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Část I. 
Základní údaje o škole 

          
 
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   60 IZO: 118401084 
 
a) úplná škola 

 

Školní rok 
2021/2022 

Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

 
Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 9 5 151  16,8 

2. stupeň 6 4 128                        21,3 

Celkem 15 9 279 18,6 

 
b) Celkový počet žáků v 1. ročníku: 38  
 
c) Rada školy zřízena je dle §17a, odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., v platném znění. 
 

Školská rada se ve školním roce 2021/2022 pracovala ve složení:  
Mgr. Jana Tichá - předsedkyně 
Mgr. Jana Komosná  
Mgr. Jana Budišová  
MUDr. Radka Silná 
Mgr. et Bc. Marek Košut  
Ing. Zdeňka Ondráková  
Mgr. Hana Janulíková  
Bohumila Lanová 
Yvona Bízová 
Školská rada se ve školním roce 2021/2022 sešla 2x. 
Z důvodu začínajících podzimních covidových omezení byla členům školské rady Výroční 
zpráva za školní rok 2020/2021 zaslána mailem k pročtení a případnému 

mailto:zsmnves@seznam.cz
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připomínkování. Rada se poté sešla 14. 10. 2021 na on-line schůzce a tuto výroční 
zprávu jednomyslně schválila. Její členové se s uznáním pozastavili nad velmi vysokým 
procentem žáků (oproti celorepublikovému průměru), kteří se aktivně zúčastnili 
distanční on-line výuky v době covidového uzavření škol. Rada se také zajímala o 
postup oprav realizovaných na školních budovách po tornádu 24. 6. 2021 a možný 
termín návratu žáků, kteří byli nuceni dojíždět na výuku do náhradních prostor (SPŠ 
Břeclav, ZŠ Dolní Bojanovice). 
Druhá schůzka se konala 30. 8. 2022. Jako host byla přizvána koordinátorka ŠVP Mgr. 
Jitka Konečná, která přítomné členy seznámila se změnami ve školním vzdělávacím 
programu: jednalo se o požadované zařazení výuky informatiky do každé třídy od 3. do 
9. ročníku. Z tohoto důvodu musely být kráceny týdenní časové dotace některých 
školních vyučovacích předmětů. Nový školní vzdělávací program byl jednomyslně 
schválen a od 1. 9. 2022 se podle něj tedy může vyučovat.    

 

d) Školní vzdělávací program: 

 

e) Učební plán pro 1. stupeň: 

 
 

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

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

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 
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f) 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 

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 

 Mediální výchova 

 Míčové hry 

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

Celkem hodin 30 30 31 31 104+18 

 

g) Školní družina 

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

Celkem 3 82 Fyzicky 3 

   Přepočteno 2,5 
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Třída Počet dětí 

1. 29 

2. 28 

3.               15 

4.              10 

5. - 

celkem 82 

 
Hodnocení činnosti ŠD ve školním roce 2021 – 2022 
 
Do školní družiny bylo v září 2021 zapsáno 82 dětí 1. – 4. tříd a to: 
1. odd. 1. A – 13 dětí  

2. A – 16 dětí        
Celkem 29 dětí - vychovatelka Ivana Salajková. 
 
2. odd. 1. B – 16 dětí 

2. B – 12 dětí     
Celkem 28 dětí - vychovatelka Mgr. Iva Hromková. 
 
3. odd.   3. tř. – 15 dětí 

4. A -    6 dětí 
4. B -    4 dětí    

Celkem 25 dětí - vychovatelka Bc. Lucie Hřebačková. 
 
Také školní družina se potýkala s následky červnového tornáda. (Byly zničeny koberce, 
podlaha, válendy, nábytek – stolky, dřevěné dekorace, dveře a v neposlední řadě hračky). Po 
dobu oprav nalezly naše děti útočiště ve třídách v přístavbě školy. Do svých, družinových 
prostor, se vrátily asi v polovině října, druhé oddělení na začátku listopadu, třetí zůstalo v 
přístavbě ve třídě prvňáčků.  
Přesto všechno jsme se snažily, aby provoz a činnost ŠD fungoval tak, jak má. Darované hry, 
knihy a výtvarný materiál nám pomohly doplnit poničené pomůcky. Stavebnice Lega a další 
nové hračky našly děti po vánočních prázdninách pod stromečkem.  
Činnosti ve školní družině vycházejí především ze zájmů a potřeb dětí a proto je většina aktivit 
uskutečňována hravou a nenásilnou formou. Dle jednotlivých ročních období si připomínáme 
významné dny a svátky, co nejvíce pobýváme venku. A právě pobyt venku byl pro nás zpočátku 
velký problém. Kvůli poničené zahradě i hřišti jsme neměli prostor na venkovní hraní. Cesty na 
dolní hřiště nebo „Prtiš“ byly časově náročné, vycházky nepřipadaly v úvahu. Velké poděkování 
patří paní ředitelce MŠ, která nám umožnila využívat jejich zahradu po celý školní rok. V 
průběhu jara jsme se pak vrátili i na naši zahradu před školou. Tady také proběhl velký 
čarodějnický rej, jehož iniciátory byly děti III. oddělení. K MDD proběhlo veselé soutěživé 
odpoledne s diskotékou. Společnou hrou na „Šipky“ s hledáním pokladu, jsme se rozloučili s 
letošním rokem. 
 
      Ivana Salajková vychovatelka I. oddělení                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
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h) Školní klub 

