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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: zsivancicka@zsivancicka.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: Miloš Plachý 

Místopředseda: Mgr. Květoslava Kotková 

Členové: Mgr. Zdeněk Juránek, Ing. Marie Brücková, Ing. Jana Floriánová, Vítězslav Stix, 

Hana Řeřuchová, Mgr. Lenka Spourová, Mgr. Radka Binderová 

 

Vzdělávací programy školy 

Název zvoleného vzdělávacího programu  

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

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. 2017: 

 Počet žáků celkem dívky 

celkem běžné třídy 193 95 

z toho I. stupeň 112 51 

speciální třídy 24 7 

z toho první stupeň 8 1 

škola celkem 212 105 

 

mailto:zsivancicka@zsivancicka.cz
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Počet tříd k 30. 9. 2017:  

druh  počet 

běžné třídy 10 

speciální třídy 4 

 

Školní družina k 31. 10. 2017 

Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů 

fyz./přepoč. 

4 100 4/2,6 

 

 

Školní jídelna 

Počet strávníků k 31. 10. 2017 

Žáci školní pracovníci ostatní 

187 33 88 

 

 

Počet zaměstnanců k 31. 10. 2017  

fyzické osoby 5 

přepočtení na plně zaměstnané 4,5 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 fyzický přepočtený 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 

29 25,95 

z toho odborně a ped. způsobilých 28 25,5 
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Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2017/18 nastoupili na školu: 2 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2017/18 

nastoupili na školu: 2 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2016/17 odešli 

ze školy: 3 

Čerpání rodičovské dovolené: 1 

Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2016/17 ze školy: 1 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2017 

 

Věk muži ženy 

do 35 let 1 8 

35 – 50 let 1 10 

nad 50 let 1 8 

pracující důchodce 

nepobírající důchod 

0 0 

pracující důchodce pobírající 

důchod 

0 0 

CELKEM 3 26 

 

 

Vedení školy: 

ředitelka školy Mgr. Lenka Hodaňová 

zástupkyně ředitele školy Mgr. Květoslava Kotková 

výchovná poradkyně Mgr. Michaela Vejvalková 

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. A Mgr. Andrea Třetinová 

1. B Mgr. Hana Štěpánová 

2. třída Mgr. Libor Kohoutek 

3. třída Mgr. Tereza Procházková 

4. třída Mgr. Lenka Králová 

5. třída Mgr. Martina Bystrianská 

6. třída Mgr. Jana Dostálová 

7. třída Mgr. Simona Jetelinová 

8. třída Mgr. Květoslava Kotková 

9. třída Mgr. Michaela Vejvalková 

1. Z Mgr. Lenka Spourová 

2. Z Mgr. Šárka Svobodová 

1. P Mgr. Blanka Šlezingerová 

2. P Mgr. Gabriela Kliková 

 

Netřídní učitelé:  

Mgr. Marek Ostrovský, Mgr. Radka Binderová, Milena Paseková, Mgr. Jana Pavlíčková, 

Mgr. Pavel Tauwinkl 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Eva Ostrovská, Martina Lapešová, Michala Cafourková 

 

Asistenti pedagoga: 

Martina Lapešová, Anna Jelínková, Marcela Lubasová, Hana Langová, Michaela Cafourková, 

Elen Maria Vančurová, Lenka Heroutová, Zuzana Mánková 

 

Kuchařky: 

Jaroslava Šedrlová, Květoslava Russová, Libuše Nováčková 

 

Uklizečky: 

Jiřina Veselá, Dana Sosnarová, od 1. 3. 2018 Terezie Ondrůšková, Marta Janoušková 

Renata Gaucanová 
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Školník: 

Zdeněk Illek 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

počet zapisovaných žáků 26 

počet zapsaných žáků 20 

počet žádostí o odklad 6 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků k 30. 6. 2018 

ročník počet žáků 
prospělo s 

vyznamenáním 
prospělo neprospělo 

z toho opakují 

ročník 

1. A 12 12 0 0 0 

1. B 15 15 0 0 0 

2. 19 19 0 0 0 

3. 17 16 1 0 0 

4. 27 12 15 0 0 

5. 19 12 7 0 0 

Celkem za 

I. stupeň 

109 86 23 0 0 

6. 22 9 13 0 0 

7. 15 3 11 1 1 

8. 23 10 9 4 3 

9. 20 4 16 0 0 

Celkem za 

II. stupeň 

80 26 49 5 4 

1.Z 7 1 6 0 0 

2.Z 10 2 8 0 0 

Celkem za 

ZŠ pr. 

