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školní rok  2015 - 2016 

 

 

 



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. 2015) 

Školní rok  

2015/2016 
Počet tříd 

Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 105 21 

2. stupeň 5 4 108 21,6 

Celkem 10 9 213 21,3 

 

Přehled žáků podle tříd a místa bydliště 

třída 
počet 

žáků 
chlapci dívky Hovorany Čejč Terezín Karlín Jiné 

I. 22 12 10 18 3     1 

II. 24 8 16 22 1     1 

III 22 14 8 19 2     1 

IV. 20 12 8 14 1 2 1 2 

V.  17 9 8 11 2 1   3 

1. stupeň 105 55 50 84 9 3 1 8 

VI.  26 17 9 14 11 1     

VII. A 16 9 7 9 2 3 2   

VII. B  15 7 8 10 4 1     

VIII. 30 15 15 18 8 1   3 

IX.  21 12 9 13 6 1 1   

2. stupeň 108 60 48 64 31 7 3 3 

celkem  

10 tříd 
213 115 98 148 40 10 4 11 

 

V průběhu roku se 4 žáci přihlásili do naší školy a 7 se přestěhovalo a přestoupilo na jinou školu,   

o prázdninách jeden žák po dlouhé těžké nemoci zemřel. 
 

Průměrný počet žáků na přepočtený počet učitelů celkem za celou školu: 14,33 
 

 

 

 

 



Údaje o školské radě: 

 

Členové – zvolení zákonnými zástupci žáků  Nováková Anna - předseda  

                                                                           Smaženková Jarmila 

               - jmenovaní zřizovatelem    Kučera František  

Mrázová Pavlína 

              - zvolení pedagogickým sborem   Mgr. Benešová Miroslava 

                                                                        Mgr. Ševela Pavel 
 

Rada školy na dvou svých zasedáních schválila školní vzdělávací program, školní řád a výroční 

zprávu za uplynulý školní rok, seznámila se s koncepcí školy, plánem práce, personálním 

zajištěním nového školního roku a s dotací Výzvy č. 56 (zahraniční jazykové kurzy pro učitele a 

zahraniční jazykově-vzdělávací pobyty pro žáky, pořízení čtenářských dílen) a s dotací Výzvy      

č. 57 (Technické vzdělávání). Dále byli seznámeni s čerpáním finančních prostředků zřizovatele a 

sponzorských darů (pořízení nové interaktivní techniky, nábytku do kabinetů a 1. třídy  a finančně 

náročnější opravy ve škole – obložení a podlaha v Tv, opravy úžlabí). 

 

 
 

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 

ZŠ – Ho 320 / 2015   

ze dne 28.8.2015 
1. -  9. 

 

 

 

c) rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

Pedagogičtí pracovníci 

Třída: Třídní učitelé: Vyučuje: 

I. třída Riedlová Kateřina, Mgr.     1. stupeň 

II. třída Eimutová Eliška, Mgr. 1. stupeň 

III. třída Kostrhounová Renata, Mgr. 1. stupeň 

IV. třída Jankůjová Anna, Mgr. 1. stupeň 

V. třída Valášková Jana, Mgr. M, Př, Pč 

VI. třída Blahůšková Ludmila, Mgr. Čj, Aj, Rj, Vv 

VII. A  Svobodová Lenka, Mgr. Čj, Nj, SČj 

VII. B Linnerová Lada, Ing. M, F, Pč, Dom 

VIII. třída  Jančová Lucie, Mgr. Aj, ORv 

IX.  Havelková Andrea, Mgr. Čj, D 

 Bez třídnictví:  

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

školní metodik prevence Šnejdar Oldřich, Mgr. Př, ORv, Tv, Pč, Dom 

 Holinková Ludmila, Mgr. Aj, Tv, Hv 

 Šimečková Hana, Mgr.  Z, Tv 



asistent pedagoga Ivičičová Marie III. třída 

asistent pedagoga 
Maradová Radka, od  2.11.2015 

zástup Ševelová Marie 
V. třída 

školní družina Ševelová Marie, Mgr.  

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

ředitelka školy Grmolcová Anežka, Mgr. Z, Vl 

Nepedagogičtí pracovníci 

hospodářka školy Mrázová Pavlína 

školník ZŠ Hajný Zdeněk  

uklízečky ZŠ Horáková Blanka, Špačková Hana, Valčíková Iva 

vedoucí ŠJ Kostihová Ludmila 

kuchařky 
Nosková Irena, Machalínková Blanka, Spěváková Zdena, 

Válková Jana 

V listopadu 2015 odešla na mateřskou dovolenou asistentka pedagoga Radka Maradová,  

v červnu 2016 odešly na mateřskou dovolenou paní učitelky - Lucie Jančová a Kateřina Riedlová. 

 

Odborná kvalifikace–  přepočtený počet / fyzický počet  k 1. 9. 2015 (bez asistentů pedagoga a ŠD) 

Celkový počet pedagogických pracovníků 14,863/16 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  14,863/16 100% 

 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy:0 

Asistent pedagoga: ANO (III. třída – úvazek 0,5, V. třída – úvazek 0,5) 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ - počet: 5 s úvazkem 5 

 

Věkové složení učitelů základní školy k 1. 9. 2015 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 1 2 

35-50 let 1 9 

nad 50 let 0 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 14 

Rodičovská dovolená 0 0 

 

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  1 222 29 53 
 

 

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2015, včetně hospodářské činnosti a stravování zaměstnanců 

Fyzické osoby 5 

Přepočtení na plně zaměstnané 5 

 

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 0 

Vývojové poruchy chování 2 

Tělesné postižení 1 

celkem 3 

 

 

d) údaje o přijímacím řízení a o zápisu k povinné školní docházce a následném 

přijetí do školy 

 

Umístění vycházejících žáků 
 

Ve školním roce 2015-2016 vychází z naší školy 21 žáků z 9. ročníku. 

        celkem dívek chlapců 

2 - letý obor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3 - letý obor 4 19,0% 2 22,2% 2 16,7% 

4 - letý obor 14 66,7% 4 44,4% 10 83,3% 

Čtyřleté gymnázium 3 14,3% 3 33,3% 0 0% 

Osmileté gymnázium 0   0   0   

Součet  21   9   12   

 
Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet 

žáků9.ročník 21

nižší ročník 0

Celkem absolventů 21

Osmiletá gymnázia 0  
 

 



 

Jaké obory si zvolili vycházející žáci 

Učební obory počet žáků 

 
karosář 1 

 
kuchař - číšník 2 

 
zedník 1 

Studijní obory   
 

 
analýza potravin 1 

 
gymnázium 3 

 
hotelnictví a turismus 1 

 
informační technologie 2 

 
konzervatoř - zpěv 1 

 
mechanik elektronik 2 

 
mechanik seřizovač 4 

 
obchodní akademie 1 

 
strojírenství 2 

 

 

Zápis do I. třídy 

K zápisu do I. třídy pro školní rok 2016/2017 přišlo 24 dětí, rodiče tří dětí požádali o odklad školní 

docházky, 2 děti budou žáky Evropské školy v Bruselu. Mimo termín zápisu bylo přijato další dítě, 

jeden žák 1. ročník opakuje, do I. třídy ve školním roce 2016 – 2017 nastoupí 21 dětí. 

 

 

 

 

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 

 

21 1 0 0 
II. 25 22 3 0 0 

III. 22 

1 

20 2 0 0 

IV. 21 

1914 

16 5 0 0 

V. 17 12 5 0 0 

Celkem za 1. stupeň 107 91 16 0 0 

VI.  28 19 9 0 0 

VII. A 16 4 12 0 0 

VII. B 15 6 8 1 0 

VIII.  30 10 17 3 0 

IX.  21 8 11 2 0 

Celkem za 2. stupeň 110 47 57 6 0 

Celkem za školu 217 138 73 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. 21 20 0 1 1 
II. 24 21 3 0 0 

III. 22 

25 

19 3 0 0 

IV. 20 14 6 0 0 

V. 17 8 9 0 0 

Celkem za 1. stupeň 104 82 21 1 1 

VI.  26 13 12+1 0 0 

VII. A 15 2 11+1 0  1 nehod 

VII. B 14 6 8 0 0 

VIII.  30 7 22 1 1 

IX.  21 8 11 2 0 

Celkem za 2. stupeň 106 36 64+2 3 1+1nehod 

Celkem za školu 210 118 85+2 4 2+1nehod 

 

Snížený stupeň z chování za 1. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0% 

3 0 0% 

 

Prostředky k posílení kázně:  napomenutí třídního učitele  11 

důtka třídního učitele   7 

důtka ředitele školy    4 

Pochvaly jsou zapisovány do žákovských knížek – za aktivitu, splnění náročnějších úkolů, účast 

v soutěžích a mimoškolních akcích. 
 

 Snížený stupeň z chování za 2. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,95 % 

3 0 0% 

 

Prostředky k posílení kázně: napomenutí třídního učitele   4 

důtka třídního učitele   9 

důtka ředitele školy   1 

Pochvaly ředitele školy - 6 

Pochvaly a knižní odměny - 10 

Při slavnostním ukončení školního roku bylo 15 nejúspěšnějších žáků, kteří reprezentovali  

školu v soutěžích a olympiádách, odměněno věcnými dárky. 
 

Celkový počet neomluvených hodin na škole:   

1. pololetí – 0 hodin 

2. pololetí –  0 hodin 
 

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 a také zjišťování mezi žáky a rodiči formou 

anonymních dotazníků. Celkově se zvýšila úroveň materiálních podmínek nákupem nového 

nábytku a interaktivní techniky do tříd. 

 

Výsledky dotazníkového šetření 

Dotazník pro rodiče 

V květnu na třídních schůzkách jsme formou dotazníku zjišťovali názor rodičů na řízení školy, 

kvalitu a náročnost výuky, vztahy mezi žáky i pedagogy. 

V následujících tabulkách jsou shrnuty odpovědi rodičů. Z odpovědí vyplývá, což je pro nás velmi 

potěšitelné, že vysoce převažuje spokojenost rodičů s naší školou. 

 

 



 

 

Dotazník pro žáky 

I v dotaznících žáků 2. stupně převažují odpovědi souhlasného charakteru a nás může potěšit dobrý 

vztah žáků k naší škole i práci učitelů. 

 
 

 
 

 

 

 

 



Testování Scio 9. A, 9. B - 2015 

 

Všichni žáci 9. ročníku se zúčastnili listopadového 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 638 škol a gymnázií z celé ČR. Celkový počet otestovaných 

žáků byl 18 471. V Jihomoravském kraji se zapojilo 66 škol. Každý žák obdržel individuální 

zprávu se svými výsledky. 

