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I. Základní charakteristika školy 

Základní škola, Moravský Krumlov, Ivančická 218, okres Znojmo, příspěvková organizace 

Zřizovatel: Město Moravský Krumlov 

Úplná základní škola se čtyřmi speciálními třídami, součástí školy je školní jídelna a školní 

družina 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Hodaňová 

kontakt: telefon 515 322 442-4, email: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz, webové stránky 

školy: www.zsivancicka.cz  

Školská rada 

Školská rada byla zřízena § 167, zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění a usnesením 

z mimořádné schůze Rady města Moravský Krumlov dne 18. 10. 2005. 

Složení školské rady při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 

Předseda: Ing. Lucie Vyžrálková 

Místopředseda: Mgr. Květoslava Kotková 

Členové:  

Hana Navrátilová, Vítězslav Stix, Mgr. Michaela Vejvalková, Ladislava Pospíšilová 

Mgr. Tomáš Třetina, Ing. Marie Brücková, Ing. Jana Floriánová 

 

II. Vzdělávací programy školy 

Název zvoleného vzdělávacího programu  

č.j. 1161/2007, Škola pro život Třídy 1. – 9. ročník 

č.j. 15998/2003-24, Rehabilitační program pomocné školy 

č.j. 515/2011 Škola pro život 

Třídy 1. P, 2. P 

č.j. 1161/2007, Škola pro život Třídy 1. Z, 2. Z 

 

III. Údaje o organizaci školy: 

Počet žáků k 30. 9. 2014: 

 Počet žáků celkem dívky 

celkem běžné třídy 169 88 

z toho I. stupeň 94 57 

speciální třídy 27 10 

z toho první stupeň 12 6 

škola celkem 196 98 

mailto:zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz
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Počet tříd k 30. 9. 2014:  

druh  počet 

běžné třídy 9 

speciální třídy 4 

 

Školní družina k 30. 9. 2014 

Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů 

fyz./přepoč. 

3 76 6/3,1 

 

Školní jídelna 

Počet strávníků k 30. 9. 2014 

Žáci školní pracovníci ostatní 

159 31 72 

 

 

Počet zaměstnanců k 30. 9. 2014  

fyzické osoby 5 

přepočtení na plně zaměstnané 4,5 

 

IV. Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 fyzický přepočtený 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 

25 21,4  

z toho odborně a ped. způsobilých 25 21,4  
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Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2014/15 

nastoupili na školu: 2 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2014/15 odešli 

ze školy: 1 

Čerpání rodičovské dovolené: 1 

Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2014/15 ze školy: 1 

 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2014 

 

Věk muži ženy 

do 35 let 0 4 

35 – 50 let 1 14 

nad 50 let 1 5 

pracující důchodce 

nepobírající důchod 

0 0 

pracující důchodce pobírající 

důchod 

0 0 

CELKEM 2 23 

rodičovská dovolená 0 0 

 

 

 

Vedení školy: 

ředitelka školy Mgr. Lenka Hodaňová 

zástupkyně ředitele školy Mgr. Květoslava Kotková 

výchovná poradkyně Mgr. Šárka Svobodová 

metodik prevence Mgr. Marek Ostrovský 

metodik ICT Mgr. Pavel Tauwinkl 

vedoucí vychovatelka školní družiny Ladislava Pospíšilová 

vedoucí školní jídelny Božena Čechová 
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Třídní učitelé: 

1. třída Mgr. Andrea Třetinová 

2. třída Mgr. Hana Vančurová  

3. třída Mgr. Hana Štěpánová 

4. třída Mgr. Simona Jetelinová 

5. třída Mgr. Květoslava Kotková 

6. třída Mgr. Michaela Vejvalková 

7. třída Mgr. Pavel Tauwinkl  

8. třída Mgr. Martina Bystrianská  

9. třída Mgr. Marek Ostrovský 

1. Z Mgr. Lenka Spourová 

2. Z  Mgr. Jaroslava Kábelová 

 Mgr. Andrea Krejčířová 

1. P Mgr. Gabriela Kliková 

Mgr. Blanka Šlezingerová 

2. P Mgr. Barbora Veselá 

 

Netřídní učitelé:  

Mgr. Zuzana Marková 

Mgr. Šárka Svobodová 

Mgr. Jana Dostálová 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Eva Ostrovská 

Martina Lapešová 

Anna Jelínková 

Marcela Lubasová 

Hana Langová 

 

Asistenti pedagoga: 

Martina Lapešová 

Anna Jelínková 
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Marcela Lubasová 

Hana Langová 

Renata Králová 

Elen Maria Vančurová 

Mgr. Jiřina Smejkalová 

Kuchařky: 

Dagmar Olivová 

Zdeňka Makovičková 

Libuše Nováčková 

 

Uklizečky: 

Věra Brezničanová 

Dana Blahová 

Kateřina Ničová 

Marta Janoušková 

Eva Nejedlá 

 

Školník: 

Zdeněk Illek 

 

 

V. Zápis k povinné školní docházce 

 

počet zapisovaných žáků 25 

počet zapsaných žáků 20 

počet žádostí o odklad 5 
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VI. Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2015 

ročník 
počet 

žáků 

prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

z toho opakují 

ročník 

1. 25 24 0 1 0 

2. 21 19 2 0 0 

3. 14 13 1 0 0 

4. 16 8 8 0 0 

5. 20 11 9 0 0 

Celkem za I. 

stupeň 

96 75 20 1 0 

6. 23 6 16 1 0 

7. 20 6 14 0 0 

8. 19 4 15 0 0 

9. 15 4 11 0 0 

Celkem za II. 

stupeň 

77 20 56 1 0 

1.Z 9 2 6 1 0 

2.Z 6 0 6 0 0 

Celkem za ZŠ 

pr. 

15 2 12 1 0 

Celkem za 

školu 

188 97 88 3 0 

 

Ve školním roce 2014-2015 bylo pro 13 žáků, kteří se vzdělávali podle programu Pomocná 

škola a Rehabilitační program Pomocné školy, použito slovní hodnocení. 

 

 

 

Snížený stupeň z chování: 

stupeň z chování počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 2,0 

3 0 0 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 12 
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VII. Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

 

 

Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2014 – 2015 

 

Ročník   
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

 

Napomenutí 

TU 

 Důtka 

TU 

 Důtka 

ŘŠ 
 Dvojka  Trojka 

1. 0  0  0 0 0 0 0 

2. 0   0 3 1 1 0 0 

3.  0 3  1 0 0 0 0 

4.  0 0  10 9 0 0 0 

5. 0  2  0 0 0 2 0 

6. 10 1  16 11 5 2 0 

7.  0 0  14 8 0 0 0 

8.  0 0  8 3 0 0 0 

9.  0  6 5 1 1 0 0 

1. Z 10 0 8 1 1 0 0 

2. Z 0 0 0 0 0 0 0 

Spec.  0  0 0 0 0 0 0 

 

 

Integrace žáků se zdravotním postižením 

Druh postižení Počet žáků V ročníku /třídě 

SPU 11 2., 3., 4., 5., 6.,7.,9 

SPCH 4 4., 1.Z, 7 

Sluch. postižení 1 8. 

LMP 11 I. a II. Z 

STMP 4 I. a II.P 

více vad 8 I.P A 2. P 

Autismus 3 I.Z, 2. P 

 

Doporučení ke zřízení funkce pedagoga: 7 asistentů  

(ve třídách I.P- 2, II.P – 1, I.Z – 1, II.Z – 1,2. – 1, 4. – 1) 
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Údaje o přijímacím řízení 

Vycházející žáci a přestupující na víceletá gymnázia ve školním roce 2014/2015 

 Dívky Chlapci Celkem 

VG 0 1 1 

G 2 2 4 

SŠ- Mtz 3 1 4 

SOU - Vl 2 7 9 

 Celkem  7 11 18 

Mgr. Šárka Svobodová  

  

Počet absolventů 

Vycházející žáci 2015 

třída žáků ze třídy dívky hoši 

běžná  

  
15 7 8 

speciální  

  
1 0 1 

7.  

  
1 0 1 

 

Rozhodnutí ředitele na školní rok 2014/15 

Rozhodnutí ředitele (§ 165 

odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. 

Počet počet odvolání 

odklad pov. školní docházky 5 0 

přijetí k zákl. vzdělávání 20 0 

přestupu žáka 22 0 

prominutí úplaty ve ŠD 0 0 

uvolnění z vyučování (TV) 8 0 
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VIII. Prevence sociálně patologických jevů 

 

 

PROGRAMY PRIMÁRNÍ PREVENCE 2014-2015 

  
     
     datum název realizuje počet tříd počet dětí 

     

2. a 3. 9. 

Adaptační program pro 4. a 6. 

třídu ZŠ Ivančická 2 40 

     V rámci projektu: Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků. 

 Školní psycholožka Mgr. Lucie Adolfová. 

   Seznámení s novými spolužáky, třídními učitelkami, paní 

psycholožkou. 

  
     
     26. 9. Den Prevence ZŠ Ivančická 11 203 

     V pátek 26. 9. proběhl dopolední preventivní program zvlášť pro žáky 1. a pro žáky 2. stupně.  

