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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 třemi 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. Michaela Vejvalková, Mgr. Radka Binderová 

 

Vzdělávací programy školy 

Název zvoleného vzdělávacího programu  

č.j. 1161/2007, Škola pro život  79-01-C/01. Třídy 1. – 9. ročník 

č.j. 515/2011 Škola pro život Třídy 1. P, 

č.j. 1161/2007, Škola pro život 79-01-C/01. Třídy 1. Z, 2. Z 

 

Údaje o organizaci školy: 

Počet žáků k 30. 9. 2018: 

 Počet žáků celkem dívky 

celkem běžné třídy 189 95 

z toho I. stupeň 113 53 

speciální třídy 20 7 

z toho první stupeň 8 2 

škola celkem 209 102 

 

mailto:zsivancicka@zsivancicka.cz
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Počet tříd k 30. 9. 2018:  

druh  počet 

běžné třídy 10 

speciální třídy 3 

 

Školní družina k 31. 10. 2018 

Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů 

fyz./přepoč. 

4 100 4/2,5 

 

 

Školní jídelna 

Počet strávníků k 31. 10. 2018 

Žáci školní pracovníci ostatní 

189 32 87 

 

 

Počet zaměstnanců k 31. 10. 2018  

fyzické osoby 5 

přepočtení na plně zaměstnané 4,5 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 fyzický přepočtený 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 

26 22,85 

z toho odborně a ped. způsobilých 25 21,95 

 

Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2018/19 nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2018/19 

nastoupili na školu: 1 
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Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2018/19 odešli 

ze školy: 0 

Čerpání rodičovské dovolené: 2 

Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2018/19 ze školy: 1 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2018 

 

Věk muži ženy 

do 35 let 0 5 

35 – 50 let 2 11 

nad 50 let 1 8 

pracující důchodce 

nepobírající důchod 

0 0 

pracující důchodce pobírající 

důchod 

0 0 

CELKEM 3 24 

 

 

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. třída Mgr. Kateřina Juránková 

2. A Mgr. Andrea Třetinová 

2. B Mgr. Hana Štěpánová 

3. třída Mgr. Libor Kohoutek 

4. třída Mgr. Lenka Hodaňová 

5. třída Mgr. Lenka Králová 

6. třída Mgr. Martina Bystrianská 

7. třída Mgr. Michaela Vejvalková 

8. třída Mgr. Marek Ostrovský 

9. třída Mgr. Květoslava Kotková 

1. Z Mgr. Radka Binderová 

2. Z Mgr. Blanka Šlezingerová 

1. P Mgr. Gabriela Kliková 

 

Netřídní učitelé:  

Mgr. Jana Dostálová, Milena Vrtěnová, 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, 

Anna Tichá, Ilona Mládková, Sabina Doubková 

 

Kuchařky: 

Jaroslava Šedrlová, Květoslava Russová, Libuše Nováčková 

 

Uklizečky: 

Jiřina Veselá, Terezie Ondrůšková, Marta Janoušková, Renata Gaucanová 

Školník: 

Zdeněk Illek 
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Zápis k povinné školní docházce 

 

počet zapisovaných žáků 38 

počet zapsaných žáků 25 

počet žádostí o odklad 13 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 



 

10 

Ve školním roce 2018-2019 bylo pro 6 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 4 1,98 

3 2 0,96 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 139 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2018 – 2019 

Ročník   
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

 

Napomenutí 

TU 

 Důtka 

TU 

 Důtka 

ŘŠ 
 Dvojka  Trojka 

1. 0 0 0 1 0 0 0 

2. 0  2 2 0 0 0 0 

3. 2 0 10 4 1 0 0 

4. 0 1 2 0 0 0 0 

5. 7 0 18 9 6 0 0 

6. 0 2 31 16 1 0 0 

7. 15 1 9 3 2 0 0 

8. 0 0 6 8 0 0 0 

9. 0 4 0 0 0 0 0 

1. Z 0 0 1 1 1 0 0 

2. Z 0 0 7 5 0 0 0 

Spec.  0  0 0 0 0 0 0 
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Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště školní rok 2018/2019 

 

Personální obsazení školního poradenského pracoviště 

 

Výchovná poradkyně:  Mgr. Michaela Vejvalková 

Metodik prevence:  Mgr. Marek Ostrovský 

Speciální pedagog:  Mgr. Blanka Šlezingerová  

 

 Školní poradenské pracoviště (dále ŠPP) pracovalo na ZŠ Moravský Krumlov, 

Ivančická již třetím rokem. V tomto školním roce dokončil metodik prevence 

specializační studium,  což znamená, že ŠPP je v současné době plně kvalifikované. 

 Pracovníci ŠPP mají mezi sebou rozdělené jednotlivé kompetence: 

- výchovná poradkyně má na starost agendu spojenou s evidencí žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, komunikaci s jednotlivými školskými 

poradenskými zařízeními ve spolupráci s ředitelkou školy, rozdělování žáků do 

skupin SPP a PI, svolávání schůzek ŠPP, výchovné komise a pohovory, péči o 

nadané žáky a kariérové poradenství 

- metodik prevence má v pracovní náplni předcházení a řešení rizikového chování, 

organizaci a hodnocení preventivních programů, komunikaci s dalšími složkami 

realizujícími preventivní programy 

- speciální pedagog metodicky podporuje učitele předmětů SPP a PI,  poskytuje 

logopedickou péči a věnuje se programu biofeedbacku. 
 

 Činnost školního poradenského pracoviště bude dále popsána ve vyhodnocení plánu  

výchovného poradce a minimálního preventivního programu. 

