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

 
tel.: 515322442-3, IČ: 70995087, e-mail: zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz 

 

 

 

Výroční zpráva školy za školní rok 2015/16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravský Krumlov 1. 9. 2016 

Vypracovala: Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Radou školy dne 2. 11. 2016 

 

 



 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 

 

Obsah 

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA ŠKOLY ...................................................................... 4 

ÚDAJE O ORGANIZACI ŠKOLY: ....................................................................................... 4 

RÁMCOVÝ POPIS PERSONÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ ŠKOLY .................................... 5 

ZÁPIS K POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZCE ........................................................................ 8 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ .............................................................. 9 

HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VÝCHOVNÉHO PŮSOBENÍ .............................................. 10 

ÚDAJE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ ....................................................................................... 11 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE NA ŠKOLNÍ ROK 2015/16 ................................................. 11 

PRIMÁRNÍ PREVENCE RIZIKOVÉHO CHOVÁNÍ ...................................................... 12 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ........................................ 21 

AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI .................................... 22 

VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČESKOU ŠKOLNÍ INSPEKCÍ:

 .................................................................................................................................................. 60 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ............................................................ 61 

REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ:........................ 61 

ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ ..................................................................... 61 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ ............................................................ 62 

ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR ................................................................................................... 62 

 



 

4 

 

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 

 

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 

 

Údaje o organizaci školy: 

Počet žáků k 30. 9. 2015: 

 Počet žáků celkem dívky 

celkem běžné třídy 174 92 

z toho I. stupeň 93 52 

speciální třídy 34 14 

z toho první stupeň 14 7 

škola celkem 208 106 

mailto:zs.mk.ivancicka@zn.orgman.cz
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Počet tříd k 30. 9. 2015:  

druh  počet 

běžné třídy 9 

speciální třídy 4 

 

Školní družina k 31. 10. 2015 

Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů 

fyz./přepoč. 

4 89 4/2,4 

 

 

Školní jídelna 

Počet strávníků k 31. 10. 2015 

Žáci školní pracovníci ostatní 

164 30 100 

 

 

Počet zaměstnanců k 31. 10. 2015  

fyzické osoby 4 

přepočtení na plně zaměstnané 4 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 fyzický přepočtený 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 

26 24,42 

z toho odborně a ped. způsobilých 25 23,7 
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Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2015/16 nastoupili na školu: 2 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2015/16 

nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2015/16 odešli 

ze školy: 1 

Čerpání rodičovské dovolené: 1 

Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2015/16 ze školy: 1 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2015 

 

Věk muži ženy 

do 35 let 0 5 

35 – 50 let 1 12 

nad 50 let 1 7 

pracující důchodce 

nepobírající důchod 

0 0 

pracující důchodce pobírající 

důchod 

0 0 

CELKEM 2 24 

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. Hana Štěpánová  

2. třída Mgr. Andrea Třetinová  

3. třída Mgr. Hana Vančurová 

4. třída Mgr. Jana Dostálová 

5. třída Mgr. Simona Jetelinová 

6. třída Mgr. Květoslava Kotková 

7. třída Mgr. Michaela Vejvalková 

8. třída Mgr. Pavel Tauwinkl 

9. třída Mgr. Martina Bystrianská 

1. Z Mgr. Lenka Spourová 

2. Z  Mgr. Šárka Svobodová 

1. P Mgr. Blanka Šlezingerová 

2. P Mgr. Barbora Veselá 

 

Netřídní učitelé:  

Mgr. Zuzana Marková 

Mgr. Marek Ostrovský 

Mgr. Radka Binderová 

Milena Paseková 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Bc. Renata Králová 

Eva Ostrovská 

Martina Lapešová 

 

Asistenti pedagoga: 

Martina Lapešová 

Anna Jelínková 

Marcela Lubasová 

Hana Langová 

Bc. Renata Králová 

Elen Maria Vančurová 

Lenka Heroutová 
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Kuchařky: 

Jaroslava Šedrlová 

Květoslava Russová 

Libuše Nováčková 

 

Uklizečky: 

Jiřina Veselá 

Dana Sosnarová 

Marta Janoušková 

Vladimíra Roiderová 

 

Školník: 

Zdeněk Illek 

 

 

 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

počet zapisovaných žáků 28 

počet zapsaných žáků 22 

počet žádostí o odklad 4 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2016 

ročník počet žáků 
prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

z toho opakují 

ročník 

1. 16 15 1 0 0 

2. 26 25 2 0 0 

3. 20 16 4 0 0 

4. 15 11 4 0 0 

5. 16 9 7 0 0 

Celkem za 

I. stupeň 

93 76 17 0 0 

6. 23 8 13 2 0 

7. 22 7 15 0 0 

8. 18 5 11 2 0 

9. 19 3 16 0 0 

Celkem za 

II. stupeň 

82 23 55 4 0 

1.Z 8 1 7 0 0 

2.Z 10 1 9 0 0 

Celkem za 

ZŠ pr. 

18 2 16 0 0 

Celkem za 

školu 

193 101 88 4 0 

 

Ve školním roce 2015-2016 bylo pro 14 žáků, kteří se vzdělávali podle programu Školního 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální, použito slovní hodnocení. 

 

Snížený stupeň z chování: 

stupeň z chování počet % z počtu všech žáků školy 

2 8 4,0 

3 1 0,5 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 73 



 

10 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2015 – 2016 

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 4 1 0 0 

3. 13 3 4 3 0 1 0 

4. 0 2 1 9 0 0 0 

5. 0 1 8 4 2 1 1 

6. 2 1 3 5 5 3 0 

7. 5 0 16 8 4 0 0 

8. 0 3 14 4 2 1 0 

9. 0 0 4 1 1 0 0 

1. Z 5 0 7 0 0 0 0 

2. Z 0 0 0 0 0 2 0 

Spec.  0  0 0 0 0 0 0 
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Údaje o přijímacím řízení 

Vycházející žáci 2016  

 

 

Dívky Chlapci G + VG SŠ (MT) 

 

SŠ – SOU (VL) 

 

9. 

 
9 10 2 2 5 3 3 4 

II.Z 

 
1 2 0 0 0 0 1 2 

8. 

 
0 1 0 0 0 0 0 1 

7. 

 
0 1 0 1 0 0 0 0 

Celkem 

 
10 14 2 3 5 3 4 7 

 

24 5 8 
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vypracovala Mgr. Šárka Svobodová  

 

Rozhodnutí ředitele na školní rok 2015/16 

Rozhodnutí ředitele (§ 165 

odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. 

počet počet odvolání 

odklad pov. školní docházky 4 0 

přijetí k zákl. vzdělávání 22 0 

přestupu žáka 5 0 

prominutí úplaty ve ŠD 0 0 

uvolnění z vyučování (TV) 7 0 
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Primární prevence rizikového chování 

     REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY 2015 / 2016 

  

     datum název realizuje počet tříd počet dětí 

     18.9. DEN PREVENCE na I. stupni ZŠ Ivančická 5 82 

     Interaktivní preventivní akce zaměřená na rizikové chování a posílení třídního 

kolektivu. 

  Pořádané ve spolupráci s HZS Mor. Krumlov, Městskou Policií Mor. Krumlov,  

  nízkoprahovým klubem Coolna a Tyflocentrem 

   Akce je pořádána s obměnami každoročně a má u žáků kladný ohlas. 

  
     
     10.2. DEN PREVENCE na II. stupni ZŠ Ivančická 6 105 

     Interaktivní preventivní akce zaměřená na rizikové chování a posílení třídního 

kolektivu. 

  Pořádané ve spolupráci s nízkoprahovým klubem Coolna, Policií ČR, K-Centrem NOE - 

problematika drog, 

 firmou Ekokom, zabývající se tříděním odpadů a ZZS 

JmK 

   Akce je pořádána s obměnami každoročně a má u žáků kladný ohlas. 

  
     
     6.10. Hustej internet MěKS Mor. Krumlov 3 50 

     Beseda se spisovatelkou Lenkou Eckertovou na téma 

internet. 

   Spisovatelka zábavnou a vtipnou formou seznámila žáky s výhodami i nástrahami 

internetu. 

  Žáci si připomněli bezpečné chování na internetu a měli i spoustu zvídavých otázek. 

  
     
     8.10. Malajsie, Singapur, Jižní Thajsko Knihovna Mor. Krumlov 3 59 

     Cestopisné promítání cestovatele, výletníka a dobrodruha Milana Štourače. 
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Cestovatel seznámil žáky s přírodou, kulturou i obyčejným běžným životem v těchto exotických 

zemích. 

Beseda byla doplněna mnoha fotografiemi a videi z cest. 

   Na konci byl dostatek času na otázky i názory žáků. 

   
     

     16.10. Kdo jsem a jak mě vidí ostatní Společnost Podané ruce 1 22 

 

Nekonečný příběh - netolismus 

 

1 18 

 

Svoboda x být v něčí moci 

 

1 19 

     Prožitkové lekce Centra prevence - Společnost Podané ruce o.p.s.  

  Žáci se formou her, besed a aktivním zapojováním do programu seznámili s danou problematikou a prevencí. 

Domlouvání konkrétních programů do jednotlivých tříd je vždy oboustranně vstřícné a prospěšné. 

 
     
     21.10. Týden se zvířaty DDM M. Krumlov 3 43 

     Interaktivní akce Domečku na prohloubení znalostí žáků v oblasti zoologie a ekologie. 

  V zámeckém parku děti poznávali různá zvířata, jejich hlasy, stopy, mláďata, obydlí. 

  Celý program byl výborně připravený, pestrý, nápaditý i zábavný.  

  Děti si odnesly spoustu nových poznatků a zajímavých informací. 

  
     
     18.11. Dental prevention VŠ Olomouc 4 75 

     Studenti vysoké školy přednášeli dětem o prevenci zubního kazu a o správném čištění 

zubů. 

  Dětem se akce moc líbila a dozvěděli se mnoho mového 

   
     
     9.12. Protidrogový preventivní program SVP Mor. Krumlov 1 15 

     Preventivní program Střediska výchovné péče zaměřený na protidrogovou prevenci. 

  Žáci se formou hry dozvěděli o závislostním chování - alkohol, cigarety, drogy,… 

  Naučili se jak odmítat nabízené látky a jak předcházet problémům s drogou. 
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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 kategoríím 

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,… 

   
     
     15.2. Agenti - mise Plus a Energy Truck EON 3 40 

     Vzdělávací interaktivní program společnosti E-on přibližující žákům tajemství 

elektřiny. 

  Žáci měli možnost získané vědomosti ihned uplatnit při soutěžích a testech. 

  Všem se akce moc líbila a děti dostali i malé dárky za splněné úkoly 

  
      

 

    17.2. První pomoc Zentiva 1 20 

     V rámci projektu společnosti Zentiva byli děti 1 třídy seznámeny se správným postupem poskytování první 

pomoci. 

Člen Zdravotnické záchranné služby JMK Adolf Kelča předvedl způsoby ošetření nejrůznějších 

poranění od  

 krvácení, přes popáleniny či zlomeniny až po stav bezvědomí. Informace byly předávány jasně a 

výstižně. 

 Děti si všechno prakticky vyzkoušely pod odborným a profesionálním dohledem.  

  
     
     18.12. Stop domácímu násilí Tereza - Znojmo 1 18 

  

pomoc obětem 
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domácího násilí 

  
     Interaktivní beseda, kde se žáci seznámili s problematikou domácího násilí. 

  videoukázka: Domácí násilí - jak se bránit? Předcházení domácímu násilí. 

  Byl čas i na dotazy a názory žáků, kteří program hodnotili jako přínosný s řadou důležitých 

informací. 

 
     
     24.2. Právní vědomí I a II OSPOD MěÚ M.K. 2 40 

     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. 

  

 

 

 

 

   
     9.3. Veselé zoubky DM Drogerie 1 20 

     Interaktivní přednáška o zubní hygieně, jak správně pečovat o zuby a předcházet zubnímu kazu. 

 Žáci odpovídali a soutěžili v interaktivním programu na 

tabuli. 

   Děti také získaly balíček se zubní pastou, přesýpacími hodinami na dobu čištění,… 

  
     
     11.3. Kouzelníci-mise Plus a Energy Truck EON 4 80 

     Naučný program společnosti E-on na téma elektřina, energie a její úspory. 

  Žáci se formou her a soutěží dozvědí mnoho nového o energiích, což mohou uplatnit doma i ve 

škole. 

 
     
     
     
     17.3. Jak se žije v Íránu Knihovna Mor. Krumlov 3 59 
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     Beseda cestovatele a přírodovědce, autora dvou knih ze 14 cest do Íránu RNDr. Jiřího Sladkého. 

 Osobní zážitky a zkušenosti s kulturou, životem lidí i každodenními rituály íránských 

obyvatel. 

  Akce vhodně doplnila učivo zeměpisu, přírodopisu a výchovy k občanství. 