Čistá úspěšnost a percentil  v   % * 

  
Matematika Český jazyk 

Obecné studijní 

předpoklady 

9. třída 68,0 63,0 54 

ZŠ v ČR 45,2 53,7 40 

Percentil 72 62 70 

     

*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 – výsledky v českém jazyce jsou nadprůměrné.  Patříme mezi úspěšné školy a máme 

lepší výsledky než 80 % 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 v matematice jsou špičkové, naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších 

škol v testování. Ve všech sledovaných tematických i dovednostních částech testu byly výsledky 

žáků výborné. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že 

studijní potenciál žáků v matematice je využíván velmi dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, 

než jaká odpovídá jejich studijním předpokladům, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a 

žáci pracují nad svoje možnosti. 

Anglický jazyk – 2 žáci dosáhli úrovně B1, 10 žáků dosáhlo úrovně A2, 6 žáků dosáhlo úrovně 

A1 a 3 žáci měli úroveň A0 – 57 % žáků splnilo výstupy, které se očekávají pro žáky 9. ročníku 

 

V testech z českého jazyka dosáhli žáci lepších výsledků než většina škol, v matematice výborných 

výsledků. Tyto výsledky ovšem odpovídají schopnostem i dovednostem žáků prokazovaným v 

hodinách. V testech anglického jazyka měli žáci vyrovnané výsledky jak v poslechu, tak ve čteném 

textu.Více než polovina žáků dosáhla v určitých testech vysoce nadprůměrné až špičkové 

výsledky. 

Tomáš Latýn, 9. třída 

matematika – dosáhl nejlepšího výsledku v Jihomoravském kraji 

obecné studijní předpoklady - pouze 1 % žáků v ČR je lepších než on 

Jan Pilát, 9. třída 

obecné studijní předpoklady - pouze 1 % žáků v ČR je lepších 

matematika - pouze 5 % žáků v ČR je lepších než on 

Lucie Němečková, 9. třída 

obecné studijní předpoklady - pouze 3 % žáků v ČR je lepších 



matematika - pouze 5 % žáků v ČR je lepších 

český jazyk - pouze 3 % žáků v ČR je lepších než ona 

Karolína Kucínová, 9. třída 

matematika - pouze 3 % žáků v ČR je lepších 

český jazyk - pouze 10 % žáků v ČR je lepších 

obecné studijní předpoklady - pouze 13 % žáků v ČR je lepších než ona 

Markéta Slabá, 9. třída 

český jazyk - pouze 6 % žáků v ČR je lepších 

matematika - pouze 14 % žáků v ČR je lepších 

obecné studijní předpoklady - pouze 9 % žáků v ČR je lepších než ona 

Josef Slabý, 9. třída 

obecné studijní předpoklady - pouze 3 % žáků v ČR je lepších 

matematika - pouze 10 % žáků v ČR je lepších než on 

Daniel Lažek, 9. třída 

matematika - pouze 6 % žáků v ČR je lepších 

obecné studijní předpoklady - pouze 3 % žáků v ČR je lepších než on 

Leona Konečná, 9. třída 

obecné studijní předpoklady - pouze 8 % žáků v ČR je lepších 

matematika - pouze 14 % žáků v ČR je lepších než ona 

Monika Večeřová, 9. třída 

český jazyk - pouze 1 % žáků v ČR je lepších než ona 

Ondřej Vachůt, 9. třída 

matematika - pouze 10 % žáků v ČR je lepších než on 

Patrik Grmolec, 9. třída 

matematika - pouze 3 % žáků v ČR je lepších než on 

Anna Jedovnická, 9. třída 

český jazyk - pouze 6 % žáků v ČR je lepších než ona 

Denisa Grmolcová, 9. třída 

český jazyk - pouze 6 % žáků v ČR je lepších než ona 

 

 

 

Testování Scio 5. ročník – duben 2016 

 

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, anglického jazyka a obecných studijních 

dovedností. Do projektu se zapojilo 433 základních škol z celé ČR. Celkový počet otestovaných 

žáků byl 11283. Každý žák obdržel individuální zprávu se svými výsledky. V Jihomoravském kraji 

se tohoto testování zúčastnilo 13 % škol. 

 

Čistá úspěšnost v   % * 

  
Matematika Český jazyk 

Obecné studijní 

předpoklady 

5. třída 39 42 46 

ZŠ v ČR 40,7 48,5 47,5 

 

 

   



Percentil * 

  
Matematika 

Český         

jazyk 

Obecné studijní 

předpoklady 

5.třída 46 41 47 

*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 podprůměrné školy, 70 % 

zúčastněných škol mělo výsledky lepší než naše škola. 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.  

Matematika – výsledky v matematice se naše škola řadí mezi průměrné školy, máme lepší 

výsledky než polovina zúčastněných škol. Průměrných výsledků 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. 

Čtyři žáci měli v určitých testech vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 

Gábina Trlidová, 5. třída 

český jazyk - pouze 5 % žáků v ČR je lepších 

matematika - pouze 4 % žáků v ČR je lepších 

obecné studijní předpoklady - pouze 4 % žáků v ČR je lepších než ona 

Jaroslav Machala, 5. třída 

obecné studijní předpoklady - pouze 14 % žáků v ČR je lepších než on 

Petr Dufek, 5. třída 

matematika - pouze 14 % žáků v ČR je lepších než on 

Marie Ševelová, 5. třída 

český jazyk - pouze 15 % žáků v ČR je lepších než ona 

 

 

Péče o integrované, zaostávající, problémové žáky 

Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na doporučení PPP a SPC vypracovány 

individuální plány. Slabším žákům 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, 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, AŠSK, ale i jiných organizátorů. Také 

učitelé 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, jsme při 

slavnostním ukončení školního roku odměnili knihou nebo malým dárkem. 

 



Největší úspěchy našich žáků v soutěžích 
 

Vrbová Blanka, 7. A 

 1. místo v okresním kole Matematické olympiády   

 1. místo v okresním kole Pythagoriády 

 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a 2. místo v krajském kole 

 4. místo v okresním kole Biologické olympiády a 8. místo v krajském kole 

 6. místo v okresním kole Soutěže z anglického jazyka 

Pilát Jan, 9. třída 

 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

 účast v krajském kole Fyzikální olympiády 

 14 . a 17. místo v krajských kolech soutěže Hledá se nejlepší mladý chemik ČR 

 11. místo v okresním kole Chemické olympiády 

Kucínová Karolína, 9. třída  

 3. místo v okresním kole Olympiády z českého jazyka a účast v krajském kole  

Ivičičová Marie, 8. třída 

 3. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

 5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Slabý Josef, 9. třída 

 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

2 x 18. místo v krajských kolech soutěže Hledá se nejlepší mladý chemik ČR 

 18. místo v okresním kole Chemické olympiády 

Vykydal David, 8. třída 

 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 18. místo v okresním kole Biologické olympiády   

Večeřová Monika, 9. třída 

  5. místo v okresním kole Dějepisné olympiády 

Němečková Lucie, 9. třída  

8. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

 19. místo v okresním kole Biologické olympiády 

 15. místo v okresním kole Chemické olympiády 

Maradová Anna, 7. B 

 6. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

 13. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Havelková Anna, 7. B 

 6. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Kučera Vojtěch, 6. třída  

  8. místo v okresním kole Pythagoriády 

 19. místo v okresním kole Biologické olympiády   

Damborská Tereza, 6. třída  

 5. místo v okresním kole Pythagoriády 

Neumanová Aneta, 6. třída  

 6. místo v okresním kole Pythagoriády 

Trlidová Gabriela, 5. třída  

 8. místo v okresním kole Pythagoriády 

Vykydalová Nikola, 8. třída  

 9. místo v okresním kole Pythagoriády 
 

Nejlepší sběrači starého papíru za celý školní rok  

1. Šárka Škrobáková       7. A       1 937 kg      6. Štěpán Svoboda          6. tř.           518 kg 

2. František Dekař          4. tř.          826 kg      7. Jakub Novák               7. B            471 kg 

3. Vojtěch Střelský         8. tř.         693 kg       8. Josef Jež                      4. tř.           414 kg 

4. Roman Přikryl            7. B          653 kg       9. Roman Práger              4. tř.           400 kg 

5. Eva Škrobáková         2. tř.          647 kg     10. Karolína Kučerová      4. tř.           394 kg 



f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

1) Akce na podporu zdravého životního stylu a prevenci rizikových jevů 

 

Adaptační program 1. a 5. ročníku  

Společný den prvňáčků a páťáků se uskutečnil ve čtvrtek 3. září. Každý prvňáček měl k sobě svého 

pomocníka „páťáka“, který s ním trávil celý den. Páťáci si s malými kamarády nejdříve povídali, 

hráli si, pracovali s nimi na zadaných úkolech, provedli je po škole 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. Další dny na ně starší kamarádi čekali v šatně, 

doprovodili je do třídy na jejich místečko v lavici a pomohli jim nachystat si věci. Páťáci 

prvňáčkům pomáhali 14 dní, než si prvňáčci na školu více zvykli.  

 

Adaptační program 6. ročníku 

Ve čtvrtek 3. září proběhl adaptační 

program žáků 6. ročníku, které měli po 

dobu dvou vyučovacích hodin na 

starosti nejstarší žáci na druhém stupni 

– deváťáci. Přechod z prvního stupně 

nemusí být pro žáky jednoduchý. 

Přicházejí noví spolužáci, učitelé a pro 

některé je to dokonce přechod na úplně 

novou školu. Žáci byli rozděleni do 

smíšených skupin, deváťáci provedli 

šesťáky po celém areálu školy, sdělovali 

jim, kde koho a co najdou. Zavedli je 

také do počítačové učebny, kde jim jednak vysvětlovali pravidla chování v hodinách výpočetní 

techniky, jednak je seznamovali s výukovými programy, se kterými budou pracovat v jednotlivých 

předmětech. V hudebně se šesťáci mohli svých starších spolužáků ptát na vše, co je zajímá, a 

dověděli se o všech akcích, které škola během roku pro žáky pořádá. V tělocvičně se pomocí 

aktivit s míčem navzájem seznamovali a nakonec si ve smíšených družstvech zasoutěžili ve střelbě 

na koš. 

Šesťáci tento adaptační program zhodnotili jako přínosný, v prostorách školy se již zorientovali a 

získali také přehled o dění ve škole. 

 

Adaptační program pro žáky 6. ročníku 

18. a 25. září proběhl pod vedením Mgr. Jiřího Hilčera adaptační program pro žáky  

6. ročníku. V 6. ročníku vzniká nový třídní kolektiv, na 2. stupeň k nám přicházejí noví žáci 

z okolních obcí. Adaptační program slouží k tomu, aby se žáci vzájemně co nejlépe poznali  

a sžili se s novým prostředím. Formou různých her se děti postupně učily toleranci  

a vzájemnému respektu, učily se, jak se k sobě chovat a jak si pomáhat.  

