
 

 

 

Výroční zpráva školy za školní rok 2019/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravský Krumlov 1. 9. 2020 

 

 

Vypracovala: Mgr. Lenka Hodaňová, 

ředitelka školy 

 

 

Tato výroční zpráva byla projednána a schválena Radou školy dne 24. 11. 2021 



 

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 ........................................................................................... 13 

ROZHODNUTÍ ŘEDITELE NA ŠKOLNÍ ROK 2019/20 ...................................................... 14 

HODNOCENÍ MPP ................................................................................................................. 15 

DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ ............................................ 16 

AKTIVITY ŠKOLY A JEJÍ PREZENTACE NA VEŘEJNOSTI ........................................... 17 

VÝSLEDKY INSPEKČNÍ ČINNOSTI PROVEDENÉ ČŠI: .................................................. 25 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY ................................................................ 25 

REALIZOVANÉ PROJEKTY FINANCOVANÉ Z JINÝCH ZDROJŮ ................................ 26 

ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK VZDĚLÁVÁNÍ ........................................................................ 27 

SPOLUPRÁCE S ODBOROVOU ORGANIZACÍ ................................................................. 27 

ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR ..................................................................................................... 27 

 



 

4 

 

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. 2019: 

 Počet žáků celkem dívky 

celkem běžné třídy 196 91 

z toho I. stupeň 110 47 

speciální třídy 21 7 

z toho první stupeň 7 2 

škola celkem 217 98 

 

mailto:zsivancicka@zsivancicka.cz
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Počet tříd k 30. 9. 2019:  

druh  počet 

běžné třídy 11 

speciální třídy 3 

 

Školní družina k 31. 10. 2019 

Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů 

fyz./přepoč. 

4 95 4/2,4 

 

 

Školní jídelna 

Počet strávníků k 31. 10. 2019 

Žáci školní pracovníci ostatní 

192 33 55 

 

 

Počet zaměstnanců k 31. 10. 2019  

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 23,5 

z toho odborně a pedagogicky 

způsobilých 

28 22,7 

 

Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2019/20 nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2019/20 

nastoupili na školu: 1 
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Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2019/20 odešli 

ze školy: 0 

Čerpání rodičovské dovolené: 3 

Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2019/20 ze školy: 1 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2019 

 

Věk muži ženy 

do 35 let 0 7 

35 – 50 let 2 11 

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. třída Mgr. Andrea Třetinová 

2. třída Mgr. Kateřina Juránková 

3. A Mgr. Jana Hlaváčová 

3. B Mgr. Hana Štěpánová 

4. třída Mgr. Libor Kohoutek 

5. třída Mgr. Lenka Hodaňová 

6. A Mgr. Lenka Králová 

6. B Mgr. Lenka Kökenyová 

7. třída Mgr. Martina Bystrianská 

8. třída Mgr. Michaela Vejvalková 

9. třída Mgr. Marek Ostrovský 

1. Z Mgr. Radka Binderová 

2. Z Mgr. Blanka Šlezingerová 

1. P Mgr. Gabriela Kliková 

 

Netřídní učitelé:  

Mgr. Jana Dostálová, Mgr. Jana Pavlíčková, Mgr. Pavel Tauwinkl 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Eva Ostrovská, Martina Lapešová, Michala Cafourková 

 

Asistenti pedagoga: 

Martina Lapešová, Hana Langová, Michaela Cafourková, 

Tereza Luterová, Ilona Mládková, Sabina Doubková 

 

Kuchařky: 

Jaroslava Šedrlová, Květoslava Russová, Andrea Mašová 

 

Uklizečky: 

Jiřina Veselá, Terezie Ondrůšková, Marta Janoušková, Renata Gaucanová 

Školník: 

Milan Štádler 
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Zápis k povinné školní docházce 

 

počet zapisovaných žáků 38 

počet zapsaných žáků 36 

počet žádostí o odklad 2 

 

 



 

9 

Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2019-2020 bylo pro 7 žáků, kteří se vzdělávali podle programu Školního 

vzdělávacího programu pro základní školu speciální, použito slovní hodnocení. 
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Snížený stupeň z chování: 

stupeň z chování počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,46 

3 1 0,46 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 6 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2019 – 2020 

Ročník   
Pochvala 

TU 

Pochvala 

ŘŠ 

 

Napomenutí 

TU 

 Důtka 

TU 

 Důtka 

ŘŠ 
 Dvojka  Trojka 

1. 0 0 0 0 0 0 0 

2. 0  0 0 0 0 0 0 

3. 0 0 0 0 0 0 0 

4. 0 0 0 0 0 0 0 

5. 0 0 5 1 0 0 0 

6. 0 0 0 0 0 0 0 

7. 0 0 0 0 0 0 0 

8. 13 0 4 0 0 0 0 

9. 0 0 0 0 0 0 0 

1. Z 0 0 0 0 0 0 0 

2. Z 0 0 0 0 0 1 3 

Spec.  0  0 0 0 0 0 0 
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Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště školní rok 2019/2020 

 

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 čtvrtým rokem. Všichni pracovníci ŠPP splňují kvalifikační předpoklady a mají 

ukončeno  specializační studium. 

