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Část  I. 
Charakteristika školy 

        Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace je umístěna ve dvou asi  
300 m od sebe vzdálených budovách. V jedné sídlí žáci prvního stupně, ve druhé budově žáci     
4 . -  9. tříd a vedení školy. Škola je úplná se  13 třídami a vzdělávalo se v ní v letošním školním 
roce 266 žáků, které vyučovalo 19 pedagogů, 2 vychovatelky a 3 asistentky pedagoga. 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. Žáci se stravují ve školní jídelně, která je 
součástí mateřské školy nacházející se v blízkosti 2. stupně.     
 
Statistické údaje

Název organizace : Základní škola Moravská Nová Ves, příspěvková organizace  
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  
Datová schránka: cmampy2 
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 
2018/2019 

Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

 
Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 8 5 153 19,1 

2. stupeň 5 4 113                        22,6 

Celkem 13 9 266 20,5 

 
Celkový počet žáků v 1. ročníku: 21  
Rada školy zřízena dle §17a, odts.1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění: ANO  

 
 

Školní vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Škola pro život ZSMNV 228/2017 1.- 9. 

 
 

mailto:zsmnves@seznam.cz


 

Učební plán pro 1. stupeň: 

 

 

Učební plán pro 2. stupeň: 

Vzdělávací oblast Předmět 

2. stupeň 
Dotace 2. 

stupeň 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Jazyk a jazyková komunikace Český jazyk a literatura 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5 

Anglický jazyk 3 3 3 3 12 

Německý jazyk  2 2 2 6 

Matematika a její aplikace Matematika 4+1 4+1 4+1 3+2 15+5 

Informační a komunikační 
technologie 

Informační a komunikační 
technologie 

1     1 

Člověk a společnost Dějepis 2 2 2 2 8 

Výchova k občanství 1 1  1 3 

Člověk a příroda Fyzika 1 2 2 1+1 6+1 

Vzdělávací oblast Předmět 

1. stupeň 

Dotace  1. stupeň 1. 
ročník 

2. 
ročník 

3. 
ročník 

4. 
ročník 

5. 
ročník 

Jazyk a jazyková 
komunikace 

Český jazyk a literatura 7+2 7+3 7+2 6+1 6+1 33+9 

Anglický jazyk    3 3 3 9 

Německý jazyk          

Matematika a její 
aplikace 

Matematika 4 4+1 4+1 4+1 4+1 20+4 

Informační a komunikační 
technologie 

Informační a komunikační 
technologie 

      1 1 

Člověk a jeho svět Přírodověda     2 2 4 

Prvouka 2 2 2+1    6+1 

Vlastivěda     1+1 1+1 2+2 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 1 5 

Výtvarná výchova 1 1 1 2 2 7 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 2 10 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1 1 1 1 1 5 

Nepovinné předměty Náboženství 1 1 1 1 1  

Celkem hodin 20 22 25 25 26 102+16 



 

Vzdělávací oblast Předmět 

2. stupeň 
Dotace 2. 

stupeň 
6. 

ročník 
7. 

ročník 
8. 

ročník 
9. 

ročník 

Chemie    2 1+1 3+1 

Přírodopis 2 2 1+1 1 6+1 

Zeměpis 2 2 1+1 1 6+1 

Umění a kultura Hudební výchova 1 1 1 1 4 

Výtvarná výchova 2 2 1 1 6 

Člověk a zdraví Tělesná výchova 2 2 2 2 8 

Výchova ke zdraví 1    1 2 

Člověk a svět práce Člověk a svět práce 1+1  1 1 3+1 

Nepovinné předměty Náboženství 1 1 1 1  

Volitelné předměty 

 Výpočetní technika  

 Konverzace v anglickém jazyce 

 Seminář z českého jazyka 

 Seminář z matematiky 

 Sportovní příprava 

 Míčové hry 

 0+1 0+1 0+1 0+3 

Celkem hodin 30 30 31 31 104+18 

 

 

Školní družina 

 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

Celkem 2 59 Fyzicky 2 

   Přepočteno 1,6 

 

Třída Počet dětí 

1. 17 

2. 28 

3.               14 

4. - 

5. - 

celkem 59 

 
  
Činnost vycházela ze ŠVP a celoročního plánu práce. Probíhala formou her a soutěží s využitím 
všech výchovných složek, dostupných pomůcek a materiálů.                                                                                                           
Nově ve školní družině pracovala školní asistentka Martina Polachová. 
I v letošním školním roce jsme se zaměřili na činnosti spojené s ročním obdobím. Díky dobrému 
materiálnímu i technickému zázemí jsme dětem mohly umožnit různé aktivity, hry a zábavu, 
zpříjemnit pobyt v naší družině. Formou her a soutěží jsme upevňovali kolektiv dětí z více 



 

ročníků, opakovali zásady slušného chování, ale i učivo probrané ve škole.  Četli jsme nejenom 
pohádkové knihy, ale i příběhy na pokračování, navštívili jsme knihovnu. Zpívali jsme, tančili, 
hodně tvořili a kreslili – zkoušeli nové techniky, způsoby a materiály. Své práce jsme vystavovali 
na chodbě školy i v prostorách družiny. 
Hodně času jsme strávili venku, na vycházkách, lanovém či sokolském hřišti, ale převážně na 
našem školním dvorku, kde jsme hráli různé pohybové závodivé a míčové hry. I když zde 
nemáme žádné průlezky, dokázaly děti ke svým hrám prostor využít.  V učebně v přírodě jsme 
pak mohli posvačit a odpočinout si. 
Od 11. 3. 2020 byla činnost nařízením vlády ukončena. 
 
                                                                                                          Ivana Salajková, Lenka Helešicová                                                                                                                                                                                                                           
 

Školní klub 

 

ŠK počet kroužků ŠK počet dětí v ŠK počet vychovatelů ŠK 

Celkem 10 60 10 

 
 

 

 

 

      

     
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Během školního roku 2019/2020 kromě pravidelných schůzek jednotlivých kroužků, v nichž se 
žáci zabývali činností pro tento kroužek charakteristické, byly uskutečněny různé soutěže a 
sezónní akce. Od 11. 3. 2020 byla škola nařízením vlády uzavřena a činnost ŠK zrušena.                                       
Ve dnech 18. - 20. 10 2019 uspořádali členové modelářského kroužku v tělocvičně naší školy 
krásnou výstavu papírových modelů. Již od roku 2017 se kroužek zúčastňuje soutěže zvané 
„Modelářský košt“ konané v Uherském Hradišti. Letošní datum bylo stanoveno na sobotu        
7. 12. 2019. Soutěž byla vyhlášena jak pro plastikové, tak pro papírové modely.  Že se naši 
mladí modeláři a modelářky (děvčata se stále více objevují i ve výsledkových listinách) v této 
veliké konkurenci opět neztratili, dokazují jejich několika početná umístění. Ocenění dostal i 

KROUŽEK VEDOUCÍ 

Jazyk anglický Mgr. I. Šestáková 

Výtvarný Mgr. I. Šestáková 

Zdravotnický Mgr. J. Komosná 

Gymnastický I. Salajková 

Atletický Bc. Pavel Šrámek 

Modelářský Jaroslav Čech, Pavel Macinka 

Hra na flétnu Mgr. Blanka Uhrová 

Bojové umění Igor Antal 

Míčové hry Mgr. Pavla Úlehlová 

Keramický Martina Grée 



 