Na 1. stupni děti plnily různé úkoly z oblasti zdravého životního stylu, dopravní výchovy, první 

pomoci  

a ochrany životního prostředí. Desetičlenné týmy žáků z 2. stupně čekalo náročnější zvládnutí trasy  

atriem a zámeckým parkem a plnění úkolů z různých oblastí prevence např. třídění odpadů, 

zdravovědy,  

dopravní výchovy, chování v rizikových situacích apod. Žáci museli dokázat, že nabyté znalosti 

umí  

uplatnit v praxi. Plnění úkolů jim ztěžovaly vylosované zdravotní handicapy jako např. zranění 

ruky či nohy, 

ztráta zraku a řeči. Důležitou se tak stala týmová spolupráce, všichni si museli navzájem pomáhat  

a zastoupit se při zraněních a na vlastní kůži si vyzkoušeli, jak nesnadno se žije se zdravotním 

omezením.  

Je třeba své zdraví chránit, nevystavovat se zbytečně rizikovým situacím a zdraví si ničit 

návykovými látkami. 

     
     

9. a 10. 2. 112 - v ohrožení života 

DDM M. 

Krumlov 11 203 

     Výukový program zaměřený na první pomoc a prevenci úrazů. 

  Skvělá organizace a přizpůsobení věkovým kategoriím žáků. 

  Žáci pracovali ve skupinkách a tato forma se jim velmi líbila. 

  Nešlo o frontální přednášku či besedu. 

   Žáci hledali, plnili, vyhodnocovali, obvazovali se, soutěžili,… 

  
     
     12.a 30. 3. 

14. 4. Hasík pro 2. a 6. třídu 

HZS M. 

Krumlov 2 45 

     
     Výukový program zaměřený na protipožární 
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ochranu. 

Žáci se dozvědí mnoho o práci hasičů a navštíví i hasičskou zbrojnici. 

  Akce je velmi oblíbená a každoročně opakovaná. 

   
     
     

10.4. Projektový den dopravní výchovy 

DDM M. 

Krumlov 6 120 

  

ZŠ Ivančická 

  

  

Městská policie 

  
     Čtyřhodinový interaktivní program pro první stupeň ZŠ. 

  Dopravní hřiště, jízda na koloběžkách, dopravní situace a křižovatky, první pomoc,  

 znalost dopravních značek, bezpečné cestování a chování v autě a v autobuse. 

 Výuka probíhala hravou a zábavnou formou a děti opravdu moc 

bavila. 

  
     
     

21.4. 

Krumlovské kolečko - základní 

kolo 

DDM M. 

Krumlov 10 180 

     Základní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů, rozděleno dle věku na tři 

kategorie. 

 Koná se každoročně ve spolupráci s Odborem dopravy MěÚ M.K., Městskou policií, Policií ČR a 

Besipem. 

Vždy výborná organizace i domluva. 

   Žáci soutěží a prvních 10 z každé kategorie postupuje do finále. 

  
     
     

24.4. Krumlovské kolečko - finále 

DDM M. 

Krumlov   30 

     Finálové kolo Krumlovského kolečka na náměstí T.G.M. v M. 

Krumlově. 

  30 nejlepších žáků ze školního kola navíc absolvuje i jízdu městem pod kontrolou Policie ČR. 

Žáky to baví, jsou soutěživí, což dokládá to, že se akce účastní i v odpoledních 

hodinách. 

 Nejlepší 4 žáci, kteří se ve finále svých kategoriích probojovali na 1. - 3. místo, reprezentovali naši 

školu 

na okresním kole ve Znojmě. 

   
     
     

4.5. Právní vědomí I. 

OSPOD MěÚ 

M.K. 1 23 

     Žáci byli ve dvouhodinovém programu seznámeni s činností OSPOD MěÚ 

Moravký Krumlov. 

 Probrali příčiny i možné následky jejich rizikového chování. 

  Také to, jaké má jejich chování případný negativní dopad na jejich 

rodinu.  

  Domlouvání tohoto programu bylo bezproblémové a oboustranně 

vstřícné. 
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     Hodnocení realizace Minimálního preventivního programua Komplexního programu 

primární prevence 

Naše škola se v roce 2014/2015 zapojila do Komplexního programu primární prevence 

(KPPP).  

 

Datum 

třída 

(ročník) 

počet 

účastníků 

 

Název programu 

 

Realizátor 

9.2. 1. – 5. 95 112 v ohrožení života DDM M. K. 

10.2. 6. – 9. 81 112 v ohrožení života DDM M. K. 

21.4. 1. – 9. 203 Krumlovské kolečko DDM M. K. 

4.5. 6. 22 Právní vědomí I OSPOD MěÚ 

 

 

Další preventivní programy, které byly v uplynulém roce na naší škole realizovány. 

 

 

Datum 

třída 

(ročník) 

počet 

účastníků 

 

Název programu 

 

Realizátor 

2.9. 4. 15 Adaptační program ZŠ Ivančická 

3.9. 6. 22 Adaptační program ZŠ Ivančická 

26.9. 1. – 9. 203 DEN PREVENCE ZŠ Ivančická 

3.10. 1. – 5. 95 Drakiáda ZŠ Ivančická 

21.10. 5. – 9. 107 Seberevolta ve výuce TV Seberevolta 

9.12. 9 15 Úřad práce - exkurze ZŠ Ivančická 

16.12. 1. – 9. 203 Školní Vánoce ZŠ Ivančická 

17.12. 6. – 9. 81 Trapas nepřežiju! MěKS M. K. 

9.1. 3. – 5. 50 Ukázky Kimballu a Frisbee Lipka 

12. - 

30. 3., 

2. a 6. 44 Hasík HZS M. K. 
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14.4. 

18.3. 1. – 5. 95 DENTAL PREVENTION  

23.-

27.3. 

3. a 4. 30 Škola v přírodě ZŠ Ivančická 

26.3. 2. 22 Nocování ve škole ZŠ Ivančická 

31.3. 7. a 8. 39 Vím, jak jím! SZŠ Znojmo 

10.4. 1. – 5. 95 Dopravní výchova ZŠ a DDM M.K 

29.5. 1.-5.a9. 110 Dětský den ZŠ Ivančická 

15.6. 8. a 9. 40 Facebook a jeho pravá tvář Coolna 

23.6. 1. – 9. 203 Školní akademie ZŠ Ivančická 

23.6. 5. 20 Nocování ve škole ZŠ Ivančická 

 

IX. Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Počet PP 

25.8., 14.10., 

4.11., 10.11., 16.2. 

GLOBAL STORYLINES Brno Kounicova 2 

15.9. Efektivní práce s dětmi a mládeží, Ivančice 1 

2.10. Dopravní výchova, Brno 1 

9. – 10. 10. Manažerská komunikace, Ivančice 1 

15. – 16.10 Terapie z rukou odborníků, MU Brno 1 

2014/15 Lektoři a mentoři pro ČJ, Olomouc 1 

3.11. Zájmové aktivity pro žáky škol a školských zařízení, Brno 1 

5.11. Komunikační dovednosti pedagogů, sborovna 25 

11.11. Seminář vychovatelek okresu Znojmo, sborovna 3 

13.11. Projekt „Šikovné ruce“, Zastávka 1 

13. – 14. 11. Norský systém školství, Vémyslice 2 

15.11. Výtvarná výchova tvořivě na ZŠ, Brno 1 
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21. 11.  Osobnostní rozvoj, Ivančice 1 

26.11.  Volba povolání a skryté rezervy Brno 1 

26.11. Primární prevence ve školství, Brno 1 

26. – 27.11. Výchova ke zdraví Brno 1 

1.12. Výtvarná výchova a český jazyk, Brno 1 

10.12. Katalog podpůrných opatření a jejich dopad do praxe škol 1 

22.1. Program podpory digitalizace škol, Brno 2 

23.1. Tvorba výukových modulů na podporu výuky fyziky, Brno 1 

17.2. Aktualizace ŠVP, Brno 2 

12.3. Finanční gramotnost, učebna AJ 25 

24.3. Zdravě k jídlu, Brno 1 

14.4. Minipodnikání seminář, Zlín 2 

15.4. Národní systém inspekčního hodnocení vzdělávací soustavy ČR 1 

21.4. Dietní stravování v ŠJ, Brno 1 

30.4. Žák s poruchou autistického spektra v běžné škole, Olomouc 1 

7.5. Žák s narušenou komunikační schopností, Olomouc 1 

13.5. Speciální pedagogika, péče o děti s ADHD Olomouc 1 

28.5. Podpůrná opatření ve vzdělávání žáků se SVP 2 

28.5. Strategie řízení, sborovna 3 

 

 

X. Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2013/14 

Název určeno pro  hodin 

týdně 

vede 

dyslektický I. I. stupeň 2 Mgr. Hana Vančurová 

Mgr. Andrea Třetinová 

dyslektický II. stupeň 1 Mgr. Michaela Vejvalková 

hodanoval
Zápis textu

hodanoval
Zápis textu

hodanoval
Zápis textu

hodanoval
Zápis textu

hodanoval
Zápis textu

hodanoval
Textové pole
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sborový zpěv I. I. stupeň 1 Ladislava Pospíšilová 

náboženství I. I. a II. stupeň 1 Mgr. Pavel Krč 

výtvarný kroužek I. I. stupeň 1 Mgr. Lenka Spourová 

keramický kroužek I. I. stupeň 1 Mgr. Zuzana Marková  

sportovní kroužek I. I. stupeň 1 Mgr. Hana Štěpánová 

florbal I a II. stupeň 1 Pavlína Součková DDM 

MK 

kin ball I. a II. stupeň 1 Pavlína Součková DDM 

MK 

angličtina I. a II. stupeň 2 Alan John Leath  

logopedický I. stupeň 1 Mgr. Barbora Veselá 

 

 

Akce konané pro žáky ve školním roce 2014/15 

 

