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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. 2020: 

 Počet žáků celkem dívky 

celkem běžné třídy 232 111 

z toho I. stupeň 129 56 

speciální třídy 20 5 

z toho první stupeň 10 3 

škola celkem 252 116 

 

mailto:zsivancicka@zsivancicka.cz
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Počet tříd k 30. 9. 2020:  

druh  počet 

běžné třídy 13 

speciální třídy 3 

 

Školní družina k 31. 10. 2020 

Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů 

fyz./přepoč. 

4 93 5/2,5 

 

 

Školní jídelna 

Počet strávníků k 31. 10. 2020 

Žáci školní pracovníci ostatní 

223 39 60 

 

 

Počet zaměstnanců k 31. 10. 2020  

fyzické osoby 5 

přepočtení na plně zaměstnané 5 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 fyzický přepočtený 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 

33 28,7 

z toho odborně a pedagogicky 

způsobilých 

32 28,2 

 

Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2020/21 nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2020/21 

nastoupili na školu: 1 
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Počet učitelů s odbornou a pedagogickou způsobilostí, kteří v průběhu šk. roku 2020/21 odešli 

ze školy: 2 

Čerpání rodičovské dovolené: 3 

Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2020/21 ze školy: 0 

 

Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2020 

 

Věk muži ženy 

do 35 let 0 10 

35 – 50 let 2 8 

nad 50 let 1 12 

pracující důchodce 

nepobírající důchod 

0 0 

pracující důchodce pobírající 

důchod 

0 0 

CELKEM 3 30 

 

 

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. Hana Müllerová 

1. B Mgr. Hana Štěpánová 

2. třída Mgr. Andrea Třetinová 

3. třída Mgr. Kateřina Juránková 

4. A Mgr. Jana Hlaváčová 

4. B Ladislava Pospíšilová 

5. třída Mgr. Libor Kohoutek 

6. A  Mgr. Lenka Hodaňová 

6. B Mgr. Marek Ostrovský 

7. A Mgr. Lenka Králová 

7. B Mgr. Lenka Kökenyová 

8. třída Mgr. Martina Bystrianská 

9. třída Mgr. Michaela Vejvalková 

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, Mgr. Pavla Rausová, Bc. 

Petra Moos, Hana Langová, Bc. Sabina Doubková 

 

Vychovatelky školní družiny: 

Eva Ostrovská, Martina Lapešová, Michala Cafourková, Martina Bartošová 

 

Asistenti pedagoga: 

Martina Lapešová, Hana Langová, Michaela Cafourková, Markéta Rucká 

Tereza Luterová, Ilona Mládková, Sabina Doubková, Tereza Horáčková 

 

Kuchařky: 

Jaroslava Šedrlová, Květoslava Russová, Dagmar Strnadová 

 

Uklizečky: 

Jiřina Veselá, Terezie Ondrůšková, Marta Janoušková, Renata Gaucanová, Dana Sosnarová 
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Školník: 

Milan Štádler 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

počet zapisovaných žáků 32 

počet zapsaných žáků 25 

počet žádostí o odklad 7 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 

 

Ve školním roce 2020-2021 bylo pro 8 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 4 1,6 

3 1 0,4 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 285 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2020 – 2021 

napomenutí TU 29 

důtka TU 12 

pochvala TU 26 

důtka ŘŠ 7 

pochvala ŘŠ 12 

 

 

Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště školní rok 2020/2021 

 

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 ) je součástí širšího vedení školy a poskytuje 

pedagogicko-psychologické poradenské služby ve škole žákům a jejich zákonným zástupcům.  

Provoz ŠPP se řídí  Zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání ve znění pozdějších změn a  

Vyhláškou č. 72/2005 Sb. ve znění účinném od 1.1. 2021.  Všichni pracovníci ŠPP splňují 

kvalifikační předpoklady a mají ukončeno  specializační studium. 
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 V letošním školním roce byla dokončena samostatná místnost ŠPP, která bude využívána pro 

všechna jednání a také pro uchovávání příslušné dokumentace. 

 

 Pracovníci  ŠPP mají rozděleny 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 PSPP 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, schránku důvěry 

 

- speciální pedagog metodicky podporuje učitele předmětů PSPP a PI, poskytuje 
logopedickou péči. 