Činnosti školního klubu byla omezena vzhledem k nedostatečným prostorovým podmínkám. 
Přesto bylo zapsáno 16 dětí k nepravidelné docházce a k činnosti modelářského kroužku. Ten 
svou aktivitu prezentoval na výstavě u příležitosti Dne řemesel. Hodnocení této akce shrnul 
vedoucí kroužku modelářů p. Jaroslav Čech: 
Po dvou letech, kdy nás všechny omezoval covid, omikron a jiné „vymoženosti“ civilizace, už se 
zdálo, že tato situace snad neskončí. Ale jak je známo – Všechno zlé je k něčemu dobré – 
neoveští modeláři trpělivě pracovali na svých pokladech dál i doma. Modely, jak papírové p. P. 
Macinky, tak modely plastikové p. J. Čecha se v období oněch dvou předešlých let účastnily 
téměř všech výstav ale hlavně soutěží. Znovu nutno opakovat, že vždy velmi úspěšně, jak 
dokládají zprávy o naší činnosti ve Zpravodaji. Skoro v každém čísle je k nalezení článek o 
úspěších obou modelářských klubů. Jen chyběla prezentace naší společné práce i v obci, která 
bohužel hodně utrpěla tornádem dne 24. 6. 2021. Proto oba vedoucí modelářských klubů s 
radostí uvítali zprávu, že Den řemesel 2022 bude! Ihned jsme zahájili jednání s paní ředitelkou 
ZŠ o poskytnutí dostatečných prostor pro naše záměry. Paní ředitelka H. Grossmannová s námi 
prokonzultovala náš plán na velkou výstavu a doporučila tělocvičnu v hlavní budově školy, kde 
je dostatek prostoru pro náš záměr a my se dali do práce. Tady je nutno ovšem podotknout, že 
do přípravných prací se zapojil i nový školník p.  Eda Kubrický. Byl to právě on, kdo nám nejvíce 
pomohl jak s přípravou, průběhem i následným úklidem a proto mu patří právem veliké 
poděkování! My vedoucí klubů zastáváme názor, že ZŠ v novém panu školníkovi získala opět 
velmi erudovaného a zapáleného muže, který si svou práci poctivě odvede na 120%. 
Nyní tedy k samotné výstavě. Tělocvičnu na ZŠ jsme začali připravovat už v pátek 29. 4. Práce 
na přípravě pokračovaly i v sobotu tak, abychom mohli v klidu dne 1. 5. 2022 v půl deváté ráno 
tuto výstavu otevřít. A tak se také stalo. Naše Velká Výstava Modelů byla koncipována tak, 
abychom ukázali návštěvníkům vše, co se našich modelů týká. Levá strana tělocvičny byla 
zaplněna pouze papírovými modely z klubu p. P. Macinky. Střed tělocvičny obsadily modely 
plastikové a dioramy. Tady kraloval klub p. J. Čecha. Na protější straně jsme vytvořili prostor 
pro vláčky a kolejiště v provozu, které nám opět do výstavy zapůjčil náš dlouholetý modelářský 
přítel p. E. Urbánek. Jako další vystavoval i několikanásobný Mistr ČR papír. modelů v pásové 
technice p. M. Pardovský. Nesmíme zapomenout ani na p. P. Frýdka, jehož modely vozů F1 
budily také zaslouženou pozornost. Všem výše jmenovaným srdečně děkujeme. Výstava byla 
velmi dobře navštívena.  Podle odhadů to bylo až 500 lidí. Podepsali se nám do knihy 
návštěvníci z Rakouska a nejdál z našich zemí to byli hosté z Mělníka. Výstava ze dne 1. 5. 2022 
se velmi vydařila a kdo navštívil – nelitoval. Nyní si jen přejeme, aby budova ZŠ byla plně 
opravena a mohli jsme po prázdninách zahájit provoz kroužků. Ještě jednou srdečně děkujeme 
všem, kteří se na zdárném průběhu podíleli. 
Ved. kroužku papír. modelářů – pan Pavel Macinka a ved. kroužku plast. model p. Jar. ČECH.     
 

 
Část II. 

 
 Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy a údaje o dalším vzdělávání 

pedagogických pracovníků 
 

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

Celkový počet učitelů 20  

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

19 95  % 
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2. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve šk. roce 2021/22 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů bez odborné kvalifikace (doplňují kval. studiem), kteří ve šk. roce 2021/22 
nastoupili na školu: 1 

3.  Nepedagogičtí pracovníci /správní / - počet : 6 / 5,75 úvazku 

 

4. Věkové složení učitelů 

Věk 
Učitelé 

Muži Ženy 

Do 35 let 1 1 

35-50 let 1 6 

Nad 50 let 2 8 

Pracující důchodci nepobírající důchod - - 

Pracující důchodci pobírající důchod - 1 

Celkem 4 16 

 

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

 

Společné semináře:  

Podpora dětí po tornádu – online seminář 24 

BOZP 24 

Relaxační techniky pro žáky i učitele 8 

Individuální semináře:  

Zeměpisné hry ve výuce 1 

Výuka první pomoci 1 

Informatické myšlení s OZOBOTY 2 

Jak na zemák 1 

Studium koordinátor ŠVP 1 

Osobnostně soc. rozvoj učitele 1 

Novely právních předpisů 1 

Metody čtenářské gramotnosti 1 

Rozvíjení sluch. Vnímání žáků 1 

Mediální výchova 1 

Sebepoškozování u žáků 1 

Seminář s PPP poradnou 3 

Úvod do 3D tisku  1 

Rozpočet školy 1 

Metodické poradenství ředitelů 1 

6. Romský asistent ve škole nepracoval. 
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7. Pedagogický sbor:  
ŘŠ:             Mgr. Hana Grossmannová  
ZŘŠ a VP:  Mgr. Soňa Petrjanošová 
 
1. A Mgr. Miroslava Jančálková 
1. B Mgr. Jitka Zimková 
2. A Mgr. Jana Komosná 
2. B Mgr. Pavla Úlehlová  
3. tř. Mgr. Vlastimila Matúšková 
4. A Mgr. Ivana Šestáková 
4. B Mgr. Jana Budišová 
5. A Mgr. Tomáš Macák 
5. B Mgr. Lenka Domesová 
6. A Mgr. Vítězslav Navrátil 
6. B Mgr. Lucie Zemánková 
7. tř. Mgr. Karla Ambrožová 
8. A             Mgr. Vanda Bušková 
8. B Mgr. Jana Kmentová  
9. tř. Mgr. Jana Tichá 

        
            
Netřídní učitelé:  
     Mgr. Jitka Konečná          

                 Mgr. Hana Nováková 
                             Mgr. Markéta Tučková 

                      Mgr. Pavel Šrámek 
   Bc. Dominik Ambrož 

 
Asistentky pedagoga:  Mgr. Iva Hromková,                              
                                         Martina Polachová Dis.,  

  Zuzana Fialová 
 

Vychovatelky ŠD:   Ivana Salajková  
                     Bc. Lucie Hřebačková  
         Mgr. Iva Hromková 
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Část III. 
Výsledky výchovy a vzdělávání 

 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků 
Prospěl s 

vyznamenáním 
Neprospěl 

1. 38 36 1 
2. 33 28 1 
3. 19 17 0 
4. 34 24 0 
5. 27 25 0 

Celkem za I. st. 151 130 2 

6. 
6. 

37 14 0 
7. 28 7 1 
8. 39             14 1 
9. 24 4 0 

Celkem za II. st. 128 39 2 

Celkem za školu 279 169 4 

 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,35 

3 0                                    0 

 

 3.  Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2021/22: 0    

 průměr na jednoho žáka: 0  

 

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

 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

a) na víceletá gymnázia přijato:  

  z pátého ročníku ze sedmého ročníku 

gymnázia zřiz. krajem 0 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 
  

0 11 11 22 
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c) na soukromé školy přijato: 

gymnázia obchodní 
akademie 

zdravotní 
školy 

průmyslové 
školy 

ostatní 
střední školy 

střední 
odborné 
učiliště  

celkem 

0 0 2 0 1 0 3 

  
 

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  

24 1 

  
 

Část IV. 

 

Údaje o výsledcích inspekce provedené ČŠI: 

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

 

Část V. 