 Pracovníci  ŠPP si mezi sebou rozdělili 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 PSPP 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 2019/2020 byla novelizována Vyhláška č. 27/2016 o vzdělávání žáků 

se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve znění účinném od 1.1. 

2020. Tato novelizace dává např. možnost vzdělávat žáky se speciálními potřebami 

bez IVP a také prodlužuje délku platnosti jednotlivých doporučení. Základní  školy se 

však stále řídí doporučením vydaným příslušným školským poradenským zařízením.  

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. Platnost některých doporučení ovlivnila situace ve 

společnosti v souvislosti s šířením nemoci Covid19, kdy byly zavřeny nejen školy, ale 

také ŠPZ, která nemohla děti vyšetřit v řádném termínu. 

Ve školním roce 2019/2020 bylo na škole evidováno 51 žáků s PO2-PO5 a 

individuální integrací.  Ve škole pracují tři třídy zřízené podle §16 odst.9 ŠZ. 
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Žáci  s SVP byli dle platných doporučení rozděleni do skupin na předměty PSPP 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  5 skupin 19 žáků 

PI 1 skupina 5 žáků 

 

 

2. Péče o žáky nadané a talentované 

 

 V současné době jsou v naší škole registrováni dva nadaní žáci s doporučením 

ŠPZ, jeden žák v páté třídě a druhý v osmé třídě, oba pro matematické nadání a 

anglický jazyk. 

 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.  

 Talentovaní žáci školy mohli využívat nabídky zájmových útvarů 

organizovaných přímo školou nebo ve spolupráci s jazykovou školou Alrete a DDM 

Mor. Krumlov – sborový zpěv, deskové hry, sportovní kroužek, anglický jazyk, 

florbal. 

 

 

3. Problémy se školní docházkou a školním neprospěchem 

  

 Ve školním roce 2019/2020 byla zaznamenána v 1. pololetí u jednoho žáka 8. 

ročníku neomluvená absence v rozsahu jedné hodiny a u jedné žákyně 9. ročníku 

neomluvená absence v rozsahu dvou hodin. Obě situace byly řešeny se zákonnými 

zástupci a bylo uloženo kázeňské opatření.  Na začátku 2. pololetí byla svolána 

výchovná komise k projednání podezření na skryté záškoláctví u žákyně 8. ročníku, 

rodiče byli upozorněni na možné právní důsledky neomluvené absence a byly 

nastaveny kontrolní mechanismy, aby se situace už neopakovala. 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 vycházela klasifikace žáků z Vyhlášky 

211/2020Sb ze dne 27. 4. 2020 o hodnocení výsledků vzdělávání ve druhém pololetí 

školního roku 2019/2020. Podle této platné vyhlášky  a metodického pokynu 

neprospěl ve škole pouze jeden žák 7. třídy, u něhož byly shledány závažné důvody 

k opakování ročníku, s čímž souhlasili i zákonní zástupci. 
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4. Kariérové poradenství 

 

 V oblasti kariérového poradenství jsme pokračovali v tradičních a osvědčených 

akcích, které mohou pomoci žákům 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. 

V listopadu byla svolána schůzka pro zákonné zástupce žáků 9. ročníku a zájemců 

z řad 5. a 7. tříd, kteří vyslovili zájem o studium na víceletých gymnáziích, zde byli 

informováni o podmínkách přijímacího řízení dle platné legislativy. Tuto schůzku 

navštívili také náboráři několika středních škol. V pololetí obdrželi žáci a jejich 

zákonní zástupci podrobné informace o vyplňování a podávání přihlášek na SŠ a 

v řádném termínu obdrželi zápisové lístky. I přes mimořádnou situaci doprovázející 

letošní přijímací řízení, byli všichni žáci přijati a kromě jedné žákyně, která 

z rodinných důvodů na střední školu nenastupuje,  budou  všichni pokračovat v dalším 

vzdělávání. 

 

 

 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2019/2020 

 

Druh školy 

 

Gymnázium SOŠ 

Maturitní 

obor 

SOŠ 

Učební 

obor 

Umělecké 

školy 8 leté 6 leté 4 leté 

Počet přijatých 

žáků 
0 4 0 4     11 0 

 

Údaje o vycházejících žácích 

 

Třída Počet žáků 

7. 4 

8. 3 

9. 9 

II.Z 4 

Celkový počet 20 

Poznámka: Žákyně 8. třídy nenastupuje k dalšímu vzdělávání. 