vedoucí kroužku papírových modelářů p. Macinka s modelem Kirovec. Všichni ocenění byli 
odměněni diplomy, věcnými cenami a volnou vstupenkou do Leteckého muzea v Kunovicích. 
 I tento školní rok pracoval zdravotní kroužek, který navštěvovali žáci z prvního i druhého 
stupně. Seznamovali se základy ošetřování a poskytování první pomoci jak po teoretické, tak 
zejména po praktické stránce.  V rámci školení a spolupráce s ČČK Hodonín se podařilo zajistit 
školení první pomoci pro žáky naší školy, ale bohužel se uskutečnilo pouze v 1. - 4. ročníku, kde 
si žáci teoreticky i prakticky vyzkoušeli jak poskytovat první pomoc ve čtyř týdenním cyklu 
Úrazy ve čtveru ročních období  Jaro - Léto - Podzim - Zima. Na závěr obdržela každá 
zúčastněná třída Osvědčení o proškolení ze zdravotnických dovedností.                                                                    
Další třídy se školení nemohly zúčastnit z důvodu karantény.                                                              
Jak naši muzikanti ovládají hru na flétničky předvedli na předvánočním „zpívání na schodech“, 
také v mateřské školce malým dětem, paní učitelkám a paní kuchařkám, dokonce byli 
zakoledovat i na obecním úřadě.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Děti v atletickém kroužku využívaly nejen prostory tělocvičny, ale i oválu na školním dvoře.                                                                                                                                                      
V gymnastice se učí základům správného držení těla, kotouly, stojky, hvězdy, šikovnější děti i 
těžší prvky jako je např. rondát. Seznamují se s cvičením na kladině a využívají i jiná cvičební 
nářadí.                                                                                                                                                                                                                                       
V míčových hrách se žáci naučili základům např. floorbalu, vybíjené, volejbalu, házené…    Naši 
malí výtvarníci se díky paní učitelce naučili různé techniky kreslení.                            
 V kroužku anglického jazyka si děti hravou formou získaly základy slovíček a jednoduché 
konverzace.                                                                                                                                             
V keramickém kroužku pracovaly s rychleschnoucí hmotou nebo s keramickou hlínou. Již nyní 
znají základy glazování a vypalování v keramické peci. Hotové výrobky věnovali jako dárek 
nebo si je odnesli domů a zdobí jejich domovy.                                                                                                                            
Díky bojovému umění se učí základy nejen sebeobrany, ale i sebeovládání.                                                                                                                                                                                             
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.              
Úspěch se nerodí na výstavách a soutěžích, ten se rodí pečlivou a poctivou prací. Je to dobrá 
vizitka jich samotných a jejich vedoucích.                                                                                                                                                                                                                        
 
                                    Lenka Helešicová                                                                          
                               vedoucí školního klubu                                                                                                        

 
 

Část II. 
 Údaje o pracovnících školy 

 
 

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

Celkový počet pedagogických 
pracovníků 

21 100% 

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

20 95,2  % 

 
2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2019/20 nastoupili na školu: 2 (Mgr. 
Vanda Bušková, Mgr. Jitka Konečná) a 1 bez odborné kvalifikace (studující) (Eva Cetkovská)  



 

3.  Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 6 / 4,96 úvazku 

 

2. Věkové složení učitelů a vychovatelek 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

Do 35 let 0 0 

35-50 let 1 8 

Nad 50 let 1 10 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - 1 

Celkem 2 19 

 

 

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

 

Ped. sbor Vyučování a hodnocení žáků 

Petrjanošová Soňa Právní poradenství  

Grossmannová Hana Právní poradenství 

Budišová Jana Asertivita a využití v ped. procesu 

Ped. sbor Práce s třídním klimatem 

Uhrová Blanka Neurotické projevy u dětí  

Petrjanošová Soňa  Hodnocení a asistent pedagoga  

Šestáková Ivana Matematická gramotnost na 1. stupni 

Šestáková Ivana Tvoření na 1. stupni 

Vališová Magda Didaktika výuky angličtiny 

Kmentová Jana Didaktika výuky angličtiny 

Tichá Jana Sebepoznání pro ped. pracovníky 

Budišová Jana Řešení problému -  sem. pro metodiky prevence  

Petrjanošová Soňa Platové podmínky ve školství 

Budišová Jana Kyberšikana - sem. pro metodiky prevence 

Grossmannová Hana Právní předpisy – novinky ve školství 

Petrjanošová Soňa Doškolovací kurz pro LVK 

Petrjanošová Soňa Školní legislativa  

Polachová Martina Dětská kresba – nástroj poznání 

Budišová Jana Společně k bezpečí -  sem. pro metodiky prevence  

Polachová Martina Neverbální komunikace dítěte  

Budišová Jana Setkání metodiků prevence 

Bušková Vanda Čtenářská gramotnost 

Konečná Jitka Google classroom webinář 

Petrjanošová Soňa Setkaní výchovných poradců 

Petrjanošová Soňa Hodnocení na dálku webinář 

 

4. Romský asistent ve škole nepracoval. 
 
 



 

5. Pedagogický sbor:  
ŘŠ :             Mgr. Hana Grossmannová  
ZŘŠ a VP:  Mgr. Soňa Petrjanošová 
 
1. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 
2. A Mgr. Ivana Šestáková 
2. B Mgr. Miroslava Jančálková 
3. A Mgr. Jana Komosná 
3. B Mgr. Blanka Uhrová 
4. A Eva Cetkovská 
4. B Mgr. Pavla Úlehlová 
5. tř. Mgr. Jana Budišová 
6. A            Mgr. Vanda Bušková 
6. B Mgr. Jana Kmentová  
7. tř. Mgr. Jana Tichá 

       8. tř. Mgr. Vítězslav Navrátil 
       9. tř.          Mgr. Markéta Tučková 
            
Netřídní učitelé: Mgr. Karla Ambrožová 
     Mgr. Jitka Konečná          

                 Mgr. Magda Vališová 
                      Mgr. Pavel Šrámek 
 

Asistentky pedagoga:  Bc. Iva Hromková, Mgr. Hana Nováková,                             
                                        Martina Polachová Dis. 

 
Vychovatelky ŠD:   Ivana Salajková  

                     Lenka Helešicová  
 

Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Neprospěl 

1. 21 20 0 
2. 38 38 0 
3. 31 30 0 
4. 40 25 0 
5. 23 18 0 

Celkem za I. st. 153 131 0 

6. 
6. 

39  15 0 
7. 26   7 0 
8. 26  10 0 
9. 22 12 0 

Celkem za II. st. 113 44 0 

Celkem za školu 266 175 0 

 



 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0 

3 0                                     0 

 

       3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2019/20:   6 

 průměr na jednoho žáka: 0,02  

 

4.  Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.27/2016 Sb.): 0 

 

3. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 3 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 
 odborné 
učiliště  

celkem 
  

3 1 2 2 4 9 21 

    
 
c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odborné 
učiliště  

celkem 

0 0 0 0 1 0 1 

  
 
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  

22 0 

  
 



 

Část IV. 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI a další kontroly 

 
Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

- na naší škole v tomto roce neproběhla inspekce ani šetření ČŠI 
 

Veřejnosprávní kontrola – Městys Moravská Nová Ves 
-      na škole v tomto roce neproběhla 

 
KHS JMK Brno 

- 13. 2. 2020 Odbor hygieny dětí a mladistvých - kontrola plnění povinností stanovených 
zákonem č. 258/2000 Sb. – nebyly zjištěny nedostatky  
 

VZP a OSSZ  
- kontrola plateb pojistného – nebyly zjištěny nedostatky 

 

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               11 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

Další dle § 165, odst. 2 a, e, h, i, k 
 rozhodnutí o zařazení do ZŠ 

 
 rozhodnutí o přijetí žáka k základnímu 

vzdělávání 

               42  
 8 
 

34 
 

0 

 
Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2020/2021 : 34 
 
 

Individuální integrace 

Typ  Ročník Počet žáků 

Autismus                          - - 

SPU 4. A, 7. tř., 8. tř. 4 

Celkem - 4 

 
Ve 4. A byla asistentkou k žákyni s logopedickou vadou a žákovi s LMP Bc. Iva Hromková, 
asistentkou v 7. třídě k žákovi s poruchou učení Mgr. Hana Nováková v 8. tř. byla asistentkou 
k žákovi s SPU Martina Polachová DiS. 
 

 



 

Část VI. 
Další údaje o škole  

Vybavení ICT - pracovní stanice 
 

Počet skutečnost 

Počet žáků 266 

Počet pedagogických pracovníků 21 

Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách 25 

Pracovní stanice umístěné v nepočítačových 
učebnách, pracovnách, kmenových třídách apod. 

