

pracovní týmy. 

První, nejakčnější, tým (v rámci celoročního projektu Deváťáci s prváky) dostal za úkol 

Květnou zahradu. Čekalo je zjišťování informací, zpracování, vymýšlení aktivit zábavných i 

poučných, odpolední návštěvy a procházky zahradou, rozdělení si rolí komentátorů. 

Druhý, nejodváţnější, tým tvořili dobrovolníci na průvodce zámkem. Nejprve dostali 

k nastudování sylabus, následně je čekala soukromá prohlídka, na kterou uţ museli přijít 

připraveni (rozdělené role, sestavené a naučené texty, případné dotazy na paní průvodkyni). 

Třetí tým absolvoval nejprve komentovanou prohlídku členky historické skupiny Biskupští 

manové. Poté i oni pracovali na svých textech, kontrolních otázkách a aktivitách pro skupiny 

mladších spoluţáků.  

 

Projektový týden: 

V průběhu týdne ţáci naší školy absolvovali komentované prohlídky Arcibiskupského zámku 

Kroměříţ, města a Květné zahrady. Aktivity deváťáků byly vedeny tak, abychom v mladších 

spoluţácích vzbudili o památky města zájem. Aby si nenásilnou formou uvědomili, ţe nejen 

stavební památky, ale i příroda je dědictvím občanů našeho města. Sami deváťáci během 

projektu začali pracovat se zodpovědností své generace za hodnoty, které zanechaly městu 



generace starší. Zjistili, ţe pro další rozvoj je potřeba nejen znát historii regionu, ale hlavně 

věnovat pozornost jeho udrţování a péči o něj.    



 