17 3 14 0 0 

Celkem za 

školu 

206 113 78 4 0 

 

Ve školním roce 2017-2018 bylo pro 9 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 2 0,94 

3 0 0 
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Celkový počet neomluvených hodin na škole: 26 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2017 – 2018 

Ročník   
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

 

Napomenutí 

TU 

 Důtka 

TU 

 Důtka 

ŘŠ 
 Dvojka  Trojka 

1. 0 0 0 1 0 0 0 

2. 1  0 4 1 0 0 0 

3. 3 0 6 0 0 0 0 

4. 4 0 9 6 4 0 0 

5. 5 0 6 4 1 0 0 

6. 0 0 13 4 1 1 0 

7. 1 0 2 1 0 0 0 

8. 4 0 0 0 3 1 0 

9. 4 3 0 0 0 0 0 

1. Z 1 0 2 1 1 0 0 

2. Z 0 0 3 2 0 0 0 

Spec.  0  0 0 0 0 0 0 
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Vyhodnocení plánu výchovného poradenství  

 

 

1. Péče o žáky s SVP 

 

 Ve školním roce 2017/2018 jsme díky nové legislativě pracovali v této oblasti se žáky 

se třemi typy doporučení, proto byla nutná metodická podpora třídním učitelům, kteří 

jednotlivé IVP a PLPP zpracovávali ve spolupráci s vyučujícími klíčových předmětů.  

 Na počátku školního roku byla obnovena databáze všech žáků vyšetřených v PPP a 

SPC,  byly zkontrolovány a doplněny informované souhlasy zákonných zástupců, žáci 

s končící platností doporučení ŠPZ byli odesláni na kontrolní vyšetření do jednotlivých 

center.V průběhu roku se databáze pravidelně aktualizovala a byla k dispozici všem 

vyučujícím. 

 Ve školním roce 2017/2018 bylo na škole evidováno 54 žáků s PO2-PO5 a 

individuální integrací. V příštím školním roce bude jejich vzdělávání sjednoceno dle platné 

vyhlášky č. 27/2016 Sb.  

 Žáci  s SVP byli dle platných doporučení rozděleni do skupin na předměty SPP a PI, 

které byly realizovány nad rámec vyučování a zaměřovaly se na reedukaci výukových obtíží, 

nácvik efektivních metod učení, speciální logopedickou péči a doučování z českého jazyka a 

matematiky. 

 

Počet žáků navštěvující předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické 

intervence: 

SPP  6 skupin 16 žáků 

PI 2 skupiny 8 žáků 

 

 

2. Péče o žáky nadané a talentované 

 

 Během školního roku byli vytipováni dle dotazníku PPP Znojmo nadaní žáci, 

jejichž rodičům byla nabídnuta možnost vyšetření dětí v PPP. Této možnosti využili zákonní 

zástupci jedné žačky 6. třídy. 

 Nadaní žáci byli motivováni k účasti v talentových soutěžích, na škole byla pořádána 

školní kola oborových olympiád – Matematické olympiády, Pythagoriády, Matematického a 

přírodovědného klokana, Logické olympiády, Olympiády v českém i anglickém jazyce, 
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Dějepisné olympiády, Přírodovědné olympiády. Řada žáků byla úspěšná také na okresní a 

krajské úrovni – viz Výroční zpráva školy. 

 Talentovaní žáci školy mohli využívat nabídky zájmových útvarů organizovaných 

přímo školou nebo ve spolupráci s jazykovou školou Alrete a DDM Mor. Krumlov – sborový 

zpěv, výtvarný kroužek, sportovní kroužek, anglický jazyk, florbal. 

 

 

3. Problémy se školní docházkou a školním neprospěchem 

  

 Ve školním roce 2017/2018 byla pouze u jednoho žáka 8. ročníku zaznamenána 

neomluvená absence, která byla včas řešena s matkou žáka a bylo uděleno kázeňské opatření 

z důvodu podvodného jednání. V dalších případech v 6. třídě bylo třídní učitelkou vysloveno 

podezření na skryté záškoláctví, po projednání s rodiči, kteří byli upozorněni na možné právní 

důsledky neomluvené absence, se situace vyřešila. V dalším případě byla nápomocna sociální 

pedagožka z projektu města, která na situaci v rodině dohlížela. Výchovné působení v této 

oblasti můžeme vzhledem k těmto výsledkům považovat za úspěšné, jistě i díky důkladné 

kontrole omluvenek, dodržování školního řádu a včasnému řešení při podezření na skryté 

záškoláctví. 

 Na základě pozitivních zkušeností z předchozích let jsme se důsledně věnovali také 

prevenci školního neprospěchu a zajištění péče o žáky s neprospěchem. I v této oblasti jsme 

postupovali podle platné školní legislativy, pokud žák neprospíval na konci 1. nebo 

3. čtvrtletí, vyvolal třídní učitel jednání se žákem a jeho zákonným zástupcem za přítomnosti 

vyučujícího daného předmětu a dohodli společně podmínky, které musí žák splnit, aby nebyl 

hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně. Na konci školního roku neprospěli 4 

žáci 2. stupně ZŠ a 1 žák ZŠS. 

 

 

4. Kariérové poradenství 

 

 V oblasti kariérového poradenství jsme navazovali na loňské testy profesní orientace 

žáků, které vyhodnotila školní psycholožka z projektu Města Moravský Krumlov. Během 

podzimu se žáci zúčastnili Burzy středních škol v Ivančicích, Veletrhu středních škol v Brně, 

několika dnů otevřených dveří škol v blízkém  regionu a  řady besed se zástupci  středních 

škol. V listopadu byla svolána schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku a zájemců z řad 
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5. a 7. tříd, kteří vyslovili zájem o studium na víceletých gymnáziích, zde byli informováni o 

podmínkách přijímacího řízení dle platné legislativy. V rámci této schůzky se mohli rodiče 

také setkat přímo se zástupci středních škol z nejbližšího okolí, čehož většina využila. 

