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a) Základní údaje o škole 
název školy: Základní škola T. G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, příspěvková   
                      organizace 
sídlo školy:   Hovorany 
zřizovatel školy:  Obec Hovorany 
ředitel školy:   Mgr. Anežka Grmolcová 
druhy a typy škol a školských zařízení: základní škola 
                                                                    mateřská škola 
                                                                    školní jídelna 
                                                                    školní družina 
telefon, fax:  518 375 241 
e-mail:  zshovorany@email.cz 
www stránky: www.zshovorany.cz 
 

Počet žáků  (dle stavu k  30. 9. 2013) 

Školní rok  
2013/2014 

Počet tříd 
Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 
žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 100 20,0 

2. stupeň 6 4 124 20,7 

Celkem 11 9 224 20,4 

   
Přehled žáků podle tříd a místa bydliště  

třída počet 
žáků 

chlapci dívky Hovorany Čejč Terezín Karlín Jiné 

I. 22 14 8 20 1   1 

II. 16 10 6 13 1 1  1 

III 18 9 9 13 1 2  2 

IV. 17 13 4 14 3    

V.  27 12 15 20 3 3 1  

1. stupeň 100 58 42 80 9 6 1 4 
VI.  28 13 15 18 7 1  2 

VII.  24 15 9 14 7 1 1 1 

VIII. A 16 9 7 9 5 1 1  

VIII. B 16 12 4 12 2 2   

IX. A 20 9 11 13 3 1 1 2 

IX. B 20 7 13 13 4   3 

2. stupeň 124 65 59 79 28 6 3 8 
celkem  
11 tříd 224 123 101 159 37 12 4 12 

 
V průběhu roku se 2 žáci přihlásili do naší školy a 2 přestoupili na jinou školu. 
 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu: 14,08 
 
 
 
 
 



údaje o školské radě:  
Členové – zvolení zákonnými zástupci žáků - Nováková Anna - předseda  
                                                                        - Latýnová Pavlína - místopředseda 
               - jmenovaní zřizovatelem – Mrázová Pavlína 
                                                         -  Kučera František  
               - zvolení pedagogickým sborem – Mgr. Benešová Miroslava 
                                                                       Mgr. Ševela Pavel 
 

Rada školy schválila školní řád včetně pravidel pro hodnocení výsledků a výroční zprávu za 
minulý školní rok, seznámila se s koncepcí školy, plánem prací, personálním zajištěním nového 
školního roku, se školním vzdělávacím programem a s ukončením dotace EU Peníze školám a 
dotace Hledá se nový V. A. Kovanič. 
 
 

b) Přehled oborů vzdělání, které škola vyučuje v souladu se zápisem ve 
školském rejstříku 
 

Název zvoleného 
vzdělávacího programu 

Číslo jednací V ročníku 

Školní vzdělávací program 
pro základní vzdělávání 

289 / 2007 1. -  9. 

 
 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 
Pedagogičtí pracovníci 

Třída: Třídní: Vyučuje: 

I. třída Kostrhounová Renata, Mgr. 1. stupeň 

II. třída Jankůjová Anna, Mgr. 1. stupeň 

III. t řída Eimutová Eliška, Mgr. 1. stupeň 

IV. třída Holinková Ludmila, Mgr. 1. stupeň 

V. třída Riedlová Kateřina, Mgr.     1. stupeň 

VI. třída Jančová Lucie, Mgr. Aj, KAj, ORv, Vo 

VII. t řída Havelková Andrea, Mgr. Čj, D 

VIII. A Šimečková Hana, Mgr. Př, Z, Vl, Tv, Vv 

VIII. B Valášková Jana, Mgr. M, Př, Pč 

IX. A Linnerová Lada, Ing. M, F, Přs, SM, Pč 

IX. B 
 školní metodik prevence 

Šnejdar Oldřich, Mgr. Př, ORv, Tv, Vt,  

výchovný poradce Ševela Pavel, Mgr. M, Hv, Vt, Dom 

bez třídnictví  Blahůšková Ludmila, Mgr. Čj, D, Vv, Pč 

bez třídnictví Saláková Marie, Mgr. Aj, Nj 

bez třídnictví Svobodová Lenka, Mgr. Čj, Nj, Aj, SČj, Vl  

asistent pedagoga Ivičičová Marie I. třída 

asistent pedagoga Kovaničová Irena IX. A 

asistent pedagoga Maradová Radka III. třída 



školní družina Ševelová Marie, Mgr.  

zástupce ŘŠ Benešová Miroslava, Mgr. Ch, F, Ksd 

ředitelka školy Grmolcová Anežka, Mgr. Z 

Nepedagogičtí pracovníci 

hospodářka školy Dostálová Iva 

školník ZŠ Hajný Zdeněk  

uklízečky ZŠ Horáková Blanka, Špačková Hana, Valčíková Iva 

vedoucí ŠJ Kostihová Ludmila 

kuchařky 
Nosková Irena, Machalínková Blanka, Spěváková Zdena, 
Vykydalová Marta, Válková Jana 

 

Odborná kvalifikace –  přepočtený počet / fyzický počet  k 2. 9. 2013 (bez asistentů pedagoga a ŠD) 

Celkový počet pedagogických pracovníků 15,909/17 100% 
Z toho odborně kvalifikovaných  15,909/17 100% 
 
Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 nastoupili na školu: 0 
Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2013/14 odešli ze školy: 1(starobní 
důchod)  
Asistent pedagoga: ANO (I. třída – úvazek 0,5, III. třída – úvazek 0,5, IX.A – úvazek 0,5) 
Nepedagogičtí pracovníci ZŠ - počet: 5 s úvazkem 5  
 
Věkové složení učitelů základní školy k 1. 9. 2013 

Věk Učitelé 
Muži Ženy 

do 35 let 1 3 
35-50 let 1 8 
nad 50 let 0 4 
Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 
Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 
Celkem 2 15 
Rodičovská dovolená 0 1 
 
Poradenské služby v základní škole 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace  vzdělání 
výchovný poradce 1 Studium výchovného poradenství VŠ 
školní metodik prevence 1 Vzdělávání specialistů v oblasti 

primární prevence šikanování 
VŠ 

 

                                                                                                
Zařízení školního stravování 

Typ jídelny Počet 
Počet strávníků 

děti  a 
žáci 

zaměstnanci školy  
cizí 

strávníci 
  ŠJ  - úplná  1 241 32 80 
 
 



Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2013, včetně hospodářské činnosti a stravování zaměstnanců 

Fyzické osoby 6 
Přepočtení na plně zaměstnané 5,7 
 
 
Školní družina,  která je součástí základní školy  
 
ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 
celkem 1 30 fyz. 1  

přepoč. 0,7 
 
Individuální integrace 
 
Typ postižení Počet žáků 
Vývojové poruchy učení 3 
Vývojové poruchy chování 3 
Tělesné postižení 2 
celkem 8 

 
 
 

d) údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném 
přijetí do školy 
 
Umístění vycházejících žáků  
 
Ve školním roce 2013-2014 vychází z naší školy 42 žáků. Z toho 39 z 9. ročníku, 1 z 8. ročníku a 2 
z 5. ročníku.  

2013/2014 

  celkem dívek chlapců 

2 - letý obor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3 - letý obor 9 23,1% 4 16,7% 5 33,3% 

4 - letý obor 22 56,4% 13 54,2% 9 60,0% 
Čtyřleté 
gymnázium 8 20,5% 7 29,2% 1 6,7% 
Osmileté 
gymnázium 2   2   0   

Nezařazeno 1   0   1   

Součet 42   26   16   

 
 
Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet 
9.ročník 38
nižší ročník 1
Celkem absolventů 40
Osmiletá gymnázia 2  



Jaké obory si zvolili vycházející žáci   
   
   
Učební obory     počet žáků 
 automechanik     2 
 cukrář      3 
 kadeřnice     1 
 kuchař-číšník     1 
 mechanik-opravář motorových vozidel 1 
 truhlář      1 
Studijní obory   
 analýza potravin    1 
 ekonomické lyceum    2 
 ekonomika a podnikání   1 
 gymnázium     8 
 gymnázium - osmileté   2 
 informační technologie   2 
 laboratorní asistent    2 
 mechanik instal. a elektrotech. zařízení 1 
 mechanik elektrotechnik - inf. technologie 2 
 multimediální tvorba    1 
 obchodní akademie    2 
 oděvní a interiérový design   1 
 technik - puškař    1 
 technické lyceum    3 
 tiskař na polygrafických strojích  1 
 veterinářství     1 
 zdravotnický asistent    1 
            nezařazeno                                                     1 
 CELKEM     42 
 

 
 
 



 
Zápis do I. třídy 
K zápisu do I. třídy pro školní rok 2014/2015 přišlo 30 dětí, rodiče 6 dětí požádali o odklad školní 
docházky. 24 dětí nastoupí ve školním roce 2014 – 2015 do I. třídy. 
 

 
e) údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 
vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  
Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 1. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním Prospělo Neprospělo Neklasifik. 

I. 22 22 0 0 0 
II. 16 16 0 0 0 
III.  18 13 5 0 0 
IV. 17 12 5 0 0 
V. 27 14 13 0 0 

Celkem za 1. stupeň 100 77 23 0 0 
VI.  28 17 11 0 0 
VII.  24 11 9 4 0 

VIII. A  16 4 12 0 0 
VIII. B  16 4 11 1 0 
IX. A  20 9 10 1 0 
IX. B 19 8 11 0 0 

Celkem za 2. stupeň 123 53 64 6 0 
Celkem za školu 223 130 87 6 0 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků ve 2. pololetí 

Třída 
Počet 
žáků 

Prospělo s 
vyznamenáním 

Prospělo+prospělo 
po opravných zk. Neprospělo 

Opakují 
ročník 

I. 22 22 0 0 0 
II. 17 16 1 0 0 
III.  18 13 5 0 0 
IV. 18 11 7 0 0 
V. 27 16 11 0 0 

Celkem za 1. stupeň 102 78 24 0 0 
VI.  28 12 16 0 0 
VII.  24 10 10+2 2 1 

VIII. A  16 4 12 0 0 
VIII. B  16 4 11+1 0 0 
IX. A  20 9 10 1 0 
IX. B 19 7 12 0 0 

Celkem za 2. stupeň 123 46 71+3 3 1 
Celkem za školu 225 124 95+3 3 1 

 

Snížený stupeň z chování za 1. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 1 0,45 % 
3 1 0,43 % 

 



 Snížený stupeň z chování za 2. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 
2 3 1,33 % 
3 0 0 % 

 

Celkový počet neomluvených hodin na škole:   

1. pololetí – 43 hodin (6+37 hodin – 2 žáci) 
2. pololetí – 9 hodin (1+2+6 hodin – 3 žáci) 
 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: NEBYLO UPLATNĚNO 
 
AUTOEVALUACE ŠKOLY 
Veškerou výchovně vzdělávací činnost školy jsme se snažili adekvátními způsoby vyhodnocovat, 
abychom měli zpětnou vazbu o efektivitě naší práce. K evaluaci výuky byla využita hospitační 
činnost vedení školy, kontrola čtvrtletních písemných prací i zapojení do testování, podle kterého 
máme srovnání s jinými školami v naší republice. 
 

Testování Scio 9. A, 9. B - listopad 2013 
 

Všichni žáci 9. ročníku se zúčastnili testování STONOŽKA, které proběhlo v rámci 
projektů Komplexní evaluační analýzy připravené společností Scio.  
Žáci řešili on-line úlohy z českého jazyka, matematiky, anglického jazyka a obecných studijních 
dovedností. Do projektu se zapojilo 613 škol a gymnázií z celé ČR. Celkový počet otestovaných 
žáků byl 17 823. V Jihomoravském kraji se zapojilo 52 škol. Každý žák obdržel individuální 
zprávu se svými výsledky. 

