
5. Školství 

Mateřská škola Morkovice 

Ve školním roce 2010/2011 došlo ke znovuotevření čtvrté třídy školy, která byla nazvána Berušky. Mateřské 

centrum Domino, které do té doby využívalo prostory v mateřské škole, se přestěhovalo do budovy 

městského úřadu. Školu v tomto roce navštěvovalo 100 dětí – 24 v Beruškách, 23 ve Sluníčkách, 26 

v Pastelkách a 27 v Notičkách. Do pedagogického týmu přibyly z důvodu rozšíření kapacity školy dvě nové 

učitelky – Johana Kosmáková a Radka Topičová. 

V prosinci odešla do důchodu dlouholetá vedoucí stravování, paní Blanka Štětinová, a její funkci přebrala 

paní Hana Zachová.  

Kromě otevření nové třídy pro nejmenší děti proběhly změny i ve třídě Notiček – byl pořízen nový nábytek, 

který nahradil již nevyhovující starý. Na podzim měly děti možnost vyzkoušet novou zahradní sestavu, která 

je vybavená i zahradním domkem. K dalším významným změnám patří odvlhčení stěn ve sklepení a 

modernizace umývárny ve třídě Berušek. Dále byly zakoupeny nové hračky pro děti a nově je ve všech 

třídách k dispozici počítač. 

 
olympiáda mateřských škol 

 

Děti chodily cvičit do tělocvičny základní školy, jednou za měsíc tam také chodily na počítače. Na jaře 

jezdily na koloběžkách a na kolech. Stejně jako každý rok jezdily i letos do plavecké školy ve Vyškově a 

zájemci se opět mohli zúčastnit kurzu „Jak vyzrát na školu“. 

Z mimořádných aktivit se děti zúčastnily těchto: projekt ZŠ nazvaný „Šlapeme, jezdíme bezpečně“; exkurze 

v hasičské zbrojnici, v chovatelském areálu, na farmě u pana Štěpánka, v loupárně proutí u Procházků a 

v košíkářském muzeu; beseda s musherem a následná projížďka na saních tažených psy; účast na ukázce 



výcviku policejních psů; návštěva divadelního představení; koledování v dobovém oblečení; otvírání 

studánek v Divokách; vystoupení v domově s pečovatelskou službou a na hotelu; slavnostní rozloučení 

s předškoláky a lehkoatletické závody. 

Základní škola Morkovice 

Ve školním roce 2010/2011 byla ředitelkou školy i nadále Mgr. Eva Manďáková  - Svašková. Školu 

navštěvovalo 387 žáků rozdělených do 18 tříd. Škola vzdělávala i děti cizích státních příslušníků, jednoho 

žáka s tělesným postižením a jednoho žáka s lehkým mentálním postižením. Součástí školy jsou i dvě 

oddělení školní družiny, kterou v tomto školním roce navštěvovalo 50 dětí. Na škole učilo 27 učitelů, z nichž 

bylo 83 % kvalifikovaných. 

Na konci školního roku získalo 83 žáků pochvalu za vzornou přípravu na vyučování, za pomoc třídním 

učitelům, za reprezentaci školy na soutěžích a jako nejlepší žák třídy. 15 žákům bylo uděleno napomenutí 

třídního učitele, 7 žákům důtka třídního učitele a 14 žákům důtka ředitele školy za zapomínání a opakované 

porušování školního řádu. 8 žáků dostalo dvojku z chování a 1 žák dokonce trojku. 

 
zahájení školního roku 

Po absolvování školy bylo v tomto roce přijato 6 žáků na gymnázium, 25 žáků na střední školu či učiliště 

s maturitou a 18 žáků na učební obory. 

Škola pečuje i o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V tomto roce bylo 21 žáků integrováno do 

běžných tříd, kde byli ve spolupráci s výchovnými poradkyněmi a Pedagogicko – psychologickou poradnou 

v Kroměříži vzděláváni podle individuálních vzdělávacích plánů. 

Škola i nadále dbala na prevenci sociálně – patologických jevů – v tomto roce se zaměřila především na 

prevenci kouření, zdravou výživu a zdravý životní styl, pomoc mezi lidmi, spolupráci a aktivní trávení 

volného času. Žáci se v těchto oblastech vzdělávali v prvouce, přírodovědě, výchově k občanství, výchově ke 

zdraví, chemii, přírodopise, tělesné výchově a praktických činnostech, účastnili se různých sportovních 

soutěží, i nadále byl vydáván školní časopis, spousta informací byla k nalezení na nástěnkách a pořádaly se 



různé besedy, například o drogách či o HIV a AIDS. Ve spolupráci s Centrem pro rodinu Zlín uspořádala 

škola cyklus besed na téma Etické otázky všedního dne pro žáky 1. – 9. tříd. 

V průběhu školního roku bylo zavedeno třídění papíru a plastů. Žáci sami poté kontejnery vyprazdňovali a 

třídili odpad, který do nich nepatřil. 

Pro děti byly připraveny dva projektové dny – první byl zaměřený na dopravní výchovu a druhý na ekologii. 

Dále se pořádaly různé výlety, exkurze, škola v přírodě, lyžařský výcvik či plavecký výcvik. Ze zájmových 

kroužků měli žáci na výběr logopedii, dyslektický kroužek, edukativní skupinky, sportovní kroužek, pěvecký 

kroužek, ekologický kroužek, matematický kroužek, matematický kroužek zaměřený na přípravu na SŠ, 

volejbalový kroužek, tenisový kroužek, šachový kroužek a rybářský kroužek. 

Základní umělecká škola Morkovice 

Před zahájením školního roku 2010/201 vystřídal na pozici vedoucího pobočky paní Danu Stýskalíkovou 

čerstvý absolvent konzervatoře Vojtěch Ludík. Školu navštěvovalo 122 dětí, které měly na výběr 

z hudebního, výtvarného, tanečního a literárně – dramatického oboru. Učili zde tito učitelé: Vojtěch Ludík 

(zobcová flétna, trubka, hudební nauka), Vendula Válková (taneční obor), Mgr. Michala Skácelová 

(výtvarný obor), Veronika Juřenová (literárně – dramatický obor a pěvecká hlasová výchova), Mgr. Vít 

Krejčiřík (klavír, elektrické klávesy, bicí), Vladimíra Křenková (klavír, korepetice), PaedDr. Jarmila 

Majdová (zobcová a příčná flétna), Bc. Jiří Nepožitek (zobcová flétna, trubka), Dana Stýskalíková (klavír), 

Milan Vaculík (kytara, elektrická kytara), Luďka Vašáková (housle) a Radka Ženatá (zobcová flétna, 

klarinet). 

Během školního roku proběhlo několik besídek, koncertů a představení, například adventní koncerty, 

mikulášská nadílka pro děti z hudební nauky, povídání o Vánocích pro 1. stupeň ZŠ, výchovné koncerty, 

koncert staré hudby spojený s vystoupením absolventů hudebního oboru nebo závěrečný koncert 

v sokolovně.  

Mateřské centrum Domino 

Mateřské centrum funguje v Morkovicích od roku 2006. V tomto roce jej vedla paní Marie Brablíková. 

Zájem je o hlídání dětí, ale i o dílničky s maminkami, hernu, tanečky a cvičení. Centrum navštěvují maminky 

nejen z Morkovic, ale i z okolí. 