Název akce Datum konání, popis 

Plavání 2., 3., 4. roč. plavecký výcvik ve Znojmě, září-listopad 

Drakiáda I. stupeň- společné pouštění draků, říjen 

Výtvarná soutěž I. stupeň, Draci, říjen 

Adaptační program  4. ročník a 6. ročník,   

Exkurze SŠ Brno, Jílová 8. a 9. ročník, volba povolání 

Parlament ČR II. stupeň, exkurze 

Den prevence celá škola, září 

Za minulostí země 6., 7., 8., 9 roč, říjen, beseda s výtvarníkem a odborníkem 

na paleo-etnologii 

Nová dobrodružství kapříka 

Mertlíka 

1., 3., 5., 2. Z, autorské čtení a beseda  

Seberevolta v rámci výuky TV II. stupeň, 

Mobidik v parku II. stupeň 

Lví král celá škola, muzikál ZUŠ Ivančice, listopad 

Vémyslická lyra celá škola, hudební soutěž, listopad 

Osobnostní testy 9. roč., kariérové poradenství, listopad 

Městská knihovna 3. ročník, prohlídka knihovny, čtenářské pasy 
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Mikulášská nadílka celá škola, prosinec 

Úřad práce 9. ročník, beseda a exkurze, prosinec 

Vánoční vystoupení, den 

otevřených dveří, jarmark 

celá škola, prosinec 

Trapas nepřežiju! II. stupeň, divadelní představení, prosinec 

Zápis do 1. roč. Zápis budoucích prvňáčků, 1. stupeň 

LIPKA 3., 4., 5., 7., 9. ročník, ukázka kimballu, frisbee, leden 

Drákula 6., 8., 9. ročník, divadelní představení Divadlo Polárka 

Brno, leden 

Tři pohádky 1. Z, divadelní představení, leden 

Keňa a gorily 3., 5. ročník, beseda, únor 

Předškolák budoucí prvňáčci, březen-květen 

ROUTE II. stupeň, beseda, březen 

DENTAL PREVENTION I. stupeň, beseda, březen 

Recitační soutěž 1. stupeň - duben 

Škola v přírodě 3.a 4. ročník, březen 

Technické muzeum Brno II. Z, exkurze, březen 

PYTHAGORIÁDA 5., 6., 7., 8. ročník, březen 

Vím, jak jím! 7., 8. ročník, výchovný program, březen, květen 

Jarní pohádka 1., 1.Z, divadelní představení, duben 

Dopravní výchova I. stupeň, duben 

Lakomec II. stupeň, divadelní představení, duben 

McDonalds Cup 1.-3. ročník, duben 

Barevný den I. stupeň, duben 

Divadelní představení 

v anglickém jazyce 

celá škola, květen 

Den v doškové chaloupce 2. ročník, animační program, květen 

MDD 1. stupeň, školní družina, květen 

Atletický den I. stupeň, červen 

ISTAN II. stupeň, květen, červen 

Permonium Oslavany 2., 5. ročník, červen 

VIDA centrum Brno 4., 1. Z, 2. Z, 7. ročník, červen 

Facebook 2.Z, 8., 9. ročník, beseda v Coolně, červen 
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Pekárna Ivanka 2. Z, exkurze, červen 

Nocování ve škole 5. ročník, červen 

Minipodnikání 7., 9. třída, prezentace v Praze, červen 

Čtenářské pasy 3. ročník, slavnostní předání v knihovně, červen 

Krumlovské kolečko duben 

112 únor 

Hasík duben 

Školní akademie červen 

Den otevřených dveří ZUŠ MK 1. stupeň, květen 

Zlatá tretra 2. stupeň, atletická soutěž Ostrava 

 

 

STATISTIKA MATEMATICKÉ SOUTĚŽE KLOKAN 

KATEGORIE CVRČEK – 2., 3. třída 

Nejlepší řešitelé  

Jméno a příjmení Třída 
Počet 

bodů 

Jakub Grásgruber  3. 65 

Adam Novotný 2. 62 

Pavel Jiřikovský 3. 56 

Celkový počet řešitelů: 32 

KATEGORIE Klokánek -4., 5. TŘÍDA  

Nejlepší řešitelé 

Jméno a příjmení Třída 
Počet 

bodů 

Lenka Hrdličková 5. 75 

Ella Řeřuchová 4. 72 

Andrea Břínková 5. 68 

Celkový počet řešitelů: 27 

KATEGORIE Benjamin -6., 7. TŘÍDA 
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10 nejlepších řešitelů 

Jméno a příjmení Třída 
Počet 

bodů 

Marek Březina 7. 78 

Matyáš Vejvalka 7. 78 

Jakub Vavřík 6. 62 

Vilém Weber 6. 56 

Zdeňka Stixová 6. 55 

Marek Hladký 6. 50 

Jiří Svoboda 7. 48 

Martin Želev 7. 47 

Hana Závišková 7. 46 

David Bartoš 6. 45 

David Horák 6. 45 

Celkový počet řešitelů: 24 

 

KATEGORIE Kadet -8., 9. TŘÍDA 

10 nejlepších řešitelů 

Jméno a příjmení Třída 
Počet 

bodů 

Lenka Plachá 8. 51 

Milan Drahozal 9. 45 

Lukáš Mlčoch 8. 41 

Pavla Hrdličková 8. 40 

Klára Štěpánová 9. 40 

Veronika Sobotková 9. 35 
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Eliška Brňáková 9. 32 

Daniel Solařík 8. 30 

Anna Zbirovská 8. 29 

Ladislav Čaněk 8. 28 

Celkový počet řešitelů: 16 

 

ŠKOLNÍ KOLO PYTHAGORIÁDY 

Ročník 
Počet 

účastníků 

Počet úspěšných 

řešitelů 
Nejlepší řešitelé 

5. 17 0 Vyžrálek Matyáš Jakub – 6 b  

6. 19 0 Vavřík Jakub – 6 b 

7. 10 0 Březina Marek – 5 b 

8. 14 1 Plachá Lenka – 9 b 

Do okresního kola Pythagoriády, kategorie 8. ročník, postoupila z naší školy žákyně 8. 

ročníku Lenka Plachá. Získala celkem 8 bodů, skončila na 14.-16. místě. Do označení 

úspěšný řešitel jí chyběl 1 bod. 

 

Matematická olympiáda 

Školního kola Matematické olympiády se v roce 2014-2015 zúčastnil ze 6. třídy Jakub 

Vavřík.  

Následující přehled hodnocení jeho práce dokazuje, že se stal úspěšným řešitelem školního 

kola MO a postoupil do okresního kola, které proběhlo 8. 4. 2015 ve Znojmě. 

 

 1. úloha 2. úloha 3. úloha 4. úloha 5. úloha 6. úloha 

Vavřík Jakub výborně výborně - výborně nevyhovuje vyhovuje 

 

V okresním kole skončil ze 40 soutěžících na 28.-30. místě se ziskem 4 bodů z 18 možných. 

Za účast v okresním kole dostal diplom. 

 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Začátkem října 2014 se žáci naší školy zúčastnili on-line nominačního kola Logické 

olympiády. Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení 

vyžaduje samostatný a kreativní přístup, pořádaná Mensou České republiky. Do soutěže se 

zaregistrovalo celkem 49 035 soutěžících z 2 056 škol z celé České republiky. Věkovou 

kategorii A (1. stupeň ZŠ) zastupovali Jakub Grásgruber a Pavel Jiřikovský ze 3. třídy, 
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kategorii B (2. stupeň ZŠ) Zdeňka Stixová, Jakub Vavřík, David Horák, Marek Hladký a 

Ondřej Zelinka z 6. třídy. 

Kategorie A (první stupeň ZŠ) 

Celkem se v Kategorii A (první stupeň ZŠ) do soutěže zapojilo 11525 řešitelů, z toho v 

našem kraji 1426.  

V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších 

řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.  

Pořadí 

(škola) 

Pořadí 

(kraj) 

Celkové 

pořadí 

Příjmení, 

jméno 
Třída 

Kvantil 

(kraj) 

Kvantil 

(celkem) 

1. 
1047.-

1070. 
8010.-8193. 

Grásgruber, 

Jakub 
3 25.84 29.71 

- - - 
Jiřikovský, 

Pavel 
3. - - 

 

Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) 

Celkem se v Kategorii B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do 

soutěže zapojilo 18409 řešitelů, z toho v našem kraji 2389.  

V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších 

řešitelů základního kola. Ostatní jsou seřazeni abecedně.  

Pořadí 

(škola) 

Pořadí 

(kraj) 

Celkové 

pořadí 

Příjmení, 

jméno 
Třída 

Kvantil 

(kraj) 

Kvantil 

(celkem) 

1. 669.-697. 5226.-5444. Vavřík, Jakub 6. 71.45 71.03 

2. 
1566.-

1597. 

12033.-

12298. 

Stixová, 

Zdeňka 
6. 33.84 33.92 

3. 
1750.-

1792. 

13411.-

13676. 

Zelinka, 

Ondřej 
6 25.91 26.44 

4. 
1793.-

1824. 

13677.-

13886. 
Hladký, Marek 6. 24.34 25.14 

- - - Horák, David 6 - - 
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I přesto, že naši žáci patřili ve svých kategoriích k nejmladším, jejich účast považuji za 

úspěšnou. Žákům se soutěž líbila a příští rok se zúčastní znovu. 

 

Jana Dostálová 

 

 

 

 

Anglický jazyk 

Po celý školní rok 2014/15 navštěvoval pravidelně vyučovací hodiny rodilý mluvčí a žáci 

tak měli možnost zvyšovat úroveň svých řečových dovedností. 