Čistá úspěšnost  v   % * 

  
Matematika 

Český         
jazyk 

Anglický 
jazyk 

Obecné studijní 
předpoklady 

9. A 40 51 33 37 

9. B 40 56 38 42 

9. ročník 40 53 35 40 

ZŠ v ČR 33,5 49,2 32,0 35,0 

     

Percentil * 

  
Matematika 

Český         
jazyk 

Anglický 
jazyk 

Obecné studijní 
předpoklady 

9. A 59 50 50 53 

9. B 57 59 54 60 

9. ročník 58 54 52 57 
 
* 
Čistá úspěšnost – vyjadřuje poměr mezi počtem bodů, které byly dosaženy v testu a možným 
maximálním počtem bodů, které bylo možné v testu dosáhnout 
Percentil – hodnota uvádí, kolik procent ostatních účastníků testování bylo předstiženo 
 



Závěr: 
Český jazyk – svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi nadprůměrné školy,  
máme lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol. Tyto výsledky měli naši žáci ve všech oblastech 
– mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnost. Z hodnocení dovednostní části 
testu vyplývá, že průměrné výsledky měli naši žáci ve všech oblastech – znalosti, posouzení i 
interpretace. Porovnáním výsledků testu z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že 
studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají 
úrovni jejich studijních předpokladů. 
 
Matematika – výsledky naší školy v matematice jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a 
máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. Ve všech sledovaných tematických i 
dovednostních částí testu byly výsledky žáků nadprůměrné. Porovnáním výsledků testu 
z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je 
využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 
Anglický jazyk  – výsledky naší školy v anglickém jazyce patří mezi lepší průměrné školy a máme 
lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol. Průměrné výsledky měli naši žáci v oblastech – 
poslech, konverzační situace, čtení a porozumění textu, komplexní cvičení.  Porovnáním výsledků 
testu z anglického jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v naší 
škole je využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních 
předpokladů. 
 
Závěr – ve všech testech žáci dosáhli lepší výsledky než většina škol. Někteří žáci měli v určitých 
testech vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 
 
Daniela Bulajscíková, 9. B 
český jazyk - dosáhla nejlepšího výsledku v Jihomoravském kraji, 
obecné studijní předpoklady - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 
matematika - pouze 13 % žáků v ČR je lepších, 
anglický jazyk - pouze 5 % žáků v ČR je lepších než ona 
Kamila Sůkopová, 9. A 
obecné studijní předpoklady - pouze 3 % žáků v ČR je lepších, 
český jazyk - pouze 1 % žáků v ČR je lepších, 
matematika - pouze 12 % žáků v ČR je lepších, 
anglický jazyk - pouze 7 % žáků v ČR je lepších než ona 
Jakub Smaženka, 9. B 
obecné studijní předpoklady - pouze 10 % žáků v ČR je lepších, 
matematika - pouze 6 % žáků v ČR je lepších, 
anglický jazyk - pouze 8 % žáků v ČR je lepších než on 
Tomáš Hašlík, 9. A 
obecné studijní předpoklady - pouze 9 % žáků v ČR je lepších, 
matematika - pouze 8 % žáků v ČR je lepších než on 
Marie Zahrádková, 9. B 
obecné studijní předpoklady - pouze 8 % žáků v ČR je lepších, 
český jazyk - pouze 8 % žáků v ČR je lepších než ona 
Šárka Dobrovolná, 9.B 
český jazyk - pouze 3 % žáků v ČR je lepších než ona 
Dominika Krčová, 9. B 
matematika - pouze 6 % žáků v ČR je lepších než ona 
Kristián Latýn, 9. B 
matematika - pouze 13 % žáků v ČR je lepších než on 
Romana Novotná, 9. B 
český jazyk - pouze 16 % žáků v ČR je lepších než ona 
Martin Procházka, 9. A 



obecné studijní předpoklady - pouze 12 % žáků v ČR je lepších než on 
Sabina Čmelová, 9. B 
obecné studijní předpoklady - pouze 12 % žáků v ČR je lepších než ona 
 
 

Testování Scio 5. ročník – duben 2014 
 

Také žáci 5. ročníku se zúčastnili v dubnu testování STONOŽKA, které proběhlo v rámci 
projektů Komplexní evaluační analýzy připravené společností Scio.  
Žáci on-line řešili úlohy z českého jazyka, matematiky a obecných studijních dovedností. Do 
projektu se zapojilo 297 základních škol z celé ČR. Celkový počet otestovaných žáků byl 6 539. 
Každý žák obdržel individuální zprávu se svými výsledky. V Jihomoravském kraji se tohoto 
testování zúčastnilo 7 % škol. 
 

Čistá úspěšnost v   % * 

  
Matematika 

Český         
jazyk 

Obecné 
studijní 

předpoklady 

5. třída 51 65 43 

ZŠ v ČR 49,5 61,5 41,3 

    

Percentil * 

  
Matematika 

Český         
jazyk 

Obecné 
studijní 

předpoklady 

5.třída 50 53 52 
* 
Čistá úspěšnost – vyjadřuje poměr mezi počtem bodů, které byly dosaženy v testu a možným 
maximálním počtem bodů, které bylo možné v testu dosáhnout 
Percentil – hodnota uvádí, kolik procent ostatních účastníků testování bylo předstiženo 
 
Závěr: 
Český jazyk – svými výsledky v českém jazyce se naše škola řadí mezi lepší průměrné školy, 
máme lepší výsledky než 60% zúčastněných škol. Tyto průměrné výsledky měli naši žáci ve všech 
oblastech - mluvnice, sloh a komunikace, literatura a čtenářská dovednost. V dovednostech – 
posouzení, interpretace i znalosti měli žáci taky průměrné výsledky. Porovnáním výsledků testu 
z českého jazyka s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v českém jazyce je 
využíván optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
Matematika – výsledky naší školy v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme 
lepší výsledky než polovina zúčastněných škol. Průměrné výsledky dosáhli žáci ve všech oblastech  
- čísla a početní operace, geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty, 
nestandardní aplikační úlohy a problémy. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky 
testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně, výsledky 
žáků v testech odpovídají úrovni jejich studijních předpokladů. 
 
Závěr – ve všech testech žáci dosáhli lepší výsledky než polovina škol. Dva žáci měli v určitých 
testech vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 
 



Blanka Vrbová, 5. třída 
český jazyk - dosáhla nejlepšího výsledku v Jihomoravském kraji, 
matematika - dosáhla nejlepšího výsledku v Jihomoravském kraji, 
obecné studijní předpoklady - pouze 2 % žáků v ČR je lepších než ona 
Ondřej Zvědělík, 5. třída 
obecné studijní předpoklady - pouze 6 % žáků v ČR je lepších než on 
 
 
Péče o integrované, zaostávající, problémové žáky 
Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na doporučení PPP a SPC vypracovány 
individuální plány. Žákům zaostávajícím se snaží vyučující pomáhat formou individuálního 
přístupu v hodinách nebo formou doučování, problémy se snažíme řešit společnou dohodou 
s rodiči.  
 
Péče o talentované žáky 
O nadané žáky pečujeme formou individuálního přístupu, zadáváním mimořádných úkolů ve 
prospěch skupiny, podílením se na projektovém vyučování, zapojením do různých soutěží a 
olympiád. Z níže uvedeného přehledu výsledků soutěží je patrné, že se nám to daří. V hodinách 
žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své spolužáky, často řídí práci při skupinovém 
vyučování a pomáhají svým spolužákům.  
 
Účast školy v soutěžích, olympiádách  
Zúčastňujeme se soutěží a olympiád pořádaných MŠMT, ale učitelé také organizují třídní nebo 
ročníkové soutěže v dovednostech z jednotlivých předmětů. Naše škola byla pořadatelem 
některých soutěží v kopané. Soutěž EXPO DYŇO pořádáme ve spolupráci s OÚ Hovorany.  
Nejúspěšnější žáky, kteří školu reprezentovali ve vědomostních soutěžích a olympiádách nebo ve 
sportovních soutěžích, jsme při slavnostním ukončení školního roku odměnili knihou nebo malým 
dárkem. 
 

Největší úspěchy našich žáků v soutěžích   
 

 

Vrbová Blanka, 5. třída 
 1. místo v okresním kole Pythagoriády 
 1. místo v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 
 10. místo v okresním kole Matematické olympiády   
 
Ivi čičová Marie, 6.třída 

 3. místo v okresním kole soutěže Bible a my 
 7. místo v celostátním kole soutěže Bible a my 

 
Ivi čič Petr, 8. B 
 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 4. místo v okresním kole soutěže Bible a my 
               účast v okresním kole Matematické olympiády a Pythagoriády 
 
Sůkopová Kamila, 9. A 
 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 5. - 6. místo v okresním kole soutěže Olympiády z českého jazyka 
6. místo v okresním kole Olympiády z anglického jazyka  

 
Němečková Lucie, 7. třída  

3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 
 účast v okresním kole Matematické olympiády 
 



Šůrek Filip, 3. třída 
 1. místo v celostátním měřítku v soutěži Matematický klokan 
 
Kovanič Vít, 8. B  

4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády  
12. – 14. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 
účast v okresním kole Matematické olympiády a Pythagoriády 

 
Reichmann Pavel, 6. třída 
 4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

účast v okresním kole Pythagoriády 
 
Kucínová Karolína, 7. třída  
 6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 
               11. místo v okresním kole Biologické olympiády 

účast v okresním kole Pythagoriády 
 

Pilát Jan, 7. třída 
 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 
 
Smaženka Jakub, 9. B 
 7. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 
 
Grmolec Patrik, 7. třída 
 7. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 
 
Prýglová Romana, 9. A 
 10. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 
               21. místo v okresním kole Biologické olympiády 
 
Filipovi čová Aneta, 9. A 
 9. místo v okresním kole Chemické olympiády 
 
Machala Jaroslav, 3. třída 
               Ocenění Ministerstva zemědělství za originální obrázek ve výtvarné soutěži Víš, co jíš? 

Zdravě a s chutí   
 
Výsledky sběru starého papíru (celkem za sběr v listopadu 2013 a květnu 2014) 

1. místo – Škrobáková Šárka, 5. třída – 1 608 kg 
2. místo – Střelský Vojtěch, 6. třída – 978 kg  
3. místo – Přikryl Roman, 5. třída – 793 kg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

