5. Kapitola: Školství (rok 2007/2008)
Základní škola v Morkovicích
Ve školním roce 2007/2008 navštěvovalo školu 415 žáků, kteří byli rozděleni celkem do dvaceti
tříd, z toho na prvním stupni bylo 10 tříd, na druhém stupni 9 tříd a jedna třída byla speciální (pro
mentálně postižené a sociálně nezralé žáky 1. - 5. třídy, ale byla v tomto školním roce otevřena
naposled). Kromě žáků z Morkovic a Slížan navštěvují školu také žáci z okolních obcí – Počenice,
Tetětice, Dřínov, Pornice, Prasklice, Pačlavice, Lhota, Osíčany, Koválovice, Skavsko, Tištín,
Uhřice, Věžky, Vlčí Doly a Zlobice.
V tomto školním roce se v 1. a 6. třídách začalo vyučovat podle nového vzdělávacího programu
nazvaného Všestranná škola.
Celkem měla škola 46 zaměstnanců, z toho bylo 31 pedagogických pracovníků, 8 správních
zaměstnanců a 7 zaměstnanců školní kuchyně.
Součástí školy je také školní družina, kterou tvoří dvě oddělení. Otevírací doba je ráno od 6:15 do
7:50 a odpoledne od 11:30 do 15:30.
Pro žáky 7. – 9. ročníku byly nabízeny tyto volitelné předměty: pro žáky 7. a 8. ročníku informatika,
domácnost, sportovní hry a německý jazyk a pro žáky 9. ročníku informatika, domácnost, sportovní
hry, cvičení z matematiky a cvičení z jazyka českého. Dále bylo na škole jako nepovinný předmět
vyučováno náboženství.

slavnostní předávání vysvědčení žákům devátých tříd v sále sokolovny

Bylo zde také několik zájmových kroužků: volejbal, matematický šikula, šachový, dyslektický,
aerobic, logopedický, florbalový, školní časopis, přírodovědný, sportovní Slížany, pódiové skladby,
divadelní, kondiční cvičení, pěvecký, rybářský, tenisový, výtvarný, zdravotnický, modelářský,
sportovní, stolní tenis a přípravná školička pro rodiče s předškoláky.

Tabulka prospěchu
Ročník
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8
2
5
1
Škola celkem
415
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153
10
93 žáků bylo oceněno za vzornou přípravu, za reprezentaci školy a za pomoc učitelům. Napomenutí
třídního učitele bylo uděleno 6 žákům, důtka třídního učitele 15 žákům a důtka ředitele školy 5
žákům. 7 žáků dostalo dvojku z chování a 4 žáci trojku.
Tabulka přijetí na střední školy
Gymnázium
8leté
Přihl.
4

6leté
Přijati
4

Přihl.
1

4leté
Přijati
1

Přihl.
11

Přijati
11

SŠ
SŠ
s maturitou +
učební
konzervatoře
Přihl. Přijati Přihl. Přijati
41
41
13
13

OU
prakt.
škola
Přihl.
0

Pro školáky bylo připraveno mnoho akcí – sportovní a vědomostní soutěže, zájezdy za poznáním i
za kulturou, projekty, besídky, jarmarky, den otevřených dveří, besedy… Žáci morkovské základní
školy se v mnoha soutěžích umístili na předních místech – např. 1 místo v ČR ve skákání přes
švihadlo, 1. a 2. místo v celostátní soutěži Běh Emila Zátopka, 1. místo v krajském kole halové
kopané, 1. místo v okresním kole dopravní soutěže, 9. místo v celostátní soutěži Coca Cola Cup, atd.

Mateřská škola v Morkovicích
Ve školním roce 2007/2008 bylo v mateřské škole zapsáno 82 dětí. Ty byly rozděleny do tří tříd:
Sluníčka, Pastelky a
Notičky.
Pracovníci
mateřské školy zůstali ve
stejném složení jako
v loňském roce.
V tomto
roce
pokračovala rekonstrukce
a drobné úpravy budovy
a zařízení – výměna oken
v kuchyni, výměna dvou
vchodových
dveří,
oprava trouby, pánví a
kuchyňských kotlů. Dále
byly zakoupeny nové
policové regály, žíněnka
a didaktické pomůcky.
Na škole fungovaly tři zájmové kroužky a probíhalo několik doplňkových vzdělávacích programů –
děti absolvovaly předplavecký kurz ve Vyškově, zúčastnily se kurzu „Jak vyzrát na školu“, byly

uspořádány besedy (s revírníkem, zdravotní sestrou, knihovnicí…) a exkurze (do loupárny a do
hasičské zbrojnice).
Velmi kladně byla hodnocena spolupráce se základní školou – děti se účastnily akcí pořádaných
základní školou, navštívily 1. třídu a zapojily se do ekologického programu. Tato spolupráce byla
završena divadelním představením „Zajíček Hrdopýšek“, které pro žáky mateřské školy zahráli žáci
základní školy.

Základní umělecká škola Kroměříž – pobočka Morkovice
V letošním školním roce navštěvovalo školu 105 žáků, kteří se učili hře na zobcovou flétnu, klavír,
housle, el. klávesy, kytaru, trubku a klarinet pod vedením učitelů Mgr. Hany Churé, Jiřího
Nepožitka, Mgr. Víta Krejčiříka, Dany Stýskalíkové, Milana Vaculíka a Radky Ženaté.
Žáci mají schopnost své schopnosti a dovednosti předvést na mnoha různých vystoupeních během
celého školního roku. Pro nejmenší žáky se pořádají besídky, kde přednesou nacvičené skladby před
svými rodiči, prarodiči a spolužáky. Starší žáci vystupují na výchovných koncertech a koncertech
pro širokou veřejnost.

V předvánočním období zavítali žáci do okolních mateřských škol s vánočním povídáním myslivce
a zvířátek o vánočních zvycích
a koledách a s povídkou
Vánoce na nebesích. Žáci při
těchto vystoupeních nejen hrají
na hudební nástroje, ale také
recitují a hrají divadlo. O první
adventní neděli se konal
adventní koncert a 21. prosince
předvánoční koncert, na kterém
vystoupili učitelé i žáci ZUŠ.
Po vánočních prázdninách se
děti začaly připravovat na
dubnové výchovné koncerty –
pro MŠ pohádka Rákosníček a
pro ZŠ pohádka Nespokojená
kapela. Ke dni matek byla pro
obyvatele Domova důchodců
v Pačlavicích
nacvičena
besídka s národními písněmi. V květnu se pořádal koncert staré hudby, který byl také závěrečným
vystoupením dvou absolventů – Tomáše Jiříčka a Martina Kříčky.

