
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

istorie 

Za doby tzv. první republiky 

byly v Kroměříži postaveny tři školy. 

Jednou z nich byla Rodinná škola pro 

ženská povolání (resp. Odborná škola 

pro ženská povolání), dokončená v 

roce 1930 na Švabinského nábřeží.  

    Nejvíce se o to zasloužili Fran-

tišek Malina (ředitelem do r.1936) a 

H 



Jindřich Spáčil (ředitelem od roku 

1936 až do ukončení činnosti školy). 

Tato rodinná škola pracovala s žáky-

němi ve 

dvouletém i 

tříletém 

studiu v 

předmětech 

literních a 

v učebním 

plánu ne-

chybělo 

šití prádla 

a šatů, va-

ření, nauka 

o domác-

nosti či nauka o výchově dětí. 

Po nechtěném přerušení činnosti školy 

koncem II. světové války byla 1.září 

1945 výuka po opravě budovy obnovena. 

Jindřich Spáčil 



V roce 1950 byly odborné školy pro 

ženská povolání (jako údajně buržo-

azní přežitek) zrušeny a škola na 

Švabinského nábřeží se postupně pře-

měňovala na vyšší zdravotnickou. Ta 

zde však rovněž dlouho nezůstala. 

     Školáci ze Zámoraví v minulosti 

vždy navštěvovali školu na Tovačov-

ského ulici, resp. na Komenského ná-

městí. Pouze malá část z nich, větši-

nou prváci, měla do školy blíž; na 



Stoličkově   ulici, v budově bývalého 

hostince “U Holíků”, byla zřizována 

jedna tzv. pobočná třída. 

    K 1.září 1952 byl uskutečněn 

dávný požadavek občanů ze Zámoraví a 

pro jejich děti byl zřízen samostatný 

školní obvod a samostatná národní 

škola ve výše uváděné budově, tehdy 

čp.29 na Švabinského nábřeží. 

 

Škola dostala název Národní škola Zá-

moraví. Od té doby má tato škola   ne-

přetržitě v podstatě stejné poslání: 



výchovu a vzdělání dětí mladšího 

školního  věku. V prvním roce své čin-

nosti, t.j. ve školním roce 

1952/1953, bylo otevřeno celkem 10 

tříd, po dvou třídách v každém z pěti 

ročníků. Podobně organizovaná byla 

škola i v dalších letech, samozřejmě 

v závislosti na počtu dětí v obvodu 

školy a především na změnách školské 

legislativy, např. na organizaci 

1.stupně apod. 



     První pedagogický sbor tvořili 

tito učitelé a učitelky: 

- Julie Zapletalová 

- Ludmila Přecechtělová 

- Jindřich Vrtěl 

- Helena Němečková 

- Žofie Večerková 

- Jarmila Bartošková 

- Danuše Černáková 

- Věra Marečková 

- Alois Pánek 

- Božena Poštulková 

Ředitelem školy byl pan Jaromír Fuks. 

Na školním dvoře se občas i bruslilo. 



     Národní shromáždění přijalo 

v dubnu 1953 „Zákon o školské sou-

stavě a vzdělávání učitelů“, kterým 

byla i škola na Švabinského nábřeží  

Tyhle tanečnice byly ve třetím ročníku ve 

školním roce 1956 - 1957 

 

zrušena jako samostatná a stala se od 

1. září 1953 součástí 1. osmileté 

střední školy v Kroměříži.  



Jenže už od 1.9.1954 od ní byla znovu 

oddělena a stala se opět samostatnou, 

tentokrát pod názvem Národní škola 

v Kroměříži - Zámoraví. Ředitelem 

školy se stal pan Jan Dostál, ve 

funkci však vydržel pouze 9 měsíců a 

v dalších dvou školních letech školu 

vedl pan Antonín Zdráhal. Po něm 

v ředitelně delší čas pracovaly ženy: 

paní Anna Ondruchová (18 let) a paní 

Jarmila Jančářová (15 let).  