Vyhodnocení školní preventivní strategie ve školním roce 2013/2014 
 
Při řešení sociálně-patologických jevů se škola řídí Metodickým pokynem k primární prevenci 
sociálně patologických jevů u dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízení, Metodickým 
pokynem ministra školství a tělovýchovy k prevenci a řešení šikanování mezi žáky škol a 
školských zařízení a Metodickým pokynem k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání 
žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví, dále se postupuje dle krizových plánů. 
Během školního roku 2013/2014 jsme řešili řadu prohřešků proti školnímu řádu.  
Ve čtvrtém a pátém ročníku jsme v letošním roce šetřili krádeže mezi spolužáky, které byly 
následně potrestány důtkou ředitele školy.  
V prvním pololetí jsme řešili neomluvenou absenci žáků osmých ročníků. Za 37 neomluvených  
hodin byl udělen druhý stupeň z chování, za 6 neomluvených hodin důtka ředitele školy. 
Ve druhém pololetí byly uděleny v devátém ročníku kázeňská opatření za neomluvenou absenci 
v rozsahu dvě a šest neomluvených hodin. 
Ve druhém pololetí byly uděleny v devátém ročníku kázeňská opatření za neomluvenou absenci 
v rozsahu dvě a šest neomluvených hodin. 
Hrubého porušení školního řádu a zároveň elementární lidské slušnosti se dopustil žák devátého 
ročníku, který verbálně napadl učitelku. Toto chování bylo potrestáno třetím stupněm z chování a 
řešeno ve spolupráci s Pedagogicko-psychologickou poradnou Kyjov. 
Ve druhém pololetí byly uděleny dva druhé stupně z chování za nedovolené fotografování ve škole 
a vystavení fotografie na sociální síti s urážlivým komentářem. 
Z drobnějších deliktů se vyskytlo ničení školního a obecního majetku, špatné mezilidské vztahy 
mezi některými spolužáky.  V šestém ročníku jsme celý rok řešili případy vzájemného napadání 
mezi dvěma spolužáky, které v jednom případě přešlo ve verbální a fyzickou agresi, kterou bylo 
potřeba řešit ve spolupráci s výchovným poradcem. Vzhledem k dlouhému trvání tohoto sporu 
bylo doporučeno konzultovat v dalším školním roce se specialisty z PPP Kyjov. 
Každoročním problémem je špatné plnění školních povinností, které vede ke zhoršení prospěchu 
daných žáků a je trestáno v souladu se školním řádem přiměřeným kázeňským opatřením. 
Velkým problémem je také skrytá neomluvená absence, která je omlouvána rodiči. Vysokou 
absenci žáků konzultuje škola s rodiči a lékaři, při podezření na skrytou neomluvenou absenci má 
škola možnost kontaktovat pracovníky příslušného OSPOD a doporučit vyšetření v PPP. Tyto 
problémy je poměrně obtížné řešit, neboť zásadní vliv má v tomto případě výhradně přístup rodiny 
k výuce, plnění povinností a omlouvání absence. Metodik prevence znovu apeloval na 
pedagogický sbor v souvislosti s omlouváním absence žáků, aby nedocházelo k záškoláctví dětí 
s vědomím a podporou rodičů.  
V letošním roce opět probíhalo standardní sociometrické šetření ve třídách. Provedené sociometrie 
neukázaly na tak závažné jevy jako šikana, spíše jen potvrdily názory třídních učitelů na třídu jako 
celek a chování jednotlivých žáků. Všechny výsledky byly konzultovány s výchovným poradcem a 
následně s třídními učiteli.   
Ve školním roce 2013/2014 nebyly řešeny případy užívání alkoholu a drog ve škole, nevyskytlo se 
kouření ve školní budově. 
Celková koncepce preventivní strategie i formy realizace jsou pravidelně konzultovány s 
odborníky z PPP Kyjov a Hodonín, OSPOD Kyjov a Hodonín, aby byly co nejefektivnější. Zveme 
odborníky z různých institucí (Policie ČR, PPP Kyjov, E-bezpečí, Zdravá Pětka, OS Krok, 
Anabell, ACET…), kteří nám v oblasti prevence pomáhají. 
 
Výchovná jednání s rodiči žáků v tomto školním roce - celkem s 17 žáky 3. – 9. ročníku  
Přehled řešených problémů: 
- absence, pozdní příchody  
- neplnění školních povinností  
- nevhodné chování  



- prospěch 
- osobní, zdravotní problémy žáka  
- odložená klasifikace  
- neomluvená absence 
  
Akce na podporu zdravého životního stylu a prevenci rizikových jevů 
 
Beseda pro rodiče o drogách v našem regionu – Policie ČR 
Na rodičovských schůzkách vystoupil pan Milan Jurča z oblastního oddělení policie ČR 
v Hodoníně, kde pracuje v protidrogové sekci. Pan Jurča seznámil rodiče s jednotlivými 
kategoriemi drog, popsal jejich výskyt v oblasti. Ve své přednášce upozornil rodiče na rizikové 
projevy chování u dospívajících, popsal jednotlivé příznaky užívání drog a doporučil případné 
možnosti řešení vznikající závislosti. Celá přednáška byla doplněna praktickými radami a příběhy 
ze skutečného života. Rodiče se v následující  diskuzi zeptali na vše, co je zajímá. Přednáška měla 
velmi pozitivní ohlas.  
 
Mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem 
Ve středu 4. září se uskutečnil adaptační program 6. a 9. ročníku. Žáci 9. A a 9. B byli rozděleni do 
tříčlenných skupin. Ke každé skupině se pak připojili dva nebo tři žáci šesté třídy. Úkolem 
deváťáků bylo seznámit šesťáky, a to zejména ty, kteří přišli z Čejče a jiných škol, s chodem školy 
a pravidly zavedenými na 2. stupni. Šesťáci byli také seznámeni s rozmístěním učeben, kabinetů a 
kanceláří a byli poučeni o pravidlech chování, která se na druhém stupni dodržují. Deváťáci jim 
také ukázali, jak pracovat s počítači v nové učebně výpočetní techniky a předvedli jim jednotlivé 
výukové programy. Na závěr se všichni setkali v tělocvičně, kde si společně zahráli různé míčové 
hry. 
 
Adaptační program 1. a 5. třídy 
Společný den prvňáčků a páťáků se uskutečnil ve středu 4. září. Každý prvňáček měl k sobě svého 
pomocníka „páťáka“, který s ním trávil celý den. Páťáci si s malými kamarády nejdříve povídali, 
hráli si a pracovali s nimi na zadaných úkolech. Četli jim také z jejich oblíbené knihy, za což je 
prvňáčci známkovali a nakonec pro ně páťáci připravili v tělocvičně opičí dráhu. Prvňáčci 
odcházeli ze školy s úsměvem a těšili se na další dny, kdy na ně budou čekat jejich velcí kamarádi. 
Od druhého dne na ně starší žáci čekali v šatně, doprovodili je na jejich místo a pomohli jim 
nachystat si věci na lavici. Takto jim pomáhali 14 dní, než si prvňáčci na školu více zvykli.  
 
Adaptační program 6. ročníku 
Adaptační program 6. ročníku proběhl v pátek 20. září. Pan Mgr. Jiří Hilčer z pedagogicko-
psychologické poradny strávil s žáky 6. třídy čtyři vyučovací hodiny. Připravil pro ně několik 
zajímavých aktivit a úkolů, jejichž cílem bylo vzájemně se lépe poznat a zejména posílit vztahy 
mezi žáky i mezi žáky a jejich třídní učitelkou. Program se žákům líbil a celý den probíhal ve 
velmi příjemné a přátelské atmosféře. 
 
Komunikace a výchova 
V letošním školním roce Komunikace a výchova probíhala ve dvou blocích. 1. a 2. třída probírala 
základní prvky slušného chování a ve 3.-5. třídě  byl projekt zaměřen nejen na rozvoj mluveného 
projevu a pravidla slušného chování, ale také na ochranu zdraví svého  
i jiných. 
 
 
Bezpečnostní kurz - Besip 
V letošním školním roce se opět konal bezpečnostní kurz Besipu pro naše žáky 1. stupně.  
Dozvěděli se o nutnosti používat dětskou autosedačku a byli seznámeni s důležitými pravidly 
silničního provozu a bezpečnosti. 
 



Testování sociálních vztahů ve třídách 
I letos pokračovalo testování sociálních vztahů ve třídách na naší škole. Na základě tohoto 
testování byly po poradě s výchovným poradcem, vedením školy a třídními učiteli učiněny patřičná 
opatření ke zlepšení vztahů ve třídě. 
 
Přednáška sdružení Anabell 
Ve čtvrtek 13. února navštívily naši školu lektorky občanského sdružení Anabell, které nabízí 
pomoc a podporu osobám postiženým i ohroženým poruchami příjmu potravy. 
Přednášek se zúčastnili všichni žáci 4. a 5. ročníku a žákyně 6. - 9. ročníku. 
Program „Poruchy příjmu potravy“ byl zaměřen na vysvětlení pojmů mentální anorexie, mentální 
bulimie, záchvatovité přejídání, obezita, příčiny vzniku poruchy příjmu potravy, zdravotní 
komplikace, nebezpečí ohrožení života a dále na praktické informace, jak pomoci blízkému 
člověku či na koho se obrátit s prosbou o radu.  
Program „Ideál krásy, reklama a její vliv“ zábavnou formou seznámil žákyně s vývojem ideálu 
krásy, vlivem reklam na jednotlivce či celou společnost.  
Cílem přednášek bylo, aby žáci získali znalosti, dovednosti a postoje podporující zdravý životní 
styl, program zahrnoval zásady zdravého stravování a zdravého sebepojetí a aby je žáci dokázali 
uplatnit ve svém chování v budoucnosti. 
 
Přednáška prevence kouření pro 7. ročník 
V pondělí 31. března proběhl pro žáky sedmého ročníku preventivní program proti kouření od 
sdružení Acet. Přednášející Tomáš Böhm seznámil žáky s jednotlivými fázemi závislosti na 
kouření, motivacemi kuřáků, ekonomickou a samozřejmě zdravotní stránkou kouření. Přednáška 
byla doplněna o množství statistických čísel, motivačních videí a zajímavostí ze světa. Program byl 
zajímavý a dobře zpracovaný, neboť sdružení Acet funguje ve 20 zemích světa a do programů 
aplikuje své mezinárodní zkušenosti. Žáci byli s programem spokojeni  
a celou dobu pečlivě naslouchali a účastnili se diskuze. 
 
Přednáška Jiřího Hostýnka - Policie ČR  - 2. stupeň  
Pro žáky páté třídy a všechny žáky druhého stupně se konala 4.4. 2014 přednáška Jiřího Hostýnka 
z obvodního oddělení Policie ČR Dubňany. Tématem byly mezilidské vztahy, šikana, kyberšika a 
trestní zodpovědnost. Žáci se dozvěděli o nejčastěji páchaných trestných činech mládeže a 
následném trestu. V druhé části programu měli žáci možnost položit panu Hostýnkovi své dotazy, 
které byly následně zodpovězeny.  
 
Přednáška Jiřího Hostýnka - Policie ČR - 1. stupeň  
5. května navštívil naši školu Jiří Hostýnek z obvodního oddělení Policie ČR Dubňany. Žáky 
prvního stupně seznámil s praktickými problémy chování dětí v silničním provozu (např. jízda na 
kole dětí mladších 10 let, nutnost používat ochranné prostředky pří jízdě na kole a bruslích, 
pravidla silničního provozu v obci, mimo obec a na cyklostezce, nutnost používání autosedačky). 
Dalším tématem, které žákům prezentoval, bylo chování dětí při cestě ze školy a na autobusových 
zastávkách, na které si dospělí obyvatelé obce stěžují. Žáci se dozvěděli, že za své chování jsou 
zodpovědní a jejich přestupky proti veřejnému pořádku může Policie ČR řešit a pokutovat. 
S nejmenšími posluchači diskutoval Jiří Hostýnek o kontaktu s cizími lidmi, vysvětloval, jak se 
zachovat, když je někdo osloví a zopakoval jim zásadní pravidla osobní bezpečnosti. 
 
 
 
 
Začlenění prevence do výuky 
Na témata prevence klademe důraz ve vyučování během celé školní docházky od prvního do 
devátého ročníku. 
Na prvním stupni se děti seznamují hlavně s nástrahami silničního provozu, učí se zdravě stravovat 
a pečovat o své zdraví. Součástí prevence na prvním i druhém stupni jsou pravidla pro kontakt 



s cizími osobami. V letošním školním roce byla tato prevence ještě posílena a děti všech ročníků 
byly podrobně informovány o nebezpečnosti kontaktu s cizími osobami, neboť Policie ČR  
vyšetřovala v naší i okolních obcích případy, kdy neznámí lidé lákali děti do svých automobilů. 
Všechna tato témata jsou součástí prvouky, tělesné výchovy a přírodovědy. Učitelé pro děti 
připravují rovněž řadu tematických celků, které se zabývají například péčí o chrup, osobní 
hygienou, konzumací zeleniny, mléčných výrobků… 
Na druhém stupni je prevence primárně zařazena do předmětu občanská a rodinná výchova. 
Témata prevence v tomto předmětu prostupují výukou od šestého do devátého ročníku a jsou 
uzpůsobena věku žáků. Důraz je kladen na péči o fyzické i duševní zdraví, ochranu člověka za 
mimořádných situací, prevenci zneužívání drog, cigaret a alkoholu. 
V přírodopisu se prevence probírá hlavně v osmém ročníku, neboť učivem je lidské tělo. 
V tématech zabývajícími se orgánovými soustavami je prevence a patologie zařazena průběžně na 
konci všech kapitol. V chemii, fyzice, pracovních činnostech je ochrana zdraví probírána 
v souvislosti s daným učivem nebo vykonávanou činností. 
 