 

Vyhodnocení plánu výchovného poradenství  

 

 

 1. Péče o žáky s SVP 

 

Ve školním roce 2018/2019  skončilo přechodné období a všechna doporučení pro 

žáky se SVP se řídila platnou vyhláškou č. 27/2016 Sb.  

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. Ve spolupráci se školními poradenskými zařízeními došlo 

k vyhodnocení účinnosti poskytování PO. V průběhu roku se databáze pravidelně 

aktualizovala a byla k dispozici všem vyučujícím. 

Ve školním roce 2018/2019 bylo na škole evidováno 49 žáků s PO2-PO5.  
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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  7 skupin 24 žáků 

PI 1 skupina 3 žáci 

 

 

2. Péče o žáky nadané a talentované 

 

V prosinci proběhlo testování IQ ve spolupráci s Mensou ČR. Testování bylo 

dobrovolné a zúčastnilo se jej 75 žáků školy ve věku 6 – 15 let. Dle statistického 

zpracování mělo 6 žáků IQ v pásmu velmi vysoký nadprůměr, 5 žáků v pásmu vysoký 

nadprůměr a 24 žáků v pásmu nadprůměr. Zákonní zástupci měli možnost na základě 

těchto výsledků požádat o vyšetření v PPP Znojmo, díky tomu byli identifikováni dva 

nadaní žáci – jeden v budoucí 5. třídě a jeden v 8. třídě. I nadále budeme pokračovat 

ve vyhledávání a podpoře nadaných žáků. 

 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, Dějepisné olympiády, Přírodovědné olympiády. Nezapomínáme ani 

na umělecky nadané děti, které se zúčastňují pěveckých i recitačních soutěží. Řada 

žáků byla úspěšná  na okresní úrovni – viz Výroční zpráva školy. 

 Talentovaní žáci školy mohli také 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 2018 /2019 se v 1. pololetí dramaticky navýšila omluvená i 

neomluvená absence v 8. třídě. Třídní učitel tuto situaci řešil osobními pohovory se 

zákonnými zástupci a  žáci se zúčastnili preventivního programu s důrazem na práva a 

povinnosti. O situaci byly informovány odbory sociálně-právní ochrany dětí.  

Neomluvená absence byla projednána na pedagogické radě a byla udělena výchovná 

opatření. Další neomluvená absence byla zaznamenána v 7. třídě a třídě II.Z, vše bylo 

vyřešeno v souladu s platným školním řádem. I v budoucnu je nutná důsledná kontrola 

omluvenek, dodržování školního řádu a včasné řešení při podezření na  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, 

jež musí žák splnit, aby nebyl hodnocen na konci klasifikačního období nedostatečně. 

Na konci školního roku neprospěli 4 žáci 2. stupně ZŠ, kteří tyto podmínky nesplnili. 
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4. Kariérové poradenství 

 

 V oblasti kariérového poradenství jsme navazovali na tradiční a osvědčené 

akce, které žákům mohou pomoci s jejich profesní orientací. 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.  

Žáci se s různými učebními obory seznamují také díky projektu Polygram. V listopadu 

byla svolána schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku a zájemců z řad 5. a 7. 

tříd, kteří projevili 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 byla většina vycházejících  žáků přijata v 1. kole, 

jedna žákyně z 9. třídy v kole druhém. 

 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2018/2019 

 

Druh školy 

 

Gymnázium SOŠ SOU Umělecké 

školy 8 leté 6 leté 4 leté 

Počet přijatých 

žáků 
0 1 8 4     12 0 

 

Údaje o vycházejících žácích 

 

Třída Počet žáků 

5. 0 

7. 1 

8. 4 

9. 18 

II.Z 2 

I.P  1 

Celkový počet 26 

 

Poznámka: Žákyně I.P nepokračuje 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 dvě výchovné komise  - jedna ve třídě II.Z a 

jedna v 8. třídě, dále dvě případové konference,  které svolala pracovnice OSPODu 

Moravský Krumlov. Závěry z těchto jednání byly na konci školního roku evaluovány 

a ve spolupráci s OSPODem byla přijata nová opatření. 

Další negativní jevy řešili třídní učitelé na úrovni pohovorů se zákonnými zástupci.  
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5. Metodická podpora ostatním pedagogům 

 

  Na intranetu školy je přístupna 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 2018/19 

Rozhodnutí ředitele (§ 165 

odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. 

počet počet odvolání 

odklad pov. školní docházky 13 0 

přijetí k zákl. vzdělávání 25 0 

přestup žáka 14 0 

prominutí úplaty ve ŠD 0 0 

uvolnění z vyučování  11 0 
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 Hodnocení minimálního preventivního programu 

              REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY v roce 2018 / 2019  
     

datum název realizuje počet tříd počet dětí 

     

     

14.9. a 3.6. Dopravní výchova Besip 1 18 

     

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.  

     

     

23.10. Protidrogový vlak prevence MÚ Moravský Krumlov 2 30 

     

Interaktivní protidrogový program. Žáci prožívají příběh vrstevníka od počátku závislostního chování až do jeho 

smutného konce. Prožijí diskotéku, havárii, celu zadržení, výslech, opiové doupě a cestou zaznamenávají svá 

rozhodnutí v důležitých situacích. Revolution Train Tour podzim 2018   

     

     

9.11. Den otevřených dveří Tyflocentra Tyflocentrum M.K. 2 27 

     

Návštěva Tyflocentra - život a denní režim nevidomých a slabozrakých   

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

     

     

22.1. a 23.1. Chování v mimořádných situacích DDM M. Krumlov 7 118 

     

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

Skvělá organizace a přizpůsobení věkovým kategoriím žáků.   