18 

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

19 

Počet pracovních stanic celkem 62 

 
 
Prezentační a grafická technika 
 

Technika Skutečnost 

Datový projektor 17 

Interaktivní tabule 17 

Tiskárny  8 

Kopírovací stroj 7 

 
Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení Skutečnost 

Operační systém Win7, Win10 

Antivirový program AVG, Esset 

Textový editor Word 2010, 2013, 2016 

Tabulkový editor Excel 2010,2013, 2016 

Editor prezentací PowerPoint 2010,2013, 
2016 

Grafický editor - rastrová grafika MSpaint 

Grafický editor - vektorová grafika Zoner Calisto 5 

Webový prohlížeč IE 9 a vyšší 

Editor webových stránek PSPad 

Programy odborného zaměření Výukové -  Nová škola, 
Fraus, Umimeto, 
Škola online – evidence, 
programy určené pro 
poruchy učení – Dyscom, 
Speedmat 

 

Škola má jednu počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni. Učebna je 
vybavena počítačovou sítí s 25 pracovními stanicemi, síťovou ČB laserovou tiskárnou pro tisk 
prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet. Počítačová učebna se postupně 



 

obnovuje novými počítači nebo repasovanými o SSD disky. Na všech počítačích v učebně je 
operační systém Win10 s kancelářským balíkem Office 2016 a 2013.  Počítače jsou využívány 
kromě výuky informatiky i ve výuce ostatních předmětů, při zpracování a podpoře jednotlivých 
školních akcí, proběhlo také testování žáků online.  

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 kmenové třídy budovy č. 4 také. 

Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace systémem 
dmSoftware, který je nyní pod cloudovou aplikací systému Škola online.  Umožňuje uživatelům 
přístup odkudkoliv. Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a tvorbu 
vlastních výukových materiálů. Pedagogové tak mohli v době uzavření škol realizovat distanční 
způsob výuky. Zároveň došlo k navýšení prostoru uložiště výukových materiálů a úkolů ve 
využívaném systému skolaonline.cz, což bylo potřebné vzhledem k uzavření škol z důvodu 
pandemie. Tento systém sloužil k online výuce pro žáky od 5. třídy a 2. stupně. Pedagogové 1. 
stupně používali k výuce mailovou korespondenci, zadávání úkolů probíhalo také přes webovou 
stránku školy.  

Webové stránky naší školy jsou průběžně aktualizovány, 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. Ve všech 
třídách 1. a 2. stupně jsou k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou zejména používány 
elektronické učebnice a prezentace ve výuce. 

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. 

 
Práce jednotlivých komisí a sdružení: 

 
Metodické sdružení I. stupně ZŠ 
 
MS  1. st.  se  ve  školním  roce 2019/2020 sešlo  podle plánu pouze   čtyřikrát  a  projednalo: 
26. 9.   -  projednání  návrhu  plánu  práce  MS 
             -  projednání  plánu  spolupráce  se  ZŠ  Hrušky  a  ZŠ  Týnec 
             -  projednání  plánu  spolupráce  s MŠ  Sluníčko  a  RK  Brouček 
             -  organizační zajištění  štafetového  běhu (Hrušky)-9. 10. 2019 
             -  projednání plánů vycházek a exkurzí 
             -  projednání  plánu  kulturních  akcí 
             -  IVP – žáci 1. – 4. roč. 
             -  sjednocení klasifikace  žáků 
 
  5. 11. -  problémoví  žáci, docházka  a  omlouvání  nepřítomnosti  žáků 
               (IPV, IPŽ) 
             - prospěch  a  chování  žáků 
             - Den seniorů – příprava  a organizační  zabezpečení  akce  
 
3. 12 . -  příprava  projektového  dne  „ Vánoce  a  vánoční  zvyky“ a dalších předvánočních akcí             



 

               dle plánu spolupráce a plánu kulturních akcí 
 
4. 2.   -  příprava akcí  ve druhém pololetí šk. roku 2019/2020 
           -  prospěch a chování žáků 
           -  plán návštěv v místní knihovně 
 
Nařízením vlády byla od 11. 3. 2020 zrušena prezenční výuka. 
V tomto období se MS 1. st. scházelo každý týden a řešilo problémy týkající se distanční výuky 
a spolupráce s rodiči. 
 
                                                                   vedoucí MS 1. stupně ZŠ 
                                                                     Mgr. Ivana Šestáková 
 
Činnost  1. stupně  ZŠ  

 
 Školní rok 2019/2020 byl zahájen v pondělí 2. září 2019.  V letošním školním roce  

nastoupilo 21 prvňáčků. Na 1. stupni tedy  máme  8 tříd se 153  žáky. 
Během školního roku se jeden žák přistěhoval a jedna žákyně odstěhovala, takže počet  

žáků na konci školního roku byl stejný jako na začátku:   1. tř. – 21 žáků, 2. A – 19 žáků, 2. B – 
19 žáků, 3. A – 15 žáků, 3. B – 16 žáků, 4. A – 21 žáků, 4. B  - 19 žáků, 5. tř. – 23 žáků. 

Personální obsazení:    1. tř. -  Mgr. Vlastimila Matúšková 
                                         2. A  -  Mgr. Miroslava Jančálková 
                                         2. B  -   Mgr. Ivana Šestáková 
                                         3. A   -  Mgr. Jana Komosná 
                                         3. B   -  Mgr.  Blanka Uhrová 
                                         4. A  -   Eva Cetkovská 
                                         4. B  -   Mgr. Pavla Úlehlová 
                                         5. tř. -  Mgr. Jana Budišová 
 
Vychovatelky ŠD: Ivana Salajková, Lenka Helešicová 
Asistentka pedagoga:  Bc. Iva Hromková 
Školní asistentka: Bc. Iva  Hromková 
Činnost 1. stupně se zaměřuje na vzdělávání žáků dle platných učebních osnov, ale žáci  

i učitelé se zapojují do dalších kulturních, vzdělávacích a sportovních akcí pořádaných v rámci  
okresu nebo kraje a do různých mimoškolních  aktivit. 

Na 1. st. pracují v letošním školním roce tyto zájmové kroužky vedené p. učitelkami: 
Výtvarný  kroužek – p. uč. Šestáková 
Zaměřujeme se na  práci  s netradičními materiály a složitějšími výtvarnými technikami.  
Zdravotnický  kroužek – p. uč. Komosná, členové kroužku se seznamují se základy 1. 

pomoci formou her, testů a praktických činností. V průběhu školního roku 2019/2020 na škole 
pracoval zdravotní kroužek, který navštěvovali žáci z prvního i druhého stupně. Seznamovali se 
se základy ošetřování a poskytování první pomoci jak po teoretické, tak zejména praktické 
stránce.  

  V rámci školení a spolupráce s ČČK Hodonín se podařilo zajistit školení první pomoci 
pro žáky naší školy, ale bohužel se uskutečnilo pouze v 1. - 4. ročníku, kde si žáci teoreticky i 
prakticky vyzkoušeli jak poskytovat první pomoc ve čtyřtýdenním cyklu Úrazy ve čtvero ročních 
období  Jaro - Léto - Podzim - Zima. Na závěr obdržela každá zúčastněná třída Osvědčení o 
proškolení ze zdravotnických dovedností. Další třídy se školení nemohly zúčastnit z důvodu 



 

karantény. Letos se také nekonala soutěž Hlídek mladých zdravotníků, soustředění ani tábor ze 
stejného důvodu. 

Hra na flétnu - základy  hry  na  flétnu  pro  prvňáčky a druháčky vyučuje  p. uč. Uhrová. 
Žáci pravidelně vystupují  na  akci  „Rozsvěcení  vánočního  stromu“, a  také  na  školním „ 
Zpívání  na  schodech“. 

Jazyk  anglický - p . uč. Šestáková seznamujeme se s cizím jazykem (barvy, počítání  do  
20, zvířátka, členové rodiny, lidské tělo) formou her a kreslení. 

Při škole pracuje dlouhodobě dyslektický kroužek vedený p. uč. Komosnou. Jeho  
činnost je zaměřena na pomoc dětem se specifickými poruchami učení. 

Míčové  hry - p. uč. Úlehlová, děti  zde trénují vybíjenou, fotbal, florbal, košíkovou. 
Gymnastika - p. vych. Salajková, děti se seznamují se základy gymnastiky a už několik 

let patří tento kroužek k nejnavštěvovanějším. 
Dále mohou žáci navštěvovat  sportovní kroužek atletiky vedený p. uč. Šrámkem. 