Důležitou součástí primární prevence je zapojení žáků do volnočasových aktivit – žáci využívají 
nabídky kroužků ve škole, které vedou učitelé - pěvecký kroužek, kytarový kroužek, taneční 
kroužek, angličtina pro druháky. Velký zájem mají žáci o keramický kroužek, své výrobky 
prezentují na školních i mimoškolních výstavách.  Žáci pěveckého a kytarového kroužku vystupují 
na všech kulturních akcích pořádaných nejen školou, ale i kulturní komisí v obci. Školní knihovnu 
mají žáci možnost využívat celoročně. Většina chlapců aktivně sportuje – hraje kopanou v oddílech 
TJ Zemas Hovorany, florbal za Sokol Hovorany, někteří žáci využívají nabídky různých kroužků 
lidových škol. 
 
Souhrnné vyhodnocení  
Ve školním roce 2013/2014 se uskutečnily téměř všechny plánované preventivní programy.  
Pokračovali jsme v úspěšné spolupráci s PPP Kyjov a Hodonín, převážně s Mgr. Jiřím Hilčerem, 
který na naší škole vede adaptační kurzy pro nově vzniklé šesté třídy.  
Pro první stupeň byly připraveny kurzy a přednášky z Besipu, které byly zaměřeny na bezpečnou 
cestu do školy a ze školy  a bezpečnost v silničním provozu. 
Ve spolupráci s Policií ČR jsme letos uskutečnili přednášky pro všechny ročníky naší školy. 
Témata byla vybrána s ohledem na věk posluchačů - osobní bezpečnost a bezpečnost v silničním 
provozu pro žáky prvního stupně a trestní zodpovědnost, šikana, kyberšikana, ničení školního a 
obecního majetku pro druhý stupeň.  
Nově se v letošním školním roce uskutečnila přednáška od sdružení Anabell se zaměřením na 
zdravé stravování pro žáky čtvrtých a pátých tříd a pro dívky druhého stupně byly připraveny 
přednášky na téma poruchy příjmu potravy- mentální anorexie a bulimie. 
Proběhla první přednáška o negativním vlivu kouření ve spolupráci se sdružením ACET. 
Vzhledem ke kvalitě tohoto programu a certifikaci MŠMT, bude naše škola v dalších letech 
pokračovat ve spolupráci s tímto nadnárodním sdružením. 
V prevenci zneužívání alkoholu a kouření se škola zaměřuje na primární prevenci ve třídách a také 
na důsledné dodržování dohledů.  
Preventivní programy byly v tomto školním roce vybírány opravdu pečlivě. Snažíme se vyhýbat 
institucím, které nemají patřičnou kvalitu a nejsou tudíž akreditovány MŠMT. Námi vybrané 
programy jsou pak pro žáky opravdovým přínosem a děti to svou zpětnou vazbou potvrzují. Stejně 
tak chápou, že sociometrické výzkumy přispívají k lepším sociálním vztahům ve třídách a že 
vzniklé problémy se prostě řešit musí, aby byly všechny děti ve škole spokojeny. O to taky jde - 
vytvořit příjemné a zdravé prostředí pro děti v naší škole.   
V dalším školním roce bude školní strategie vycházet ze zjištění z předchozích let, důraz je kladen 
na mezilidské vztahy, pokračovat bude testování ve třídách formou sociometrie.  Chtěli bychom 
pokračovat ve stávajících programech a opět uskutečnit přednášku E-bezpečí pro žáky šestých a 
sedmých tříd, která letos neproběhla z kapacitních důvodů lektorů. 

 
  



g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  
 
Pedagogičtí pracovníci se během školního roku zúčastnili různých seminářů zaměřených hlavně na 
výuku jednotlivých předmětů, vedení školy pak seminářů a porad, které se týkaly řídící činnosti, 
nových právních předpisů, změn školních vzdělávacích programů, rozpočtu, čerpání peněz 
z evropských fondů, BOZP a PO. Výchovný poradce se zúčastňuje seminářů pro výchovné 
poradce. 
Společně s rodiči se všichni pedagogičtí pracovníci zúčastnili přednášky pana Milana Jurči 
z Protidrogového oddělení Policie ČR, který nás seznámil s problematikou šíření drog v našem 
regionu.  
Všichni učitelé mají vysokoškolské vzdělání. Kromě samostudia využívají hlavně nabídky 
seminářů Střediska služeb školám Brno, pracoviště Hodonín. Asistentka pedagoga absolvovala 
studium pro asistenty pedagoga. 
Také nepedagogičtí pracovníci se dále vzdělávají, hospodářka školy ve změnách v účetnictví 
příspěvkových organizací, vedoucí školní jídelny a kuchařky v hygienických předpisech závodního 
stravování a normativech ve stravování a školník v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany. 

 

Název přednášky, kurzu, porad a seminářů počet 

Základní norma zdravotnické znalosti pro pedagogické pracovníky 1 
Problematika drog v našem regionu 19 

Kázeňské problémy ve školní třídě 1 
Odborná příprava preventistů PO a požárních hlídek 1 

Závěr roku v účetnictví PO 1 

Studium pro asistenty pedagoga 1 

Zásady práce z dítětem s ADHD - 1. část 1 
Moderní trendy rozvoje chemie 1 

Specifické poruchy učení v hodinách AJ-ZŠ 1 
Matematická rozcvička - součást výuky 2 

Veřejný a soukromý život ve středověku 1 

Setkání výchovných poradců 1 
Praktické uplatňování DPH v roce 2013 a 2014 u škol a školských zařízení 1 

Zásady práce z dítětem s ADHD - 2. část 1 
Využití médií ve výuce dějepisu 1 

Management školní třídy 1 
Vybrané právní otázky v učitelském povolání 2 

Právní poradna 1 

Aktiv ředitelů 2 

24 měsíců aneb změny v právních předpisech za poslední 2 roky  1 

Školení KEO 1 

Praktické příklady z daně z příjmů příspěvkových organizací 1 

Doplňková činnost v příspěvkových organizací 1 
Český jazyk činnostně ve 2. pololetí 1. ročníku 1 
Práce s diferencovanou třídou v Čj 1 

Porada ředitelek MŠ a ZŠ - problematika MŠ a školního stravování 1 

Křížem krážem zeměpisem aneb inspirace pro učitele 1 
Výchova k bezpečí a organizační řád pro akce mimo školu 1 

projekt Tablety do školy 2 

Základní norma zdravotnických znalostí 20 
Seminář ČŠI - systém iSET ve škole 2 
Kurz anglického jazyka 1 

Učíme (se) s radostí: Slabikář činnostně a interaktivně  1 



h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti -  hodnocení školních    
    akcí 2013 – 2014 
 
Akce, které jsou popsány v údajích o prevenci sociálně patologických jevů 

- Beseda pro rodiče o drogách v našem regionu – Policie ČR 
- Mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem 
- Adaptační program 1. a 5. třídy 
- Adaptační program 6. ročníku 
- Komunikace a výchova 
- Přednáška sdružení Anabell 
- Přednáška prevence kouření pro 7. ročník 
- Přednáška Policie ČR – Jiří Hostýnek – 1. stupeň 
- Přednáška Policie ČR – Jiří Hostýnek – 2. stupeň 
- Besip 

 

 
EXPO – DYŇO  
27. září opět proběhla barevná výstava dýní na téma strašidýlka a jiné příšerky z přírodních 
materiálů. Děti s pomocí maminek i dalších rodinných příslušníků opět překvapily podzimním 
aranžmá z krásně barevných plodů, doplněné roztodivnými materiály. I letos bylo čím překvapit. 
Vybrat nejkrásnější dýni by bylo velmi těžké, a tak všichni účastníci soutěže byli odměněni.  Jsme 
rádi, že rodiče se s dětmi do této akce zapojují a těšíme se na příští rok. 
 
Divadelní představení MŠ + 1. třída  
24. září zhlédli děti z MŠ a žáci 1. ročníku v hudebně divadelní představení O třech prasátkách. 
Tematicky bylo představení zaměřeno na problematiku zdravé výživy. Doplněno bylo o četné 
písničky s pohybem, do kterých byli aktivně zapojeni všichni diváci. 
 
Veletrh vzdělávání Hodonín 
Žáci 9. tříd se zúčastnili Veletrhu vzdělávání v Hodoníně. Seznámili se s nabídkou učebních  
a studijních oborů v okrese Hodonín a okolí. Mohli se setkat se studenty a učiteli středních škol, 
seznámit se prostřednictvím letáků, multimediálních prezentací i osobním rozhovorem s nabídkami 
škol, a tak si rozšířit rozhled o svém budoucím uplatnění. 
 
Návštěva ZOO Hodonín – 7. a 8. ročník 
V rámci výuky přírodopisu navštívili 18. října žáci ZOO Hodonín, kde mnozí nebyli již několik let. 
Po zoologické zahradě je provedly lektorky, které jim zajistily odborný výklad. Žáci se dozvěděli  
spoustu zajímavostí ze života chovaných zvířat i z jejich života ve volné přírodě.  Byli seznámeni 
také s významem jejich chovu pro záchranu daného druhu. Ve vzdělávacím středisku se pomazlili 
s činčilami, osmáky degu a hady. Největším zážitkem bylo pozorování šimpanzů.  
 
Návštěva divadla Radost – 1. stupeň 
V pátek 25. října navštívili žáci 1. – 4. ročníku divadlo Radost v Brně. Zhlédli pohádku Mach a 
Šebestová. Příběhy „Jak měl Kropáček angínu“, a „Výlet“ byly zdramatizovány tak dobře, že 
všechny děti s velkým zaujetím sledovaly děj příběhů a také  hudební  přestávky, které vyplňovaly 
nenásilnou formou střídání kulis na jevišti. Všem dětem se představení líbilo. 
 
Den NARUBY 
V pátek 1. listopadu proběhl na naší škole celoškolní projekt „DEN NARUBY“. A proč den 
naruby? Nevyučovali totiž učitelé, ale učitelskou profesi si vyzkoušeli žáci 9. ročníku.  
Ve dvojici odučili každý jednu (někteří zvládli i dvě) vyučovací hodinu. Mile nás překvapilo, že 
žádný „deváťák“ to nevzdal a všichni se v pátek projektového dne zúčastnili. 

 



Beseda  Jiřího Máry o Austrálii – 1. stupeň 
S krásami, tajemstvím, zvláštnostmi i nástrahami nejsuššího světadílu se mohli seznámit žáci 2. – 
5. ročníku 11. listopadu na přednášce cestovatele Jiřího Máry, který Austrálii procestoval se svojí 
rodinou. Celou cestu jim do nejmenších detailů   naplánoval syn Jiří Mára ml., který, ačkoli je 
upoután na invalidní vozík, zvládá cestování bez problémů. Dvacet čtyři tisíc kilometrů dlouhá 
cesta kolem celé Austrálie i do jejího horoucího středu je vedla všemi státy Australského svazu 
včetně ostrovní Tasmánie. Žáci prostřednictvím fotografií a krátkých videonahrávek s nimi mohli 
krmit krokodýly, potápět se ve Velkém bariérovém útesu, obejít  
v pouštním vedru žhnoucí monolit Uluru, obdivovat hru Aboridžinců na didžeridu nebo se 
prohánět mezi tisícem skalních jehel Pinnacles. Dozvěděli se o nástrahách dlouhých pouštních 
dálnic, podívali se do korun eukalyptů a nadchli je vějíře stromových kapradin v deštných lesích. 
Nevšední byla nezištná pohostinnost Australanů.  
 