  
     
     4. a 5. 4. Dopravní výchova DDM M. Krumlov 11 203 

     Žáci si během 45 minut připomněli teoretické znalosti z dopravní výchovy. 

  Dopravní značky, dopravní situace, povinná výbava kola a cyklisty, dopravní 

předpisy. 

  Žáci si formou hry a soutěží ve skupinkách projdou jednotlivá stanoviště. 

  
     
     19.4. 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. Probíhá v atriu naší 

školy. 

   Žáci soutěží (testy, jízda zručnosti,…)a prvních 10 z každé kategorie postupuje do 

finále. 

  
     22.4. 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 dne 10.5.2016. 

   
     25.4. UKLIĎME ČESKO   11 203 

Aktivní zapojení našich žáků do celostátní akce: UKLIĎME ČESKO 
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Žáci a jejich učitelé uklízeli okolí školy ale i vzdálenější místa od odpadků a tím zlepšovali životní 

prostředí. 

 
     29.4. Pohlavně přenosné choroby Oblastní charita Znojmo 2 37 

     Interaktivní beseda na téma pohlavní choroby. 

   HIV/AIDS, ostatní pohlavní choroby - přenos, projevy, léčba, prevence nakažení, obrazový 

materiál 

 V závěru měli žáci možnost diskutovat a klást dotazy 

   Domluva programu jasná, vstřícná a bezproblémová. 

   
     
     29.4. Obchodování s lidmi Oblastní charita Znojmo 1 19 

     Program na téma obchodování s lidmi. 

   Definice, historie, formy, agresor, oběť, situace v ČR, 

zákony 

   V závěru měli žáci možnost diskutovat a klást dotazy 

   Domluva programu jasná, vstřícná a bezproblémová. 

   
     
     25.5. Hasík HZS Mor. Krumlov 2 44 

     Preventivně výchovný vzdělávací  program HASÍK hasičského záchranného sboru Moravský 

Krumlov. 

 Akce se věnuje požární ochraně a ochraně obyvatelstva. 

   Beseda probíhá na naší škole, je pořádána každoročně a má velký úspěch. 

  
     25.5. Facebook a kyberšikana Coolna 4 69 

     Multivizuální preventivní program lektora Radomíra Palackého, DiS - Lektor ACET v 

ČR,o.s. 

  Beseda na téma Facebook a jeho pravá tvář, zneužití na internetu, kyberšikana aneb predátor na 

obzoru. 

 Žáci si zopakovali zásady správného chování na sociálních sítích, nebezpečné praktiky na 

internetu, 

 vyslechli a diskutovali nad příběhy a videi z praxe a naučili se jak se chránit a bránit. 
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     1.6. Hasík HZS Mor. Krumlov 2 44 

     Každoroční preventivně výchovný vzdělávací  program HASÍK hasičského záchranného sboru Moravský 

Krumlov. 

Žáci navštívili a prohlédli si hasičskou zbrojnici i zásahová vozidla HZS v Moravském 

Krumlově. 

  Zopakovali si zásady požární ochrany a diskutovali s hasiči přímo na jejich pracivišti. 

  
     16.6. Cyklo-běh za ČR bez drog 2016 Nadace pro svět bez drog 5 90 

     Celorepubliková protidrogová akce - řekni NE drogám, řekni ANO životu ! 

  Lektorka, která má vlastní zkušenosti s drogou, přednášela žákům o škodlivosti drog a o 

závislostech. 

 Lektorka měla profesionální přístup a žáky beseda velmi zaujala. Měli spoustu dotazů a názorů. 

 
     
     20.6. Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu JM kraj a Elektrowin 4 60 

     Ekologicko-naučná akce: Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu. 

  Žáci se přímo ve sběrném dvoře v Mor. Krumlově dozvěděli jak správně třídit a ukládat odpad z 

domácností,  

 aby nedocházelo k poškozování přírody a životního prostředí. Dozvěděli se také mnohé informace 

o úspoře 

 surovin a elektrické energie, ochraně ovzduší a recyklaci. 

   Důležité informace získávali nenásilnou formou her a soutěží a všem se to moc líbilo. 

  
     

  

Mgr. Marek Ostrovský 

  

  

metodik prevence 
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  REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY Z KPPP MORAVSKÝ KRUMLOV 

     

datum název realizuje 

počet 

tříd 

počet 

dětí 

     16.10. Kdo jsem a jak mě vidí ostatní Společnost Podané ruce 1 22 

 

Nekonečný příběh - netolismus 

 

1 18 

 

Svoboda x být v něčí moci 

 

1 19 

     Prožitkové lekce Centra prevence - Společnost Podané ruce o.p.s.  

  Žáci se formou her, besed a aktivním zapojováním do programu seznámili s danou problematikou a 

prevencí. 

Domlouvání konkrétních programů do jednotlivých tříd je vždy oboustranně vstřícné a 

prospěšné. 

 
     

     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 kategoríím 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,… 

  
     
     18.2. Stop domácímu násilí Tereza - Znojmo 1 18 

  

pomoc obětem 

  

  

domácího násilí 

  
     Interaktivní beseda, kde se žáci seznámili s problematikou domácího násilí. 

  videoukázka: Domácí násilí - jak se bránit? 
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Byl čas i na dotazy a názory žáků. 

 

 

   24.2. Právní vědomí I a II OSPOD MěÚ M.K. 2 40 

     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. 

  
     4. a 5. 4. Dopravní výchova DDM M. Krumlov 11 203 

     Žáci si během 45 minut připomněli teoretické znalosti z dopravní výchovy. 

  Dopravní značky, dopravní situace, povinná výbava kola a cyklisty, dopravní předpisy. 

 Žáci si formou hry a soutěží ve skupinkách projdou jednotlivá stanoviště. 

  
     19.4. 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. Probíhá v atriu naší školy. 

  Žáci soutěží (testy, jízda zručnosti,…)a prvních 10 z každé kategorie postupuje do finále. 

 
     22.4. 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. 
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29.4. Pohlavně přenosné choroby Oblastní charita Znojmo 2 37 

     Interaktivní beseda na téma pohlavní choroby. 

   HIV/AIDS, ostatní pohlavní choroby - přenos, projevy, léčba, prevence nakažení, obrazový materiál 

V závěru měli žáci možnost diskutovat a klást 

dotazy 

   Domluva programu jasná, vstřícná a 

bezproblémová. 

   
     
     29.4. Obchodování s lidmi Oblastní charita Znojmo 1 19 

     Program na téma obchodování s lidmi. 

   Definice, historie, formy, agresor, oběť, situace v ČR, zákony 

  V závěru měli žáci možnost diskutovat a klást 

dotazy 

   Domluva programu jasná, vstřícná a 

bezproblémová. 

   Mgr. Marek Ostrovský 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Počet PP 

7.9. Dílna čtení 2 

21.9. Profil na jednu stránku 1 

5.10. Syndrom rizikového chování 1 

9. 10. Projekt SMS ČR 1 

15.10. ŠMP na škole 1 

16. 10. VP ZŠ a SŠ 1 

20.10. Čtenářská dílna 1 

26.10. Pracovní dílny 1 

25.- 31.10. Shadowing v zahraničí 2 

9.11. Český jazyk a výtvarná výchova 1 

13. 11. Pracovní dílna – drátěný svícen 1 
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14.11. Hajného metoda pro začátečníky 1 

20. 11.  Rozvoj technických dovedností žáků 2 

24.11.  Příklady dobré praxe 1 

27.11. Bezpečné zacházení s chemickými látkami 1 

2.12. Čteme s nečtenáři 1 

8.12. Rozvoj technických dovedností žáků II 6 

6.1. Novely právních předpisů k 1. 1. 2016 1 

16.2. Seminář vychovatelek okresu Znojmo 1 

17.2. Technická výchova v MŠ a ZŠ 1 

24.2. Čteme s porozuměním 2 

8.3. Zajištění bezpečnosti sportovišť a tělocvičen 1 

9.3. Metoda Hajného ve výuce M na I. stupni 2 

17.3. Netradiční hra v TV 2 

30.3. Jak zlepšovat a inovovat ŠVP 1 

8.4. Novela zákona o pedagogických pracovnících 1 

21.4. Erasmus+ 2 

21.4. Novela školského zákona 1 

6.5. Soulad ŠVP s RVP ZV 1 

18.5. Plán pedagogické podpory 2 

19.5. Společné vzdělávání – inkluze v AJ 1 

24. 5. Matematika pro život 1 

26.5. Workshop metody CLIL 1 

13. 6. Plán pedagogické podpory 1 

 

 

 

 

 

 

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

 

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2015/16 
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Název určeno pro  hodin 

týdně 

vede 

dyslektický I. I. stupeň 2 Mgr. Hana Vančurová 

Mgr. Andrea Třetinová 

dyslektický II. stupeň 1 Mgr. Michaela Vejvalková 

sborový zpěv I. I. stupeň 1 Ladislava Pospíšilová 

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

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

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

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

florbal I. stupeň 1 Pavlína Součková DDM 

MK 

fotbal II. stupeň 1 Mgr. Marek Ostrovský 

disgolf I. a II. stupeň 1 Součková 

Literárně dramatický I. stupeň 1 Vančurová  

Hravá angličtina I. stupeň 1 Elen Vančurová  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. stupeň 

Září  
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ZAČÍNÁ VÝUKA PLAVÁNÍ 

Pro žáky 3, 4. a 1.Z třídy začíná v pondělí 7.9. výuka plavání v plaveckém bazénu ve Znojmě. 

Výuka plavání je součástí vyučování tělesné výchovy. 

TERMÍNY PLAVÁNÍ- 7. 9., 14. 9., 21. 9.,5. 10., 12. 10., 19. 10., 2. 11., 9. 11., 16. 11. 

 

 

DOŠKOVÁ CHALOUPKA - 9.9. 

Ve středu 9.9. navštívili žáci 1. třídy s paní učitelkou Štěpánovou doškovou chaloupku v 

Petrovicích. V chaloupce se zúčastnili programu, který děti seznamuje s tradičními řemesly na 

vesnici, které si děti hned prakticky vyzkoušely.  

 

PRVŇÁCI NA ZAHRADNICKÉ VÝSTAVĚ 

V pondělí 14. září navštívili prvňáci Podzimní zahradnickou výstavu, která byla ke zhlédnutí 

v Galerii MK pouze pár dní. Výstavu hltali nejen očima a čichem, ale nejraději by ji zhltli 

doslova celou. Byly zde totiž k vidění nejen nádherné květinové dekorace, ale také mnoho 

druhů ovoce a zeleniny, některé pro děti zcela neznámé např. indická okurka. Dokonce se 

mohly děti na cokoliv zeptat paní Klusákové, autorky vystavované keramiky. Ochotně 

odpovídala na všechny zvídavé otázky. Děkujeme! Celá výstava byla krásně barevná a 

voňavá. Dobře, že jsme ji stihli navštívit 

 

 

MEZINÁRODNÍ PROJEKT EDISON 

V rámci projektu EDISON podporovaného Městem Moravský Krumlov, navštívili v týdnu od 

14.9. do 18.9. naši školu stážisti Nadia Karoui (Tunisko), Fady Crispy (Egypt) a Hien 

Tran (Vietnam), kteří v hodinách seznámili žáky s informacemi o sobě a své zemi. 

Prezentace probíhaly v anglickém jazyce, což  byla pro naše žáky výborná příležitost ověřit si 

své jazykové dovednosti. Během celého týdne studenti navštívili téměř všechny ročníky. Moc 

se jim líbila bezprostřednost a komunikativnost našich žáků. Studenti byli ubytováni 

v Moravském Krumlově a pobyt v našem městě se jim velmi líbil. Další týden stráví výukou 

na brněnských školách. Přejeme jim stejně nadšené a spokojené žáky, jako jsou u nás. 

 

DEN PREVENCE NA I. STUPNI 

V pátek 18.9. se uskutečnil na naší škole DEN PREVENCE pro žáky I. stupně, který jsme 

pořádali ve spolupráci s Městskou policí, Hasičským záchranným sborem, Tyflocentrem a 
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nízkoprahovým klubem COOLNA. Na stanovištích se žáci dozvěděli spoustu zajímavých a 

užitečných informací, prohlédli si vybavení jednotlivých složek a také vyzkoušeli řadu 

praktických pomůcek. 

 

Říjen 

 

DRAKIÁDA - 2.10. 

Tradiční oblíbená DRAKIÁDA pro žáky I. stupně se uskutečnila 2.10. na hřišti u školy od 10 

do 11.40 hodin. Žáci si přichystali dráčky, mohli být koupení nebo doma vyrobení. 

 

PŘEDNÁŠKA - HUSTEJ INTERNET - 6.10. 