 

 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 
 
Školní rok 2020/2021 byl významně ovlivněn koronavirovou pandemií a přechodem 
na distanční výuku. Péče o žáky s SVP se nadále řídila  novelizovanou Vyhláškou č. 
27/2016 o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných ve 
znění účinném od 1.1. 2021.  
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. Řada doporučení byla 
prodloužena pouze administrativně na základě telefonické konzultace s rodiči a 
školou a fyzická vyšetření budou realizována v následujícím roce. 
Ve školním roce 2020/2021 bylo na škole evidováno 51 žáků ( z toho 2 žáci nadaní ) 
s PO2-PO5  a individuální integrací.  Ve škole pracují tři třídy zřízené podle §16 odst.9 
ŠZ. 
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 
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z českého jazyka a matematiky. V době distanční výuky byly tyto předměty vyučovány 
on-line formou či prostřednictvím povolených individuálních konzultací. 

 

Počet žáků navštěvující předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence: 
PSPP  5 skupin 20 žáků 
PI 2 skupiny 8 žáků 

 

2. Péče o žáky nadané a talentované 
 

 V tomto školním roce byli v naší škole registrováni dva nadaní žáci 
s doporučením ŠPZ, jeden žák v šesté třídě a druhý v deváté třídě, oba pro nadání 
v matematice a anglickém jazyce. 
 Nadaní žáci byli motivováni k účasti v talentových soutěžích, které v letošním 
školním roce proběhly především v on-line prostředí. Žáci se zúčastnili logické 
olympiády, matematické olympiády, matematické soutěže Pangea, konverzační 
soutěže v anglickém jazyce. V matematické olympiádě pro 6. ročník obsadil žák naší 
školy 1. místo v okresním kole. 
 Talentované děti také mohly  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 a ruský jazyk, 
florbal. Bohužel i tyto aktivity byly přerušeny při přechodu na distanční výuku, 
některé z nich pak probíhaly opět on-line formou. 
 

3. Problémy se školní docházkou a školním neprospěchem 
  
 Ve školním roce 2020/2021  již stanovilo MŠMT  distanční výuku jako 
povinnou a v důsledku toho se  ve velké míře projevily u některých žáků problémy se 
školní docházkou a také školním neprospěchem.  

Neomluvená absence byla zaznamenána v 1. i 2. pololetí u žáků 6., 7., 8. a 9. 
ročníku. Většina neomluvených hodin vyplynula z neúčasti na on-line výuce. Tyto 
situace byly řešeny se zákonnými zástupci, rodiče byli upozorněni na možné právní 
důsledky neomluvené absence a byly nastaveny kontrolní mechanismy, aby se 
předešlo dalšímu nevhodnému chování.  Ve 2. pololetí se bohužel u některých žáků 
situace zopakovala, či dokonce prohloubila. Byly svolány výchovné komise za účasti 
vedení školy  a ve spolupráci s OSPODem Mor. Krumlov, Ivančice a SVP Šance MK se 
podařilo většinu problémů vyřešit. Některé z nich však již překročily rámec 
kompetencí školy a převzaly je příslušné orgány.  
 Také jsme se důsledně věnovali prevenci školního neúspěchu 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.  Nabízeli jsme individuální konzultace 
žákům, kterým nevyhovovala on-line výuka. Pokud měla rodina problém se 
zabezpečením techniky, škola nabízela možnost zapůjčení tabletů i notebooků. 
Většina žáků, která byla ohrožena školním neúspěchem, měla zároveň problém 
s neúčastí na on-line výuce či s nízkou práceschopností. Na konci školního roku 
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vycházela klasifikace žáků z příslušných doporučení MŠMT a po projednání na  
závěrečné pedagogické radě bude opakovat ročník jedna žákyně 1. ročníku, čtyři žáci 
7. ročníku, opravné zkoušky bude v srpnu konat jedna žákyně 6. ročníku a tři žáci 7. 
ročníku.   
 Velký nárůst neomluvených hodin a větší míra školního neprospěchu jako 
důsledek distanční výuky jsou hlavní  témata, na něž bychom se v příštím školním 
roce chtěli v rámci výchovného působení zaměřit a nastavit účinné mechanismy, díky 
kterým budeme do budoucna těmto situacím předcházet. 