 
Z dalších akcí 1. stupně: 
Každoročně se účastníme štafetového běhu Boba Zháňala v Hruškách a letos naše  

štafeta obhájila krásné druhé místo. 
18. 9. se uskutečnil tradiční přespolní běh „ O  pohár ředitelky školy“. 
V zimním období  zajišťujeme pro žáky v rámci TV bruslení na zimním stadionu  v 

Hodoníně, na jaře probíhají  plavání v krytém  bazénu v Břeclavi. 
Den otevřených dveří pro seniory se stal krásnou tradicí a letos 14. 11. to byla už pátá 

návštěva seniorů. Tato akce se opět velmi líbila. 
Mikulášská nadílka, Zpívání na schodech, Vánoční besídky nebo projektový den               

„Vánoce a vánoční zvyky“  jsou akce, které pořádáme pro žáky pravidelně v každém školním 
roce. 

Další sportovní a kulturní akce (turnaj ve vybíjené, soutěž ve šplhu, recitační a pěveckou 
soutěž nebo Den Země) pořádáme v rámci spolupráce se ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec. 

Dvakrát ročně/podzim, jaro/ je pro žáky 4. a 5. tříd připraven dopravní kurz, který je 
zaměřen na získávání praktických i teoretických znalostí a dovedností nutných pro bezpečnou 
jízdu na kole a pro každého účastníka silničního provozu. 

Návštěva knihovny se už také stala tradicí. Žáci zde mají připravenou besedu o knížkách 
a literárních žánrech, které ve čtení probíráme. V knihovně také probíhá Noc s Andersenem. 

Pro prvňáčky bylo v knihovně připraveno netradiční předávání prvního vysvědčení, ale 
také spousta her a soutěží. 

V listopadu jsme byli na hudební pohádce s ekologickým zaměřením „ O drakovi“. 
Představení se konalo v krásném prostředí břeclavské synagogy. 

V rámci preventivního programu Podané ruce se děti seznamují s nebezpečím  
a následky kouření, užívání návykových látek, s nástrahami internetu a závislosti na 
počítačových hrách. 

První  stupeň  je  celoročně  zapojen  do  projektů  financovaných EU :       
  Ovoce  do  škol  - 4x  měsíčně  dostáváme  různé  druhy  ovoce nebo zeleniny  z domácí 

nebo evropské produkce, zeleninové a ovocné nápoje.                  
Mléko do škol - v rámci  tohoto  projektu žáci zdarma dostávají 1krát  týdně  

neochucené  mléko. Žáci také ochutnávali  různé druhy sýrů a jogurtů.  
Nařízením vlády byla od 11. 3. 2020  zrušena prezenční výuka, která se už do konce  

školního roku v plné míře neobnovila. 
Z tohoto důvodu se nám nepodařilo uskutečnit spoustu naplánovaných akcí – dokončit  

plavecký výcvik 2. a 3. tříd, preventivní programy Podané ruce, ekologické  programy, 



 

matematickou soutěž Klokan, zápis  do  1. třídy, výstavky  1. května, školu v přírodě, focení  
žáků nebo Den Země. 

 
                                                                                                    Mgr. Ivana  Šestáková 

 
Spolupráce ZŠ, MŠ a Rodinného klubu Brouček 
                      
Plán spolupráce byl vypracován a schválen zástupci všech organizací. 
  Z plánovaných akcí se uskutečnil opět karneval, kde vypomáhaly paní uč. Jana Komosná / u 
pokladny / a paní uč. Ivana Šestáková, která dětem malovala na obličej.     
     V rámci lidových tradic - fašaňk navštívily děti z mateřské školy v maskách a doprovodu p. 
učitelek a dospělých školu, kde předvedly krátké fašaňkové pásmo.     
     Další plánované akce se z důvodu koronavirové karantény neuskutečnily. 
                                                                                           Mgr. Jana Komosná 
Komise výchov 
 
Komise výchov se scházela dle schváleného plánu na letošní školní rok 
Září:   
koordinace a sjednocení pravidel výchovně – vzdělávacího procesu ve výchovách 
práce s časovými a tematickými plány, nastavení pravidel hodnocení 
revize materiálního vybavení a případné doplnění dle aktuálního stavu 
návrh plánu sportovních, kulturních a společenských aktivit na první pololetí roku 2019/20 
Prosinec: 
hodnocení dosavadní účasti žáků na soutěžích, exkurzích a plán sportovních, společenských a 
kulturních aktivit na druhé pololetí, vzájemná informovanost o klasifikaci ve výchovách, 
zejména v tělesné výchově – koordinace hodnocení žáků oslabených, nadaných a ostatních se 
speciálními vzdělávacími potřebami 
 Březen: 
Koordinace dalšího postupu při online výuce, práce s problémovými žáky, způsob práce a 
vedení těchto žáků, podklady pro případné doplnění učebních materiálů a pomůcek do výuky 
na další školní rok 
Červen: 
hodnocení účasti žáků na sportovních akcích a účast v soutěžích s ohledem na uzavření škol a 
nouzový stav, sjednocení klasifikace žáků ve výchovách s přihlédnutím nejen na výsledky, ale i 
přístup – prodiskutováni problémy s žáky, u kterých ani důsledná kontrola docházky, 
seznámení s pravidly hodnocení na začátku školního roku nevedou k očekávaným výsledkům, 
podněty pro práci v dalším školním roce. 
 
                                                                       Mgr. Jana Budišová 
 
Hodnocení sportovních aktivit  
 
Zahájením školního roku 2019/20 se všichni žáci zapojili do republikového projektu „Česko 
sportuje.“ Plněním sportovních disciplín v hodinách TV získávají a testují žáci dovednosti v síle, 
vytrvalosti, obratnosti, hbitosti a výbušnosti. Bohužel letos jsme tento projekt nedokončili. 
Nebylo v silách vyučujících vzhledem k uzavření škol v tomto projektu pokračovat. Úkoly k 
jednotlivým disciplínám jsme zadávali i online, ale výsledky žáků jsme do systému „Česko 
sportuje“ z objektivních důvodů, již nezapisovali.  



 

Stěžejní část zapojení do sportovních soutěží a klání probíhala tedy zejména v 1. pololetí. Žáci 
byli převážně zapojeni do školních a regionálních soutěží. Sami jsme pro naše žáky pořádali 
sportovní zápolení v rozmanitých disciplínách. 
Září: 
 18. 9. 2019 - 6. ročník přespolního běhu o Pohár ředitelky školy. Zúčastnili se ho od 1. 
do 3. třídy všichni žáci a od 4. třídy vždy čtyřčlenná družstva (2 chlapci a 2 děvčata). Délka trati 
byla uzpůsobena věku dětí – od 400m až po 2 km. V mladších kategoriích byli ohodnoceni 
nejlepší jednotlivci. V kategorii 4. –  6. tříd (mladší žáci) zvítězilo družstvo 5. třídy. V kategorii  
7. – 9. tříd (starší žáci) zvítězilo družstvo 8. třídy. 
 27. 9. 2019 - přespolní běh Akropole cross - běh Rasticovým městem v Mikulčicích. 
Školu reprezentovalo celkem 18 žáků všech věkových kategorií a získali 8 medailí.   
Říjen: 
 9. 10. – 21. ročník Běhu Boba Zháňala v Hruškách. V silné konkurenci jsme obhájili 
krásné druhé místo. 
Listopad: 
 V tomto měsíci jsme uspořádali pro všechny žáky 1. a 2. stupně silový víceboj. Žáci 
soutěžili ve 4 disciplínách – šplh, hod plným míčem, trojskok z místa, sed-leh. Nejlepší sportovci 
1. stupně byli vyhodnocení. Žáci 2. stupně prováděli disciplíny v rámci hodin TV a byli za splnění 
hodnoceni známkou. 
Prosinec: 
 5. 12. - Mikulášský výběh na horu – tentokrát to byl Praděd. Žáci zdolávají výšku hory 
na schodech školy ze suterénu až do nejvyššího patra. Vítězové jednotlivých kategorií 
Mikulášské výběhu byli odměněni a všichni získali účastnický list. 
 18. 12. - Vánoční turnaj ve vybíjené v Hruškách – žáci 4. a 5. tříd – 3. a 4. místo 
Leden: 
 30. 1. - Školní kolo ve šplhu – nominace na vzájemné klání Moravská Nová Ves, Hrušky 
a Týnec. Nejrychlejší 3 v každém ročníku byli odměněni. 
 Bruslení žáků – zimní stadion Hodonín 
Únor: 
 14. 2. - Soutěž ve šplhu – zástupci škol Moravská Nová Ves a Hrušky 
Březen – červen: 
 Z důvodu nouzového stavu, kdy byly školy uzavřeny, neprobíhaly žádné akce. 
 