V pololetí obdrželi žáci a jejich zákonní zástupci podrobné informace o vyplňování a 

podávání přihlášek na SŠ a v řádném termínu obdrželi zápisové lístky. Po vykonání 

přijímacích zkoušek byli všichni vycházející žáci přijati již v 1. kole. 

 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2017/2018 

 

Druh školy 

 

Gymnázium SOŠ SOU Umělecké 

školy 8 leté 6 leté 4 leté 

Počet přijatých 

žáků 
1 5 4 8     11 1 

 

Údaje o vycházejících žácích 

 

Třída Počet žáků 

5. 1 

7. 5 

8. 2 

9. 20 

II.Z 2 

I.P + II.P 3 

Celkový počet 33 

Poznámka: Žáci I.P a II.P nepokračují v dalším studiu. 

 

 

4. Prevence negativních jevů a rizikového chování 

 

 Prevence rizikového chování spadá do kompetence metodika prevence. Při řešení 

závadového chování u žáků úzce spolupracovalo školní poradenské pracoviště s vedením 

školy a třídními učiteli.  

 Během letošního školního roku proběhly tři výchovné komise  - dvě ve 4. třídě a jedna 

v 5. třídě, další negativní jevy řešili třídní učitelé na úrovni pohovorů se zákonnými zástupci. 

Dále se uskutečnilo šetření třídního klimatu v 5.,6. a 7. třídě na žádost třídních učitelek, které 

provedlo SVP Šance Moravský Krumlov,  šetření sociálního klimatu třídy v 6. a 7. třídě na 

základě podnětu ze schránky důvěry, jež opět provedli nezávislí odborníci SVP Šance MK. 

Ve 4. třídě se uskutečnilo mapování třídních vztahů pod vedením výchovné poradkyně a 

metodika prevence. S výsledky těchto šetření byli vždy seznámeni třídní učitelé, aby mohli se 

závěry šetření pracovat. 
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5. Metodická podpora ostatním pedagogům 

 

 Na intranetu školy byla vytvořena databáze potřebné dokumentace k evidenci  žáků 

s SVP a manuály pro vytváření IVP a PLPP. Na poradách byli pedagogové pravidelně 

informováni o nové legislativě a dalších poznatcích v oblasti výchovného poradenství. 

V případě potřeby byla pedagogům poskytována výchovným poradcem metodická podpora ve 

všech oblastech výchovného poradenství. 

 

 

  Mgr. Michaela Vejvalková 

 

 

Rozhodnutí ředitele na školní rok 2017/18 

Rozhodnutí ředitele (§ 165 

odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. 

počet počet odvolání 

odklad pov. školní docházky 6 0 

přijetí k zákl. vzdělávání 20 0 

přestup žáka 12 0 

prominutí úplaty ve ŠD 0 0 

uvolnění z vyučování  10 0 
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 Hodnocení minimálního preventivního programu 

              REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY v roce 2017 / 2018 
 

     datum název realizuje počet tříd počet dětí 

     15.9. DEN PREVENCE ZŠ IVANČICKÁ 12 208 

     Každoroční program naší školy zaměřený na prevenci rizikových jevů, na spolupráci a upevnění kolektivu. 

Tentokrát se zaměřením na chování v krizových situacích. 

   Aktivní záloha ozbrojených sil armády ČR, Policie ČR, HZS M.K., Domeček M.K., Minimuzeum 

československého 

opevnění 

    
     
     13.10. Drakiáda ZŠ Ivančická 7 117 

     Každoroční akce prvního stupně, při které jde také o spolupráci, toleranci, zdravou soutěživost a tmelení 

kolektivu. 

     
     

19.10. Šikana - prevence šikany 

Společnost Podané 

ruce 1 21 

 
Kyberšikana 

 

1 20 

 
O marihuaně - drogová prevence 

 

1 18 

 
Bylo mi 14… - drogová prevence 

 

1 23 

 
Stop předsudkům 

 

1 20 

 
Já + Ty = My - vztahy ve třídě 

 

1 11 

     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. 

 
     
     3.11. Den otevřených dveří Tyflocentra Tyflocentrum M.K. 3 48 

     Návštěva Tyflocentra - život a denní režim nevidomých a slabozrakých 

  Žáci měli možnost si na vlasní kůži vyzkoušet pocity nevidomých pomocí různých kompenzačních pomůcek. 

     
     10.11. Exkurze do Osvětimi ZŠ Ivančická 2 43 

     Exkurze do koncentračního tábora v rámci výuky dějepisu a občanské výchovy. 

  Prevence rasové nasnášenlivosti, xenofobie, fanatismu.  

   
     
     21.11. Dopravní výchova DDM M. Krumlov 3 33 

     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. 
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     27.11. Cesta za snem - přednáška Cesta za snem 2 43 

     Preventivní program zaměřený na bezpečnost v dopravě, sportu a minimalizaci rizikového chování. 

