
 
Výroční zpráva o činnosti školy  

v rámci  Sítě přidružených škol UNESCO v ČR 
za školní rok 2019/2020 

 
1. Kontaktní údaje: 
 
Název školy: Základní škola Zachar, Kroměříţ, příspěvková 

organizace 
Adresa: Albertova 4062, 767 01 Kroměříţ 
Telefon: 573 503 250, mob. 775 310 217 
E-mail: tajemnice@zszachar.cz, www.zszachar.cz 
Jméno ředitele: Mgr. Petra Fečková 
Jméno školního koordinátora: Mgr. Jana Bačková 
E-mail školního koordinátora: jana.backova@zszachar.cz 
Datum počátku členství v Síti: 1997 
 
 
2. Charakteristika školy: 
 
 

Základní škola Zachar, příspěvková organizace, je úplnou školou s 1. - 9. postupným 
ročníkem a nachází se na panelovém sídlišti v Kroměříţi, které zásobuje školu většinou ţáků.  
Jde o panelovou budovu s  pavilonem 21 tříd, 13 odborných pracoven, pavilonem 
tělovýchovným a školní jídelnou, jejíţ součástí je moderní sportovní areál a arboretum. 
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 třída s hracím koutkem, 
na II. stupni máme kmenové třídy a samostatné pracovny Fy, Př, CH, laboratoř CH, 
učebnu PC, multifunkční a projektovou učebnu s HV, 2 učebny AJ, pracovnu 
VV s keramickou dílnu, pracovní dílnu a učebnu pro Výchovu ke zdraví se 
cvičným bytem. Ke sportování ţáci vyuţívají 2 tělocvičny a sportovní areál 
s  fotbalovým hřištěm, sportovním oválem, dvěma tenisovými, dvěma volejbalovými kurty a 
hřištěm pro nohejbal, vše s umělým povrchem, basketbalovými koši, tenisovou stěnou, stoly 
na stolní tenis a dřevěnými prolézačkami pro menší děti.  
Materiální vybavení je dostatečné a na tvorbě mnoha pomůcek se podílí i sami ţáci.  
 
V době volna a přestávek ţáci mohou vyuţívat všech prostor školy, odpočinkové koutky 
na chodbách, učebnu PC, multifunkční učebnu, atria a tělocvičny vţdy po dohodě 
s vyučujícím. Je jim k dispozici automat na školní dotované mléko, dodáváme do tříd 
dotované ovoce do škol, nápoje a svačinky nabízíme ve školní jídelně. 
Pro veřejná vystoupení, výstavy prací ţáků a školní jarmarky škola pouţívá halu školy. 
 
Zdravé a příjemné klima školy vytváří společně žáci, učitelé i rodiče. Snaţíme se 
vytvořit pro všechny skupiny prostředí otevřené, prostředí důvěry a spolupráce. Pedagogičtí 
pracovníci vzájemně spolupracují na školních projektech a akcích, vedou ţáky k otevřené 
komunikaci. Schází se v případě nutnosti v úterý na organizačních poradách nebo kolegiích, 
pořádají společné akce i vzdělávací semináře. Problémy ţáků řeší třídní učitel na třídnických 
hodinách, snaţí se vést ţáky k odpovědnosti. Třídní kolektivy vyjíţdí na řadu exkurzí, 
osobnostní kurzy, vícedenní exkurze, pracují na projektech zaměřených na tvorbu kolektivu, 
týmu a respektování druhých. Rodiče mohou školu navštívit kdykoli po vzájemné dohodě 
s vyučujícím, v době konzultačních hodin a třídních schůzek (děti mají moţnost být přítomni 
při jednání rodiče a učitele), v týdnu otevřených dveří a v době akcí pro veřejnost (škola 
pořádá den otevřených dveří s dílnami pro děti i rodiče, besídky a jarmarky, zahradní 
slavnosti, netradiční vánoční třídní schůzky atd.).  Při škole pracuje také sdruţení rodičů 
Zachar - škola pro život, z. s., jehoţ základním cílem je vytvářet na sídlištní základní 
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škole a v jejím okolí podmínky k lepšímu vyţití dětí a k větší podpoře rozvoje jejich talentu 
ve všech oblastech. 
Na škole funguje Školní poradenské pracoviště - speciální pedagog, školní 
psycholog, metodik prevence a výchovný poradce, který je k dispozici dětem i 
rodičům. Velkou pozornost věnujeme integraci žáků se SVP. Na škole letos pracovalo 13 
asistentů pedagoga pro ţáky se SVP a část školního roku 2 asistenti pedagoga pro sociálně 
znevýhodněné ţáky hrazení z rozvojového programu MŠMT a Šablon. 
ŠPP koordinuje inkluzi ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ţáci na základě 
Doporučení ŠPZ (stanovení stupně PO) navštěvují hodiny pedagogické intervence, předmět 
speciálně-pedagogické péče, mají vypracovaný individuální vzdělávací plán nebo pracují 
s dopomocí asistenta pedagoga.  
 
