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Základní údaje o škole 

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

Ivančická 218, 672 01 Moravský Krumlov 

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: Vítězslav Stix 

Místopředseda: Mgr. Sabina Doubková 

Členové: Mgr. Zdeněk Juránek, Ing. Andrea Stejskalová, Ing. Jana Floriánová, Ing. Petra 

Bednářová, Ing. Kamil Dřevojan, 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. 2021: 

 Počet žáků celkem dívky 

celkem běžné třídy 225 108 

z toho I. stupeň 129 58 

speciální třídy 22 7 

z toho první stupeň 14 5 

škola celkem 247 115 

mailto:zsivancicka@zsivancicka.cz


 

6 

 

Počet tříd k 30. 9. 2021:  

druh  počet 

běžné třídy 12 

speciální třídy 3 

 

Školní družina k 31. 10. 2021 

Počet oddělení ŠD Počet zapsaných žáků Počet vychovatelů 

fyz./přepoč. 

4 100 5/2,5 

 

Školní jídelna 

Počet strávníků k 31. 10. 2021 

Žáci školní pracovníci ostatní 

217 43 58 

 

Počet zaměstnanců k 31. 10. 2021  

fyzické osoby 5 

přepočtení na plně zaměstnané 5 

 

Rámcový popis personálního zabezpečení školy 

 

Údaje o pracovnících školy: 

 fyzický přepočtený 

Celkový počet pedagogických 

pracovníků 

34 29,0 

z toho odborně a pedagogicky 

způsobilých 

32 28,4 

Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2021/22 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů, kteří v průběhu šk. roku 2021/22 odešli ze školy: 1 

Čerpání rodičovské dovolené: 2 

Nepedagogičtí pracovníci, kteří odešli v průběhu školního roku 2021/22 ze školy: 1 
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Věkové složení pedagogických pracovníků k 30. 9. 2021 

 

Věk muži ženy 

do 35 let 0 7 

35 – 50 let 1 12 

nad 50 let 2 12 

pracující důchodce 

nepobírající důchod 

0 0 

pracující důchodce pobírající 

důchod 

0 0 

CELKEM 3 31 

 

 

Zápis k povinné školní docházce 

 

počet zapisovaných žáků 27 

počet zapsaných žáků 22 

počet žádostí o odklad 5 

 

Stručné vyhodnocení naplňování školního vzdělávacího programu 

Ve školním roce 2021/2022 pracovala naše škola podle vlastního ŠVP s názvem Škola pro 

život. Na začátku školního roku byla provedena pedagogická diagnostika, aby byla zjištěna 

úroveň vědomostí u našich žáků vzhledem k výuce během Covidu. Vyučující nabídli žákům 

ohroženým školním neúspěchem možnost doučování. Během školního roku jsme redukovali 

očekávané výstupy a učivo podle pokynů NPI ČR. Jednalo se výstupy založené na 

encyklopedických znalostech, vyžadující pouze dílčí znalosti a dovednosti, příliš obtížné pro 

všechny žáky, nepřiměřené věku a životním zkušenostem žáků a výstupy duplicitní. Školní 

vzdělávací program jsme současně rozšiřovali o výuku informatiky, jejímž cílem je posílení a 

kvalitativní změna tohoto předmětu, a anglického jazyka, neboť škola se chce zaměřit od 

příštího roku na rozšířenou výuku jazyků. Výuka probíhala v souladu s ŠVP Škola pro život a 

stanovené cíle se nám dařilo plnit. 
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Údaje o výsledcích vzdělávání žáků 
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Ve školním roce 2021-2022 bylo pro 8 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 7 2,8 

3 2 0,8 

Celkový počet neomluvených hodin na škole: 347 

 

Hodnocení výsledků výchovného působení 

 

Výchovná opatření udělena žákům a hodnocení chování ve školním roce 2021 – 2022 

napomenutí TU 49 

důtka TU 16 

pochvala TU 78 

důtka ŘŠ 7 

pochvala ŘŠ 4 

 

 

Hodnocení činnosti školního poradenského pracoviště 

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 

šestým  rokem. Všichni pracovníci ŠPP splňují kvalifikační předpoklady a mají ukončeno  

specializační studium. 

