5. kapitola: Školství
Základní škola v Morkovicích
V čele školy byla ředitelka Mgr. Eva Manďáková Svašková a zástupkyně Mgr. Jitka Kyasová a Ing.
Radka Zdražilová.
Škola vzdělává žáky od 1. do 9. ročníku základní školy. Žáci dojíždějí i z okolních obcí Pačlavice,
Lhota, Pornice, Prasklice, Osíčany, Koválovice, Počenice, Tetětice, Dřínov, Skavsko, Tištín,
Uhřice, Věžky, Vlčí Doly, Zlobice. Škola má dlouholeté zkušenosti s integrací žáků se speciálními
poruchami učení a chování, ale i dětí s jiným zdravotním postižením. V posledních letech se zde
vzdělávají i děti cizích státních příslušníků.

1. září 2009 – vítání prváčků

Výchova a vzdělávání
Cílem výchovy bylo naučit děti spolupráci, naučit je vyhledávat informace a efektivně se učit –
přiměřeně, smysluplně a s možností výběru. Dalším cílem bylo preferovat individuální přístup
k žákům, dobré vztahy mezi učiteli, dětmi a rodiči, přátelská atmosféra, výchova dětí
k samostatnosti, odpovědnosti, nezávislosti a tvořivosti. Dále byly děti vychovávány tak, aby
pečovaly o své zdraví a aby předcházely různým závislostem.
Cílem školy je poskytnout žákům kvalitní základy všeobecného vzdělání, vytvořit u nich návyky
vedoucí k dalšímu vzdělávání, dobré komunikaci s lidmi a uplatnění ve společnosti. Vzdělávání
probíhalo nenásilnou formou, byla zajištěna vysoká úroveň vzdělání a dovednosti. Škola v dětech
podporovala samostatnost, učila je vyhledávání a třídění informací (v učebnicích, na internetu,

v odborných publikacích, na kulturních akcích, atd.). Za tímto účelem bylo ve škole nově
vybudováno informační centrum s několika počítači připojenými k internetu a s interaktivní tabulí.
Kromě samostatného myšlení škola podporovala i práci v týmu a vzájemnou spolupráci.
Oproti loňskému roku byla na 2. stupni posílena hodinové dotace vyučovacím předmětům
Matematika a její aplikace a Český jazyk a literatura v 6. a v 7. ročníku a Přírodopis v 7. ročníku.
Škola v rámci předmětu Povinně volitelný předmět nabídla žákům 7. ročníku předmět Další cizí
jazyk – německý jazyk. Žák, který si nezvolil Další cizí jazyk, si ve stejné časové dotaci vybral z
jiných volitelných předmětů – Sportovní hry nebo Domácnost. Další hodina předmětu Povinně
volitelný předmět byla věnována žákům 7. ročníku k rozšíření učiva Informační a komunikační
technologie.

Celkový prospěch žáků
Ročník
Počet žáků
1.
38
2.
36
3.
45
4.
36
5.
43
Celkem 1. stupeň 198
6.
54
7.
51
8.
48
9.
47
Celkem 2. stupeň 200
Celkem škola
398

Prospělo s vyzn.
35
31
36
25
30
157
20
23
16
14
73
230

Prospělo
1
5
9
11
13
39
30
26
20
30
116
155

Neprospělo
2
0
0
0
0
2
4
2
2
3
11
13

90 žáku získalo pochvalu za vzornou přípravu na vyučování, příkladný přístup ke školním
povinnostem, reprezentaci školy při soutěžích, za pomoc třídním učitelům, nejlepší žák třídy.
Napomenutí, důtky nebo snížené známky z chování obdrželo 31 žáků.

Počet žáků

Gymnázium
víceleté
1

čtyřleté
3

SOŠ a SOU
s maturitou
28

bez maturity
15

Celkem
47

Akce školy
Na škole byla pořádána spousta akcí pro žáky 2. stupně jako prevence sociálně – patologických
jevů.
Významné akce školy: sběr šípků, odlistování stromů, exkurze do planetária v Brně, sběr papíru
Den stromů – žáci vysadili tři stromy, projektový den Naše město – můj domov, projekt Voda, Den
země, úklid okolí školy, škola v přírodě, návštěva ZOO, ekologická exkurze na Pálavě, výstava

drobného zvířectva, projektový den Cvičení v přírodě, lyžařské kurzy, plavecké výcviky, výlet do
Anglie apod.

Zájmové kroužky
Na škole pracovalo několik zájmových kroužků: zdravotnický (19 žáků), ekologický (17 žáků),
pěvecký (28 žáků), volejbalový (18 žáků), anglické čtení (11 žáků), hrátky s matematikou (8 žáků),
matematický (6 žáků), dyslektický 2. a 3. třída (5 žáků), dyslektický 4. a 5. třída (9 žáků),
logopedický (9 žáků), šachový (11 žáků), modelářský (6 žáků), výtvarný (26 žáků), edukativně
stimulační skupiny (21 žáků), tenisový (13 žáků), přírodovědný (8 žáků), rybářský (5 žáků), školní
časopis (8 žáků), divadelní (15 žáků), pěvecký a taneční (23 žáků), dopravní (18 žáků).