Údaje o zápisu k povinné školní docházce a následném přijetí do školy: 
 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2022/2023 : 22 

 
 

Část VI. 
Další údaje o škole  

Vybavení ICT - pracovní stanice 
 

Počet skutečnost 

Počet žáků 279 

Počet pedagogických pracovníků  28 

Rozhodnutí ředitele Počet Počet odvolání 

O odkladu povinné školní docházky podle § 37               4 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 

            34  
            12 
            22 

 

0 
0 
0 
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Pracovní stanice umístěné v počítačových učebnách  24 

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

 18 

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

 28 

Počet pracovních stanic celkem  70 

 
Prezentační a grafická technika 
 

Technika Skutečnost 

Datový projektor 18 

Interaktivní tabule 18 

Tiskárny  8 

Interaktivní displej 4 

Kopírovací stroj 5 

 
 
Výukové programové vybavení a informační zdroje (licence) 
 

programové vybavení Skutečnost 

Operační systém Win10 

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

 

Škola má novou počítačovou učebnu, která je umístěna na druhém stupni v přístavbě. 
Učebna je vybavena počítačovou sítí s 24 pracovními stanicemi, síťovou A3 barevnou laserovou 
tiskárnou pro tisk prací žáků. Z každého počítače v učebně je přístup na internet, celá škola je 
připojena optickým vedením k vysokorychlostnímu internetu a pokryta wifi .   

Bohužel vybavení ICT technikou se po ničivém tornádu muselo částečně obnovovat, 
zejména projektory, některé počítače a notebooky. Z finančních darů byly pořízeny 4 
interaktivní displeje, 10 tabletů, 1 interaktivní dataprojektor.  

Počítače jsou využívány kromě výuky informatiky i ve výuce ostatních předmětů, při 
zpracování a podpoře jednotlivých školních akcí, proběhlo také testování žáků online. V tomto 
roce jsme byli vypráni pro testování v mezinárodním srovnání PISA. 

Pro vyučující je zajištěn přístup do centrální evidence žáků a jejich klasifikace systémem 
dmSoftware, který je pod cloudovou aplikací systému Škola online.  Umožňuje uživatelům 
přístup odkudkoliv. Všichni vyučující jsou vybaveni notebooky pro domácí přípravu a tvorbu 
vlastních výukových materiálů. K online výuce v období karantény 4 tříd byl využíván MS 
Teams, který slouží ke komunikaci i v prezenční výuce. 

Webové stránky naší školy byly v uplynulém roce inovovány, obsahují hlavně informace 
o aktuálním dění ve škole a také ukázky z tvorby našich žáků a fotogalerie ze školních akcí.  Ve 
všech třídách 1. a 2. stupně jsou k dispozici interaktivní tabule, na kterých jsou zejména 
používány elektronické učebnice. 
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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. Byly zakoupeny robotické 
pomůcky k výuce programování OZOBOTI. Celý tento školní rok jsme věnovali přípravě na 
výuku informatiky v příštím škol. roce dle nového RVP, která bude realizována od 4. ročníku 
s dotací 1 hodina týdně ve všech ročnících. 

 
Metodické sdružení I. stupně ZŠ 
 
Školní  rok  2021/2022  byl  zahájen  netradičně  v  pondělí  6. září  2021.                                   
Tornádo  z 24. 6. 2021  poničilo  všechny  školní  budovy. Budovu  č. 4  se  nepodařilo  opravit  
vůbec, proto  část  žáků  1. stupně  musela  dojíždět  do  školy  v Dolních  Bojanovicích. Vedení  
ZŠ  D. Bojanovice  a  kolektivu  školní  jídelny  patří  naše  velké  poděkování  za  krásný  přístup  
a  podmínky, které  nám  na  pět  dlouhých  měsíců  vytvořili. 
V letošním školním roce nastoupilo 38 prvňáčků do dvou tříd. Na 1. stupni tedy máme 9  tříd  
se  151  žáky (na začátku  šk. roku 149 žáků, 2 žáci  se  přistěhovali):                                                                                                                  
1. A – 19 žáků, 1. B – 19 žáků, 2. A – 17 žáků, 2. B – 16 žáků, 3. tř. – 19 žáků, 4. A –  15 žáků,  
4. B  - 19 žáků, 5. A – 14 žáků, 5. B – 13 žáků 
Personální obsazení: 
Personální obsazení:    1. A  -   Mgr. Miroslava  Jančálková 
                                         1.  B  -   Mgr. Jitka  Zimková 
                                         2. A   -  Mgr. Jana  Komosná 
                                         2. B   -  Mgr. Pavla  Úlehlová 
                                         3. tř.  -  Mgr. Vlastimila  Matúšková 
                                         4. A   -   Mgr. Jana  Budišová 
                                         4. B   -   Mgr. Ivana  Šestáková 
                                         5. A   -   Mgr. Tomáš  Macák 
                                         5 .B   -   Mgr. Lenka  Domesová 
                                          
Vychovatelky  ŠD :        Ivana  Salajková, Bc. Iva  Hromková, Bc. Lucie  Hřebačková 
Asistentky  pedagoga: Bc. Iva  Hromková,  
                                        Martina  Polachová DiS. 
 
 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, které byly díky  poškození budov a  jejich  
okolí značně omezen. 
Svou činnost zahájil sportovní  kroužek  atletiky  vedený  p. uč. Šrámkem, jehož aktivity mohou  
probíhat venku a nejsou vázány pouze na vnitřní prostory. 
 
První stupeň je celoročně  zapojen  do  projektů  financovaných EU: Ovoce do škol  - 2x  
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  2krát měsíčně neochucené  
mléko. Žáci také ochutnávali  různé  druhy  sýrů  a  jogurtů.  
Pro žáky jsme  zajistili už tradiční besedy s p. knihovnicí, preventivní  programy Podané  ruce, 
Linka bezpečí a mnoho dalších akcí: 
 
1. A + B: Mikulčice – vykopávky – program Bobří škola 
                Zookoutek  Hodonín – program Statek 
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                Pohádková  představení  -  O  zvířátkách, Obušku z pytle  ven 
                Hodonín – přístaviště – Pirátská plavba 
2. A + B: Mikulčice – vykopávky – program Bobří  škola 
                Ekoprogram – Liška a les 
                Zážitkový stan – Kosmická show 
                Divadelní  představení  -  Na  statku 
                Hodonín – Muzeum  naftového  dobývání + Pirátská  plavba 
3. tř :  Zážitkový stan – Kosmická show 
            Divadelní představení – Dračí vaření 
            Hodonín – Muzeum  naftového  dobývání + Pirátská plavba 
            Dravci (v D. Bojanovicích) 
4. A + B: Ekoprogram – Liška a les 
               Dravci (v D. Bojanovicích) 
              3 lekce plavání – Břeclav 
               Zážitkový stan – Kosmická show – mobilní  planetárium 
               Noc s Andersenem  - pohádky a přespání  ve  škole 
               Divadelní představení – Dračí vaření 
               Den Země 
               Přírodovědná exkurze  -  Obora Soutok Lanžhot 
5. A: Exkurze  Muzeum  nafty  a  geologického  dobývání  -  Hodonín 
          Setkání  s olympijským  medailistou Vítězslavem Veselým 
          Den Země 
          Cyklovýlet ke  sv. Margitě  -  Kopčany 
          Dvoudenní cyklovýlet na Littner 
5. B: Výukový  program  - Ekocentrum Dúbrava Hodonín 
         Ekoprogram - Liška  a  les 
         Den Země 
         Zážitkový  stan - Kosmická  show - mobilní  planetárium 
         Divadelní  představení – Dračí  vaření 
 
Skákací hrad pro všechny ke Dni dětí zajistil p. uč. Macák. 
K nejzdařilejším akcím patřilo zajištění školy v přírodě v Krkonoších  pro 
žáky  3. – 5. ročníku. Za  tuto  nádhernou  akci  děkujeme  sponzorům a hlavně 
Jirkovi, v jehož  penzionu jsme byli  hosty. 
Ukončení školního roku a předání vysvědčení  -  30. 6. 