 Pracovníci  ŠPP si mezi sebou rozdělili jednotlivé kompetence: 
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- 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 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami upravují následující normativně 

právní akty: 

zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon); 

zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících; 

vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a 

žáků nadaných (platná od 1.9. 2016). 

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

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

s končící platností doporučení ŠPZ byli odesláni  na kontrolní vyšetření do 

jednotlivých center. V průběhu roku se databáze pravidelně aktualizovala a byla 

k dispozici všem vyučujícím.  

Ve školním roce 2021/2022 bylo na škole evidováno 50 žáků 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 

z českého jazyka a matematiky. 

 

Počet žáků navštěvující předměty speciálně pedagogické péče a pedagogické intervence: 

SPP  5 skupin             20 žáků 

PI 1 skupina 4 žáci 
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2. Péče o žáky nadané a talentované 

 

 I nadále se intenzivně věnujeme vyhledávání a podpoře nadaných žáků. V říjnu 

byli vytipováni tři nadaní žáci a odesláni k vyšetření do PPP Znojmo. Vzhledem 

k velkému vytížení poradny nebyli do konce školního roku vyšetřeni. 

 V letošním školním roce jsme se zapojili do projektu Fakulty sociálních studií 

Masarykovy univerzity v Brně podporovaného z krajského projektu Podpora 

vzdělávání nadaných žáků v Jihomoravském kraji a JCMM. Rodiče žáků 4. a 5. tříd 

mohli využít bezplatného otestování svých dětí a získat velmi cenné informace pro 

jejich další rozvoj. Děti byly testovány pomocí speciálně vytvořených zábavných 

počítačových her, které jsou součástí diagnostického systému INVENIO využívajícího 

standardizované psychologické metody. U dětí bylo sledováno logické myšlení – 

kvantitativní i induktivní usuzování, efektivita učení – asociační paměť.  Na základě 

testování byli vygenerováni čtyři nadaní žáci, u kterých se budeme snažit nadání 

nadále rozvíjet a podporovat. 

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

byla pořádána školní kola oborových olympiád – Matematické olympiády, 

Pythagoriády, Logické olympiády, Olympiády v českém i anglickém jazyce, 

Dějepisné olympiády, Přírodovědné olympiády a Zeměpisné  olympiády. Zaznamenali 

jsme úspěchy v okresních kolech a jeden žák  postoupil do kola krajského. 

 Talentovaní žáci školy mohli využívat nabídky zájmových útvarů 

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

Mor. Krumlov. 

 

 

3. Problémy se školní docházkou a školním neprospěchem 

  

 Ve školním roce 2021/2022 byla zaznamenána v 1. pololetí u jedné žákyně   

9. ročníku opakovaná neomluvená absence v celkovém součtu 130 neomluvených 

hodin. Jelikož se jedná o recidivující chování, věc jsme předali příslušnému odboru 

sociálně – právní ochrany dětí a žákyně je v současné době pod dohledem kurátora. 

Pedagogická rada uložila žákyni snížený stupeň z chování. Ve 2. pololetí již u této 

žákyně k neomluvené absenci nedošlo. Další neomluvená absence se objevila u 

žákyně 7. ročníku v počtu 26 neomluvených hodin v 1. pololetí, také v tomto případě 

škola splnila svou oznamovací povinnost a vše nahlásila příslušnému odboru, opět byl 

uložen snížený stupeň z chování.  U této žákyně bohužel došlo k recidivě – ve 2. 

pololetí dosáhla 191 neomluvených hodin a věc byla předána příslušným orgánům, 

proběhly případové konference na městském úřadě a další řešení  není v kompetenci 

školy.  V obou případech byli rodiče upozorněni na možné právní důsledky 

neomluvené absence a byly nastaveny kontrolní mechanismy, aby se situace už 

neopakovala. Ve druhém  případě však neúspěšně.  