 

Vystoupení Mgr. Karla Opravila na třídních schůzkách 

Na třídních schůzkách vystoupil Karel Opravil ze Zlína, který mimo jiné vedl Krizové centrum 

Zlín, Střediska výchovné péče ve Zlíně i v Uherském Hradišti a Krajskou pedagogicko-

psychologickou poradnu. Působí také jako soukromý poradce a své zkušenosti  

z praxe využívá jako lektor. Zaměřuje se na komunikaci, chování a mezilidské vztahy. K rodičům 

promluvil o vztazích mezi rodiči a dětmi, rodiči a školou a dětmi a školou. Věnoval se tématu 

školní úspěšnosti dětí a motivace k lepšímu školnímu výkonu. 

 

Výukový program Červeného kříže  

13. října bylo devátému a čtvrtému ročníku dopřáno vyzkoušet si první pomoc při autonehodě, 

masáž srdce, ošetřit otevřenou zlomeninu, řeznou ránu a přenos raněného. 



Výuka probíhala v tělocvičně, kde se střídaly skupiny žáků na jednotlivých stanovištích pod 

odborným dohledem pracovníků Červeného kříže, kteří nejdříve naše žáky teoreticky proškolili 

v učebnách. Práce to byla velmi zajímavá a poučná. 

Po ukončení celého programu vyplňovali žáci 4. ročníku dotazník. Na otázku, kterou 

z vyzkoušených záchranných technik by nikdy nechtěli dělat, žáci odpověděli takto:  

1. pomáhat při autonehodě 

2. masáž srdce 

3. ošetření zlomeniny a řezné rány 

Všem přejeme, aby se jim toto přání splnilo a všichni kolem nás byli zdraví. 

 

Dopravní policie 

V měsíci říjnu v rámci projektu „Péťa potřebuje pomoc“ navštívil třetí a čtvrtý ročník dopravní 

policista, pan Malý, který děti seznámil se všemi různými dopravními situacemi na silnici. 

Policista dětem předvedl a vysvětlil např. ruční signalizaci na křižovatce při výpadku proudu 

(nefungující semafor), pravidlo pravé ruky, kdo smí a nesmí na cyklostezku, chování při úrazu 

cyklisty a mnoho dalších zajímavostí.  

 

Přednáška pana Zámečníka 

Ve čtvrtek 5. listopadu děti 1. stupně vyslechly odbornou přednášku policisty, pana Zámečníka. 

Dozvěděly se, jaké úkoly má dopravní, pořádková a kriminální policie. Policista seznámil žáky 

také s tím, jak může policie pomáhat dětem. Víme, že nebezpečí nečíhá jenom na silnici, ale i při 

setkání s neznámou osobou či na internetu. Po ukončení odborné přednášky pan Zámečník ochotně 

odpovídal na dotazy dětí. 

 

Strážcovství na 1. stupni 

V měsíci říjnu proběhlo na naší škole v rámci 

projektu „Komunikace a výchova“ slavnostní 

předání práv a povinností strážcovství páťákům. 

Slavnostní předání i s pasováním do funkce strážců 

proběhlo v hudebně školy za účasti všech dětí i 

učitelů 1. stupně.  

 

První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně 

V pondělí 16. listopadu naše prvňáčky navštívila zdravotní sestra ze Záchranné služby Hodonín. 

Prvňáčky seznámila se základními pravidly první pomoci. Na pomoc si přivezla medvědího 

kamaráda, kterého jsme společně správně ošetřili. Žáci se naučili ošetřit krvácení, zlomeniny, 

popáleniny a základy umělého dýchání a masáže srdce.  Dětem se přednáška líbila a s chutí se 

zapojily do diskuze s paní zdravotnicí. 

 

Etické dílny – 1. ročník 

V pondělí 7. března za prvňáčky přijela paní Viky s kamarádkou opičkou Julčou. Obě si 

s dětmi povídaly o nebezpečných situacích, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat a 

doporučovaly jim správná, nejvhodnější řešení. Celá beseda probíhala formou her a diskuse, kdy 

děti měly možnost navrhnout vlastní řešení dané situace. Děti diskutovaly o otázkách typu: „Co 

bys dělal, kdyby ...“ (nebezpečí internetu, komunikace s cizími lidi, nadávky a ubližování od 

starších spolužáků, sám doma, …). Děti si vyrobily plakátek se základními pokyny pro svou 

bezpečnost, který si odnesly domů.  

 

Etické dílny - 2. ročník 

Ve dvouhodinové činnosti se prolínalo několik metod výuky, které paní lektorka volila. Při 

výkladu používala i interaktivní tabuli, kde byly zobrazeny situace se špatným chováním 

spolužáků. Děti obrazovou prezentaci komentovaly a v praktické části předvedly, jak se chovat 

správně. Pak si žáci zahráli hry, jejichž tématem byly vztahy mezi spolužáky. Rádi si 



s paní lektorkou zazpívali a také namalovali obrázek svého nejlepšího kamaráda. V závěru hodiny 

obrázek spolužákovi předali. 

 

Etické dílny -  3. ročník 

Tématem letošních etických dílen pro žáky 3. ročníku bylo kamarádství. Žáci si s lektorkou dílen 

povídali nejen o tom, jak se dobrým kamarádem stát, ale jak jím i co nejdéle zůstat.  

Děti měly možnost k této problematice vyjádřit svůj názor a podělit se o vlastní zkušenosti se 

svými kamarády. Průběžně vypracovávaly k tématu pracovní list, sehrály několik názorných 

situací, zhlédly poutavá videa a zazpívaly si společně písničku „Kamarádi“. Na závěr se vzájemně 

obdarovaly vlastnoručně vyrobenými přáníčky přátelství. 

 

Etické dílny - 4. ročník 

Žáci 4. třídy besedovali na téma „Jak správně využít IT a média“. Děti byly seznámeny  

s různými nástrahami reklam, facebooku a jiných sociálních sítí. Žáci byli poučeni, že si nemají 

domlouvat schůzky s neznámými lidmi na internetu, poskytovat jiným svá hesla, nemají posílat 

nikomu neznámému své fotky a videa, vyhledávat erotické stránky a stránky podporující násilí atd. 

Důraz byl kladen na to, že virtuální svět není skutečný reálný život. 

Žáci z besedy odcházeli spokojeni a plni nových informací. 

 

Etické dílny - 5. ročník 

14. března se uskutečnil v pátém ročníku projekt etických dílen na téma: „Jak správně naložit se 

svými penězi?“. Lektorka Viktória Zemanová diskutovala s dětmi o finančních záležitostech. Žáci 

se zamýšleli nad hodnotou peněz, uvažovali o svých prioritách, o spoření, dluzích apod. Zároveň je 

lektorka vedla k zamyšlení nad pojmy jako je štěstí a vyšší hodnoty člověka. V závěru děti 

vyplňovaly pracovní listy, ve kterých se zamýšlely nad hodnotami jednotlivých věcí. Program byl 

pestrý a děti si jej chválily. 

 

Cyklus přednášek Čas proměn 

22. dubna se žáci od 5. do 9. ročníku zúčastnili přednášek zaměřených na prevenci  

a informovanost v oblasti dospívaní, sexuality, vztahů mezi muži a ženami a užívání internetu. 

5. ročník: „Z housenky motýlem“ – přechod z dětství do dospívání, dodržování hygieny, 

komunikace s rodiči 

6. ročník: „Dospívám aneb život plný změn“ (dívky), „Na startu mužnosti“ (chlapci) – základní 

informace o vývoji pohlavních znaků a pubertě  

7. ročník: „Jsi online“ – přednáška zaměřená na prevenci nežádoucích jevů a chování spojených 

s užíváním internetu 

8. ročník: „Holky z Venuše, kluci z Marsu“ – rozdíl mezi chlapci a dívkami v oblasti fyzického i 

psychického vývoje 

9. ročník: „Bát či nebát se“ – prevence rizikového chování (sexualita, drogy, alkohol, cigarety, 

partnerské a rodinné vztahy) 

 

Preventivní program agentury OS Krok Kyjov 

21. června měly lektorky z OS Krok Kyjov pro žáky šestého ročníku připraven program  

o správné komunikaci, argumentaci a vztazích mezi lidmi. Žáci diskutovali o funkci komunikace, 

její formě a dopadu, dále se věnovali rozvíjení mezilidských vztahů. 

21. června a 22. června absolvovali žáci 7. ročníku programy o osobním bezpečí. Téma bylo 

zaměřeno na vyhodnocení míry rizika v běžném životě. Žáci byli vedeni k zodpovědnosti za život 

a zdraví nejen své osoby, ale i ostatních. 

22. června se uskutečnil program pro žáky 8. ročníku na téma sexualita. Lektorky vedly žáky ke 

správným postojům v této oblasti a věnovaly se prevenci pohlavních chorob  

a zodpovědnosti za své zdraví. 

 

 

 



2) Vyhodnocení MPP za školní rok 2015/2016 

 

V tomto školním roce jsme pro naše žáky zajistili množství zajímavých preventivních programů. 

Při plánování akcí dbáme na několik parametrů, které by měl daný program splňovat: nabízí 

vhodná témata pro daný ročník, má pozitivní recenze od našich pedagogů i pedagogů z jiných škol, 

upřednostňujeme programy s akreditací MŠMT. 

Při výběru je pro nás stěžejní dopad programu na naše žáky. Upřednostňujeme programy, které 

vedou žáky k rozvíjení vědomí osobního bezpečí, slušnému chování, rozvíjení mezilidských 

vztahů a dobrého klimatu třídy. Zásadní je dopad na prevenci patologických jevů, jako je kouření, 

užívání alkoholu a drog. Velký důraz při výběru klademe na prevenci šikany, kyberšikany a 

rozvíjení dobrého klimatu třídy. 

Ve školním roce 2015/2016 jsme využili grant města Kyjova, který je k dispozici jen školám 

z Kyjovska, což vede k lepší dostupnosti programů, prezentaci a komunikaci s lektory i 

pořádajícími sdruženími. Město Kyjov je v oblasti prevence patologických jevů poměrně aktivní a 

spolupracuje s neziskovými organizacemi, které čerpají grant města (např. OS Krok, které pro nás 

uspořádalo programy pro 6. až 8. ročník). 

S využitím tohoto grantu počítáme i pro další školní rok, v současné době jednáme s lektory o 

termínech preventivních akcí. 

 

Řešené případy nevhodného chování ve školním roce 2015/2016 

Problémem jsou každým rokem vztahy mezi žáky. V tomto školním roce jsme ale nemuseli řešit 

závažnější formy tohoto negativního jevu. V případě sporů stačila domluva, případně oznámení 

rodičům a následné společné řešení problému. Šetření ve třídách neukázalo na závažnější problémy 

mezi žáky. 

Poprvé v historii jsme řešili dopad módního trendu - kouření elektronické cigarety. Skupina žáků 

osmé a deváté třídy kouřila ve školní budově. Zápach elektronické cigarety neunikl dozorujícím 

učitelům a žáci byli přistiženi přímo při činu. Pro přístroje si přišli rodiče do školy. Žákům byla na 

pedagogické radě udělena důtka ředitele školy. 