Mnozí zájemci absolvovali rozšířenou výuku angličtiny v rámci projektu, který vzešel ze 

spolupráce školy, města Moravský Krumlov a Jazykové školy ALRETE. Žáci se na těchto 

kurzech připravují na Cambridgské zkoušky. V tomto studium budou pokračovat i příští 

školní rok.  

Do výuky anglického jazyka jsme zařadili i návštěvu vzdělávacího divadelního představení 

společnosti The Bear Educational Theatre. Žáci všech ročníků se zúčastnili interaktivního 

představení. Pro první stupeň byla připravena hra Jackie and Giant se základní frazeologií a 

žáci stupně druhého sledovali detektivní příběh The Detectives, kde v praxi a zábavnou 

formou mohli zužitkovat znalosti o použití minulého času. 

V současné době připravujeme studijně-poznávací pobyt ve Velké Británii pro 20 žáků 

naší školy, kde budou mít možnost uplatnit a dále rozvíjet své řečové dovednosti a schopnosti.  

Jistě bude přínosné pro jejich další rozvoj, použití jazyka v přirozeném prostředí a seznámení 

se se zvyklostmi a reáliemi anglicky mluvící země. Tento projekt hodláme uskutečnit 

začátkem školního roku 2015/2016. 

Součástí kvalitní výuky jazyka je i další vzdělávání učitelů. V měsíci červenci 2015 vysílá 

škola 2 vyučující anglického jazyka na rozšiřující vzdělávací kurz pro učitele do města 

Brighton ve Velké Británii. Cílem je získat nové poznatky v oblasti vyučovacích technik a tím 

dále zkvalitnit výuku cizího jazyka. 

Mgr. Martina Bystrianská 
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Třída I. Z 

 

Třída I. Z:                      2. - 5. ročník základní školy praktické, 5. ročník základní školy 

Celkem: 9 žáků (5 dívek, 4 chlapci), skupinová a individuální integrace 

Vzdělávací program:     ŠVP č. j. 1161/2007, Škola pro život, od 1. 9. 2007, s přílohou pro 

LMP 

Školní rok:                     2014/2015 

Třídní důvěrník:           paní Kačírková 

 

                                                           

Ve třídě I. Z jsou skupinově či individuálně integrovaní žáci základní školy praktické, tedy 

žáci s lehkým mentálním postižením v kombinaci s poruchami autistického spektra (PAS), 

komunikačními poruchami (vývojová dysfázie, expresivní porucha řeči), specifickými 

poruchami učení (dyslexie, dysgrafie), ADHD, neurotickými projevy (poruchami), 

specifickými poruchami chování a různým typem somatického či dalšího postižení.  

Ve školním roce 2014/2015 byl počet v 1. pololetí 8 žáků a ve 2. pololetí 9 žáků. 

 

Vzdělávání našich žáků třídy I. Z (2. – 5. ročník ZŠ praktické) probíhá formou skupinové 

nebo individuální integrace podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým 

mentálním postižením - ŠVP „Škola pro život“, č. j. 1161/2007.  

U žáků s poruchami autistického spektra je pro každý školní rok vypracován individuální 

vzdělávací plán (IVP) s osobním plánem rozvoje (OPR) pro předměty: český jazyk, 

matematika, vlastivěda, přírodověda (5. ročník). V tomto školním roce byli individuálně 

integrováni také 2 žáci základní školy (vzdělávání dle ŠVP ZV) z důvodu vývojových poruch 

chování na základě doporučení PPP a také pro ně byl vypracován IVP s OPR pro dané 

předměty.  

Výuka probíhá v rámci vyučovacích hodin v časové dotaci 45 minut. V předmětech jako je 

např. český jazyk, matematika, VV, HV, TV probíhá výuka společně, na jiné předměty se žáci 

dělí podle jednotlivých ročníků. V hodinách HV, TV, VV, PČ jsou využívány inovativní 

prvky arteterapie, ergoterapie či muzikoterapie -  

V průběhu vzdělávání se žáci zapojují do činností a aktivit s žáky základní školy (intaktními), 

což napomáhá zkvalitnění vzdělávání a nabízí možnost vytvářet podnětnější školní prostředí.  
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Žáci se setkávají také při akcích pořádaných školou či jinými organizacemi – např. Školní 

akademie, 112 v ohrožení života, Drakiáda, Atletický den 1. stupně, Den dětí, Den prevence, 

Dopravní výchova nebo Dopravní hřiště, plavání (Znojmo), recitační soutěž, různé výtvarné 

soutěže a vzdělávací akce pořádané Městskou knihovnou, Městským kulturním střediskem 

Moravský Krumlov nebo DDM v Moravském Krumlově.  

Během těchto akcí se žáci třídy I. Z setkávají s intaktními vrstevníky a mohou tak navazovat 

vzájemné vztahy, které napomáhají k jejich celkovému osobnostnímu rozvoji a pomáhají 

k lepšímu začleňování. Vzájemnou spoluprací s tak děti učí hlubšímu sociálnímu cítění. 

 

Akce, kterých se žáci třídy I. Z ve školním roce 2014/2015 zúčastnili: 

Od září do listopadu se každé pondělí účastnili žáci 2. – 5. ročníku třídy I. Z plaveckého 

výcviku ve Znojmě, který je součástí výuky TV. Při výuce plavání se děti učily plavat také 

s využitím různých pomůcek (desky, kroužky, rukávky, pásy, pontony apod.) pod dohledem 

profesionálních instruktorů. Ti kontrolovali správné pohyby dětí. Výuka plavání zlepšuje a 

zdokonaluje schopnosti dětí a ty vylepšují nejen svoji kondici, ale také plavecký styl, posilují 

celkově svůj imunitní systém a odolnost organismu. Otužování dětí jako vedlejší účinek 

plavání přispívá bezesporu k vyšší odolnosti proti některým nemocem. S různými 

pomůckami, které rozšiřují výuku plavání, zažívají také děti spoustu legrace. 

 

V úterý 16. 9. 2014 se někteří žáci přišli podívat na ukázkovou hodinu výtvarného kroužku, 

který se koná v prostorách školy a je součástí nabídky kroužku DDM Moravský Krumlov. 

Ve středu 17. 9. 2014 se děti mohly podívat v prostorách velké tělocvičny na ukázky házené, 

vyzkoušet si sami hru a prohlédnout si různé poháry či trofeje. 

V pátek 26. 9. 2014 proběhl Den prevence, kde si děti vyzkoušely své schopnosti a 

dovednosti na různých stanovištích se zaměřením na prevenci negativních vlivů na zdraví 

člověka. 

V pátek 3. 10. 2014 si děti užily akci zvanou Drakiáda. Pouštění draků na hřišti školy je 

velice oblíbenou zábavou, jež je též doplněna o výtvarnou soutěž nejhezčího (vlastnoručně 

vyrobeného) draka. 

V pátek 31. 10. 2014 jsme šli s žáky do města na vystoupení "Lví král." Tento muzikál 

v podání ZUŠ se dětem velice líbil a žákyně 3. ročníku o něm napsala článek na webové 

stránky školy. 

V úterý 16. 12. 2014 se některé děti zúčastnily akce Školní Vánoce a vystoupily 

s připraveným hudebním programem v prostorách velké tělocvičny (ve výtvarné výchově si 
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vyrobili žáci rekvizity potřebné k vystoupení) Během akce probíhal také vánoční jarmark, 

na kterém se byly vystaveny výrobky našich žáků z hodin VV a PČ (šiškové stromečky, 

vánoční hvězdy atd.). 

Každým rokem také v kmenové třídě I. Z probíhá vánoční posezení, na které jsou též zváni 

rodiče. Děti si vyzdobí prostory třídy vánočním stromečkem, ochutnávají cukroví a perníčky 

(které si pečou ve školní cvičné kuchyňce), rozdávají si dárky a společně připomínají vánoční 

tradice. 

Začátkem ledna si děti v hodinách TV mohly prožít radost z pohybu na sněhu při bobování a 

sáňkování v parku poblíž školy. 

V pátek 16. 1. 2015 proběhl zápis nových žáčků na naši školu a při této příležitosti mohly 

děti vystavit své výtvory z výtvarného kroužku. 

Ve středu 28. 1. 2015 proběhlo v kinosále MK představení Tři pohádky, kde se děti hravou 

formou poučily o správném chování vůči ostatním. 

V pondělí 9. 2. 2015 se zúčastnili výukového programu 112 v ohrožení života připraveného 

DDM Moravský Krumlov. Program se věnoval otázkám první pomoci a předcházení úrazů. 

Ve čtvrtek 12. 3. 2015, v pondělí 30. 3. 2015 a v úterý 14. 4. 2015 se zúčastnil žák 2. ročníku 

naší třídy tří částí preventivního programu Hasík. Princip programu spočívá v předávání 

informací dětem samotnými hasiči, kteří znají problematiku požárů, dopravních nehod, 

ochrany obyvatelstva, apod. Tito hasiči jsou během úvodního kurzu důkladně proškoleni, poté 

následuje praxe na školách. Pro žáky program připravil Hasičský záchranný sbor 

v Moravském Krumlově. Při třetí návštěvě se žáci mohli seznámit také s vybavením hasičské 

zbrojnice a jejími prostorami. 

V pátek 13. 3. 2015 absolvovala v naší třídě jednodenní náslechovou praxi studentka Hana 

Matějková z Masarykovy univerzity v Brně (obor Speciální pedagogika) v rámci předmětu 

Psychopedie.  

Ve středu 18. 3. 2015 se zúčastnili žáci třídy I.Z společně s ostatními třídami I. stupně 

programu Dental prevention. Tento program měl za cíl informovat děti o správné ústní 

hygieně a péči o své zuby.  