 Na základě 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 platného klasifikačního řádu školy, na 

jehož základě neprospěla jedna žákyně v 1. ročníku, která byla hodnocena slovně a 

neprospěch řešíme v součinnosti s PPP, dále neprospěla žákyně ve třídě I.P, bude 
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opakovat ročník. Na 2. stupni neprospěl na konci roku jeden žák 8. ročníku a jedna 

žákyně 9. ročníku ve více než třech předmětech, oba splnili devět let povinné školní 

docházky a byli přijati k vyššímu vzdělávání.   

 V letošním školním roce se počet žáků se školním neprospěchem snížil. Jednou 

z příčin může být také nabídka doučování ohrožených žáků napříč všemi předměty, 

které bylo podpořeno finančně MŠMT ČR a hojně využíváno žáky 1. i 2. stupně. 

 

4. Kariérové poradenství 

 

 V oblasti kariérového poradenství jsme pokračovali v tradičních a osvědčených 

akcích, které mohou pomoci žákům s jejich profesní orientací. Vzhledem k pokračující 

nepříznivé pandemické situaci byly zrušeny tradiční burzy škol, proto jsme využívali 

především osobní návštěvy středoškolských náborářů v naší škole za dodržení všech 

bezpečnostních a hygienických opatření nařízených v souvislosti s šířením nemoci 

Covid-19.  

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

zájemce o studium na víceletých gymnáziích, zde byli informováni o podmínkách 

přijímacího řízení dle platné legislativy. V pololetí obdrželi žáci a jejich zákonní 

zástupci podrobné informace o vyplňování a podávání přihlášek na SŠ a v řádném 

termínu obdrželi zápisové lístky.  

 Kromě jedné žákyně ( ta byla přijata v kole druhém ) byli v 1. kole přijímacího 

řízení přijati ke střednímu vzdělávání všichni vycházející žáci. Na víceletá gymnázia 

se hlásili tři žáci 5. ročníku – dva byli neúspěšní a pět žáků 7. ročníku – všichni uspěli 

a byli přijati na šestileté studium. 

 

Údaje o přijímacím řízení ve školním roce 2021/2022 

 

Druh školy 

 

Gymnázium SOŠ 

Maturitní 

obor 

SOŠ 

Učební 

obor 

Umělecké 

školy 8 leté 6 leté 4 leté 

Počet přijatých 

žáků 
1 5 4 4     13 0 

 

Údaje o vycházejících žácích 

 

Třída Počet žáků 

5. 1 

7. 6 

8. 1 

9. 16 

II.Z 3 

Celkový počet 27 

 

 

4. Prevence negativních jevů a rizikového chování 

 

Prevence rizikového chování spadá do kompetence metodika prevence – viz zpráva 

MP.  Při řešení závadového chování u žáků úzce spolupracovalo školní poradenské 

pracoviště s vedením školy a třídními učiteli.  

Během letošního školního roku proběhly pět výchovných komisí   - ve  
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2. třídě,  4. třídě, 6. třídě, 8. třídě a 9. třídě, tři případové konference vyvolané 

OSPODem v Moravském Krumlově. 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. Další mapování 

vzájemných vztahů proběhlo ve 2.A z podnětu zákonného zástupce a třídní učitelky. 

Jelikož se v této třídě problémy opakují od počátku docházky, oslovili jsme k šetření 

pracovníky SVP Šance Moravský Krumlov.  S výsledky šetření byli seznámeni rodiče 

na speciální třídní schůzce. V obou případech bylo konstatováno, že vzájemné vztahy 

dětí jsou v pořádku a jedná se o zdravé třídní klima. 

 

 

5. Metodická podpora ostatním pedagogům 
 

  Na intranetu školy byla vytvořena databáze potřebné dokumentace k

 evidenci  žáků s SVP a manuály pro vytváření IVP a PLPP. Na poradách byli 

 pedagogové pravidelně informováni o nové legislativě a dalších poznatcích v oblasti 

 výchovného poradenství. V případě potřeby byla pedagogům poskytována 

 výchovným poradcem metodická podpora ve všech oblastech výchovného 

 poradenství. 

Mgr. Michaela Vejvalková 

 

Rozhodnutí ředitele na školní rok 2021/22 

Rozhodnutí ředitele (§ 165 

odst. 2 zákona č. 561/2004 

Sb. 