     

     

8.2. Třídní klima ZŠ Ivančická 1 25 

     

Preventivní program na stmelení kolektivu, při kterém jde o spolupráci, toleranci, zdravou soutěživost, naslouchání. 

     

     

6.3. Exkurze do Coolny COOLNA M.K. 1 28 

     

Návštěva a první seznámení s volnočasovým nízkoprahovým klubem COOLNA v Mor. Krumlově.  

     

     

18.3. Dopravní výchova DDM M. Krumlov 7 118 

     

Žáci jednotlivých tříd 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.   

     

     

22.3. Právní vědomí II OSPOD MÚ M.K. 1 12 

     

Žáci byli seznámeni s činností OSPOD MÚ Moravský Krumlov.   

Probrali příčiny i možné následky jejich rizikového chování.   
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Také to, jaké má jejich chování případný negativní dopad na jejich rodinu.    

Domlouvání tohoto programu bylo bezproblémové a oboustranně vstřícné.   

     

     

1.4. 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 MÚ 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.  

     

     

5.4. 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.    

     

     

15.4. Síla lidskosti Ivančice 4 60 

     

Promítání filmu Síla lidskosti o N.Wintonovi a následná beseda s producentem filmu.  

Akce proběhla jako prevence násilí, rasismu, xenofobii a extremismu.   

     

     

23.4. Beseda s velitelem MěP MěP Mor. Krumlov 1 20 

     

Preventivní beseda s velitelem městské policie M.K. Práce policie, přestupkové chování, chodec, cyklista. 

     

     

6.5. Čas proměn - mezi námi děvčaty MP Education 1 15 

     

Beseda s děvčaty 7. ročníku na téma dospívání, osobní hygiena, antikoncepce, zdravá sexualita.  

     

     

10.5 - 10.6. Hasík HZS M. Krumlov 3 48 

     

Preventivní program hasičského záchranného sboru. Beseda s hasiči ve škole a návštěva hasičské zbrojnice. 

     

     

17.5. DEN PREVENCE ZŠ IVANČICKÁ 12 219 

     

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

Tentokrát se zaměřením na zdraví - strava, OPL, psychika, komunikace, kolektiv, způsob života  

MěP, HZS M.K., Domeček M.K., Cizinecká policie, stomatolog, doktorka farmacie, Coolna, SVP Šance 

     

     

29.5. Právní vědomí I  OSPOD MÚ M.K. 1 21 

     

Žáci byli seznámeni s činností OSPOD MÚ Moravský Krumlov.   

Probrali příčiny i možné následky jejich rizikového chování.   

Také to, jaké má jejich chování případný negativní dopad na jejich rodinu.    
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Domlouvání tohoto programu bylo bezproblémové a oboustranně vstřícné.   

     

     

30.5 a 6.6. To je zákon, kámo! MÚ Moravský Krumlov 2 30 

     

Následný preventivní program k protidrogovému vlaku Revolution Train.   

Žáci dále pod vedením lektora rozebírali příběh a jeho důsledky z vlaku prevence.   

     

     

7.6. Osvěta o drogách SVP Šance M.Krumlov 1 28 

     

Program na téma drogy a závislost.    

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

     

 

Mgr. Marek Ostrovský 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Počet PP 

11.9. Školení GDPR 6 

4.-5.10.  Kongresové dny výchovného poradenství 1 

12.10. Jak být úspěšný v hodině 1 

15. 10. Učíme se venku 1 

16.10. Systematický úvod do problematiky nadaných žáků 1 

22. 10. Zásady práce s dítětem s ADHD 1 

6.11. Metodické náměty k výuce AJ 1 

12.11. Netradiční a zážitkové hry v Tv II. 1 

22.11. Vzdělávání a péče o žáky s LMP v ZŠ 1 

26.11. Vkládání ŠVP do programu INSPIS 1 

27. 11. Netradiční hry v hodinách Tv 10 

4.12. Metodické náměty k výuce Aj 1 

12. 12.  Práce s novými IAT 12 

23.1.  Vyhledávání a identifikace nadání 1 

8.2. Práce se žáky se SVP ve školní družině 1 

22.2. Chemické látky ve školách 1 

8.3. Inspirace k podpoře čtenářské gramotnosti 1 

25.3. Seminář ke 2. výzvě IROP 1 

25.3. Přírodovědné vzdělávání žálů s interaktivními prvky výuky 1 

28.3. Kvetoucí zahrada 5 

29.4. Netradiční a zážitkové hry v Tv 2 1 

29.4. Využití fotografie ve výtvarné výchově 1 

16.5. Využití her při výuce s integrovanými nadanými žáky 1 

20.5. Setkání škol s ČŠI 2 

22.5. Role speciálního pedagoga v systému ŠPP 1 

28. 5. Předmět SPP jako PO pro žáky se SVP 1 

11.6. Používání elektronické TK a ŽK 1 
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Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2018/19 

Název určeno pro  hodin 

týdně 

vede 

sborový zpěv I. I. stupeň 1 Ladislava Pospíšilová 

náboženství I. I. a II. stupeň 1 Ing. Taťána Himerová  

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

florbal I. 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 

 

 

Výroční zpráva ŠD při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 za školní rok 2018/ 19 

  

Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních: 

1. oddělení  -  Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka 

 Marcela Lubasová, asistent pedagoga 

2. oddělení  -  Eva Ostrovská, vychovatelka 

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

  Anna Jelínková, asistent pedagoga 

4. oddělení –  Michala Cafourková, vychovatelka 

 

Počet zapsaných žáků: 100 

Provoz školní družiny: 

6.00 – 7.45 hod.  