                                                                                                  Mgr. Jana Budišová 
 
Předmětová komise přírodovědných předmětů 
 
Komise průběžně sledovala plnění plánu stanoveného na začátku školního 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:  
- školní vzdělávací program – plán práce na školní rok 2019 / 2020 
- 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 
- 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 
-pololetní kontrolní práce 
-pololetní uzavření klasifikace, 
-plnění individuálních plánů 
-dokončení příkladů na MO – školní kolo 
 
Od 11. března 2020  byla zrušena školní docházka a všechny návazné soutěže. 
 
Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích:  
        
Přírodovědný klokan pro žáky 8. - 9. tř.           1. Marek Strmiska        59 bodů     9.tř       
                                                                                     Jan Tichý                    59 bodů     8.tř                          
                                                                                 2. Hřebačka David       53 bodů     8.tř                               
                                                                                 3. Bayerová Tereza     52 bodů     8.tř             
Matematická olympiáda  
 5. třída    školní kolo:      Petr Šrámek, Klára Haruštiaková, Teodor Dokoupil, Anna Salajková     
                  okresní kolo:   Klára Haruštiaková  -  5. místo 
                                            Petr Šrámek  -  6. místo 
  6. třída    školní kolo: Pavel Bíza, Veronika Zugárková, Tomáš Filipovič, Pavel Dvořáček 
  7. třída    školní kolo: Šimon Sova 
  8. třída    školní kolo: Markéta Poláčková, Petr Filipovič, Tereza Rybová 
 
Biologická olympiáda    kategorie D (6. - 7.tř) školní kolo: Tereza Kňourková, Martina          
                                                                                                       Rosincová 
                                           kategorie C (8. - 9. tř) školní kolo:  Tereza Rybová, Lukáš Kroupa                     
 
Exkurze a výukové pořady  
 
Planetárium Brno – 5. roč. (přírodověda) 
Exkurze - do úpravny vody a čističky odpadních vod.  -  žáci 8. třídy 
Přednáška – Columbie (Planeta Země) v rámci výuky zeměpisu v Kině Koruna v Břeclavi. 
                                                 
                                                                                                               Mgr. Karla Ambrožová 
 
Předmětová komise jazyků a společenských věd  
 
Předmětová komise pracovala ve složení: Petrjanošová Soňa, Tichá Jana, Tučková Markéta, 
Budišová Jana, Kmentová Jana, Vališová Magda, Bušková Vanda. 
Komise se během školního roku sešla 3 x:  
 

 září  
- kontrola a doplnění plánu práce na školní rok 2019/2020  



 

- časové rozvržení učiva a kontrola tematických plánů, mezipředmětových vztahů a projektů, 
besed, kulturních akcí, výchovných koncertů a exkurzí  
- navržení počtu a časového rozvržení kontrolních prací, diktátů, testů, ověřování znalostí a 
metod ověřování, zkoušení…  
- individuální plány a individuální přístupy k žákům s SPU, vypracovávání podpor  
- využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce, čtenářské dílny  
- sjednocení učebnic, pracovních sešitů, učebních pomůcek a sešitů,…  
- nabídky na další vzdělávání a školení pedagogických pracovníků  
- podzimní testování žáků 9. tř. 
- Exkurze 9. třídy do Prahy, Veletrhy vzdělávání – Hodonín, Břeclav (září-říjen) 
- kontrola sešitů min. 1x za měsíc 
- Archeoskanzen Pavlov, Antrophos Brno (6. třída) 
 

 listopad   
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích, důvody neprospívání  
- kontrola a doplnění IVP a příprava podpůrných opatření – průběžně, intervence  
- příprava na školní kola olympiád, přidělení jednotlivých soutěží vyučujícím  
  (OJČ- Tichá, OJA- Kmentová, Bible a my -Tichá )  
- besedy v místní a okresní knihovně, časové rozvržení objednání -Tučková  
- průběžné plnění plánu, kontrola sešitů  
- čtvrtletní písemné práce, opakování  
- příprava na přijímací zkoušky  
- dějepisná olympiáda -  okresní kolo Strmiska - 9. tř., 10. místo (p. uč. Bušková) 
 
 březen 2020 – z důvodu mimořádného opatření v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 
MZ uzavřelo školy od 11. 3. 2020   
 

 červen 
- uzavření individuálních plánů, indiv. přístupů a PLPP – spolupráce s výchovnou poradkyní  
- školní vzdělávací program – závěrečné hodnocení časového plnění tematických plánů, 
doplnění  
- sjednocení klasifikace vzhledem k výuce online a nejednotnému přístupu žáků k plnění 
zadaných úkolů v době uzavření škol MZ 
- objednávání učebnic a pracovních sešitů 
 

Exkurze: místní a okresní knihovna, besedy dle dohody s knihovnou v Břeclavi do března 2020 
Kulturní vzdělávací pořady dle nabídky viz. kulturní programy. Exkurze v Praze pro vycházející 
žáky (9. tř.) září 2019. 
 

                                                                                                         Soňa Petrjanošová 
 EVVO (environmentální vzdělávání a výchova)  
 

 Sázení třídního stromu třídy 6. A a 6. B v areálu školy 
 

 Sběr starého papíru  -  podzim 2019 – celkem 8 780 kg 
 

 Adopce zvířete v ZOO Hodonín - rodinka tamarína pinčího. 
 

 Koše na tříděný odpad – do všech tříd byly pořízeny koše na tříděný odpad s barevnými 
víky – papír, plast, Bio, směsný  



 

 
 Exkurze do úpravny vody a čističky odpadních vod  -  žáci 8. třídy. 

 
  „Vánoční nadělování“ pro psí útulek v Hodoníně –  sbírka mezi žáky a v obci deky, 

vodítka, ručníky, krmivo, hračky… 
 

 Záchrana ohrožených druhů – program vyhlášený ZOO Hodonín na podporu záchrany 
ohrožených druhů (slon, tygr, antilopa, outloň) -  zapojili se žáci 5. a 7. třídy. Pro 
opatření se program nedokončil. 
 

 Sbírka na pomoc Austrálii – uspořádali žáci 6. A třídy finanční sbírku pro pomoc požáry 
postižené Austrálii, podařilo se vybrat přes 14 000,- Kč  
  

 Od 11. března byly uzavřeny školy a všechny následné akce – výukové programy, 
exkurze, soutěže ne nekonaly. 
 

  Biologická olympiáda kategorie C, D se uskutečnila pouze školní kola:  
 
Kategorie D (6. - 7. tř ) Tereza Kňourková, Martina Rosincová 

               Kategorie C (8 . - 9. tř ) Lukáš Kroupa, Tereza Rybová 
 

 Přírodovědný klokan pro žáky 8. - 9. tř. (výsledky viz výše) 
 

 Mgr. Karla Ambrožová 
 

 
Kulturní a jiné akce: 
 

Měsíc Název akce třída 

IX. Exkurze Praha 9. 

IX. Spaní ve škole – adaptační program  6. A 

IX. Adaptační program v lanovém centru Hájenka 6. B 

IX. Exkurze Úřad práce Břeclav  9. 

IX. Přespolní běh o Pohár řed. školy 1. – 9. 

IX. Galerie Hodonín 7. 

IX. Acropole cross Mikulčice 1. – 9.  

IX. Účast v televizní soutěži 9. 

X. Cvičení v přírodě 1. st. 

X. Veletrh vzdělávání Hodonín 9. 

X. Exkurze školní kuchyně 6. 

X. Veletrh vzdělávání Břeclav 9.  

X. Výstava papírových modelů  všichni 

X. Sázení třídního stromu 6. A, B 

X. Exkurze čistička a úpravna vody 8. 

X. Setkání se starostou 3. A, B  

X. Anthropos Brno + Pavlov 6. A, B 

X. Kulturní program – V+W 2. st. 

XI. Program pro seniory 5. 

XI. Projekt „Zdravověda“   1. st. 



 

