
 
Základní škola, Kroměříž, U Sýpek 1462, 

příspěvková organizace 



    Charakteristika školy 

• Komunitní škola v bezpečném prostředí. 

• Škola otevřená rodičům. 

• Zaměření na všestranný rozvoj dětí. 

• Aj od 1. třídy, od 7. třídy FJ, NJ, RJ, rodilí mluvčí. 

• Čtenářské dílny, polytechnická výuka. 

• Moderní metody práce s dětmi. 

• ŠD a ŠK pro všechny žáky. 

• Široká nabídka kroužků. 

 

 

 

 

 



 

• 285 žáků 

 

• 13 tříd 

 

• 4 oddělení ŠD 

 

• 1 oddělení ŠK 

 

• 24 pedagogů 

 

• 4 asistentky pedagoga 



Školní projekty  

 
• Bezpečná škola (od r. 2010) 

• Škola podporující zdraví (od r. 2003) 

• Škola UNESCO (od r. 2002) 

• Škola udržitelného rozvoje, člen KEV (od r. 2002) 



 
Školní projekt Bezpečná škola 

Nová cesta 
 

• Školní projekt Bezpečná škola vychází ze 
stanovených kritérií a indikátorů bezpečné školy. 

• Forma Peer aktivity. 

• Žáci 6. ročníku připravují projekt pro 4. ročník, 
7. ročník pro 3. ročník, 8. ročník pro 1. a 2. ročník, 
9. ročník pro 5. ročník. 

 



 

• Chovat se bezpečně a předcházet úrazům. 

• Umět se zachovat při mimořádných událostech. 

• Umět poskytnout první pomoc. 

• Spolupracovat a komunikovat. 

• Být odpovědný za své chování. 

• Být samostatný, slušný a ohleduplný. 

• Prezentovat ostatním poznatky  
a zkušenosti. 

Co se děti učí 
 



Hlavní témata stanovišť: 

• Požár v budově školy. 

• První pomoc. 

• Technické havárie. 

• Přírodní katastrofy. 

 
 Na každém stanovišti je v závěru řešena první 

pomoc v případě úrazu. 

6. ročník pro 4. ročník  



Požár v budově školy 

Nová cesta - 6. ročník  



Nová cesta - 6. ročník  

Technické havárie 



Nová cesta - 6. ročník  

Přírodní katastrofy 



Nová cesta - 6. ročník  

První pomoc 



Hlavní témata stanovišť: 

• Zima (ulice, kluziště, omrzliny…). 

• Zimní sporty (lyže, sáně, brusle). 

• Vánoční svátky (pyrotechnika, nebezpečí 
požáru). 

• Domácí prostředí (elektřina, plyn, vařící voda…). 

  

Na každém stanovišti byla v závěru řešena první 
pomoc v případě úrazu. 

7. ročník pro 3. ročník  



              Zima (ulice, kluziště, omrzliny..) 

Nová cesta - 7. ročník  



Nová cesta - 7. ročník  

Zimní sporty (lyže, sáně, brusle) 



Nová cesta - 7. ročník  

Domácí prostředí (elektřina, plyn, vařící voda…) 



Nová cesta - 7. ročník  

Vánoční svátky (pyrotechnika, nebečí požáru…) 



Hlavní témata stanovišť: 

• Bezpečná cesta do školy. 

• Bezpečně ve škole. 

• Vidět a být viděn. 

• Bezpečí domova. 

 

Na každém stanovišti byla v závěru řešena 
první pomoc v případě úrazu. 

8. ročník pro 1. a 2. ročník  



Nová cesta - 8. ročník  

Bezpečně ve škole 



Nová cesta - 8. ročník  

Bezpečná cesta do školy 



Nová cesta - 8. ročník  

Vidět a být viděn 



Nová cesta - 8. ročník  

Bezpečí domova 



Hlavní témata stanovišť: 

• Úrazy letního období. 

• Nástrahy počasí. 

• Výlety, táboření, cestování. 

• Nebezpečí u vody. 

  

Na každém stanovišti byla v závěru řešena první 
pomoc v případě úrazu. 

9. ročník pro 5. ročník  



Úrazy letního období 

Nová cesta - 9. ročník  



Nástrahy počasí 

Nová cesta - 9. ročník  



Výlety, táboření, cestování 

Nová cesta - 9. ročník  



Nebezpečí u vody 

Nová cesta - 9. ročník  



  

• Je zaměřený na vytváření pozitivního klimatu  
a dobrých vztahů v nově vzniklém kolektivu.  

Adaptační kurz pro 6. ročník  



Spolupracující organizace 

• Město Kroměříž 

• Český červený kříž 

• Policie ČR 

• Městská policie 

• Hasičský záchranný sbor 

• SZŠ Kroměříž 

• VOŠ a SPgŠ Kroměříž 

• SVP Kroměříž 

 



Soutěže se zúčastnilo 18 pětičlenných družstev z kroměřížských základních škol  
a z kroměřížského okresu. 

Soutěž mladých zdravotníků 
Dětské dopravní hřiště 14. 5. 2015 



Ve své soutěžní kategorii se z 9 družstev naše škola umístila na druhém místě. 

Soutěž mladých zdravotníků 



Beseda o trestné činnosti mládeže v rámci prevence společensky 

negativních jevů mládeže pro žáky 8. ročníku. 

Beseda - Policie ČR 



Pro žáky 1. - 3. ročníku s nprap. ing. Balášovou z Policie ČR. 

Beseda o bezpečném  

a obezřetném chování 



 
• Bezpečné užívání internetu. 
• Besedovali žáci ze čtvrtých a třetích tříd s paní Lenkou Černochovou. 

Beseda SVP v Kroměříži 



 
• Bezpečný internet pro žáky 7. ročníku. 
• Hlavním tématem byla kyberšikana, kyberstalking atd. 

Beseda SVP v Kroměříži 



• ŠD, pořádá Okresní sdružení hasičů Kroměříž 

Požární ochrana očima dětí 



• listopad 2015 – příprava na průkaz cyklisty  
• Radovan Stratil – učitel dopravní výchovy z Dětského dopravního 

hřiště ve škole 

Průkaz cyklisty – 4. ročník 



Průkaz cyklisty – 4. ročník 



• Den bez aut pořádaný v rámci Evropského týdne mobility. 
• Společně s páťáky z ostatních kroměřížských škol si žáci vyzkoušeli jednak 

obratnost a zručnost při jízdě na kole, dále si také ověřili své znalosti z oblasti 
řízení provozu nebo si vyzkoušeli, jak správně poskytnout první pomoc.  

Dopravní hřiště 



• Školní družina na dopravním hřišti. 

• Všechna naše oddělení školních družin již tradičně navštěvují 

dopravní hřiště. 

Dopravní hřiště 



• Členové Hasičského záchranného sboru v Kroměříži - vedoucí pracoviště prevence HZS 
Kroměříž pan mjr. Ing. Bc. Jiří Peřina a pprap. Lubomír Jáchim.   

• Preventivní program Výchova dětí v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva. 

Hasík ve 2. ročníku 



 
 

Kontakty 
 

                Telefon:        573 338 164 
                                731 099 981 
 

reditelka@zssypky.cz 
www.zssypky.cz 

             

mailto:reditelka@zssypky.cz
mailto:reditelka@zssypky.cz
http://www.zssypky.cz/


 
 
 
 
 

Děkuji za pozornost. 
 
 
 