 

 

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 čtyři výchovné komise  - ve  

3. třídě,  7. třídě, 8. třídě a třídě II.Z.  Další negativní jevy řešili třídní učitelé na úrovni 

pohovorů se zákonnými zástupci. Dále se uskutečnilo šetření třídního klimatu ve 4. 

třídě, které provedli výchovná poradkyně a metodik prevence na základě podnětu 

rodičů a třídního učitele. S výsledky mapování třídních vztahů byl seznámen třídní 

učitel a asistentka pedagoga, 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. 

 

Zpracovala: Mgr. Michaela Vejvalková 

 

 

 

 

Rozhodnutí ředitele na školní rok 2019/20 

Rozhodnutí ředitele (§ 165 

odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. 

Počet počet odvolání 

odklad pov. školní docházky 2 0 

přijetí k zákl. vzdělávání 36 0 

přestup žáka 19 0 

prominutí úplaty ve ŠD 0 0 

uvolnění z vyučování  10 0 
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Hodnocení MPP 

              REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY v roce 2019 / 2020 

      datum název realizuje počet tříd počet dětí 

     3.10. Dopravní výchova Besip 1 20 

     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. 

 

     8.10. Nebezpečná anorexie Městská knihovna MK 3 54 

     Beseda se spisovatelkou Petrou Dvořákovou, která sama trpěla mentální anorexií. 

  Představení knih: Já jsem hlad, Každý má svou lajnu, Chirurg 

  Dialog nad problémy s nadváhou, dietami, anorexií, bulimií, depresemi, sebepoškozováním 

 

     3.12. Exkurze do Coolny COOLNA M.K. 1 15 

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

 Žáci měli možnost si vyzkoušet různé aktivity a hry v klubu COOLNA 

  

     11.12. Třídní klima MěP a OSPOD 1 20 

     Následný preventivní program MěP a OSPOD na řešení třídních vztahů. 

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

     3.2. a 4.2. Výukový program 112 DDM M. Krumlov 8 120 

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

Skvělá organizace a přizpůsobení věkovým kategoriím žáků. 

  

     12.2. Třídní klima ZŠ Ivančická 1 20 

     Preventivní program mapující třídní vztahy, při kterém jde o spolupráci, toleranci, zdravou soutěživost, naslouchání. 

     5.3. Prevence kriminality ZŠ Ivančická 2 33 

     Beseda o prevenci kriminality s elitním policistou plk. Josefem Lottesem. 

  Kariéra policisty, kriminalita nezletilých a mladistvých, trestní odpovědnost dětí a mládeže, trestné činy a přestupky, 

 šikana, kyberšikana, problematika drog, seznamování po internetu, sexuální vydírání. 

 

     

     

     

  
Zpracoval: Mgr. Marek Ostrovský 

 

  

                         metodik prevence 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Počet PP 

9. 9. I naše děti potřebují hranice-Mgr. Bínová 5 

2.10.  Systém školství v Norsku 5 

9.10. Společnou prevencí proti drogám 1 

9. 10. Rozvoj a využívání mezipředmětových vztahů 1 

9.10. Seminář vedoucích vychovatelek ŠD 1 

9. 10. Miniveletrh učebnic 1 

10.10. Smart Class + 6 

17.10. Metodický kabinet výchovných poradaců 1 

23.10. Sladění pracovního a rodinného života 4 

29.10. Seminář vedoucích vychovatelek ŠD 1 

4. 11. Aktuální úpravy ŠVP a InspIS 1 

5.11. Učíme jazyka lépe 2 

7. 11.  Smart Class + 6 

11.11.  Formativní hodnocení ve výuce matematiky 2 

14.11. Hudební nástroje v pohádkách a příbězích 1 

19.11. Smart Class + 5 

20.11. Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi 1 

22.11. Proč se (ne)bát fake news 1 

2.12. Jak se dělá komiks 1 

4.12. Kreativní metody výuky cizích jazyků 1 

9.12. Jak správně porozumět závěrům a doporučením PPP a SVP 2 

6. a 7. 1. Kurz instruktorů lyžování 2 

9.1. Změny právních předpisů od 1.1.2020 1 

11.2. Kolokvium oblastního metodického kabinetu ČJ 1 

13.2. Bakaláři – modul suplování a výkazy suplování 1 

24. 2. Nové metody výuky o holocaustu 1 
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Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2019/20 

Název určeno pro  hodin 

týdně 

vede 

sborový zpěv I. I. stupeň 1 Ladislava Pospíšilová 

náboženství I. I.  stupeň 1 Ing. Taťána Himerová  

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

florbal I. I. stupeň 1 Pavlína Součková DDM MK 

Hodina pohybu navíc I. stupeň 3 Mgr. Libor Kohoutek 

 

 

Výroční zpráva ŠD při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 za školní rok 2019/ 2020 

 

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, 

4. oddělení – Michala Cafourková, vychovatelka 

 

Počet zapsaných žáků: 99 

Provoz školní družiny: 

6.00 – 7.40 hod.  