V tomto školním roce jsme nezaznamenali žádné neomluvené hodiny. U některých žáků se za 

vysokým počtem omluvených zameškaných hodin ale skrývá často omlouvání absence rodiči bez 

vážnějších důvodů. Podezření na skryté záškoláctví je řešeno s ošetřujícími lékaři a rodiči.  

Snížené (druhé) stupně z chování jsme v tomto školním roce udělili za soustavné neplnění školních 

povinností. Žáci jsou opakovaně vedeni k lepšímu plnění školních povinností, bohužel někteří tyto 

povinnosti stále neplní, proto jim byl udělen v souladu se školním řádem snížený stupeň z chování. 

Proti záškoláctví se snažíme bojovat všemi dostupnými prostředky- důsledně informujeme rodiče i 

žáky o povinnosti informovat školu o nepřítomnosti žáků do tří dnů, rodiče jsou seznámeni s 

pravidly omlouvání nepřítomnosti žáků a s důsledky neomluvené absence. Rodiče jsou také na 

začátku roku seznámeni se školním řádem, kde je omlouvání absence podrobně vysvětleno.  

 

 

Výchovná jednání s rodiči žáků v tomto školním roce - přehled řešených problémů: 

- vztahy mezi spolužáky – nevhodné chování 

- výukové problémy  

- vysoká absence 

- na žádost rodičů- ubližování mezi spolužáky 

- nevhodné chování ve vyučování 

- omlouvání absence, prospěch 

 

 

 

 

 

 

 



3) Seznam kroužků ZŠ Hovorany ve školním roce 2015/2016 

 

pořadí Název kroužku Vedoucí Počet žáků 

1. Angličtina 2. ročník Svobodová 9 

2. Angličtina 1. ročník Riedlová 18 

3. Keramika 1 Valášková 10 

4. Keramika 2 Valášková 10 

5. Keramika 3 Horáková 12 

6. Keramika 4 Valášková 13 

7. Kytarový kroužek Ševela 16 

8. Počítačový kroužek Ševela 16 

9. Šití Linnerová 12 

 

Žáci jsou také zapojeni do činnosti FK Hovorany (kopaná), Sokol Hovorany (florbal), pracují v 

družstvu mladých hasičů, využívají nabídek ZUŠ a dalších institucí – výtvarné, hudební i sportovní 

obory. Školní i obecní knihovnu mají žáci možnost využívat celoročně.  

 

  

4) Krizový plán školy, školní program proti šikanování 

Krizový plán školy je součástí MPP, který je dostupný v digitální formě na školním serveru, v 

tištěné verzi je pak dostupný ve sborovně a u školního metodika prevence. Školní program proti 

šikanování je komplexní materiál zabývající se teorií a prevencí tohoto sociálně – patologického 

jevu, v datové podobě je k dispozici na učitelském serveru, v tištěné formě u metodika prevence a 

ve sborovně.   

 

5) 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 byl na tuto prevenci opět kladen důraz, neboť Policie 

ČR opět vyšetřovala v okolí případy, kdy neznámí lidé lákali děti do svých automobilů. 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 nebo 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, nástrahy elektronické 

komunikace, řeší se problém šikany i kyberšikany.  

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. 

 

6) Spolupráce s institucemi 

PPP Hodonín, PPP Kyjov, PPP Břeclav, SPC Kociánka Brno 

Okresní metodik prevence 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Kyjov 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Hodonín 

Policie ČR, oblastní oddělení Hodonín a Dubňany 



g) Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

Podpora dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků patří k dlouhodobým prioritám vedení 

školy. V tomto školním roce se různých forem a témat dalšího vzdělávání zúčastnil opět poměrně 

vysoký počet našich pedagogických pracovníků. Jednalo se o semináře zaměřené na výuku 

jednotlivých předmětů a na vztah žák – pedagog - rodič, přednášky, konference, semináře a 

porady, které se týkaly řídící a kontrolní činnosti, nových právních předpisů, rozpočtu, čerpání 

peněz z evropských fondů, BOZP a PO, semináře pro výchovné poradce. 

Jeden z nejúspěšnějších seminářů absolvoval celý pedagogický sbor s Mgr. Karlem Opravilem 

z PPP Zlín. Seminář na téma Vedení obtížných rozhovorů měl za cíl připravit pedagogy na jednání 

s kolegy, žáky i rodiči. Společně s rodiči se také všichni pedagogičtí pracovníci na schůzce rodičů 

zúčastnili přednášky Mgr. Karla Opravila, která byla zaměřena na komunikaci, chování a 

mezilidské vztahy. K rodičům promluvil o vztazích mezi rodiči a dětmi, rodiči a školou a dětmi a 

školou. Věnoval se tématu školní úspěšnosti dětí a motivaci k lepšímu školnímu výkonu. 

Učitelé matematiky z prvního i druhého stupně čerpali nové zkušenosti s učením Hejného metody 

v matematice. Metodu zavádět nebudeme, ale využijeme některé aktivity pro zefektivnění a 

zpestření výuky matematiky. 

Důležitou součástí dalšího vzdělávání byly semináře, které se týkaly změn v souvislosti se 

změnami výuky žáků se speciálními potřebami. 

Kromě nabídky seminářů Střediska služeb školám Brno využíváme nabídky i dalších osvědčených 

vzdělávacích institucí, např. NIDV. 

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 kurzu počet hodin 

1. Ozbrojený útočník ve škole - Policie ČR 3 

2. Systém řádů a směrnic školy a školského zařízení 5 

3. Výchovný poradce - legislativa, povinná dokumentace 6 

4. Závěrečná konference ředitelů A1 4 

5. Vedení obtížných rozhovorů 16 pedag.  3 

6. Účetnictví PO a uzávěrka 4 

7. Čtenářská dílna 4 

8. Čtenářská dílna 4 

9. Pracovní dílna I. - práce s papírem 4 

10. projekt Kompetence III 4 

11. Výchova ke vztahům se zahrnutím sexuality 80 

12. Inventarizace v USC, PO 4 

13. Standarty první pomoci  3 

14. Standarty první pomoci  3 

15. Komunikace pro vedoucí pracovníky 6 

16. Pracovní dílna II. - práce se dřevem 4 

17. Čtenářské dílny  6 

18. Základy Hejného vyučovací metody 4 

19. Základy Hejného vyučovací metody 4 

20. Anglický jazyk činnostně ve 3. ročníku 8 

21. Geometrie činnostně v 1 . - 3. ročníku 4 

22. Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 5 

23. Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti BOZP a PO 5 

24. Odborná příprava preventisty v PO 2 

25. Setkání výchovných poradců 5 

26. Jak připravit zápis do 1. třídy - 1. část 4 

27. Třída je můj tým 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

h) údaje o aktivitách a prezentaci školy na veřejnosti - hodnocení školních    

    akcí 2015 – 2016 

 
Akce, které jsou popsány v údajích o prevenci sociálně patologických jevů 

- Adaptační program 1. a 5. ročníku  

- Adaptační program 6. ročníku 

- Adaptační program pro žáky 6. ročníku 

- Vystoupení Mgr. Karla Opravila na třídních schůzkách 

- Výukový program Červeného kříže  

- Dopravní policie 

- Přednáška pana Zámečníka 

- Strážcovství na 1. stupni 

- První pomoc pro prvňáčky aneb Když nám medvědům někdo stůně 

- Etické dílny – 1. ročník 

- Etické dílny - 2. ročník 

- Etické dílny -  3. ročník 

Etické dílny - 4. ročník 

- Etické dílny - 5. ročník 

- Cyklus přednášek Čas proměn 

- Preventivní program agentury OS Krok Kyjov 

 

 

 

 

 

28. Třída je můj tým 5 

29. Jak připravit zápis do 1. třídy - 2. část 4 

30. Proč je baví čeština 8 

31. Proč je baví čeština 8 

32. Školní stravování v roce 2016 aktuálně 5 

33. Rusko-dějiny impérie (od Ivana Hrozného po Putina) 8 

34. Účetnictví PO 6 

35. Práce s diferencovanou třídou ve fyzice 4 

36. Právní poradna - Školská legislativa a právo novelizace školských 

právních předpisů 

5 

37. FKSP od A do Z 4 

38. EnglishPronunciation aneb výslovnost je třeba pěstovat I 6 

39. Angličtina pro ty, kteří se nechtějí učit 8 

40. Hry na rozvoj pozornosti a paměti v ZŠ 5 

41. Vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v běžné škole I. 4 

42. Úprava ŠVP v systému InspIŠ ŠVP po změně RVP ZV 6 

43. Plán pedagogické podpory a práce s žákem v rámci 1. stupně 

podpůrného opatření 

8 

44. Hry ve výuce cizích jazyků smysluplně 6 

45. Základy Hejného vyučovací metody 4 

46. Základy Hejného vyučovací metody 4 

47. Základy Hejného vyučovací metody 4 

48. Základy Hejného vyučovací metody 4 

49. Základy Hejného vyučovací metody 4 

50. Základy Hejného vyučovací metody 4 

51. Poskytování bezplatného stravování 3 

52. Změny zákonů 4 

53. Činnost školního poradenského pracoviště 4 

54. MAP – Kyjovské Slovácko v pohybu 4 



Slavnostní zahájení školního roku 

 

Na slavnostním zahájení školního roku všechny prvňáčky 

přivítala ředitelka školy a páťáci jim předali dárek 

Obecního úřadu Hovorany – kapsář. Všechny žáky, 

pracovníky školy a rodiče přivítal pan starosta a 

představitelé církví. 

 

 

 

Dějepisný výukový program 

Ve čtvrtek 24. září zažili naši žáci dějepis jinak. Naši školu navštívili herci umělecké agentury 

Pernštejni se svým historickým výukovým programem „Přemyslovská knížata na českém trůnu“. 

Oblečeni do dobových kostýmů seznamovali žáky formou krátkých hraných scének  

s počátky našich dějin. Předvedli, jak Metoděj pokřtil na Velké Moravě českého knížete Bořivoje, 

jak došlo k vraždě sv. Václava, jak se na trůnu střídali tři synové Boleslava II., i to, jak kníže 

Břetislav unesl z německého kláštera svou budoucí ženu Jitku. Program byl doplněn krátkou 

přednáškou o výstroji a výzbroji raně středověkého bojovníka. Do programu byli zapojeni i někteří 

žáci naší školy. Program se všem líbil. 

 

EXPO - DYŇO 

V pátek 25. září se uskutečnila v prostorách Obecního úřadu 

Hovorany tradiční výstava dýní a strašáků. Součástí výstavy bylo 

také vyhodnocení soutěže o největší dýni. I když nám letos nepřálo 

počasí a úroda byla menší, opět byly k vidění zajímavé nápady dětí 

a maminek. V letošním roce se zapojilo také více žáků 2. stupně. 

Všechny zúčastněné děti byly odměněny malou sladkostí. 