 

 

 

 

 

 

 



  Pracovníci od školního roku 1990/1991  

  Pedagogičtí:  

Mgr. Jarmila Adamíčková Blanka Kučeříková 

Hana Bínová                   Marie Masná 

Eva Bubíková        Mgr. Marek Navrátil 

Mgr. Petr Bubla Mgr. Lenka Ondrušková   

Mgr. Markéta Doláková Mgr. Miroslav Plaček 

Mgr. Marek Domorád Věra Polišenská  

Mgr. Pavla Dvořáková Bc. Renáta Pospíšilová       

Mgr. Jaroslava Fritzová Mgr. Evženie Rakušanová 

Mgr. Jana Hoffmanová   Mgr. Hana Sehnalová 

Mgr. Hana Horáčková Andrea Skříčková 

Mgr. Lenka Horáková Mgr. Petra Smolová 

Pavlína Horehleďová Jana Stašová, DiS.     

Mgr. Martina Hrůzová Mgr. Jana Svozilová 

Mgr. Kateřina Hýbnerová Mgr. Jaroslav Šlosar 

Jarmila Jančařová Mgr. Ivana Uherková 

Bc. Martina Janoušková Věra Vaculíková 

Hana Klečková   Jaroslava Vybíralová 

Mgr. Hana Kolářová Libuše Zbranková 

 

 

 



 

Nepedagogičtí:  

Marie Baierová, DiS. 

Zdenka Bilaničová 

Miroslava Dohnalová 

Josefa Gerlová 

Helena Humpová 

Naděžda Chalupová 

Marie Janíčková 

Ondřej Jurkovič 

Monika Kolářová 

Lenka Michalcová 

Zdeněk Paciorek 

Anna Petrová 

Vladimír Poláček 

Josef Skříček 

Květoslava Skříčková 

Hana Stratilová 

Ludmila Váňová 

Šárka Večerková 

Martina Železníková           

    

                    



 

 

oučasnost 

    Po celospolečenských změnách, 

které přinesl Listopad 1989, navázali 

pedagogičtí pracovníci na všechno 

dobré z minulých let, ale zároveň za-

čali postupně měnit některá zavedená 

schémata. Využili uvolnění školské 

S 



legislativy i atmosféry ve školách a 

společnosti a z vlastní iniciativy 

prosadili a do praxe zavedli novinky, 

které byly motivovány snahou zpříjem-

nit malým školákům nástup k povinné 

školní docházce i její plnění.  

 

Ředitelem školy byl jmenován 

pan Miroslav Plaček. 

 



     Když změny v zákonech přinesly 

možnost volby vzdělávacího programu, 

tedy od roku 1997, zvolili si „Zámo-

ravští“ osnovy Obecné školy, které 

byly nejvíc podobné jejich představám 

o citlivém přístupu k dětem nejen 

mladšího školního věku, ke stylu 

práce s nimi. Odlišností proti dalším 

dvěma vzdělávacím programům bylo 

více, např. struktura učebního plánu. 

Pro připomínku -  že žáci prvního, 

resp. druhého ročníku, si ze Zámoraví 

odnášeli na dlouhou dobu jako jediní 

ve městě širší slovní hodnocení. 

Další změna nastala po deseti letech, 

neboť právě od školního roku 

2007/2008 byl ve všech školách po-

vinně zaveden vlastní Školní vzdělá-

vací program pro základní vzdělávání.  



 Na Základní škole Zámoraví dostal 

motivační název „Škola pro děti“. 

     Škole byla jejím zřizovatelem 

přiznána k 1. lednu 2001 právní sub-

jektivita, takže nyní je příspěvkovou 

organizací. Na-

vštěvují ji 

žáci nejen z 

nejbližšího 

okolí, ale i ze 

vzdálených 

částí města; 

dojíždí k nám 

rovněž děti z 

okolních obcí. 