V úterý 6.10. se zúčastnili žáci 4., 5. a 6. třídy v Galerii Knížecí dům v Moravském Krumlově 

besedy se spisovatelkou Lenkou Eckertovou, která napsala oceňovanou knihu Hustej internet, 

která se zabývá bezpečných chováním na sociálních sítích a používáním internetu. Knihu 

velice doporučujeme ke koupi a pročtení.  

 

VÝUKOVÝ PROGRAM - ZVÍŘATA V PARKU - 21.10. 

V rámci akce DDM „Týden se zvířaty“ jsme ve středu 21. 10. vyrazili za poznáním do 

krásného parku za naší školou. Na čtyřech skvěle připravených stanovištích si děti vyzkoušely 

rozeznávat hlasy zvířat, přiřazovat stopy a členy zvířecích rodin, jako zástupci zvířecí říše si 

musely zajistit správnou potravu a vhodné obydlí a dokonce se seznámily i s rekordmany ze 

zvířecí říše. Celý program byl výborně připravený, pestrý, nápaditý i zábavný. Děti si odnesly 

spoustu nových poznatků a zajímavých informací.  

 

PĚVECKÁ SOUTĚŽ LYRA 

V sobotu 24.10. se uskutečnila v Orlovně v Rakšicích pěvecká soutěž Lyra 2015, kde jsme 

měli také svoje zástupce, kterým děkujeme za vzornou reprezentaci. Nejúspěšnější zpěvačkou 

z naší školy se stala Emma Řeřuchová z 2. třídy, která vybojovala krásné 4. místo v I. 

kategorii. 
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Listopad 

 

LYRA OČIMA PRVNÍ TŘÍDY 

Navštívili jsme skvělou show = vystoupení vítězů pěvecké soutěže Lyra 2015. A dobře jsme 

udělali, bylo to úžasné představení, plné energie, nadšení  a radosti z hudby a zpěvu. Všichni 

jsme si to moc užili. Fotoreportáž zachycuje reakce dětí po Lyře i jejich výtvarné zpracování. 

 

Prosinec 

 

ŠKOLOU CHODIL MIKULÁŠ 

Pátek 4. 12. byl naprosto výjimečný den. Školou chodil Mikuláš, s anděly a čerty a nadělovali 

sladké balíčky, ale také jmenovali hříšníky, kteří se ocitli v Knize hříchů. Všichni jsme si 

tento čertovský den parádně užili! Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu této 

krásné akce. 

 

PROTIDROGOVÝ PREVENTIVNÍ PROGRAM - 9.12. 

Ve středu 9.12. proběhl pro žáky 5. třídy v jejich kmenové třídě preventivní protidrogový 

program v době od 10 do 12.35 hodin. 

 

ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ - 15.12. 

V úterý 15.12. se zúčastnili žáci 1.-5. třídy a třídy I.Z adventního koncertu ZUŠ v kinosále. 

 

PRVŇÁCI V DOŠKOVÉ CHALOUPCE - 16.12. 

Ve středu 16.12. jsme navštívili doškovou chaloupku v Petrovicích, kde nás čekala velká 

spousta překvapení. Vyslechli jsme si krásný příběh o Ježíškovi, pekli jsme vanilkové 

rohlíčky, vyráběli si vánoční řetěz  a „vrkoč“ ze sušeného ovoce a zkoušeli různé vánoční 

zvyky. Vše samozřejmě tak, jak za starých časů a v krásně vánočně vyzdobené chaloupce. Ve 

škole jsme si vyzkoušeli, co jsme si zapamatovali a také jsme si vyrobili Ladův betlém, který 

jsme dostali na památku. Jistě na ty krásné chvíle v chaloupce nezapomeneme a možná si 

někdo i doma vyzkouší vánoce „jako za starých časů“ 
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TŘEŤÁCI V DOŠKOVÉ CHALOUPCE 

V úterý 22. 12. navštívili žáci třetí třídy doškovou chaloupku v Petrovicích a seznámili se 

s dávnými zvyky našich předků. Bylo to velice příjemné navození vánoční atmosféry. Děti se 

také podílely na výzdobě doškové chaloupky a vyrobily si vánoční vrkoč. Těšíme se na další 

program. 

 

ŠKOLNÍ VÁNOCE - 17.12. 

Ve čtvrtek 17.12. jsme měli školní Vánoce! Na vystoupení se přišli podívat rodiče, prarodiče, 

bývalí žáci, pedagogové a přátelé naší školy, kteří zcela zaplnili slavnostně vyzdobenou 

tělocvičnu. Akci zahájil pěvecký sbor Motýlci, který svým výkonem rozsvítil plamínky v duši 

každého posluchače. Na pódiu se poté vystřídaly všechny třídy s pásmem našich i světových 

vánočních písní, které si připravily se svými třídními učitelkami a učitelkami hudební 

výchovy. Celým programem nás vtipně provázeli žáci 7. třídy, kteří si pod vedením paní uč. 

Vejvalkové zahráli postavy z pohádky Anděl Páně. Na pódiu se tak objevila postava Pána 

Boha, Panenky Marie, čerta Uriáše, anděla Petronela, Jidáše a dalších. Na závěr vystoupily 

paní učitelky, které si pro tuto příležitost nastudovaly skladbu Adeste fideles. Při závěrečné 

písni se k učitelskému sboru přidali všichni účinkující a společným zpěvem nádherně uzavřeli 

celou akci. Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě a úspěšné realizaci celé akce. 

 

 

 

 

Leden 

 

ZÁPIS ŽÁKŮ DO 1. TŘÍDY 

V pátek 15. ledna  se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy. Předškoláčci zápis zvládli bezvadně a 

prokázali svou připravenost stát se školáky. Atmosféra byla více než příjemná, doufáme, že se 

všem malým budoucím školáčkům i jejich rodičům u nás ve škole líbilo. S dětmi se budeme 

vídat v rámci projektu Předškolák na schůzkách, které mají za cíl co nejvíce usnadnit vstup 

předškolákům do školy. Děti se tak seznámí s prostředím školy, poznají svoji třídu, budoucí 

paní učitelku a také si vyzkoušejí pracovat v lavici. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 

zdárném průběhu zápisu. 
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Únor 

 

VÝUKOVÝ PROGRAM PRVNÍ POMOCI - 112 V OHROŽENÍ ŽIVOTA 

V úterý 9.2. a ve středu 10.2. se zúčastnili žáci I. a II. stupně výukového programu Domu dětí 

a mládeže: 112 - v ohrožení života. Na třech stanovištích si procvičovali praktické zvládnutí 

první pomoci při poraněních, krvácení, zlomeninách či bezvědomí. Zranění bylo simulováno 

pomocí sady na simulace zranění, vč. umělé krve, připevnění poranění a ukázek. 

 

AGENTI - MISE PLUS A ENERGY TRUCK - 15.2. 

V pondělí 15.2. se zúčastní žáci 4., 5. a II.Z třídy zábavného školního programu plného 

energie od společnosti EON, který přibližuje dětem tajemství elektřiny.  

 

PRVNÍ POMOC PRO 1. TŘÍDU 17.2. 

Ve středu 17. 2. navštívil 1. třídu člen Zdravotnické záchranné služby JMK Adolf Kelča. 

V rámci projektu společnosti Zentiva seznámil děti se správným postupem poskytování první 

pomoci. Měl připraveno mnoho názorných pomůcek, nevyjímaje figuranta – plyšového 

medvěda Luďu, na kterém dětem předvedl způsoby ošetření nejrůznějších poranění od 

krvácení, přes popáleniny či zlomeniny až po stav bezvědomí. Děti si samozřejmě všechno 

prakticky vyzkoušely, a to nejen na medvědovi Luďovi, ale také na ochotném panu 

záchranáři. Vše probíhalo hladce a v přátelské atmosféře. Pan záchranář předával informace 

jasně, stručně a výstižně a na zcela profesionální úrovni. Děti nadšeně poslouchaly a hlavně 

zdatně trénovaly pod odborným dohledem. Všechny děti obdržely brožurku s důležitými 

radami a diplomem za splnění úkolů s vlastnoručním podpisem pana záchranáře. V hodině 

prvouky jsme si s dětmi zopakovaly znalost první pomoci prakticky s využitím školních 

lékárniček. 

 

 

JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT - 23.2. 

V úterý 23.2. se zúčastnili žáci 1. a 2. třídy divadelního představení s názvem: Jak se Honza 

učil čarovat, délka představení 55 minut. Proběhlo v kinosále v Moravském Krumlově. 
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ V MIROSLAVI - 25.2. 

Ve čtvrtek 25.2. se zúčastnili vybraní žáci I. stupně recitační soutěže v Miroslavi. 

Organizovala paní uč. Vančurová. 

 

 

BŘEZEN 

 

ZÁBAVNÝ NAUČNÝ PROGRAM O ELEKTŘINĚ misePLUS A EnergyTRUCK - 

11.3. 

V pátek 11.3. se zúčastnili žáci 1., 2., 3. a 6. třídy naučného programu misePlus a 

EnergyTruck od společnosti E.ON. Hlavním tématem těchto programů je elektřina, energie a 

její úspory. Témata jsou žákům předávána zábavnou a jim blízkou formou - kouzelníci, 

roboti, agenti. Děti se dobře bavily a dozvěděly se mnoho informací, které mohou využít ve 

škole i doma. 

 

 

OBLASTNÍ KOLO V HALOVÉ KOPANÉ - 18.3. 

V pátek 18.3. proběhlo oblastní kolo v halové kopané v tělocvičně výchovného ústavu v 

Moravském Krumlově. Zúčastnili se vybraní žáci z II. stupně. 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN - 16.3. 

Ve středu 16.3. proběhla na I. a II. stupni každoroční matematická soutěž: Matematický 

klokan. Žáci řešili zajímavé a logické úlohy z matematiky s úrovní obtížnosti podle 

kategorie.  

 

OKRESNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE DĚTSKÁ SCÉNA VE ZNOJMĚ - 21.3. 

Víte, jak nejlépe přivítat jaro? No přece básničkou. Proto se žáci z naší školy 21. 3. zúčastnili 

okresního kola recitační soutěže ve Znojmě. Čtyři žákyně reprezentovaly naši školu v I. a ve 

II. kategorii. A kdo tedy naši školu reprezentoval? Byla to tato statečná děvčata: Tereza 

Ostrovská, 2. tř.,Tereza Hermanová, 3. tř., Hana Havelková, 4. tř. a Terezie Vavříková, 5. tř. 

Děvčata se musela vyrovnat  s velkou konkurencí dalších šedesáti recitátorů. Máme velkou 

radost z ČESTNÉHO UZNÁNÍ, které pro naši školu získala Terezie Vavříková. Všem 

recitátorkám GRATULUJEME!!!  
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RECITAČNÍ SOUTĚŽ - ŠKOLNÍ KOLO 23.3. 

Každý rok se tradičně v dubnu koná na naší škole recitační soutěž žáků I. stupně. Letos 

výjimečně proběhla již dříve – před Velikonocemi ve středu 23. 3. 2016. Žáci se jako vždy 

perfektně připravili a vybraní výherci z třídních kol soutěže se ucházeli o první tři místa 

v různých kategoriích. Na recitátory ani letos nezapomněly děti ze školní družiny se svými 

vychovatelkami a přišly je povzbudit hlasitým potleskem. Již známou tváří celého školního 

finále je paní učitelka Hana Štěpánová, která uvádí všechna recitační vystoupení. Vtipným a 

milým slovním doprovodem pobaví, ale i povzbudí. Do poroty zasedly: paní učitelka Ivana 

Došková a Vítězslava Dobrovolná z MŠ Husova a paní učitelka Dagmar Lovecká. Přednes 

básní se všem recitujícím velice podařil a tréma, která bývá často spojována s vystupováním 

před publikem, nebyla na soutěžících vůbec znát. Výkony dětí byly velice vyrovnané a 

vítězové si odnesli ceny v podobě krásných knížek a diplomů. V následujícím přehledu se 

můžete seznámit s výsledky.  

1. kategorie (1.ročník) 

1. místo – Oliver Vejvalka 

2. místo – Agáta Šlapanská 

3. místo – Josef Stix 

 

2. kategorie (2. – 3. ročník) 

1. místo – Lucie Třetinová (3. ročník) 

2. místo – Jakub Postler (2. ročník) 

3. místo – Jakub Pekárek (2. ročník) 

 

3. kategorie (4. – 5. ročník) 

1. místo – Ella Řeřuchová (5. ročník) 

2. místo – Natálie Nováčková (5. ročník) 

3. místo – Kristýna Podhrázká (4. ročník) 

 

Za umělecký dojem byla udělena čestná uznání následujícím: 

Filip Kudrna (1. ročník) 

Mathias Svoboda (3. ročník) 

Tereza Grasgruberová (5. ročník, I. Z) 

Adriana Šponiarová (5. ročník, I. Z) 
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KLUB PŘEDŠKOLÁK - PRVNÍ SETKÁNÍ 31.3. 