Na škole také pracuje žákovský parlament, který má moţnost vznášet připomínky a 
náměty. Schází dle potřeby s ředitelkou školy. 
Se školou spolupracuje Školská rada. 
 
Od roku 2003-04 škola pracuje podle vlastního Školního vzdělávacího programu – 
„Škola pro život“, schváleného MŠMT ČR., zaměřeného na osobnost dítěte a rozvoj 
anglického jazyka. 
Dětem naší školy navíc nabízíme celou škálu mimoškolních aktivit, kroužků. 
Ţákům jsou nabízeny i nepovinné předměty - Sportovní aktivity, Rozvoj nadání, 
Logopedická péče, OSV. 
Naši ţáci mají moţnost vybrat si z řady volitelných předmětů podle svého zájmu.  
 
Naše škola je zapojena do několika dlouhodobých projektů v rámci „Klubu ekologické 
výchovy“, „Klubu mladých debrujárů“, ASP UNESCO.  Od roku 2001 jsme zapojeni 
do celonárodní sítě Škol podporující zdraví a všechny naše aktivity a snahy vedou ke 
zkvalitňování výuky a zlepšování prostředí školy. Od roku 2005 patříme do mezinárodní 
sítě Bezpečných škol jako první BŠ v ČR. V letošním roce jsme se stali Partnerskou školou 
British Council. 
 
Pořádáme kaţdoročně kulturně-historickou exkurzi do Prahy pro třídní kolektivy 8. 
ročníků, dále lyţařské výcviky, osobnostní kurzy pro žáky 6., 7. a 9. ročníku a řadu 
dalších akcí a exkurzí. 
 
Úzce spolupracujeme s obcí, Muzeem Kroměříţska. Organizujeme nebo se účastníme 
řady kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost (vánoční pásmo v Muzeu 
Kroměříţska, pro Klub seniorů, poskytujeme prostory a odborné učebny pro MC Klubíčko, 
spolupracujeme s Centrem pro seniory a zdravotně postiţenou mládeţ, klubem UNESCO, 
s Knihovnou Kroměříţska, pořádáme přehlídku školních divadelních souborů „Pohádková 
Kroměříţ“, školní reprezentační ples atd.). Dobrá je i úzká spolupráce s KPPP – pobočka 
Kroměříţ. 
 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
Počet žáků: 501 
Počet učitelů: 38  
 



3. Zvolená prioritní témata: 

 celosvětové občanství a kultura míru a nenásilí  
 udrţitelný rozvoj a udrţitelný ţivotní styl  
 mezikulturní učení, podpora kulturní rozmanitosti a kulturního dědictví  

 
 