Mgr. Ivana Šestáková 
 
Zpráva o činnosti MS 1. st.: 
 
MS  1. st.  se  ve  školním  roce 2021/2022  vzhledem k potornádové  situaci  a dojíždění  učitelů  
se  žáky  do  jiných  obcí  scházelo  podle  potřeby  a  řešilo  aktuální  problémy  týkající  se  
žáků, dojíždění do D. Bojanovic nebo spolupráce s rodiči. (1. pololetí) 
 
Konec  1. a  2. pololetí: 
19. 1. – organizační  zajištění  brigády  rodičů  na  přestěhování  uskladněného  nábytku  ze  
sběrného  dvora  do  budovy  č. 117 
20. 4. - organizační  zajištění  zápisu do 1. třídy 
26. 5. - zajištění  sešitů  a  učebnic  na  šk. rok  2022/23 
  2. 6. - výběr  nábytkových  sestav  do  rekonstruované  budovy č. 4 
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  9. 6. - doplnění  ŠVP  s p. uč. Jitkou  Konečnou 
 
Komise výchov 
 
Komise výchov se po červnovém tornádu snažila především udělat fyzickou kontrolu stávající 
materiálního vybavení, zejména poničené pomůcky do TV, ale i jiných předmětů 
 
Září:   
Vzhledem k situaci, kdy jsou třídy rozmístěny v různých školách a někde zatím nelze      
plnohodnotně vyučovat zejména výchovy, jsme probrali zejména: 
- koordinace a sjednocení pravidel výchovně – vzdělávacího procesu ve výchovách 
- práce s časovými a tematickými plány 
- nastavení pravidel hodnocení 
 
Prosinec: 
- vzájemná informovanost o klasifikaci ve výchovách 
- doplnění materiálního vybavení 
- Koordinace hodnocení žáků oslabených, nadaných a ostatních se speciálními 
vzdělávacími potřebami 
 
           Březen: 
- Práce na výstupech ŠVP dle RVP 
- Koordinace účasti žáků na soutěžích do konce školního roku 
- práce s problémovými žáky, způsob práce a vedení těchto žáků 
- podklady pro další doplnění učebních materiálů a pomůcek do výuky na další školní rok 
 
Červen: 
- hodnocení účasti žáků na sportovních akcích  
- sjednocení klasifikace žáků ve výchovách s přihlédnutím nejen na výsledky, ale i přístup 
- podněty pro práci v dalším školním roce 

Mgr. Jana Budišová 
                                                                        
 
Hodnocení sportovních aktivit  
 
Školní rok 2021/22 se nesl v duchu tornáda a covidu. Bohužel to mělo velký dopad na hodiny 
tělesné výchovy a především na pohybovou aktivitu a gramotnost dětí. 
Od září do listopadu 2. stupeň využíval k hodinám tv částečně prostor tělocvičny SPŠ v Břeclavi. 
Po návratu do MNV jsme měli možnost využívat pouze tělocvičnu na měšťance (sokolovna a 
sportovní areál byly zničeny tornádem). 
První sportovní vlaštovkou byl vánoční volejbalový zápas 9. třídy, kdy proti sobě nastoupili 
chlapci a dívky. Tento souboj ovládli jednoznačně chlapci v poměru 4:0 na sety. 
 
V únoru proběhl LVK pro 7. a 8. ročníky na Červenohorském sedle a první školní sportovní 
soutěž ve šplhu na tyči. 
Kategorie 1. – 3. tř.     kategorie 4. – 5. tř. 
chlapci       chlapci 
1. Pavel Maloušek  7.76 s   1. Jiří Viktorin  6.52 s 
2. Viktor Škarvoda 7.81 s   2. Tomáš Jarošek 6.72 s  
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3. Nikolas Škarvoda 7.86 s   3. Patrik Mitvalský 8.30 s 
 
dívky       dívky 
1. Agáta Průdková 9.15 s   1. Dáša Haruštiaková  5.53 s 
2. Karolína Chmelová 10.06 s   2. Justýna Mikolášová 5.80 s 
3. Tereza Zugarová 10.14 s   3. Magdaléna Frýdková 6.57 s 
 
Dne 6. 4. se pro 8. a 9. ročníky konal školní silový víceboj. Dívky absolvovaly hod medicinbalem, 
trojskok, šplh a sed-lehy. Chlapci měli místo hodu shyby na hrazdě. 
Pořadí medailistů: 
1. Hana Petrjánošová   1. Denis Zezula 
2. Bibiana Benešová   2. Adam Volařík, Patrik Pyskatý 
3. Kamila Kudláčková   3. Ondřej Lano 
 
V květnu jsme se zúčastnili ve dvou kategoriích (družstva, jednotlivci) okresního kola Odznaku 
všestrannosti v Lanžhotě, což je projekt Sazka Olympijského víceboje. 
Naše družstvo složené z dětí nar. 2008-2011 skončilo na 6. místě. Školu reprezentovali: Tomáš 
Póša, Edita Průdková, Tomáš Jarošek, Sofie Králová, Martin Fikejs, Anna Salajková, Leoš Fako, 
Karolína Hesová. 
V jednotlivcích se umístili nejlépe Patrik Mitvalský a Justýna Mikolášová, kteří postoupili do 
krajského kola. 
 
Posledním závodem školního roku byl tradiční Atletický přebor Podluží konaný 2. a 3. června. 
První den byl určen pro první stupeň (běh-sprint, vytrvalost, hod míčkem, skok daleký). Další 
den závodili žáci druhého stupně (běh-sprint, vytrvalost, hod míčkem, vrh koulí, skok daleký). 
Děti z prvního stupně byly velmi úspěšné a obsadily 2. místo (medailové umístění: 8 zlatých, 9 
stříbrných, 4 bronzových) 
Žáci druhého stupně se umístili na 4. místě (medailové umístění: 5 stříbrných, 7 bronzových) 
Po sečtení bodů z prvního a druhé dne jsme vybojovali 3. místo. 
 
Během jarních měsíců se začal rekonstruovat sportovní areál za budovou školy. Začátkem 
června se dalo již využívat umělé hřiště a během letních prázdnin by se měl dodělat atletický 
ovál s beach volejbalovým hřištěm. Doufejme, že se vše v dobré obrátí a od září budeme moci 
plně využívat všechna dostupná sportoviště a nebude stát dětem nic v cestě, aby se mohly 
plnohodnotně pohybově rozvíjet. 
 