 

 

 

Divadelní představení „Červená Karkulka“            

Žáci 1. ročníku spolu s MŠ zhlédli ve středu 7. října divadelní představení „Červená Karkulka“. 

Celé představení bylo zpívané, což se dětem moc líbilo a některé písničky si  

i společně s herci zazpívaly. Na začátku představení si děti zopakovaly barvičky a byly vtáhnuty 

herci do děje. Na konci pohádky herci děti upozornili, že nemají důvěřovat cizím lidem a nemají se 

bavit s cizími lidmi.  

 

Do lesa s lesníkem 

8. října se 4. třída zúčastnila exkurze 

s výukovým programem „Do lesa s lesníkem“, 

kterou pořádala nadace „Dřevo pro život“ 

v hovoranském lese. Celé dopoledne se děti 

vzdělávaly u jednotlivých stanovišť: 

Zalesňování a semenářství, Výchova mladých 

porostů, Vyznačování těžeb v probírkách, 

Myslivost a péče o zvěř, Těžební činnost a 

přibližování dřeva, Technika měření stromů a 

Kreativní dílna. Z lesa všichni odcházeli 

s novými vědomostmi a s nadšením. Výuka 

obohatila děti nejen novými informacemi, ale dala i důvod k přemýšlení o budoucím povolání.  

 

 

 

 



Exkurze - Slovanské hradiště v Mikulčicích 

Žáci 7. ročníku prožili na velkomoravském 

hradišti v Mikulčicích v pátek 23. října den 

s archeologem a skupinou kmenového svazu 

Styrke. Byli rozděleni do čtyř skupin 

a přemísťovali se na různá stanoviště. 

Vyslechli si výklad o historii Velké Moravy, 

prohlédli si multimediální expozici nad 

základy druhého velkomoravského kostela, 

seznámili se s prací profesionálního 

archeologa, skupina Styrke je seznámila s 

běžným životem slovanského obyvatelstva v 

raném středověku a bojovými ukázkami se jim 

snažila přiblížit způsob boje  

v raném středověku. Novinkou na hradišti je 

třicetimetrová vyhlídková věž, z níž jsou vidět základy dvanácti kostelů a knížecího kostela jako na 

dlani. Na závěr příjemného dopoledne si žáci opekli nad ohněm špekáčky. Program se všem žákům 

velmi líbil. 

 

Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt v Londýně 

Poslední říjnový týden strávilo 40 žáků sedmého až devátého ročníku se čtyřmi učitelkami naší 

školy na zahraničním jazykově-vzdělávacím pobytu v Londýně. Po dlouhé cestě přes republiku a 

státy západní Evropy je čekal noční přejezd trajektem z francouzského Calais do anglického 

Doveru. 

Celé pondělí bylo vyhrazeno prohlídce Londýna. Na Greenwichi se prošli tamním parkem, 

obdivovali exteriéry královské observatoře s nultým poledníkem a mohli si odsud prohlédnout 

Londýn „jako na dlani“. Při následné prohlídce města mohli obdivovat zrekonstruovanou čajovou 

loď CuttySark, svezli se na ruském kole London Eye, prohlédli si budovy Parlamentu s proslulou 

věží Big Ben, Westminsterské opatství, přes St. James’s Park se dostali k Buckinghamskému 

paláci, před kterým stojí pomník královny Viktorie. Prohlídka pokračovala do West Endu – žáci 

obdivovali kruhové náměstí PicadillyCircus, prošli se Čínskou čtvrtí a Soho, zdarma mohli 

navštívit Národní galerii nebo obdivovat „živé sochy“ na Trafalgarském náměstí. 

Večer děti už autobus odvezl na londýnské předměstí – do Bexleyheath - odkud si je po 

skupinkách přijížděly vyzvednout jednotlivé anglické rodiny. Z dětí opadl prvotní strach a pocit 

nejistoty a v pondělí ráno sdělovaly svým učitelkám jen ty nejlepší dojmy a zážitky z ubytování, 

členů rodiny i anglického stravování. Děti také předaly všem rodinám upomínkové předměty obce 

Hovorany, které nám darovali pracovníci obecního úřadu. 

V úterý čekal děti výlet do 80km vzdálené Cambridge. Z výkladu průvodkyně Zuzany Smoradové 

se mohly dovědět mnoho zajímavostí z historie tohoto starobylého univerzitního městečka a mohly 

obdivovat krásnou anglickou architekturu univerzitních staveb.   

Odpoledne čekaly žáky tři hodiny výuky angličtiny ve škole ve Wellingu. Mnozí při komunikaci s 

učitelkami uplatňovali své znalosti anglického jazyka, psali eseje a pracovali za pomoci slovníků 

na „miniprojektech“. Ve škole byli i ve středu a ve čtvrtek a jejich „vysvědčením“ byl obdržený 

certifikát se známkami. Děti byly z výuky nadšené. 

Ve středu ráno po „klasické“ anglické snídani (vesměs cornflakes s mlékem nebo opečené tousty 

s máslem a marmeládou) čekala žáky okružní jízda Londýnem, ale hlavním cílem byl 

Museumland. Mohli si zdarma prohlédnout expozice Muzea vědy (Science Museum) nebo 

Přírodně-historického muzea (Natural History Museum). 

Nezapomenutelné zážitky mají děti určitě z návštěvy filmových studií WarnerBros. v Leavesdenu 

na okraji Londýna, ve kterých se natáčelo osm dílů Harryho Pottera podle knižních předloh J. K. 

Rowlingové. K vidění je zde nepřeberné množství originálních kostýmů různých postav ze všech 

dílů filmu, kompletní maskérna se všemi parukami a další rekvizity a kulisy. Najdeme zde ale také 

celé místnosti, ulice nebo části hradu. Mnohé z rekvizit jsou otevřené a je možné se v nich vyfotit. 



V pátek čekal žáky opět krásný výlet, a to do přímořského městečka Brighton. Po procházce 

městem se mohli projít po zábavním molu u moře a mohli si vyfotit racky létající nad hlavami. 

Velmi pěkné bylo také muzeum SeaLife, ve kterém obdivovali mnoho mořských živočichů a 

kochali se pohledem na žraloky, kteří plavali nad hlavami návštěvníků v podmořském tunelu. 

Naprosto úchvatné byly bílé křídové útesy Seven Sisters, na jejichž vrcholu u majáku si děti i 

zazpívaly. 

V sobotu čekala žáky další procházka po Londýně, tentokrát čtvrtí City of London. Žáci měli 

možnost obdivovat další významné památky – nejvyšší londýnský mrakodrap Shard (315 m), 

bojovou loď Belfast kotvící na Temži, Tower Bridge, navštívili také Tower of London, v němž si 

mohli prohlédnout britské korunovační klenoty, prošli se po mostě Millenium Bridge, mohli si 

prohlédnout katedrálu sv. Pavla a repliku divadla anglického dramatika Williama Shakespeara 

Globe.  

Od O2 Arény pak odjížděli žáci metrem k parkovišti autobusu, který je odvezl do přístavu Dover. 

Tady nasedli všichni unaveni, ale šťastni a spokojeni na trajekt, který je přes kanál La Manche 

dopravil na evropský kontinent… 

  

 

Den naruby 

Ve čtvrtek 26. 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 

skupinách odučili jednu, popřípadě dvě vyučovací hodiny. Mile nás překvapilo, že žádný 

„deváťák“ to nevzdal a všichni se v pátek projektového dne zúčastnili. 

 



Pasování prvňáčků na čtenáře 

2. prosinec byl pro prvňáčky z naší školy výjimečný. V knihovně naší školy proběhlo pasování dětí 

z 1. třídy na čtenáře. Děti se dostaly přes první písmenka a slabiky ke čtení slov a vět, a proto si 

zasloužily dostat svou první knihu - Slabikář.  

Nic netušící děti dostaly ráno čtenářské karty a instrukce, které je měly přivézt až ke královně, 

která je bude pasovat na rytíře čtenářského řádu. Děti po cestičce do knihovny musely splnit šest 

úkolů, kde prokázaly znalost písmen a čtenářských dovedností, které je opravňovaly stát se 

rytířem. Za pomoci dětí z páté třídy, jejich třídní učitelky Jany Valáškové a paní ředitelky se děti 

ve dvojicích vydaly na rytířskou cestu za královnou.  

Po splnění pěti úkolů se děti dostaly do knihovny, kde na ně čekal poslední a nejdůležitější úkol. 

Před „královnou“, paní ředitelkou, musely pokleknout a slovem „slibuji“ potvrdit rytířský slib. 

Poté byly slavnostně rytířským mečem pasovány na „Rytíře čtenářského řádu“  

a obdržely pasovací listinu se slabikářem. Pevně věříme, že se akce dětem moc líbila a hrdost 

v očích při rytířském slibu zaručí, že se sliby budou řídit.  

 

Beseda o Armádě České republiky 

V pátek 4. prosince jsme se dověděli, co je hlavním úkolem armády, jak se stát vojákem 

z povolání, jaké přijímací zkoušky čekají na uchazeče o studium na vojenských středních i 

vysokých školách. Poznali jsme druhy vojsk, výzbroj a výstroj vojáků i vojenské hodnosti. 

Seznámili jsme se s účastí našich vojáků na zahraničních misích. 

Nejzajímavější bylo vyprávění o cvičení v tropickém pralese Francouzské Guyany, kde na vojáky 

čekaly obtížné úkoly při pěších přesunech pralesem, zdolávání překážkových drah  

ve vodě, v bahně i na stromech a také boj s nebezpečnými tropickými zvířaty a hmyzem. 

Nejobtížnější byla závěrečná třídenní zkouška přežití v neprostupné džungli bez jakéhokoliv 

zabezpečení, pomoci a jídla. Sehnat něco k snědku přitom nebylo vůbec lehké. Jedli dužinu ze 

stromů, museli si ulovit kraba nebo rybu, což nebylo vůbec jednoduché. 

 

Dějepisný projekt 6. ročníku -  

PYRAMIDY 

Šesťáci mohli v rámci dějepisného učiva o 

starověkém Egyptu vyrobit z libovolného 

materiálu pyramidu. Této možnosti využilo 

15 žáků. Pracovali s papírem, špejlemi, 

krabičkami od zápalek, se stavebnicí, 

modelovací hmotou apod. Největší 

pyramidou nás v předvánočním čase potěšil 

Dominik Šůrek, který ji vytvořil 

z voňavého perníku. Všichni žáci byli za 

své výtvory pochváleni. 

 

Realizace projektu Technického 

vzdělávání   

V tomto školním roce se nám podařilo 

zapojit do projektu EU směřovaného 

k rozvoji technických dovedností žáků 

ve výuce. V rámci tohoto projektu byla 

školní dílna vybavena novým nářadím. 

Součástí projektu bylo vytvořit s žáky 

výrobky s využitím tohoto nářadí a s 

použitím technické dokumentace. Žákyně 

7. ročníku postavily dřevěné modely 

světových staveb, které budou nadále 

sloužit ve výuce i v dalších předmětech.  