 

4. Kariérové poradenství 
 

 V oblasti kariérového poradenství jsme byli v letošním školním roce značně 
limitováni přísnými opatřeními vlády, které nám znemožnily osobní návštěvu 
Veletrhu vzdělávání v Brně, Burzy škol v Ivančicích a také většiny dnů otevřených 
dveří na středních školách. Akce probíhaly prostřednictvím on-line videokonferencí a 
meetingů. V listopadu byla svolána on-line schůzka pro zákonné zástupce 
vycházejících žáků 9. ročníku a zájemců z řad 5. a 7. tříd, kteří vyslovili zájem o 
studium na víceletých gymnáziích.  Zde byli seznámeni s podmínkami přijímacího 
řízení dle platné legislativy. Rodiče byli  v průběhu roku informováni o změnách 
v termínech a podmínkách přijímacího řízení prostřednictvím elektronické žákovské 
knížky a on-line systému Bakaláři. V pololetí obdrželi žáci a jejich zákonní zástupci 
podrobné informace k 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 2020/2021 
 

Druh školy 
 

Gymnázium SOŠ SOU Umělecké 
školy 8 leté 6 leté 4 leté 

Počet přijatých 
žáků 

- 4 5 9     8 - 

 
Údaje o vycházejících žácích 
 

Třída Počet žáků 

5. - 

7. 4 

8. - 

9. 22 

II.Z - 

I.P  2 

Celkový počet 28 

Poznámka: Žáci I.P nepokračují v dalším studiu. 
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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 proběhlo šest výchovných  komisí  - jedna v 6. třídě, 
dvě v 7. třídě, jedna v 8. třídě a dvě v 9. třídě. Další negativní jevy řešili třídní učitelé 
s pomocí VP či ŠMP na úrovni pohovorů se zákonnými zástupci.  
 

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 
 

 

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

učitel a asistentka pedagoga, aby mohli se závěry šetření pracovat. 

 

 

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 2020/21 

Rozhodnutí ředitele (§ 165 

odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. 

Počet počet odvolání 

odklad pov. školní docházky 7 0 

přijetí k zákl. vzdělávání 25 0 

přestup žáka 22 0 

prominutí úplaty ve ŠD 0 0 

uvolnění z vyučování  5 0 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

16 

Hodnocení MPP 

              REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY v roce 2020 / 2021 
 

      datum Název realizuje počet tříd počet dětí 
 

      24.9. Dopravní výchova ZŠ Ivančická a Miroslav 2 28 
 

      Žáci si připomněli teoretické znalosti z dopravní výchovy. 
   Dopravní značky, dopravní situace, povinná výbava kola a cyklisty, dopravní předpisy. 

  

      

      9.10. Drakiáda ZŠ Ivančická 8 117 
 

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

      

      29.6. Nízkoprahový klub Coolna ZŠ Ivančická 1 14 
 

      Představení činnosti nízkoprahového klubu Coolna. Promítání preventivního filmu Na hory, beseda o zneužívání 
na 

 internetu. Šikana, kyberšikana, rizika prázdnin, volnočasové aktivity. 
   

      Ostatní naplánované preventivní akce (Krumlovské kolečko, 112 v ohrožení, preventivní programy společnosti 

Podané ruce, městské policie,...) neproběhly z důvodu zavedení distanční výuky. Třídnické hodiny a hodiny  

zaměřené na prevenci rizikového chování v jednotlivých třídách probíhaly v průběhu celého školního v gesci  

třídních učitelů klasicky ve třídách i při distanční výuce on-line. 
   

      

      

  
Zpracoval: Mgr. Marek Ostrovský 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

Datum Název akce Počet PP 

26. 8. Alternátor 2 

7. 9.  ČJ činnostně v 1. třídě 1 

25.9. Badatelsky orientovaná výuka přírodních věd na ZŠ 1 

1. 10. Kyberšikana a další rizikové jevy 1 

15.10. Legislativní změny ve školství 3 

12. 11. Výuka v Google Classroom 30 

16.11. Výuka v Google Classroom 30 

19.10. Kompas moderního učitele 1 

26.11. Bakaláři 2 

30.11. Interaktivní digitální nástroje ve výuce ČJl 1 

4. 12. Školské předpisy 2 

21.1. Webinář pro učitele AJ a  NJ 7 

27. 5.  Workshop center metodické podpory 1 

15.6.  Kyberšikana a další rizikové jevy na internetu 1 

 

 

 

Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2020/21 

Název určeno pro  hodin 

týdně 

vede 

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. I. stupeň 3 Mgr. Libor Kohoutek 
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Výroční zpráva ŠD při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 za školní rok 2020/ 2021 

Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních: 

 

1. oddělení  - Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka, Martina Bartošová 

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 2020/2021 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. 