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 2021 
- školní vzdělávací program – plán práce na školní rok 2021/ 2022 
- 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  
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- projednat časové zařazení velkých kontrolních prací žáků  
- využívání PC a interaktivních tabulí ve výuce. 
 
Listopad 2021 
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích - podklady na ped. radu a tř. schůzky  
 
Leden 2022 
-pololetní uzavření klasifikace, 
-dokončení příkladů na MO – školní kolo 
 
Duben 2022 
 -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  
 
Červen 2022 
  -závěrečné kontrolní práce, hodnocení soutěží a výsledků testování  
  -uzavření individuálních plánů – spolupráce s výchovnou poradkyní 
  -školní vzdělávací program – závěrečné zhodnocení časového splnění temat. plánů 
  -klasifikace 
 
Účast žáků a výsledky v jednotlivých soutěžích:  
     
Matematická olympiáda  
Zapojili se žáci 5. -  8. třídy ve školním kole 
Do okresního kola postoupila ze 7. třídy - Michaela Netopilíková  
Biologická olympiáda:    
 kategorie D (6. - 7.tř) školní kolo, okresní kolo: Anna Salajková,  
                                                                                    Jáchym Fojtík – 3. místo 
                                                             krajské kolo: Jáchym Fojtík 
 
 
Matematický klokan  2021/2022 
 
                    Kategorie Cvrček 2. - 3. třída        1. Klára Zháňalová                       67 bodů       3. tř. 
                                                                               2. Ondřej Šrámek                         64 bodů       2. B 
                                                                               3. Dominik Cvrček                        63 bodů       3. tř. 
                    Kategorie Klokánek 4. - 5. třída    1. Kristýna Sýkorová                    89 bodů       5. A 
                                                                               2. Dáša Haruštiaková                  82 bodů       5. B 
                                                                               3. Matěj Dohnálek                       80 bodů       4. A 
                    Kategorie Benjamín 6. - 7. třída   1. Markéta Dratvová                   65 bodů       7. tř. 
                                                                               2. Veronika Poláková                   59 bodů       6. tř. 
                                                                               3.  Jiří Paník                                    58 bodů       6. tř. 
                    Kategorie Kadet 8. - 9. třída         1. Denis Zezula                               61 bodů       9. tř. 
                                                                               2. Ondřej  Lano                              56 bodů       9. tř. 
                                                                               3. Martin Vališ                               55 bodů       8. B 
 Pangea – matematická soutěž 
                  4. třída                                                                                     5. třída 
      1. Dohnálek Matěj         26 bodů                              1. Imrich Adam                 34 bodů 
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      2. Silný  Vít                      24 bodů                              2. Horníčková Ema           25 bodů 
      3. Luňák David               23 bodů                              3. Haruštiaková Dáša       24 bodů 
 
                  6. třída                                                                                  7. třída 
      1. Kuřímská Zuzana       29 bodů                              1. Salajková Lucie            22 bodů 
      2. Krčmářová Dominik  23 bodů                              2. Juráňová Anna             20 bodů 
      3. Veselka Petr               19 bodů                                  Luňáková Nela              20 bodů 
.                                                                                           3. Hromková Melisa        18 bodů 
 
                8. třída                                                                                   9. třída 
     1. Šimek Tomáš                45 bodů                               1. Lano  Ondřej                32 bodů 
     2. Dvořáček Pavel            37 bodů                               2. Zezula Denis                 27 bodů 
     3. Vališ Martin                 30 bodů                                3. Imrich Jan                    23 bodů 
 
 
Pythagoriáda -  Školní kolo     
             
      6. ročník                                                                             
  1.  Krčmářová D., Mitvalský M., Polednová N.,  
       Stoklasa M., Strmisková M.                                   5 bodů    
  2.  Fojtík J., Hetmánek T., Hluchá R.                    4 body 
        Kuřímská Z., Poláková V., Straková S., Trojanová T.             
 
     7. třída 
  1. Salajková A.              4 body 
  2. Dratvová M.             3 body 
                               
    8. ročník                                                          
 1.  Hluchá N.                  8 bodů                                                     
 2.  Filipovič T.                 6 bodů                                                     
 3.  Bíza P., Kalužík O.    5 bodů                                                         
 
   9. třída 
1. Zezula D.                      6 bodů              
2. Čapková K.                  4 body 
    Pyskatý P.        
Do okresního kola – postoupila Natálie Hluchá, konalo se on-line formou kvůli covidovým 
opatřením. 
                                                                                          
Celostátní kolo soutěže Mladý zahrádkář – kategorie 4. - 6. tř.  Alex Příkazský 
                                                                            kategorie 7. - 9. tř.  Anna Salajková  
 
Exkurze a výukové pořady: 
 
 Kosmický stan -  interaktivní program pro žáky 1. - 9. třídy 
   
  Výukové programy pro 1. stupeň – Výcvik psů a chov včel - 4. A, B 
                                                                 Den Země v ZOO Hodonín - 4. A 
   Výukový program ELiška – Coco živá liška, program pro žáky 1. - 7. třídy v tělocvičně školy 
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   Den Země pro 1. stupeň 27. 5. 2022 za pomoci žáků 8. - 9. třídy u jezer „Štěrkovna“, žáci 4-5.    
   třídy ze ZŠ Moravská Nová Ves, ZŠ Hrušky a ZŠ Týnec 
   Exkurze -do úpravny vody  -  žáci 9. třídy 
 
                                     

 Mgr. Karla Ambrožová 
 
Předmětová komise jazyků a společenských věd 2021/2022 
 
Předmětová komise pracovala ve složení: Petrjanošová Soňa, Tichá Jana, Tučková Markéta, 
Budišová Jana, Kmentová Jana, Bušková Vanda, Zemánková Lucie. 
 Komise se během školního roku sešla 4 x:  
 
 září 2021  
- kontrola a doplnění plánu práce na školní rok 2021/2022 
- 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  
- Exkurze 9. třídy do Prahy, Veletrhy vzdělávání – Hodonín, Břeclav (září-říjen) 
- kontrola sešitů min. 1x za měsíc 
 
 listopad 2021 
- 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 )  
- besedy v místní a okresní knihovně, časové rozvržení objednání -Tichá  
- průběžné plnění plánu, kontrola sešitů  
- čtvrtletní písemné práce, opakování  
- příprava na přijímací zkoušky  
 
 březen 2022 
- čtvrtletní kontrolní práce JČ, JA, JN, konverzační témata, zastupování v JN za dlouhodobou        
   nemoc 
- informace o problémových nebo neprospívajících žácích  
- příprava návrhu na doplnění učebních pomůcek, zpracovat návrh na nákup učebnic  
- příprava na přijímací zkoušky 
   
