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Část  I. 
Charakteristika školy 

        Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je umístěna ve dvou asi 300 m od 
sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé budově žáci 5.– 9.třídy 
a vedení školy. Škola je úplná s  11 třídami  a  vzdělávalo se v ní v letošním školním roce 232  
žáků, které vyučovalo 17 pedagogů a 2 vychovatelky. Součástí školy jsou 2 oddělení školní 
družiny, která sídlí v budově druhého stupně a školní klub, který využívá prostory obou budov 
školy a školní hřiště.  Škola nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která 
je součástí mateřské školy.     
 
Statistické údaje

Název organizace : Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav  
Adresa:  Školní 396, Moravská Nová Ves, PSČ 691 55 
Identifikátor zařízení: 600 112 438 
Právní forma:  příspěvková organizace  IČO: 70872015 
Zřizovatel školy: Městys Moravská Nová Ves   
Ředitel školy:  Mgr. Hana Grossmannová 
Telefon: 519 342 205  
e-mail: zsmnves@seznam.cz 

 

sdružuje: základní škola kapacita 397 IZO: 102255466  
 školní družina kapacita 100 IZO: 118400274 
 školní klub kapacita 90 IZO: 118401084 
 

 
 

Školní rok 
2013/2014 

Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

 
Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 7 5 127 18,14 

2. stupeň 4 4 105 26,25 

Celkem 11 9 232 21,09 

 
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 34 
Rada školy zřízena dle §17a, odts.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO  

 
 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Škola pro život 364/2007 1.- 9. 

 
 

mailto:zsmnves@seznam.cz
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Školní družina 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

Celkem 2 60 
Fyzicky 2 

 

   Přepočteno 1,5 

 

 

Třída Počet dětí 

1. 24 

2. 10 

3. 19 

4. 7 

5. 0 

celkem 60 

 

Logopedická péče ŠD Vlasta Frýdková 

Dyslektický kroužek ŠD Jana Komosná 

 
Činnost probíhala podle celoročního plánu ŠD. Zaměřili jsme se na zlepšování komunikace a 
vztahů mezi dětmi. Využívali jsme dostupných pomůcek a prostory školy ( hřiště, zahrada ).                                                                                       
Na přelomu května a června vykonávala v obou odděleních praxi studentka SPgŠ Kroměříž.                               
Činnost byla ukončena příměstským táborem, pořádaným ve spolupráci s oddílem 
Brontosaurus.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

 

Školní klub 

 

ŠK počet kroužků ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 

celkem 8 69 7 

 
 

 

 

 

      

     
 
 
 
 

KROUŽEK VEDOUCÍ 

Anglický jazyk Mgr. I. Šestáková 

Rybářský Jan Hasil 

Výtvarný Mgr. I. Šestáková 

Zdravotnický Mgr. J. Komosná 

Gymnastický I. Salajková 

Atletický Bc. Pavel Šrámek 

Modelářský Jaroslav Čech 

Floorball Bc Lukáš Tymel 
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Během školního roku 2014/2015 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků, v nichž se 
žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, byly uskutečněny různé soutěže a 
sezónní akce.                                                                                                                                                   
Členové modelářského kroužku se zúčastnili modelářských soutěží.                                                       
Letos se opět mladí zdravotníci účastnili okresního kola zdravotnické soutěže. V kategorii 
mladších obsadili 3. místo.                                                                                                                          
Rybářský kroužek připravoval žáky opět jak po stránce teoretické (biologie ryb, znalost 
rybářského řádu), tak po stránce praktické (lov ryb). Členové se zúčastnili rybářských závodů 
v Mikulčicích.                                                                                                                                                     
Kroužek gymnastiky uspořádal závěrečnou akademii pro rodiče i pro žáky prvního stupně naší 
školy. Všechny děti byly odměněny nějakou drobností.                                                                       
Děti v atletickém kroužku využívaly nejen prostory tělocvičny, ale i oválu na našem školním 
dvoře.                                                                                                                                                                    
Floorbaloví hráči si zahráli vždy v prostorách místní sokolovny.                                                           
Naši malí výtvarníci se mohli pochlubit svými díly např. na výstavce pořádané při příležitosti 
Dnu lidových řemesel a na různých jiných výstavkách.                                                                              
V kroužcích mohou naše děti trávit volný čas způsobem, který je organizovaný zkušenými 
vedoucími.                                                                                                                                                   
Scházejí se pravidelně jednou za týden nebo jedenkrát za čtrnáct dnů. Učí se novým věcem, 
rozvíjí zde své znalosti, schopnosti a dovednosti.                                                                                              
Odměnou jim jsou úspěchy na soutěžích, účast na společenských a kulturních akcích. 
 
 

Část II. 
 Údaje o pracovnících školy 

 
 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických 
pracovníků 

20 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných 
 dle  z.č. 563/2004 Sb. 

19 95% 

 
2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2014/15 nastoupili na školu: 2 
  (Mgr. Lucie Zemánková, Mgr. Martina Poláčková) 

3.  Počet učitelů nekvalifikovaných, kteří ve školním roce 2014/15 nastoupili na školu: 1 (Zora 
Brančíková, která dokončuje vzdělání) 

4.  Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2014/15 odešli ze školy: 1(Mgr. 
Martina Poláčková) 

5.   Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 5 / 4,46 úvazku 
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2. Věkové složení učitelů 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

Do 35 let 1 5 

35-50 let 0 5 

Nad 50 let 1 7 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - 1 

Celkem 2 18 

 

 

3. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

 

Grossmannová Hana Školení vedoucích zaměstnanců v PO a BOZP 

Grossmannová Hana Funkční studium řídících pracovníků škol a školských zařízení 

Tichá Jana Humor v hodinách češtiny 

Zemánková Lucie Humor v hodinách češtiny 

Navrátil Vítězslav Aktivní učení matematiky - čísla známá a neznámá v praxi 

Poláčková Martina Aktivní učení matematiky - čísla známá a neznámá v praxi 

Bravencová Jana  Stavba a vývoj vesmíru 

Grossmannová Hana Stavba a vývoj vesmíru 

Láníčková Andrea Inventarizace, plný rozsah vedení účetnictví PO a změny v leg. 

Budišová Jana PPP - Dynamika problémového chování 

Ambrožová Karla Povinnosti vyplývající z chemické legislativy ve školství 

Budišová Jana Prevence kriminality 

Grossmannová Hana Změny právních předpisů ve školství od 1. 1. 2015 

Petrjanošová Soňa Instruktor lyžování - doškolovací kurz 

Ambrožová Karla Chov zvířat ve škole a za školou 

Grossmannová Hana Hospitace v praxi ředitele školy 

Grossmannová Hana Zkouška a přezkoušení dle vyhlášky ČUBP č. 50/78 Sb. 