11.40 – 16.00 hod. 

 

V letošním školním roce navštěvovalo školní družinu 100 žáků prvních až pátých tříd, kteří 

byli rozděleni do čtyř oddělení. Třetí oddělení navštěvují žáci ze základní školy speciální a 

děti se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Školní družina je nedílnou součástí výchovně vzdělávacího procesu. Naším cílem je, aby děti 

trávily svůj volný čas smysluplně a v příjemném prostředí.  

Od září do června jsme s dětmi plnili úkoly podle ŠVP pro naši ŠD, pracovali jsme dle 

ročního, měsíčních a týdenních plánů. U veškerých činností jsme se zaměřovali na plnění cílů 

pro dané vzdělávání a na bezpečnost dětí. Týdenní projekty, ve kterých je zpracován 

výchovný program, se zaměřují především na poznávání a rozvíjení vztahu k lidem, přírodě a 

zvířatům. Nedílnou součástí týdenních projektů jsou výtvarné práce na daná témata a 

pohybové aktivity.  
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Našim cílem stále zůstává udržovat pozitivní vztah a spolupráci rodičů se školní družinou. 

Činnost a akce školní družiny jsou pravidelně prezentovány na webových stránkách školy. 

 

 

PRŮBĚŽNĚ 

• opakování a procvičování učiva formou her 

• příprava na vyučování 

• opakování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví 

• zlepšování komunikace a společenského chování 

• rozvíjení ohleduplnosti a kamarádských vztahů 

• výchova k péči o estetické prostředí ŠD 

• činnost výtvarná, pracovní, estetická a hudební 

 

Během školního roku se uskutečnilo několik společných akcí školní družiny: 

Září:  Návštěva speciální třídy školní družiny, seznámení s dětmi a prostorami 

Říjen:  Výroba kytiček z javorových listů / 1., 2., 4. oddělení/ 

 Beseda s policií 

 100 let republiky – Lípa 

Prosinec:  Vánoční koncert školy 

 Výroba dárkových předmětů na vánoční jarmark 

Únor:  Celodružinová soutěž ve zpěvu 

Březen:  Koncert pěveckého sboru Motýlci 

 Týden v regionech – Valašsko - Beskydy, Slovácko, Vysočina, Praha, Šumava 

Duben:  Tvořivá dílnička s budoucími prvňáčky ve školní družině 

Květen:  Čarodějnický rej 

 Beseda s velitelem Městské policie 

 Soutěž v kostkách 

Červen:  Den dětí – dopolední soutěžení s odměnami v atriu školy 

Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka 

 

Celoškolní akce, které organizačně pomáhala zajišťovat a výtvarně dotvářet IX. třída: 

 

 Drakiáda 

 Halloween 

 Mikulášská nadílka 

 Školní Vánoce 

 Sběr starého papíru 

 Atletický den I. stupně 

 Dětský den 

 Školní slavnost u příležitosti rozloučení se školou 

 

Během celého školního roku trvala intenzívní spolupráce 9. a 1. třídy. Seznámili se již první 

školní den, kdy starší spolužáci odvedli ta mladší do jejich třídy. Pak jsme uspořádali 

společné kreslení obou tříd v atriu školy.  

 

Deváťáci provázeli prvňáčky na všech velkých akcích. Paní učitelce 1. třídy to usnadnilo 

práci a navíc vznikly i přes velký věkový rozdíl krásné přátelské vztahy. 
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Po celý školní rok vykonávala funkci předsedkyně žákovského parlamentu Anna Ostrovská, 

funkci místopředsedkyně Lenka Hrdličková. 

 

V rámci volby povolání navštívila IX. třída  několik „dnů otevřených dveří“ (Miroslav, 

Ivančice, Brno). Žáci nejlépe hodnotili Veletrh středních škol v Brně. 

Mgr. Květoslava Kotková 

 

Tělesná výchova 

 

KOŠÍKOVÁ 

 

Družstva žáků a žákyň se  opět zúčastnila oblastního kola v košíkové. Tento turnaj se konal  

letos pro dívky 6.3. 2019 ve Znojmě. Za účasti 11 družstev z celého okresu skončila naše 

děvčata na 5. místě. Turnaj pro chlapce se konal 12.3.2019 také ve Znojmě. Účast družstev 

byla slabší a naši hoši obsadili ze šesti družstev  6.místo. 

 

Mc DONALD´S CUP 1. STUPNĚ 

 

25.4.2019 se žáci 1.- 3. třídy vydali na fotbalové hřiště do Olbramovic bojovat o postup do 

okresního finále. Vedli si výborně a celý turnaj vyhráli. Jako vítězové postoupili do okresního 

finále ve Znojmě. Mezi šesti nejlepšími týmy okresu obsadili výborné 4. místo. 

24.4.2019 čekala stejná soutěž žáky 4.-5. třídy. Ti nebyli na hřišti v Mor. Krumlově tak 

úspěšní jako jejich mladší spolužáci. Obsadili v pětičlenné skupině 4. místo a nekvalifikovali 

se do okresního finále.  

 

ATLETIKA 

 

V úterý 11.12.2018 se žáci naší školy zúčastnili již 18. ročníku Vánoční laťky. Tuto soutěž ve 

skoku vysokém pořádá SŠDOS Moravský Krumlov pro žáky  

a dorostence krumlovských a okolních škol. Naši školu letos reprezentovalo  

5 chlapců a 3 dívek  8. a 9. ročníku. Mezi chlapci dosáhl nejlepšího výkonu  Michal URBAN, 

který se 145 cm obsadil 3. místo.  