4. Název dlouhodobého  mezioborového projektu: 
 
V rámci dlouhodobých projektů, do kterých je škola zapojena (Klub ekologické výchovy, Klub 
mladých debrujárů, ASP UNESCO, Škola podporující zdraví, Bezpečná škola), probíhá řada 
drobných i mezioborových projektů v rámci výuky. Ţádný nepřesahuje délku jednoho roku. 
Na některých pracují třídní kolektivy, nejméně jednou ročně jde o celoškolní téma, na kterém 
pracují namíchané skupiny ţáků. Vše se vzájemně prolíná. Nejlépe to odpovídá věkovému 
sloţení ZŠ. 
Na březen 2020 byl naplánován celoškolní projekt Komenský – Dílna lidskosti. Ten nebyl 
vzhledem k epidemiologické situaci a uzavření základních škol realizován. Jeho realizace byla 
přesunuta na školního roku 2020/2021. 
  
 
5. Plnění dlouhodobého  mezioborového projektu  v příslušném školním roce 
(tzv. projektové aktivity):  
 
 
V příslušném školním roce 2019/2020 neprobíhal, ani nebyl zahájen ţádný mezioborový 
projekt. 
  
 
 
6. Akce konané v rámci Týdne škol UNESCO v příslušném školním roce: 
 
 

Celoškolní projekt „Pomáháme“. Třídní kolektivy spolu se svými pedagogy vymyslely 

v adventním čase nejrůznější způsoby pomoci jiným, obdarovat je humanitárními sbírkami, 

dárečky, přinést radost pěveckým vystoupením, společně stráveným časem při vnitřních 

aktivitách nebo společným pečením a zdobením cukroví. Projekt vyţadoval navázání uţší 

spolupráce s Odborem sociálních péče města Kroměříţ a velkým mnoţstvím kroměříţských 

organizací – Charita, Adra, MC Klubíčko, Sociální rehabilitace Kroměříţ, kluby seniorů, 

Domov se zvláštním reţimem Strom ţivota, Nemocnice Kroměříţ. Třídy prvního stupně se 

zapojily i do projektu Krabice do bot. Celý projekt vyústil v konferenci, na které zástupci tříd 

své aktivity prezentovali a následně ve svých třídách předali informace o aktivitách ostatních 

tříd školy. Všechny ţáky i pedagogy projekt obohatil, úzce propojil a v předvánočním čase 

všem přinesl příjemný pocit ze sdílené radosti. Příprava projektu probíhala převáţně ve 

výuce, samotná realizace pak ve volném čase ţáků a pedagogů. 

 

Celoškolní projekt „Komenský – Dílna lidskosti“ byl z března 2020 vzhledem 

k epidemiologickým opatřením přesunut na podzim 2020. 

 

Plánovaná Zahradní slavnost (společné odpoledne ţáků, rodičů a pedagogů) byla 

vzhledem k epidemiologickým opatřením zrušena. 

 



7. Mezinárodní dny OSN slavené na škole (Mezinárodní den žen, lidských práv, 
Země, studentů, apod.) v příslušném školním roce: 
 
 

Mezinárodní den památky obětí holocaustu (projekt Holocaust, 9. ročníky), Světový den 

poezie (recitační soutěţ Svátek poezie), Světový den vody (projekt Sucho, 9. ročníky), 

Mezinárodní den Země (aktivity školní druţiny Sluníčko), Mezinárodní den rodiny (zahradní 

slavnosti), Mezinárodní den dětí (školní olympiáda) 

 

Projekty a aktivity jsou převáţně součásti výuky.  

 

 
 
8. Účast v soutěžích/projektech určených přidruženým školám UNESCO 
v příslušném školním roce: 
 
 

Ve školním roce 2019/2020 jsme se nezúčastnili ţádné soutěţe ani projektu určených 

přidruţeným školám Unesco. 

 

 
 
9. Společné otázky k aktivitám 5-8 (odpovědi na tyto otázky je možné také 
zahrnout přímo do odpovědí u jednotlivých aktivit výše): 

 
 
 

Odpovědi zahrnuty do textů o aktivitách, výše. 