Zemánková Lucie Jak učit slovíčka, slovní zásoba 

Brančíková Zora  Učíme se číst a psát genetickou metodou 

Šestáková Barbora Učíme se číst a psát genetickou metodou 

Grossmannová Hana Novela školského zákona a novela zákona o pedag.pracovnících 

Petrjanošová Soňa Testové úlohy při výuce ČJ a literatury na ZŠ 

Petrjanošová Soňa Výchovný poradce - legislativa, povinná dokumentace 

Tichá Jana  Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost 

Petrjanošová Soňa Co se skrývá v textu aneb Čtenářská gramotnost 

Láníčková Andrea Novinky v účetnictví PO v roce 2015 

Petrjanošová Soňa PPP - školení výchovných poradců 

Petrjanošová Soňa ČJ - rozbor souvětí, podmět, přísudek 

Bravencová Jana Školení systém INSPIS a ŠVP 

Ped. sbor Školení v systému INSPIS testování žáků 
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4. Romský asistent ve škole nepracoval. 

 
5. Pedagogický sbor :  

ŘŠ :              Mgr. Hana Grossmannová  
ZŘŠ a VP :    Mgr. Soňa Petrjanošová 
1.A    Mgr. Miroslava Jančálková 
1.B    Mgr. Vlastimila Matúšková 
2.tř.             Mgr. Jana Komosná 
3. A.   Mgr. Ivana Šestáková 
3. B.   Mgr. Vlasta Frýdková 
4. tř.    Zora Brančíková 
5. tř.   Mgr. Jana Budišová 

       
      6. tř.           Mgr. Karla Ambrožová 

7. tř.  Mgr. Vítězslav Navrátil 
8. tř.  Mgr. Jana Tichá 

      9. tř.           Mgr. Jana Bravencová  
          

                   
  Mgr. Martina Poláčková 
                   Mgr. Markéta Tučková 
              Mgr. Lucie Zemánková 
                  Bc. Pavel Šrámek 
                  Lenka  Helešicová, Barbora Šestáková, Andrea Láníčková   – asistent pedagoga 
 
ŠD :            Ivana  Salajková - vychovatelka 
  Lenka Helešicová - vychovatelka 
 

Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

1.Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 
vyznamenání 

Neprospělo 

1. 34 34  
2. 20 16  
3. 33 28  
4. 22 14  
5. 18 8  

Celkem za I.st. 127 100  

6. 
6. 

31 11 1 
7. 21 9  
8. 32 10  
9. 21 3  

Celkem za II.st. 105 33 1 

Celkem za školu 232 133 1 
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2.Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 3 1,29 

3 0 0 

 

       3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2014/15:  3    

 průměr na jednoho žáka: 0,01 

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 a 14):  

1 žákyně  5. ročníku 

 

3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 5 0 

soukromá gymnázia 0 0 

církevní gymnázia 0 0 

 
b) na SŠ zřizované krajem a církevní SŠ, které jsou ukončeny maturitní zkouškou, z devátých  
ročníků přijato:  

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 
  

0 2 0 3 8 8 21 

  
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odb.učiliště  

celkem 

0 0 0 0 0 0 0 

  
 
d) počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku: 
 

Počet žáků, kteří ukončili povinnou školní docházku a odešli ze školy 

                  v devátém ročníku                 v nižším ročníku  

21 1 
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Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

- 1. 4. 2015 – stížnost rodiče na zajištění BOZP a informovanost – stížnost v jednom 
bodě nedůvodná, ve druhém důvodná, učiněno opatření 

Veřejnosprávní kontrola – Městys Moravská Nová Ves 
- nebyla 

Oblastní inspektorát práce – kontrola nízkotlakých kotelen 
- 24. 4. 2015 – bez závad 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství – kontrola nad stavem BOZP 
- 10. 3. 2015 – závady: kapacita šaten a počet kmen. tříd 

Část V. 
Rozhodnutí ředitele 

Uvádí se přehledný výčet rozhodnutí ředitele dle §165 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. a počet 
odvolání proti tomuto rozhodnutí 
 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37 14 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, k 45 0 

 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/2016 : 25 

Individuální integrace 

Typ  Ročník Počet žáků 

Nadaná žákyně 
Autismus                          

5. 
                      3., 5. a 9. 

1 
   3 

Celkem - 4 

 
Ve  3.B byla asistentkou k žákovi s autismem Barbora Šestáková, v 5. třídě byla asistentkou 
k žákovi s autismem L. Helešicová. K žákovi s Aspergerovým syndromem v 9. třídě byla 
asistentkou Bc. A. Láníčková.     
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Část VI. 
Další údaje o škole  

 

Škola má jednu počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni. Učebna je 
vybavena počítačovou sítí s 25 pracovními stanicemi, síťovou ČB laserovou tiskárnou a místní 
barevnou tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet. 
Počítačová učebna se postupně obnovuje novými nebo repasovanými počítači. Na všech 
počítačích byl v tomto roce proveden upgrade na operační systém Win7 s kancelářským 
balíkem Office 2010. Počítače jsou využívány kromě výuky informatiky i při zpracování a 
podpoře jednotlivých školních akcí a tvorbě školního časopisu . 

V současné době je zasíťována celá škola, tím se podařilo dosáhnout pokrytí všech 
míst vysokorychlostním přístupem na Internet, první patro budovy č. 396 je i s přístupem přes 
wifi, sborovna budovy č. 4 také. 

Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace 
(dmSoftware) z  pracovních stanic v ředitelně, v kanceláři 1. stupně, ve sborovně 1. stupně a 
ve sborovně 2. stupně. Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a 
tvorbu vlastních výukových materiálů. 

Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, nyní obsahují hlavně 
informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků.  nyní obsahují hlavně 
informace o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků, bohatá je fotogalerie 
ze školních akcí.  

Na prvním stupni slouží ve třídách „hnízda“ (2 pracovní stanice s přístupem na 
internet) k bezproblémovému využívání podstatné většiny webových služeb současnosti. 
Zároveň jsou ve všech třídách 1. stupně k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou 
zejména používány elektronické učebnice a prezentace ve výuce. 

Na 2. stupni jsou k dispozici interaktivní tabule ve čtyřech kmenových třídách a po 
jedné v učebně fyziky a informatiky. Při práci s interaktivní tabulí učitelé používají vlastní 
prezentace vytvořené v rámci projektu „EU peníze školám“ nebo elektronické učebnice, 
případně videoukázky. Využívané jsou také materiály z placeného přístupu k Datakabinetu na 
internetu. 