Ve středu 8. 4. 2015 zhlédli žáci Jarní pohádku v kinosále v Moravském Krumlově. 

Pohádka doprovázená písničkami i mluveným slovem naladila děti na jarní svátek a 

připomněla některé starodávné a stále užívané velikonoční zvyky. Společnými silami pak děti 

sepsaly článek na webové stránky školy. 

V pátek 10. 4. 2015 proběhl projektový den Dopravní výchova pro žáky 1. stupně základní 

školy ve spolupráci DDM Mor. Krumlov a Městské policie. Žáci se během vyučování 
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dozvěděli mnoho informací z oblasti dopravy, péče o zdraví a měli si též možnost vyzkoušet 

řešit různé situace v praxi.  

Ve středu 15. 4. 2015 se vybraní žáci (ti, kteří uspěli v třídním kole soutěže) zúčastnili finále 

školní recitační soutěže žáků I. stupně.  Žák 5. ročníku David Kejda se umístil ve 3. kategorii 

na 3. místě.  

V úterý 21. 4. 2015 proběhlo v atriu školy první kolo dopravní soutěže Krumlovské 

kolečko. Soutěž organizuje každý rok DDM ve spolupráci s Odborem dopravy Městského 

úřadu Moravský Krumlov, Městskou policií a Policií ČR.  Žáci absolvovali test znalostí podle 

věkových kategorií a někteří také jízdu zručnosti na kole. 

Ve středu 22. 4. 2015 oslavily děti ve třídě a ve školní družině III. oddělení světový svátek 

Den Země. Společně bez ohledu na víru či národnost si připomínáme původ a současnost naší 

planety. Podpora životního prostředí a ekologie je stále aktuální otázkou. 

U příležitosti Dne Země vyhlásil DDM výtvarnou soutěž na téma Svět pod nohama. Žáci 

v hodinách VV vytvořili společné dílo, které získalo ocenění v 2. kategorii a žáci obdrželi 

cenu za 2. místo. 

Ve čtvrtky 30. 4. 2014 a 7. 5. 2015 před státními svátky se děti účastnily školní akce Barevné 

dny. Oblékly se do žlutých a hnědých barev a společně s ostatními třídami I. stupně si pak 

užily fotografování v prostorách atria školy. 

V období od 18. 5. - 12. 6. 2015 probíhal na naší škole sběr papíru. Žáci přinesli staré noviny 

či časopisy a zúčastnili se aktivně této akce. 

Ve čtvrtek 21. 5. 2015 byli žáci pozváni na vystoupení Červená Karkulka v podání studentů 

Gymnázia MK, v prostorách jejich tělocvičny pak potleskem odměnili všechny účinkující. 

Muzikál byl velice pěkný a děti ocenily především nadšení a kreativitu vystupujících.  

V pátek 29. 5. 2015 se děti mohly zúčastnit oslavy Dne dětí v atriu naší. Na různých 

zábavných stanovištích je čekala spousta aktivit a zábavy. 

Počátkem měsíce května se třída zúčastnila výtvarné soutěže pořádané Státním zdravotním 

ústavem pro žáky základních škol ČR s názvem „Jak to udělat, aby lidé nekouřili.“ 

Odměnou dětem byl v červnu obdržený diplom s věcnými cenami z oblasti prevence zdraví 

(např. pexeso, informační kartičky a stolní hra, kterou si děti nechají ve ŠD III. oddělení). 

V pátek 5. 6. 2015 se děti účastnily fotografování třídních kolektivů a v případě zájmu též 

jednotlivých skupinek. Vše probíhalo ve spolupráci s fotoateliérem Eliška. 

Ve čtvrtek 11. 6. 2015 proběhl na školním hřišti Atletický den pro žáky I. stupně. I přesto, že 

žáci naší třídy nezískali žádná ocenění, snažili se ze všech sil o nejlepší výkony. 
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V pátek 12. 6. 2015 se děti zúčastnily školního výletu do Brna - VIDA CENTRU, společně 

s žáky 4., 7. ročníku a třídy II. Z. Vyzkoušeli si různé zajímavé pokusy, vše hravou a 

zábavnou formou. 

V úterý 23. 6. 2015 se uskutečnila v dopoledních hodinách generální zkouška a odpoledne 

pak Školní akademie na téma Máme rádi zvířata. Děti vystoupily s písní Malý krokodýl 

Chňapík a tanečně s prvky dramaterapie doprovodily celý program. Součástí vystoupení byly 

též rekvizity, které si žáci vyrobili v hodinách VV a PČ.  

V pátek 26. 6. 2015 ráno proběhlo vyhodnocení Atletického dne v atriu školy. Poté následoval 

další program. V rámci filmové Discoparty pořádané Žákovským parlamentem a žáky 9. 

ročníku se převlékly děti za filmové postavy (kovboje) a zúčastnily se též vyhlášení soutěže 

sběru papíru, které bylo součástí celého programu. Děti si zatančily v prostorách velké 

tělocvičny, plnily různé úkoly a užily si celé dopoledne s ostatními žáky. 

 

V průběhu celého školního roku probíhala na naší škole nabídka Klubu mladých čtenářů 

Albatros (třídní důvěrník – Mgr. Lenka Spourová), jejíž součástí je možnost výběru a nákupu 

různých publikací pro děti i dospělé. Cílem této aktivity je podpora čtenářské gramotnosti na 

naší škole. 

Mgr. Lenka Spourová 

 

 

Školní družina III. oddělení 

V letošním školním roce jsme se ve ŠD III. oddělení zaměřili na hru s barvami. Byly použity 

prvky arteterapie, zaměřili jsme se na rozvoj tvořivosti, fantazie a představivosti, děti byly 

seznámeny s různými výtvarnými technikami, vytvářely konkrétní věci a ztvárňovaly též 

abstraktní pojmy.  

Náplní práce bylo mimo jiné také seznámení s historií umění a různými výtvarnými styly, 

rozvoj grafomotoriky, využití čáry, kresba (tužkou, úhlem, rudkou, tuší), malba (pastelkami, 

vodovkami, křídou, pastelem, fixami, voskovkami, temperami či akvarelovým pastelem).  

Děti určovaly základní názvy barev, jejich odstíny, seznámily se s pojmy teplá a studená 

barva, věnovaly se ztvárnění portrétů a zapouštění barev do mokrého podkladu.  Vyzkoušely 

si otisky, malování netradičním materiálem, frotáž, mandaly, vybarvování omalovánek, 

vytváření různých modelů a návrhů, využití geometrických tvarů, zátiší, při čemž důraz byl 

kladen na využití ploch, zaměření na detaily a doplňování do celků.Děti velice bavilo hrát si s 

barvou a veškeré činnosti si naplno užily.                                                       Martina Lapešová 
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KRUMLOVSKÉ KOLEČKO - VÝSLEDKY 

V pátek 24.4. se uskutečnilo na náměstí T.G. Masaryka finále dopravní soutěže mladých 

cyklistů - KRUMLOVSKÉ KOLEČKO. Žáci naší školy soutěžili ve 3. věkových kategoriích. 

Ve finále je čekala jízda zručnosti na kole, test z pravidel silničního provozu a zdravovědy a 

žáky 2. a 3. kategorie také jízda městem pod dohledem Městské policie a Policie ČR. 

Nejúspěšnějšími finalisty naší školy se stali: 

1. kategorie (2. a 3. třída) - Jan Tručka - 3. místo 

2. kategorie (4.,5.,6.třída) - Anna Marie Kocandová - 3. místo 

3. kategorie (7.,8.,9. třída) - Marek Březina - 1. Místo, Vladislav Karásek - 2. místo 

 

 

OKRESNÍ PŘEBOR V ATLETICE 

21. 4. 2015 se konal ve Znojmě okresní přebor v atletice. Naši sportovci byli velice úspěšní. 
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VÝTVARNÁ SOUTĚŽ: SVĚT POD NOHAMA 

U příležitosti Dne Země vyhlásil Dům dětí a mládeže výtvarnou soutěž na téma Svět pod 

nohama. Soutěžili žáci ve čtyřech věkových kategoriích - 1. děti z MŠ, 2.kategorie - žáci 1. - 

3. třídy, 3. kategorie - žáci 4. - 6. třídy a ve 4. kategorii - žáci 7. - 9. třídy. Vznikly opravdu 

krásné výtvarné práce, použity byly různé výtvarné techniky a také materiály. Žáci naší školy 

uspěli ve 3. kategoriích! Výhercům byla předána ocenění v pondělí 27. 4. 2015 v 15 hodin v 

prostorách DDM na náměstí T. G. Masaryka 35, kde proběhla také vernisáž výtvarných 

prací.  Zde si můžete prohlédnout oceněné práce: 

 

2. kategorie - 2. místo - kolektiv třídy I.Z 

  

 

 

2. kategorie - 3. místo  

Michaela Herzánová, Nikola Matějková, Kristýna Podhrázká, 3. třída 

 

 

 

 

 

 



 

30 

 

3. kategorie - 2. místo - Vítězslav Musil, 5. třída 

 

  

 

3. kategorie - 3. místo - Lenka Hrdličková, 5. třída 

 

  

4. kategorie - 1. místo - Lukáš Mareš, 7. třída 
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4. kategorie - 2. místo - Lenka Pokorná, 7. třída 

 

 

  

4. kategorie - 3. místo - Gabriela Oláhová, 7. třída 

 

  

Čestné uznání - Josef Kudláček, 7. třída 

 

 

 

Mgr. Květoslava Kotková 
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Akce I. stupně ve školním roce 2014/2015 

 

Září- PLAVÁNÍ , plavecký bazén Znojmo, zúčastnili se žáci 2.,3. a 4., ročník, celkem 9 lekcí, 

září – listopad, poslední hodina byla ukončená diskotékou a děti žáci dostali vysvědčení. 