 Beseda o činnosti společnosti Cesta za snem - na vozíčku život nekončí 

  
     
     19.2. a 

20.2. 112 v ohrožení života DDM M. Krumlov 6 96 

     Výukový program zaměřený na chování při krizových a mimořádných situacích, základy první pomoci. 

 Skvělá organizace a přizpůsobení věkovým kategoriím žáků. 

  
     
     6.4. Právní vědomí I  OSPOD MěÚ M.K. 1 22 

     Žáci byli 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. 

  

     11.18.25. 

4. Národní park přichází do škol Správa NP Podyjí 5 73 

     Interaktivní beseda, kde se žáci seznámili s činností a fungováním NP. Byl čas i na dotazy a názory 

žáků. 

 Ochrana přírody, ekologie, rostlinstvo a živočišstvo daného regionu 

  
     
     

24. 4. Krumlovské kolečko - základní kolo DDM M. Krumlov 9 

vybraní 

žáci 

     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. 

  
     
     27. 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, reprezentují naši 

školu na okresním kole ve Znojmě. 

 
    

     
     14.5. Šikana  Knihovna M.K. 1 21 
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Beseda nad knížkou Ivony Březinové o šikaně mezi spolužáky. 

  Výtvarná dílnička na téma šikana a vztahy mezi spolužáky. 

   Žáci si nenásilnou formou objasnili nebezpečí a důsledky šikany. 

  
     
     17. a 24. 5. Jak se aktivně bránit při napadení Městská policie M.K. 2 43 

     Preventivní akce Městské policie zaměřená na aktivní obranu před napadením protivníka. 

  jak případnému útoku na diskotékách, sportovištích i jiných akcích předcházet. 

 Akce byla pro dívky a chlapce zvlášť a byla vedena odborně a velmi prakticky a konkrétně. 

 
     
     22. 5.  Problematika drog K - centrum NOE 1 20 

     Beseda z oblasti drogové problematiky. 

   Seznámení žáků s danou problematikou, s prací víceúčelového zařízení K - centrum NOE, 

příklady z praxe. 

 
     
     29. 5.  Dopravní výchova Besip 1 28 

     Teorie, testy a jízda na kole na dopravním hřišti v Miroslavi pro žáky 4 tříd. 

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

  
     
     29. 5.  Osvěta o drogách SVP Šance M.Krumlov 1 19 

     Program na téma drogy a závislost. 

   Interaktivní program, kde se žáci formou prožitku zamýšlí a besedují nad problémem. 

  
     
     1. 6. Dětský den I. stupeň ZŠ Ivančická 8 137 

     Každoroční akce družiny a žáků 9. ročníku pro žáky prvního stupně.  

  Dochází zde ke spolupráci mladších a starších žáků, jejich domluvě a součinnosti. 

  
     
     12. a 14. 6. Školy přicházejí do NP Správa NP Podyjí 5 73 

     Návštěva NP Podyjí, vycházka s průvodcem ochranářem přírody 

  Ochrana přírody, ekologie, rostlinstvo a živočišstvo daného regionu 

  Byl čas i na dotazy a názory žáků. Výborná domluva, vstřícné jednání. 

  Mgr. Marek Ostrovský 



 

18 

 

 

 

Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Počet PP 

5.9. Jak vést neformálně třídní schůzky 4 

1.11. Ochrana osobních údajů 1 

2.11. Hodina pohybu navíc 1 

6. 11. Odborný seminář s Martinem Kožíškem 1 

7.11. Základy komunikace s vizuální podporou 1 

8. 11. Matematická gramotnost 2 

14.11. Problematika integrace dítěte s PAS 1 

27.11. Tvoření ve školní družině 1 

27.11. Zdravotnický kurz 1 

7.12. Reforma financování regionálního školství 1 

22. 1. Identifikace, podpora a rozvoj nadání na školách 2 

21.2. Leadership ve školách 1 

26. 2.  Řešení nevhodného chování u žáků s ADHD a s PAS 1 

5.3.  Úpravy ŠVP v systému InspIS po změně RVP ZV 2 

6.3. Nejlepší nápady do prvouky, přírodovědy a vlastivědy 1 

13.3. Čteme s porozuměním každý den 9 

16.3. GDPR ve školách 1 

20.3. Konference Join the Journey 1 

21.3. Nebojte se GDPR 1 

21.3. Leadership ve školách 5 

28.3. Dotační příležitosti pro obce a školy 1 

4.4. Školní matrika 1 

10.4. Efektivní komunikace aneb jak se domluvit 1 

13.4. Od skupinové práce ke kooperaci  2 

23.4. Tvoření v ŠD 1 

24.-25. 5. Poznej sám sebe 1 

6.6. Změna financování regionálního školství 1 
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Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2017/18 

Název určeno pro  hodin 

týdně 

vede 

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 

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

florbal I. stupeň 1 Pavlína Součková DDM MK 

Kroužek matematiky II. stupeň 1 Mgr. Marek Ostrovský 

Kroužek ČJ  II. stupeň 4 Mgr. Květoslava Kotková 

Klub zábavné logiky I. stupeň 1 Mgr. Libor Kohoutek 

Hodina pohybu navíc I. stupeň 1 Mgr. Libor Kohoutek 

 

 

 

 

Tělesná výchova 

Košíková 

Družstva žáků a žákyň se 16.2. 2018 zúčastnila oblastního kola v košíkové. Tento turnaj se 

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

ve skupině na 3. místě, děvčata obsadila ve skupině 2. místo a finále jim uteklo o jediný koš. 