Lepší umístění získala Ivana SKŘIVANOVÁ, která v kategorii dívek skočila  

135 cm a obsadila konečné 2. místo. 

 

Mgr. Pavel Tauwinkl 
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Anglický jazyk 2018/19 

Cambridgeské zkoušky - Ve školním roce 2018/19 pokračoval 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 

rozšiřující studium, kterého se letos zúčastnilo 50 žáků na úrovni STARTERS, MOVERS  a 

FLYERS. Z uvedeného počtu získalo 9 žáků certifikáty úrovně Starters, 9 žáků certifikáty 

úrovně Movers, 9 úroveň Flyers, 6 žáků 6. a 7. třídy úspěšně zakončilo testy KET , 1 žák 6. tř. 

a 2 žáci 7. tř. se pokusil i o testy vyšší úrovně PET (jeji bodové hodnocení by odpovídalo 

úspěšnému složení maturitní zkoušky). Jeden žák (7.tř) tento certifikát získal.  

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 (9.tř.) nás reprezentovala i na kole okresním.  

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

představení určené pro žáky 1. stupně. Představení s názvem Pippy Longstocking bylo přijato 

žáky s nadšením. Herci vtáhli děti do děje a zábavnou formou tak podpořili užití anglického 

jazyka v praxi. 

Project online - po celý školní rok měli žáci 6. až 9. ročníku zajištěn přístup k internetové 

výuce. 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 dle svých potřeb.  

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

měrou k tomu přispěl i studijně - poznávací zájezd do Velké Británie, kde 19 žáků naší školy 

navštěvovalo týden kurzy v jazykové škole LTC ve městě Eastbourne a zároveň žáci 

navštívili mnohá zajímavá místa včetně hlavního města. Měli tak možnost uplatnit a dále 

rozvíjet své řečové dovednosti a schopnosti, což je opravdu přínosné pro jejich další rozvoj. 

Použití jazyka v přirozeném prostředí a seznámení se se zvyklostmi a reáliemi anglicky 

mluvící země je velké pozitivum a motivací do dalšího studia. 

 

Mgr. Martina Bystrianská 
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Žákovský parlament při ZŠ, Mor. Krumlov, Ivančická 218 

Žákovský parlament 

Ve školním roce 2018/2019 žákovský parlament pokračoval  nadále ve své činnosti. Byli 

zvoleni noví zástupci jednotlivých tříd a také nové vedení.  

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. O své činnosti žákovský parlament informuje prostřednictvím webových stránek 

školy, kde jsou  zveřejněny zápisy z jednotlivých zasedání. 

Od roku 2017 je žákovský parlament součástí sítě škol  s dobře fungujícím žákovským 

parlamentem a naše škola se stala držitelem certifikátu Škola pro demokracii, který vydává 

Centrum pro demokratické učení. 

Žáci mají možnost participovat na chodu školy prostřednictvím svých návrhů a připomínek a 

také prostřednictvím pořádání vlastních akcí. 

 

Akce žákovského parlamentu ve školním roce 2018/2019: 
 

Halloween ve škole 

Pod patronací žáků 9. třídy proběhl strašidelný den. Žáci si připravili zajímavé kostýmy, 

vyzdobili  své třídy i školu a rozšířili si své znalosti v malém halloweenském kvízu. Tento 

anglo - americký svátek se díky výuce angličtiny pomalu stává součástí  evropské, tedy i 

české kultury. V rámci tohoto dne jsme si také připomněli  naši tradiční Památku  zesnulých , 

tzv. Dušičky, které nás učí úctě k našim předkům.  
 

Týden v českých regionech 

Týden v českých regionech proběhl od 25. do 29. března 2019. Patronaci nad tímto týdnem 

převzali žáci 5. – 9. třídy. V pondělí jsme navštívili Valašsko a Beskydy, v úterý jsme si 

zasportovali na Vysočině, ve středu nás překvapili ogaři a dcérky ze Slovácka místním 

nářečím, ve čtvrtek jsme se prošli tajemnou Prahou a v pátek zakončili putování v nádherné 

přírodě Šumavy. Patroni si pod vedením třídních učitelů připravili velkolepou výzdobu, 

kostýmy, výukový program s prezentací daného regionu, test znalostí, občas i něco na zub a 

celý den vše statečně předváděli svým spolužákům. Vyzkoušeli si, že povolání učitele není 

vůbec jednoduché a udržet pozornost posluchačů je někdy nad lidské síly. Do projektu se 

tradičně zapojila i školní jídelna a paní kuchařky dětem představily typickou českou kuchyni. 

Celý týden probíhala také soutěž tříd, kde mohli žáci získávat body za kostýmy, rekvizity a 

také znalosti z daného regionu. Z každé třídy žák s nejvyšším bodovým ohodnocením získal 

certifikát Znalec českých regionů. I tento rok jsme se přesvědčili, že děti vítají netradiční 

způsoby výuky a velmi aktivně se do ní zapojují, že většina učitelů je ochotna přizpůsobit 

vyučování celoškolnímu projektu a vidí v nových didaktických metodách a formách smysl.  
 