Ve školním roce 2020/2021 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. Školní družina 

využívá veškeré vybavení základní školy, veškerá sportoviště, hřiště,  která jsou velmi dobře 

vybavena.. 

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. 
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PRŮBĚŽNÉ ČINNOSTI 

• 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 

 

Výroční zpráva byla vypracována dne 28. 6. 2021 

Ladislava Pospíšilová, vedoucí vychovatelka 

 

Anglický jazyk 2020/21 

V letošním školním roce 2020/2021 převládala výuka distanční. Bylo to období náročné jak 

pro žáky, tak pro vyučující. Myslíme si, že jsme to se ctí všichni zvládli. Výuka byla 

přizpůsobena této situaci a učivo probíráno a procvičováno převážně elektronickou formou, 

s důrazem na větší individuální přístup. Některé třídy byly pro větší efektivitu děleny na 

menší skupiny, mnozí žáci potřebovali osobní konzultace a obecně se žáci učili větší 

samostatnosti a lépe si organizovat čas na školní přípravu. Vzhledem k tomu, že již dříve jsme 

zaváděli prvky internetového vzdělávání a využívali jsme online materiály ve výuce 

anglického jazyka, byl pro žáky přechod na distanční výuku díky těmto zkušenostem efektivní 

a mnohem jednodušší. 

S ohledem na nepříznivou epidemiologickou situaci se neuskutečnily obvyklé doplňující 

aktivity jako divadelní představení, či výukové pobyty. Proběhla však opět Olympiáda 

v komunikaci v anglickém jazyce (tentokrát online formou). Zúčastnili jsme se distančně i 

okresního kola dne 15.3.2021, kde se Jakub Grásgruber (9.tř) umístil na pěkném 8. místě. 

I v letošním roce probíhalo rozšiřující studium anglického jazyka ve spolupráci s jazykovou 

školou Alrete, zakončené Cambridskými zkouškami. Jedná se o pokračující projekt 

financovaný městem Moravský Krumlov. Rozšiřujícího studia se účastnilo 44 žáků naší školy 

a 41 se zúčastnilo závěrečného testování ve čtyřech úrovních. 

     Úroveň Starters zvládlo letos všech 19 zúčastněných  a to s opravdu vynikajícími 

výsledky. Nejlépe si vedl Dominik Horák a Marek Pelikán, kteří dosáhli 96%. Za nimi hned 
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Jakub Šulc s 95 %. Přes 90 % se dostali také Alexandra Lambová, Klára Zelníčková, Pavel 

Horák a Alice Štolpová. 

     Úroveň Movers zvládlo všech 15 žáků a to opět s výbornými výsledky. Úžasných 99% 

dosáhli Markéta Holečková a Filip Kudrna. Přes 90 % se dostala také Anna Vejvalková a 

Agáta Chvátalová. 

     Úroveň A2 zvládla Ema Řeřuchová s 95 % a Oliver Vejvalka s 92 %, ale i ostatní podali 

vynikající výkon. 

     Úroveň B1, tedy maturitní úroveň, zvládli s perfektním výsledkem všichni tři zúčastnění a 

to Jakub Grausgruber , Jiří Smolík i Aneta Grausgruberová. 

 

Za roky rozšiřující angličtiny s lekcemi ALRETE je vidět u našich žáků velký posun. Tyto 

lekce se staly vyhledávanou a stabilní součástí jazykové výuky, podporující zájemce, kteří 

využívají této možnosti k prohloubení svých znalostí, dovedností a zvyšují si tak soustavně 

svou jazykovou úroveň.  

Mgr. Martina Bystrianská 

Cambridgské zkoušky  - Ve školním roce 2019/20 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. 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 

 

 

Rozšířená výuka anglického jazyka 

Kroužky angličtiny s ALRETE pokračovaly i přes nepříznivou situaci covidu také v tomto 

školním roce.  