V oblasti výuky ICT trvá zájem o volitelné předměty výpočetní techniky, povinná výuka 
se dle ŠVP uskutečňuje v 5. a 6. ročníku s dotací 1 hodiny týdně. Metodikem a koordinátorem  
ICT byla Mgr. Hana Grossmannová a Mgr. Vítězslav Navrátil 
 

Pracovní stanice PC – počet 
 

Počet skutečnost 

Počet žáků 232 

Počet pedagogických pracovníků 20 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 25 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách, studovnách, školních knihovnách, apod. 

15 

Pracovní stanice sloužící k přípravě pedagogického 
pracovníka na výuku a k jeho vzdělávání 

18 

Počet pracovních stanic celkem 58 
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Pracovní stanice – technické parametry 
 

Technické parametry stanic Počet 

Starší 5 let 9 

Novější – nevyhovuje standardu ICT 0 

Novější – vyhovuje standardu ICT 49 

 
 
Lokální počítačová síť (LAN) školy 
 

Lokální počítačová síť standard 
ICT 

skutečnost 

Počet přípojných míst  75 

Sdílení dat Ano A 

Sdílení prostředků Ano A 

Připojení do internetu Ano A 

Komunikace mezi uživateli Ano A 

   Bezpečnost dat Ano A 

Personifikovaný přístup k datům Ano N 

 
 
Připojení k internetu 
 

Služba Hodnota Skutečnost 

Rychlost 512/128 a 
1024/256 

15Mb 

Veřejné IP adresy ANO Ano 

Neomezený přístup na internet ANO Ano 

Oddělení VLAN (pedagog, žák) ANO Ano 

QoS (vzdálená správa) ANO Ano 

Filtrace obsahu ANO Ano 

Antispam ANO Ano 

Antivir ANO Ano 

 
Prezentační a grafická technika 

Technika skutečnost 

Datový projektor 13 

Interaktivní tabule 12 

Tiskárny  8 

Kopírovací stroj 5 

 
Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 

programové vybavení skutečnost 

Operační systém Win XP,Win7,Win8 

Antivirový program AVG, Esset 
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Textový editor Word 2010,2013 

Tabulkový editor Excell 2010,2013 

Editor prezentací PowerPoint.2010,2013 

Grafický editor - rastrová grafika MSpaint 

Grafický editor - vektorová grafika Zoner Calisto 5 

Webový prohlížeč IE 9 

Editor webových stránek PSPad 

Programy odborného zaměření Výukové- Terasoft, Nová 
škola, Fraus,  
dmSoftware - evidence 

 
Vzdělávání pedagogických pracovníků v ICT 

Typ vzdělávání skutečnost 

Z – Základní uživatelské znalosti 12 

P – Vzdělávání poučených uživatelů 3 

S – Specifické vzdělávání 1 

M - Vzdělávání ICT koordinátorů  1 

 
 Další ukazatele 

 skutečnost 

Diskový prostor na uložení dat pro žáky 100MB 

Uložení dat na přenosné médium (disketa, CD,…) ano 

Přístup pedagogů ke schránce elektronické pošty ano 

Prostor pro žáky a pedagogy na vystavení webové 
prezentace 

10MB 

Blokace přístupu ze školní sítě na www stránky a 
službu internetu, které škola určí 

ano 

Přístup k ICT z domova pro pedagogy ne 

Počet přípojných míst pro připojení stanice nebo 
notebooku v učebnách 

75 + wifi 

 
 
 
Práce jednotlivých komisí  a sdružení: 
 
Metodické sdružení  I. stupně ZŠ 

MS  1. st.  se  ve  školním  roce 2014/2015  sešlo šestkrát a projednalo: 
 
16.9.    - návrh  plánu  práce  MS 1. stupně 
             - tématické  plány  pro  jednotlivé  ročníky, STANDARDY 
             - plán  spolupráce s MŠ  Sluníčko a RK Brouček 
             - plán  spolupráce  se  ZŠ  Hrušky  a  ZŠ  Týnec 
             - spolupráce  s místní knihovnou  a  knihovnicí p. Bezchlebovou –  témata a termíny  
   besed  pro  jednotlivé  ročníky 
 



12 

 

7.10.   - organizační  zabezpečení  štafetového  běhu Boba  Zháňala  v Hruškách (výběr žáků,  
 zajištění  dopravy, dresy) 
            - příprava  společné  akce  škol (Hrušky, Týnec, M.N.Ves) dle  plánu  spolupráce-     
   sportovní  trojboj  
            - organizační  zabezpečení  a příprava  cvičení  v přírodě – 
            - 15.10., součástí  byla  cvičná  evakuace  žáků  školy 
            - problémoví  žáci na 1. stupni – chování  a  prospěch ( k 7.10.2014 – bez  problémů) 
            - příprava  Dne  otevřených  dveří  pro  seniory – 20.11.2014 
         
9.12.  - příprava  projektového  dne „ Vánoce  a  vánoční  zvyky“, předvánoční  zpívání  v obci  
 a  Zpívání  na  schodech 
            - problémoví  žáci v jednotlivých třídách, docházka  a   
            - omlouvání  nepřítomnosti  žáků a sjednocení  klasifikace  žáků 
            - organizační  zabezpečení  a  termín  turnaje  ve  vybíjené (13.1.2015) 
              
    3.2.  - přípravu  akcí  ve  2.pol. šk. roku  2014/2015 
             - informace  o  přípravě  zápisu  dětí  do  1.tř. – Še, Sal, Hel 
                                                                                                   
    22.4. - přípravu  na  Den Země (organizace p.uč. Ambrožová, termín  15.5.) 
             - objednávky  učebnic  na  šk.rok  2015/2016 
             - prospěch  a  chování  žáků 
             - Den  otevřených  dveří  v rámci  Dne  řemesel 1.5. - připravenost  tříd  pro  jednotlivé       
    výstavy 
 
     4.6.  - zajištění  pomůcek  pro  žáky  na  šk. rok  2015/2016 přes  velkoobchod SMERO 
               - organizační  zabezpečení  školního  vlastivědného  zájezdu pro  1.-4. roč. – Lednice 
               - klasifikace  žáků  za  druhé  pololetí 
                                                                            
 
Komise výchov 
 
Hodnocení komise výchov a sportovních aktivit za školní rok 2014/15 
Komise sestavila  plán do jednotlivých měsíců: 
 
 
 
Září: 

 Projednání plánu na školní rok 2014/15 

 Projednání plánu sportovních akcí na 1. pololetí 

 Projednání sportovního vybavení a potřeb do jednotlivých předmětů 

 Příprava sportovních akcí v rámci spolupráce ZŠ Hrušky a Týnec 
Prosinec: 