Sběr starého papíru 

Již tradičně si žákovský parlament bere pod svou záštitu sběr starého papíru. Letos jsme byli 

nuceni zkrátit termín sběru na 14 dní z důvodu plánované rekonstrukce školy.  Sběr 

doprovázela také soutěž kolektivů a jednotlivců, které se mohl zúčastnit každý žák základní 

školy i základní školy speciální. V letošním školním roce jsme nasbírali 14 153 kg !  Aby 

bylo zápolení třídních kolektivů maximálně  spravedlivé, byl celkový výsledek třídy 

přepočítán  na průměr na žáka.                                      

 Mgr. Michaela Vejvalková – koordinátorka ŽP 
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Žákovská knihovna 

Žákovská knihovna se stala nedílnou součástí hodin českého jazyka a literární výchovy. Je 

hojně využívána učiteli českého jazyka k doplnění výuky, především formou čtenářských 

dílen, které u dětí rozvíjí čtenářskou gramotnost a učí děti metodám kritického myšlení. 

Knihovna disponuje rozsáhlým fondem – více než 1700 titulů – a stále se daří nabídku 

rozšiřovat, zejména díky podpoře rodičů. V letošním školním roce uvolnilo Sdružení rodičů a 

přátel školy nemalou částku na nákup nových knih, a proto se také počet výpůjček udržuje na 

čísle 450. 

 

Michaela Vejvalková – správce knihovny 

 

Oslavy 100 let výročí založení Československa 

100 dětí ze školní družiny slavilo 100 let výročí založení republiky 

Sto let naší republiky jsme slavili také ve školní družin, kde jsme si vyrobili symbolickou lípu a každý 

přidal svůj lístek se jménem. Vzniklo tak krásné společné dílo, které nám tuto chvíli bude připomínat 

ještě dlouhou dobu. 

Sázení pamětní lípy 

V pátek 26.10. 2018 jsme slavnostně vysadili před školou lípu na počest 100. výročí vzniku 

samostatného československého státu. Doufáme, že se naší "školní lípě" bude dobře dařit a za čas se 

nám rozroste v krásný košatý strom, o kterém budou současní žáci jednou s hrdostí vyprávět: „Tuto 

lípu jsme sázeli my!" 

Vánoce Republiky 

V úterý 18.12. 2018 jsme slavili školní Vánoce. A nejen my. Spolu s námi slavila Vánoce také naše 

republika, která si v tomto roce připomínala 100 let od svého vzniku. A tak v našem vánočním 

programu nechyběly historické osobnosti našich dějin: kněžna Libuše, sv. Václav, Jan Ámos 

Komenský, Karel IV. se svými čtyřmi ženami, Jan Hus, Božena Němcová, Magdalena Dobromila 

Rettigová, v programu vystoupili také cvičenky Sokola, Albert Einstein, Jára Cimrman, a dokonce 

přišel i pan prezident T. G. Masaryk. Celým pořadem nás provázely legendy českého filmu Adina 

Mandlová a Oldřich Nový.  
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Úspěchy ve společenskovědních soutěžích  

 

Dílčí výsledky žáků 9. třídy v okresních kolech olympiád 

 

Olympiáda v českém jazyce, 29. 1. 2019, celkem 45 žáků 

 7. místo – Anna Ostrovská 

 14. místo – Eliška Břínková  

 

Olympiáda v anglickém jazyce, 5. 2. 2019, celkem 17 žáků 

 

 14. místo – Lenka Hrdličková 

 

Olympiáda v německém jazyce, 6. 2. 2019, celkem 7 žáků 

 5. místo – Lenka Hrdličková 

 

Matematické soutěže 

Úspěch našich žáků na Lískulce 

V úterý 21. 5. 2019 tři žáci z 1. stupně reprezentovali naši školu na matematicko-logické 

soutěži Lískulka, aneb hrátky s matematikou ve Vedrovicích. JŠ z II. B se umístil na 1. místě 

v 1. kategorii (2. ročník). 1. místo v 2. kategorii (4. ročník) obsadil FK ze IV. třídy.  

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. 

 

2. října 2018 se žáci naší školy zúčastnili on-line nominačního kola Logické olympiády 

v kategorii A (2. – 5. ročník ZŠ). Naši školu reprezentovali ze 5. třídy JP, JS a RW. 

Nejlépe se umístili JP a JS. Z 1 958 soutěžících v kraji skončili na 851. – 881. místě, 

z celkového počtu 11 616 soutěžících dosáhli na 4 691. – 4 845. místo. 
 

9. října 2018 proběhlo on-line nominační kolo v kategorii B (6. – 9. ročník ZŠ). Ze 6. třídy 

se zúčastnil AN, ze 7. třídy JN, z 9. třídy EB.  

V této kategorii se nejlépe umístil AN. Z 2 538 soutěžících v našem kraji skončil na 820. – 

860. místě, z celkového počtu 17 156 soutěžících dosáhl na 5 438. – 5 847. místo. 
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MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Školní kolo Matematické olympiády mělo 1 úspěšného řešitele z 5. třídy, JS, která postoupila 

do okresního kola 30. 1. 2019. V okresním kole mohli soutěžící získat maximálně 15 bodů. J 

S skončila na 10. místě se 4 body. 

 

MATEMATICKÝ KLOKAN 

 

Matematické soutěže Matematický klokan 22. 3. 2019 se na naší škole zúčastnilo celkem 143 

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 (43 žáků) 

Klokánek pro 4. + 5. třídu (40 žáků) 

Benjamín pro 6. + 7. třídu (40 žáků) 

Kadet pro 8. + 9. třídu (20 žáků) 

 

Cvrček: 

Maximum možných získaných bodů 90. 