Beseda Jiřího Máry o Japonsku – 2. stupeň 
Žákům 6. – 9. ročníku vyprávěli Jiří a Alena Márovi o Zemi vycházejícího slunce – o Japonsku, 
které se rozkládá na čtyřech ostrovech a má nejvyšší hustotu zalidnění na světě. V jejich projekci 
nahlédli žáci prostřednictvím krásných fotek a krátkých videofilmů přímo do života japonské 
rodiny a jejích zvyků, např. při svatebních obřadech, obdivovali nádherně upravené japonské 
zahrady i jejich typické chrámy, žasli nad mohutnými zápasníky sumó a mohli obdivovat i krásné 
japonské gejši. Márovi je také seznámili s fungováním japonských lázní s velmi horkou vodou a 
toalet, které můžeme my, Evropané, považovat za opravdový luxus. Žáci také měli možnost 
poznat, jak se jezdí  rychlodráhou šinkanzen. Nechyběly ani „ochutnávky“ exotických jídel 
a zvyky v typických japonských restauracích. Všechna jídla podávaná převážně v syrovém stavu 
Márovým chutnala, jen při ochutnání mořského ježka zůstali poněkud v rozpacích. Nejvíce zde 
obdivovali pohostinnost, čistotu a naprosto samozřejmou pomoc vozíčkářům. 
 
Výstava – Osudové okamžiky české státnosti 
V roce 2013 jsme si připomínali významná výročí naší novodobé historie. Především to bylo 95. 
výročí vzniku Československé republiky (28. říjen), 75. výročí podpisu Mnichovské dohody (29. 
září), 65. výročí převzetí moci ve státě komunisty a vznik totalitního režimu (25. únor) a 45. výročí 
invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa (21. srpen).  
Při této příležitosti jsme od Asociace nositelů legionářských tradic v Praze objednali do školy 
putovní výstavu s názvem Osudové okamžiky české státnosti. Blíže se s českými (resp. 
československými) moderními dějinami seznámili především žáci 8. a 9. tříd, kteří v hodinách 
dějepisu jednotlivé panely výstavy bedlivě pročítali, prohlíželi si dobové fotografie, názorné 
obrázky, karikatury apod. a zapisovali získané informace do připraveného pracovního listu. 
Výstava byla zpřístupněna i veřejnosti, návštěvníci si mohli zakoupit stejnojmennou publikaci 
mapující významné mezníky naší novodobé historie (od roku 1918 do roku 1989). 
 
Exkurze DEN ŘEMESEL  
Chlapci z 9. ročníku, kteří uvažují o studiu tříletého učebního oboru, se zúčastnili Dne řemesel 
pořádaného SOU Havlíčkova v Kyjově. Pro žáky byl připraven program čítající návštěvu učeben a 
dílen SOU (s ukázkami pájení, svařování, obrábění kovů apod.), přednášku zástupců Okresní 
hospodářské komory a Úřadu práce v Hodoníně a exkurzi v podniku Vetropack Moravia Glass, 
akciová společnost Kyjov. 

Vánoční koncert a výstava 

Adventní čas zpříjemnili žáci pěveckého sboru a mladí houslisté všem, kteří přišli na vánoční 
koncert v hudebně školy. V téměř hodinovém vystoupení zaznělo v jejich podání mnoho krásných 
vánočních písní a koled. Na vánoční výstavě mohli návštěvníci zhlédnout výrobky a práce našich 
žáků. K vidění byly betlémy, výrobky z keramického kroužku a vánoční ozdoby vyrobené dětmi a 
jejich rodiči. Věříme, že jsme navodili vánočním koncertem a výstavou příjemnou předvánoční 
atmosféru.  
 



Na kole dětem 
Poslední den před vánočními prázdninami naše škola podpořila nadační fond „Na kole dětem“ - 
sportovní projekt na podporu onkologicky nemocných dětí, jehož patronem je pan Josef Zimovčák, 
osminásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole na jednu míli. V hodinové besedě představil 
dětem nejen projekt, ale hlavně názorně a zábavně ukázal jízdu na vysokém kole, nastupování i pád 
z vysokého kola. Ve čtvrtek 5. června 2014 se přidáme k již 5. ročníku VEŘEJNÉ CYKLOTOUR  
napříč Českou republikou, protože bude projíždět přes Hovorany. 
 
Setkání prvňáků s předškoláky 
15. a 16. ledna navštívili prvňáky letošní předškoláci. Přišli se seznámit se školním prostředím a 
svým starším kamarádům ukázali, jak jsou připraveni k zápisu do 1. třídy. Za úkoly, které zvládli 
sami, popř. s pomocí prvňáků, si domů odnesli zasloužený diplom sovy Moudřenky. 
 
Zápis dětí do 1. třídy  
Zápis do 1. třídy proběhl 21.1. 2014. K zápisu se dostavilo v doprovodu rodičů, někdy i prarodičů 
30 dětí. Předškolákům se věnovaly všechny paní učitelky 1. stupně. Budoucí prvňáčci zadané 
úkoly zvládli a  všichni byli zapsáni do 1. ročníku. Rodiče šesti dětí zvažují odklad školní 
docházky.  
 
Lyžařský výcvik 
Lyžařský kurz proběhl v termínu 13.1. až 18.1.2014 v Koutech nad Desnou v Jeseníkách.  
Na místo jsme se dopravili autobusem. Ubytování bylo zajištěno v hotelu Musil  
v bezprostřední blízkosti sjezdových tratí. Strava (snídaně, oběd, večeře) byla zajištěna v hotelové 
restauraci. Kurzu se zúčastnilo 23 žáků 6., 7. a 8. ročníku.  
Počasí bylo po celou dobu trvání kurzu příznivé pro lyžování, teploty se však pohybovaly zpočátku 
nad nulou, od čtvrtka mírně pod nulou. Byla zpřístupněna pouze jedna sjezdová trať „U vrtulí“, 
v pátek byla také otevřena trať „Hřebenovka“. Výška sněhu byla cca 20 cm.  
Žáci byli rozděleni do tří družstev podle schopností (dvě družstva lyžařská a jedno snowboardové). 
Vleky typu „kotva“ i sedačkovou lanovku využívali od začátku výcviku všichni žáci. Díky snaze 
žáků i trpělivosti instruktorů bylo docíleno velmi dobré úrovně lyžování i u naprostých 
začátečníků. 
Hodiny lyžařské průpravy byly rozděleny každý den na dva bloky (dopolední a odpolední). Třetí 
den kurzu byl tzv. oddechový, jako doplňkovou aktivitu jsme zvolili bowling. Každý den večer 
byla pro žáky připravena přednáška, velmi se líbila prezentace člena Horské služby. 
Závod ve slalomu jsme letos z důvodu špatné viditelnosti neuspořádali. Celý kurz lze zhodnotit 
jako úspěšný. 
 
Výuka anglického jazyka rodilým mluvčím 
28. ledna proběhly ve třídách na prvním i druhém stupni ukázkové hodiny anglického jazyka 
s rodilými mluvčími. Výuku vedli dva lektoři pocházející z Velké Británie. Se žáky se zaměřili na 
konverzaci v angličtině. Nejdříve se seznámili (každý se měl anglicky představit) a poté pomocí 
různých aktivit a her konverzovali na zvolené téma. V závěru hodiny měli žáci možnost klást 
lektorům otázky. I přes počáteční rozpaky a obavy žáků, zda budou rozumět, se s konverzací 
s rodilými mluvčími vypořádali výborně a všechny třídy byly projektem nadšeny. 
 
Divadélko pro školy z Hradce Králové 
Jako každý rok, tak i letos, nás navštívilo Divadélko pro školy z Hradce Králové s pohádkou 
„Písnička pro draka“. Dětem 1. stupně se představení velmi líbilo, protože byly nenásilně vtaženy 
do děje a mohly se naučit nové písničky s výchovným podtextem.  
Žáci 2. stupně zhlédli představení s názvem Divadlo nekouše! aneb Živelný průvodce divadelními 
žánry. Herci seznámili žáky i učitele s členěním divadelních žánrů a s jejich stručnou 
charakteristikou. Teorii doplnili hranými ukázkami slavných her, které byly seřazeny od antiky po 
dobu současnou. V melodram byla upravena moderní verze Erbenovy balady Polednice. Žáci 
zhlédli také ukázku z baletu Labutí jezero a byli seznámeni s dějem antické tragédie Král Oidipus. 



Do jednotlivých ukázek byli jako obvykle vtaženi i někteří naši žáci, kteří si mohli vyzkoušet, co 
obnáší herecká profese.  
 
Školní ples  
V sobotu 8. února se konal v Čejkovicích jubilejní 20. ročník společenského plesu. Ve foyer byla u 
této příležitosti instalována výstava fotografií dokumentujících předchozí ročníky. Sál rozkvetl 
rudými růžemi, které ladily s barvou košil chlapců, dívkám to opět slušelo v krásných bílých 
šatech. Letošní slavnostní předtančení bylo netypické díky tomu, že poprvé tančili žáci ve trojicích, 
neboť bylo málo chlapců. Tanečníci sklidili za svůj výkon velký potlesk. A pak už se jako každý 
rok tančilo, bavilo a rozdávaly se ceny z bohaté tomboly šťastným výhercům. A jako každý rok byl 
i letošní ples zdařilý. 
 
Exkurze do Knihovny Hovorany 
Žáci 6. ročníku navštívili v úterý 4. března v rámci literární výchovy místní nově zrekonstruovanou 
knihovnu. 28 šesťáků se pohodlně vešlo do nového velkého prostoru knihovny. 
Paní knihovnice je nejprve mile přivítala, seznámila je se službami a provozem knihovny,  
s nabídkou knih a možností využití počítače s internetem včetně tisku či kopírování dokumentů. 
Pro žáky měla přichystán pracovní list s otázkami k životu a dílu spisovatele Jaroslava Foglara. 
Žáci pracovali víceméně samostatně a na jednotlivých stanovištích vyhledávali a doplňovali 
požadované informace. 
Poté žáci vyplňovali křížovku s díly tohoto spisovatele a zkusili si také „lovení bobříků“. Při lovení 
bobříka zručnosti se pokoušeli poskládat z papíru parník (někteří z nich úspěšně), při lovení 
bobříka mlčení si mohli z regálu v knihovně vytáhnout libovolnou knihu, z níž si měli 10 minut 
potichu číst. Za splněné úkoly dostali žáci tužku a sladkou odměnu, popř. záložky do knihy. 
Exkurze se všem velmi líbila, úkoly byly zajímavé a mnozí žáci pochopili, že četba není žádné 
mučení. 
Do knihovny zavítali 28. března i žáci 4. třídy. Také oni se seznámili s provozem knihovny, 
systémem uspořádání knih a jejich nabídkou. Poté plnili literární úkoly týkající se učiva 
probíraného na jaře v hodinách čtení - dobrodružné literatury a pověstí. Zábavné úkoly děti splnily 
na výbornou, takže se dočkaly sladké odměny. Některým žákům se návštěva knihovny tak líbila, že 
ještě týž den se šli přihlásit, a stali se tak regulérními čtenáři. 
 
Představení České balady 
Ve středu 5. března žáci 5. ročníku a 2. stupně zhlédli divadelní představení věnované českým 
baladám. Postupně se seznámili s baladami Karla Jaromíra Erbena, Jiřího Wolkera a Petra Bezruče. 
Pobavili se také u dramatizace jedné z kramářských písní. Program byl orámován písní skupiny 
Javory „Vandrovali hudci“. 
 
Výstava a prezentace projektu „Hledá se nový V. A. Kovanič“ se slavnostním zahájením 
vystoupením pěveckého sboru a odhalením busty 
V neděli 13. dubna měla hovoranská veřejnost možnost zpříjemnit si odpoledne návštěvou 
základní školy, kde na ně čekal hudebně - výtvarný zážitek. Celou školou se nesl koncert 
pěveckého sboru, který dal alespoň na chvíli zapomenout na pošmourné počasí. Výstava, ač se 
konala týden před Velikonocemi, nebyla pouze „jarně - velikonoční“. Návštěvníci se seznámili s 
tvorbou žáků všech tříd v hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a keramického kroužku 
během celého školního roku. Součástí výstavy byla i prezentace projektu „Hledá se nový V. A. 
Kovanič“, během kterého se malí „medailéři“ pokoušeli ztvárnit zadaná témata (2. stupeň - 
„Hovoransko“, 1. stupeň - „Zvířátka“) v netradičním formátu a materiálu. Vrcholem celého 
odpoledne pak bylo slavnostní odhalení busty V. A. Kovaniče, jejímž autorem je pan Pavel Valčík. 
Busta spolu s medailemi žáků a fotografiemi zachycujícími celý projekt i s doprovodnými akcemi 
budou součástí trvalé expozice věnované jednomu z nejslavnějších hovoranských občanů, panu 
Kovaničovi. 
 