 červen 2022  
- uzavření individuálních plánů, indiv. přístupů a PLPP – spolupráce s výchovnou poradkyní  
- školní vzdělávací program – závěrečné hodnocení časového plnění tematických plánů,     
  doplnění  
- objednávání učebnic a pracovních sešitů 
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Exkurze: místní a okresní knihovna, besedy dle dohody s knihovnou v Břeclavi   
 
                                                                                                         Soňa Petrjanošová 

Kulturní a jiné akce: 
 

Měsíc Název akce Třída 

IX. Exkurze Mikulčice 1. - 2. tř. 

IX. Exkurze Úřad práce Břeclav  9. 

IX. Sportovní den 2. st. 

IX. Třídenní exkurze Praha  9. tř. 

IX. Psychol. pomoc pro děti po tornádu  1. a 2. st. 

    IX. Anthropos  6. tř. 

    IX. Exkurze VIDA Brno 8. tř. 

    IX. Návštěva MK Břeclav 2. st. 

    XI. Pravěký den 6. tř. 

XI. Planetárium + Kapucíni  6. a 7. tř. 

XI. Exkurze čistička a úpravna vody 8. tř. 

XI. Zahájení výuky plavání 2. - 3. tř. 

II. Přírodovědný program Liška 1. – 6. tř. 

II. LVK Červenohorské sedlo 7. – 8. tř. 

II. Školní kolo ve šplhu Všichni 

II. Pangea online matem. soutěž 4. – 9. tř. 

III. Projekt Plakát 7. – 8. tř. 

III. Matem. soutěž Klokan 2.- 9. tř. 

III. Noc s Andersenem 4. tř. 

IV. Podané ruce 1. – 5. tř. 

IV. Exkurze Macocha 9. tř. 

IV. Besedy s knihovnicí 2. tř. 

IV. Divadelní představení 1. a 2. st. 

IV. ZOO Hodonín  1. tř. 

IV. Besedy s knihovnicí 4. tř. 

IV. Besedy s knihovnicí 6. – 7. tř. 

IV. Preventivní program  6. A 

V. Den řemesel, výstava modelářů 1. a 2. st. 

V. Besedy s knihovnicí 1. a 5. tř. 

V. Podané ruce 8.- 9. tř. 

V. Výlet plavba lodí  2. – 3. tř. 

V. Přírodovědný program 4. AB 

V. Divadelní představení Břeclav 1. tř. 

V. Školní ples 9. tř. 

V. Den Země 4. - 5. tř. 

V. Finanční gramotnost 8. tř. 

VI. Linka bezpečí – program  1. a 2. st. 

VI. Okresní soud Hodonín 9. tř. 

VI. Exkurze Moraviapress 9. tř. 

VI. Finanční gramotnost – program banky Brno 9. tř. 

VI. Výlety tříd 1. – 9. tř. 
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Část VII. 
Zajištění žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 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 2021/2022 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.  

 

Výchovné poradenství 2021/2022 

Individuální integrace 

Typ  Ročník Počet žáků 

Autismus                          1. A 1 

SPU             1. B, 6. A,  9. tř. 4 

Celkem - 5 

 
V 6. A byla asistentkou k žákovi s LMP Zuzana Fialová, asistentkou v 1. A třídě k žákovi 
s poruchou autistického spektra Mgr. Iva Hromková v 1. B byla asistentkou k žákovi s poruchou 
chování Martina Polachová DiS. Jako další pedagog do třídy pracovala Mgr. Hana Nováková 
se žákyní 9. třídy po prodělaném těžkém úrazu v důsledku tornáda. 
 



22 

 

    Ve školním roce 2021/ 22 jsme pokračovali v integraci žáků s SPU, bylo odesláno do 
pedagogicko – psychologické poradny v Břeclavi nebo do Hodonína na vyšetření a kontrolní 
vyšetření z prvního stupně 17 dětí, z druhého stupně bylo odesláno 14 žáků.  
   
     V tomto školním roce jsme měli 43 integrovaných žáků s podpůrnými opatřeními, z toho 14 
žáků s IVP – od první do deváté třídy (s vadou řeči, žáci se SPU a SPCH). Ve čtyřech třídách 
pracují s žáky asistentky pedagoga. Žákům, kteří byli na vyšetření v PPP nebo SPC a mají 
některá doporučení ke specifickému vzdělávání, věnujeme individuální péči, reeedukaci - 
pedagogickou intervenci (7 hodin/týdně ).  
 
     Povinnou školní docházku letos ukončilo 24 žáků z deváté třídy a 1 žák z 8. třídy. Všichni žáci 
budou pokračovat ve studiu na středním stupni: 
               
           14 žáků na středních odborných školách ( SPŠ, SZdrŠ, SŠHotel …) 
           11 žáků na středních odborných učilištích          
 
    Všichni žáci byli přijati v prvním kole přijímacího řízení nebo po podání žádosti o vydání 
nového rozhodnutí. Výchovná poradkyně zároveň pracovala jako poradce pro volbu povolání. 
     Pro volbu povolání jsou zakoupeny počítačové programy a využíváme internetových nabídek 
a katalogů – Atlas školství, Kam na školu….. atd. Uspořádali jsme zvláštní schůzku s rodiči. 
     
    Průběžně se řešily výchovné a výukové problémy ve spolupráci s rodiči žáků na mimořádných  
schůzkách. Třikrát se sešla výchovná komise k jednání s rodiči žáků. Řešilo se porušení školního 
řádu, omlouvání časté nepřítomnosti a nevhodné chování, slabý prospěch a školní 
neúspěšnost. 
 
    Plánované programy, besedy a schůzky se nekonaly z důvodu poškození školních budov 
tornádem, jejich obnovou a dojížděním do náhradních škol v Břeclavi a v Dolních Bojanovicích.   
 
       
                                                                                Mgr. Soňa Petrjanošová, výchovná poradkyně 
 
 
Hodnocení v rámci primární prevence rizikového chování 
 
MPP byl během školního roku procházen a plněn. 
1. Charakteristika školy 
     Základní škola Moravská Nová Ves, okres Břeclav je venkovská škola umístěna ve dvou asi 
300m od sebe vzdálených budovách. Školu navštěvuje 279 žáků, na jejichž vzdělávání se podílí 
21 pedagogických pracovníků a 3 asistenti pedagoga. Součástí školy jsou 3 oddělení školní 
družiny. Každá třída má svoji kmenovou třídu a dále žáci navštěvují 3 odborné pracovny. Škola 
nemá vlastní školní jídelnu, žáci se stravují ve školní jídelně, která je součástí mateřské školy 
vzdálené asi 150m. Žáci 1. – 3. třídy jsou do jídelny odváděni společně, žáci zbývajících tříd 
odchází sami. Do školy dochází místní děti, ale také děti z nedalekého Týnce a Hrušek. Budova 
2. stupně má k dispozici malou tělocvičnu, přiléhá k ní sportovní areál s atletickým oválem, 
sportovní hřištěm a travnatou plochou.  
     Takto jsme mohli charakterizovat školu před 24. 6. 2021. Bohužel po tomto dnu většinu z 
toho neplatilo. Žáci od září dojížděli do školy v Břeclavi a Dolních Bojanovic. V stávající budově 
zůstali pouze žáci 1. a 2. tříd. Škola a její okolí se proměnila v jedno velké staveniště. I po 
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částečném návratu části žáků v říjnu a později v únoru se stavební práce na opravě školy a 
celého areálu nezastavily. Proto rizika s různými úrazy, zvýšenou dopravou kolem školy a ŠJ, 
zůstávají stále. 
2. Cíle programu a cílové skupiny 
     MPP jsme se snažili celoročně zaměřit zejména na důsledné dodržování školního řádu, 
dodržování zásad slušného chování a rozvíjení komunikace bez použití mobilních telefonů. V 
tomto nelehkém období byla o to více stěžejní práce zejména na třídních učitelích. Volnočasové 
aktivity byly minimální, vzhledem k nedostatku prostor a složité situaci nejen učitelů, ale i žáků. 
 