 

Halová kopaná 

Za účasti ZŠ Klášterní, ZŠ Miroslav, ZŠ Olbramovice a ZŠ Ivančické, proběhlo v pátek 9.3. 

2018 oblastní kolo v halové kopané v tělocvičně Výchovného ústavu v Moravském 

Krumlově. V něm naši žáci obsadili 3. místo a nekvalifikovali se do okresního finále. 

 

Mc DONALD´S CUP 1. stupně 

25.4.2018 se žáci 1.- 3. třídy vydali na fotbalové hřiště do Olbramovic bojovat o postup do 

okresního finále. Bohužel, obsadili ve skupině 2. místo a do finále se neprobojovali. 
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26.4.2018 čekala stejná soutěž žáky 4.-5. třídy. Ti nebyli na hřišti v Mor. Krumlově tak 

úspěšní jako jejich mladší spolužáci. Obsadili ve skupině 3. místo a nekvalifikovali se do 

okresního finále.  

 

Atletika 

V úterý 12.12.2017 se žáci naší školy zúčastnili již 16. ročníku Vánoční laťky. Tuto soutěž 

ve skoku vysokém pořádá SŠDOS Moravský Krumlov pro žáky  

a dorostence krumlovských a okolních škol. Naši školu letos reprezentovalo  

7 chlapců a 5 dívek  7. až 9. ročníku. Mezi chlapci dosáhl nejlepšího výkonu  Michal 

URBAN, který se 150 cm obsadil 5. místo.  

Lepší umístění získala Patricie ŠANDOVÁ, která v kategorii dívek skočila  

135 cm a obsadila konečné 3. místo. 

Pohár rozhlasu 

3.5. 2018 se uskutečnil za účasti 12 škol z celého okresu POHÁR ROZHLASU ve Znojmě. 

Z naší školy se zúčastnilo družstvo mladších a starších žáků. I přes velkou bojovnost žáků obě 

družstva skončila uprostřed startovního pole a nepostoupila do krajského kola. I tak děkujeme 

všem sportovcům za reprezentaci školy. 

Mgr. Pavel Tauwinkl 

 

Anglický jazyk 2017/18 

Projekt Edison –již třetím rokem jsme se zúčastnili projektu Edison. V rámci projektu 

EDISON, podporovaného Městem Moravský Krumlov, navštívili  v září naši školu stážisti 

 Zahid Mansab – Pakistan,  Slimane Zitoun Hadj Omar – Alžírsko,  Liasita Karina Ginting 

Munthe – Indonézia, a  Paola Medina González – Mexiko.  Prezentovali ve všech třídách svou 

zemi a kulturu v anglickém jazyce, což byla pro naše žáky opět výborná příležitost 

k praktickému užití jazyka.  

Online jazyky - po celý školní rok měli žáci 5. až 9. ročníku zajištěn přístup k e-learningu. 

Tuto metodu interaktivního vzdělávání žáci využívali k samostudiu i domácí přípravě. Měli 

tak možnost prohlubovat své znalosti a dovednosti a individuálně zvyšovat jazykovou úroveň 

a prohlubovat komunikativní dovednosti svým tempem.  

Cambridgské zkoušky  - Ve školním roce 2017/18 pokračoval na naší ZŠ společný projekt 

Gymnázia Moravský Krumlov a 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 
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certifikátů na úrovni STARTERS, MOVERS , FLYERS a KET ENGLISH TEST. 

Z uvedených 34 žáků získalo 31 certifikáty odpovídající úrovně. 

Olympiáda v anglickém jazyce -  V letošním roce jsme opět uspořádali školní kolo soutěže v 

komunikaci v anglickém jazyce. Soutěže se zúčastnilo 9 žáků 8. a 9. třídy. Vítězka školního 

kola Zdeňka Stixová (9.tř.) se v kole okresním umístila na krásném 6. místě. 

Divadelní představení - Do výuky anglického jazyka jsme zařadili i interaktivní divadelního 

představení určené pro žáky 1. stupně. Představení bylo na motivy populární britské knihy pro 

děti Winnie and Wilbur spisovatelky Valerie Thomas.  

Snažíme se nadále zvyšovat úroveň a kvalitu jazykového vzdělávání na naší škole.  

Mgr. Martina Bystrianská 

 

Žákovský parlament při ZŠ, Mor. Krumlov, Ivančická 218 

 

 Žákovský parlament pracoval na škole již pátým rokem. Ve školním roce 2017/2018 

jej tvořilo 10 zástupců 5.-9. třídy. Ti byli  zvoleni na začátku školního roku ve třídních 

volbách a získali roční mandát.  