 



Energie ze Slunce 
Žáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili ve středu 16. dubna celodenního výukového programu s názvem 
Energie ze Slunce. Celý ekologický program probíhal v prostorách Otevřené zahrady v Brně. Žáci 
se formou her a soutěží seznámili s dostupnými obnovitelnými zdroji energie. V jednotlivých 
skupinkách si fiktivně založili firmu na výstavbu domů a snažili se zjistit, do jaké míry je možný 
provoz domácnosti za použití obnovitelných zdrojů energie. 
 
Život v korunách stromů 
K oslavě Dne Země jsme v letošním roce využili nabídky Lipky, školského zařízení  pro 
environmentální  vzdělávání.  Pro žáky 6. a 7. ročníku jsme vybrali terénní  program Život  
v korunách stromů, který probíhal na území Moravského krasu v Krásensku. Žáci plněním úkolů 
poznávali stromy z různých pohledů, zahráli si na ornitology, pomocí mikroskopů objevovali život 
v půdě. I přes nepřízeň počasí plnili úkoly s nasazením a program vyhodnotili jako úspěšný. 
 
Požár ve škole 
V pondělí 28. dubna v 9 hodin ráno vypukl v kabinetě výtvarné výchovy v naší škole požár. 
Naštěstí nešlo o skutečnost, ale o plánované tematické cvičení několika jednotek HZS. Evakuovaní 
žáci tak měli možnost vidět zásah místních hovoranských hasičů a hasičů ze čtyř okolních obcí – 
Šardic, Mutěnic, Čejkovic a Krumvíře včetně profesionální jednotky z Hodonína. Šlo nejen o 
nácvik hašení požáru, ale i o vyproštění "figurantů" z horního podlaží školy pomocí vysokozdvižné 
plošiny. 
 
Školení pro pedagogické pracovníky - poskytování první pomoci 
V pátek 2. května absolvovali pedagogičtí pracovníci seminář „Základní norma zdravotnických 
znalostí“ zdravotního instruktora, paní Boženy Miklósyové. Byli seznámeni  
s novinkami v oblasti poskytování první pomoci. Prakticky si vyzkoušeli zpevnit ruku do 
šátkového závěsu, zaškrtit horní i dolní končetinu nad tlakovými body, mohli si vyzkoušet masáž 
srdce a dýchání z plic do plic, naučili se uvést zraněného do stabilizované polohy. Paní Miklósyová 
uvedla učitelům spoustu konkrétních příkladů poskytování první pomoci ze svého života i z praxe. 
Ochotně a fundovaně zodpověděla dotazy učitelů ohledně poskytování první pomoci v případech, 
se kterými se ve škole setkávají. Školení bylo pro všechny velmi přínosné, byly doporučeny 
zdravotnické pomůcky, kterými by měla být doplněna školní lékárnička. 
 
Soutěž s prodejnami COOP o zájezd 
5. třída se zapojila do soutěže pořádané radiem Čas a společností COOP Morava o zájezd do 
pařížského Disneylandu a spoustu dalších krásných cen. Soutěžilo se ve sbírání účtenek  
z prodejen COOP. Zapojili jsme všechny síly a snažili jsme se nasbírat co nejvíce účtenek. Při 
sbírání nám pomáhaly paní prodavačky z COOPU  v Hovoranech, Kyjově, Dambořicích, 
Šardicích, Hustopečí u Brna a také žáci 4. třídy ZŠ v Kloboukách u Brna. Dva měsíce,  
od 3. 3. do 30. 4.,  jsme sbírali a počítali účtenky. Průběžně jsme posílali za každý týden počet 
nasbíraných účtenek a stali jsme se v jednom týdnu nejlepšími sběrači. Odpoledne 30. dubna jsme 
krabice zalepili, odnesli na poštu a poslali na adresu radia Čas. S dětmi jsme už plánovali, co 
bychom, kdyby … 
Ve středu 7. května bylo všechno spočítáno a rozhodnuto. Po osmé hodině ranní jsme se  
z radia Čas dozvěděli, že jsme se umístili na krásném 3. místě.  Hned vyrazil „promotým“ radia se 
zástupci společnosti COOP předat ceny. Do naší třídy dorazil tým v 11 hodin a předal nám cenu, 
kterou jsme získali. Naše výhra je dvoudenní pobyt v Račím údolí v Jeseníkách.  
Všem, kteří nám pomáhali sbírat, bychom chtěli moc poděkovat.  
 
Školní výlet devátých tříd do Ostravy 
Dne 7. května 2014 jeli deváťáci na výlet do metropole Slezska - Ostravy. Zde navštívili Malý svět 
techniky U6, který se nachází v objektu Vysokých pecí ve Vítkovicích. V expozici  se seznámili 
s technickým vývojem od parního stroje až po současnost. Dozvěděli se, jak se dříve dobývalo 
uhlí,  jak se dobývá dnes a seznámili se s výrobou oceli ve vysokých pecích. Návštěva U6 byla 



atraktivní i díky prostředí, ve kterém se celá expozice nachází - původní hala s devítisettunovými 
plynovými dmychadly z let 1938 a 1948, které mají nezaměnitelnou patinu.  V druhé části výletu 
žáci navštívili výstavu Miniuni, kde se nachází věrné kopie světových památek ve zmenšené 
velikosti 1:25 a zároveň zde probíhala výstava zmenšenin světových hradů a lodí. Odpoledne se 
výlet přesunul na Slezskoostravský hrad, kde probíhala výstava sladkovodních ryb. V závěru si 
deváťáci odpočinuli v OC Nová Karolina a odjeli domů. 
 
Školní výlet osmých tříd do Prahy 
Žáci 8. ročníku se 7. května 2014 zúčastnili poznávacího výletu do Prahy. Po přivítání  
s průvodkyní prošli židovskou částí Prahy, přes Prašnou bránu na Staroměstské náměstí.  
V poledne následovala okružní plavba po Vltavě, výjezd lanovkou na Petřín a prohlídka bludiště. 
Největším zážitkem byla prohlídka Pražského hradu, Chrámu sv. Víta, Zlaté uličky a jízda metrem. 
I přes nepřízeň počasí se výlet zdařil. 
 
Hodiny angličtiny s rodilým mluv čím 
V úterý 13. května  2014 k nám již podruhé v tomto roce zavítali rodilí mluvčí z Velké Británie. 
Výuku v jednotlivých třídách začali lektoři tím, že se představili a sdělili n ěkolik informací o sobě 
a o svém domově. Následovala konverzace na různá témata (cestování, záliby, zvířata, škola, 
sporty). Lektoři se snažili do rozhovorů zapojovat všechny žáky, aby měl každý možnost 
vyzkoušet si své komunikační dovednosti. V druhé části hodiny prezentovali žákům novou slovní 
zásobu k danému tématu většinou  pomocí obrázků a výuku zakončili skupinovou prací či hrou, ve 
kterých si žáci procvičili nové učivo. Pro žáky byly hodiny s rodilým mluvčím příjemným 
oživením běžné výuky a většina z nich si to opravdu užila.                                                                                               
 
Školní akademie 
Sluníčko svítilo na cestu všem, kteří se přišli podívat v neděli 23. května na školní akademii. 
Letošní akademii jsme pojali jako vysílání „Televizního studia Hovorany“; jednotlivá vystoupení 
proto připomínala typické televizní pořady (večerníček, dětské pořady, zpravodajství, zábavné 
soutěže, filmy - včetně reklam). Většina pořadů se snažila - a velmi úspěšně - zohlednit 
problematiku našeho regionu. Z naplněného sálu se ozýval častý smích a potlesk, bylo vidět i 
slyšet, že diváci se baví a s programem „Televizního studia Hovorany“ jsou spokojeni. 
 
Beseda s panem Hubačkou, politickým vězněm z 50. let 
Ve čtvrtek 29. května přijal naše pozvání pan Pavel Hubačka z Dolních Bojanovic, který je 
pamětníkem 50. let minulého století. Žákům osmého a devátého ročníku vyprávěl o svých 
životních osudech, s citovým pohnutím se vracel i k těm nejnepříjemnějším okamžikům. Narodil 
se 18. května roku 1925 a už ve svých 17 letech byl za 2. světové války zapojen do odboje proti 
nacistům. V roce 1950 byl odsouzen komunistickým režimem ke třiceti letům těžkého žaláře za 
velezradu a vyzvědačství, prošel tvrdými výslechy i mučením ve věznicích v Uherském Hradišti, 
v Leopoldově, na Mírově apod. a více než deset let prožil v pracovních táborech Vojna a Bytíz na 
Příbramsku. V roce 1964 se dočkal podmínečného propuštění a v roce 1991 byl rehabilitován. 
 
Školní výlet 6. a 7. třída 
Šesťáci a sedmáci jeli na školní výlet do Jungle parku a do ZOO v Brně. Po příchodu do areálu byli 
žáci i třídní učitelky v tzv. zázemí vybaveni pomůckami pro lezení na vysokých lanových 
překážkách, poté přejeli lanovým přejezdem řeku Svratku a v lanovém centru Jungle park  museli 
překonat celkem 33 jednodušších i obtížnějších překážek. Téměř všem se to podařilo, ale všichni 
byli nadšení a spokojení. 
V zoologické zahradě obdrželi žáci do skupinek pracovní list „Stezkou poznání“ s mapou ZOO 
a 14 otázkami, na které měli najít na informačních tabulích v ZOO odpovědi. Dvě skupinky, které 
měly minimum chyb, získaly odměny. Počasí nás nezklamalo a celý výlet jsme si pěkně užili. 
 
 
 



Pěvecký kroužek 
I v tomto školním roce měli žáci 1.- 9. tříd možnost navštěvovat Pěvecký kroužek. Nacvičovali jak 
písně slovácké, tak populární. Písně byly zpívány za doprovodu školního hudebního orchestru pod 
vedením Mgr. Pavla Ševely. Se svým repertoárem přišli členové kroužku i mezi hovoranské 
důchodce, zazpívali koledy u slavnostního rozsvěcení vánočního stromu, vystoupili na Vánočním 
koncertě a na Velikonoční výstavě žákovských prací. Zpívali u příležitosti oslav hovoranského 
rodáka Kovaniče. Na školní akademii předvedli písně z televizních pořadů.  
 
Plavání 
V letošním školním roce od dubna do června probíhal na bazéně v Ratíškovicích plavecký výcvik žáků  
2. – 4. ročníku. Děti získaly základní plavecké dovednosti,  jiné si dokázaly své schopnosti natolik 
vylepšit, že se velmi rády zúčastnily plaveckých závodů. Ti nejlepší žáci si vybojovali  medaile 
s diplomy. Žáci 3. a 4. třídy obdrželi „Mokrá vysvědčení“.  
 
Mezinárodní den dětí (kino Svět Hodonín) 
Lovecká sezóna 2 se jmenoval dětský animovaný film, který zhlédli  žáci 1.- 4. ročníku 2. června. Kino 
Svět v Hodoníně navštívili se školou již poněkolikáté a i letos se velmi těšili. Film byl dárkem 
k Mezinárodnímu dni dětí. Při odchodu z kina si děti sdělovaly dojmy z filmu a bylo zřejmé, že se jim 
líbil. 