Lekcí, kdy se žáci sešli s lektorkami osobně bylo velmi málo, ale všechny lekce, kdy nebylo 

možné se potkávat fyzicky, byly odučeny on-line. Nebylo to úplně ideální, ale popravdě 

některým dětem tento způsob výuky vyloženě vyhovoval. Celkově se online lekcí 

zúčastňovali téměř všichni žáci, což bylo příjemným překvapením. S pomocí rodičů a 

lektorek ALRETE vše dobře zvládli.  

     Lekce pro nejmenší byly zaměřeny nejvíce na porozumění, kdy lektor vyzýval děti, aby 

něco přinesly, ukázaly (něco malého, velkého, žlutého, kulatého…), aby udělaly požadovaný 

pokyn (zatleskej, zadupej, dřepni si, vyskoč, zamrkej …), aby namalovaly obraz dle zadání 

atd. Dále byla výuka zaměřena na poslech a zpěv písniček a krátká videa pro zlepšení 
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poslechu a porozumění. Samozřejmě děti pokračovaly v rozšiřování slovní zásoby a 

procvičování gramatiky a to většinou ve formě různých aktivit.  

     Starší děti pracovaly také s poslechovými cvičeními, zpracovávaly kvízy a sledovaly 

zajímavá videa. Nechyběla konverzace, ale zejména se všichni připravovali na závěrečné 

testování.  

     Testování se zúčastnilo celkem 41  žáků naší školy a to ve čtyřech úrovních.  

     Úroveň Starters zvládlo letos všech 19 zúčastněných  a to s opravdu vynikajícími 

výsledky. Nejlépe si vedl Dominik Horák a Marek Pelikán, kteří dosáhli 96%. Za nimi hned 

Jakub Šulc s 95 %. Přes 90 % se dostali také Alexandra Lambová, Klára Zelníčková, Pavel 

Horák a Alice Štolpová. 

     Úroveň Movers zvládlo všech 15 žáků a to opět s výbornými výsledky. Úžasných 99% 

dosáhli Markéta Holečková a Filip Kudrna. Přes 90 % se dostala také Anna Vejvalková a 

Agáta Chvátalová. 

Úroveň A2 krásně zvládla Ema Řeřuchová s 95 % a Oliver Vejvalka s 92 %, ale i ostatní 

podali krásný výkon. 

Úroveň B1, tedy maturitní úroveň, zvládli s perfektním výsledkem všichni tři zúčastnění a to 

Jakub Grausgruber , Jiří Smolík i Aneta Grausgruberová. 

Za roky angličtiny s lekcemi ALRETE je vidět u našich žáků velký posun a máme z toho 

upřímnou radost. 

Všem zúčastněným velmi gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v angličtině i v dalším 

školním roce. 

 

Bc. Petra Moos 

 

 

 

Žákovský parlament při ZŠ, Mor. Krumlov, Ivančická 218 

 

 

 Žákovský parlament měl v letošním školním roce velmi omezenou působnost 

v důsledku pandemické situace ve společnosti, a proto stanovené cíle mohl naplnit jen zčásti. 

 V září si žáci v 5.-9. třídách základní školy i základní školy praktické vybrali  při  

třídních volbách své zástupce. 17 zastupitelů si zvolilo svého předsedu a místopředsedu, kteří 

byli pověřeni jednáním s vedením školy.  

 Zastupitelé se letos sešli pouze na třech schůzkách. Přesto se podařilo zrealizovat 

jednu z naplánovaných akcí –  Vánoční počteníčko pro babičky a dědečky pro obyvatele 

Domu s pečovatelskou službou  v Moravském Krumlově. Každý senior obdržel malý dárek 

od žáků naší školy v podobě balíčku s vánočním přáním, školním časopisem Junior a 

průvodním dopisem.  

 Na závěrečném zasedání zastupitelé zhodnotili výhody a nevýhody distanční výuky, 

diskutovali o možných námětech na on-line výuku a předběžně naplánovali akce ŽP na příští 

školní rok. 

 O své činnosti žákovský parlament informoval prostřednictvím webových stránek 

školy, kde jsou zveřejněny zápisy z jednotlivých zasedání.  