 



Vánoční koncert a výstava 

V pátek 18. prosince jsme všem, kteří přišli do školy, zpříjemnili čekání na Vánoce výstavou prací 

našich žáků a vánočním koncertem školního sboru. 

 

 
 

Cestovatelská beseda manželů Márových 

Na poslední předvánoční den jsme pozvali do naší školy manžele Márovy z Přerova, kteří přijeli i 

se svým tělesně postiženým synem Jirkou. Z jejich nabídky besed jsme vybrali téma Afrika. Při 

projekci krásných barevných fotografií jsme s nimi „procestovali“ čtyři jihoafrické země: 

Jihoafrickou republiku, Namibii, Botswanu a Zimbabwe.  

Jirka, který je odkázaný na invalidní vozík, nás s těmito zeměmi stručně seznámil, pro lepší 

představu srovnal jejich rozlohu a počet obyvatel s Českou republikou. Z úst manželů Márových 

jsme se dověděli mnoho zajímavého o Kapském Městě, viděli jsme největší písečné duny i hřmící 

masy Viktoriiných vodopádů. Navštívili jsme hliněnou vesnici tradičně žijících Himbů, sledovali 

jsme život mnoha zajímavých zvířat, zažili jsme africké safari a dověděli jsme se o různých 

dobrodružstvích, která člověk může zažít, pokud se vydá na vlastní pěst do neznámých končin 

černého kontinentu. Nakonec se s námi Márovi podělili  

o způsoby slavení Vánoc na Novém Zélandu. 

 

Fyzika hrou 

Ve čtvrtek 14. ledna navštívili zájemci 

z řad žáků 8. a 9. ročníku Střední školu 

strojírenskou a elektrotechnickou 

v Brně a Zetor Gallery. Ve škole se 

názornou a hravou formou seznámili 

s fyzikálními pokusy. Po krátkém 

vysvětlení všech pokusů si sami 

vyzkoušeli např. autodráhu na ruční 

pohon, elektrické dělo, silný magnet, 

elektrické motory, mikroskopem 

zvětšené čipy, mohli si vyzkoušet 

stavbu da Vinciho mostu. Krátce si také 

prohlédli elektrotechnické laboratoře a dílny ve škole. 

V Zetor Gallery si žáci prohlédli expozici současných i historických traktorů, dozvěděli se 

zajímavosti o historii i současnosti tohoto kdysi velkého brněnského podniku. Všichni žáci byli 

nadšeni, že se mohli posadit do většiny traktorů, kde mnozí z nich seděli poprvé. 

 

Lyžařský výcvik 

Lyžařský a snowboardový kurz proběhl od 11. ledna do 15. ledna 2016 v Malé Morávce – Karlově 

v Jeseníkách. Na místo jsme se dopravili autobusem. Ubytování bylo zajištěno v chatě Zátiší asi 2 

km od sjezdových tratí, kam nás vozil zdarma skibus. Strava (4x denně) byla zajištěna v restauraci 

v chatě.  



Kurzu se zúčastnilo 25 žáků 7. ročníku a 2 

žáci dalších ročníků. Vzhledem k malému 

počtu přihlášených jsme se spojili se ZŠ 

Šardice. Zdá se, že si všichni spolupráci 

pochvalovali. 

Počasí bylo po celou dobu trvání kurzu velmi 

příznivé pro lyžování, teploty se pohybovaly 

kolem nuly. Využívali jsme sjezdových tratí 

areálu Ski Karlov, vybavených lyžařským 

vlekem typu POMA, sedačkovou lanovkou i 

umělým zasněžováním. Výška sněhu byla cca 

20-30 cm.  

Žáci byli rozděleni do družstev podle 

schopností. Díky snaze žáků i trpělivosti instruktorů bylo docíleno velmi dobré úrovně sjíždění i u 

naprostých začátečníků. Hodiny lyžařské a snowboardové průpravy byly rozděleny každý den na 

dva bloky (dopolední a odpolední). Třetí den kurzu byl tzv. oddechový, my jsme navštívili 

aquapark v Bruntále. Každý den večer byla pro žáky připravena přednáška. Poslední den jsme 

uspořádali závod ve slalomu, jehož se zúčastnili téměř všichni žáci. Celý kurz lze zhodnotit jako 

úspěšný. 

 

22. společenský ples 

V sobotu 13. února po vydařené generálce v hovoranské sokolovně předvedlo 12 párů žáků 8. a 9. 

ročníku na úvod 22. společenského plesu v Čejkovicích svou polonézu. Děkujeme všem, kteří náš 

ples podpořili svou návštěvou nebo darem do tomboly.  
 

 
 

Úřad práce a Muzeum naftového dobývání a geologie  

3. února navštívili osmáci Úřad práce Hodonín a Muzeum naftového dobývání a geologie 

v Hodoníně. V prostorách Informačního a poradenského střediska při ÚP Hodonín se žáci 

seznámili s možnostmi středoškolského studia, s požadavky k výkonu jednotlivých zaměstnání, 

s nabídkou učilišť, středních i vysokých škol, mohli si zde prohlédnout informativní materiály 

k různým profesím. V Muzeu naftového dobývání a geologie se poté seznámili se zajímavou 

historií těžby nafty v našem kraji. 

 

Beseda se spisovatelem 
V pondělí 8. února přijel na besedu se žáky prvního stupně mladý spisovatel Jan Opatřil. Žákům 

představil sérii svých knih o kapříkovi Metlíkovi. Pohovořil o hlavních hrdinech, následovalo 

autorské čtení, diskuse s autorem a autogramiáda. 

 

Ovoce do škol 

Pro žáky 1. stupně byla v pátek 12. února připravena poučně-zábavná beseda s maskotem Citrónem 

v rámci projektu Ovoce do škol, do kterého je naše škola zapojena. 

Žáci se dozvěděli o příznivých účincích některých druhů ovoce a zeleniny na lidský organismus a 



zasoutěžili si o drobné odměny. Na závěr se jednotlivé třídy vyfotografovaly s maskotem 

Citrónem. 

 

Den s armádou      
V úterý 16. února do naší školy zavítali 

profesionální vojáci z Vyškova, kde sídlí 

velitelství výcviku – Vojenská 

akademie. Jednalo se o program 

Ministerstva obrany ČR pro žáky 5. – 9. 

ročníku v rámci projektu POKOS – 

příprava občanů k obraně státu. 

Žáci se zábavnou formou seznámili se 

současným posláním Armády ČR, s tím, 

jak armáda funguje, proč jsme v NATO, 

jak probíhá výcvik profesionálních 

vojáků. Také zjistili, že povinnost bránit svou vlast platí ze zákona pro každého občana. 

V tělocvičně si žáci vyzkoušeli poskytnutí první pomoci a dozvěděli se, jak se zachovat a jak se 

bránit při úniku chemických látek. Vojáci také žáky vyzkoušeli, co všechno si z průběhu celého 

dne zapamatovali. Za správné odpovědi dostali drobné dárky. 

Žáci 1. – 4. ročníku nakreslili obrázky s vojenskou tematikou. Vojáci vybrali tři nejhezčí obrázky 

z každé třídy a jejich autory odměnili dárky. Žáci měli také možnost prohlédnout si vojenskou 

sanitku. Největším lákadlem byla pro žáky ukázka zbraní, které si mohli vzít do rukou, zamířit 

s nimi, rozebrat je a složit. 

 

 
 

 

Veselé zoubky 

Ve středu 24. února navštívili 1. třídu zástupci prodejny 

DM drogerie Hodonín s preventivním programem 

„Veselé zoubky“. S dětmi si povídali, jak se správně 

starat o své zoubky a jak často navštěvovat zubního 

lékaře. Děti si vyzkoušely na velké maketě zubů, jak si 

správně čistit zuby. Pohádka o Hurvínkovi dětem 

ukázala, že se musí o své zoubky starat, že se nemusí 

bát zubního lékaře a měly by ho pravidelně navštěvovat.  

Děti dostaly spoustu dárků k zubní hygieně a pozvání na 

preventivní program se soutěžemi v prodejně DM 

drogerie Hodonín.  

 

Projekt VČELA  

V letošním roce se shodou okolností sešel náš školní projekt VČELA s oslavami 90. výročí 

založení Včelařského spolku pro Hovorany a okolí. Připojili jsme se k oslavám tohoto výročí a 

připravili jsme na sokolovně výstavu prací našich žáků a koncert pěveckého sboru. 



Na výstavě prezentovaly jednotlivé třídy své práce na téma včela. Sami jsme byli překvapeni, kolik 

se sešlo krásných prací a nápadů – několik úlů z různých materiálů, koláž včelího plástu, včely 

z keramiky, obrázky s včelí tematikou vytvořené různými technikami a doplněné vtipnými 

básničkami, prostřená tabule s dortem a výrobky z medu, ušitý patchworkový přehoz. Cestou do 

sokolovny vítal všechny návštěvníky snad celý roj včel – naštěstí jen papírových. 

Na koncertu se představili sólisté, sbor 1. stupně a nakonec celý školní sbor. Za doprovodu kláves, 

houslí, basy, trubky, flétny a bubnů zazněly nejen lidové, ale i populární písně  

a nechyběla ani slavná píseň Včelka Mája. 

V pondělí a v úterý si školní práce a výstavu včelařských potřeb a zařízení prohlédli všichni žáci 

školy i děti z mateřské školy. Vyslechli krátkou přednášku pana Marady, ochutnali různé druhy 

medů, perníčky a viděli živé včely ve skleněném úlu.  

 

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím 

V pátek 15. dubna k nám již tradičně zavítali lektoři z jazykové školy. Amber a Mark pochází z 

Velké Británie a pro žáky 3. - 8. ročníku si připravili výuku na různá témata. Zaměřili se zejména 

na konverzační stránku, aby měli žáci možnost co nejvíce jazyk aktivně používat. Kromě diskuze 

na různá témata (pálení čarodějnic, koníčky a sporty, zvířata) také žáky seznámili s nejrůznějšími 

britskými zvyky a prozradili jim spoustu informací o sobě. I když občas měli žáci potíže vyjádřit se 

pouze v cizím jazyce, celkově si výuku s britskými učiteli velmi užili. 

 

Poznávací exkurze do Vídně 

26. dubna se žáci 2. stupně zúčastnili poznávací 

exkurze do Vídně. I přes nepříznivou předpověď 

počasí jsme měli krásný slunečný den. Po 

příjezdu do Vídně jsme si prohlédli historické 

centrum, viděli jsme například obě muzea na 

Náměstí Marie Terezie, Hofburg, Dóm sv. 

Štěpána, Vídeňskou operu, divadlo Burgtheater, 

Novou radnici a Parlament. Poté jsme přejeli 

k zámku Schönbrunn, letnímu sídlu Habsburků. 