 
3. MPP a jeho zásady  
     Náš MPP je zaměřen na prevenci, evidenci a eliminaci rizikového chování žáků. Preventivní 
program zahrnuje výchovnou a naukovou složku vzdělávání během školního roku. S MPP se 
seznámili všichni pedagogičtí pracovníci na pracovní poradě v měsíci září. Aktuální informace 
byly průběžně sdělovány třídním učitelům a kolektivu na pracovních poradách.  
a) Řízeni a realizace preventivních aktivit. 
Samotné optimální klima ve škole, důvěra a pocit bezpečí jsou základem prevence a lze je 
realizovat s podporou vedení školy a celého pedagogického sboru. Za realizaci MPP zodpovídá 
školní metodik prevence (ŠMP), který koordinuje práci jednotlivých učitelů popř. externích 
spolupracovníků. ŠMP, který je součástí ŠPP se podílí na analýze současného stavu a zároveň 
na řešení jednotlivých problémů. O průběhu naplňování MPP informuje vedení školy a spolu s 
ním pravidelně vyhodnocuje aktuální situaci ve škole.  
b) Informování rodičů a žáků 
     Pro informování rodičů o akcích byla zvolena elektronická, popřípadě papírová žákovská 
knížka. Rodiče 3x využili konzultační hodiny ŠMP. Jedenkrát se na žádost rodičů sešlo vedení 
školy, ŠPP a rodiče žáka. Byl projednán kázeňský přestupek proti školnímu řádu. VP (především 
pro vhodnou volbu povolání svého dítěte) navštěvovali rodiče individuálně. Případné problémy 
byly řešeny hned, aktuálně, případně po individuální domluvě s rodiči kdykoliv. Další 
podrobnější informace o svých dětech měli možnost rodiče získat na schůzkách. Další 
informace o činnosti školy a o akcích mohou rodiče najít na internetových stránkách školy.  
c) Spolupráce se specializovanými institucemi 
     V tomto školním roce jsme spolupracovali především s Pedagogicko-psychologickou 
poradnou a Speciálně pedagogickými centry pro zdravotně a sluchově znevýhodněné Zúčastnili 
jsme se školení, řešili jsme a konzultace zapojení žáka s poruchou autistického spektra, 
sluchově a zrakově znevýhodněných žáků do běžné výuky, využití spolupráce třídního učitele s 
asistentem pedagoga. Pravidelně byly konzultovány zprávy PPP k jednotlivým žákům s 
obtížemi v oblasti učení a chování.  
     Primární prevenci v jednotlivých třídách jsme v letošním roce organizovali prostřednictvím 
neziskové organizace Podané ruce. Byly zapojeny všechny třídy v jednotlivých 2 a 3 hodinových 
blocích. V období těsně po ničivém tornádu probíhaly v září a říjnu programy psychologické 
podpory pro všechny žáky. Žákyně 6. tříd absolvovaly program: Děvčata na slovíčko. Třídy 1. i 
2. stupně absolvovaly dvouhodinové programy Linky bezpečí. Dále proběhl program zaměřený 
na vztahy a sociální vazby v 6. A. Mgr. Vlková,  která se intenzivně zapojila do pomoci naší 
škole, je jejich realizátorkou. Její aktivity budou pokračovat příměstskými tábory na naší škole v 
době prázdnin. 
 
d) Primární prevence v rámci výuky 
     Na Základní škole Moravská Nová Ves pracujeme podle ŠVP. Tento plán je dále rozpracován 
do konkrétních vzdělávacích plánů pro jednotlivé ročníky a předměty. Zde jsou zapracována 
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témata vztahující se k primární prevenci. Učitelé si průběžně kontrolovali probíraná témata 
MPP. Škola se zapojuje do dlouhodobých preventivních programů, které soustavnou výchovně 
vzdělávací činností budují správný postoj k životu a zdravému životnímu stylu (Mléko do škol a 
Ovoce a zelenina do škol). Tyto programy jsou určeny pro všechny žáky. Čtyři třídy, vždy po 
dvou z 1. a 2. stupně, se zúčastnily školy v přírodě v Dolním Dvoře v Krkonoších.  
     Průběžné sledování situace na škole z hlediska rizik výskytu rizikového chování žáků můžeme 
zachytit informacemi ze schránky důvěry. Pokud se objevily problémy mezi žáky, snažili se je 
vyřešit třídní učitelé samostatně, popřípadě ve spolupráci s metodikem prevence, výchovným 
poradcem, ředitelem školy a rodiči. Řešené problémy jsou vedeny v deníku metodika prevence. 
Problematika rizikového chování byla řešena různými formami a metodami práce ve výchovně 
vzdělávacích předmětech Ov, Vkz, Přírodověda, Tv, Vv, Čj, také v třídnických hodinách. Situace 
ve škole z hlediska výskytu rizikového chování žáků je průběžně sledována po celý školní rok. 
Učitelé se vždy snažili ve spolupráci s rodiči pomocí různých metod působit na žáky, rozvíjet 
jejich kamarádské chování a vychovávat je ke zdravému životnímu stylu. 
 
 

Zpracovala: Mgr. Jana Budišová, ŠMP 
 

 
Část VIII. 
  