 Koordinace kritérií hodnocení z výchov na pololetí, zejména hodnocení žáků zdravotně 
oslabených a méně nadaných 

 Příprava plánu akcí a účast žáků na nich v 2. pololetí 

 Příprava školního kola ve šplhu 
Duben: 

 Příprava návrhu úprav klasifikačního řádu ve výchovách 
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 Koordinace účasti na Atletických přeborech Podluží 

 Informace o vedení hodiny TV s důrazem na hody a vrhy 
Červen: 

 Hodnocení účasti na sportovních akcích, výsledky a účast 

 Koordinace a vybavení sportovních potřeb, pomůcek do výuky ve výchovách 

 Klasifikace žáků ve výchovách 
 

 
Hodnocení sportovních aktivit školní rok 2014/15 
Žáci naší školy pravidelně sportují v hodinách TV, ale účastní se i turnajů a závodů v rámci 
okresu. Zejména žáci 1.stupně mnohdy svádějí boj o nominaci a účast na jednotlivých 
soutěžích. 
Září:  
Akropole Cross- Běh Rasticovým městem Morava v Mikulčích. Hana Petrjánošová z 2. třídy 
bronzová medaile, v kategorii mladší chlapci Eriku Zezulovi jen o 0,3s medaile unikla. V 
kategorii mladší přípravka dívky zvítězila Tereza Vrzalová a Petra Skalníková byla v těsném 
závěsu stříbrná. Milan Nedůchal – stříbrná medaile. 
Přespolní běh o Pohár řed. školy - Zúčastnili se ho od 1. do 3. třídy všichni žáci a od 4. třídy 
vždy šestičlenné družstvo(3 chlapci a 3 dívky). Nejlepší  byli vyhodnoceni a držiteli poháru se 
stali žáci 4. a 8. třídy.  
Okresní kolo přespolního běhu Břeclav- účast pětičlenných družstev 6-9. třídy, chlapci i dívky. 
Říjen: Běh Boba Zháněla Hrušky – žáci 2.- 5- třída, 4. místo 
 Olympijský víceboj žáci 1.- 9. třída 
Listopad: Trojboj Hrušky, Týnec, M.N.Ves  
Prosinec: Turnaj ve florbalu Lanžhot, mladší a starší žáci 
Leden: školní kolo ve šplhu, turnaj ve vybíjené -Týnec, M.N.Ves 
Březen: Okresní kolo ve šplhu Břeclav 
Duben: Olympijský víceboj – 1 .- 9. třída 
 
Čokoládová tretra Břeclav- 10 zástupců: Hana Petrjánošová-2.třída, Markéta Poláčková, 
Adéla Grunská, Petr Kuklík-3.třída, Petra Skalníková, Tereza Vrzalová, Vilém Beneš, Adam 
Abazaj- 4.třída, Milan Nedůchal a Petr Jakubíček- 5.třída. Nejúspěšnější Milan Nedůchal. 
Květen:  Atletické přebory Podluží:  
1. místo: Tereza Vrzalová (4.tř.) sprint, Tomáš Pavka (3.tř.) sprint, Sebastian Polach(1.tř.) 
míček, Michael Prušanský (6.tř.) míček, Veronika Kučerová (8.tř.) koule 
2. místo: Lukáš Nejdl (4.tř.) dálka, Tereza Vrzalová(4.tř.) dálka, Petra Skalníková (4.tř.) 600m, 
Milan Nedůchal (5.tř.) 600m, Barbora Kopková (8.tř.) 600m, Adéla Frýdková (9.tř.) 60m a 
600m, Domink Marek (9.tř.) 60m 
3.místo: Tereza Kňourková (1.tř.) míček, Adam Abazaj (4.tř.) míček, Petr Jakubíček (5.tř.) 
dálka, Kateřina Psotová (6.tř.) 60m, Nela Jančálková (8.tř.) 60m a koule, Michaela Janulíková 
(9.tř.) 60m, Dominik Marek (9.tř.) koule, Nick Sebastiao (9.tř.) 600m 
Červen: Stříbrná plaketa za účast v republikové soutěži Česko sportuje, předání Sportovního 
vysvědčení žákům, kteří splnili všech 8 disciplin. Cílem bylo zapojit co největší počet žáků 
v hodinách TV. 
         Mgr. Jana Budišová 
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Předmětová komise přírodovědných předmětů 
 
Komise průběžně sledovala plnění plánu stanoveného na začátku škol. roku, zejména časové 
rozvržení učiva a zpracování tematických plánů do jednotlivých předmětů, zařazování 
projektů, uskutečnění plánovaných exkurzí a výukových pořadů, přípravu žáků na olympiády 
a soutěže.  
Komise pracovala a scházela se podle plánu:  
 
Září 2014  
- školní vzdělávací program – plán práce na školní rok 2014 / 2015  
- časové rozvržení učiva a zpracování tematických plánů – zapracovat učební plány do 
jednotlivých předmětů, mezipředmětové vztahy – projekty  
- navrhnout rozvržení laboratorních prací  
- individuální plány – spolupráce s výchovnou poradkyní  
- projednat časové zařazení velkých kontrolních prací žáků  
- využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce. 
 

Listopad 2014  
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. 
schůzky  
- individuální plány – kontrola, příp. doplnění  
- školní vzdělávací program – průběžné plnění plánu  
- nadaní žáci a jejich zapojení do olympiád a soutěží – rozvržení tak, aby žáci nebyli v kolizi ve 
více předmětech  
 
Leden 2015 
-pololetní kontrolní práce 
-pololetní uzavření klasifikace, 
-plnění individuálních plánů 
-dokončení příkladů na MO – školní kolo 
 
Duben 2015 
- čtvrtletní kontrolní práce M  
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. 
schůzky  
- připravit návrh na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic  
- zápis – výsledky jednotlivých soutěží a účast v okres. kolech  
- školní vzdělávací program – průběžné plnění 
 
Červen 2015  
- závěrečné kontrolní práce, hodnocení soutěží a výsledků testování SCIO  
- uzavření individuálních plánů – spolupráce s výchovnou poradkyní  
- školní vzdělávací program – závěrečné zhodnocení časového splnění temat. plánů  
 
Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích:  
 

Matematický klokan - mezinárodní soutěž: 
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kategorie Cvrček (2. a 3. třída) – Denis Zezula 2. tř a David Hřebačka 3. A - 68 bodů  
kategorie Klokánek (4. a 5. třída) – Monika Míčková 5. třída - 104 bodů  
kategorie Benjamín (6. a 7. třída) – Šárka Nešporová 7. třída - 68 bodů  
kategorie Kadet (8. a 9. třída) – Klára Ostratická  8. třída -  53 bodů  
 