HÁZENÁ – 17.9. -1.stupeň – ukázka spojená s náborem žáků. 

DEN PREVENCE- I. stupeň – 26. 9., zaměřeno na bezpečnost silničního provozu, ochranu 

životního prostředí, zdravou výživu, první pomoc, akce byla velice úspěšná, splnila 

očekávání. 

Říjen- DRAKIÁDA- 3. 10.- akce pro všechny žáky I. stupně, pouštění draků, následovala 

výtvarná soutěž o nejhezčího draka, soutěžilo se taky o doma vyrobeného draka. 

 

KAPŘÍK METLÍK – 8.10. - beseda o knize spojená s autorským čtením, zúčastnili se žáci 

celého 1.stupně. 

Listopad- LYRA- hudební  vystoupení ZŠ Vémyslice, muzikál- LVÍ KRÁL- vystoupení 

žáků ZUŠ Ivančice- velice pěkný. 

Prosinec- NÁVŠTĚNA KNIHOVNY-2. 12.- žáci 3. ročníku navštívili knihovnu a zúčastnili 

se besedy o knihách, návštěva se uskutečnila v rámci projektu CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM. 

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA – 5.12. – žáci 9. třídy připravili nadílku pro všechny děti 

z 1.stupně. 

ŠKOLNÍ VÁNOCE- 16. 12. – celoškolní akce, žáci naší školy připravili vánoční program 

pro rodiče a rodinné příslušníky. 

KIN-BALL – 9.1. ukázková hodina netradičního sportu s velkým míčem, děti z 1.stupně si 

vše vyzkoušely i prakticky. 

112 V OHROŽENÍ ŽIVOTA – 9.2. výukový program DDM pro 1.stupeň  zaměřený na 

dopravní výchovu. 

KEŇA A GORILY – 16.2. výukový pořad o Africe a cestování, který proběhl v městské 

galerii, zúčastnili se žáci 3. a 5.ročníku. 

TAJEMSTVÍ DOKTORA SACHARINA – 12.3. – výukový program ekologického centra 

LIPKA zaměřený na zdravý životní styl, v rámci celoročního projektu se účastnily 3. a 

4.ročník. 

Březen-  ŠKOLA V PŘÍRODĚ-23. 3.- 27. 3. žáci 3., a 4., ročníku, navštívili ŠvP 

v Domašově na Bystřicí, akce byla v rámci projektu LIPKA pro žáky zdarma. 

NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE – 26. 3.-27.3. 
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S EVOU A EDOU ZDRAVĚ A BEZPEČNĚ – 10.4. – projektový den pro 1.stupeň týkající 

se dopravní výchovy. 

RECITAČNÍ SOUTĚŽ – 15.4. –tradiční soutěž nejlepších recitátorů z 1.stupně. 

KRUMLOVSKÉ KOLEČKO – 21.4. – dopravní soutěž pro 1. stupeň, jízda zručnosti, 

znalostní testy. 

JACKIE AND GIANT – 7.5. – interaktivní anglické divadlo pro 1.stupeň. 

ZUŠ – 20.5. den otevřených dveří s praktickými ukázkami všech nabízených oborů, 

zúčastnily se 1. a 3.třída 

KARKULKA – 21.5. minimuzikál, který nacvičili žáci sexty GMK, vystoupení navštívil celý 

1. stupeň. 

DĚTSKÝ DEN – 29.5. – zábavná stanoviště v atriu školy, pro 1. stupeň připravili učitelé 1. 

stupně, paní vychovatelky a žáci 9. třídy. 

 

VÝTVARNÁ VÝSTAVA – 9. 6. žáci 3. třídy navštívili výstavu dětských výtvarných prací 

v galerii MK. 

SPOROVNÍ DEN – 11. 6. atletické soutěže pro 1. stupeň, tradičně probíhá na školním hřišti. 

MÁME RÁDI ZVÍŘATA – 23. 6. – školní akademie, na kterou si všechny třídy připravily 

tematicky zaměřené vystoupení. 

KNIHOVNA – 25. 6. – v rámci projektu „Celé Česko čte dětem“ proběhlo vyhlášení 

nejlepších čtenářů 3. třídy spojené s dílničkou o dětské etiketě. 

DISCOPÁRTY – 26. 6. – zábavné soutěžní dopoledne pro žáky celé školy spojené 

s vyhlášením soutěže ve sběru papíru. 

ROZLUČKA – 29. 6. – závěrečná společná schůzka dětí a rodičů 3. třídy. 

 

Adaptační program ve 4. a 6. třídě 

V letošním školním roce se naše škola (společně s dalšími 14) zapojila do projektu s názvem 

Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků. Součástí tohoto 

projektu je možnost využívat služby školní psycholožky, což jako první využily třídní 

kolektivy 4. a 6. třídy, které se pod vedením Mgr. Lucie Adolfové zúčastnily adaptačního 

programu, kde se děti mohly lépe poznat, seznámily se s novými spolužáky, třídními 

učitelkami i samotnou paní psycholožkou. Žáci plnili více či méně záludné úkoly, vše zvládli 

na jedničku a určitě v tomto duchu budou pokračovat celý školní rok.  
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Časopis JUNIOR 

Školní časopis Junior má na škole dlouholetou tradici. Vychází jednou měsíčně a je tvořen 

z příspěvků žáků i učitelů. V letošním školním roce je redakční rada složena především ze 

zástupců 6. třídy.  Každé číslo má nějaké konkrétní téma, kterému se věnuje a rozebírá ho 

z různých úhlů. Základ jednotlivých čísel tvoří pravidelné rubriky – anketa, rozhovor, 

reportáže atd.  Několikrát za rok vycházejí speciální vydání.  Jednotlivá čísla jsou vydávána 

jak v tištěné, tak i elektronické podobě a jsou přístupna žákům i široké veřejnosti na 

webových stránkách. 

 

Okresní recitační soutěž Dětské scény 2015 

Dne 17. 3. 2015 se zúčastnily vybrané dívky ze 4. a 6. třídy, které úspěšně prošly školním 

kolem, přehlídky dětských recitátorů – jednotlivců ve Znojmě. Ella Řeřuchová a Terezie 

Vavříková soutěžil y ve 2. kategorii ( 4.-5. třídy) , Zdeňka Stixová a Zuzana Brňáková  ve 3. 

kategorii (6.-7. třídy ).  Dívky nasbíraly cenné zkušenosti a obdržely účastnické listy. 

 

Divadelní představení v roce 2014/2015 

Každoročně je žákům 2. stupně nabídnuta možnost zúčastnit se několika divadelních 

představení v rámci výuky českého jazyka a literatury.  

Letos bylo vybráno  na leden představení Drákula  v brněnském   Divadle Polárka podle 

literární předlohy Brama Stockera, se kterou se žáci seznamují  v 8. ročníku, a na duben 

moderní ztvárnění Moliérova Lakomce v Mahenově divadle. Obě inscenace se žákům líbily, a 

proto i příští rok budeme vybírat z repertoáru brněnských divadel. 

Další představení pro žáky 2. stupně se uskutečnila v kinosále v Moravském Krumlově. 

V prosinci to byl výchovný pořad Trapas nepřežiju aneb ten řízek nezvedej v podání 

populárních pražských herců Michaely Dolinové a Ladislava Ondřeje, v dubnu pak 

vystoupení studentského divadelního spolku Eďas moravskokrumlovského gymnázia 

s názvem Lumpacivagabundus. 

Návštěvy nejrůznějších kulturních akcí mají pro žáky nesmírný význam, protože obohacují 

jejich všeobecný rozhled a upevňují sociální a společenské návyky.  
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KA02Lektoři a mentoři pro moderní výuku českého jazyka a literatury 

CZ.1.07/1.3.00/48.0124 Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských 

a základních škol.  Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, školské 

poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Cílem klíčové aktivity projektu Lektoři a mentoři pro školy je transformace vybraných učitelů 

českého jazyka a literatury ze všech krajů ČR na odborníky v oblasti přímé podpory učitelů ve 

školách. Přímá podpora učitelů formou mentoringu a sdílení příkladů dobré praxe se 

v empirických zjištěních výzkumu ukazuje jako možná efektivní cesta ke kvalitě výuky. Za 

"kvalitu" výuky, tedy za žádoucí znaky vyučování a učení, je považována angažovanost 

každého z učitelů a žáků, individuální a nevylučující zaměření výuky a zařazování 

adekvátních výukových postupů a materiálů v souladu s cíli, které si jednotliví učitelé ve 

svých třídách (a v ŠVP) stanovují. 

KA01 Lektoři a mentoři do škol v oblasti diferenciace vzdělávání  

CZ.1.07/1.3.00/48.0124 Rozvoj lektorských a mentorských dovedností pedagogů mateřských 

a základních škol.  Realizátorem projektu je Národní ústav pro vzdělávání, školské 

poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Vzdělávací program je určen pro pedagogy s víceletou praxí (min. 5 let). Jeho cílem je 

připravit účastníky k mentorské činnosti, která jim poskytne nástroje pro přímou podporu 

kolegů v jejich profesním rozvoji. Vznikne tak síť interních a externích mentorů na školách. 

V čem lze vidět přínos pro školu, když se zapojí její učitel nebo učitelé?  