Ve čtvrtek 31. 3. jsme zahájili prvního PŘEDŠKOLÁKA.  Téměř v plném počtu navštívili 

budoucí prvňáčci naši školu. Někteří přišli za doprovodu paní učitelky z MŠ, babiček nebo 

maminek. Vyzkoušeli si, jak se sedí v lavicích a poprvé prožili vyučovací hodinu. Všechny 

úkoly zvládli na JEDNIČKU!!! Těšíme se na dalšího Předškoláka 7. 4. Mgr. Hana Vančurová 

 

DUBEN 

 

DOPRAVNÍ VÝCHOVA 

V pondělí 4.4. a v úterý 5.4. se zúčastnili žáci I. i II. stupně výukového programu Domu dětí a 

mládeže na téma: Dopravní výchova. Žáci si zopakovali a upevnili své znalosti z této 

tématiky podle svých věkových kategorií. Program sloužil také jako příprava na dopravní 

soutěž mladých cyklistů Krumlovské kolečko, která proběhlo také v dubnu.  

 

TÝDEN V CIZÍCH ZEMÍCH 4.4. - 8.4. 

Týden v cizích zemích se báječně vydařil. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavého o 

jednotlivých zemích a barvy vlajek si zapamatujeme již navždy. Vyhlášení bodování tříd za 

kostýmy a oblečení v barvách daných zemí proběhne v úterý 19.4. Děkujeme všem, že jste se 

tak aktivně zapojili do tohoto projektu. Bylo to: "Superný, úžoboží a nej, nej, nej nejlepší, 

poučné a legrační" - citace výroků dětí z ŠD. Děkujeme také paním kuchařkám za bezva 

pokrmy a přiblížení mezinárodní kuchyně. 

 

KRUMLOVSKÉ KOLEČKO - 19.4. 

V úterý 19.4. se uskutečnilo na naší škole základní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů 

KRUMLOVSKÉ KOLEČKO, kterou organizuje Dům dětí a mládeže ve spolupráci s Policií 

ČR, Městskou policií a Odborem dopravy Městského úřadu Moravský Krumlov. Na žáky 

čekala jízda zručnosti na kole a také testy ze znalostí dopravních značek a situací v 

provozu. Deset nejúspěšnějších žáků ve třech věkových kategoriích postoupilo do finále 

soutěže, které proběhlo v pátek 22.4. na náměstí T.G.Masaryka v době od 13 do 15 

hodin.  

 

STRAKONICKÝ DUDÁK - DIVADLO RADOST - 21.4. 

Ve čtvrtek 21.4. navštívili žáci 5. a 9. třídy Divadlo Radost v Brně, kde zhlédli představení: 

Strakonický dudák. 
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ČOKOLÁDOVÁ TRETRA - 21.4. 

Ve čtvrtek 21.4. se zúčastnili vybraní žáci atletických závodů ve Znojmě - ČOKOLÁDOVÁ 

TRETRA. Největšího úspěchu dosáhla Eliška Dřevojanová, která vybojovala krásné 2. místo 

v běhu na 100 m, ale také ostatní naši zástupci zaslouží pochvalu za pěkné sportovní výkony a 

vzornou reprezentaci školy. 

 

JAKUB VAVŘÍK VYBOJOVAL 5.MÍSTO V OKRESNÍM KOLE BIOLOGICKÉ 

OLYMPIÁDY 

Blahopřejeme Jakubu Vavříkovi k zisku krásného 5. místa, které vybojoval ve velké 

konkurenci v okresním kole biologické olympiády ve Znojmě.  

 

ZAPOJILI JSME SE DO AKCE: UKLIĎME ČESKO 

Žáci naší školy se aktivně zapojili do akce: UKLIĎME ČESKO  a rozhodli se uklidit okolí 

své školy od odpadků. Třídy si rozdělily sektory, ve kterých odklízely nepořádek, a přispěly 

tak k lepšímu prostředí, vždyť jarní úklid probíhá po celé republice. 

 

BAREVNÉ DNY NA I. STUPNI 

Již se stalo nepsaným pravidlem, že se žáci 1. stupně se svými třídními učitelkami účastní 

každý rok tzv. Barevných dnů. Barevnými dny byly zvoleny dva pátky před státními svátky - 

1. 5. (Svátek práce) a 8. 5. (Den vítězství). Letos se  nám tato školní akce tak trochu dublovala 

s Týdnem v cizích zemích, kde se děti z celé školy oblékaly v barvách vlajek daného státu. 

Přesto se děti 1. stupně připravily opět perfektně.  Lenka Spourová 

 

ŠKOLA V PŘÍRODĚ 4.-6.5. 

Od středy 4.5. do pátku 6.5.byli žáci 1. a 2. třídy na škole v přírodě v rekreačním středisku 

Březová u Třebíče. Všichni zvládli pobyt na velkou jedničku a přivezli si spoustu zážitků z 

programu ANGRY BIRDS.  

 

MŮJ PRVNÍ GÓL - 18.5. 

Ve středu 18.5. byli prvňáčci pozváni do Miroslavi na sportovní akci s názvem „Můj první 

gól“. Na fotbalovém hřišti byla připravena nejrůznější stanoviště, kterými skupinky dětí 

provázeli chlapci z FC Miroslav a vedli si opravdu skvěle. Jak děti při zvládání všech úkolů, 

tak kluci při jejich vedení. V průběhu dopoledne dostaly děti i malé občerstvení a na závěr 
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byli všichni za svou snahu odměněni medailemi, diplomy a drobnými dárečky. Celá akce byla 

opravdu skvěle promyšlená, vše probíhalo hladce a ke spokojenosti všech účastníků. 

Děkujeme a těšíme se na další takové akce. Prvňáci a p.uč.Hana Štěpánová   

 

ZLATÁ TRETRA - 20.5. 

V pátek 20.5. se vydalo 20 žáků s paní učitelkou Markovou na mezinárodní atletický mítink 

Zlatá tretra v Ostravě. Atmosféra byla úžasná a užili jsme si fandění ve velkém. Podařilo se 

nám vyfotit s Jakubem Vadlejchem - naším nejlepším oštěpařem v letošním roce, a s Lucií 

Slaničkovou, reprezentatku v běhu na 400 m překážek.    

 

HASÍK - 25.5. 

Ve středu 25.5. se uskutečnil v učebně HV preventivně výchovný vzdělávací  program 

HASÍK, který se věnuje požární ochraně a ochraně obyvatelstva. Zúčastnili se žáci 2. a 6. 

třídy. 

  

ATLETICKÝ DEN NA I. STUPNI 

V pátek 27.5. se na školním hřišti uskutečnil za krásného slunečného počasí atletický den I. 

stupně. Byli jsme svědky krásných sportovních výkonů, a jak vše dopadlo a kdo získal 

medaile, jsme se dozvěděli na slavnostním vyhlášení. 

 

ČERVEN 

 

DĚTSKÁ ETIKETA - 2.6. 

Ve čtvrtek 2.6. se navštívíli žáci 2. třídy Městskou knihovnu v Moravském Krumlově, kde pro 

ně připravili dílničku na téma: Dětská etiketa 

 

DEN DĚTÍ V ATRIU - 3.6.  

V pátek 3.6. se všichni žáci z I. stupně těšili na svůj školní dětský den. Protože pršelo, byli 

jsme nuceni zábavná stanoviště přesunout do tělocvičny. Tato malá komplikace ale nikomu 

nevadila, závodilo se o sto šest - o body, které si každý mohl v naší bance proměnit za dukáty 

paní sovy a za dukáty nakupovat odměny. A že jich bylo! Vybral si opravdu každý. Děkujeme 

tímto všem sponzorům, kteří přispěli finančně nebo drobnými dárečky, které vykouzlily 

šťastný úsměv na tvářích dětí. Děkujeme také žákům 9. třídy s paní uč. Bystrianskou, kteří 

pomohli s organizací, úklidem a hlavně zabezpečili soutěžní stanoviště. 
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ANGLICKÉ DIVADLO - 6.6. 

V pondělí 6.6. se žáci zúčastnili v rámci doplnění výuky anglického jazyka přestavení v 

angličtině Little red riding hood a Peter Black.  

 

Anglický jazyk 2015/2016 

září 2015 

 Project Edison – výuka vedená zahraničními studenty v Aj (Egypt, Čína, Tunis) – jazyková 

zkušenost žáků 2.stupně. Po celý  týden probíhaly v jednotlivých třídách  hodiny vedené 

v anglickém jazyce zahraničními studenty. Žáci komunikovali a byli seznámeni s reáliemi 

jednotlivých zemí. Byla to výborná zkušenost a možnost použít cizí jazyk v praxi. 

říjen-prosinec 2015 

Výuka AJ pomocí metody blended learning – online jazyky + vzdělávání učitelů v Aj.  Žáci i 

učitelé měli možnost prohloubit své znalosti a dovednosti touto interaktivní metodou a 

individuálně svým tempem si zvyšovat úroveň znalostí a komunikativních vědomostí. Na 

základě tohoto projektu měla škola příležitost doplnit své vybavení potřebné k jazykové 

výuce (sluchátka, interaktivní  učebnice, interaktivní četba) Žáci využívají online výuku i po 

ukončení projektu ke svému samostudiu. 

listopad 2015 

Studijně poznávací pobyt v Anglii (Eastbourne)- 21 žáků. Žáci vyjeli na týden do jižní 

Anglie, kde v dopoledních hodinách studovali ve škole ve skupinách pod vedením rodilých 

mluvčích. Svoje jazykové dovednosti rozvíjeli i na poznávacích výletech a v rodinách, kde 

byli ubytovaní.  

květen 2016 

Divadelní představení pro žáky 1. a 2. stupně v anglickém jazyce. 

I. stupeň – Little Red Riding Hood 

II. stupeň – Peter Black 

celoročně 

Ve školním roce 2014/15 a 2015/16 probíhal na naší ZŠ společný projekt Gymnázia 

Moravský Krumlov a naší školy financovaný Městem Moravský Krumlov na podporu 

rozšířené výuky anglického jazyka s cílem dosáhnout odpovídající úrovně znalosti jazyka u 

jednotlivých skupin a složení Cambridgeské zkoušky. Na naší ZŠ se jedná o získání 

certifikátů na úrovni STARTERS, MOVERS , FLYERS  a  KEY ENGLISH TEST. 
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Certifikáty vydávané Cambridgeskou univerzitou jsou celosvětově uznávaným dokladem o 

dosažené znalosti anglického jazyka. 

Níže jmenovaní žáci obdrželi na základě složení zkoušek certifikáty o dosažení daného stupně 

znalosti anglického jazyka. Tyto dovednosti byly testovány v oblasti čtení a psaní, poslechu a 

mluveného projevu. 

STARTERS  je první ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners (YLE) Začátečník 

Mikoláš Simon Vyžrálek 88,2% 

Marie Anna Kocandová 84,5% 

Václav Vyžrálek 81,8% 

Jana Lapešová 80% 

Tereza Ostrovská 78,2% 

Nela Pokorná 69,1% 

Emma Řeřuchová 65,5% 

Lucie Třetinová 62,7% 

 

MOVERS  je druhou ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners -motivuje děti ke 

komunikaci v angličtině v reálných situacích.  

Úroveň kvalifikace: Základní = A1  

David Horák 88% 

Ella Řeřuchová 83% 

Vilém Weber 83% 

Anna Ostrovská 80% 

David Bartoš 65% 

Antonín Stix 63% 

Jiří Bartoš 61% 

Andrea Břinková 58% 

Jindřich Weber 52% 

Dan Vespalec 61% 

Hrabánková Sabina 78% 

 

FLYERS je nejvyšší ze tří zkoušek Cambridge English: Young Learners - dítě rozumí 

jednoduché angličtině v každodenních situacích a je schopno komunikovat v základní 

angličtině 
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Úroveň kvalifikace: Základní = A2  

Anna M. Kocandová 62% 

Roman Vespalec 68% 

David Horák 66% 

Marek Březina 79% 

Hana Závišková 84% 

Zdeňka Stixová 89% 

Matyáš J. Vyžrálek 91% 

Jiří Svoboda 93% 

Lenka Hrdličková 89% 

Ella Řeřuchová 56% 

Sabina Hrabánková 54% 

 

KET  

Tento certifikát odpovídá úrovni A2 Evropského rámce- pre-intermediate, je uznáván 

v zahraničí a dokládá, že ovládáte základy angličtiny a že jste schopni se dorozumět v 

každodenních situacích. Certifikát má celoživotní platnost. 

Matyáš Vejvalka 97% 

Jiří Svoboda 85% 

Lenka Hrdličková 79% 

Matyáš J. Vyžrálek 85% 

Vojtěch Břinek 87% 

Hana Závišková 77% 

Zdeňka Stixová 93% 

David Horák 71% 

Marek Březina 82% 

Pavel Jiřikovský 76% 

Anna Kocandová 71% 
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PET stupeň B1 

je určen pro úroveň intermediate 

Certifikát PET prokazuje Vaši schopnost komunikovat v řadě každodenních situací s rodilými 

mluvčími i cizinci. Certifikát má celoživotní platnost a je mezinárodně uznávaný. 