Zde jsme se rozdělili na dvě skupiny. Jedna 

skupina si prohlédla nádherné prostory zámku a 

druhá navštívila místní ZOO. Každý měl také 

možnost projít se po rozlehlých zahradách 

Schönbrunnu. Žákům i učitelům se výlet velmi 

líbil a už teď se těší na další výlet do Vídně. 

 

 

Exkurze do Kovosteelu 

V rámci oslav „Dne Země“ se žáci 4. a 5. třídy zúčastnili 29.dubna exkurze do Kovosteelu ve 

Starém Městě. Pro děti byl připraven velmi lákavý a zajímavý program. Při vstupu žáci dostali 

ekoolympijskou kartu, do které bylo zaznamenáno, zda splnili či nesplnili dané úkoly, např. 

správné třídění odpadů, skládání puzzle, zručnost při třídění odpadu. Vše si žáci vyzkoušeli hravou 

formou. Na závěr nechybělo občerstvení a volná zábava jako malování na obličej, kouzelný 

kabaret nebo skákací hrad. Domů všichni odjížděli s pěknými zážitky. 

 



Divadélko Hradec Králové - 4. května 
Letos k nám opět zavítali velmi oblíbení herci z Divadélka pro školy z Hradce Králové. Dětem 

mateřské školky a žákům 1. stupně zahráli Africkou pohádku aneb Podivuhodná dobrodružství 

doktora Emila Holuba. Kombinované loutkoherecké představení o životě afrických zvířat vtáhlo 

mnohé děti do příběhu tak, že velmi spontánně napovídaly hercům. Pohádka se žákům nelíbila 

pouze z důvodu, že byla krátká. 

Žáci 2. stupně zhlédli představení Legendy V + W aneb Příběh Osvobozeného divadla. Odborný 

výklad o historii Osvobozeného divadla byl doplněn krátkými humornými ukázkami 

z nejslavnějších her, v nichž byly přiblíženy nejzásadnější okamžiky ze života a kariéry Jiřího 

Voskovce a Jana Wericha. Představení bylo doplněno písněmi z repertoáru divadla. Žáci se opět 

dobře bavili, byli zapojováni do děje a odměnili herce zaslouženým potleskem. 

 

Školní výlet -  1. a 2. třída 

Žáci 1. a 2. ročníku se v pátek 6. května společně vydali na výlet do ZOO Vyškov. Děti ve 

skupinkách vypracovávaly jednoduché úkoly na téma „Putování za zvířátky“. Mohly si pohladit a 

nakrmit hospodářská zvířata u „babičky na dvorečku“.  Pro některé to byl nevšední zážitek 

dotknout se zvířat jako je koza, ovce nebo prase. Během obchůzky si děti měly možnost koupit 

občerstvení, pohrát si na dětských prolézačkách a v neposlední řadě navštívit obchůdek se 

suvenýry. Na konci výletu byly vyhodnoceny práce skupinek a děti byly odměněny diplomem a 

sladkostmi.  

 

Projekt – Den s Karlem IV. 

14. května uplynulo 700 let od narození českého krále a římského císaře Karla IV. V naší škole 

jsme si toto výročí připomněli projektovým dnem nazvaným Den s Karlem IV. Vyučující se ve 

svých předmětech věnovali této historické postavě nebo alespoň době 14. století, ve kterém tento 

panovník žil. Žáci byli seznámeni s životopisnými údaji Karla IV., dověděli se, o co všechno se 

Karel IV. zasloužil, nebo si to zopakovali. 

V českém i anglickém jazyce využívali metodu čtení s porozuměním, napsali si diktát o Karlových 

Varech a připomněli si báseň Jana Nerudy Romance o Karlu IV. Ve fyzice se seznámili 

s jednotkami délky používanými ve 14. století a změřili svoji výšku, délku lavice a rozměry třídy, 

v pracovních činnostech vyrobili modely délkových měr (sáh, loket, píď, palec). Žáci na prvním 

stupni vyrobili krásné Svatováclavské koruny. Ve výtvarné výchově si žáci nejdříve udělali 

myšlenkovou mapu a poté malovali v několika ročnících korunovační klenoty, nakreslili hrad 

Karlštejn, zvládli i ukázky gotické módy nebo portréty samotného císaře a jeho manželek. 

V matematice se žáci seznámili s platidly z doby vlády Karla IV.  (pražský groš, parvus) a na 

příkladech porovnávali hodnoty věcí v korunách a pražských groších. V zeměpise hledali na mapě 

zemí Koruny české města, která Karel IV. během svého života navštívil. Hráli také stolní hru 

o životě Karla IV.  

Deváťáci si jako překvapení pro ostatní žáky i vyučující připravili krátké „divadélko“, kterým 

chtěli představit všechny čtyři Karlovy manželky a jejich osud. 

Žáci si tento den užili. Jejich práce pak byly vystaveny na školní chodbě, kde dominantou byla 

figurína samotného Karla IV. 

 

 
 



 

Školní výlet - 6. třída a 7. A 

Žáci těchto tříd navštívili 18. května Javoříčské jeskyně, kde je kromě krásné krápníkové výzdoby 

asi nejvíce zaujali malí netopýrci. Poté absolvovali vzdělávací program týkající se středověkého 

válečnictví v historickém areálu pod hradem Bouzovem. 

 

Školní akademie 

Pro letošní akademii jsme zvolili 

téma Rok na vsi. Naším cílem 

bylo nejen zavzpomínat na 

tradice a akce během celého 

roku, ale také všechny 

návštěvníky pobavit. A to se 

právě objevilo v podtitulku naší 

akademie – Tradice tradičně i 

netradičně.  

A tak v neděli 29. května 

sledoval do posledního místečka 

zaplněný sál sokolovny naše 

vystoupení. A určitě nikdo 

nelitoval, že přišel. Výbuchy 

smíchu většinou vyvolaly 

scénky, ve kterých si žáci 

některé tradice připravili tak 

trochu po svém.  

Program zahájilo vystoupení Tři králové v podání páťáků, na zabíjačku nás pozvali žáci 7. B., 

fašaňkové veselí a tanečky předvedli třeťáci. Nejmladší prvňáčci se představili jako koledníci na 

Velikonoce a s hrkači zastali i zvony, které odletěly do Říma.  

Na degustaci i košt vína nás pozvali osmáci. Žáci 9. třídy připomněli blížící se hody a své 

vystoupení pojali tak trochu netradičně. Jak to chodí na Dnu otevřených sklepů, ukázali žáci 7. A. 

Když dozrály hrozny, šesťáci zarazili horu. Zvyky a pranostiky v době Adventu a Vánoc 

připomenuly děti z 2. třídy. Každé roční období uvítali žáci 4. třídy malou módní přehlídkou. Na 

závěr jsme v podání pěveckého sboru vyslechli několik lidových písní. 

Všechny děti se opravdu hodně snažily svá vystoupení předvést co nejlépe. Věříme, že se tradice 

budou dál předávat z generace na generaci. Některé možná zaniknou, některé nové vzniknou. Snad 

jsme programem akademie pomohli, aby ty dnešní nezanikly. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet -  3. a 4. třída 

Žáci 3. a 4. třídy vyrazili 31. května  na výlet do Brna. Nejdříve si dvě hodiny užili atrakce 

v zábavném centru BONGO, poté se vydali na plavbu lodí po Brněnské přehradě z přístaviště 

Bystrc na zastávku Rokle. Zde strávili volné chvíle na prostorném dětském hřišti plném dětských 

houpaček a průlezek. Ze zastávky Rokle následovala krátká procházka podél přehrady na zastávku 

U Kotvy, kde žáci nasedli na zpáteční cestu lodí do přístaviště Bystrc. 

 

Koncert – Jumping Drums 

K svátku dětí 1. června jsme pozvali 

bubenickou skupinu Jumping Drums z 

Olomouce. Děti se zábavnou formou 

seznámily se vznikem bicích nástrojů. Tři 

bubeníci předvedli své umění v technicky 

náročných a zvukově atraktivních skladbách. 

Někteří z žáků si vyzkoušeli hru na africké 

bubny – tykony a žáci 1. stupně si i radostně 

zatančili. 

 

Den dětí s armádou 

Žáci 4. a 5. třídy se 3. června zúčastnili oslav Dne dětí v kasárnách Dědice ve Vyškově. Pro děti 

byl připraven pestrý program. Děti si zastřílely ze vzduchovky a samopalu, vyzkoušely  různé 

překážky a průlezky, podívaly se na výcvik služebních psů a koní. Část programu byla věnována i 

prezentaci Policie ČR. Dopoledne strávené v kasárnách se nám líbilo.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet - 9. ročník 

Žáci 9. ročníku jeli na školní výlet do Valtic. Zde navštívili Národní zemědělské muzeum s  Ptačí 

expozicí Lednicko-valtického areálu a prohlédli si exponáty k interaktivní výstavě „Voda jako 

kolébka života“. Dále si prohlédli největší sbírku mučicích nástrojů v Žabím sklepě  v zámeckém 

parku. Odsud jsme přejeli k Muzeu železné opony, zde si žáci za výkladu průvodce prohlédli 

expozici věnovanou železné oponě a zhlédli o ní dokumentární film. U kolonády Reistna začíná 

4,5 km dlouhý zážitkový okruh Stezky bosou nohou, kterou jsme si téměř všichni bosky prošli. Po 

cestě jsme vyzkoušeli všechny aktivity, které stezka nabízela. Z výletu jsme se vrátili sice unaveni, 

ale všem žákům se jejich poslední výlet moc líbil. 

 

Plavání 

V letošním školním roce probíhal plavecký výcvik v měsících březen - červen v Ratíškovicích. 

Výcviku se účastnili žáci 2. a 3. třídy. Některé děti základní plavecké dovednosti teprve získávaly, 

jiné si své plavecké dovednosti rozvíjely a vylepšovaly je. Druháci po celou dobu výcviku 

získávali za splněné výkony obrázky, které si průběžně lepili na svůj pracovní list, třeťáci měli 

možnost za své výkony získat Mokré vysvědčení.  

Poslední hodinu již tradičně proběhly plavecké závody. Ti, kteří se umístili na stupních vítězů, byli 

odměněni diplomy a medailemi.  

Na úplný závěr plaveckého výcviku proběhla volná zábava v bazénu, na kterou se žáci těší vždy 

nejvíce. 

 

Divadelní představení v Janáčkově divadle v Brně  

V úterý 14. června odjeli žáci 5. až 9. třídy se svými učiteli do Janáčkova divadla v Brně, kde 

zhlédli zpracování stěžejního díla naší klasické hudby - operu Rusalka od Antonína Dvořáka. 

Překrásný příběh o velké lásce i žalu ze zklamání, jehož základy tkví v pohádce dánského 

spisovatele H. Ch. Andersena, vykresluje Dvořákova hudba v jímavých melodiích. Přesto, že 

představení trvalo tři hodiny, žáci s napětím očekávali, jak příběh o rusalce skončí. Někteří se o 

tomto představení vyjadřovali pochvalně. 