11.40 – 16.00 hod. 

 

Ve školním roce 2019/2020 bylo do školní družiny přihlášeno 99 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 vytvořit 

pro děti smysluplnou náplň jejich volného času. 

Ve školním roce 2019/2020 jsme pracovali dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle 

vypracovaných měsíčních a týdenních plánů. Výchovný a vzdělávací program se zaměřuje 

především na poznávání a rozvíjení vztahu k přírodě, lidem, zvířatům. Nedílnou součástí 

týdenních projektů jsou výtvarné práce na daná témata a pohybové aktivity. Naše školní 
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družina má velkou výhodu v tom, že máme možnost využívat veškeré vybavení základní 

školy, veškerá sportoviště, hřiště, která jsou velmi dobře vybavena.. 

Během školního roku se školní družina zapojila do akcí pořádaných školou. Činnosti 

odpočinkové, zájmové, rekreační, relaxační, ale i příprava na vyučování vytvářely celoroční 

komplex výchovně vzdělávacích činností školní družiny. Cílem naší výchovné práce je snaha 

naučit děti smysluplně a efektivně využívat volný čas k sebepoznávání, čerpání nových 

informací a vědomostí, ale i k potřebné relaxaci a odpočinku. Důraz klademe také na 

seberealizaci a vybudování si své pozice ve společnosti. Také pobyt venku na školní zahradě, 

v parku nebo při vycházkách po okolí školy vedly žáky nenásilnou formou k učení, 

osvojování si nových poznatků a vědomostí. 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 

Vypracovala Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka 

 

 

 

Tělesná výchova 

 

ATLETIKA 

12.12.2019 se žáci naší školy zúčastnili již 19. 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 2 dívky  8. a 9. ročníku. Mezi chlapci a ani 

mezi děvčaty jsme  nedosáhli výrazného úspěchu. Naši sportovci si vyzkoušeli atmosféru 

závodů a byla to pro ně dobrá zkušenost do budoucích let.  
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KOŠÍKOVÁ 

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

letos pro dívky i chlapce 25.2. 2020 v Moravském Krumlově v  hale SŠDOS. Za účasti 

družstev ZŠ Klášterní a Gymnázia skončila naše děvčata i chlapci na 3. místě ve skupině. 

Vítězové postoupili do okresního finále ve Znojmě.  

 

HALOVÁ KOPANÁ 

Ve čtvrtek 27.2.2020 se žáci naší školy zúčastnili turnaje v halové kopané ve Znojmě. Ze 7 

kvalitních týmů okresu obsadili naší chlapci  5. místo. 

 

Mc DONALD´S CUP  1. STUPNĚ 

22.4.2020  a 24.4.2020 se měl konat pro žáky I.stupně tradiční fotbalový turnaj McDonald´s 

Cup. Na něj se žáci moc těšili. Jeho konání však přerušil Koronavirus a uzavření škol. 

 

Mgr. Pavel Tauwinkl 

 

Anglický jazyk 2019/20 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

Letos se opět uskutečnila soutěž žáků 8. a 9. třídy, kde si vyzkoušeli své dovednosti nejen 

v gramatice anglického jazyka, ale zvláště si porovnali síly v poslechu a komunikaci v cizím 

jazyce. Poprvé jsme při školním kole využili technické možnosti naší nové jazykové učebny a  

komunikaci jsme zaznamenali pro zpětnou vazbu soutěžících. 

Školní kolo proběhlo dne 23. 1. 2020. Žáci předvedli kvalitní výkony a pořadí bylo velmi 

těsné. 

1. místo: Jakub Grásgruber – 8. třída 

2. místo: Daniel Vespalec – 9. třída 

3. místo: Aneta Grásgruberová – 8. třída 

Jakub Grásgruber reprezentoval naší školu 14. 2. 2020 v okresním kole ve Znojmě a 

v konkurenci převážně žáků 9. tříd se umístil na krásném 9. místě. 

 

Cambridgské zkoušky  - Ve školním roce 2019/20 pokračoval na naší ZŠ společný projekt 

Gymnázia Moravský Krumlov a naší školy financovaný Městem Moravský Krumlov na 
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podporu rozšířené výuky anglického jazyka s cílem dosáhnout odpovídající úrovně znalosti 

jazyka u jednotlivých skupin a složení Cambridgeské zkoušky. Ve druhém pololetí byl projekt 

sice narušen uzavřením školy, ale výuka pokračovala distanční formou.  

 

Smart Class – Začátkem školního roku byla předána k užívání multimediální učebna cizích 

jazyků. Po proškolení učitelů jsme schopni vytvářet a používat výukové materiály přispívající 

ke zkvalitnění výuky cizích jazyků s přihlédnutím na individuální přístup při výuce ve třídě i 

na dálku. Výuka je názornější a efektivnější. Smart class systém se nám velmi osvědčil i 

v distanční výuce v době uzavření škol. 