Vejvalka Matyáš 91% 

 

Projekt bude pokračovat i v dalším období a žáci budou mít možnost rozšiřovat své znalosti a 

dovednosti a na základě úspěšně vykonaných zkoušek získat certifikáty odpovídajících 

vyšších úrovní. 

 

červenec 2016 

Studijní pobyt  dvou vyučujících anglického jazyka na Maltě v rámci projektu Erasmus+ .ETI 

Malta – kurz The Playground Classroom- Metodology For Primary School Teachers. 

Mgr. Martina Bystrianská 

 

Biologická olympiáda 

 Biologická olympiáda je přírodopisná soutěž, kde žáci prověřují svoje znalosti v teoretické, 

poznávací a laboratorní části. Žáci II.stupně jsou rozděleni do dvou kategorií. Kategorie C 

jsou žáci 8. a 9. ročníku, kategorie D jsou žáci 6.,7. ročníku. V letošním školním roce se 

školního kola (Kat, C a D) zúčastnilo 11 žáků. A zde jsou vítězové. 

Kategorie C ( 8.,9. tř.) 

1.místo: Pavla Hrdličková (9.tř.) 

2. místo: Lenka Plachá (9.tř.) 

3.místo : Lucie Hrbová (9.tř.) 

Kategorie D ( 6.,7. tř.) 

1.místo: Jakub Vavřík(7.tř.) 

2.místo : Brňáková Zuzana (7.tř.) 

3.místo: Vilém Weber (7.tř.) 

  Lenka Hrdličková(6.tř.) 

Do okresního kola ve Znojmě postoupili žáci 1. – 3. místa.  

V kategorii  C  se žákyně  umístily :  na 13.místě Pavla Hrdličková , 28. místě Lenka Plachá a 

30. místě Lucie Hrbová.  V kategorii D se umístil Jakub Vavřík na 5. místě. 

Mgr. Simona Jetelinová 
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Tělesná výchova 

 

KOŠÍKOVÁ 

Družstva žáků a žákyň se 26.2. 2016 zúčastnila oblastního kola v košíkové. Tento turnaj se 

konal v hale SŠ DOS Mor. Krumlov. Za účasti ZŠ Klášterní a Gymnázia naši chlapci a 

děvčata tuto skupinu vyhráli a postoupili do okresního finále. To se hrálo 10. a 11.3.2016 opět 

v hale SŠ DOS. Tam skončili shodně za účasti škol ze Znojma a Tasovic na  pěkném 3.místě. 

 

HALOVÁ KOPANÁ   

Za účasti ZŠ Klášterní, ZŠ Miroslav, ZŠ Olbramovice a ZŠ Ivančické, proběhlo v pátek 18.3. 

oblastní kolo v halové kopané v tělocvičně Výchovného ústavu v Moravském Krumlově. 

V něm naši žáci obsadili 1. místo a kvalifikovali se do okresního finále. 

V úterý 22.3. se ve Znojmě uskutečnilo okresní finále halového fotbalu základních škol. Naši 

fotbalisti vybojovali krásné 2. místo. Děkujeme Marku Březinovi, Patriku Lichému, Ladislavu 

Čaňkovi, Zdence Hladké, Romanu Vespalcovi, Josefu Kudláčkovi a Ondřeji Zelinkovi za 

vzornou reprezentaci naší školy. Mc Donald´s Cup žáků 1. stupně 

27.4.2016 se žáci 1.- 3. třídy vydali na fotbalové hřiště v Mor. Krumlově bojovat o postup do 

okresního finále. Bohužel, obsadili ve skupině 2. místo a do finále se neprobojovali. 

28.4.2016 čekala stejná soutěž žáky 4.-5. třídy. Ti nebyli tak úspěšní jako jejich mladší 

spolužáci. Obsadili ve skupině poslední 4. místo.   

 

ATLETIKA 

Listopad – Zimní hala Brno – 5 žáků 

V pondělí 14.12.2015 proběhla v hale na Klášterním náměstí tradiční soutěž ve skoku 

vysokém " Vánoční laťka". V konkurenci 9 závodníků ze ZŠ Klášterní, Ivančické a GMK 

obsadil v kategorii žáků 2. místo Josef KUDLÁČEK výkonem 150 cm.  

21.4. 2016 Čokoládová tretra Znojmo. Účast 14 žáků, Eliška Dřevojanová 2. místo. 

26.4. se uskutečnil velmi chladný okresní přebor v atletice ve Znojmě. I přes nepřízeň počasí 

vybojoval Antonín Stix 2. místo v běhu na 600 m.3. místo vybojovala Michaela Herzánová. 

25.4.2016 Okresní kolo OVOV – Ivančice – 16 žáků, Antonín Stix . 2.místo, 

Eliška Břínková 3.místo, Josef Kudláček 1. místo. 3.5.2016 Pohár rozhlasu dívky 

5.5.2016 Pohár rozhlasu Znojmo. Je to atletická soutěž družstev rozdělená na mladší a starší 

žáky. V obou kategoriích předvedli naši žáci solidní výkony, dokonce vyhráli i některé 
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z disciplín. V soutěži mladších žáků obsadilo naše družstvo pěkné 3. místo z 11 škol, 

v kategorii starších žáků obsadilo naše družstvo 5. místo z 12 škol.  

V pátek 20.5. se vydalo 20 žáků s paní učitelkou Markovou na mezinárodní atletický mítink 

Zlatá tretra v Ostravě. Atmosféra byla úžasná a užili jsme si fandění ve velkém. 

V pondělí 6.6. jsme drželi palce našim sportovcům v krajském kole Odznaku všestrannosti 

olympijských vítězů (OVOV) v Brně. Soutěžili v těchto atletických disciplínách: běh na 60 m, 

skok do dálky, shyby a sedy lehy po dobu 2 minut, hod míčkem a v běhu na 1000 m.  

Josef Kudláček vybojoval ve velké konkurenci celkové 5. místo. Za zmínku stojí jeho 

nadstandardní výkony v běhu na 1000 m, který s přehledem a velkým náskokem vyhrál v čase 

3:07 a také skok do dálky, když skočil 480 cm. Budeme doufat v jeho postup do celostátního 

kola. Naši další zástupci podali také krásné sportovní výkony, Antonín Stix skončil na 7. 

místě a Eliška Břinková na 11. místě. Gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 

školy. 

Mgr. Pavel Tauwinkl 

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

Celkem: 9 žáků (6 dívek, 3 chlapci), skupinová integrace  

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

LMP  

Školní rok: 2015/2016  

Třídní důvěrník: pan Fiala  

Ve třídě I. Z jsou skupinově integrovaní žáci základní školy praktické, tedy žáci s lehkým 

mentálním postižením v kombinaci s 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 2015/2016 byl počet žáků v 1. pololetí 9 a od 5. 1. 2016 přestoupil žák Lukáš 

Vaníček na jinou školu – tedy celkový počet 8 žáků.  

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

integrace podle školního vzdělávacího programu pro žáky s lehkým mentálním postižením - 

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

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

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

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

inovativní prvky arteterapie, ergoterapie či muzikoterapie. Žáci se setkávají také při akcích 
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pořádaných školou či jinými organizacemi – např. 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, což napomáhá zkvalitnění vzdělávání a nabízí možnost vytvářet 

podnětnější školní prostředí. 

Akce, kterých se žáci třídy I. Z ve školním roce 2015/2016 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.  

Ve čtvrtek 17. 9. 2015 se žáci zúčastnili naučného programu v doškové chaloupce v 

Petrovicích. Děti si mohly vyzkoušet práci, která byla v dřívějších dobách neodmyslitelnou 

součástí každodenního života chudých, ochutnaly mošt z jablíček a zopakovaly si názvy 

ovoce a zeleniny při uskladňování a zpracování. Zážitek to byl opravdu nezapomenutelný.  

V pátek 18. 9. 2015 proběhla na 1. stupni naší školy Den prevence. Na jednotlivých 

stanovištích si děti vyzkoušely praktické pomůcky představené Městskou policí, Hasičským 

záchranným sborem, Tyflocentrem a nízkoprahovým klubem COOLNA. Děti si prohlédly 

vybavení jednotlivých složek a také se dozvěděly spoustu zajímavých informací.  

V pondělí 21. 9. 2015 proběhla na naší škole charitativní akce Srdíčkový den, v rámci tohoto 

dne se prodávají drobné dárkové předměty v hodnotě do 50 Kč, jejichž koupí děti i učitelé 

mohou pomoci těžce nemocným dětem.  

V pondělí 21. 9. 2015 se někteří žáci přihlásili do různých zájmových kroužků, které se 

konají v prostorách školy a jsou součástí nabídky kroužku DDM Moravský Krumlov.  

V pátek 2. 10. 2015 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 9. 10. 2015 se uskutečnilo slavnostní vyhodnocení oblíbené Drakiády. Vyhodnocení 

a předání diplomů proběhlo na hlavní chodbě I. stupně v 10 hodin. Mimo jiné byl výjimečně 
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předán také diplom Dračí záchranář tatínkovi panu Hynku Vafkovi za pomoc při sundávání 

zachycených dráčků na stromě.  

V rámci akce DDM „Týden se zvířaty“ jsme se ve středu 21.10. 2015 zúčastnili akce 

Zvířata v parku. Děti si prošly 4 stanoviště a učily se poznávat hlasy zvířat, jejich stopy či 

potravu a obydlí, ve kterém naleznou zvířátka svůj úkryt. Zajímavé byly i informace s 

rekordmany ve světě zvířat. Děti si odnesly spoustu nových poznatků a zajímavých informací.  

Ve středu 18. 11. 2015 proběhl program Dental prevention, kde si děti mohly prakticky 

vyzkoušet správný způsob čištění zubů svými zubními kartáčky, které měly za úkol si přinést 

do školy. Děti také osobně vyzkoušely, jak jsou na tom se svou zubní hygienou.  

V pátek 4. 12. 2015 chodil školou Mikuláš. Žáci 9. ročníku si pro žáky 1. stupně připravili 

tradiční mikulášskou nadílku a na andělském či pekelném listu se objevili vybraní žáčci podle 

zásluh.  

V úterý 15. 12. 2015 proběhl v kinosále MK Adventní koncert ZUŠ. Naši žáci si mohly 

poslechnout hudební vystoupení za doprovodu mnoha hudebních nástrojů a zpěvu.  

Ve středu 16. 12. 2015 jsme se opět vydali do Petrovic do doškové chaloupky na připravený 

program s adventní tematikou. Děti si vyzkoušely různé zvyky a tradice, ozdobily vánoční 

stromek, vytvořily vrkoč ze sušeného ovoce, zapalovaly svíčky a prohlédly chaloupku, která 

byla nádherně adventně a vánočně vyzdobena. Tyto akce jsou vždy perfektně připraveny.  

Ve čtvrtek 17. 12. 2015 se některé děti zúčastnily akce Školní Vánoce a vystoupily s 

připraveným programem v prostorách velké tělocvičny (ve výtvarné výchově si vyrobili žáci  

rekvizity potřebné k vystoupení – andělská křídla a hábity). Během akce probíhal také 

vánoční jarmark, na kterém se byly vystaveny výrobky našich žáků z hodin VV a PČ.  

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

rodiče. Letos proběhlo 22. 12. 2015, 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.  

V pátek 15. 1. 2016 se uskutečnil zápis žáků do 1. třídy. Předškoláčci plnili zadané úkoly a 

svými výkony dokázali, že jsou připraveni stát se školáky.  

V úterý 9. 2. 2016 se uskutečnil výukový program 112 v ohrožení života připravený DDM 

Moravský Krumlov. Program se na 3 stanovištích věnoval otázkám zvládnutí první pomoci a 

předcházení úrazů. Dětem byly situace skutečných úrazů přiblíženy pomůckami jako jsou 

umělé popáleniny či řezné rány z plastových napodobenin. Děti si také mohly autentičnost 

situace navodit např. uměle vytvořenou krví. Program byl velmi přínosný a dětem se velice 

líbil. 
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Každý rok se tradičně v dubnu koná na naší škole recitační soutěž žáků I. stupně. Letos 

výjimečně proběhla již dříve – před Velikonocemi ve středu 23. 3. 2016. Žáci se jako vždy 

perfektně připravili a vybraní výherci z třídních kol soutěže se ucházeli o první tři místa 

v různých kategoriích. Na recitátory ani letos nezapomněly děti ze školní družiny se svými 

vychovatelkami a přišly je povzbudit hlasitým potleskem. Již známou tváří celého školního 12 

V pondělí 4. 4. 2016 proběhl výukový program DDM Moravský Krumlov s názvem 

Dopravní výchova. Žáci si zopakovali mnoho informací z oblasti dopravy – dopravní značky 

i situace z dopravního prostředí a mohli si natrénovat své reakce na dané situace, které se jim 

poté hodí i na Krumlovské kolečko.  