Hlavní devízou školy je její vnitřní 

klima, klidná atmosféra, vynikající 

interpersonální vztahy a přirozeně 



úplná vybavenost (školní družina, jí-

delna, tělocvična a hřiště).  Nejvý-

znamnějším faktorem, charakterizují-

cím atmosféru 

v naší ZŠ a přístup 

jejích pedagogic-

kých pracovníků k 

dětem, je fakt, že 

každoročně vyjíždí všechny třídní ko-

lektivy do škol v přírodě. Na nich 

navíc realizujeme celotýdenní pro-

jekty (např. In-

diáni, Galaxie, 

Vesmírní objevi-

telé, Za lesními 

zvířátky,  Hra-

jeme si s pohádkami, Slované, Dobro-

družná plavba kapitána Korkorána  

apod.). 



Během celého školního roku organizu-

jeme pro naše žáky řadu zajímavých 

akcí. Patří mezi ně například zájezd 

do zoologických zahrad, návštěvy di-

vadla ve Zlíně, vý-

lety za sněhem, 

účast na kulturních 

akcích v Kroměříži 

či výuka v brněn-

ském Planetáriu. 

Stejně oblíbené 

jsou i akce ve 

škole: Halloween-

ská stezka, Mikulášská nadílka, vá-

noční jarmark, školní karneval, pě-

vecké soutěže Zámoravský slavík či 

Zámoravská superstar i sportovní zá-

pasy a soutěže.  



Z nich je nejznámější turnaj ve vybí-

jené "O hanácké koláč",  pořádaný 

naší školou pro celý region. 

 

 

Pedagogický kolektiv je 100% aprobo-

ván; už od 1. ročníku jsou vyučovány 

cizí jazyky, v prvním ročníku s vyu-

žitím metody CLIL. Informace o tomto 

Jsme mistři České republiky ve vybíjené 



způsobu výuky jsou na webu školy. Dě-

tem je k dispozici plně vybavená ja- 

zyková učebna. K výuce všech "hlav-

ních" předmětů je využívána i učebna 

počítačová. Při vzdělávací a výchovné 

práci je aplikována pestrá škála fo-

rem a metod, včetně projektového vy-

učování. Škola spolupracuje s mateř-

skými školami v okolí (Štítného, Spá-

čilova, Mánesova), s ostatními zá-

kladními školami, gymnáziem i SPgŠ 

Kroměříž. Skvělým pomocníkem je rodi-

čovská organizace - SRPDŠ. Škola je 



dobře vybavena moderní technikou 

(kromě výše uvedených odborných uče-

ben máme v osmi třídách multimediální 

pracoviště s interaktivní tabulí) i 

tradičními pomůckami. Veškeré učeb-

nice (včetně pracovních) jsou posky-

továny žákům zdarma. O úrovni práce 

školy vypovídají úspěchy našich žáků, 

dobře si vedou také páťáci při přijí-

macích zkouškách na osmileté gymná-

zium. 

     Základní škola Zámoraví, Kromě-

říž, je v lecčem jiná než ostatní 

školy ve městě. Svou velikostí, věkem 

žáků, klidným prostředím je přímo 

předurčena k tomu, aby si ji žáci ob-

líbili, chodili do ní rádi a stejně 

rádi se do ní i po letech vraceli.  

 



Pedagogický sbor a zaměstnanci 

školy ve školním roce 2016/2017 

Ředitel školy: Mgr. Miroslav Plaček 

Učitelé:  Mgr. Petr Bubla 

     Mgr. Lenka Horáková 

    Mgr. Martina Hrůzová 

    Mgr. Kateřina Hýbnerová 

    Mgr. Věra Kaliňáková 

     Mgr. Hana Kolářová 

    Mgr. Marek Navrátil 

     Mgr. Lenka Ondrušková 

     Mgr. Ivana Uherková 

     Mgr. Lucie Zbranková 

Vychovatelky:  

     Pavlína Horehleďová 

     Blanka Kučeříková 

     Bc. Renáta Pospíšilová 

    Jana Stašová, DiS. 

 



 

 

Ostatní zaměstnanci: 

  Naděžda Chalupová  

  Zdeněk Paciorek  

  Lenka Michalcová 

   Andrea Polišenská 

Školní jídelna: 

   Marie Baierová, DiS.  

   Marie Janíčková 

   Lenka Michalcová 

   Ludmila Váňová 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