Nejlepší řešitelé: 

ŠK – 3. třída – 56 bodů 

TK – 2. A třída – 49 bodů 

ŠJ – 2. B třída – 47 bodů 

VT – 3. třída – 46 bodů 

DF – 2. A třída – 44 bodů 

NS – 2. B třída – 44 bodů 

JA – 2. A třída – 43 bodů 

ŠA – 2. A třída – 43 bodů 

BA – 2. B třída – 41 bodů 

KJ – 2. B třída – 41 bodů 

 

Klokánek: 

Maximum možných získaných bodů 120. 

Nejlepší řešitelé: 

KF – 4. třída – 80 bodů 

BM – 5. třída – 72 bodů 

JS – 4. třída – 71 bodů 

SJ – 4. třída – 71 bodů 

SJ  - 5. třída – 69 bodů 

SK – 4. třída – 68 bodů 

WR – 5. třída – 68 bodů 

SA – 4. třída – 67 bodů 

ŠA – 4. třída – 63 bodů 

JJ – 4. třída – 62 bodů 

 

Benjamín: 

Maximum možných získaných bodů 120. 

Nejlepší řešitelé: 
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SP – 7. třída – 76 bodů 

NA – 6. třída – 74 bodů 

GJ – 7. třída – 59 bodů 

BA – 6. třída – 55 bodů 

ĎD – 7. třída – 53 bodů 

ST – 6. třída – 52 bodů 

LJ – 7. třída 52 bodů 

NM – 6. třída – 47 bodů 

MM – 7. třída – 47 bodů 

WA – 7. třída – 47 bodů 

 

Kadet: 

Maximum možných získaných bodů 120. 

Nejlepší řešitelé: 

BE – 9. třída – 84 bodů 

PK – 9. třída – 72 bodů 

OA – 9. třída – 69 bodů 

HL – 9. třída – 65 bodů 

CV – 9. třída – 54 bodů 

TM – 9. třída – 54 bodů 

HS – 9. třída – 53 bodů 

OA – 9. třída – 48 bodů 

BA – 9. třída – 42 bodů 

ŠZ – 9. třída – 38 bodů 

 

PANGEA 

 

V úterý 20. 2. 2019 se vybraní žáci (celkem 25 žáků) 4. – 9. ročníku zúčastnili školního kola 

matematické soutěže Pangea. Pangea je matematická soutěž pro žáky základních škol a 

víceletých gymnázií, které baví počítání. Soutěž má školní a finálové kolo. 

Tým autorů připravuje na každý ročník soutěže nové otázky, které mají za cíl prověřit znalosti 

a schopnosti soutěžících. Pro každý ročník jsou připraveny speciální otázky. V letošním roce 

byly matematické úlohy v duchu témat Hudba, Příroda a Ekologie. Každoročně jsou patrony 

soutěže slavné osobnosti. Patronem za téma Příroda je Vladimír Kořen, televizní publicista a 

moderátor zázraků přírody, za téma Hudba Václav Hudeček, houslový virtuos. 

 

Nejlepšího výsledku dosáhl FK ze 4. třídy, který dosáhl 45 z 51 možných bodů a v rámci ČR 

se celkově umístil na 149 místě, v rámci kraje na 29. místě.  

 

 

PYTHAGORIÁDA 

 

Školního kola Pythagoriády 8. 4. 2019 se zúčastnilo celkem 15 žáků z 5. – 8. třídy. Úspěšným 

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

Úspěšným řešitelem školního kola byl AN ze 6. třídy, získal 10 bodů a postoupil do okresního 

kola ve Znojmě (28. 5. 2019). V okresním kole skončil na 3. místě s 10 body, stal se 

úspěšným řešitelem okresního kola. 

Mgr. Jana Dostálová 

 



 

28 

Besedy podporující rozvoj čtenářské gramotnosti - MAP II 

 V rámci projektu na podporu rozvoje čtenářské gramotnosti žáků, který je součástí 

Místního akčního plánu rozvoje vzdělávání regionu Moravskokrumlovsko II,  proběhly 

ve škole dvě besedy: 

Jak se rodí scénář 

 V pátek 7.12. 2018 se uskutečnila beseda s názvem Jak se rodí scénář.  

 Diskutovat se žáky 7.,8.a 9. ročníku přišel autor a režisér divadelní hry Eliška Jiří 

Nejedlý a herec divadelního souboru Bezgest Marek Ostrovský. 

 Děti se seznámily nejen s osobností Elišky Junkové, která inspirovala pana Nejedlého 

k napsání scénáře, ale také s tím, jak dlouhá může být  cesta od nápadu k samotné realizaci. 

Pokud se člověk rozhodne napsat scénář, jsou za tím hodiny práce, v tomto případě vše bylo 

ještě ztíženo faktem, že předlohou byla skutečná postava. Pan Nejedlý musel načíst řadu 

materiálů, knih, pátrat v archivech, několikrát scénář přepisoval a upravoval.  

 Věříme, že tato beseda povzbudila a motivovala žáky k rozvíjení vlastní kreativity a 

ukázala jim možnost, jak využívat svých čtenářských zkušeností pro vlastní tvorbu. 

 

Beseda s redaktorem Daliborem Krutišem 

 

 V úterý 28.5. 2019 proběhlo setkání  žáků 6., 7. a 8. ročníku  s redaktorem 

Znojemského deníku Rovnost Daliborem Krutišem o povolání novináře, novinářské etice a 

žurnalistice obecně. Mottem této besedy byl citát Alberta Camuse „ Novinář je spisovatel 

současnosti.“ 

 Pan Krutiš nejprve představil žákům  noviny, ve kterých pracuje, přiblížil, jak vypadá 

den novináře, jak se pracuje se zdroji, jak je důležité zůstat objektivním a informovat pravdivě 

a nezaujatě. Velice cennou částí přednášky byla diskuse o tzv. fake news, tedy nepravdivých 

či falešných zprávách, které se na internetu objevují stále častěji.  