V období od 4. do 8. 4. 2016 se konala v rámci celé školy akce Týden v cizích zemích, kdy 

se žáci mohli dozvědět zajímavé informace o státech Itálie, Mexiko, Německo, Velká Británie 

a Čína. Děti se oblékaly v barvách vlajek těchto zemí a vyhlášení proběhlo v úterý l9. 4. 2016. 

Děti byly nadšené a zapojily se opravdu svědomitě. Zajímavým osvěžením bylo i to, že nám 

paní kuchařky ve školní jídelně přiblížily díky zajímavým pokrmům mezinárodní kuchyni. 

V úterý 19. 4. 2016 proběhlo v atriu školy 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.  

V týdnu od 25.4. do 29. 4. 2016 se naše škola zapojila do akce Ukliďme Česko. V kampani 

Ukliďme svět, ukliďme Česko! vycházející z mezinárodních iniciativ Clean Up the World! a 

Let´s do it! jde o to zbavit okolí odpadků a přispět tak ke zlepšení společného životního 

prostředí! Děti si navlékly gumové rukavice a do velkých igelitových pytlů třídily nalezený 

odpad z okolí školy.  

Ve pátek 13. 5. 2016 žák 2. ročníku Radek Kalivoda a ve středu 25. 5. 2016 žákyně 2. ročníku 

Radka Fialová byli účastníky preventivního programu Hasík. Princip tohoto 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. Předkládaný systém preventivně 

výchovné činnosti v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva je programem s 

mnohaletou ověřenou efektivitou působení na děti s řadou funkčních evaluačních nástrojů. 

Pro žáky program připravil Hasičský záchranný sbor v Moravském Krumlově. Vzhledem k 

ověřené efektivitě a skutečnosti, že úkolem HZS je i preventivně výchovná činnost, byly děti 

při třetí návštěvě ve středu 1. 6. 2016 seznámeny také s vybavením hasičské zbrojnice a jejími 

prostorami. Staly se svědkem skutečného výjezdu hasičů při požární pohotovosti. 
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V pátek 27. 5. 2016 se konala na školním hřišti sportovní akce Atletický den 1. stupně. Naši 

žáci se v disciplínách jako je hod kriketovým míčkem, skok do dálky, běh na 50 m a 60 m, 

štafetový a vytrvalostní běh velice snažily a svými výkony bojovali o medaile a dobré 

umístění. Slavnostní vyhlášení atletického dne proběhlo v posledním týdnu v pondělí 27. 6. 

2016 na chodbě II. D, kde dětem byly předány diplomy a medaile s cenami za úspěšné 

výkony.  

 

Ve čtvrtek 2. 6. 2015 se děti účastnily fotografování třídních kolektivů a v případě zájmu 

též jednotlivých skupinek. Vše probíhalo ve spolupráci s panem fotografem Řeřichou.  

 

V pátek 3. 6. 2016 se všichni žáci z I. stupně zúčastnily oslavy Dětského dne. I přes nepřízeň 

počasí se akce velice vydařila a děti si mohly na různých zábavných stanovištích ve velké 

tělocvičně vybojovat či vysoutěžit odměny, které se jim líbily. Děti byly velice nadšené. 

V pátek 10.6.2016 se 3., 4. třída a třída I. Z zúčastnily školního výletu. Díky komentovaným 

prohlídkám s tématem Strašidla a Válka jsme se seznámili s Brnem tak, jak ho mnozí z nás 

ještě neznali. Počasí nám přálo a i přes pár kapek deště se nakonec ukázalo být velmi 

příznivé. Poté nás čekala výstava v Pavilonu Anthropos v Moravském zemském muzeu, kde 

krásně vybudovaná expozice nepřiblíží jen aktuální poznatky z výzkumů archeologie, 

antropologie a genetiky, ale děti se zde mohly podívat i na interaktivní prezentace díky 

moderní audiovizuální technice. Výstava je obohacena řadou dioramat a rekonstrukcí 

prostředí i života paleolitických lovců a sběračů a prohlédnout jsme si mohli i oblíbenou 

rekonstrukci mamuta, který je navíc obklopen přirozeným prostředím. Výlet jsme si užili a 

pan řidič Karel nás všechny dovezl bez újmy domů. 

 

V pondělí 20.6. se 1., 2.třída a třída I.Z a II.Z zúčastnily ekologicko-naučné akce nazvané 

Zaskočte si pro radu, jak se zbavit odpadu. Jejím prostřednictvím se žáci dozvěděli, jak je 

důležité třídit odpad z domácností a odkládat jej do míst k tomu určených, aby nedocházelo k 

poškozování přírody a životního prostředí. Součástí byly informace o významu třídění 

elektroodpadů a možnostech opětovného využití materiálů získaných v rámci recyklace. Děti 

si poslechly pohádku o pračce, mohly si vyzkoušet různé zajímavé aktivity a za správné 

vyřešení kvízů získaly drobný dárek. Ti, kteří si přinesli a odevzdali drobný elektrospotřebič, 

dostali odměnu např. v podobě míčku z plastu či frisbee. Počasí nám v tento den sice moc 

nepřálo, déšť nás provázel na každém kroku, ale i přesto se děti příjemně bavily a dozvěděly 

se spoustu zajímavých informací. 
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V období celého května probíhal na naší škole sběr papíru. Žáci přinesli staré noviny či 

časopisy a zúčastnili se aktivně této akce. V posledním týdnu školy pak proběhlo vyhlášení a 

děti se mohly poté také radovat na diskotéku v režii 9. ročníku s tématem „Cirkus,“ která 

díky pěknému počasí proběhla v atriu školy. Vybraným žákům byly také od Rodičovského 

sdružení předány odměny za aktivní snahu při různých činnostech během školního roku. 

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  

 

Výroční zpráva ŠD při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 za školní rok 2015/ 16 

 

Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních: 

1.oddělení  - Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka 

2.oddělení  - Eva Ostrovská, vychovatelka 

3.oddělení / pro děti s kombinovanými vadami /  - Martina Lapešová, vychovatelka,  Anna 

Jelínková a Marcela Lubasová, asistentky  pedagoga 

4. oddělení – Renata Králová, vychovatelka 

Počet zapsaných žáků 87 

Provoz školní družiny: 

6.00 – 7.45 hod.  

11.40 – 16.00 hod. 

Školní družina pracovala podle ŠVP pro zájmové vzdělávání. Každé oddělení ŠD mělo 

vypracováno týdenní plány a pracovalo podle tematických okruhů ŠVP školní družiny. 

Zájmové vzdělávání probíhá formou zájmových, vzdělávacích a spontánních činností, 

řízeného odpočinku a relaxací, výchovy hrou, individuální prací a motivačními akcemi či 

projekty. Vychovatelky vedly žáky ke smysluplnému trávení volného času, ke vzájemnému 

respektu, solidaritě, úctě k sobě i druhým a vštěpování základů slušného chování. 

Většina činností v zájmovém vzdělávání probíhala formou her a soutěží a dotkla se všech 

oblastí výchovy, tj. výtvarné, dramatické, hudební a pohybové. 

První, druhé a čtvrté oddělení školní družiny jsou umístěny v pavilonu A, v prvním poschodí 

nad jídelnou. Tvoří ji samostatné tři místnosti a kabinet vychovatelek. Třetí oddělení pro děti 
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s kombinovanými vadami má vlastní prostory v pavilonu D. Herny s vybavením a 

uspořádáním odpovídají potřebám dětí mladšího školního věku.  

Vychovatelky školní družiny připravovaly po celý školní rok pro děti pestrý program. 

Zaměřili jsme se na významné dny v roce, uskutečnilo se několik společných akcí, kterých se 

zúčastnily děti ze všech oddělení školní družiny. Žáci vystupovali na vánočním koncertu 

školy . Školní družina organizovala Den dětí pro žáky 1. stupně. Děti čekala v tělocvičně 

školy zábavná stanoviště s nejrůznějšími soutěžemi a spoustou odměn. 

Všechny akce školní družiny jsou prezentovány na webových stránkách školy.  

 

 

 S myškou Johankou světem povolání 

 

Náplní ŠD ve školním roce 2015/2016 bylo seznámit děti s různými druhy povolání. 

Zjišťovali jsme, čím bychom chtěli být, až vyrosteme. Jaké k tomu potřebujeme vzdělání a 

předpoklady. Seznámili jsme se s klasickými, novými, netradičními i méně se vyskytujícími 

se povoláními a učili jsme se je charakterizovat. Osvojili jsme si znalosti o povoláních, které 

chrání lidský život. Naučili jsme se přiřazovat pomůcky a praktické věci k jednotlivým 

profesím. 

Povídali jsme si tom, kde pracují naši rodiče a prarodiče. 

 

- využili jsme různé druhy her (s pravidly, didaktické pomůcky, hračky, stavebnice) 

- slovní metody –monologické : vyprávění, vysvětlování, 

 dialogické: rozhovor, diskuze, rozvoj slovní zásoby, 

 seznámení s příslovími(Bez práce nejsou koláče, Komu se nelení tomu 

se zelení aj.) 

- praktické činnosti – tematicky zaměření k danému povolání 

- tvořivé činnosti – vztahující se k danému tématu, využití barev, papíru, látky, 

odpadového materiálu, kresba, malba, stříhání, modelování, lepení, vybarvování 

- hudebně-pohybové hry- využití rytmicko-metodických nástrojů 

- rozvoj kognitivních schopností – rozvoj logického myšlení a myšlenkové operace, 

rozvoj fantazie a představivosti, získání kladného vztahu k práci a poznat jeho 

důležitost, posilování smyslu pro povinnost, vedení k plnění úkolů (rozlišit hru od 

záměrné práce, záměrného učení) 

- rozvoj jemné a hrubé motoriky 
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- pantomimické ztvárnění povolání a řemesel 

- dramatické hry a námětové hry, při nichž děti napodobují dospělé a formou hry se učí 

různým sociálním rolím, rozvíjejí své schopnosti zvládat situace a chápat je 

- naučit se pracovat s informacemi a umět je použít 

- zpěv písniček a vyhledávání říkanek na dané téma 

 

Září – Kdo půjde k tabuli ? 

(povolání:ředitelka,učitelka, vychovatelka, asistentka, školník, uklizečka, kuchařky) 

- poznáváme místnosti ve škole a jejich využití 

 

Říjen – Pozor na cestu 

(povolání: řidič, silničář, policista, údržba města) 

- seznamujeme se s dopravou silniční, vlakovou, leteckou, lodní, poznáváme značky a 

poznáváme pravidla silničního provozu 

 

Listopad – Haló, kdo tam? 

(povolání: operátor, úředník, obchodník, práce na poště, u soudu – advokát, soudce, obhájce) 

- seznamujeme se s možnostmi komunikace – telefon, internet, dopis, televize – 

zpravodajství, novináři 

 

Prosinec – Za pohádkou 

(povolání: herečka, kameraman, kostymérka, režisér, scénarista, spisovatel, ilustrátor, zpěvák, 

malíř, fotograf) 

- seznamujeme se s uměleckými povoláními, povídáme si o vánocích – tradice, zvyky, 

pohádky 

 

Leden – Šaty dělají člověka 

(povolání: švadlena, krejčí, obuvník, švec, prodavač v textilu, kadeřnice, vizážista, návrhář, 

modelka, fotograf) 

- seznámíme s možnostmi nákupu – internetové nakupování, nákup v kamenných 

obchodech 

- poznáváme názvy oblečení a jeho části 
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- seznamujeme se s oblečením, které je vhodné na určité příležitosti, jak o šaty pečovat, 

jak se oblékat v dané roční období, ochrana před nemocemi a jinými škůdci, s názvy 

různých prodejen 

 

Únor – Putování do minulosti 

(povolání: přírodovědec, fyzik, chemik, laborant, archeolog) 

- seznamujeme se s vědou, s objevy a vynálezy 

 

Březen – Vyjdi, vyjdi sluníčko 

(povolání: astronaut, kosmonaut, meteorolog) 

- seznamujeme se s počasím, astrologií a astronomií, poznáváme sluneční soustavu, 

názvy planet, souhvězdí, zvěrokruhy 

 

Duben – Mňam, to bude dobrota 

(povolání: zahradník, sadař, zelinář, kuchař, číšník) 

- seznamujeme se s jídlem, potravinami, jejich výroba a vznik, seznamujeme se 

zásadami zdravé výživy, stolování, bio potraviny, stavba rostlin a péče o ně. 

