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5.kapitola: Školství v Morkovicích ve školním roce 2006-2007 

Základní škola Morkovice 

 
Škola má své vlastní, velmi podrobné, internetové stránky www.zsmorkovice.cz., na nichž 
zveřejňuje nejdůležitější informace o škole, o aktuálním dění ve škole a o školních akcích. 
Ve školním roce byly tyto stránky 70x aktualizovány, tj. v průměru 7 aktualizací za měsíc. 
Škola také komunikuje s rodičovskou i širokou veřejností prostřednictvím elektronické 
pošty : škola@zsmorkovice. cz. 
 
Údaje o pracovnících školy: 
Pedagogický sbor - 33 členů  
11 vyučujících prvního stupně 
18 vyučujících druhého stupně 
1 vyučující speciální třídy 
2 vychovatelky školní družiny 
1 asistentka pedagoga 
 
8 správních zaměstnanců  
1 školník 
5 uklízeček 
2 ekonomický úsek 
 
Školní kuchyně : 8 zaměstnanců: 
1 vedoucí školní jídelny 
1 vedoucí kuchařka 
6 kuchařek 
 
 
Údaje o žácích. 
Školu navštěvovalo celkem 417 žáků, tento počet se však během školního roku mění. Stav 
dle jednotlivých obcí: 
Morkovice 225 Slížany 29 Skavsko 2 Vlčí Doly 1 
Pančocha 2 Uhřice 20 Pornice 16 Pačlavice 30 
Lhota 21 Tištín 1 Prasklice 14 Koválovice 10 
Osíčany 4 Počenice 9 Tetětice 6 Dřínov 7 
Věžky 8 Brno 1 Hoštice 1 Zlobice 2 
 
 
Nabídka volitelných a nepovinných předmětů: 
Volitelné předměty 
7 ročník Informatika 2h 
 Domácnost 2h 
 Německý jazyk 2h 
   
8.ročník Informatika 3h 
 Sportovní hry 2h 
 Seminář z přírodovědných předmětů 1h 
 Domácnost 2h 
   
9.ročník Cvičení z matematiky 2h 
 Cvičení z jazyka českého 2h 
 Domácnost 2h 
 
Nepovinné předměty 
 Náboženství 3h 
 Informatika 1h 

 
 

http://www.zsmorkovice.cz./
mailto:škola@zsmorkovice
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Celkový prospěch žáků 
Ročník Počet žáků  Prospělo 

s vyznamen. 
Prospělo Neprospělo Slovní 

hodnocení 
1. 45 42 2 1 1 
2. 34 33 1 - - 
3. 45 37 8 - 1 
4. 37 27 10 - - 
5. 47 24 22 1 3 

celkem 
1.stupeň 

208 163 43 2 5 

6. 49 21 27 1 - 
7. 54 23 30 1 1 
8. 66 28 36 2 1 
9. 61 14 47 - - 

Celkem 
2.stupeň 

230 86 140 4 2 

Spec.třída 7 2 5 - - 
Škola celkem 445 251 188 6 7 

 
62 žákům byla udělena pochvala. 
8 žákům napomenutí třídního učitele, 9 žákům důtka třídního učitele, 4 žákům důtka 
ředitele školy. 
4 žákům byla udělena dvojka z chování a 1 žáku trojka z chování. 

 
zápis dětí do první třídy 

Počty žáků přijatých ke studiu na středních školách 
Gymnázium SOŠ včetně 

konzerv. a 6 r. 
SOU, U OU 

Prakt. škola 

8 leté 6 leté 4 leté Přihl.-přijato Přihl.-přijato Přihl.-přijato 

přihláš. přijati přihláš Přijati Přihláš. Přijati 
35 - 36 17 - 17 1 – 1 1 1 3 1 9 8 

 
Škola měla v nabídce celkem 14 zájmových kroužků. 
Žáci se také aktivně zapojili do různých sportovních aktivit, soutěží a turnajů. Např. Běh 
Emila Zátopka-100 žáků, Šikula Cup - soutěž ve skákání přes švihadlo-80 žáků, Turnaj 
v tenise….. 
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Mezi výchovně vzdělávací aktivity, prezentace školy na veřejnosti a tradiční akce mohu 
zařadit např. sběr papíru, DOREMI, Dětskou olympiádu, Noc s Andersenem a mnoho 
dalších. 
Škola aktivně spolupracuje s MěÚ Morkovice- Slížany, s MŠ Morkovice, MŠ Pornice, ZŠ 
Počenice, s Policií ČR a dalšími subjekty. 