Základní údaje o hospodaření školy za rok 2021 

Zpráva je zpracována dle výkazu zisku a ztrát k 31. 12. 2021 

 

       Hlavní činnost     Doplňková činnost 

Náklady celkem     24.972.857,87 Kč  14.233.59 Kč 
Výnosy celkem     25.327.855,23 Kč              16.833,00 Kč 
Hospodářský výsledek          354.997,46 Kč    2.599,41 Kč 
 

Financování školy:  

Provozní příspěvek 2.479 tis. Kč,  

Dotace JmK – platové prostředky + ONIV (33353) čerpáno 22.184 tis. Kč   

Vyúčtování dotace EU 33063  2. etapa 2019-2021 celkem  585 tis.Kč      

 
ÚZ 33063 – Dotace EU II. etapa (2019-2021)               Čerpání 
 Platové prostředky 2021              9.013,- Kč 
Zákonné odvody 2021                3.046,- Kč 
FKSP              2021                 180,26 Kč 
Celková výše dotace 2019-2021 činila 867.537 Kč.  Nedočerpané prostředky ve výši 282.227 Kč 
(z toho použito z RF 38.473,82 Kč) byly vráceny dne 26.10.2021 
 
ÚZ 33353 – Zvýšení platů zaměstnanců  Rozpočet                      Čerpání 
Platové prostředky            15.845.545,- Kč         15.845.545,- Kč 
OON          20.000,- Kč     20.000,- Kč 
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Zákonné odvody              5.358.553,- Kč           5.335.923,- Kč 
FKSP       316.912,- Kč           320.079,94 Kč 
ONIV       643.248,- Kč           662.710,06 Kč 
 
 
Městys Moravská Nová ves 
Provozní prostředky                2.479.000,-  Kč 
Spotřeba materiálu (kancelářský, čisticí a hygienický, spotřební materiál, 
Tiskopisy, náhradní díly, drobný hm.majetek do 3.000,- Kč)           336.457,72Kč 
Spotřeba energií (voda, elektřina, plyn)              432.861,16Kč 
Opravy a údržba                   93.972,11 Kč 
Ostatní (cestovné, povin.plavání, telefony, poštovné, aktualizace programů,  
Školení, sciotesty, svoz TKO, příspěvek na obědy zaměstnanců, 
 přeprava žáků, BOZP, pronájem mycího stroje, zpracování mezd aj.)           507.776,61Kč 
Mzd. prostředky                  211.254,- Kč 
zákon. odvody          57.118,-Kč 
FKSP                         3.379,88Kč 
Spotřeba ochran.prac.pomůcek, periodické prohlídky                13.986,-Kč 
Zákonné pojištění Kooperativa, pojištění žáků, pojišt.právní ochrany          109.480,16 Kč 
Drobný hmotný a nehmotný majetek 3 tis.-40.tis            359.120,94 Kč 
Celkem čerpáno             2.125.406,58Kč 
 
Nedočerpaný příspěvek                353.593,42Kč 
 
Jiné výnosy z hl.činnosti (úplata ŠD,ŠK, jiné výnosy, úroky z bank.účtů, 
sběr papíru aj.)                            80.176,73Kč 
Jiné náklady z hl.činnosti (hračky ŠD, část OON ŠK,ekolog.aktivity žáků, prac.sešity, 
spotř.materiálu výuka ŠD a ŠK, DDHM)                      78.772,69Kč 
 
Výnosy čerpání rezervního fond, finanč.darů, 
Zúčtování věc.darů-roušky,respirátory, ant.testy               622.894,42Kč 
Náklady Materiál, OON-kroužky, pronájem led.plochy, 
Zúčtování věc.darů-roušky,respirátory, ant.testy              622.894,42Kč 
 
Hospodářský výsledek z hl.činnosti                354.997,46Kč 
  
 
Doplňková činnost 
Spotřeba materiálu, spotřeba energií, ostat.služby, mzdové náklady            14.233,59 Kč 
Výnosy z pronájmu, ostatní výnosy                 16.833,--  Kč  
Hospodářský výsledek z DČ                    2.599,41Kč 
 
 
 
 
Nákup služeb, větších oprav  a  drobného hmotného majetku  hrazených z provozního 
příspěvku v roce 2021: 
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Z důvodu živelné události tornáda dne 24.6.2021 byly opravy prováděné na budově hrazeny 
zřizovatelem. Z těchto důvodů bylo z příspěvku zřizovatele hrazeno jen minimum oprav, 
naopak byl využit na pořízení drobného majetku zničeného tornádem či jiné výdaje. 
 
Oprava kopírek po tornádu        45.472,- Kč 
Oprava kotel po tornádu          6.823,- Kč 
Pronájem 2ks mycích strojů na podlahu a průmysl. vysavače po tornádu  57.888,- Kč 
Výuka plavání dětí         17.136,- Kč 
Zpracování mezd          58.806,- Kč 
Koberec do školní družiny 2x        18.779,- Kč 
Domek zahradní na sport. nářadí  (pořízení 23. 6. 2021 zničený tornádem) 27.398,- Kč 
Domek zahradní (nákup září 2021)       38.370,- Kč 
Mobilní tabule 2x         15.011,- Kč 
Nástěnky bílé 5x         15.083,- Kč 
Videokamera do výuky        22.329,- Kč 
Tablet 10x                    169.898,- Kč 
Nové webové stránky         18.000,- Kč 
 

 

 

Část IX. 
Závěr 

 Práce školy se řídila Ročním plánem školy, který byl realizován s ohledem na 
situaci, která nastala po živelné katastrofě. Některé aktivity jsme museli přizpůsobit těmto 
nelehkým podmínkám. 

 Po celý školní rok a hlavně na jeho začátku jsme se snažili v maximální míře a s velkým 
nasazením o plnění našeho ŠVP i v podmínkách občas provizorního způsobu výuky během 
prováděných oprav. Zahájení školního roku si vyžádalo posunutí na 6. září 2021 z důvodu 
bezpečnosti při dokončování první etapy oprav. V hlavní budově školy bylo možné realizovat 
výuku pouze v přízemí pro celkem 6 tříd, ostatní třídy musely dojíždět do náhradních prostor 
(4. AB a 3. tř. do ZŠ Dol. Bojanovice, 6. – 9. třídy do SPŠ Břeclav). Budova na ul. Školní 4 byla po 
celý uplynulý školní rok uzavřena. Budova měšťanky procházela opravami při částečném 
provozu do listopadu, následovala renovace multifunkčního hřiště, přestavba sklepních prostor 
na šatny a oprava dílen a školní kuchyně, rekonstrukce přístavby proběhla v době hlavních 
prázdnin.  

 Všichni vyučující se snažili v maximální míře přizpůsobit tempo výuky s ohledem nejen 
na traumatické zážitky dětí během tornáda, ale také po covidovém školním roce, kdy sociální 
kontakty byly velmi narušeny. Pro některé žáky byly podmínky pro přípravu na výuku omezeny 
také vzhledem k poničení jejich domácností tornádem.  

Škola i přes tuto situaci se v tomto školním roce snažila pro žáky uspořádat tradiční 
velké akce: ples školy, lyžařský výcvikový kurz, plavání pro žáky 2. a 3. třídy, Školy v přírodě, 
exkurze a výlety. Pokračovalo se také v projektech „Mléko do škol“ a „Ovoce do škol“. 

  

Mgr. Hana Grossmannová 

             řed. školy 
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Projednáno se všemi pracovníky školy:  1. září 2022 

Schváleno ve  školské radě:  6. 10.  2022 
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Příloha: 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program Náš les 

Sportovní den 
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9. třída na Macoše 

Zimní lyžařský kurz 
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Práce s tablety 

Divadlo pro žáky 

Okresní kolo Bio Olympiády 
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Mobilní planetárium 

          Školní ples 