 Žákovský  parlament je stále součástí celostátního projektu Škola pro demokracii 

organizovaného Centrem pro demokratické učení a vlastní certifikát pro školu s dobře 

fungujícím žákovským parlamentem. 

Mgr. Michaela Vejvalková 
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Školní časopis Junior 

 

 I ve školním roce 2020/2021 pokračoval časopis Junior ve své činnosti. Nadále 

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

úspěšné práce žáků a věnoval se aktuálním společenským tématům. 

 Časopis vycházel  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.  

 Poslední letošní číslo reflektovalo distanční výuku a vskutku netradiční školní rok. 

 

Mgr. Michaela Vejvalková 

Žákovská knihovna 
 

 Žákovská knihovna se letos dočkala velké změny. Místnost, ve které se nachází, byla 

vybavena novou podlahou, nábytkem, pojízdnou tabulí,  dalšími relaxačními  prvky i moderní 

audiotechnikou. Díky příspěvku SRPŠ jsme rozšířili nabídku  o další  atraktivní tituly. 

I v průběhu distanční výuky si žáci mohli přijít knihy vypůjčit prostřednictvím výdeje na 

vrátnici a počet výpůjček se tak vyšplhal až na číslo 280.  

 Hned po návratu dětí do školy knihovnu využívali učitelé 1. i 2. stupně především 

k realizaci čtenářských dílen, jež se staly součástí hodin českého jazyka a efektivní metodou 

rozvíjení čtenářské gramotnosti žáků. 

Mgr. Michaela Vejvalková 

 

 

Jeden svět na školách 

 

 V letošním školním roce  se naše škola již poněkolikáté zapojila do projektů 

organizace Člověk v tísni.  Ta již od roku 2001 přispívá k výchově zodpovědných mladých 

lidí, kteří otevřeně a kriticky přistupují k informacím, nejsou lhostejní a chtějí ovlivňovat dění 

kolem sebe. 

 V  rámci Příběhů bezpráví  se žáci 9. třídy seznámili s osudem Milady Horákové, 

prostřednictvím filmu pracovali se svými emocemi, naslouchali vzpomínkám pamětníků a 

snažili se rozpoznat prvky manipulativního jednání tehdejší komunistické propagandy.  

 Na tento projekt pak navázal program mediálního vzdělávání, kde se žáci 8. a 9. tříd za 

pomoci  Kovyho mediálního ringu učili pracovat s dezinformacemi, kterých se v poslední 

době nejen na internetu objevuje čím dál víc, a proto je vzdělávání v této oblasti naprosto 

klíčové a budeme je do výuky napříč všemi předměty pravidelně zařazovat. 

Mgr. Michaela Vejvalková 

 

 

Matematické soutěže 

LOGICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Začátkem října se žáci naší školy zúčastnili online nominačního kola Logické olympiády. 

Logická olympiáda je soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje 

samostatný a kreativní přístup, pořádaná Mensou České republiky. 
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V kategorii A (2. – 5. ročník ZŠ) se nejlépe umístil Jakub Šulc ze 4. B. Z 2 066 soutěžících 

v našem kraji skončil na 1 612. – 1 635. místě. Z celkového počtu 12 509 soutěžících dosáhl 

na 8 999. – 9 148. místo. 

 

V kategorii B (6. – 9. ročník ZŠ) nejlepšího výsledku dosáhla Jana Stodůlková ze 7. A třídy. 

Z 2 371 soutěžících v našem kraji skončila na 358. – 379. místě. Z celkového počtu 16 876 

soutěžících se umístila na 1 985. – 2 107. místě. 

Jana Dostálová 

 

 

 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Školní kolo Matematické olympiády mělo 1 úspěšného řešitele, Filipa Kudrnu z 6. A třídy, 

který postoupil do okresního kola 31. 3. 2021. Účastníci okresního kola doma 2 hodiny řešili 

distančně 3 příklady, řešení pak museli do určité doby odeslat. 

 

V okresním kole mohli soutěžící získat maximálně 18 bodů. Filip Kudrna se umístil na 1. 

místě s 15 body. 

Jana Dostálová 

 

PANGEA 

 

Letošního ročníku se zájemci (celkem 14 žáků) z 4. – 7. ročníku zúčastnili školního kola 

matematické soutěže Pangea online. 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 tomto ročníku 

byly matematické úlohy v duchu témat Věda a Výtvarné umění. 