Počet počet odvolání 

odklad pov. školní docházky 5 0 

přijetí k zákl. vzdělávání 22 0 

přestup žáka 9 0 

prominutí úplaty ve ŠD 0 0 

uvolnění z vyučování  7 0 
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Hodnocení MPP 

              REALIZOVANÉ PREVENTIVNÍ PROGRAMY v roce 2021 / 2022 

 

      

 

název realizuje počet tříd počet dětí 

 

      24.9. Beseda mluvčí policie ČR Besip 1 26 

 

      Beseda mluvčí policie ČR na téma rizikového chování dětí. 

   Žáci měli mnoho dotazů a beseda se jim velmi líbila. 

   

      

      30.9. a 2.6. Dopravní výchova Besip 1 21 

 

      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. 

  

      

      1.11. Beseda s velitelem MěP MěP Mor. Krumlov 3 50 

 

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

nebezpečí internetu. Děti beseda moc bavila a měly spoustu dotazů v závěrečné diskuzi. 

 

      

      22.11.a 2.12. Preventivní programy Sdružení Podané ruce 5 80 

 

      Preventivní programy zaměřené na základy bezpečí na internetu, sociální sítě a hry a na problematiku 

 závislostí všeho druhu. Programy byly zajímavé a motivující a v této době velmi prospěšné. 

 

      

      29.11. Preventivní programy E-bezpečí 4 47 

 
      Preventivní programy o bezpečném používání internetu a sociálních sítí. Kyberšikana, kybergrooming, 

 kyberstalking. Správné chování na internetu, předcházení nebezpečné komunikace ne síti. 

 
      
6.12. Mapování třídních vztahů ZŠ Ivančická 1 21 

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

      

      
20.1. a 10.2. Národní park přichází do škol NP Podyjí 4 73 

 
      Návštěva zástupců NP Podyjí ve škole a seznámení s NP. Program zaměřen na biotopy NP, na ochranu  

přírody a správné chování při pohybu a pobytu v přírodě. 

   

      8.2. Výukový program 112 DDM M. Krumlov 8 137 

 

      Výukový program zaměřený na chování při krizových a mimořádných situacích, základy první pomoci. 
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Skvělá organizace a přizpůsobení věkovým kategoriím žáků. 

   

      

      29.3. Dopravní výchova DDM M. Krumlov 3 45 

 

      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. 

   

      

      19.4. Krumlovské kolečko - základní kolo DDM M. Krumlov 11 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. 

 

      

      

      22.4. Krumlovské kolečko - finále DDM M. Krumlov   30 

 

      Finálové kolo Krumlovského kolečka na náměstí T.G.M. v M. Krumlově. 

   30 nejlepších žáků ze školního kola navíc absolvuje i jízdu městem pod kontrolou Policie ČR. 

 Žáky to baví, jsou soutěživí, což dokládá to, že se akce účastní i  v odpoledních hodinách. 

 

      

      8.6. Školy přicházejí do NP NP Podyjí 2 47 

 

      Návštěva žáků v NP, infocentrum NP, procházka v NP. Navazující beseda o ochraně přírody - biotopy NP. 

      

      27.6. Hasík HZS M. Krumlov 2 31 

 

      Preventivní program hasičského záchranného sboru. Beseda s hasiči, návštěva hasičské zbrojnice. 

 Proti požární prevence, každoroční velmi oblíbená akce. 

   

      

      

  

 Mgr. Marek Ostrovský 

  

  

       metodik prevence 
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Další vzdělávání pedagogických pracovníků 

 