 

Květen – Jak se staví dům 

(povolání: vodař, instalatér, elektrikář, tesař, truhlář, zedník, obkladač, pokrývač, topenář, 

malíř, klempíř, sádrokartonář, plynař) 

- seznamujeme se stavbou domu, jeho vybavení 

 

Červen – Zdravý človíček 

(povolání: lékař, zdravotní sestra, záchranář, hasič) 

- seznamujeme s částmi lidského těla, jeho péče, funkce a ochrana, povídáme si o 

hrozícím nebezpečí, o etapách života, učíme se ošetřit jednoduchá zranění, 

upevňujeme si pravidla silničního provozu a povídáme si o hrozícím nebezpečí na 

silnici, seznamujeme se s ochrannými prostředky – helma, chrániče, výbava kola 

- povídáme si o kamarádských vztazích 

Martina Lapešová 
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Časopis JUNIOR 

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

 příspěvky dětí i učitelů. V letošním školním roce se do přípravy jednotlivých čísel zapojili 

především zájemci  z  5. a  7. třídy.  Časopis je vydáván v tištěné  i elektronické podobě a je 

přístupný  žákům i široké veřejnosti na webových stránkách.  Práce na časopisu je také 

zařazena v rámci mediální výchovy do výuky semináře českého jazyka v 9. ročníku a obsah 

časopisu je využíván  některými učiteli v hodinách českého jazyka a literatury. 

 

Čtenářské dílny v 7. ročníku 

Dílny čtení byly zařazeny ve školním roce 2015/2016 do výuky českého jazyka a literatury v  

7. ročníku  na ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická.  

Již na začátku realizace čtenářských dílen žáci projevovali značný zájem o tuto aktivitu 

v porovnání s tradičními hodinami. Už samo prostředí žákovské knihovny, které bylo nově 

upravené a doplněné praktickými pomůckami (kobercem, polštáři, podložkami..), skýtalo pro 

děti komfortní prostředí a klid na samostatné čtení. 

I přesto, že se jednalo o třídu velmi živou s převahou chlapců ( 22 žáků – 15 hochů a 7 dívek 

), dokázali respektovat stanovená pravidla dílny čtení, vydrželi číst po celou dobu a poměrně 

dobře se soustředili na sledované jevy.  

Jelikož se jedná o třídu se značnými rozdíly čtenářské úrovně, bylo nutné některá témata 

upravit a úkoly odstupňovat podle individuálních dovedností žáků. Každý plnil samostatné 

úkoly podle vlastních schopností.  

Velice přínosné bylo společné sdílení dojmů a zážitků z četby prostřednictvím rozhovorů, 

skupinové práce či diskusního kruhu. Také náročnější metody např. podvojný deník, hraní 

rolí, fiktivní rozhovory zvládli všichni žáci, nejslabší s dopomocí učitele. 

Časová dotace 45 minut se ukázala v řadě situací jako hraniční, některá témata by si 

zasloužila více času, vhodnější by bylo využívat dvou hodin za sebou a propojit čtenářskou 

dílnu s komunikační a slohovou výchovou. 

Příprava jednotlivých dílen byla časově náročná i pro samotného učitele. Tvorba pracovních  

a metodických listů vyžadovala značnou zkušenost vyučujícího a u závažnějších témat bylo 

nutné brát v úvahu různou čtenářskou úroveň žáků. Jako nejvhodnější zdroj pro samostudium 

byly články Miloše Šlapala, jenž má s dílnami čtení značné zkušenosti.  

Při pořizování  knih do fondu žákovské knihovny studenti ocenili, že se mohli podílet na 

jejich výběru. Knihy byly zvoleny tak, aby pokryly co nejrozmanitější žánry a každý si mohl 

v knihovně najít tu svou. Že byl výběr opravdu šťastný, potvrdily dílny, kde si  žáci vybírali 
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knihy pro delší práci, a přestože měli možnost knihu vyměnit, pokud se nezačtou, nikdo této 

možnosti nevyužil. 

Stanovené cíle se ve velké míře podařilo naplnit, proto mohu dílny čtení hodnotit jako 

úspěšné a přínosné, žáci se aktivně zapojili a plnili ochotně jednotlivé úkoly, často prokázali 

nesmírnou dávku fantazie a kreativity.  

Zavedení čtenářských dílen  do výuky českého jazyka a literatury bylo pro učitele i žáky 

rozhodně obohacující. Jako problém se ukázala být příliš krátká časová dotace. Největším 

přínosem pro školu bylo rozšíření žákovské knihovny. Žáci pak zejména ocenili možnost 

výběru z velkého množství nových knih, které si mohou půjčovat i domů. 

 

Ďáblova bible aneb sto podob knihy 

Exkurze 

Ve středu 25.3. 2016 se sedmá třída v doprovodu p.u. Vejvalkové a p.u. Bystrianské vydala 

do Brna na exkurzi. Už cesta vlakem a tramvají byla pro některé neskutečným zážitkem! 

V Letohrádku Mitrovských navštívili výstavu s názvem Ďáblova bible aneb sto podob knihy. 

Hlavním lákadlem této expozice je replika slavného Codexu Gigas. Opravdu bylo co 

obdivovat. Kromě této velkolepé knihy zde bylo k vidění obří leporelo Lucie Seifertové 

Dějiny udatného českého národa i další zajímavé knihy a jejich umělecké vazby. 

Po přesunu do Kapucínské hrobky se žáci měli možnost seznámit s unikátním způsobem 

pohřbívání mnichů a jejich příznivců. Nejznámější osobností v hrobce je baron Trenck, který 

byl vězněn na Špilberku. 

Sedmáci si při této exkurzi doplnili své znalosti z českého jazyka a dějepisu a exkurzi si také 

užili… 

 

Dětská práva nejen ve škole 

Naše škola se zapojila do vzdělávací akce podporující dětská práva. V rámci komunikační 

kampaně „Právo na dětství“ se zúčastnili žáci 7. a 8. tříd  projektu „Nemluvím, stejně mě 

neposlouchají“. V hodinách výchovy k občanství se seznámili se svými právy, povinnostmi a 

také se souvisejícími zákony a úmluvami. Se svými rodiči pak plnili domácí úkol, díky 

kterému získali odměnu - přístup do audiotéky, kde si mohli zdarma stáhnout jednu 

z nabízených knih.  

Věříme, že i pro rodiče byla tato aktivita přínosem a mohli se zamyslet  nad tím, jestli doma 

své děti poslouchají… 
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Okresní recitační soutěž Dětská scéna 2016 

Dne 21. 3. 2016 se žákyně naší školy  zúčastnily  ve Znojmě okresní přehlídky dětských 

recitátorů s názvem Dětská scéna 2016. V 1. kategorii nás reprezentovaly Tereza Ostrovská, 

2. tř. a Tereza Hermanová, 3. tř., ve 2. kategorii pak  Hana Havelková, 4. tř. a Terezie 

Vavříková, 5. tř. Děvčata se musela vyrovnat  s velkou konkurencí dalších šedesáti recitátorů 

a rozhodně nezklamala! Terezie Vavříková získala Čestné uznání poroty, což považujeme za 

velký úspěch. 

 

Divadelní představení v roce 2015/2016 

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

představení v rámci výuky českého jazyka a literatury.  

Letos byly vybrány dvě hry v Divadle Polárka. Žáci 7. a 9. ročníku  zhlédli  představení 

Sherlock Holmes Explosion  a nižší třídy klasické dílo Robinson Crusoe. Obě inscenace se 

žákům líbily, a proto i příští rok budeme vybírat z repertoáru tohoto divadla, které si získává 

čím dál větší renomé. 

Další představení  pro žáky 2. stupně -  Bylo nás pět a Strakonický dudák - se uskutečnila 

v osvědčeném Divadle Radost  a ani ta nezklamala. 

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

jejich všeobecný  rozhled a upevňují sociální a společenské návyky.  

 

Dyslektický kroužek 2. stupně 

Dyslektický kroužek 2. stupně mají možnost navštěvovat žáci s poruchami učení, kteří jsou 

buď individuálně integrováni, nebo zohledňováni ve výuce. Jednou týdně před vyučováním se 

věnují reedukaci, případně doučování dle potřeby.  

V letošním školním roce navštěvovalo kroužek 11 žáků 6. – 9. ročníku. 

 

Exkurze na Městský úřad v Moravském Krumlově 

V září žáci 9. ročníku navštívili Městský úřad Moravský Krumlov a setkali se se starostou 

města  

Mgr. Tomášem Třetinou, který je provedl celým úřadem, představil jednotlivé odbory a 

pohovořil o historii Moravského Krumlova.  Pan starosta ocenil, že se žáci v rámci výuky 

výchovy k občanství přišli seznámit s fungováním státní správy a samosprávy přímo na úřad, 

aby si mohli do budoucna lépe představit, jakým způsobem a kde si budou vyřizovat své 

občanské záležitosti. 
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LITERÁRNÍ KAVÁRNA 

V pátek 24.6. 2016 si žáci 5. třídy s p.u. Vejvalkovou uspořádali již druhý ročník Literární 

kavárny. V příjemném prostředí žákovské knihovny si přichystali občerstvení, které jim 

pomohli připravit maminky a babičky, uvařili čaj, čokoládu, samozřejmě i kávu a věnovali se 

tři hodiny svým oblíbeným knihám. Každý přečetl vybraný úryvek a dal tip spolužákům na 

četbu na prázdniny. Už se těšíme na příští ročník!  

 

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 13 vybraných žáků 8.a 9. ročníku, kteří v úterý 24.11. 2015 plnili 

zadané úkoly. Ty více či méně zvládli úplně všichni a zde jsou letošní vítězové. 

1. místo: Matyáš Vejvalka  - 8. třída 

2. místo: Marek Březina  - 8. třída 

      Hana Závišková – 8. třída 

     

3. místo: Pavla Hrdličková - 9. třída 

                 David Hladký  - 9. třída 

Chlapci na 1. a 2. místě postoupili do okresního kola, které se uskutečnilo 8.2. 2016. Oba 

žáci byli v řešení úspěšní. Matyáš Vejvalka obsadil 3. místo a probojoval se do kola 

krajského a Marek Březina skončil na  15. místě. 

V krajském kole 11. 4. 2016 se Matyáš Vejvalka stal úspěšným řešitelem,   umístil se na  

21.místě a nabral cenné zkušenosti do budoucna. 

 

Soutěž ve sběru starého papíru 

Po celý měsíc květen 2016  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 

neuvěřitelných  11 087,7 kg ! Aby bylo zápolení třídních kolektivů maximálně  spravedlivé, 

byl celkový výsledek třídy přepočítán  na průměr na žáka. A jak to tedy dopadlo? 
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Třídní kolektivy: 

 

1. místo      9. třída       142,5 kg na žáka 

2. místo      1. třída       112,1 kg na žáka 

3. místo      4. třída       81,3 kg na žáka 

4. místo      2. třída       77,8 kg na žáka 

5. místo      5. třída       62,4 kg na žáka 

 

Jednotlivci: 

 

1. místo  Lukáš Mlčoch, 9.tř.  750 kg 

2. místo  Zdenka Hladká, 9. tř.  743,5 kg 

3. místo  Radek Světlík, 2. tř.  731 kg  

4. místo  Aneta Bumbálková, 3. tř. 502kg 

5. místo  Tereza Fráňová, 5. tř.  478,5 kg 

6. místo  Lenka Plachá, 9.tř.  469 kg  

7. místo  Sára Čejková, 2. tř.  435,5 kg 

8. místo  Hana Havelková, 4. tř.  426,9 kg 

 

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

letos ta podpora byla opravdu pořádná!!!) Výtěžek ze získaného sběru bude využit na další 

aktivity školy. 

 

ŠKOLNÍ VÝLET – VÍDEŇ 2016 

V pátek 3. 6. 2016 vyrazili žáci 6. a 7. ročníku na školní výlet do Vídně.  V doprovodu paní 

průvodkyně si prohlédli město, historické centrum a jeho kulturní památky, zajímavé 

přírodovědné muzeum se spoustou vzácných exponátů.  

Odpoledne si pak všichni užili zábavní park Prater, kde si vyzkoušeli různé adrenalinové 

atrakce.  

Výlet se moc vydařil, a zatímco v České republice pršelo, naši výletníci si užili luxusní 

slunečné počasí. 
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Týden v cizích zemích 

Žákovský parlament ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická ve spolupráci s vedením školy a 

školní jídelnou  zorganizoval projekt Týden v cizích zemích.  

Z návrhů tříd bylo vybráno pět zemí – Mexiko, Itálie, Čína, Anglie a Německo -  a těm byl 

vždy věnován jeden den v týdnu. Žáci  5. – 9. tříd se stali patrony jednotlivých států, připravili 

si pro své spolužáky informační panely a hudbu dané země, paní kuchařky uvařily typické 

jídlo.  Děti se v průběhu dne seznamovaly se specifiky  těchto krajin a učily se toleranci 

k odlišným kulturám. Součástí projektu byla také soutěž o nejlépe vybarvenou třídu podle 

národních barev jednotlivých zemí. 