 

Mgr. Martina Bystrianská 

 

 

 

Žákovský parlament při ZŠ, Mor. Krumlov, Ivančická 218 

Žákovský parlament 

Ve školním roce 2019/2020 žákovský parlament pokračoval  ve své činnosti v rozšířeném 

složení. Do řad zastupitelů se vrátili zástupci tříd  zřízených podle §16. V zářijových volbách 

byli zvoleni z každé třídy od 5. ročníku dva zástupci, výjimku dostala třída II.Z, kde byli 

zvoleni zástupci tři. Ti si na ustavující schůzi vybrali vedení žákovského parlamentu.   

Zastupitelé  se scházeli dvakrát  měsíčně za přítomnosti koordinátorky ŽP, 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. Žáci tak mají jedinečnou možnost participovat na chodu školy. 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. 

 

Akce žákovského parlamentu ve školním roce 2019/2020: 
 

Halloween ve škole 

V letošním školním roce jsme oslavy Halloweenu ponechali více v režii jednotlivých tříd, 

které si samy zvolily formu zapojení. Žáci si připravili zajímavé kostýmy, vyzdobili  své třídy 

i školu a připravili strašidelnou hudbu do školního rozhlasu. 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.  

 

Dárek v krabici od bot 

V listopadu se žákovský parlament připojil k charitativní sbírce Kolpingovy rodiny Dárek 

v krabici od bot 2019 a vyzval všechny žáky školy, aby se zapojili. Stačilo vzít krabici od bot, 
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dát do ní dárky, které bychom si sami přáli, napsat na krabici, jaké věkové kategorii je dárek 

určen,a donést vše do školy.  

Ochota zúčastnit se této akce předčila naše očekávání! Všechny třídy sestavily své třídní 

dárky, přidali se i někteří jednotlivci a podařilo se nám nasbírat téměř 80 krabic. Ty pak 

v hodině výtvarné výchovy krásně zabalili žáci 8. třídy a vše bylo předáno těm, kteří to nejvíc 

potřebují. 
 

Týden v cizích zemích 

Týden v cizích zemích měl proběhnout ve dnech 9.3.-13.3.2020. Žáci si prostřednictvím 

žákovského parlamentu zvolili pro letošní rok tyto země: Japonsko, Spojené arabské 

emiráty, Kubu, Polsko a Brazílii. Patrony se již tradičně staly 5. -9. třídy. Žáci si pod 

vedením svých třídních učitelů připravovali výukový program pro své spolužáky, vyzdobili 

třídy a přichystali si řadu překvapení.  

Ale letos bylo nakonec všechno úplně jinak. 10.3. odpoledne se uzavřely školyz důvodu šíření 

nemoci Covid19, a tak jsme se stihli podívat pouze do dvou zemí.  

V pondělí nás na návštěvu Japonska pozvala 8. třída. Ta si připravila nejen krátký program, 

ukázku japonského tance, bojových umění, ale také nás seznámila s velmi neobvyklými 

japonskými zvyky. Kromě toho si děti mohly v připravených workshopech vyrobit origami, 

nakreslit Pokémona, naučit se chvaty juda, v japonské čajovně ochutnat pravý japonský 

zelený čaj  i zajímavé asijské  pokrmy. 

V úterý jsme prožili pravou pohádku Tisíce a jedné noci. Do Spojených arabských emirátů 

jsme zavítali díky 5. třídě. Ta nás přenesla na rušné arabské tržiště, kde byla spousta stánků, 

ale i arabská kavárna s pohodlným odpočinkovým poležením. Opět nechyběly ukázky tanců, 

jídla, tradičního oblečení a hudby. Nejmladším patronům se vše moc povedlo. 

Děti z ostatních tříd se velmi aktivně zapojily do soutěžení, ve škole se to hemžilo 

neuvěřitelnými kostýmy. Škoda, že situace nám nedovolila v této oblíbené akci pokračovat, 

ale už se těšíme na příští rok. 

Mgr. Michaela Vejvalková – koordinátorka ŽP 

 

 

 

Žákovská knihovna 

Žákovská knihovna je nedílnou součástí hodin českého jazyka a literární výchovy. Jedná se o 

samostatnou místnost, která je využívána učiteli českého jazyka pro zpestření výuky na 1. i 2. 

stupni – především formou čtenářských dílen. Jejich zařazení  se ukázalo jako velmi žádoucí, 

jelikož podporují rozvoj čtenářské gramotnosti a kritického myšlení u dětí. 

Knihovna disponuje rozsáhlým fondem. I v letošním školním roce uvolnilo rodičovské 

sdružení nemalou částku ne jeho rozšíření. Díky nákupu nových knih se nám daří udržovat 

zájem čtenářů a neustále zvyšovat množství výpůjček za rok. 