 Žákovský parlament si stanovil tyto cíle: 

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

jednotlivými třídami na všech stupních i typech základní školy  

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

aktivit  

 rozvíjet u žáků smysl pro odpovědnost a občanskou povinnost  

 neustále zlepšovat komunikaci mezi žáky a učiteli  

 informovat rodiče o aktivitách žáků  

 přispívat k vyřešení problémů žáků  

 Zastupitelé se scházeli minimálně jednou měsíčně, podle potřeby i častěji, pravidelně 

konzultovali své náměty a připomínky s vedením školy – paní ředitelkou a paní zástupkyní, 

informace ze schůzek předávali  svým spolužákům a třídním učitelům na třídnických 

hodinách. Organizovali řadu akcí - projekt Týden v cizích zemích, sběr starého papíru, 

Halloweenský den, akci Daruj dětem knihu a další. S fungováním žákovského parlamentu  

pomáhala koordinátorka, který poskytovala především metodickou podporu, je nápomocna i 

s řízením či praktickou pomocí při řešení problémů. 

 O své činnosti žákovský parlament informoval prostřednictvím webových stránek 

školy, kde jsou zveřejněny zápisy z jednotlivých zasedání.  
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 V tomto školním roce se náš parlament také zapojil do celostátního projektu Škola pro 

demokracii organizovaného Centrem pro demokratické učení a získal tak certifikát pro školu 

s dobře fungujícím žákovským parlamentem. 

 

Projekty žákovského parlamentu 

 

Týden v cizích zemích 2018 

 Projekt Týden v cizích zemích vznikl z podnětu žákovského parlamentu, který po 

vyjednávání s vedením školy a školní jídelny uspořádal celoškolní týdenní akci zaměřenou na 

multikulturní výchovu. Po návrzích žáků jednotlivých tříd a demokratickém hlasování bylo 

vybráno pět zemí, každé z nich byl přidělen jeden den v týdnu – Chorvatsko, Španělsko, 

Egypt, Austrálie, Havaj.  V tyto dny  se celá škola vybarvila v národních barvách dané země, 

patroni států připravili informační panely a artefakty přibližující život, obyvatele i kulturu 

jednotlivých krajin, o přestávkách zněla ze školního rozhlasu hudba a paní kuchařky 

připravily ve školní kuchyni typické jídlo vybrané země. Učitelé do svých hodin zařadili 

informace související s denním tématem. Jako doprovodná akce probíhala soutěž o nejlépe 

vybarvenou třídu a nejoriginálnější kostýmy dané země. Celý projekt byl prezentován ve 

speciálním vydání školního časopisu Junior.  

 

Vyhodnocení celoškolní soutěže: 

1. místo 3. třída 3,82 bodů na žáka 

2. místo 1.B  3,36 

3. místo 2. třída 2,76 

 

Předání šeku pro Nikolu Plachou 

 V pátek 11.5. 2018 na hudebním festivalu Vrabčák 2018 předali zástupci žákovského 

parlamentu za všechny žáky a učitele školy šek na částku 10 000 Kč rodičům naší bývalé 

žákyně Nikoly Plaché, která bojuje s následky těžkého zranění. Částka je výtěžkem z 

loňského sběru starého papíru. Šek vyrobily žákyně 8. třídy pod vedením p. zástupkyně 

Kotkové.  

Jsme velmi rádi, že se naše škola zapojila do smysluplného charitativního projektu,  vše 

vzešlo přímo od dětí, jejichž návrhy projednal žákovský parlament a schválilo vedení školy. 
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Sběr starého papíru 

 Po celý měsíc květen 2018 již tradičně  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 jsme 

nasbírali 13 740 kg! Podařilo se nám překonat loňský výsledek. Aby bylo zápolení třídních 

kolektivů maximálně spravedlivé, byl celkový výsledek třídy přepočítán na průměr na žáka.  

 

Třídní kolektivy: 

 

1. místo      1.A         166,77 kg na žáka 

2. místo      3. třída       104.30 kg na žáka 

3. místo      4.třída                  103,94 kg na žáka 

      

Jednotlivci: 

 

1. místo  Radek Světlík, 3. tř.  1028,5kg 

2. místo  Augustin Huječek, 1.B  663 kg 

3. místo  Hana Havelková,  6.tř.  643 kg  

 

Mgr. Michaela Vejvalková – koordinátorka ŽP 

 

  

Školní časopis Junior 

 I ve školním roce 2017/2018 pokračoval časopis Junior ve své činnosti. Nadále 

informoval o akcích, které se na škole uskutečnily, prezentoval úspěchy žáků, uveřejňoval 

úspěšné práce žáků v českém jazyce i angličtině a věnoval se aktuálním společenským 

tématům. 

 Časopis vycházel jednou měsíčně jak v tištěné, tak elektronické podobě na webových 

stránkách školy, veřejnost se s ním může seznámit i na Městském úřadě Moravský Krumlov 

či v Městské knihovně MK.  

 Obsah časopisu někteří vyučující využívají také v hodinách českého jazyka 

k prohlubování či procvičování učiva. 