Olympiády - umístění v okresních kolech:  
 
-biologická:  kat D:  Viktorie Hromková  - 7. místo  
 
                       kat C:   Ostratická Klára - 8. místo  
                                       Netopilíková Kristýna - 10. místo 
   
- matematická: 5. třída: Monika Míčková -2. místo 
                             6. třída: Filipovič Pavel -14. místo 
                                           Psotová Kateřina -20.  místo 
                             8. třída: Ostratická Klára - 12. místo, Ostratický Jakub - 13. místo 
 
-Pythagoriáda: 5. třída: Monika Míčková - 2. místo  
                            8. třída: Jakub Ostratický - 21. místo 
 
-Zlatý list - kategorie 4.- 6.třída  krajské kolo  1.místo -M.Míčková, I. Havlíková,P.Filipovič, P.  
        Štach, N.Hřebačková, K.Horčičková – postup do národního kola – 14.místo  
                    Kategorie 7.- 9.třída – krajské kolo 6.místo – T.Hrnčiarová, K. Ivanová,    
        D.Hřebačka,  K. Ostratická, J. Ostratický, K. Netopilíková 
 
Na škole také proběhlo v tomto školním roce testování žáků firmou SCIO v 9. ,7. a 5. ročníku 
v matematice (OSP, český jazyk a anglický jazyk) 
Proběhlo také testování žáků 9.třídy ČŠI z fyziky, chemie, biologie a zeměpisu. 
 
Celoškolní projekt Den Země -1. stupeň 15.5.2015 
                                                     2. stupeň 1.6.2015 „Jak přežít….“ 
 
Exkurze a výukové pořady, které žáci v rámci výuky absolvovali:  
Indonésie – multimediální pořad kino Břeclav  
Planetárium Brno – 5. roč.(Přír.) 
Výukové programy pro 1.- 4.třídu – lektoři  VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou program 
Housenka a její kabátek, pobytová znamení. 
Výukové programy v terénu pro : 
 5.-7. třída – lektoři VIS Bílé Karpaty program „Poušť a řeka“ 
             8. třída – příběh řeky Moravy – sjezd řeky na raftech 
             9. třída – Moravský Kras 
 Exkurze do úpravny vody a čističky odpadních vod v Moravské Nové Vsi – 8.třída chemie 
 Výstava drobných hospodářských zvířat v Břeclavi – 6.-7. třída 
 
Hodnocení komise  jazyků a společenských věd za školní rok 2014/15 
 
Září: 

 Projednání plánu na školní rok 2014/15 
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 Projednání plánu časového rozvržení učiva a úprava tematických plánů 

 Projednání rozvržení slohových prací, diktátů, povinné četby, projektů 

 Příprava individuálních plánů u žáků s poruchami učení a dys 
Prosinec: 

 Koordinace kritérií hodnocení žáků problémových a neprospívajících 

 Příprava plánu zapojení žáků do olympiád a soutěží 

 Příprava školního kola olympiády JČ 

 Pololetní kontrolní práce a prověrky v jazycích a spol. vědách 

 Beseda v knihovně v Břeclavi 
Duben: 

 Návrh na doplnění učebních pomůcek a nákupu učebnic 

 Informace o výsledcích jednotlivých soutěží a olympiád 

 Besedy v místní knihovně, příprava seznamu povinné četby 

 Návštěva divadla žáků 8. a 9.tř. v Brně 
Červen: 

 Hodnocení účasti na soutěžích, projektech a výsledky testování SCIO 

 Koordinace a uzavření individuálních plánů 

 Klasifikace žáků v jazycích a spol. vědách,  slabí a neprospívající žáci 
 
 
                                                                              Zpracovala Mgr. Soňa Petrjanošová 

 
 
Zpráva  EVVO  2014/ 2015 
Ekologický seznamovací pobyt pro žáky 6. třídy s lektory VIS Bílé Karpaty v Nové Lhotě. 
Krajská výstava Českého svazu chovatelů v Břeclavi – návštěva žáků 7. třídy v rámci 
vyučování o hospodářských zvířatech. 
 
Již tradičně škola pořádala podzimní a jarní sběr papíru, který opět vyhodnotila. Uvádí se, že 
50 kilogramů starého papíru po recyklaci nahradí jeden vzrostlý strom.  
Nejlepší sběrači papíru: 
Stanislav Poláček (9. třída) +  Markéta Poláčková (3. A):  celkem 3 tuny papíru, Veronika 
Zugárková (420 kg) 1.A,  Bibiana Benešová (206 kg) 2. tř., Vilém Beneš (200 kg) 4. tř., David 
Dubec (187 kg) 8. tř., Kristýna Netopilíková (128 kg) 3. A 
Výtěžek v hodnotě 19 305,- Kč  byl použit na adopci zvířete v ZOO Hodonín – tamarín pinčí a 
na výukové programy žáků školy. 
Exkurze do úpravny vody a čističky odpadních vod -  žáci 8. třídy 
Výukové programy pro 1. stupeň - lektoři  VIS Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou 
Výukové programy v terénu pro žáky 5. - 7. třídy - lektoři VIS Bílé Karpaty program  „Poušť a 
řeka“,  8.třída – meandry řeky Moravy - sjezd řeky na raftech, 9.třída - Moravský Kras 
Den Země pro 1. stupeň 15.5. 2015, za pomoci žáků 8. – 9. třídy u jezer „Štěrkovna“, žáci  
                                       3 - 5.třídy ze ZŠ Moravská Nová Ves a Hrušky. 
Naukové soutěže – biologická olympiáda kategorie C, D – školní a okresní kola. 
Krajské kolo soutěže  „Zlatý list“ v Ekocentru Dúbrava v Hodoníně: žáci 5.- 6.. třídy a 7.-
8.třídy. 
Národní kolo soutěže „Zlatý list“ v Náměšti nad Oslavou. 
Podzimní sázení stromků „Třídní strom“ v areálu školy - žáci 6.- 9. třídy. 
Výstava 1. května den otevřených dveří - školní zvířátka, od žáků školy a místních chovatelů. 
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Adopce zvířete v ZOO Hodonín - rodinka tamarína pinčího. 
Den Země pro 2. stupeň s tématem „ Jak přežít….“ 
       