Mateřská škola Morkovice - školní rok 2006-2007 

V tomto školním roce bylo zapsáno 83 dětí, 27 jich bylo ve sluníčkách, 28 v pastelkách a 
28 v notičkách. Paní učitelku L.Krajčovou vystřídal 19.3.2007 pan učitel Musil M. 
Školní vzdělávací program s názvem „Díváme se kolem sebe“ pokračoval druhým rokem v 
6 zpracovaných okruzích : 1-Nahlížíme do školky, 2-Jen si děti všimněte, 3-Oči plné 
překvapení, 4-Co nám pohled prozradí, 5-Aby oči nebolely, 6-Díváme se jaké je to u nás. 
Paní učitelky se snažily zejména o rozvoj smyslového vnímání dětí různou hravou činností. 
Některé děti pracovaly celoročně ve školních kroužcích, výsledky jejich práce jsme mohli 
sami posoudit. Výtvarný kroužek měl svou výstavku v interiéru školy, zúčastnil se také 
výtvarné soutěže. Hudební kroužek se prezentoval při Vánočním zvonění v MŠ, v relaci 
v městském rozhlase, při tradičním Otvírání studánek v Divokách. Děti ze sportovního 
kroužku se na závěr své činnosti zúčastnily Olympiády společně s dětmi z MŠ Pornice a 
Tetětice. Dalším programem byla návštěva krytého bazénu ve Vyškově, ekologický 
program s p.Bajerovou, beseda s Policií ČR, beseda s p. M.Ševčíkovou o prevenci úrazů a 
předcházení zubního kazu. Velmi pěkné bylo setkání s revírníkem p. Konečným a 
s myslivcem p.Žemžulou, dále spolupráce s místním svazem chovatelů, aj.. 
K nejrozsáhlejším úpravám budovy došlo ve třídě Notiček. Byla vyměněna okna a 
probourány dveře v přízemí do třídy Sluníček. V Pastelkách proběhlo malování všech 
prostor. Ke zlepšení materiálních podmínek školy jistě přispěl nákup velkých 
stavebnicových kostek, počítačového stolu a židle, rádia s Mp3 , fotoaparátu, dětské 
kuchyňky, mikrovlnné trouby a vybavení do šk. kuchyně. 

Základní umělecká škola Kroměříž-pobočka Morkovice 

ZUŠ Morkovice je dlouholetou pobočkou ZUŠ Kroměříž a jejím úkolem je poskytovat 
vzdělávání a školské služby. 
Ve školním roce 2006/2007 navštěvovalo ZUŠ Morkovice 95 žáků, kteří si vybrali hru na 
některý ze 7 hudebních nástrojů ( klavír, el. klávesy, housle, kytara, zobcová flétna, 
klarinet, trubka), které se zde vyučují. V tomto školním roce zde vyučovalo 6 učitelů. Mgr. 
Hana Churá, Jiří Nepožitek, Mgr. Vít Krejčiřík, Dana Stýskalíková, Milan Vaculík, Radka 
Ženatá. Pod jejich vedením se děti učí hrát na hudební nástroje, ale také se učí všestranné 
estetické výchově. 
Žáci měli možnost přednést své schopnosti a dovednosti na mnoha různých vystoupeních 
v průběhu celého školního roku. Pro nejmenší a začínající žáky byly pořádány třídní 
besídky, kde mohli předvést nacvičené skladbičky před svými rodiči, prarodiči, spolužáky 
a získat tak první zkušenosti. Starší a pokročilejší žáci vystoupili na výchovných 
koncertech a koncertech pro širokou veřejnost. 
V předvánočním období zavítali do okolních mateřských škol (Dřínov, Litenčice, Tetětice, 
Pornice, Morkovice) s povídáním pohádkové babičky o vánočních zvycích a koledách. Pro 
ZŠ ( Litenčice, Počenic, Morkovice) připravili výchovný koncert,  
kde hráli na nástroje, ale také recitovali 
a hráli divadlo. O první adventní neděli 
se konal ve Sboru Jana Blahoslava již 
tradiční adventní koncert a 21. prosince 
předvánoční koncert. Na obou 
koncertech vystupovali učitelé i žáci 
ZUŠ. V dubnu proběhly výchovné 
koncerty. Pro děti v MŠ to byla 
pohádka o víle Všeumělce a hudebních 
nástrojích. V ZŠ pak pohádka o 
hudebních nástrojích Kouzelná 
taktovka. V květnu byla uspořádána 
besídka pro obyvatele DD 
v Pačlavicích ke Dni matek a Koncert 
staré hudby ve Sboru Jana Blahoslava. 
Své skladby zde zahráli i 4 absolventi. 

 
fanfáry před vánočním koncertem 
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Během roku se žáci zpěvem a recitací podíleli na slavnostním vítání občánků na MÚ 
v Morkovicích. Na závěr školního roku vystoupili žáci na závěrečném koncertě v místní 
sokolovně, kde zazněly moderní melodie z pohádek a muzikálů. 

 
sl. Hana Churá při vystoupení na adventním koncertu - 2. prosince 2007 

 