Mgr. Michaela Vejvalková 
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Žákovská knihovna 

 Žákovská knihovna se nachází v samostatné místnosti vybavené příjemným nábytkem 

a relaxačními prvky v podobě koberce a pohodlných sedáků. Také proto se stala oblíbenou 

učebnou, kterou využívají učitelé především k realizaci čtenářských dílen, jež se staly součástí 

hodin českého jazyka na 1. i 2. stupni a efektivní metodou rozvíjení čtenářské gramotnosti 

žáků. 

 Knihovna disponuje 1700 tituly pokrývající nejrůznější žánry dětské literatury, počet 

výpůjček se  vyšplhal na číslo 435. Letos se nám podařilo fond rozšířit především díky akci 

žákovského parlamentu Daruj dětem knihu, která se stala součástí školního jarmarku. Rodiče i 

žáci se do této sbírky aktivně zapojili. 

Mgr. Michaela Vejvalková 

 

 

Úspěchy ve společenskovědních soutěžích  

 

Dějepisná olympiáda  

 V úterý 21.11. 2017 proběhlo školní kolo Dějepisné olympiády na téma „To byla 

první republika aneb Československo v letech 1918 – 1938.“ Zúčastnilo se jej 11 žáků 8. a 9. 

ročníku, 6 žáků se stalo úspěšnými řešiteli. Do okresního kola postoupili: z 1. místa Zdeňka 

Stixová, 9. třída, z 2. místa - Vladislav Karásek, 9. třída, ze 3. místa - Vilém Weber, 9. třída.  

Ve středu 17.1. 2018 se tito žáci zúčastnili okresního kola ve Znojmě. Naši zástupci změřili 

své znalosti s vrstevníky z 22 různých škol a vedli si přímo skvěle! Ze čtyřiceti účastníků bylo 

celkem devět úspěšných řešitelů, z toho dva žáci naší školy. Na skvělém 6. místě skončila 

Zdeňka Stixová a 8. místo obsadil Vilém Weber.  

 

Olympiáda v českém jazyce 

 V úterý 28. listopadu 2017 proběhlo školní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého 

se zúčastnilo 20 žáků 8. a 9. ročníku. Soutěž je určena talentovaným dětem, které musí 

prokázat své schopnosti a nadání nejprve v jazykové části, kde plní úkoly založené na logice, 

dedukci a všeobecném rozhledu, poté v části slohové. Letošní zadání umožňovalo psát volný 

slohový útvar na téma „Stalo se to minulý týden…“. Všichni se stali úspěšnými řešiteli,  

v okresním kole nás reprezentovaly žákyně 9. ročníku Zdeňka Stixová a Patricie Šandová. 
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 Okresní kolo OČJ na téma„Ve školním rozvrhu mi chybí jeden předmět, a to…“ se 

uskutečnilo v pondělí 29.1.  ve Znojmě. Patricie Šandová obsadila 1. místo a postoupila do 

krajského kola, Zdeňka Stixová skončila na pěkném 15. místě.  

 V dubnovém krajském kole se Patricie Šandová opět neztratila a získala v konkurenci 

žáků z víceletých gymnázií krásné 9. místo.  

 

Mgr. Michaela Vejvalková 

 

 

Matematické soutěže 

 

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. 

3. října 2017 se žáci naší školy zúčastnili on-line nominačního kola Logické olympiády 

v kategorii A (2. – 5. ročník ZŠ). Naši školu reprezentovali ze 4. třídy Tereza Ostrovská a 

Radim Weber, z 5. třídy Veronika Holečková a Adam Novotný.  

Nejlépe se umístila Veronika Holečková. Z 2 064 soutěžících v kraji skončila na 715. – 737. 

místě, z celkového počtu 14 483 soutěžících dosáhla na 4 492. – 4 627. místo. 

10. října 2017 proběhlo on-line nominační kolo v kategorii B (6. – 9. ročník ZŠ). Ze 6. třídy 

se zúčastnili Jakub Grásgruber a Petr Striegler, ze 7. třídy Daniel Vespalec, Antonín Stix a 

Jindřich Weber, z 9. třídy Patricie Šandová.  

Nejlépe se umístil Jakub Grásgruber. Z 2 983 soutěžících v našem kraji skončil na  

1 152. – 1 213. místě, z celkového počtu 20 722 soutěžících dosáhl na 7 826. – 8 176. místo. 

 

Školní kolo Matematické olympiády 

Školní kolo Matematické olympiády mělo 3 úspěšné řešitele z 5. třídy, kteří postoupili do 

okresního kola 24. 1. 2018. V okresním kole mohli soutěžící získat maximálně 15 bodů. 

Výsledky okresního kola. 

Adam Novotný  2. místo 13 bodů je úspěšný řešitel okr. kola 

Veronika Holečková  8. místo 7 bodů  není úspěšný řešitel okr. kola 

Tereza Hermanová  10. místo 5 bodů  není úspěšný řešitel okr. kola 



 

26 

 

Matematický klokan 

Matematické soutěže Matematický klokan 16. 3. 2018 se na naší škole zúčastnilo celkem 131 

žáků. Pro stanovení pořadí je důležité i datum narození, při stejném počtu bodů je lepší mladší 

žák v dané kategorii. 