 Beseda s novinářem Znojemského deníku Rovnost  byla opravdu zajímavá a přínosná 

pro  rozvoj čtenářské gramotnosti žáků.  

 

Mgr. Michaela Vejvalková – koordinátorka besed 

Časopis JUNIOR 

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

 příspěvky z řad dětí i učitelů. Každý rok jsou také vydávána speciální čísla věnovaná školním 

akcím a projektům. V tomto školním roce se jednalo o speciály Vánoce Republiky a Týden 

v českých regionech. Časopis je vydáván v tištěné  i elektronické podobě a je přístupný  

žákům i široké veřejnosti na webových stránkách, v městské knihovně a na městském úřadě.  

Časopis je také využíván k výuce mediální výchovy, která je součástí učiva českého jazyka a 

literatury na 2. stupni základní školy. 

Mgr. Michaela Vejvalková  - koordinátor školního časopisu 
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Programy realizované pro žáky ve školním roce 2018/ 2019 

 

Říjen 

+ enviromentální program – LIPKA  Brno – pro žáky 4.ročníku (přírodověda) 

+ exkurze ke koním do stájí p.Nesvačila, spojená s přednáškou – pro žáky 8.ročníku 

+ zámecká expozice na zámku Mor.Krumlov, spojená s výkladem  - pro žáky  4.ročníku 

(vlastivěda) 

Listopad 

+ enviromentální program – LIPKA Brno – pro žáky 7. ročníku  (přírodověda) 

Prosinec 

+ CELOŠKOLNÍ CHARITATIVNÍ AKCE ŠKOLY – sbírka na podporu zvířecího útulku 

v Bulharech u Břeclavi – VE SPOLUPRÁCI S VETER.ORDINACÍ U ALÍKA v Mor. 

Krumlově 

Leden 

+ Exkurze na služebnu městské policie (Mor.Krumlov)- pro žáky  4.ročníku (vlastivěda) 

Duben 

+Exkurze do ZOO – pro přihlášené žáky ze 4.- 9.třídy (přírodověda) 

+ celoměsíční mezitřídní soutěž  – tvorba herbářů  (pro žáky 4. – 7. ročníku) 

Květen 

+ Exkurze do  doškové chaloupky v Petrovicích: program První republika (vlastivěda 

4.ročník) 

Červen 

+  návštěva Městského úřad M.Krumlov výstava  fotografií – 8.ročník 

Mgr. Jana  Pavlíčková 

 

 

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: 

Dne 5. září 2018 proběhlo  v naší škole došetření stížnosti. Při prošetření nově uvedených 

tvrzení anonymizovaného stěžovatele dospěla ČŠI k zjištění, že škola při poskytování 

poradenských služeb v VI. třídě v lednu 2018 nepostupovala ve smyslu vyhlášky č. 72/2005 

Sb., o poskytování poradenských služeb. Třídní učitelka VI. třídy školního roku 2017/2018 

nezajistila informované souhlasy od rodičů/zákonných zástupců s provedením šetření ve VI. 
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třídě a prokazatelně neinformovala rodiče/zákonné zástupce o výsledcích šetření v lednu 

2018. Škola přijala nápravná opatření. 
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Základní údaje o hospodaření školy 

 

 

Základní údaje o hospodaření školy  za rok 2018 

 

 

Výnosy roku 2018  v Kč 

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a účelové dotace 17.023.619,00 

Dotace z ÚP 150.060,00 

Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelových dotací 3.716.634,00 

Dotace Výzva č.22 -  Šablony    89.220,52 

Dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 26.743,50 

Dotace „Podpora výuky plavání v ZŠ“  27.060,00 

Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD, stravné…)   1.219.896,56 

Výnosy z hospodářské činnosti 585.953,14 

Výnosy celkem  22 839.186,72 

    

Náklady roku 2018   

Náklady z dotací a prostředků od JMK  17.023.619,00 

Náklady z ÚP 150.060,00 

Náklady provozní a z dotací od zřizovatele a vlastních výnosů 4.924.112,61 

Náklady z dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 25.470,00 

Náklady z dotace „Podpora plavání v ZŠ“  27.060,00 

Náklady z dotací Výzva č.22 – Šablony    89.220,52 

Náklady z hospodářské činnosti 515.292,78 

Náklady celkem  22.754.834,91 

    

Výsledek hospodaření celkem   84.351,81 

  

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 „Prezentace ZŠ Ivančická v Moravském Krumlově“ 

- projekt Podpora výuky plavání v 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 začala realizace rozsáhlé rekonstrukce školy z dotace IROP. Celý 

projekt bude dokončen na podzim roku 2019.  

 

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 3 speciálních třídách. 

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

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

Gymnáziem Moravský Krumlov. Ve školním roce  2018/2019 jsme započali rozsáhlou 

rekonstrukci školy z dotace IROP CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003866 „Škola 21. století ZŠ 

Ivančická, Moravský Krumlov“ a za podpory Města Moravský Krumlov. Celý projekt bude 

dokončen na podzim roku 2019. 

Chtěli bychom poděkovat Městu Moravský Krumlov za podporu a zajištění finančních 

prostředků na modernizaci naší školy. 

 

 

 

 

Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy 

 

 