Název akce Počet PP 

AV media –interaktivní tabule 2 

SNB2-práce s IAT (seminář pro mírně pokročilé) 13 

Diagnostika předškoláka 2 

Základy zdravého pohybu v TV 1 

Zdravotník zotavovacích akcí 1 

SPC Ibsenova - seminář 1 

Doškolovací kurz pro instruktory lyžování 1 

Cesta správného nastavení hlasu 6 

Rodiče ve škole 1 

Nové pojetí výuky ITC 1 

Revize RVP-ZV 2 

Rozvoj informatického myšlení žáků II. stupně – 1. 1 

Kurz k nové informatice 1 

Testování nadaných žáků 1 

Rozvoj informatického myšlení žáků II. stupně - 2 1 

Efektivní formy výuky matematiky 1 

Výuka informatiky na I. stupni 1 

Spolupráce učitele a asistenta pedagoga 1 

Spokojený učitel, inspirující učitel 1 

Oblastní metodický kabinet přírodovědného vzdělávání 1 

Šance pro nadané děti – dvojí výjimečnost 1 

Slovinský školský systém 4 
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Aktivity školy a její prezentace na veřejnosti 

Nepovinné předměty a kroužky ve školním roce 2021/22 

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 

 

Prezentace školy na veřejnosti: 

 pravidelně připravujeme program na Vítání občánků města Moravský Krumlov  

 Školní akademie 

 40. výročí školy – den otevřených dveří 

 

Výroční zpráva ŠD při ZŠ Moravský Krumlov, Ivančická 218 za školní rok 2021/22 

                                    

Školní družina pracovala ve čtyřech odděleních: 

1. oddělení  - Ladislava Pospíšilová, Tereza Horáčková 

2. oddělení  - Eva Ostrovská 

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

4. oddělení – Martina Bartošová 

 

Počet zapsaných žáků: 97 

Provoz školní družiny: 

6.00 – 7.40 hod.  

11.40 – 16.00 hod. 

Ve školním roce 2021/2022 bylo do školní družiny přihlášeno 97 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 2021/2022 jsme pracovali dle ŠVP pro zájmové vzdělávání a podle vypracovaných 

měsíčních a týdenních plánů. Výchovný a vzdělávací program se zaměřuje především na poznávání a 
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rozvíjení vztahu k přírodě, lidem, zvířatům. Nedílnou součástí týdenních projektů jsou výtvarné práce 

na daná témata a pohybové aktivity. 

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.  

 

OSLAVA DNE DĚTÍ 

První červnový den oslavily děti z prvního stupně, 1. Z a 1. P v atriu školy Den dětí. Paní 

vychovatelky a paní učitelky připravily 12 zábavných soutěží. Na stanovištích skvěle pomáhali žáci 9. 

třídy. Děti si samy vybraly, kde chtějí soutěžit a za získané penízky nakupovaly v obchůdku, ve 

kterém si mohly vybírat ze spousty krásných odměn.  Vydařené oslavě Dne dětí přálo i počasí. 

Všechny zajímavé soutěže si děti velmi užily a všichni odcházeli spokojeni a s úsměvem na tváři. 

Anglický jazyk 

I v letošním roce pokračovala spolupráce s jazykovou školou Alrete na základě společného 

projektu Gymnázia Moravský Krumlov a naší školy financovaného městem Moravský 

Krumlov na podporu rozšířené výuky anglického jazyka.  

Žáci 2. stupně se v tomto roce opět zúčastnili školního kola Olympiády v anglickém jazyce a 

žákyně Agáta Šlapanská (7.tř) postoupila do okresního kola v kategorii IA. 

Ve výuce jazyků využíváme nejen interaktivní tabule, ale i jazykovou učebnu s digitální 

platformou Smart class, jenž nabízí využití digitálních materiálů a nadstavbové jazykové 

aktivity, které jsou pro žáky motivující. Audiovizuální technika umožňuje efektivnější 

zapojení všech žáků do výuky jazyka.  

Díky kvalitní technice multimediální jazykové učebny jsme se také zapojili do aktivity e-

lerningového programu  e-Twinning, kdy žáci 5. až 8. tříd rozvíjeli své komunikační 

dovednosti pomocí videohovorů. Navázali jsme spolupráci se školami českými, ale i se 

školou ve Francii a Slovinsku. Tato online spolupráce bude začátkem příštího školního roku 

pokračovat studijně poznávacím výjezdem 30 žáků do Francie. Použití jazyka v praxi je 

přínosné pro rozvoj řečových dovedností a jistě přispěje k dalšímu zvýšení úrovně jazykových 

schopností žáků.  