 

Nejúspěšnější účastníci: 

Matěj Vlk ze 4.A se ve své kategorii umístil v rámci ČR na 387. (z 4 795 účastníků) a v rámci 

kraje na 81. místě. 

Filip Kudrna ze 6. A se ve své kategorii umístil v rámci ČR na 189. (z 4 997 účastníků) a 

v rámci kraje na 20. místě. 

Jiří Smolík ze 7. A se své kategorii umístil v rámci ČR na 313. (z 4 778 účastníků) a v rámci 

kraje na 30. místě. 

Jana Dostálová 

 

Prezentace školy na veřejnosti: 

 pravidelně připravujeme program na Vítání občánků města Moravský Krumlov  

      (děti + Květoslava Kotková) 

 

 

Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

Ve školním roce 2020/21 neproběhla ve škole inspekční činnost. 
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Základní údaje o hospodaření školy  za rok 2020 
 

  

Výnosy roku 2020  v Kč 

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a účelové dotace 22.828.418,00 

Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelových dotací 4.300.147,00 

Dotace Výzva č.22 -  Šablony 521.937,36 

Dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 16.572,15 

Dotace „Podpora výuky plavání v ZŠ“ 16.000,00 

Dotace „IROP“ neinvestiční výnosy 52.440,00 

Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD, stravné…) 800.622,78 

Výnosy z hospodářské činnosti 390.043,64 

Výnosy celkem  28.926.180,93 

    

Náklady roku 2020   

Náklady z dotací a prostředků od JMK  22.828.418,00 

Náklady provozní a z dotací od zřizovatele a vlastních výnosů 5.098.009,78 
Náklady z dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou“ 16.572,15 

Náklady z dotace „Podpora plavání v ZŠ“  16.000,00 

Náklady z dotací Výzva č.22 – Šablony 521.937,36 

Náklady „IROP“ neinvestiční náklady 55.200,00 

Náklady z hospodářské činnosti 394.630,29 

Náklady celkem  28.930.767,58 

    

Výsledek hospodaření celkem  -4.586,65 
 

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 

- projekt Podpora výuky plavání v ZŠ 

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

reg.č.„“CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018867“ 
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Zlepšování podmínek vzdělávání  

- V tomto školním roce jsme dokončili  modernizaci dvou učeben a internetového 

připojení v rámci dotace Moderní výuka a konektivita na ZŠ Ivančická, registrační 

číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011358. 

. 

 

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. 

Již sedmým rokem probíhá rozšířená výuku angličtiny ve spolupráci s Městem Moravský 

Krumlov, jazykovou školou ALRETE a Gymnáziem Moravský Krumlov. Ve školním roce  

2020/2021 jsme realizovali modernizaci dvou učeben a konektivitu z dotace Moderní výuka a 

konektivita na ZŠ Ivančická, registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011358. 

Chtěli bychom poděkovat Městu Moravský Krumlov za podporu a zajištění finančních 

prostředků na modernizaci naší školy. 

Ve školním roce 2020/2021 došlo k opětovnému uzavření škol vzhledem k epidemiologické 

situaci v našem státě. Celá škola byla uzavřena od 14. října 2020 a probíhala distanční výuka. 

Jelikož stejná situace nastala již v loňském školním roce, byli jsme na tento typ výuky lépe 

připraveni jak po technické, tak po metodické stránce. Částečně byla obnovena prezenční 

výuka  od 12.4.2021, kdy probíhala rotační výuka na 1. stupni, a od 10.5.2021 na 2. stupni. 

Od 17.5. 2021 byla obnovena prezenční výuky na 1. stupni a 24.5.2021 započala prezenční 

výuky na 1. i 2. stupni v plném rozsahu. 

Škola se snažila nabídnout žákům celou škálu možností se vzdělávat, aby byl dopad celé 

situace na naši nejmladší generaci co nejmenší. 

Učitelé využívali celou škálu moderních elektronických postupů: 

 meet.google.com 

 klasická mailová komunikace 
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 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 

 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. Dále 

škola nabízela formu individuálních konzultací, které byly hojně využívány k přípravě na 

přijímací zkoušky, k dovysvětlení učiva apod. Rodiče tak byli maximálně spokojeni.   

  

  

 

 

 

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/