XI. Den otevřených dveří pro seniory 1. st. 

XI. Dopravní výchova 4. a 5.    

XI. Sběr starého papíru všichni 

XI. Kino Koruna přednáška o  Columbii 2. st. 

XI.  Projektový den 30 let svobody všichni 

XI. Div. představení Břeclav  1. - 3.  

XI. Břeclavský fortel (volba povolání) 8. - 9. 

XI. Podané ruce – preventivní programy 2. - 9. tř 

XII. Výstup na Praděd s Mikulášem         5. - 9. 

XII. Děti dětem – sbírka dárků do krabic všichni 

XII. Vánoční zpívání v obci a na jarmarku 1. st. 

XII. Vánoční zpívání na schodech 1. st. 

XII. Mikulášská nadílka 9. 

XII. Návštěva MK Břeclav   6. A 

XII. Poznávej se – výstava Hodonín 4. A 

XII. Vánoční zvyky-  projektový den 1. stupeň 

XII. Turnaj ve vybíjené v Hruškách  4. - 5. 

XII. Technické muzeum Brno 7.  

XII. Školní kolo olympiády z JČ 8. - 9. 

I. Školní kolo olympiády z JA 7. - 9.  

I. Návštěva místní knihovny – předání vysvědčení 1. 

I. Planetárium Brno 5. tř.                                                                 5. 

I. Školní kolo ve šplhu 1. st 

I. Bruslení ZS Hodonín 2. st 

I. Návštěva MK Břeclav 5. a 7. 

I. Planetárium Brno - exkurze                                                           5. 

I. Návštěva školního parlamentu ZŠ Vančurova členové ŠP 

II. Školní ples 8., 9. 

II. Dětský karneval všichni 

II. Návštěva místní knihovny 2. A, B, 3. A, B 

II. Bruslení ZS Hodonín 1. st 

II. Návštěva MK Břeclav  8.  

II. Okresní kolo olympiády z JA            9.  

II. Pyžamový den 2. st 

II. Návštěva místní knihovny ŠD 

II. Soutěž ve šplhu Hrušky + Týnec 4. a 5.  

II. Návštěva místní knihovny 4. A, B 

III. Divadelní představení divadlo Radost Brno 5.   

III. Jak se nestát obětí soc. sítí – program  kino Koruna 7. - 9.  

III. Lyžařský výcvikový kurz 7. - 8. 

 
Školská rada a její činnost : 
  

Školská rada se ve školním roce 2019/2020 sešla 2x.  
Pracovala ve složení:  
Mgr. Jana Tichá  
Mgr. Jana Komosná  
Mgr. Jana Budišová  



 

MUDr. Radka Silná 
Mgr. Bc. Marek Košut  
Ing. Zdeňka Ondráková  
Mgr. Hana Janulíková  
Bohumila Lanová 
Mgr. Hana Nováková byla v doplňujících volbách za rodiče nahrazena paní Yvonou 
Bízovou 
 
Na první schůzce dne 3. 10. 2019:  

 ředitelka školy Mgr. Hana Grossmannová seznámila přítomné s výroční zprávou 
školy, přítomní členové školské rady výroční zprávu schválili 

 dále školská rada souhlasila s tím, že nové úpravy školního řádu – týkající se 
nošení a používání mobilních telefonů ve škole, na základě diskuze v 
pedagogické radě i na jednání školské rady zatím nebudou 

Na druhé schůzce dne 31. 8. 2020:  
 ředitelka školy Mgr. Hana Grossmannová seznámila přítomné s doplněním ŠVP 

školy o nabídku volitelného předmětu Mediální výchova, členové školské rady 
souhlasili s tímto dodatkem  

 zhodnocení jarního distančního vzdělávání 
 

 

Část  

VII. 
Poradenské služby v základní škole 

 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 

b) věková struktura 

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

Výchovný poradce - - 1 

Školní metodik prevence - - 1 

 

Školní poradenské pracoviště 

na škole poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žáků, jejich rodičům a 
pedagogům. Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových 
potíží.  

Zajišťuje poskytování a koordinaci preventivních, pedagogických a poradenských služeb přímo 
na škole. ŠPP úzce spolupracuje s vedením školy, s pedagogy a dalšími školskými poradenskými 
zařízeními (PPP, SPC, OSPODEM).  



 

Tým ŠPP pro školní rok 2019/2020 byl tvořen výchovným poradcem a školním metodikem 
prevence (zároveň speciální pedagog) a asistentem pedagoga (zároveň školní asistent). Tito 
členové poradenského týmu vycházejí při své práci ze znalosti prostředí a atmosféry školy, úzce 
spolupracují a jejich činnosti se prolínají.  

Schází se pravidelně 1x-2x měsíčně a dle potřeb.  

Hlavní úkoly a cíle Školního poradenského pracoviště: 

a) koordinace poskytování podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, 

b) sledování a vyhodnocování účinnosti zvolených podpůrných opatření, 

c) prevenci školní neúspěšnosti, 

d) kariérové poradenství spojující vzdělávací, informační a poradenskou podporu k vhodné 
volbě vzdělávací cesty a pozdějšímu profesnímu uplatnění, 

e) podporu vzdělávání a sociálního začleňování žáků z odlišného kulturního prostředí a s 
odlišnými životními podmínkami, 

f) podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných, 

g) průběžnou a dlouhodobou péči o žáky s výchovnými či vzdělávacími obtížemi a vytváření 
příznivého sociálního klimatu pro přijímání kulturních a jiných odlišností ve škole a školském 
zařízení, 

h) včasnou intervenci při aktuálních problémech u jednotlivých žáků a třídních kolektivů, 

i) předcházení všem formám rizikového chování včetně různých forem šikany a diskriminace, 

j) průběžné vyhodnocování účinnosti preventivních programů uskutečňovaných školou, 

k) metodickou podporu učitelům při použití psychologických a speciálně pedagogických 
postupů ve vzdělávací činnosti školy, 

l) spolupráci a komunikaci mezi školou a zákonnými zástupci, 

m) spolupráci školy při poskytování poradenských služeb se školskými poradenskými 
zařízeními. Služby ŠPP zabezpečují: 

Mgr. Soňa Petrjanošová - výchovná poradkyně I. a II. stupně 

(kancelář zástupce ředitele školy pro II. stupeň) 

kontakty: E-mail: sona.petrjanosova@seznam.cz 

Tel: 519 342 205 

Standardní činnosti výchovného poradce 

 Kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a 
profesní cestě žáků (koordinace mezi hlavními oblastmi kariérového poradenství, 
základní skupinová i individuální šetření k volbě povolání, poradenství zákonným 
zástupcům, spolupráce se školskými poradenskými zařízeními, zajišťování skupinových 
návštěv žáků v informačních poradenských střediscích úřadů práce. 

 Vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní 
pozornost a příprava návrhů na další péči o tyto žáky. 

 Zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb a 
intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. 



 

 Příprava podmínek pro společné vzdělávání žáků s potřebou podpůrných opatření ve 
škole, koordinace poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými 
poradenskými zařízeními. 

 Metodická podpora při přípravě, realizaci a vyhodnocení PLPP (plán pedagogické 
podpory) pro žáky s potřebou podpůrného opatření 1. stupně a při sestavování IVP 
(individuální vzdělávací plán). 

 Poskytování služeb kariérového poradenství žákům/cizincům se zřetelem k jejich 
speciálním vzdělávacím potřebám. 

 Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči a dalších 
poradenských zařízení a jejich zajištění v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. 

 Vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného 
poradce, navržená a realizovaná opatření. 