                                                                                                            Mgr. Martina Bystrianská 
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Žákovský parlament 

 Ve školním roce 2021/2022 žákovský parlament pokračoval ve své činnosti. Byli zvoleni noví 

zástupci jednotlivých tříd a také nové vedení.  

 Zastupitelé  se scházeli dvakrát 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 2021/2022: 

 

Sbírka na Ukrajinu 

 Na pátek  4. 3. 2022 vyhlásil Žákovský parlament ZŠ MK Ivančická ve spolupráci se 

sdružením rodičů a přátel školy sbírku na pomoc lidem zasaženým válkou na Ukrajině. Během první 

vyučovací hodiny se žáci  9. třídy vydali po škole a vybrali neuvěřitelnou částku 30 135 Kč.  Peníze 

byly prostřednictvím rodičovského sdružení poukázány na účet organizace Člověk v tísni.  

 

Týden v cizích zemích 

 Od roku 2015 probíhá každé jaro  ( s výjimkou covidové pandemie ) celoškolní projekt 

multikulturní výchovy Týden v cizích zemích.  Tento projekt vzešel z iniciativy dětí a propojuje 

všechny části školy – 1. stupeň, 2. stupeň, školní družinu i školní jídelnu. Každý rok je vybráno pět 

zemí, jejichž patrony se stávají starší žáci a pro své mladší spolužáky si nachystají výukový program, 

soutěže, ochutnávky tradičních jídel a další překvapení.  Třídy mezi sebou soutěží nejen ve znalostech, 

ale také soupeří, kdo se nejlépe vybarví v národních barvách a kostýmech dané země. Ve školní 

jídelně jsou k obědu podávány typické pokrmy vybraných států. V letošním školním roce jsme 

navštívili Kubu, Madagaskar, Nizozemsko, Norsko a Thajsko. Součástí projektu byla také soutěž o 

nové logo. S výsledky našeho snažení se může veřejnost seznámit v bohaté fotogalerii na webových 

stránkách školy, prostřednictvím časopisu Junior a v místních médiích. 

 Příprava Týdne v cizích zemích stojí spoustu lidí nemalé úsilí. Díky této  akci mají učitelé  

jedinečnou příležitost vidět své žáky v úplně jiném světle, poznat, jak spolupracují, jak jsou kreativní, 

pozorovat schopnosti, které by při běžné výuce neměli šanci objevit. Třídní učitel má možnost 

pracovat na utváření zdravého klimatu třídního kolektivu. A samozřejmě posilování 

mezipředmětových vztahů a propojování učiva je jedním ze základních pilířů moderního vyučování. 

Týden v cizích zemích tak posiluje u žáků kompetence tolik potřebné v současném  multikulturním 

světě, jehož jsme nedílnou součástí. 

 
Den naruby 

 1.6. 2022 si v rámci oslav Dne dětí žáci a učitelé na  2. stupni  vyměnili své role – děti učily a 

učitelé se učili, možná i trochu zlobili. Atmosféra v hodinách byla skvělá, i když někdy trošku 

bouřlivější, všichni si  užili opačné role a žáci  pochopili, že učit opravdu není jen o sezení za 

katedrou, odříkávání nové látky a zkoušení, ale hlavně o přípravě, získání respektu a umění zaujmout.  

Tato akce měla za cíl podívat se na výuku jinýma očima - z pozice žáka a učitele - a snad pomohla tyto 

dva světy, u kterých to někdy vypadá, že stojí nesmiřitelně proti sobě, alespoň trošku sblížit.  

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 žáky metodám kritického myšlení. 

Knihovna se nachází v krásných nových prostorech a je velmi kvalitně vybavena. Disponuje 

rozsáhlým fondem – více než 1500 titulů – a stále se daří nabídku rozšiřovat.         

 Michaela Vejvalková – správce knihovny 

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 roce se jednalo o speciály ke 40. výročí školy a projektu Týden  v cizích zemích. 