 

Michaela Vejvalková – správce knihovny 
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Školní Vánoce aneb Putování Malého prince 

 

Jednou z největších každoročních prezentací naší školy jsou Školní Vánoce, které se letos 

uskutečnily 17.12. 2019. 

Součástí této akce je tradiční vánoční jarmark s nabídkou žákovských výrobků, prezentace 

drobných prodejců vánočního zboží, občerstvení, ale hlavně velké vánoční vystoupení, které 

se každý rok snažíme pojmout v jiném duchu. Letos se nám stala inspirací kniha Antoina de 

Saint- Exupéryho Malý princ. Mottem se stal citát z této knihy: „Co je důležité, je očím 

neviditelné.“  V programu vystoupily všechny třídy a akce vyvrcholila společnou závěrečnou 

písní.  

Zájem veřejnosti  o tuto akci  neustále narůstá, což nás velmi těší, ale v rozšíření nás limitují  

kapacitní možnosti školy. 

Mgr. Michaela Vejvalková 

 

 
 

 

 

 

 

Úspěchy ve společenskovědních soutěžích  

 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 26.11. 2019 plnili zadané úkoly. Ty více či méně zvládli úplně všichni a 

zde jsou vítězové. 

 1. místo: Jakub Hrdina – 8. třída 

 2. místo: Tereza Plachá – 8. třída 

3. místo: Jakub Grásgruber – 8. třída 

 Účastníci  na 1. a 2. místě postoupili do okresního kola ve Znojmě, které se 

uskutečnilo 21.1.2020, kde se stali úspěšnými řešiteli.  

Mgr. Michaela Vejvalková 
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Matematické soutěže 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Školní kolo Matematické olympiády mělo 1 úspěšného řešitele Filipa Kudrnu z 5. třídy, který 

postoupil do okresního kola 29. 1. 2020. V okresním kole mohli soutěžící získat maximálně 

18 bodů. Filip Kudrna skončil na 11. místě se 4 body. 

 

PYTHAGORIÁDA 

 

Školního kola Pythagoriády 21. 1. 2020 se zúčastnilo celkem 21 žáků z 5. – 8. třídy. 

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

Úspěšnými řešiteli školního kola byli Filip Kudrna z 5. třídy, získal 12 bodů a Jakub 

Grásgruber s 10 body. V návaznosti na vládní nařízení byla okresní kola Pythagoriády ve 

všech kategoriích zrušena. 

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. 

 

V kategorii A (2. – 5. ročník ZŠ) se nejlépe umístil Filip Kudrna z 5. třídy. Z 2 138 

soutěžících v našem kraji skončil na 362. – 389. místě. Z celkového počtu 13 843 soutěžících 

dosáhl na 1 785. – 1 919. místo. 

 

V kategorii B (6. – 9. ročník ZŠ) nejlepšího výsledku dosáhla Jana Stodůlková z 6. A třídy. 

Z 2 737 soutěžících v našem kraji skončila na 1 750. – 1783. místě. Z celkového počtu 20 188 

soutěžících se umístila na 11 968. – 12 247. místě. 

 

PANGEA 

 

V úterý 11. 2. 2020 se vybraní žáci (celkem 19 žáků) 4. – 8. 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 Média a Záchranné sbory. 

Nejlepšího výsledku dosáhla Valerie Smolíková z 5. třídy, která se v rámci ČR umístila na 

978. (z 10 645 účastníků) a v rámci kraje na 183. (z 1 261 účastníků) místě. 

 

Mgr. Jana Dostálová 

 

 

 

 

 



 

24 

Besedy podporující rozvoj čtenářské gramotnosti - MAP II 

 „Dědečku,  vyprávěj, tatínku,  pokračuj…“ 

 

 Čtenářství českého národa je často oblíbeným tématem diskusí. Na jedné straně 

všichni stále opakují, že děti málo čtou, na straně druhé se Češi umisťují na prvních místech 

čtenářských žebříčků – ať už v počtu knihoven na počet obyvatel, či v množství zakoupených 

knih apod.  

 Připustíme-li,  že čtenářská gramotnost žáků je opravdu nízká, většina lidí označí za 

viníka školu. Ale co rodina, jaký ta má podíl na rozvoji čtenářských dovedností dětí? Na tuto 

otázku jsme se pokusili najít odpověď prostřednictvím besedy s názvem „Dědečku, 

vyprávěj, tatínku,  pokračuj…“, která  je součástí  projektu MAP II  a podpory rozvoje 

čtenářské gramotnosti. Pozvání přijali zástupci tří generací jedné rodiny – dědeček Mgr. 

Antonín Třetina, tatínek Mgr. Tomáš Třetina a dcera Barbora Třetinová, aby žákům 7., 8. a 9. 

ročníku představili své oblíbené knihy.  I když zdravotní stav p. Antonínu Třetinovi nakonec 

neumožnil fyzicky se besedy zúčastnit, zaslal dětem zdravici, v níž  nejen představil své 

oblíbené knihy, ale odpověděl i na řadu otázek. 

