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Jméno školy: Základní škola Zachar, Kroměříţ, příspěvková organizace  

 
 

 

ředitelka školy: Mgr. Petra Fečková                                                      Email: reditelka@seznam.cz 
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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 F, P, 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 tělocvičny a sportovní areál s fotbalovým hřištěm, sportovním oválem, 

dvěma tenisovými kurty, 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 - Den otců (květen 2018), zaměřený na vztahy     

                       v rodině 

Putování po „osmičkách“ (červen 2018), v rámci týdne škol 

Unesco - Osudové osmičky  

 

 

° 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 okresu 

Kroměříţ, Paměť národa – hrdinové 2. sv. války, Světová náboţenství, 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 (dobrovolníci z řad rodičů)  

 

 

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

Vánoce - betlémy v Muzeu, Velikonoce v Muzeu, pasování prvňáčků na čtenáře, projekt Deváťáci 

pro prvňáčky, sponzorování léčby dětských pacientů, organizace okresní přehlídky divadelních 

souborů Pohádková Kroměříţ, zvyky a tradice (Martinovo poselství, školní Mikuláš, Lucky, Ten 

vánoční čas, Masopust, fašank, Vynášení Morany) – druţina Sluníčko, Vánoční jarmark a besídka 

pro rodiče, společná vánoční schůzka dětí, rodičů a učitelů – dílničky 

 

 

° Zájezdy - Planetárium Brno, Hostýn, Bystřice pod Hostýnem, Rymice – lidové stavby, skanzen, 

Osvětim + Březinka, Olomouc, Praha, Krems, Bratislava 

duben 2018 – poznávací zájezd do Velké Británie 



° 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, Den Země (druţina Sluníčko), sbírka Šťastný pes 

(propojení základních škol) – ţákovský parlament 

 

 

 

 B. Dlouhodobé projekty:  

 

° Bezpečná škola, Zdravá škola, KEV, Klub mladých debrujárů, ASP UNESCO, Žákovský 

parlament  
spoustu akcí a aktivit, exkurzí, péče o arboretum, recyklace - recyklohraní, Osobnostní  

kurzy, výpravy za sněhem, besedy, Olympiáda Bezpečné jízdy, branné dny tematicky  

zaměřené, sběr papíru - celá škola, projekty celoškolní, ročníkové i předmětové, školní časopis   

 

° 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 2019 – oslavy 25. výročí školy – celoškolní projekt Srdce na dlani, 

věnovaný rodině 

 

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

škola ASPnet, Klub mladých debrujárů, Ţákovský parlament    

 

° Pokračování a rozvíjení uvedených aktivit a projektů  

 

° Hledání finanční podpory z grantů  

 

° Účast v projektovém týdnu UNESCO, konferenci a dalších aktivitách  

 

 

 

 

V Kroměříţi dne 5. prosince 2018 

  

 

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

Koordinátorka aktivit ASPnet 



 

 

22. května proběhl celoškolní jarní projekt ke Dni otců s následnou odpolední zahradní 

slavností. 

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

„tatínek, dědeček, strýc, bratr…“, vytvořili portréty, starší žáci kreslili barvy svých vzorů 

a vyráběli dárečky. 

 

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

V průběhu akce vystoupení na pódiu 16,15 hod. 
 4.A – Hudební mix pro tatínky 

 3.A + 7.B – What will we do with drunken sailor 

 6.A – Vinaři 

 ŠD – Vystoupení tanečního kroužku   

 zpěvačky 2. stupeň - Šaman 

 9.B + Rosalie Kováčová – Behind blue eyes 

 pěvecký kroužek, sólo Adéla Roubalíková 

 7.A – Superhero 
 

 
Zlatým hřebem bude fotbalové utkání mezi tatínky, strýčky, dědečky, bratry 
…a učiteli se žáky 17,15 hod. 

 Nástup hráčů a vystoupení mažoretek – Adélka a Domča Kováčovy 

 Utkání, závěr dle chuti a počtu hráčů 
 

 
 
 
 
Připravili jsme pro vás řadu stánků, kde si můžete něco vyrobit, vyzkoušet, nebo se pobavit v průběhu 
celého odpoledne 16,00 – 17,30 hod. 

 
 

 Střelba ze vzduchovky a plynové pistole 

 Stolní fotbal 

 Debrujárská střelnice 

 Miř a tref 

 Stolní fotbálek 

 Bingo 

 Ekopiškvorky  

 Zatloukání hřebíků 

 Namaž si svůj chleba 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

Ve fotokoutku Vás vyfotíme  a můžete se podívat na vystavený vůz Škoda Karoq. 
 

Nezapomeňte si vyzvednout dáreček a můžete se zastavit i na občerstvení.



PUTOVÁNÍ PO „OSMIČKÁCH“ 
                Celoškolní projekt 1. 6. 2018 

 

 1. – 2. ročník – vlastní témata po třídách 

                                     

 3. – 9. ročník, namíchané skupiny po 15 žácích vede jeden proškolený deváťák, 

každý vyučující má k ruce jednoho osmáka na pomoc (zkušenost – učí se tím) 

 10 témat, 20 stanovišť po 20 minutách = 5 vyučovacích hodin (přesuny 5 minut)  

 

    

 

Téma   Vyuč. 
Číslo st. 

Pomocník Místo Vyuč. 
Číslo st. 

Pomocník Místo 

Rok 1848  
Kroměřížský říšský sněm, 
zámek, UNESCO 

VYK     20  5.B FAJ       8  ŠD 
NAV 

Rok 1918 NES     14  8.B ZLA       4  3.A 

Rok 1938  ŠTE      18  7.A KOS      6  AJ2 

Rok 1968 BAČ     16  6.B ŠEN    10  4.B 

Osmičky v hudbě BAR     17  MF KOU     7  4.A 

Osmičky ve fyzice a 
matematice 

TRN     19  FY KOL      5  9.B+A
J1 

Osmičky ve výtvarném 
umění 

OVE    15  3.B 
 

HON     9 
 

 VV 

Osmičky ve sportu 
 
 

ŠER     11  
ZAP       12 
URU    13 

 hřiště MIK      1 
POL      2 
KAL      3 

 hřiště 