Školní družina
V tomto roce fungovala dvě oddělení školní družiny, navštěvovalo je 11 dětí. Družina byla
otevřena vždy ráno od 6:15 do 7:45 a odpoledne od 11:30 do 15:30. Hlavní náplní byla
odpočinková a relaxační činnost a činnosti zájmové. Pro rekreační činnost je využíváno družinové
hřiště. Družina má k dispozici několik počítačů, DVD a video, tělocvičnu a hřiště. Během roku
proběhly v družině různé akce – beseda v knihovně, družinová drakiáda, přírodovědná soutěž,
výtvarná soutěž, Vánoční besídka o lidových zvycích s paní knihovnicí, karneval, příprava dárku
pro budoucí školáky, jarní malování na chodníku, sportovní olympiáda i pro děti z Počenic a
táborák s opékáním špekáčků.
V tomto školním roce škola zakoupila nový nábytek do učeben 1. tříd, osvětlení učeben na 1. a 2.
stupni, vymalování všech učeben a společných prostor, výukové pomůcky a nové desky na lavice.

Základní školu si u příležitosti svého setkání prohlédli i sedmdesátníc

Mateřská škola (školní rok 2008/2009)
Ve školním roce 2008/2009 bylo ve škole zapsáno 84 dětí, v každé ze tří tříd jich bylo 28.
Školní vzdělávací program byl zaměřen hlavně na spolupráci s rodiči dětí, na doplňující programy
pro děti a na řadu dalších zájmových aktivit. Kvalita vzdělávání byla velmi pozitivně ovlivněna
průběžným zpracováváním Třídního vzdělávacího programu zaměřeného na konkrétní skupinu dětí.
Díky spolupráci školy s rodiči mohly děti malovat trička, cvičit s rodiči a zúčastnit se Broučkiády a
kurzu „Jak vyzrát na školu“.
Na škole pracovaly zájmové kroužky – výtvarný, hudební a sportovní – které se prezentovaly na
veřejnosti na různých kulturních akcích.
Díky spolupráci se základní školou mohly nejstarší děti navštěvovat počítačovou učebnu ZŠ a
společně s dětmi ze ZŠ zorganizovat koledu, pro děti ze ZŠ i MŠ byla ke Dni dětí zorganizováno
Veselé odpoledne s klaunem. Dále škola spolupracovala s Policií ČR – ta předvedla práci psovodů a
chovatelů.

V prosinci proběhla na škole kontrola České školní inspekce, která se zaměřila na kontrolu
personálu, vybavení, bezpečnosti, realizaci Školního vzdělávacího programu a rovnost příležitosti
ke vzdělání. Nebyly nalezeny žádné nedostatky a celkové hodnocení školy je kladné.
V tomto roce byly finanční prostředky využity na výměnu oken, opravu vodovodního potrubí,
výměnu kotle v kuchyni, zakoupení koberce, stolů a židlí, přikrývek, dvou sedacích souprav a
trampolíny.

Základní umělecká škola
Ve školním roce 2008/2009 navštěvovalo školu celkem 111 žáků. Ke dřívějším oborům hry na
hudební nástroje přibyly dva nové obory: literárně – dramatický obor (dějiny divadla, dramatika a
slovesnost, pohybová a hlasová průprava, práce v souboru atd.) a pěvecká hlasová výchova (žáci se
zde učí zpívat a sebevědomě vystupovat, soustředí se zejména na lidové písně).
V tomto roce zde učili: Dana Stýskalíková (vedoucí pobočky, klavír), Veronika Juřenová (literárně
– dramatický obor, pěvecká hlasová výchova), Mgr. Vít Krejčiřík (klavír, elektrické klávesy, bicí),
Vojtěch Ludík (zobcová flétna, trubka, hudební nauka, soubor zobcových fléten), PaedDr. Jarmila
Majdová (zobcová a příčné flétna, hudební nauka), Radek Mlčoch (zobcová flétna), Jiří Nepožitek
(zobcová flétna, trubka, tuba, tenor), Milan Vaculík (kytara, elektrická kytara), Luďka Vašáková
(housle) a Radka Ženatá (zobcová flétna, klarinet).
Mezi nejvýznamnější akce ZUŠ patřily jako již každoročně třídní besídky, vánoční a výchovné
koncerty a vystoupení pro obyvatele Domova důchodců v Pačlavicích, kde děti hrály, zpívaly a
předváděly krátká divadelní představení. V květnu se konal zápis nových dětí do ZUŠ a začátkem
června proběhl závěrečný koncert, ve kterém zazněly pohádkové a filmové melodie a vystoupili
žáci literárně – dramatického oboru.

závěrečný koncert školního roku 2008/2009

O prázdninách proběhlo stěhování ZUŠ z prostor budovy knihovny do nově zrekonstruovaných
prostor v bývalém klášteře. Díky tomu se děti nyní učí v příjemnějším prostředí a mají k dispozici
více místností.

Centrum Domino
Již 4. rokem fungovalo v Morkovicích mateřské centrum DOMINO, které v tomto roce vedla paní
Marie Brablíková. Děti si sem mohou se svými maminkami přijít hrát, cvičit a zpívat a díky tomu si
zvykají na kolektiv a nenásilnou formou se učí nové věci.