Škola  

 může realizovat vzdělávací akce pro jiné školy, stát se zařízením pro DVPP,  

 bude mít proškoleného učitele, který bude přinášet do školy nové podněty a inspirace, 

bude moci uplatňovat postupy, které pomohou zvýšit kvalitu výuky ve škole,  

 bude u zdroje aktuálních informací o možnostech efektivní reflexe vzdělávání, získá 

možnost zajistit vzdělávání svým pedagogům vlastními silami,  

 bude zavádět postupy, které lektor nebo mentor bude ovládat a zlepšovat vlastní 

systém vzdělávání,  

 naváže úzkou spolupráci s odbornými pracovníky z NÚV a bude mít možnost podílet 

se na jiných aktivitách nebo projektech v následujících obdobích.  

 

Masopustní dílnička pro žáky 4. ročníku 
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V pátek 20. 2. 2015 se čtvrťáci vydali do Městské knihovny v Moravském Krumlově. 

Strávili zde příjemné dvě hodiny věnované povídání o masopustu, poslechli si ukázku z 

knihy Kluci, holky a Stodůlky, zatancovali si masopustní tanec a nakonec i vyrobili 

masky, které dětem připravily paní knihovnice. Chlapci i dívky také dostali doporučení na 

knihy k četbě vhodné pro jejich věk, což všichni ocenili, a hned si vybrali knížku na 

referát. Krumlovská knihovna tento den určitě získala nové čtenáře! 

 

Olympiáda v českém jazyce 

Každý rok se na naší škole koná tradiční soutěž Olympiáda v českém jazyce, kde si žáci 

mezi sebou měří své síly ve své  mateřštině. Nejde tak ani o znalosti, ale o schopnost 

logicky myslet, pochopit  text, umět vyvozovat závěry a kultivovaně se vyjadřovat. 

Letošního školního kola se zúčastnilo 16 vybraných žáků 8. a 9. ročníku, kteří v úterý 2. 

12. plnili zadané úkoly. Ty více či méně zvládli úplně všichni a zde jsou letošní vítězky: 

1. místo: Klára Štěpánová - 9. třída 

2. místo: Tereza Hrdinová - 9. třída 

3. místo: Pavla Hrdličková - 8. třída 

                 Lenka Plachá - 8. třída 

Děvčata na 1. a 2. místě postoupila do okresního kola, které se uskutečnilo 5. 2. 2015. Obě 

žákyně byly v řešení úspěšné, do krajského kola nepostoupily. 

 

Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků 

Do projektu Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků bylo na 2. 

stupni zařazeno celkem 19 žáků ze 6 .- 9. tříd. Byla jim nabídnuta možnost navštěvovat 1 

týdně kroužek jazykové a čtenářské gramotnosti a také přímá podpora formou 

individuálních konzultací 2krát týdně.  Všichni také celý rok využívali nejrůznější 

pomůcky zakoupené v rámci tohoto projektu – tablety, čtečky, pracovní listy pro rozvoj 

čtenářské gramotnosti, výukové programy a další. 

 

Soutěž ve sběru starého papíru 

 Od 18.5 do 12.6. 2015 probíhala na naší škole soutěž jednotlivců a třídních 

kolektivů ve sběru starého papíru. Soutěže se mohl zúčastnit každý žák základní školy, 

základní školy speciální i základní školy praktické.  V letošním školním roce se podařilo 

nasbírat úctyhodných  7 431, 5 kg ! Aby bylo zápolení třídních kolektivů maximálně  
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spravedlivé, byl celková výsledek třídy přepočítán  na průměr na žáka. A jak to tedy 

dopadlo? 

 

Třídní kolektivy: 

 

Zvláštní uznání a ocenění za nejlepší kolektiv třída I.Z        96,2 kg na žáka 

1. místo      2. třída       72,6 kg na žáka 

2. místo      8. třída       64,3 kg na žáka 

3. místo      3. třída       56,9 kg na žáka 

4. místo      7. třída       42,8 kg na žáka 

5. místo      1. třída       31,8 kg na žáka 

 

Jednotlivci: 

 

1. místo  Tereza Hrdinová, 2. tř.  525 kg 

2. místo  Petra Vafková, 1. tř.   293,5 kg 

3. místo  Mathias Svoboda, 2. tř.  290 kg  

4. místo  Nella Homolová, 7. tř.  268 kg 

5. místo  Zdenka Hladká, 8. tř.  264,5 kg    

 

Vítězům gratulujeme a děkujeme všem rodičům, kteří podpořili své děti v této soutěži. 

Výtěžek ze získaného sběru bude využit na další aktivity školy. 

 

Žákovský parlament 

Ve školním roce 2014/2015 žákovský parlament pokračoval ve své činnosti již třetím rokem. 

Byli zvoleni noví zástupci jednotlivých tříd a také nové vedení. Žákovský parlament zůstal 

nadále věrný svým cílům:  

 podporovat spolupráci mezi žáky a učiteli, mezi žáky a vedením školy, mezi 

jednotlivými třídami na všech stupních i typech základní školy 

 umožnit žákům  aktivně  se podílet na chodu školy, zejména v oblasti mimoškolních 

aktivit 

 rozvíjet u žáků smysl pro odpovědnost a občanskou povinnost 

 neustále zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli 

 informovat rodiče o aktivitách žáků 

 přispívat k vyřešení problémů žáků 

Zastupitelé se scházeli minimálně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji. V tomto školním 

roce se podílel ŽP na organizaci několika akcí: sběru starého papíru, závěrečné tematické 
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diskotéky pro všechny žáky školy, účastnil se exkurze do Poslanecké sněmovny České 

republiky…Nadále také přinášel náměty a připomínky k chodu školy a podával návrhy na 

jejich řešení. 

 

 

Webové stránky školy  

Od školního roku 2012/13 provozujeme nové webové stránky. Administrátorem těchto 

stránek je paní Eva Ostrovská. Ve školním roce 2014/15 tyto stránky navštívilo 87 815 

návštěvníků, měsíční průměr za školní rok je 8 781 přístupů a denní průměr za školní rok 

činní 293 návštěv. V školním roce 2013/14 bylo na školním webu 71 667 přístupů, průměrná 

návštěvnost webu za den byla 205 přístupů. Jsme rádi, že návštěvnost našich stránek má 

vzrůstající tendenci, protože to nám potvrzuje kvalitu naší práce. 

Všichni vyučující mají přístup do administrace stránek a pravidelně aktualizují informace pro 

žáky a rodiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální fotografie z akcí třídy, do 

sekce předměty zadávají vyučující úkoly do výuky.  

Ve školním roce 2014-2015 nabízely stránky následující služby:  

 Informace o všech akcích školy v daném roce.  

 Pravidelně aktualizované informace o chodu školy, kontaktní údaje na zaměstnance školy, 

školní dokumentaci. 

 Propagační materiály školy.  

 Informace třídních učitelů.  

 Informace o domácích úkolech.  

 Výukové materiály učitelů.  

 Možnost omluvy žáka z výuky. 

Věříme, že web plní svou funkci na sto procent a podtrhuje tak strategii školy „Škola pro 

život“. 

 

 

Aktivity a prezentace školy na veřejnosti: 

 pravidelně připravujeme program na Vítání občánků města Moravský Krumlov (děti + 

Květoslava Kotková) 

 Den prevence - tradiční projektový den na ZŠ za účasti složek z širokého regionu 

(Hasiči, Policie, OSPOD, Spondea, Domeček MK, Tyflocentrum)  

 Každoročně se zúčastňujeme akce Pohádkové Vánoce v MK (stánek s výrobky dětí) 
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 Vánoční koncert pro rodiče a přátele školy  

 Den dětí pro naše žáky a rodiče 

 Školní akademie pro naše žáky, rodiče a přátele školy 

 

XI. Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

Ve školním roce 2014/15 neproběhla ve škole kontrola ČŠI. 

 

XII. Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

 

XIII. Realizované projekty financované z jiných zdrojů: 

1. Rozšiřování participativní výuky a globálních témat na 1. stupni ZŠ formou metody storylines, což je 

učení příběhem pro žáky 1. a 3. třídy. V rámci projektu Global Storylines žáci ve vyučování po tři 

měsíce pracovali s příběhem. Síla tohoto přístupu spočívala v tom, že dávala žákům smysl učení a 

motivovala je. Při práci s příběhem se žáci neptali, proč se toto učíme. Výuka příběhem využívá prvky 

dramatické výchovy, a umožňuje tak prozkoumávat komplexní globální témata, která ovlivňují 

konkrétní místo a lidi. Tím probouzí větší zájem dětí o dění v reálném světě. Projekt realizovala naše 

škola ve spolupráci s organizací Na Zemi, Pedagogickou fakultou Masarykovy univerzity a skotskou 

organizací WOSDEC. 

 
 

Výnosy roku 2014   v Kč 

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a ÚP Brno 11 608 410,00 

Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelých dotací 3 086 301,00 

Dotace EU 77 667,00 

Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD,…) 1 256 229,33 

Výnosy z hospodářské činnosti 706 865,25 

Výnosy celkem  16 735 472,58 

    

Náklady roku 2014    

Náklady z dotací a prostředků od JMK a ÚP Brno 11 608 410,00 

Náklady provozní a z dotací od zřizovatele  4 342 530,33 

Náklady z dotací EU 77 667,00 

Náklady z hospodářské činnosti 594 002,11 

Náklady celkem  16 622 609,44 

    

Výsledek hospodaření celkem  112 863,14 
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2. Společným jednáním se žákovským parlamentem a školskou radou k výchově demokratického 

občana, Živé pomezí, Realizace místní rozvojové strategie 14/020/41200/046/000247 - renovovaná 

místnost vybavená moderní technikou, nábytkem slouží k jednáním žákovského parlamentu, rady 

školy a vedení školy.  