 Závěrečná diskuse, ve které padlo mnoho zajímavých dotazů, snad  aspoň trochu 

osvětlila, zda se vztah ke čtenářství „dědí“ a jestli rodiče či prarodiče ovlivňují literární vkus 

svých potomků.  

         Mgr. Michaela Vejvalková 

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 vánoční speciál, na kterém se podílely 

všechny třídy školy. 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 

 

 

Programy realizované pro žáky 9. ročníku ve školním roce 2019/ 2020 

 

Žáci 9.ročníku absolvovali v rámci předmětu výchova k občanství následující akce k rozšíření 

učiva:  

16.9. – seznámení se s jednotlivými odbory Městského úřadu v Moravském Krumlově  – 

plnění úkolů z připravených pracovních listů ( aktuální byla i petice občanů,  přístup 

k informacím pro občany města apod. ) 

18.10.  exkurze do Ivančic – prohlídka Legiovlaku -  putovního muzea československých 

legií.  ( projekt Československé obce legionářské ) 

Mgr. Jana  Pavlíčková 



 

25 

Exkurze do Vídně 

V pátek 6.12. 2019 se vydali žáci 7., 8. a 9. ročníku prozkoumat předvánoční Vídeň. 

V doprovodu p. u. Vejvalkové, Bystrianské a Doubkové si prošli historické centrum, 

seznámili se s kulturními pamětihodnostmi rakouské metropole, zavítali do Přírodovědného 

muzea a v předvánočním čase samozřejmě nechyběla návštěva vyhlášených  adventních trhů.  

Mgr. Michaela Vejvalková   

30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE 

 V pátek 15.11. 2019 si naše škola připomněla výročí 30 let od sametové revoluce. 

V rámci projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách se uskutečnila projekce filmu  

1989: Z deníku Ivany A. a následná beseda s pamětníky revolučních událostí. Situaci 

v Moravském Krumlově popsal bývalý pedagog Gymnázia v Moravském Krumlově Zdeněk 

Marek společně s organizátorkou besedy Michaelou Vejvalkovou, tehdy studentkou 1. 

ročníku. Brněnské události barvitě vylíčila p.u. Jana Pavlíčková,ta byla přímou účastnicí 

revolučních dnů v Brně i Praze jako studentka vysoké školy, a neuvěřitelné zážitky ze 

Sovětského svazu zprostředkovala p.u. Martina Bystrianská, kde v této době pobývala. 

V doprovodném programu si pak žáci mohli prohlédnout plakátovou výstavu 1989 – Rok 

zázraků, kterou nápaditě instalovala Mgr. Květoslava Kotková,  připnout si trikolóru a 

zacinkat si klíči na důkaz toho, že bychom demokracii neměli brát tak samozřejmě a neustále 

si musíme připomínat, že ji nemáme zadarmo. Člověk by si nejen v těchto dnech měl 

uvědomit, jak je svoboda v lidském životě důležitá 

Mgr. Michaela Vejvalková   

 

 

Prezentace školy na veřejnosti: 

 pravidelně připravujeme program na Vítání občánků města Moravský Krumlov  

      (děti + Květoslava Kotková) 

 Každoročně se zúčastňujeme akce Pohádkové Vánoce v MK (stánek s výrobky dětí) 

 Vánoční koncert pro rodiče a přátele školy  

 Interaktivní programy pořádané MěKS Moravský Krumlov 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

Ve školním roce 2019/20 neproběhla ve škole inspekční činnost. 
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Základní údaje o hospodaření školy  za rok 2019 
 

  

Výnosy roku 2019  v Kč 

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a účelové dotace 18.571.726,16 

Dotace z ÚP  45.000,00 

Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelových dotací 4.797.300,00 

Dotace Výzva č.22 -  Šablony 584.057,64 

Dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 27.695,85 

Dotace „Podpora výuky plavání v ZŠ“  34.400,00 

Dotace „IROP“ neinvestiční výnosy 1.968.864,36 

Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD, stravné…)   1.202.108,38 

Výnosy z hospodářské činnosti 560.376,80 

Výnosy celkem  27.791.529,19 

    

Náklady roku 2019   

Náklady z dotací a prostředků od JMK  18.571.726,16 

Náklady z ÚP  45.000,00 

Náklady provozní a z dotací od zřizovatele a vlastních výnosů 5.910.938,38 

Náklady z dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 27.695,85 

Náklady z dotace „Podpora plavání v ZŠ“  34.400,00 

Náklady z dotací Výzva č.22 – Šablony 584.057,64 

Náklady „IROP“ neinvestiční náklady 2.057.334,36 

Náklady z hospodářské činnosti 508.420,95 

Náklady celkem  27.739.573,34 

    