Dopravní výchova 
Podobně jako každý rok i letos probíhal na škole kurz Dopravní výchovy pro žáky 3. a 4. ročníku. Žáci 
absolvovali jak teoretickou, tak praktickou část výuky. Byli seznámeni se základními dopravními 
předpisy, zopakovali si standartní vybavení kola a povinnosti cyklisty. Praktická část probíhala na 
improvizovaném dopravním hřišti. Žáci předvedli své řidičské schopnosti a ukázali, že znají dopravní 
předpisy, o kterých si ve výuce povídali. 
  
Exkurze 9. ročníku – Hvězdárna Brno a spalovna SAKO Brno 
Žáci 9. ročníku navštívili v rámci výuky fyziky a chemie Planetárium a spalovnu v Brně.  
V sále exploratoria v planetáriu se seznámili se všemi planetami naší Sluneční soustavy. 
K dispozici bylo také množství exponátů, např. Foucaultovo kyvadlo, model vlivu odstředivé síly 
na tvar kosmických těles, model nejvyšší sopky ve Sluneční soustavě či si žáci mohli sáhnout na 
meteorit starý 1 milion let.  
Po zhlédnutí videopořadu o odpadech a jeho likvidaci si žáci prošli provozem spalovny. Zde viděli, 
co se děje se směsným komunálním odpadem, když opustí popelnice, a jak se energeticky využívá. 
Prohlédli se také dotříďovací linku na papír a plasty. Na závěr se celá skupina zvážila tak, jak se 
váží odpad přivezený do spalovny. 
 
Školní výlet 1. a 3. třídy 
Žáci 1. a 3. třídy se letos společně vydali na školní výlet do Vyškova.  Po prohlídce ZOO koutku a 
dovádění na místním dětském hřišti, byli žáci převezeni DinoExpresem, zvláštním vlakem, do 
dinoparku. Zde se dětem nejvíce líbil krátký 4D film. Počasí bylo ideální, výlet se dětem líbil. 
Všechny děti si zasloužily pochvalu za vzorné chování. 
 
Návštěva předškoláků v 1. třídě 
Ve čtvrtek 19. června přišli letošní předškoláci na druhou návštěvu do 1. třídy. Tentokrát se 
podívali, jak žáci pracují v hodinách českého jazyka a matematiky a sami se do těchto aktivit 
zapojili. Poslechli si, jak prvňáci zvládají na konci školního roku čtení. 
 
Pasování prvňáků na čtenáře 
V pátek 20. června navštívili žáci 1. třídy místní obecní knihovnu. Každý z žáků přečetl krátký 
úryvek z knihy Lumpíček a Rošťanda. Následně byli všichni paní knihovnicí pasováni na čtenáře, 
složili slavnostní slib čtenáře, který stvrdili svým podpisem. Na závěr obdrželi čestný průkaz 
čtenáře a odnesli si drobné odměny. 
 



Komunikace a výchova 
V letošním školním roce Komunikace a výchova probíhala ve dvou blocích. 1. a 2. třída probírala 
základní prvky slušného chování a ve 3.-5. třídě  byl projekt zaměřen nejen na rozvoj mluveného 
projevu a pravidla slušného chování, ale také na ochranu zdraví svého i jiných. 
 
Školní výlet 2. třídy  
Druhá třída navštívila zámek v Miloticích. Prohlídka zámku se uskutečnila v dobovém oblečení. 
Dále děti absolvovaly prohlídku dravých ptáků v zámecké jízdárně a výstavu tradičních řemesel s 
dílničkou pro děti, kde si vytvořily výrobky podle svého zájmu. Děti si ze všeho odnesly 
nezapomenutelný zážitek. 
 
Školní výlet  4. a 5. třídy 
Žáci 4. a 5. třídy vyrazili na výlet do Oslavan u Brna, kde navštívili interaktivní park Permonium.  
Ve skupinách plnili různé úkoly, např. hledali indicie v bludišti, ve vodě, kde museli ukázat 
schopnost udržet se na voru a spolupráci ve skupině. Za zvládnutí všech úkolů obdrželi ti nejlepší 
kostku, kam si nalepili štíteček za zvládnutí prvního levelu.  
 
Sportovní den 1. stupně  
Stejně jako vloni se vybraní žáci 1. stupně zúčastnili sportovního dne v Čejkovicích. Kromě žáků 
naší a čejkovické školy přijeli sportovat také žáci ze Starého Poddvorova.  Žáci, včetně prvňáčků, 
nejprve soutěžili ve skoku dalekém, hodu krikeťákem, běhu na 50 metrů, poté družstva 2.- 5. tříd 
soutěžila ve štafetě 4 x 300 m. Po přestávce proběhl v tělocvičně turnaj ve vybíjené a na novém 
venkovním hřišti i turnaj v malé kopané. Úspěšně se nám podařilo získat přední místa ve všech 
disciplínách. 
 
Sportovní den 2. stupně 
Sportu zdar! Tímto heslem se řídili ve středu 25. června žáci 2. stupně na sportovním dnu v 
Čejkovicích. Své síly mezi sebou poměřili v atletických disciplínách - běhu na 60 m, hodu 
kriketovým míčkem, skoku do dálky a štafetě na 4 x 300m. Chlapci si zahráli kopanou a dívky 
vybíjenou.  
Sportovní den se vydařil ve všech směrech – počasí nám přálo, ve všech sportovních disciplínách 
jsme se umístili na předních místech a fanoušci bouřlivě povzbuzovali. 
 
Prezentace dopravní výchovy 
Poprvé v letošním školním roce navštívili naši školu žáci devátého ročníku ze ZŠ Šardice, kteří si 
připravili pro žáky prvního stupně a 6. ročníku prezentaci na téma „Dopravní výchova“. Žáci měli 
připravenou prezentaci, praktické úkoly a soutěže pro děti. Nejšikovnější děti byly oceněny 
drobnými odměnami.  
 
Vycházka do okolí 
Dne 26. 62014 se 1. stupeň naší školy odebral na vycházku k hovoranskému rybníku. Žáci hráli 
společenské a sportovní hry, opekli si špekáčky u táboráku a na závěr si zazpívali. Celý den se 
vydařil. 
Žáci 6. třídy si vyšli na hovoranské tenisové kurty, kde si zahráli tenis a na sousedním fotbalovém 
hřišti hráli různé míčové hry. 
Žáci 9.ročníku se vydali do hovoranského lesa k chatě Hubertka. Opekli si špekáčky, zahráli hry.  
Osmáci vyjeli okruhem po cyklostezkách, polních a lesních cestách do Milotic na zámek, kde si 
prohlédli zámeckou zahradu, cestou zpět se zastavili občerstvit v kempu Josef v Dubňanech. Byl to 
pro ně velký sportovní výkon - celkem ujeli 34 km. 

Honba za pokladem                                                                                                                              
Žáci 4. ročníku měli možnost zúčastnit se celoročního projektu „Honba za pokladem“.   Během 
roku plnili doma různé úkoly, při nichž si procvičovali zábavnou formou učivo českého jazyka - 
mluvnické, pravopisné i čtení s porozuměním. Za splněné úkoly získali dílky korábu; na složeném 



korábu pak mohli „doplout“ na tajemný ostrov a získat „pirátský poklad“ (sáček sladkostí). Do cíle 
doplulo 11 pirátů, některé lodě bohužel „ztroskotaly“; (děti zjistily, že plnění úkolů není 
bezpracné). Ti, kteří vydrželi, získali poklad a prohloubili si učivo češtiny. 
   
Relace ke státním svátkům  
Historii státních svátků a jejich význam pro dnešní dny pravidelně připomínáme ve školním 
rozhlasu krátkou relací. 
 
Olympijský víceboj  
Od dubna 2014 se zapojila naše škola do projektu Sazka Olympijský víceboj, který představuje 
jeden z klíčových projektů Českého olympijského výboru v rámci dlouhodobé kampaně na 
podporu sportu a zdravého životního stylu – Česko sportuje. Jeho hlavním cílem není soutěžit o 
nejlepší výkony, ale v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapojit co nejvíce žáků 1. – 9. tříd 
základních škol do 6 měřitelných disciplín a zároveň děti motivovat k tomu, aby sportovaly i ve 
svém volném čase. 
Podařilo se nám zaregistrovat mezi prvními deseti školami v Jihomoravském kraji a tím jsme si 
vysloužili sportovní set za 5000 Kč a  žáci 1. – 3. ročníku ilustrované sportovní žákovské knížky.   
Projektu se zúčastnili všichni žáci naší školy, kteří během dubna a května plnili předepsané 
disciplíny - skok daleký z místa, běh na 60 m , běh na 500 m (1. stupeň) / běh na 1 000 m  
(2. stupeň), hluboký předklon, výdrž ve shybu, hod kriketovým míčkem.  
Splnili jsme všechny disciplíny na 99% a získali tím stříbrný diplom.  
 
Sběr plastových víček pro Natálku  
V letošním školním roce jsme se zapojili do akce „Sbíráme víčka pro Natálku.“ Chtěli jsme 
pomoci Natálce, které peníze z prodeje víček poslouží k úhradě léčby, která není hrazena zdravotní 
pojišťovnou, a na nákup kompenzačních pomůcek. U našich zdravých žáků se tím tak upevňuje  
ochota pomáhat druhým lidem. Ve sběru víček budeme pokračovat i v dalším školním roce. 
 
Sběr starého papíru  
V tomto školním roce se uskutečnil podzimní a jarní sběr starého papíru ve spolupráci 
s pracovníky Obecního úřadu Hovorany. Všichni žáci, kteří odevzdali sběr, dostali drobné dárečky 
při rozdávání vysvědčení.  
 
Zdravé zuby  
Do soutěže Zdravé zuby pořádané ve spolupráci s Ministerstvem zdravotnictví se zapojili žáci 1. 
stupně. Jednotlivé ročníky obdržely pracovní listy a v hodinách prvouky a přírodovědy začali žáci 
plnit úkoly související s péčí o chrup a zdravou výživou. Někteří žáci se zapojili též do soutěže o 
ceny, vyplnili příslušné soutěžní kupony potvrzené zubním lékařem a zaslali je k centrálnímu 
slosování. Tři žáci byli vylosováni a získali drobné dárečky. 
 
Ukončení školního roku 
Slavnostní ukončení školního roku proběhlo v hudebně, kde jsme za přítomnosti starosty Hovoran 
odměnili nejlepší žáky ve vědomostních i sportovních soutěžích a rozloučili jsme se s deváťáky. 
 
Recyklohraní 
V šestém ročníku projektu RECYKLOHRANÍ, který je zaměřen na vzdělávání žáků v oblasti 
třídění a recyklace odpadů, jsme opět splnili téměř všechny úkoly. Ve škole máme kontejnery na 
použité baterie a drobné elektrospotřebiče, ve všech třídách a kancelářích třídíme zvlášť papír, 
plast a netříděný odpad. 
V rámci plnění úkolů žáci zjišťovali, které domácí spotřebiče potřebují baterie a akumulátory a 
kolik těchto zařízení doma mají a jak s vysloužilými bateriemi každá domácnost nakládá. V dalším 
úkolu kreslili, jak může vypadat žárovka budoucnosti.  V závěrečném úkolu žáci zakreslovali do 
mapy obce místa, kde lze vhazovat nebo odevzat tříděný odpad.   
Za celý školní rok jsme odevzali 43 kg baterií a 39 kg elektroodpadu. 



Z činnosti školní družiny  
   
Ve školním roce 2013/ 2014 navštěvovalo školní družinu 30 žáků 1.- 5. ročníku.  
Výchovně - vzdělávací  činnost probíhala  jak v prostorách školní družiny, tak  na školním hřišti a 
v tělocvičně. Dětmi nejvíce oblíbená byla činnost výtvarná, pracovní, literární, přírodovědná a 
tělesná. Při těchto aktivitách byly využívány různé hry a soutěže, děti se seznámily s různými 
výtvarnými a pracovními technikami. 
Během školního roku opět proběhly různé zajímavé projekty. Např. celoroční  projekty  Kůň a 
Kladné a záporné lidské vlastnosti, krátkodobé projekty Pes, Zima, sníh, mráz, Dinosaurus  a 
Moře. 
Společně jsme také přečetli několik dětských knih, např. Bajky, Malířské pohádky, Kuře Cupity, 
Z deníku kocoura Modroočka, Ze života koníčků, Podívánky, Velikonoce aj. 
 Činnost školní družiny byla zaměřena hlavně na činnost odpočinkovou, relaxační a zájmovou. 
 