3. S Edou a Evou zdravě a bezpečně, CZ.1.07./1.1.00/53.0003, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Projekt byl zaměřen na zdravý životní styl, bezpečnost silničního provozu u dětí základních škol a 

poskytování první pomoci. Žáci absolvovali dva projektové dny a mimoškolní soustředění. 

4. Příprava na Cambridské zkoušky na ZŠ Ivančická. Tento projekt byl vytvořen ve spolupráci institucí: ZŠ 

Ivančická, Gymnázium Moravský Krumlov a Jazyková škola Alrete v Ivančicích. Letos bude pokračovat. 

Cílem tohoto projektu je upevnit a rozšířit znalosti angličtiny žáků na těchto školách a postupně je 

připravovat na britské zkoušky s možností si zkoušky udělat. Výstupem studenta gymnázia bude 

zvládnutí mezinárodně uznávané britské zkoušky FCE. Projekt je finančně podporován Městem 

Moravský Krumlov. 

5. Efektivní spolupráce v oblasti prevence školního neúspěchu žáků, CZ.1.07/1.1.00/46.0001. Efektivní 

spolupráce přímo uvnitř jednotlivých základních škol a mezi školami a zřizovateli. Zabezpečení rozvoje 

osobnostního růstu pedagogických pracovníků a vedoucích pracovníků. Realizace kroužků pro děti 

ohrožené školním neúspěchem, zapojení školního psychologa a školních asistentů. 

6. Lektoři a mentoři pro moderní výuku českého jazyka a literatury. CZ.1.07/1.3.00/48.0124. Cílem 

klíčové aktivity projektu Lektoři a mentoři pro školy je transformace vybraných učitelů českého jazyka 

a literatury ze všech krajů ČR na odborníky v oblasti přímé podpory učitelů ve školách. Přímá podpora 

učitelů formou mentoringu a sdílení příkladů dobré praxe se v empirických zjištěních výzkumu ukazuje 

jako možná efektivní cesta ke kvalitě výuky. Za "kvalitu" výuky, tedy za žádoucí znaky vyučování a 

učení, je považována angažovanost každého z učitelů a žáků, individuální a nevylučující zaměření 

výuky a zařazování adekvátních výukových postupů a materiálů v souladu s cíli, které si jednotliví 

učitelé ve svých třídách (a v ŠVP) stanovují. 

7. Program podpory digitalizace škol. Realizátorem Programu podpory digitalizace škol 2014/2015 je 

nezisková organizace EDUkační LABoratoř | EDULAB ve spolupráci s Kontem BARIÉRY a dalšími 

partnery. Hlavním cílem programu je digitalizace škol, zvýšení využívání informačních technologií ve 

školách a jejich dlouhodobá podpora ze strany neziskových organizací a soukromého sektoru. 

8. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání na středních školách v Jihomoravském kraji. 

CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Střední škola dopravy, obchodu a služeb, jako partner krajského projektu 

JMK, nabízela žákům naší školy možnost navštěvovat technické kroužky, které byly realizovány v 

dílnách OV a v odborných učebnách. Úkolem kroužků byla podpora a propagace technických oborů, 

získání a prohloubení manuální zručnosti žáků ZŠ v dílnách a odborných učebnách střední školy pod 

odborným dozorem učitelů OV. Kroužky probíhaly v průběhu celého školního roku, vždy odpoledne 1x 

týdně (2 vyučovací hodiny). Kroužky byly bezplatné, veškeré náklady spojené s výukou v kroužku byly 

hrazeny z projektu. Doprava žáků od ZŠ na pracoviště kroužků a zpět ke škole byla zdarma. 

Samozřejmostí byla i odpolední svačina a pitný režim. Pedagogický dozor byl zajištěn pedagogem ZŠ. A 
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jaké to byly kroužky? AUTOMECHANIK, AUTOTRONIK, ZÁMEČNÍK, OBRABĚČ, KOVÁŘ, TRUHLÁŘ, 

KRESLENÍ TURBOCAD.  

9. Spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce (včetně zahraničních) s možností 

uplatnění inovativních forem spolupráce. CZ.1.07/1.1.00/44.0006. Spolupráce se Střední školou 

polytechnickou Brno Jílová 36 g, při které žáci základní školy získali reálný přehled o technických 

oborech, technickou a manuální zručnost v rámci seznámení se s tradičními řemeslnými pracemi, aby 

se mohli snadněji orientovat a rozhodovat při volbě budoucího povolání. 

10. Minipodnikání na základní škole. Smyslem projektu bylo zvýšit podnikatelskou gramotnost žáků 

základních škol. Představit jim praktické činnosti v malém podniku, seznámit je se základními pojmy 

z ekonomiky, marketingu, práva a pěstovat pozitivní pohled na podnikatelství. Prezentovat jej jako 

životní filosofii, která přináší seberealizaci, svobodu, ale i zodpovědnost za vlastní produkt i tým. Cílem 

projektu byl vznik a činnost minipodniků na ZŠ.  

11. Čerpání veřejné finanční podpory z Města Moravský Krumlov na tyto projekty: 

 Literárně – dramatický kroužek na ZŠ Moravský Krumlov 

 Prezentace ZŠ Ivančická v našem městě Moravský Krumlov 

 Den prevence 2014 

Mgr. Květoslava Kotková 

 

 

 

XIV. Zlepšování podmínek vzdělávání  

V tomto školním roce byly uskutečněny tyto opravy:  

 rekonstrukce WC v pavilonu B 

 výmalba 3 tříd  

 vybavení učebny fyziky 

 vybavení 6. třídy novou interaktivní tabulí, lavicemi a židličkami 

 opravy stoupaček v pavilonu B 

 

XV. Spolupráce s odborovou organizací 

Spolupráce vychází ze ZP a  platné kolektivní smlouvy, která byla během jarních měsíců novelizována 

a na další období podepsána.   

 

XVI. Zhodnocení a závěr  
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Naše škola je umístěna na okraji města Moravský Krumlov, což je důvodem snižujícího se 

počtu žáků naší školy. Z výše uvedených důvodů se snaží naše škola nabídnout nejen kvalitní 

výuku, ale i kroužky pro využití volného času. Dále pro zvýšení atraktivnosti naší školy 

nabízíme rozšířenou výuku angličtiny. Od čtvrté třídy jsme nabízeli výuku s rodilým mluvčím 

a připravili jsme projekt ve spolupráci s Městem Moravský Krumlov, jazykovou školou 

ALRETE a Gymnáziem Moravský Krumlov, ve kterém se zájemci připravují na britské 

zkoušky. Dále využíváme různých projektů a dotací k zatraktivnění výuky. 

Nadále se snažíme najít cestu k možnosti rekonstrukce školní kuchyně, jež svou zastaralostí 

již nevyhovuje současnému trendu stravování. Bohužel finanční náročnost projektu je nad 

finanční možnosti školy a vhodný dotační titul zatím nebyl vypsán.  

Závěrem bychom chtěli poděkovat Městu Moravský Krumlov za podporu a zajištění 

finančních prostředků pro projekt týkajícího se výuky anglického jazyka. 

 

Úkoly vyplývající z výroční zprávy:  

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím programu, který jsme nazvali „Škola pro 

život“, upravovat jej a zavádět do vyučování efektivnější metody a formy výuky. 

 2. Udržet stabilní učitelský kolektiv. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc nově 

příchozím kolegům. DVPP i nadále zaměříme na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, 

získávání praktických psychologických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání 

krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky ve věku povinné školní 

docházky.  

3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, 

zařazovat v co největší míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i 

náplň činnosti školní družiny. 

 4. Moderní technikou a novým nábytkem stále vybavovat postupně všechny učebny, kabinety 

i školní družinu. 

 5. Společně se zřizovatelem provést opravu vzduchotechniky ve školní kuchyni. 

 6. Připravit rekonstrukci kotelny. 

 7. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku, abychom získali nové žáky. 

 8. Nabídku kroužků zatraktivnit, aby odpovídala zájmům většího počtu žáků a nabídla jim 

tak možnost trávit volný čas ve škole i po vyučování. 

 9. Vhodně obnovit hrací zahradní prvky v atriu školy.  

10. Zaměřit se na získání dotace na opravu chodníku a schodiště u hlavního vchodu. 
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 11. I nadále spolupracovat s pedagogicko - psychologickou poradnou, aby bylo možno využít 

vysoké odbornosti našich vyučujících pro práci se žáky se specifickými poruchami učení a 

chování.  

12. Soustavně rozvíjet dobrou spolupráci s rodiči vhodnou komunikací a prohlubovat 

vzájemné partnerství obou stran.  

13. Zaměřit se na začlenění asistentů pedagogů, kteří ve školním roce budou ve škole 

pracovat. 

14. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu 

využívat efektivní formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a 

způsoby práce, pozitivní motivaci.  

15. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o 

talentované žáky, zajistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování a o 

žáky se zdravotním postižením.  

16. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku snížených stupňů z 

chování, kázeňských opatření nebo neomluvené absence.  

17. Aktualizovat, modernizovat a inovovat webové stránky školy, které jsou nedílnou součástí 

výchovně vzdělávacího procesu žáků.  

18. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, dbát na kvalitu 

materiálního vybavení ICT a schopnostmi učitelů začleňovat tyto prostředky efektivně do 

výuky.  

19. Zapojovat se nadále do projektů organizovaných Městem Moravský Krumlov. 

20. Dbát na bezpečnost žáků ve škole, rozšířit kamerový systém. 

 

Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy 

 