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.  Celý archiv tohoto periodika byl 

zpřístupněn veřejnosti na Dni otevřených dveří. Časopis je také využíván k výuce mediální výchovy, 

která je součástí učiva českého jazyka a literatury na 2. stupni základní školy. Na jeho vydávání mají 

možnost participovat děti napříč všemi ročníky, a tak se v něm mohou projevit žáci výtvarně i literárně 

nadaní. Řada z nich si následně zvolila studium na uměleckých školách, a tak jednoznačně školní 

časopis Junior napomáhá připravit žáky k profesnímu, osobnímu i občanskému uplatnění, což je jeden 

z výchovně-vzdělávacích cílů pedagogické činnosti. 

 

Mgr. Michaela Vejvalková  - koordinátor školního časopisu 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 

 

Školní kolo Matematické olympiády mělo 1 úspěšného řešitele, Filipa Kudrnu z 7. A třídy, 

který postoupil do okresního kola 12. 4. 2022. Účastníci okresního kola 2 hodiny řešili  

příklady. 

 

V okresním kole mohli soutěžící získat maximálně 18 bodů. Filip Kudrna se umístil na 4. 

místě s 4 body. 

 

 

Jana Dostálová 

 

 

 

 

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 umístila Markéta Holečková ze 4. A. Z 2 178 

soutěžících v našem kraji skončil na 785. – 806. místě. Z celkového počtu 13 728 soutěžících 

dosáhla na 4 667. – 4 666. místo. 

 

V kategorii B (6. – 9. ročník ZŠ) nejlepšího výsledku dosáhl Filip Kudrna ze 7. A třídy.  

Z 2 846 soutěžících v našem kraji skončil na 484. – 509. místě. Z celkového počtu 21 091 

soutěžících se umístil na 2 738. – 2 891. místě. 

 

Jana Dostálová 

 

 

 

PANGEA 

 

Letošního ročníku se zájemci (celkem 14 žáků) z 4. – 7. ročníku zúčastnili v únoru 2022 

školního kola v 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. Pro ročník 2021 / 

2022 organizátoři zvolili témata Cestovatelské objevy (námořnictví) a Hry. Každoročně se 

patrony soutěže stávají slavné osobnosti, v tomto ročníku je patronem Petr Horký (režisér a 

polárník) a Richard Konkolski (mořeplavec). 

 

Nejúspěšnější účastníci: 

4. ročník: Filip Řezníček – 21 bodů 

5. ročník: Kristýna Tichá – 23 bodů 

6. ročník: Kryštof Šlapanský – 13 bodů 

7. ročník: Agáta Šlapanská – 21 bodů 

 

Jana Dostálová 

 

PYTHAGORIÁDA 

 

Školního kola Pythagoriády 2. 11. 2021 se zúčastnilo celkem 44 žáků ze 7. – 9. třídy.  

Filip Kudrna ze 7. A postoupil do okresního kola, ve kterém 7. 12. 2021 se ziskem 11 bodů 

zvítězil. 

 

 

 

Jana Dostálová 
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Výsledky inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí: 

Ve školním roce 2021/22 neproběhla ve škole inspekční činnost. 
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Základní údaje o hospodaření školy  za rok 2021 

 

  

Výnosy roku 2021  v Kč 

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK a účelové dotace 26.425.571,00 

Dotace na provoz od zřizovatele, včetně účelových dotací 4.401.888,80 

Dotace Výzva č.22 -  Šablony 251.715,02 

Dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou“ 18.550,35 

Dotace „IROP“ neinvestiční výnosy 94.633,76 

Výnosy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, popl. ŠD, stravné…) 1.311.917,79 

Výnosy z hospodářské činnosti 566.814,14 

Výnosy celkem  33.071.090,86 

    

Náklady roku 2021   

Náklady z dotací a prostředků od JMK  26.425.571,00 

Náklady provozní a z dotací od zřizovatele a vlastních výnosů 5.688.661,86 

Náklady z dotace „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým 

chudobou“ 18.550,35 

Náklady z dotací Výzva č.22 – Šablony 251.715,02 

Náklady „IROP“ neinvestiční náklady 119.778,49 

Náklady z hospodářské činnosti 522.835,34 

Náklady celkem  33.027.112,06 

    

Výsledek hospodaření celkem  43.978,80 

 

 Mgr. Lenka Hodaňová, ředitelka školy 

 

 