Mgr. Jana Budišová – školní metodik prevence a speciální pedagog 

(1. patro II. stupně, sborovna) 

kontakty: E-mail: jana.budisova@seznam.cz 

Tel: 519 343 960 

Standartní činnosti metodika prevence 

 vypracování a kontrola realizace minimálního preventivního programu (MPP) na škole 

 prevence sociálně-patologických jevů na škole (šikana, problematika návykových látek, 
sociálně nežádoucího chování, ...) 

 koordinace preventivních aktivit v oblasti prevence zneužívání návykových látek a 
dalšího rizikového chování 

 koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy, které mají v 
kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů, s metodikem 
preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a s odbornými pracovišti 
(poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými, a dalšími zařízeními a 
institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů 

 kontaktování odpovídajícího odborného pracoviště a participace na intervenci a 
následné péči v případě akutního výskytu sociálně patologických jevů 

 shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči 
specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů a 
zajištění těchto zpráv a informací v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů 

 zajišťování a předávání odborných informací o problematice sociálně patologických 
jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární 
prevence pedagogům školy 

 

Bc. Iva Hromková - asistent pedagoga a školní asistent 

 pomoc s přípravou na vyučování 

  podpora vybraných žáků školy v překonání problémů souvisejících s plněním školních 
povinností 

 spolupráce se zákonnými zástupci žáků ohrožených školním neúspěchem 



 

kontakty: E-mail: skolniasistent@seznam.cz 

 

   Ve školním roce 2019/20 bylo odesláno do pedagogicko – psychologické poradny v Břeclavi 
nebo do Hodonína a Brna na vyšetření a kontrolní vyšetření z prvního stupně 11 dětí, z druhého 
stupně bylo odesláno 10 žáků.  Na vyšetření chodí žáci nejen pro výukové, ale také pro 
kázeňské problémy.  
V tomto školním roce jsme měli 36 integrovaných žáků, 21 žáků s IVP – od první do deváté 
třídy, a to s vadami řeči, specifickými poruchami učení a chování. Ve třech třídách pracují s 
žáky asistentky. Žákům, kteří byli na vyšetření v PPP nebo SPC a mají nějaká doporučení ke 
specifickému vzdělávání, věnujeme individuální péči, navštěvují dyslektický kroužek na 1. 
stupni (8 žáků), reedukaci a intervenci, od loňského školního roku mají žáci také možnost po 
vyučování spolupracovat se školním asistentem na domácí přípravě, na doučování a čtenářské 
dílny – nácvik čtení a porozumění textu.  
 
Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování 
 
V rámci prevence má škola zpracovaný Školní minimální preventivní program (ŠMPP). Vychází 
z pokynů Národní strategie primární prevence rizikového chování dětí a mládeže. ŠMPP je 
konkrétní dokument školy zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, na 
jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. ŠMPP je 
založen na podpoře vlastní aktivity žáků, pestrosti forem preventivní práce s žáky, zapojení 
celého pedagogického sboru školy a spolupráci se zákonnými zástupci žáků. 
Všechny aktivity probíhající v rámci prevence jsou v něm obsaženy a byly zpracovány na celý 
školní rok. Dokument má napomáhat žákům získávat takové kompetence, které snižují riziko 
výskytu nebo rozvoje určitých forem rizikového chování. Prevence však není cílena pouze na 
žáky, ale i rodiče a všechny pracovníky školy.  
Základem a hlavním pilířem v rámci preventivních aktivit by měla být práce třídního učitele, 
který napomáhá třídnímu kolektivu spoluvytvářet sociální vazby. Spolu s žáky sestavuje třídní 
pravidla a vede žáky k jejich dodržování. Stěžejní jsou v tomto třídnické hodiny, které probíhají 
pravidelně první pondělí v měsíci. Významnou skupinou v rámci prevence jsou zákonní zástupci 
žáků, kteří jsou informováni o aktivitách školy a podílejí se na plnění cílů ŠMPP a jejich 
spolupráce je pro tuto oblast nezbytná. Veškerou činnost koordinuje školní metodik prevence, 
který je součástí Školního poradenského pracoviště. Pravidelnou činností ŠPP byla propojena 
práce VP, ŠMP a AS na naší škole. 
V tomto školním roce jsme se zaměřili zejména na: 
- komunikaci s pravidly slušnosti a preventivní opatření proti šikaně, zejména se 
zaměřením na kyberšikanu a sociální sítě 
- důsledné dodržování školního řádu, zejména používání mobilních telefonů a tím 
vytvoření otevřené komunikace bez použití mobilů 
- upevňování základních pravidel slušného chování a znalostí výchovných opatření – tím 
napomáhat kamarádskému chování bez vulgarismů 
- minimalizovat rizikového chování ve zvolených oblastech prostřednictvím programů 
společnosti Podané ruce  
- využívání mimoškolních aktivit v rámci prevence  
 
Přehled aktivit: 
Září: 
- Utváření nového kolektivu 6. B – Hájenka Břeclav 
- Utváření nového kolektivu 6. A – spaní ve škole 

mailto:skolniasistent@seznam.cz


 

- Tvorba třídních pravidel, třídní samosprávy, řád školy – všichni žáci, rodiče žáků 
- Formativní hodnocení – Mgr. Ondráčková - pedagogický sbor  
- Jak být dobrým učitelem Mgr. Veselá – ŠMP 
 
Říjen: 
- Asertivita a její využití ve školní praxi - Mgr. Hadrava - ŠMP 
 
Listopad:  
- Dopravní výchova 4. a 5. třída 
- Setkání ŠMP a seminář Děti online - Mgr. Kolouch 
- Seminář Třídní klima – Mgr. Adamusová – pedagogický sbor 
- Agentura Podané ruce – 2. A a B – Bezpečné užívání chytrých telefonů a tabletů 
                                        4. B – Co je šikana a jak ji řešit 
                                        7. tř. - Dopady a rizika užívání návykových látek  
                                        8. tř. - Intimita a sexuální chování 
                                        9. tř. – Rozvoj nezávislé osobnosti 
Prosinec: 
- Dotazníkové šetření – 4., 5., 6., 7. a 8. tř. -  Kyberšikana 
- Náhradní rodinná péče – 9. tř. 
 
Leden:  
- Hodnocení fungování třídních pravidel v jednotlivých třídách a třídních kolektivech 
 
Březen: 
- Jak se nestat obětí sociálních sítí - Bc. Krejčí – 7. a 8. tř. 
- Seminář ŠMP – Právní vědomí Dr. Poláková  
 
Dne 11. 3. byly nařízením vlády uzavřeny školy a naše další naplánované aktivity již 
neproběhly. Budeme se muset v novém školním roce rozhodnout, zda některé aktivity 
zařadíme do našeho plánu. 
Součástí oblasti prevence je i nespecifická prevence. Žáci pracovali v zájmových útvarech, které 
nabízí škola v kroužcích podle zájmu.  
Součástí práce školního metodika prevence je i řešení konkrétních projevů rizikového chování 
žáků. Tyto jsou vždy řešeny - záznamy vedeny v deníku ŠMP, v záznamech ŠPP - za přítomnosti 
třídního učitele, popřípadě vedení školy, VP, zákonného 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 tyto hlavní úkoly školy: 

a) Realizace školního vzdělávacího programu školy Škola pro život se zaměřením 
na čtenářskou, matematickou, přírodovědnou, jazykovou a informační 
gramotnost 

b)   Diferencovaný přístup k žákům, respektovat jejich individualitu - zajistit  
odbornou pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, věnovat péči 
žákům ohroženým školním neúspěchem i talentovaným 



 

 
c)  Důsledné dodržování dohodnutých pravidel, respektování školního řádu a 
pravidel slušnosti.  
d) Vycházet v činnostech z posledního šetření Mapy školy 

Navíc byly zpracovány následující plány: 

 Spolupráce se ZŠ Týnec a Hrušky 

 Spolupráce s MŠ Moravská Nová Ves 

 Spolupráce s občanským sdružením Brouček Moravská Nová Ves 

 

Výuka probíhala ve školním roce 2019/2020  podle revidovaného Školního vzdělávací 
ho programu Škola pro život, č. j. ZSMNV228/2017. Všichni vyučující uplatňovali upravené 
očekávané výstupy, učivo a mezipředmětové vztahy. Pracovali jsme s kompetencemi i 
průřezovými tématy přiřazenými k jednotlivým předmětům.  

K lepší spolupráci se žáky pracoval poradní orgán ředitelky- školní parlament, kde jsou 
zástupci žáků 4. – 9. třídy a pravidelně se scházeli 1x za měsíc. 

Pro lepší informovanost rodičů žáků od 5. ročníku funguje elektronická žákovská knížka, 
která se osvědčila a řada rodičů tak častěji komunikuje s jednotlivými vyučujícími a naopak. 

 

Do výběrového zjišťování ČSI v tomto školním roce nebyla naše škola zařazena. 

 

Během celého školního roku probíhalo vybavování pomůckami, nábytkem, počítačovou 
technikou (viz Příloha č. 1). 

Pokračovalo se v projektech 

 „Mléko do škol“ 

 „Ovoce do škol“ 

 „Česko sportuje – Olympijský víceboj“ celorepublikový projekt  
 

Škola pořádala tradiční velké akce: ples školy, lyžařský výcvikový kurz, plavání pro žáky 
2. a 3. třídy. Úspěšné byly i akce typu Dny otevřených dveří - na podzim pro seniory, k  pěkné 
akci patřil projektový den 30 let svobody věnovaný výročí listopadu. 