Výsledek hospodaření celkem   51.955,85 
 

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  

- Moderní výuka a konektivita na ZŠ Ivančická, registrační číslo projektu: 

CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011358 

- „Škola 21. století ZŠ Ivančická, Moravský Krumlov“ 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_062/0003866 

- projekt Podpora výuky plavání v ZŠ 

- Šablony - ZŠ Ivančická 218, M. Krumlov“,  

reg.č.„CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003929“  
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Zlepšování podmínek vzdělávání  

V tomto školním roce jsme dokončili  rozsáhlou rekonstrukci školy z dotace IROP. Jednalo se 

o vybudování 4 nových moderních učeben, kompletní rekonstrukci hygienického zázemí pro 

žáky i učitele a  zřízení bezbariérového přístupu ve všech prostorech školy. 

 

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 11 třídách základní školy a ve 3 speciálních třídách. 

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

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

Gymnáziem Moravský Krumlov. Ve školním roce  2019/2020 jsme dokončili 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.  

Chtěli bychom poděkovat Městu Moravský Krumlov za podporu a zajištění finančních 

prostředků na modernizaci naší školy. 

Ve školním roce 2019/2020 došlo k uzavření škol vzhledem k epidemiologické situaci 

v našem státě. Škola byla uzavřena od 11. března do 30. června 2020 a v této době probíhala 

distanční výuka. Jsme základní škola a na takovou to situaci, která vznikla v podstatě ze dne 

na den, jsme nebyli připraveni. Přesto si myslíme, že jsme vše zvládli se ctí. Vážíme si toho, 

že každý učitel se snažil najít si k dětem a rodičům takovou cestu, která všem vyhovovala a ke 

které měli doma vhodné podmínky. Učitelé využívali celou škálu moderních elektronických 

postupů: 

 meet.google.com 

 klasická mailová komunikace 

 učitel si vytvářel pro děti vlastní pracovní listy, zasílal svoje prezentace a k nim úkoly, 

žáci je zase „stejnou cestou“ vraceli 

 Mesenger, Hangouts, Youtube.com 
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 SMS 

 Elektronická ŽK 

 Výukové zdroje v našem systému Bakaláři 

 Fraus - odkaz na Vzdělávací portál Fred a Škola s nadhledem.  

 Učení pomocí her, např. https://kahoot.it/challenge 

 Umimeanglicky.cz 

 aplikace Plus.Pravopisne.cz 

 Tv vysílání – „UčíTelka“ 

 Televize Seznam 

 Odkazy na interaktivní učebnice, které některá nakladatelství spustila na omezenou 

dobu zdarma, např. www.ucebnicevanicek.cz, www.ucebnice-online.cz., 

 www.matyskova-matematika.cz, Taktik – 100 hodin výukových online videí, veškeré 

učivo 2. stupně, opakování, cvičení, testy, hodnocení, Nová škola, 

 https://www.skolasnadhledem.cz, https://skolaposkole.cz 

Někteří učitelé dokonce rozváželi úkoly dětem do schránky a vybírali si ty vypracované. 

Rodiče tak byli maximálně spokojeni. Do distanční výuky se zapojilo 90% našich žáků.  

Naše škola byla také zapojena do šetření ČŠI, která měla za úkol zjistit, jakým způsobem 

probíhá distanční výuka na školách. Naše škola byla hodnocena velice kladně. 

  

  

 

 

 

Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy 

 

 

http://email-click.ucebnicevanicek.cz/public/open/nlink/?u=287140fc-e280-11e4-8b7a-002590a1e732&c=b7bd28ee-0609-11ea-a47e-06b3ea2053b4&l=3473ab7a-6522-11ea-9ef8-560000895555&sid=0ca1d5187fb94e10948a8faa426e724e
http://email-click.ucebnicevanicek.cz/public/open/nlink/?u=287140fc-e280-11e4-8b7a-002590a1e732&c=b7bd28ee-0609-11ea-a47e-06b3ea2053b4&l=347dd6a4-6522-11ea-9a4d-560000895555&sid=0ca1d5187fb94e10948a8faa426e724e
http://www.ucebnicevanicek.cz/
http://email-click.ucebnicevanicek.cz/public/open/nlink/?u=287140fc-e280-11e4-8b7a-002590a1e732&c=b7bd28ee-0609-11ea-a47e-06b3ea2053b4&l=82cfb980-6437-11ea-aac5-f29090a50af4&sid=7886664f08e3457a874302c9facc63f1
http://email-click.ucebnicevanicek.cz/public/open/nlink/?u=287140fc-e280-11e4-8b7a-002590a1e732&c=b7bd28ee-0609-11ea-a47e-06b3ea2053b4&l=82dcb48c-6437-11ea-b0f7-f29090a50af4&sid=7886664f08e3457a874302c9facc63f1
https://www.skolasnadhledem.cz/
https://skolaposkole.cz/