Zapojení školy do projektů, které zajišťují jiné instituce nebo organizace 
- Projekt Ovoce do škol 
- Projekt Školní mléko 
 
Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 
Pro širokou veřejnost jsme uspořádali Vánoční koncert s výstavou, Společenský ples, slavnostní 
ukončení projektu Hledá se nový V. A. Kovanič a Školní akademii. Vystoupení pěveckého sboru 
školy pravidelně zahajuje také výroční schůzi Sdružení zdravotně postižených a důchodců 
Hovorany a v roce 2013 obohatilo programy oslav výročí obce a Zpívání u vánočního stromu, 
které pořádala kulturní komise OÚ.  Učitelé spolupracují při vydávání Zpravodaje OÚ Hovorany, 
ve kterém pravidelně informujeme o dění ve škole za uplynulé čtvrtletí. Mgr. Pavel Ševela je 
členem Zastupitelstva OÚ Hovorany.  

 
i) údaje o výsledcích inspekční činnosti provedené Českou školní inspekcí 
Ve školním roce 2013-2014 nebyla na naší škole provedena inspekce.  
 
 

j) základní údaje o hospodaření školy 
Údaje o hospodaření jsou za kalendářní rok, výroční zprávu o hospodaření předkládáme 
zřizovateli, zpráva o hospodaření za rok 2013 byla schválena radou obce. 
 
 
 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 
Pro mateřskou školu jsme zpracovali žádost na dotaci na logopedickou prevenci z Rozvojového 
programu Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2014. Na projekt 
„Naše hbité jazýčky“ – logopedická prevence MŠ Hovorany  jsme od MŠMT obdrželi  dotaci 
50 000 Kč. 
 
 
 

l) údaje o zapojení školy do dalšího vzdělávání v rámci celoživotního učení 
Učitelé se vzdělávají samostudiem a využívají nabídky vzdělávacích kurzů akreditovaných i 
neakreditovaných středisek. 
 
 
 



m) údaje o předložených a školou realizovaných projektech financovaných  
z cizích zdrojů 
Ve spolupráci s obecním úřadem jsme čerpali dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt 
„Hledá se nový V. A. Kovanič“. Součástí realizace projektu byla tvorba medailí a exkurze do 
slévárny. Dále jsme nakoupili prezenční techniku, nové výstavní plochy, vitriny a vytvořili stálou 
expozici věnovanou významnému sochaři a medailérovi V.A. Kovaničovi.  
 
 

n) údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 
a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 
 
Spolupráce školy s odborovou organizací 
Na naší škole pracuje odborová organizace, se kterou je každoročně uzavřena kolektivní smlouva, 
spolupracujeme při pořádání setkání s bývalými pracovníky školy. 
 
Spolupráce se zástupci zřizovatele obce Hovorany  
Spolupráce je celoroční, řešíme otázky chodu budovy, finančního zabezpečení provozu, 
organizačních záležitostí celého výchovně-vzdělávacího procesu i pomoci při pořádání školních i 
mimoškolních společných akcí. V roce výročí založení obce Hovorany jsme se připojili k oslavám 
spoluprací při akcích kulturní komise OÚ Hovorany. 
 
Spolupráce školy se Sdružením rodičů  
Sdružení rodičů finančně podporuje mnohé aktivity školy, zejména přispívá na vstupné žáků na 
koncerty, divadla a přednášky, jízdné pro žáky na různé soutěže, exkurze, LVVZ, divadla a 
odměny pro žáky při významných příležitostech a na konci školního roku. 
 
Spolupráce s rodiči 
Na 1. společné schůzce rodičů je seznamujeme s pedagogickým sborem, plánem činnosti, koncepcí 
a zajišťujeme přednášku některého z odborníků zabývajících se možnými problémy žáků. Převážně 
dobrý vztah rodičů ke škole vyplývá zejména z dobré informovanosti o životě školy, která je 
zajišťována jednak pravidelnými písemnými informacemi v žákovských knížkách, prostřednictvím 
místní kabelové televize a obecního Zpravodaje a informacemi na webových stránkách školy, 
jednak schůzkami učitelů s rodiči a hlavně když vidí, že jejich dítě nemá ve škole problémy. V 
případě řešení kázeňských problémů žáků pokračujeme v individuálním setkání rodičů, žáků a 
vyučujících s výchovným poradcem, s vedením školy případně s výchovnou komisí. 
 
 
 
Spolupráce školy s dalšími partnery 
Velmi dobrá spolupráce se rozvíjí mezi školou a paní knihovnicí Knihovny Hovorany. Věříme, že 
společné aktivity přispějí k vyšší čtenářské gramotnosti našich žáků. 
S kulturní komisí OÚ Hovorany  spolupracujeme při přípravách kulturních akcí pro veřejnost. 
Výuku nepovinného předmětu náboženství zajišťují katechetky a faráři Církve římskokatolické a 
Církve československé husitské. Představitelé obou církví se pravidelně zúčastňují slavnostního 
zahájení školního roku.  
Se Základní školou Čejč, ze které k nám na druhý stupeň přestupují žáci po ukončení 5. ročníku, 
konzultujeme své školní vzdělávací programy. Vzájemně se informujeme o učebních plánech, 
používaných učebnicích, výuce cizích jazyků, o chování a prospěchu žáků, tak aby přechod na 2. 
stupeň a do nového kolektivu byl co nejvíce bezproblémový. Žáci 5. ročníku z Čejče pravidelně 
přicházejí na prohlídku naší školy.  
Se Základní školou TGM Čejkovice pořádáme společné sportovní dny. V tomto školním roce 
byly pořadatelem Čejkovice. Žáci se na sportovní zápolení vždy těší.  



Škola je členem Asociace školních sportovních klubů, která organizuje okrsková a okresní kola 
soutěží pro žáky. Pořadatelem některých akcí je i naše škola. Při pořádání sportovních soutěží 
spolupracujeme s tělovýchovnými organizacemi Zemas Hovorany a Sokol Hovorany, které 
využívají pro tréninky svých oddílů školní tělocvičnu. Naši žáci využívají hřiště TJ Zemas 
Hovorany a tenisové kurty Sportovního klubu GO-GO.  
Členové Sboru dobrovolných hasičů Hovorany byli mezi hlavními organizátory tematického 
cvičení, při kterém spolu s dalšími dobrovolnými jednotkami i s profesionály likvidovali údajný 
požár. Družstvo mladých hasičů vedou členové sboru.  
Výuku hry na housle a klavír vede v  hudebně školy učitelka ZUŠ Dubňany.  
Spolupráce s Automotoklubem Mladost v Hodoníně nám pomáhá při dopravní výchově žáků     
1. stupně. Každoročně k nám do školy přijíždí s dopravním hřištěm, na kterém se žáci učí 
pravidlům silničního provozu. 
Spolupracujeme se subjekty, které nám pomáhají v prevenci patologických jevů  –  Policií ČR, 
Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín, s okresním metodikem prevence Mgr. 
Jiřím Hil čerem, sdruženími Krok, ACET a E-bezpečí. Ve svých besedách seznamují žáky ale i 
rodiče   se  zdravým životním stylem, s návykovými látkami a doporučují, jak se před nimi chránit. 
Tyto aktivity jsou součástí preventivního programu školy. 
Pravidelné preventivní prohlídky chrupu a následné ošetření dvakrát ročně zajišťuje MUDr.  
Tomáš Novák. 
Žáci 8. ročníku navštěvují Úřad práce Hodonín v rámci výchovy k budoucímu povolání. 
V rámci environmentální výchovy jsme letos spolupracovali se Vzdělávacím ekologickým 
centrem CHKO Bílé Karpaty z Veselí nad Moravou a Lipkou, školským zařízením  pro 
environmentální  vzdělávání z Brna.  Jejich  pracovníci učí naše žáky - vysvětlují, co se děje 
v přírodě, jak se chovat ekologicky a nenásilnou formou vedou děti k ochraně přírody.  
S Plaveckou školou Ratíškovice máme uzavřenou smlouvu o plavecké výuce, v letošním roce 
jsme využili bazén v Ratíškovicích.  
Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je 
prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se 
zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Škola je již 6 let zapojena do 
celorepublikové soutěže Recyklohraní, kde patříme  mezi velmi úspěšné školy v republice. 
 
Spolupráce školy s pedagogickými centry 
Na Pedagogicko-psychologickou poradnu Hodonín se obracíme o pomoc při vyšetření žáků 
s poruchami učení a chování. Speciální pedagogické centrum Kociánka Brno se specializuje na  
tělesně postižené žáky.  Spolupracujeme se Střediskem služeb školám a Zařízením pro další 
vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín i Brno - účastníme se jejich 
vzdělávacích seminářů, některé soutěže a akce jsou pořádány v naší škole. Mgr. Pavel Ševela je 
členem Kabinetu hudební výchovy, Mgr. Oldřich Šnejdar je členem Kabinetu přírodopisu, Mgr. 
Miroslava Benešová je členkou Kabinetu fyziky a chemie.  
 
 

Závěr 
 
Ve školním roce 2013-2014 jsme vyučovali podle školního vzdělávacího programu, do kterého 
jsme zapracovali změny dané změnami rámcového vzdělávacího programu pro základní 
vzdělávání. 
Zaměřujeme se na nové metody ve výuce, přípravu žáků na vědomostní i sportovní soutěže a 
integraci žáků se zdravotními i jinými problémy. Novou výpočetní a prezenční techniku používáme 
nejen při procvičování a upevňování učiva, ale také při probírání nových témat. Zpopularizovat 
vyučování se nám podařilo pomocí akcí jak zábavnějšího, tak i poznávacího a naučného 
charakteru. Nechceme žáky přetěžovat, ale ani snižovat jejich vědomostní úroveň.           I nadále 
budeme usilovat o to, aby žáci během školní docházky získali kvalitní základy vzdělávání a 
potřebné kompetence pro co nejlepší uplatnění v životě. Věnujeme se i výchově, aby žáci obstáli 
v běžném životě a byli zodpovědní za své zdraví, chování i vzdělání. 



I v tomto školním roce jsme se zaměřili na posilování pozitivního školního klimatu, snažili jsme se 
zlepšovat vztahy ve třídách a předcházet negativním jevům. 
Vzhledem k dobré aprobovanosti učitelů i k velmi solidním materiálním podmínkám věříme, že se 
nám cíle naší práce daří plnit. Jsme si ale vědomi, že těchto cílů můžeme dosáhnout jen v těsné 
spolupráci se žáky a jejich  rodiči. 
Podle ohlasů bývalých žáků a zástupců středních škol, kde byli naši žáci přijati, i veřejnosti, máme 
důvod se domnívat, že naše škola patří mezi kvalitní výchovně-vzdělávací zařízení.  
Spolupráce se zástupci zřizovatele a se členy Školské rady je velmi dobrá. Vždy se na ně můžeme 
obrátit se svými požadavky, společně řešíme problémy, které se týkají chodu školy a problémů 
našich žáků. 
Naše akce jsou prezentovány na webových stránkách školy, v místní kabelové televizi a v obecním 
Zpravodaji. 
Poděkování patří také všem rodičům za sponzorské příspěvky, za pomoc při přípravě a organizaci 
školního plesu a za ochotu a spolupráci během celého školního roku. 
 
 
 
Tato výroční zpráva o činnosti byla schválena školskou radou dne 28. 8. 2014 a projednána 
s pracovníky školy dne 29. 8. 2014. 
 
 
V Hovoranech dne 12. 9. 2014 
 
                                                                                                         Mgr. Anežka Grmolcová 

        ředitelka školy 
 