Vzhledem k uzavření škol byly některé již naplánované akce bohužel zrušeny (zájezd do 
Anglie pro žáky, škola v přírodě pro 2. - 3. třídy, akademie školy, projekt Zdravověda pro 2. 
stupeň…)  

Od února 2019 pokračujeme v dvouletém projektu podpořeného z výzvy MŠMT 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ II - Škola pro 
život II pod registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011368 , jehož cíl a zaměření 
navazuje na předchozí projekt – zlepšení kvality vzdělávání. Projekt je zaměřen na personální 
podporu (školní asistent), osobnostně profesní rozvoj pedagogů (vzdělávání), podporu 
extrakurikulárních rozvojových aktivit (čtenářský klub pro žáky ZŠ, doučování žáků ZŠ 
ohrožených školním neúspěchem). Tento projekt je spolufinancován částkou 867 537 Kč. 

Přístavba školy bude hrazena z podaného projektu městysem, zůstává stále ještě 
dovybavit nábytkem a IT technikou.   



 

Školní rok byl ukončen slavnostním rozloučením s absolventy školy v obřadní síni 
Městyse Moravská Nová Ves za účasti pana starosty.  

Mgr. Hana Grossmannová 

             řed. školy 

         

Projednáno se všemi pracovníky školy:  1. září 2020 

Schváleno ve  školské radě:  12 . října 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.1 

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2019 

Zpráva je zpracována dle  výkazu zisku a ztrát  k 31.12.2019. 

 

       Hlavní činnost                 Doplňková 

činnost 

Náklady celkem     18.781.194,14 Kč  90.944,01 Kč 
Výnosy celkem     18.866.840,97 Kč              95.033,00 Kč 
Hospodářský výsledek           85.646,83 Kč    4.088,99 Kč 
 

Financování školy:  

Provozní příspěvek 2.378 tis. Kč,  

Dotace JmK – platové prostředky (33353) čerpáno 15.498 tis. Kč   

Dotace Částečné vyrovnání mezikraj. rozdílů (33076) čerpáno 150 tis. Kč 

Podpora plavání v základních školách (33070) čerpáno 32 tis. Kč. 

Dotace EU 33063 1. etapa 2017-2019 čerpáno 132 tis. Kč a 2. etapa 2019-2021 čerpáno 264 

tis. Kč    

 
ÚZ 33070 – Podpora plavání v základních školách Rozpočet                       Čerpání 
Ostatní náklady       36.000,- Kč     32.040,- Kč 
Nedočerpané prostředky ve výši 3.960 Kč byly vráceny dne 15. 7. 2019. 
 
ÚZ 33076 Částečné vyrovnání mezikrajových rozdílů v odměňování pedagog.pracovníků 
       Rozpočet   Čerpání 
Platové prostředky     110.610,- Kč   110.610,- Kč 
Zákonné odvody       37.608,- Kč     37.389,- Kč 
FKSP           2.212,- Kč     2.212,20Kč 
Nedočerpané prostředky ve výši 218.80 Kč byly vráceny dne 20. 1. 2020. 
 
ÚZ 33063 – Dotace EU I.etapa (2017-2019)                Čerpání 
Materiál, drobný majetek           28.039,25Kč 
Platové prostředky           75.327,-  Kč 
OON              1.800,-  Kč 
Zákonné odvody              25.611,- Kč 
FKSP                1.506,45 Kč 
 
ÚZ 33063 – Dotace EU II.etapa (2019-2021)               Čerpání 
Materiál, drobný majetek           10.494,- Kč 
Semináře,administrace projektu, cestovné       40.430,- Kč 
Platové prostředky          156.390,- Kč 
Náhrady platu-nemoc                             496,- Kč 
Zákonné odvody              52.983,- Kč 
FKSP                3.137,72 Kč 



 

 
ÚZ 33353 – Zvýšení platů zaměstnanců  Rozpočet                      Čerpání 
Platové prostředky            11.141.920,- Kč         11.141.920,- Kč 
OON          42.000,- Kč     42.000,- Kč 
Zákonné odvody              3.802.422,- Kč           3.776.441,- Kč 
FKSP       222.841,- Kč           223.254,28 Kč 
ONIV       289.289,- Kč           314.856,72 Kč 
 
 
Městys Moravská Nová ves 
Provozní prostředky                2.378.000,-  Kč 
Spotřeba materiálu (kancelářský, čisticí a hygienický, spotřební materiál, 
Tiskopisy, náhradní díly, drobný hm.majetek do 3.000,- Kč)           295.851,23Kč 
Spotřeba energií (voda, elektřina, plyn)              605.972,59Kč 
Opravy a údržba                 235.246,56Kč 
Ostatní (cestovné, povin.plavání, telefony, poštovné, aktualizace programů,  
Školení, sciotesty, svoz TKO, příspěvek na obědy zaměstnanců, 
 přeprava žáků, BOZP aj.) 
                    506.866,78Kč 
Zpracování mezd                    72.539,90 Kč 
Mzd.prostředky, zákon.odvody, FKSP               204.087,61Kč 
Spotřeba ochran.prac.pomůcek, periodické prohlídky      3.950,-  Kč 
Zákonné pojištění Kooperativa, pojištění žáků, pojišt.právní ochrany            63.204,84 Kč 
Techn.zhodnocení do 40 tis.Kč        47.489,- Kč 
Drobný hmotný a nehmotný majetek 3 tis.-40.tis             268.579,73 Kč 
 
Nedočerpaný příspěvek                    74.211,76Kč 
 
Jiné výnosy z hl.činnosti (přefakt.el.energie, úplata ŠD,ŠK, jiné výnosy, 
úroky z bank.účtů, sběr papíru)               176.211,97Kč 
Jiné náklady z hl.činnosti (hračky ŠD, část OON ŠK,ekolog.aktivity žáků, 
krmení ZOOkoutek, prac.sešity, spotř.materiálu výuka ŠD a ŠK, DDHM)          164.776,90Kč 
 
Výnosy čerpání rezervního fondu                  38.478,38Kč 
Náklady Materiál, OON-kroužky                  38.478,38Kč 
 
Hospodářský výsledek z hl.činnosti                 85.646,83Kč 
  
 
Doplňková činnost 
Spotřeba materiálu, spotřeba energií, ostat.služby, mzdové náklady            90.944,01 Kč 
Výnosy z pronájmu, ostatní výnosy                 95.033,00 Kč  
Hospodářský výsledek z DČ                    4.088,99 Kč 
 
 
 
 
 
 



 

 
Nákup drobného hmotného majetku a větší opravy v roce 2019 hrazeny z provoz. příspěvku: 
 
Malířské a natěračské práce        59.304,- Kč 
Čištění dataprojektorů        22.627,- Kč 
Instalatérské práce, výměna WC       12.153,- Kč 
Výměna bojleru Školní 4        13.207,- Kč 
Opravy elektrických zásuvek, výměna nouz. světel     13.666,- Kč 
Výměna optických válců kopírky, aj. opravy kopír. strojů    18.925,- Kč 
Servis vzduchotechniky        15.642,- Kč 
Reinstalace PC 12 ks         27.522,- Kč 
Skříň s otočným regálem na šanony (spisovna)     24.046,- Kč 
Kopírovací stroj Develop        35.017,- Kč 
Skříň knihovna 2 ks         33.084,- Kč 
Notebook HP 15,6“         12.590,- Kč 
Počítače Premio Basic 8 ks        86.320,- Kč 
SW Office 8x          16.456,- Kč 
Elektrický sporák         13.914,- Kč 
Křovinořez          10.495,- Kč 
Pronájem mycího stroje na podlahu       29.053,- Kč 
 
   
              

 

 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č.2 

Fotografie z akcí školy: 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                                

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Přivítání prvňáčků při zahájení školního roku 

 
Stříbrná medaile ve štafetě 

 

 
Senioři ve škole 

 
30 let svobody 

Podzimní sportování Ples školy 



 

                     
Pyžamový den ve škole 

 

 

Sázení třídního stromu 6. B 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vánoční turnaj ve vybíjené Lyžařský výcvikový kurz 

Deváťáci v televizní soutěži Sázení třídního stromu 6. A 
 



 

 

 

  

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
Páťáci v planetáriu 

 
Sedmáci v technickém muzeu 