 
Spolupráce  se  ZŠ  Hrušky  a  ZŠ  Týnec   
 
Pro  školní  rok  2014/2015  byl  opět  vypracován  plán  spolupráce  mezi  ZŠ  Mor. Nová  Ves, 
ZŠ  Týnec a  ZŠ Hrušky. 
Z naplánovaných  akcí  se  uskutečnily  tyto: 
8.10.  - Běh  Boba  Zháňala  v Hruškách 
19.11.-   Sportovní  trojboj - zúčastnili se žáci 4. a 5.tříd a měřili síly ve skoku dalekém z místa, 
přeskocích přes švihadlo a sedu-lehu. Letos se nás sešlo víc jak 80 žáků a po dvou hodinách 
zápolení jsme mohli vyhlásit vítěze v kategorii chlapci a dívky pátých a čtvrtých tříd. Na závěr 
jsme vyhodnotili na 1. místě Terezu Vrzalovou a Adama Abazaje ze 4. třídy, Viktorii Hüblovou 
a Filipa Šedivého z 5. třídy, na 2. místě Františka Tichého, Přemysla Špéru a Kristýnu 
Dubcovou ze 4. třídy, Adélu Šimkovou a Erika Slatinského z Hrušek za páťáky. Bronzové příčky 
obsadili Lukáš Nejdl, Iva Bučková, Monika Míčková a Lukáš Havlík z Hrušek. 
 13.1. – Vybíjená ( byla  přesunuta  z prosince)  
 13.4. -  Soutěž  ve  zpěvu  a  recitaci  pro  žáky  4.-5.tříd, zúčastnily  se   
              všechny tři školy.  
 1.5. – Výtvarná  výstava v rámci Dne  řemesel 
 15.5. – Den Země – pro  žáky 3.- 5.tříd – za  účasti  ZŠ  Mor. Nová Ves  a ZŠ  Hrušky 
 
 Z  časových  důvodů  se  neuskutečnil  atletický  čtyřboj  a  pro    velkou  nemocnost  žáků  se  
neuskutečnila  soutěž  ve  šplhu.                                                                                                                                                                                                                           
                                                                  
                  
 
Spolupráce ZŠ, MŠ a rodinného klubu Brouček. 
 
 Plán spolupráce byl vypracován za přítomnosti zástupců všech institucí.  
 Zdařilou akcí – novinkou, bylo Listování s Lukášem Hejlíkem, kde se děti měly možnost  
zábavnou formou seznámit s knihou.  
Proběhl zápis do 1.třídy kterého se zúčastnily paní učiteky MŠ, žáci MŠ navštívili při tradičním 
fašaňkovém průvodu naši školu. 
 Opět mezi oblíbené a hojně navštěvované akce patřil karneval. Další akcí byl také Den dětí, 
na kterém se podíleli fotbalisté, hasiči, paní učitelky ze základní školy, maminky dětí 
z Broučku, aj.. 
Na závěr školního roku se budoucí prvňáčci přišli podívat do školy s aktovkami do první třídy, 
kde navštívili současné žáky 1. tříd a také měli možnost se setkat s budoucí paní učitelkou.  
Paní učitelka budoucích prvňáčků a paní ředitelka se zúčastnily v MŠ  vyřazování předškoláků 
a pasování na budoucí prvňáčky. 
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Kulturní  a jiné akce: 
 

měsíc Název akce třída 

IX. Exkurze Praha 9. 

IX. Exkurze Úřad práce 9. 

X. Veletrh vzdělávání 9. 

X. Anthropos Brno 6. 

X. Bible a my všichni 

X. MK Břeclav - pohádky 5. 

XI. Program pro seniory 5. 

XI. Den otevřených dveří pro seniory všichni 

XI. Návštěva městyse 3. 

XI. Etické dílny 5. 

XI. MK Břeclav – Příběh A. Frankové 9. 

XI. MK Břeclav - Pověsti 8. 

XI. Exkurze Mor. ústředna 1. stupeň 

XII. Etické dílny 6., 8. 

XII. Taneční projekt Actiwity Břeclav všichni 

XII. Výstava betlémů 5. 

XII. Vánoční zpívání v obci 4. 

XII. Vánoční zpívání na schodech 4. 

XII. Divadelní představení Brno 9. 

XII. Vánoční zvyky projekt. den 1.stupeň 

XII. Návštěva místní knihovny 6. 

I. Návštěva místní knihovny 8. 

I. Body human – výstava Brno 8. 

I. Návštěva místní knihovny 5. 

II. Školní ples 8.,  9. 

II. Dětský karneval všichni 

II. Divadelní představení - Nebojsa 1. stupeň 

II. Listování s...Hejlík všichni 

II. Bruslení stadion Hodonín všichni 

II. Planetárium Brno 5. 

III. Návštěva místní knihovny 8. 

III. Lyžařský kurz 7., 8. 

III. Nemocnice Břeclav - transf. 8. 

III. Noc s Andersenem 5. 

III. Výchovný koncert všichni 

IV. Žesťový koncert všichni 

IV. MR mažoretek všichni 

IV. Soutěž v recitaci a zpěvu 4., 5. 

IV. Galerie výtvar. umění 5. 

IV.  Láska ano, děti ještě ne 9. 

V. Den lidových řemesel všichni 

V. Taneční vystoupení N.C.O.D 2. stupeň 
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V. Africana  všichni 

VI. Divadelní představení Malý princ 8., 9. 

VI. Exkurze Vídeň  8 a 9. 

VI. Výlet Permonium 6. 

VI. Výlet Moravský kras 9. 

VI. Výlet Brno – Laser game 7. 

VI. Pernštejni – histor. skupina 2. stupeň 

 
    

ŠŠkkoollsskkáá  rraaddaa  aa  jjeejjíí  ččiinnnnoosstt  

Školská rada se ve školním roce 2014/2015 sešla 2x. 
Pracovala ve složení: 
Mgr. Jana Bravencová  
Mgr. Jana Komosná  
Ivana Salajková, od ledna 2015  Mgr. Jana Budišová 
Eva Greeová  
Milan Valihrach  
Mgr. Bc. Marek Košut  
Ing. Zdeňka Ondráková  
Mgr.Hana Janulíková  
Monika Kurcová  
 
Na první schůzce dne 2. 10. 2014: 
projednala a schválila:  

1. doplnění školního řádu o dodatek z Minimálního preventivního   
            programu (socioklima ve třídách, rozbor a řešení různých situací ve třídách a ve       
            škole) 

2. výroční zprávu školy za školní rok 2013/2014 
Projednala přestavbu školní družiny.                    
 