Projekt  splnil svůj význam a lze jej hodnotit jako úspěšný, proto jej zopakujeme s obměnou  i 

v následujícím roce. 

 

Cyklo-běh za Českou republiku bez drog 2016 – hodnocení přednášky 

Dne 16. 6. 2016 proběhly na naší škole v rámci vzdělávací celonárodní informační kampaně 

Pravda o drogách tři besedy s žáky 6.,7.,8. a 9. ročníku. 

Lektorka Iveta vedla besedu profesionálně a s přehledem, dokázala si udržet kázeň a 

pozornost i v situaci, kdy nebyli přítomni pedagogové, což bohužel nebývá vždy pravidlem. 

Žáky především zaujal její příběh bývalé uživatelky drog, ocenili, že se jim lektorka snažila 

zodpovědět veškeré dotazy  ( i ty osobního rázu ) . 

Jako vyučující výchovy k občanství oceňuji, že se z 60 minut nestala suchopárná přednáška, 

ale naopak živá beseda, při které žáci vstřebávali informace prostřednictvím skutečného 

příběhu. Také považuji za velmi důležité, že drogy zde byly naprosto jednoznačně zařazeny 

mezi patologické jevy, bylo jim jasně vysvětleno, že i ty zdánlivě méně nebezpečné látky, 

jako je vnímán alkohol nebo marihuana, mohou být pro člověka devastující. 

 

Žáci tento program o drogách označili jako nejlepší v letošním školním roce. Připojuji proto 

několik názorů: 

 

„…Beseda se mi velmi líbila, byla zajímavá a užitečná. Potvrdila můj názor, že drogy jsou 

hnus. Nevěřila jsem, že člověk, který je závislý na drogách, se z toho může dostat. Musí to být 

silná osobnost.“ 

Anna Zbirovská, 9. roč. 
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 „Iveta z Plzně, která je bývalou uživatelkou drog, nám dokázala odpovědět na všechny 

otázky, na něž jsme se zeptali.  Vysvětlila nám, co je pravdy na tom, že je marihuana léčivá. 

Přednáška byla opravdu zajímavá a povedená.“ 

Lenka Plachá, 9. roč. 

 

„Přednášek o drogách už jsme měli hodně, tato byla určitě jedna z nejlepších. Pro nás bylo 

hlavně zajímavé, že nám o drogách vykládá někdo, kdo s nimi má opravdu zkušenosti a dostal 

se z toho. Diskutovala s námi otevřeně, zábavně a hlavně mluvila jako my – nespisovně, tím se 

nám ještě více přiblížila.“ 

Daniel Solařík, 9. roč. 

Mgr. Michaela Vejvalková 

 

Žákovská knihovna 

 

Ve školním roce 2015/2016 byla žákovská knihovna přesunuta do prostor bývalé zasedací 

místnosti. Útulné prostředí vybavené novými doplňky např. kobercem  a polštáři poskytuje 

čtenářům větší komfort a přehlednější nabídku. Knihovna byla díky projektu Evropské unie  

obohacena o 220 nových knih a vybírat si děti mohou  z více než 1500 titulů. 

Otevřeno bylo každý pátek od 7,40 – 7, 55 hod. Půjčovní doba byla stanovena na tři týdny. 

Knihu si také žáci mohli vypůjčit v rámci čtenářských dílen.  

Žáci knihovnu hojně využívali a během čtyř měsíců bylo zaznamenáno přibližně 250 

výpůjček. 

 

Žákovský parlament 

Ve školním roce 2015/2016 žákovský parlament pokračoval  ve své činnosti již čtvrtým 

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 
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 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, projektu Týden v cizích 

zemích atd. Nadále také přinášel náměty a připomínky k chodu školy a podával návrhy na 

jejich řešení. 

 

Matematické soutěže 

Lískulka 

22. června 2016 se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili matematické olympiády Lískulka, kterou 

pořádala mateřská škola a Základní škola Vedrovice. 

Adam Novotný (3.tř.) se s 33 body z 42 možných umístil na 4. místě. 

Jakub Grasgruber (4. tř.) se s 30 body z 55 možných umístil na 9. místě. 

Pavel Jiřikovský (4. tř.) se s 33 body z 55 možných umístil na 8. místě. 

 

 

24. 3. 2016 bylo ukončeno školní kolo Matematické olympiády. Úspěšným řešitelem školního 

kola v 7. ročníku byl Jakub Vavřík.  

5. 4. 2016 proběhlo okresní kolo Matematické olympiády, zde tento žák neuspěl. 

 

Pangea 

Příjmení a jméno  Ročník 

Počet 

účastníků 

v ČR 

Celkové 

umístění 

v ČR 

Počet 

účastníků 

v kraji 

Celkové 

umístění 

v kraji 

Jiřikovský Pavel 4. 6 605 301 660 36 

Grásgruber Jakub 4. 6 605 2 218 660 241 

Nováčková Natálie 5. 6 785 4 748 636 451 

Řeřuchová Ella 5. 6 785 4 897 636 461 

Stix Antonín 5. 6 785 4 393 636 420 

Vavříková Terezie 5. 6 785 4 565 636 433 

Vespalec Daniel (P) 5. 6 785 6 305 636 597 

Břinková Eliška 6. 6 025 769 482 61 
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Břínková Andrea 6. 6 025 4 954 482 419 

Hrdličková Lenka 6. 6 025 769 482 61 

Kocandová Anna Marie 6. 6 025 3 385 482 301 

Pavlíková Klára 6. 6 025 1 275 482 105 

Tesař Matěj 6. 6 025 2 584 482 225 

Vyžrálek Matyáš Jakub 6. 6 025 1 673 482 136 

Horák David 7. 5 490 2 159 442 203 

Vavřík Jakub 7. 5 490 374 442 44 

Weber Vilém 7. 5 490 1 626 442 152 

Březina Marek 8. 4 837 359 315 36 

Svoboda Jiří 8. 4 837 1 250 315 100 

Vejvalka Matyáš 8. 4 837 842 315 67 

Hladký David 9. 4 395 2 963 311 219 

Plachá Lenka 9. 4 395 1 330 311 109 

Solařík Daniel 9. 4 395 3 590 311 265 

 

Školní kolo proběhlo 31. 3. 2016, pouze pro 5. ročník proběhlo v únoru, do okresního kola 

nikdo nepostoupil. 

 

Ročník 
Počet 

účastníků 

Počet úspěšných 

řešitelů 
Nejlepší řešitelé 

5. 15 0 
Organizovala  

Mgr. Jetelinová 

6. 4 0 Eliška Břinková – 8 bodů 

7. 5 0 David Horák – 2 body 

8. 5 0 Marek Březina – 7 bodů 
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Účastníci školního kola: 

 

6. třída:     7. třída: 

1. Eliška Břinková  8 b  1. David Horák  2 b   

2. Matyáš Jakub Vyžrálek 5 b  2. Kunčíková Sabina  1 b 

3. Klára Pavlíková  4 b  3. Vilém Weber  1 b 

4. Václav Chylík  1 b  4. Vojtěch Břinek  1 b 

      5. Zdeňka Stixová  1 b 

 

8. třída:      

1. Marek Březina  7 b   

2. Matyáš Vejvalka  5 b   

3. Jiří Svoboda  4 b   

4. Sára Sobolová  3 b 

5. Martin Želev  0 b 

KATEGORIE  Benjamin (6., 7. třída) 

 

Jméno a příjmení Třída Počet 

bodů 

Patricie Šandová 7. 71 

Stixová Zdeňka 7. 59 

Hrdličková Lenka 6. 58 

 

Celkový počet řešitelů:  31 

 

KATEGORIE       CVRČEK(2.,3. třída) 

Jméno a příjmení Třída 
Počet 

bodů 

Adam Novotný 3. 60 

Tomáš Sklenský 3. 46 

Jan Tručka 3. 44 

 

Celkový počet řešitelů: 44 
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KATEGORIE  Kadet(8., 9. třída) 

 

Jméno a příjmení Třída Počet 

bodů 

Marek Březina 8. 64 

Lenka Plachá 9. 61 

Jiří Svoboda 8. 59 

Celkový počet řešitelů: 21 

 

KATEGORIE  Klokánek(4., 5. třída) 

 

Jméno a příjmení Třída 
Počet 

bodů 

Daniel Vespalec 5. 90 

Renata Hyblerová 5. 77 

Jakub Grásgruber 4. 75 

 

Celkový počet řešitelů: 28 

 

VÝSLEDKY 2015/2016 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

Začátkem října 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.  

Věkovou kategorii A (2.-5. ročník ZŠ) zastupovali Jakub Grásgruber Pavel Jiřikovský ze 4. 

třídy, kategorii B (2. st. ZŠ) Zdeňka Stixová a Jakub Vavřík ze 7. třídy. 

 

 

Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ) 

Celkem se v kategórií Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 13330 řešitelů, z 

toho ve Vašem kraji 1842.  

V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u nejlepších žáků: 
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Pořadí 

(škola) 

Pořadí 

(kraj) 

Celkové 

pořadí 

Příjmení, 

jméno 
Třída 

Kvantil 

(kraj) 

Kvantil 

(celkom) 
  

1. 76.-88. 484.-527. 
Jiřikovský, 

Pavel 
4 95.60 96.22  

2. 516.-533. 3179.-3340. 
Grásgruber, 

Jakub 
4 71.56 75.56  

  

 

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

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých 

SŠ) do soutěže zapojilo 20736 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 2748.  

V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u nejlepších žáků: 

Pořadí 

(škola) 

Pořadí 

(kraj) 

Celkové 

pořadí 

Příjmení, 

jméno 
Třída 

Kvantil 

(kraj) 

Kvantil 

(celkom) 
  

1. 522.-560. 3836.-4169. Vavřík, Jakub 7. 80.35 80.70  

2. 1428.-1494. 
10825.-

11284. 

Stixová, 

Zdeňka 
7 46.87 46.69  

  

Jana Dostálová 

 

 

Webové stránky školy  

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

stránek je paní Eva Ostrovská.  

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 2015-2016 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.  
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 Informace třídních učitelů.  

 Informace o domácích úkolech.  

 Výukové materiály učitelů.  

 Možnost omluvy žáka z výuky. 

 

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) 

 Vánoční koncert pro rodiče a přátele školy  

 Den dětí pro naše žáky a rodiče 

 interaktivní programy na zámku v Moravském Krumlově 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

Ve školním roce 2015/16 proběhla 3. listopadu 2015ve škole kontrola ČŠI. Kontrola se týkala 

dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích právních 

předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb, vykonávaná podle 

ustanovení § 174 odst. 2 písm. d) školského zákona, ve znění účinném v kontrolovaném 

období, zaměřená na zařazování žáků do vzdělávacích programů. 

Ve většině předložených dokumentů nebyly zjištěny nedostatky, bylo zjištěno porušení§ 165 

odst. 2 školského zákona a porušení § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 73/2005 Sb. 

Dále proběhla kontrola zaměřená na získání informací o sociální gramotnosti žáků II. stupně. 

Závěry ze získaných informací nebyly dělány. Budou zpracovány za celou Českou republiku. 

Tento materiál bude zveřejněn MŠMT ČR v tištěné podobě. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2015  

Výnosy roku 2015   v Kč 

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a ÚP Brno 12 332 514,80 

Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelých dotací 3 135 552,00 

Dotace EU 2 808 908,30 

Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD,…) 1 045 472,22 

Výnosy z hospodářské činnosti 643 230,80 

Výnosy celkem  19 965 678,10 

    

Náklady roku 2015   

Náklady z dotací a prostředků od JMK a ÚP Brno 12 332 514,80 

Náklady provozní a z dotací od zřizovatele  4 178 726,38 

Náklady z dotací EU 2 811 206,12 

Náklady z hospodářské činnosti 541 136,06 

Náklady celkem  19 863 583,36 

    

 

 

Realizované projekty financované z jiných zdrojů: 

Realizované projekty financované z jiných zdrojů: 

Rozvoj technických dovedností žáků na druhém stupni základní školy 

CZ.1.07/1.1.00/57.0167 

Zlepšení jazykových dovedností žáků ZŠ Ivančická CZ.1.07/1.1.00/56.2184 

Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP PMP v 

Jihomoravském kraji. Příprava na Cambridgeské zkoušky na ZŠ Moravský Krumlov - 

vzdělávací mobilita jednotlivců. 

 

Zlepšování podmínek vzdělávání  

V tomto školním roce byly uskutečněny tyto opravy:  

 výměna dveří v malé a velké tělocvičně 

 nátěry brány a zábradlí 
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Spolupráce s odborovou organizací 

Spolupráce vychází ze ZP a  platné kolektivní smlouvy.   

 

Zhodnocení a závěr  

 

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. Již druhým rokem realizujeme 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. 
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 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. 

 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 

 