 

 
10. Užití loga člena Sítě, příp. zveřejnění informací o členství v Síti (v prostorách 
školy, na webových stránkách,…): 
 
 
Logo člena Sítě umístěno na vstupních prosklených dveřích školy, na webových stránkách 
školy, na všech úředních dokumentech. 
 
 
 
11. Spolupráce se zahraničními partnery: 
 
 
Ve školním roce 2019/2020 neproběhla. 
 
 
12. Spolupráce s dalšími partnery (nevládními organizacemi, státní správou a 
samosprávou, odbornými institucemi a organizacemi): 
 
 

Při projektu „Pomáháme“ jsme navázali úzkou spolupráci s Odborem sociální péče města 

Kroměříţe, Nemocnicí Kroměříţ, MC Klubíčko, Sociální rehabilitací Strom ţivota, kluby 

seniorů, domy seniorů, pečovatelskými domy, charitou atd. 



 

Úzce spolupracujeme s obcí, Muzeem Kroměříţska. Organizujeme nebo se účastníme řady 
kulturních a sportovních akcí pro širokou veřejnost (vánoční pásmo v Muzeu Kroměříţska, 
pro Klub seniorů, pořádáme akce společně s MC Klubíčko, spolupracujeme s Centrem pro 
seniory a zdravotně postiţenou mládeţ, klubem UNESCO, s Knihovnou Kroměříţska, 
pořádáme přehlídku školních divadelních souborů „Pohádková Kroměříž“, 
školní reprezentační ples atd.).  
 

 
 
13. Hodnocení dopadu na studenty, učitele, rodiče a širší komunitu: 
 
 
Multikulturní projekty naší školy učí ţáky a ţákyně připravovat se na ty aspekty společnosti, 
které souvisejí s kulturní a sociální rozmanitostí. Při celoškolních projektech jsou ţáci vedeni 
ke spolupráci bez ohledu na věk, kulturu či sociální prostředí, ze kterého pochází. Vzhledem 
k tomu, ţe pracují ve smíšených skupinách (vedeni učiteli a ţáky 9. ročníků), jsou nenásilnou 
formou vedeni ke spolupráci, komunikaci, vzájemné pomoci a následnému dělení aktivit dle 
svých schopností, vyhledávání, třídění a předávání získaných informací. Tento způsob, jak 
ţáky vést k toleranci, kulturnosti, vzájemné úctě a umírněnosti, oceňují stále více rodiče 
ţáků, ale i široká veřejnost. 
V rámci školy dochází takto organizovanými projekty ke stále uţšímu propojení mezi ţáky 1. 
a 2. stupně, stejnou měrou oceňují vzájemnou spolupráci i učitelé. 
Ověřili jsme si, že takto zvolená forma výuky je pro žáky i učitele příjemnější a v mnoha 

případech i efektivnější. Nejdůležitější je ale stmelovací prvek takovýchto projektů. 
 
 
 
14. Předpokládaný výhled do budoucna: 
 
 
Pokračování v projektech Zdravá škola, Klub ekologické výchovy, Bezpečná škola, škola 
ASPnet, Klub mladých debrujárů, Partnerská škola British Council. 
Pokračování a rozvíjení uvedených aktivit a projektů. 
Hledání finanční podpory z grantů. 
Účast v projektovém týdnu UNESCO, konferenci a dalších aktivitách. 
 
Pro školní rok 2020/2021 plánujeme celoškolní projekt spojený s obnovou učebny v přírodě 
a rozšířením arboreta (stoly a lavice, bylinková zahrádka, hmyzí hotely), na který škola 
získala grant od Národního fondu ţivotního prostředí na jaře 2020. 
 
 
 
V Kroměříţi dne 27. listopadu 2020 
 
Vypracoval: Mgr. Jana Bačková 
 
Schválil: Mgr. Petra Fečková 