Na druhé schůzce konané dne 28. 1. 2015 
bylo hlavním tématem dovolení člena školské rady – paní Ivu Salajkovou nahradila paní Mgr. 
Jana Budišová. 
Dále školská rada projednávala postup úprav prostor školy – sklepa na šatny a bytu na školní 
družinu. Informace podával starosta obce Mgr., Bc. Marek Košut.                    
         Jana Bravencová 
 

Část VII. 
Poradenské služby v základní škole 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

a) počty 

 fyzický 
počet 

kvalifikace, 
specializace 

dosažené vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium VP vysokoškolské 

školní metodik prevence 1 Studium MP vysokoškolské 
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b) věková struktura 

 do 35 let 35 – 50 let 50 let – důch. věk 

Výchovný poradce   1 

Školní metodik prevence  1  

 

c) další  

    Ve školním roce 2014/ 15 bylo odesláno do pedagogicko – psychologické poradny na 
vyšetření a kontrolní vyšetření z prvního stupně 18 dětí, z druhého stupně na kontrolní 
vyšetření bylo odesláno 16 žáků. Většina dětí vyšetření absolvovala. Na vyšetření chodí žáci 
nejen pro výukové, ale také pro kázeňské problémy.  
     V tomto školním roce jsme měli tři integrované žáky – ve třetí třídě autista, v páté třídě 
autista a v deváté žák se specifickými poruchami učení, kterému byl diagnostikován 
Aspergrův syndrom. Všichni tři mají sestavený individuální plán, podle kterého jednotliví 
vyučující s nimi prcují. Ve všech třídách pracují s autisty asistentky.  Po konzultaci s rodiči byla 
nadané žákyni v páté třídě věnována individuální péče. 
     Povinnou školní docházku ukončilo 21 žáků z deváté třídy, 1 žák z 8. třídy, 5 žáků z 5. tř. 
odešlo na gymnázia do Břeclavi a do Hodonína, 4 žáci odchází do sportovních tříd.                
Všichni žáci 9. třídy budou pokračovat ve studiu na vyšším stupni: 
            5 žáků na gymnáziích z  5. třídy  
          14 žáků na středních odborných školách (OA, SPŠ,…) 
           7 žáků na středních odborných učilištích 
           1 žák z 8.    tř. se dostal na SOU 
 
    Většina žáků byla přijata v prvním kole, ale někdy na obor, který neměli na prvním místě, 
proto využili možnosti podat další přihlášku. 
    Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání.  
    Při škole pracoval 1 dyslektický kroužek na 1. stupni, kam docházelo celkem 17 žáků.  
    Řešili jsme 3 případy dlouhodobé omluvené nepřítomnosti (ze zdravotních důvodů).  
    Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na 
mimořádných schůzkách.  Devětkrát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků, 
s některými opakovaně, řešila se i vážná porušení školního řádu, omlouvání časté 
nepřítomnosti. 
 
       Žáci 9. třídy absolvovali prohlídku veletrhu dalšího vzdělávání v Břeclavi i v Hodoníně 
v rámci volby povolání a besedy na Okresním úřadu práce v Břeclavi.  Pro volbu povolání jsme 
zakoupili počítačové programy. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. Vycházející žáci se 
také zúčastnili soudního přelíčení na Okresním soudě v Břeclavi. 
       Ve všech třídách se uskutečnil vrstevnický program pro utváření zdravého třídního 
kolektivu a příjemného klimatu ve třídách, aby se předcházelo v rámci prevence vzniku 
šikany. V některých kolektivech pracovala psycholožka Mgr. Milena Mikulková. Ve  čtvrté a 
sedmé třídě proběhl vrstevnický program pod vedením spec. pedagoga  z OPP Břeclav Mgr. 
Heleny  Adamusové, která nabídla spolupráci i pomoc rodičům na svolaných třídních 
schůzkách. 
                                                                                Mgr. Soňa Petrjanošová, výchovná poradkyně 
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Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování  
 
Primární prevence na naší škole je zpracována v Minimálním programu prevence na daný 
školní rok, zahrnuje aktivity a cíle nejen krátkodobé-na daný školní rok, ale i střednědobé a 
dlouhodobé na roky nadcházející. Minimální preventivní program ZŠ Moravská Nová Ves 
vychází z platné legislativy, kterou je zejména Národní strategie primární prevence rizikového 
chování dětí a mládeže na období 2013-2018, Metodického doporučení k primární prevenci 
rizikového chování u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních (č.j.: 
21291/2010-28), Metodický pokyn ministra školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a 
řešení šikanování mezi žáky škol a školských zařízeních (č.j.: 22294 /2013-1). 
Hlavní cílovou skupinou jsou zejména žáci. Našim dlouhodobým cílem je vytvářet žákům ve 
třídách takové podmínky, aby se vzájemně poznali, naučili se komunikovat a dokázali 
respektovat základní pravidla, na jejichž tvorbě se sami podílejí. Nácvik sebehodnocení a 
sebereflexe, práce s odlišnostmi a upevňování návyků zdravého životního stylu je součástí 
celoroční činnosti v jednotlivých ročnících. K těmto cílům směřovaly také aktivity, které 
shrnuji níže. MPP však není zaměřen pouze na žáky, nedílnou součástí jsou pedagogové a 
rodiče. Kdy zejména vzájemná a úzká spolupráce, informovanost a otevřené, přátelské 
prostředí školy napomáhá k dosažení stanovených cílů. Také velmi úzká spolupráce, zájem a 
vytváření podmínek ze strany vedení školy se odráží v naplňování stanoveného a zvládání 
krizových situací, ale zejména v jejich předcházení – tedy v primární prevenci. Podpora nejen 
osobní, ale i finanční umožňuje úzkou spolupráci s odborníky v oblasti prevence a možnosti 
nabídnutí kvalitního zázemí pro naplňování cílů MPP. Rezervy máme ještě v práci třídních 
učitelů s kolektivem třídy v rámci pravidelných třídnických hodin. 
Aktivity pro žáky v rámci prevence: 
 
Září: 

- utváření kolektivů, tvorba třídních pravidel 
- adaptační pobyt - 6. třída  
- Program primární prevence 8. třída- rizikové chování na železnici 

 
Říjen: 

- Dotazníkové šetření Klima třídy – Socioklima 4. - 8. třída 
- Práce s odlišnosti, minimalizace nepřijímání jedinců, kamarádství mezi námi – 6.třída-

Mgr.Mikulková 
 
Listopad: 

- Etické dílny- Buďme kamarádi-2.třída, Jak se stát dobrým kamarádem-3.třída 
- Jak správně využívat PC a televizi - 4. a 5. třída 
- Co dělat se svým vzhledem-5.třída 
- Moc slova - 6. třída 

 
Prosinec: 

- Socioklima - Vztahy ve třídě - 4. třída Mgr. Mikulková 
- Etické dílny - Pohoda, klídek, tabáček - 6.řída 
- Kdo jsem, Přátelé- 8. třída 