Kategorie: 

Cvrček pro 2. + 3. třídu 27 žáků 

Klokánek pro 4. + 5. třídu 37 žáků 

Benjamín pro 6. + 7. třídu 33 žáků 

Kadet pro 8. + 9. třídu 34 žáků 

 

Cvrček: 

Maximum možných získaných bodů 90. 

Nejlepší řešitelé: 

Kudrna Filip – 3. třída – 73 bodů 

Šlapanská Agáta – 3. třída – 53 bodů 

Tručka Dominik – 3. třída – 51 bodů 

 

Klokánek: 

Maximum možných získaných bodů 120. 

Nejlepší řešitelé: 

Holečková Veronika – 5. třída – 83 bodů 

Novotný Adam – 5. třída – 82 bodů 

Stodůlková Jana – 4. třída – 74 bodů 

 

Benjamín: 

Maximum možných získaných bodů 120. 

Nejlepší řešitelé: 

Vespalec Daniel (P) – 7. třída – 73 bodů 

Stix Antonín – 7. třída – 62 bodů 

Striegler Petr – 6. třída – 50 bodů 
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Kadet: 

Maximum možných získaných bodů 120. 

Nejlepší řešitelé: 

Weber Vilém – 9. třída – 67 bodů 

Illková Julie – 9. třída – 65 bodů 

Bartoník Denis – 8. třída -  58 bodů 

 

Pythagoriáda 

Školního kola Pythagoriády 6. 4. 2018 se zúčastnilo celkem 43 žáků z 5. – 8. třídy. Úspěšným 

řešitelem školního kola je žák, který získá aspoň 10 z 15 možných bodů.  

Úspěšní řešitelé byli Veronika Holečková a Adam Novotný z 5. třídy, získali 11 bodů.  

Pro postup do okresního kola potřebovali aspoň 12 bodů. 

 

 

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 

 Pořádání školní akademie na závěr školního roku. 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

Dne 27. a 28.6.2018 byla provedena v Základní škole, Moravský Krumlov, Ivančická 218 

inspekce na podnět anonymizovaného stěžovatele. Předmětem šetření byly postup školy při 

poskytování poradenských služeb ve třídách VI a VII.  

ČŠI ve zprávě „Výsledek šetření stížnosti“ uvádí, že ve čtyřech bodech je stížnost nedůvodná 

a ve dvou bodech je neprokazatelná.  
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2017 
 

 

Výnosy roku 2017   v Kč 

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a účelové dotace 15 777 424,22 

Dotace z ÚP 105 530,00 

Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelových dotací 3 982 262,00 

Dotace Výzva č.22 -  Šablony   566 939,48 

Dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 17 306,10 

IROP 110 250,00 

Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD, stravné…)   990 928,29 

Výnosy z hospodářské činnosti 481 145,00 

Výnosy celkem  22 031 785,09 

    

Náklady roku 2017   

Náklady z dotací a prostředků od JMK  15 777 424,22 

Náklady z ÚP 105 530,00 

Náklady provozní a z dotací od zřizovatele a vlastních výnosů 4 974 014,39 

Náklady z dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 16 482,00 

Náklady IROP 110 250,00 

Náklady z dotací Výzva č.22 – Šablony   566 939,48 

Náklady z hospodářské činnosti 412 917,08 

Náklady celkem  21 963 557,17 

    

Výsledek hospodaření celkem   68 227,92 

  

 

 

Realizované projekty financované z jiných zdrojů: 

- Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách z prostředků OP 

PMP v Jihomoravském kraji.  

- Příprava na Cambridgeské zkoušky na ZŠ Moravský Krumlov  

- projekt Podpora výuky plavání z ZŠ 

- Šablony - ZŠ Ivančická 218, M. Krumlov“, s reg.č.„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003929“ 
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Zlepšování podmínek vzdělávání  

V tomto školním roce byly uskutečněny tyto opravy:  

Oprava schodů a chodníku u parkoviště. 

 

Spolupráce s odborovou organizací 

Spolupráce vychází ze ZP a  platné kolektivní smlouvy.   

 

Zhodnocení a závěr  

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

úplnou základní školou, která učí podle Školního vzdělávacího programu Škola pro život. 

Realizuje výuku v 10 třídách základní školy a ve 4 speciálních třídách. 

Základní škola,Moravský Krumlov Ivančická 218 nabízí již čtvrtým rokem rozšířenou výuku 

angličtiny ve spolupráci s Městem Moravský Krumlov, jazykovou školou ALRETE a 

Gymnáziem Moravský Krumlov. Ve školním roce  2016/2017 jsme opravili vzduchotechniku 

ve školní jídelně a zakoupili konvektomat, a proto od října 2017 nabízíme strávníkům výběr 

ze dvou jídel. 

Ke konci školního roku 2017/2018 se nám podařilo získat dotaci IROP, takže budeme 

realizovat projekt CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003866 „Škola 21. století ZŠ Ivančická, 

Moravský Krumlov“. Obdržená dotace je ve výši 13 723 425,10 Kč. 

Chtěli bychom poděkovat Městu Moravský Krumlov za podporu a zajištění finančních 

prostředků na modernizaci naší školy. 

 

 

Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy 

 