 
Leden:  

- Klima třídy a vztahy, vrstevnický program - 7. třída-Mgr. Adamusová 
Březen: 
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- Klima třídy a vztahy, vrstevnický program - 4. třída- Mgr. Adamusová 
- Dobrý chodec, Dobrý cyklista- 5. Třída 

Duben: 
- Cigaretka Retka - 1. Stupeň 
- Dotazníkové šetření- Drogy a jiné návykové látky - 6., 7. třída 

Červen:  
- Právní vědomí – Okresní soud Břeclav – 9. třída 

V rámci nespecifické prevence pracovali žáci v zájmových útvarech, které nabízí škola, 
kroužcích a zájmových oddílech, dle zájmu žáků. Počty řešení projevů rizikového chování: viz 
záznam deník ŠMP, dotazník okresního MP. Mohu konstatovat, že jsme nezaznamenali na 
naší škole žádný projev rizikového chování v oblasti návykových látek, v jiných oblastech vždy 
byly jednotlivé případy řešeny ve spolupráci vedení školy, VP, TU, ŠMP, zákonný zástupce. 
 
        Mgr. Jana Budišová, ŠMP 
 

Část VIII. 

 
Závěr 

Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl rozpracován do jednotlivých 
měsíců. V plánu byly vytýčeny 4 hlavní úkoly školy: 

1. Kvalita výuky českého jazyka – postupné zdokonalování techniky učení - čtení 
s porozuměním, sloh 

2. Sjednocení v požadavcích – hodnocení výchovy a vzdělání podle platné verze ŠŘ 
3. Snaha motivovat žáky, usilovat o kladné hodnocení 
4. Zdokonalovat se v práci s integrovanými žáky a tvorbě IPŽ 

Navíc byly zpracovány následující plány: 

 Spolupráce s ZŠ Týnec a Hrušky 

 Spolupráce s MŠ Moravská Nová Ves 

 Spolupráce s občanským sdružením Brouček Moravská Nová Ves 

Škola pokračovala ve výuce podle nového vlastního učebního programu nazvaném 
„ŠKOLA  PRO  ŽIVOT“.  Vyučovalo se podle něj ve všech ročních.  V tomto školním roce jsme 
zahájili kompletní revizi stávajícího ŠVP. Paní učitelky a pan učitel zkontrolovali všechny 
výstupy a učivo. Doplnili změny. Pracovali se ŠVP tak, aby jej bylo možno vložit do portálu 
připraveného českou školní inspekcí.  

Ve ŠD byla otevřena dvě oddělení družiny.  

K lepší spolupráci s rodiči a žáky dále pracovaly dva poradní orgány ředitelky. Rada 
rodičů, kde jsou zástupci z řad rodičů žáků všech tříd, a Rada žáků (školní parlament), kde 
jsou zástupci žáků 4. – 9. třídy, které se scházely pravidelně 1x za měsíc. 

Pro lepší informovanost rodičů jsme od 2. pololetí zavedli elektronickou žákovskou, 
která se osvědčila u většiny rodičů. 

Proběhlo výběrové testování ČŠI žáků 9. tříd v přírodovědném a společenskovědním 
přehledu(tj. F, Ch, Z, D, Ov). Z grafů je patrné, že naši žáci patřili k lepšímu průměru 
zúčastněných. 
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Výsledky v přírodovědném přehledu: 

 

 

Výsledky ve společenskovědním přehledu: 

 

Firmou SCIO byly testovány 3., 5., 7. a 9. třídy z těchto oblastí: Čj, Ma, cizí jazyk a OSP 
(obecné studijní předpoklady). Ve 3. tř  JČ průměrné výsledky, M slabší průměr, v AJ lepší 
průměr. V 5. třídě v M podprůměrné JČ průměrné, v 7. třídě JČ výborné, M také výborné. V 9. 
ročníku byly výsledky podprůměrné z JČ i M, výsledky korespondují s OSP a odpovídají 
průměru i výsledkům žáků ve škole, tedy přiměřené.  
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Výsledky z anglického jazyka: 

Velmi dobré výsledky dosahují žáci 7. třídy, žáci 9. třídy dosáhli velmi slabé výsledky. 

 

 

 

 

 

Během celého školního roku pokračovalo vybavování pomůckami, nábytkem, 
počítačovou technikou. Pokračovalo se v projektech: 

 „Mléko do škol“; projekt na 2. stupni zajišťovala paní Synková, na 1.stupni B. 
Šestáková 

 „Ovoce do škol“; projekt na 1. stupni zajišťovala ved. učitelka I. Šestáková 

 „Ideální třída“ pro příznivé klima ve třídách 

 Elektronické učebnice 

 Byla dokončena přestavba škol. bytu na družinu 

 Oprava umělého povrchu hřiště 

 Vybavení kabinetu přírodopisu 3D modely orgánů 

 Výměna podlahy na chodbě a renovace v PC učebně 

 Renovace dveří na 2. stupni ZŠ 

 Vybavení nové třídy (2. stupeň) 

 Oprava schodiště na 1. stupni 

 Zakoupení interaktivních dataprojektorů do páté a sedmé třídy 

 Opravy a výmalby tříd, renovace parket v tělocvičně 
  

Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, lyžařský kurz, plavání pro žáky 2. a 3. 
třídy a kvalifikaci na Mistrovství republiky v mažoretkovém sportu. Úspěšné byly i akce typu 
Den otevřených dveří na podzim pro seniory a v květnu při Dni řemesel.  

Škola podala v závěru škol. roku žádost o projekt výzvy č. 56, který byl schválen a bude 
realizován do konce roku 2015. 
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Pokračování v projektu „Ideální třída“, ve kterém se realizuje hlavně společný týdenní 
pobyt žáků 6. tříd za účelem vzájemného seznámení žáků z Mor. Nové Vsi s novými žáky 
z Hrušek a Týnce hlavně s cílem předcházet negativním jevům v nově utvářeném kolektivu, 
ale také i v dalších třídách.  S žáky i rodiči pracuje speciální pedagožka. 

O prázdninách jsme uspořádali ve spolupráci s Brontosaurem „ Příměstský tábor“ pro 
děti prvního stupně, o který byl opět velký zájem. 

Školní rok byl ukončen slavnostním vyřazením absolventů školy v obřadní síni Městyse 
Moravská Nová Ves.   

 

Mgr. Hana Grossmannová 

                 ředitelka 
       

 

V  Moravské Nové Vsi  dne  1.  září 2015 

Projednáno se všemi pracovníky školy:  1.  září 2015 

Schváleno ve  školské radě:  8. října 2015 

            
 