 

Divadelní představení v Čejči 

Ve čtvrtek 16. června žáci 1., 2. a 3. třídy zhlédli divadelní představení v sále sokolovny v Čejči. 

Divadelní kroužek DUHA si pro ně připravil pohádku Chuďas a chamtivec. 

 

Třeťáci na návštěvě v obecní knihovně 

20. června navštívili třeťáci obecní knihovnu v Hovoranech. Knihovnice, p. Ivana Hanáčková, si 

pro žáky tentokrát připravila besedu na téma „Detektivky“. Nejdříve přečetla úryvek z knihy 

Příběhy inspektora Kopřivy, poté se žáky krátce pohovořila o literární postavě Sherlocka Holmese 

a o daktyloskopii. Žáci si udělali své vlastní otisky prstů, ve skupinách pak řešili šifry a křížovku. 

Následně si mohli číst libovolnou knihu, která jim padla do oka. 

 

 

 

 



Školní výlet - 7. B a 8. třída 

10. června se žáci zúčastnili školního výletu do Ostravy. Jeli vlakem Helfštýn z Hodonína do 

Ostravy a zpět. Navštívili expozici U6 Malý svět techniky, zhlédli zmenšeniny světových staveb 

Miniuni, prohlédli si Slezsko ostravský hrad. S výkladem průvodce prošli centrem Ostravy  

a seznámili se s ostravskými zajímavostmi a historií.  

 

 
 

Školní výlet - 5. třída 

Žáci 5. třídy poznávali na školním výletě 10. června krásy Moravského krasu. Po zhlédnutí expozic 

a 3D filmu o přírodě krasu v Domě přírody přešli dvoukilometrovou procházkou k Punkevním 

jeskyním. V jeskyních viděli velké krasové dómy s krápníkovou výzdobou, propast Macochu a 

velkým zážitkem byla pro ně plavba lodičkami po říčce Punkvě. Dalším dobrodružstvím byla jízda 

lanovkou a prohlídka horního a dolního můstku propasti Macochy. Ze školního výletu se vrátili 

s dobrou náladou a bohatými zážitky. 

 

Exkurze do elektráren 
Žáci 9. a 8. ročníku se 16. června zúčastnili exkurze na téma „Energie“. První návštěva vedla do 

jaderné elektrárny Dukovany. V informačním centru se jim věnovali pracovníci centra a seznámili 

je s principem výroby elektrické energie v jaderné elektrárně a s dalšími zajímavostmi 

souvisejícími s činností elektrárny. 

V přečerpávací vodní elektrárně Dalešice jim byla objasněna technologie výroby elektrické energie 

v této elektrárně. Měli také jedinečnou možnost projít provozem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komunikace a výchova 

Během školního roku se žáci 2 . – 5. ročníku scházeli v hudebně, předávali si zkušenosti a učili se 

slušnému a ohleduplnému chování. Nové poznatky získali jak v pravidlech chování, tak správné 

komunikaci. Do „Komunikace a výchovy“ byl také zařazen program s názvem „Péťa potřebuje 

pomoc“, kde nám příslušníci české policie zpestřili program odbornými přednáškami např. o 

provozu na veřejných komunikacích, nebezpečí internetu a práci pořádkové policie. Celý projekt 

byl ukončen v červnu závěrečným testem, který dopadl skutečně velmi dobře. 

 

Sportovní den 1. stupně  

Vybraní žáci 1. stupně se zúčastnili sportovního dne v Čejkovicích. Kromě žáků naší a čejkovické 

školy přijeli sportovat také žáci ze Starého Poddvorova.   

Žáci, včetně prvňáčků, 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. stupeň 
Žáci 2. stupně se letos utkali v několika atletických disciplínách, ve vybíjené a fotbale se svými 

vrstevníky v Čejkovicích. Souboje byly vyrovnané, někteří naši žáci byli velmi úspěšní, odnesli si i 

několik diplomů a sladkou odměnu. 

 

 

 
 

 

Vycházka do okolí 

Dne 29. června se 1. stupeň naší školy vydal na vycházku k hovoranskému rybníku.  

Žáci hráli společenské a sportovní hry, opekli si špekáčky u táboráku. 

 

Vystoupení pěveckého sboru na koncertu Petra Bendeho 

 

Koncert zpěváka Petra 

Bendeho pořádala TJ 

Sokol Hovorany 

o hlavních prázdninách 

a náš pěvecký sbor 

zazpíval v doprovodu 

populárního zpěváka 

několik písniček. Pro 

žáky to byl velký 

zážitek zazpívat si 

společně se známým 

zpěvákem.  

 

 

 

 

 

Z činnosti školní družiny  

 

Ve školním roce  2015/2016 navštěvovalo školní družinu 30 dětí 1. - 4. ročníku. 

Práce ve školní družině byla zaměřena na rozvoj osobnosti a talentu každého žáka. Činnost byla 

vedena tak, aby vedla ke spolupráci mezi dětmi a vzájemnému respektu. Zájmová činnost 

probíhala formou vzdělávacích a spontánních činností, odpočinku, her, individuální práce a 

relaxace. 

Během školního roku proběhly ve školní družině celoroční projekty: 

- Cesta kolem světa  

- Pranostiky a přísloví. 



Dále krátkodobé projekty: 

- Co do přírody nepatří 

- Moje rodina  

- Bydlení dříve a nyní 

- Kdo žije na dvorku 

- Květiny na loukách. 

Společně jsme také přečetli několik dětských knih, jak povídek ze života dětí, tak pohádek, 

např. Špalíček, Mach a Šebestová, Mravenci se nedají, Pohádkové včely, Kája a Oliva, Míša 

Kulička v rodném lese atd. 

Při práci byly využity jak prostory školní družiny, tak hřiště a tělocvična. 

Děti též měly k dispozici počítač s výukovými programy. 

 

Humanitární činnost 

Ne všechny děti mají to štěstí, že jsou zdravé a nemají žádné fyzické či psychické problémy. 

Vedeme žáky, aby dokázali těmto lidem pomáhat formou přiměřenou jejich věku. Proto jsme se 

zapojili do veřejné sbírky Fondu Sidus, který je určen na vybavení dětských zdravotnických 

zařízení – Pediatrické kliniky UK 2. LF v Praze Motole, Dětské Kliniky FN v Olomouci a na 

pomoc individuálním pacientům.  

Celoročně sbíráme plastová víčka pro Petříka, který je postižen svalovou dystrofií. 

 

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 a Školní 

akademii. Vystoupení pěveckého sboru školy zahajuje také výroční schůzi Sdružení zdravotně 

postižených a důchodců Hovorany a obohacuje programy, které pořádá kulturní komise OÚ či 

další místní spolky (rozsvícení vánočního stromu, adventní koncert, Sokol, včelaři). 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 2015-2016 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 2015 byla schválena radou obce. 

 

 

k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Dotaci od MŠMT pro MŠ Hovorany na logopedickou prevenci z Rozvojového programu 

Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2016 na projekt „Naše hbité 

jazýčky“ ve výši 30 000 Kč jsme využili k nákupu pomůcek, počítače a výukových programů 

zaměřených na zkvalitnění práce s dětmi v logopedické prevenci a další vzdělávání pedagogických 

pracovníků. 

 

Dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 56) na náš školní 

projekt „Kniha a cizí jazyk otevírají bránu do světa“(zkrácený název „Brána do světa“) ve výši  



984 827 Kč jsme obdrželi na zvýšení kvality počátečního vzdělávání na základní škole 

prostřednictvím provádění klíčových aktivit a naplnění výstupů zvolených typů šablon. Oficiálně 

byl projekt zahájen 1. 7. 2015 a byl ukončen 31. 12. 2015.  

Zvolili jsme tyto klíčové aktivity: 

 Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky – 40 žáků a 4 pedagogové se zúčastnili 

osmidenního pobytu v Londýně. Žáci absolvovali jazykovou výuku a seznámili se 

s životem v anglické rodině a s významnými zajímavostmi Londýna a okolí. 

 Zahraniční jazykový kurz pro učitele – 14denní intenzivní kurzy pro 5 pedagogických 

pracovníků na zlepšení jazykových kompetencí se uskutečnil již o prázdninách minulého 

školního roku 

 Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti – 

nakoupili jsme téměř 600 knih a součástí českého jazyka se staly čtenářské dílny 

 

Díky dotaci z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (Výzva č. 57) na náš 

projekt „Technické vzdělávání“ ve výši 212 481 Kč jsme vybavili školní dílny potřebným 

nářadím a učitelé pracovních činností se zúčastnili dalšího vzdělávání. Projekt byl zahájen 

1. 9. 2015 a ukončen 31. 12. 2015. 

 

 

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 

Sponzorský dar z roku 2015 ve výši 100 000 Kč od společnosti Zemas Čejč jsme využili na 

vybavení školní dílny novým nábytkem. Sponzorský dar, který jsme obdrželi v březnu 2016 ve 

výši 88 000 Kč od stejné společnosti, jsme použili na nákup interaktivní tabule. Za sponzorské 

příspěvky od rodičů jsme nakoupili knihy do školní knihovny. 

 

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 uzavřena kolektivní smlouva. Společně 

pořádáme 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, které pořádá také 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, lyžařský kurz, 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. V případě řešení kázeňských problémů žáků pokračujeme v 

individuálním setkání rodičů, žáků a vyučujících s výchovným poradcem, s vedením školy 

případně s výchovnou komisí. 

O dobré spolupráci s rodiči svědčí i výsledky dotazníku, který anonymně vyplňovali na třídních 

schůzkách a je součástí výroční zprávy v části Evaluace školy. 

 

 

Spolupráce školy s dalšími partnery 

 

Velmi dobrá spolupráce pokračuje mezi školou a paní knihovnicí Knihovny Hovorany. Jsme rádi,  

že společné aktivity přispívají k většímu zájmu o knihy a četbu u 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, 

jsme se informovali 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. Před koncem školního žáci 5. ročníku z Čejče pravidelně přicházejí na prohlídku 

naší školy.  

Se Základní školou TGM Čejkovice pořádáme společné sportovní dny. V tomto školním roce 

byla pořadatelem čejkovická škola. Žáci se na sportovní zápolení vždy těší. 

Se Základní školou TGM Šardice spolupracujeme při pořádání společných seminářů dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. 

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 FK Hovorany a Sokol Hovorany, které 

využívají pro tréninky svých oddílů školní tělocvičnu. Naši žáci využívají hřiště FK Hovorany a 

tenisové kurty Sportovního klubu GO-GO.  

Členové Sboru dobrovolných hasičů Hovorany vedou družstvo mladých hasičů. 

Výuku hry na housle a klavír vede v  hudebně školy učitelka ZUŠ Dubňany.  

Při dopravní výchově žáků 1. stupně s námi letos spolupracovali pracovníci Policie ČR. Žáci se 

učili 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 Hilčerem a dalšími subjekty či nadacemi, které ve svých besedách seznamují nejen 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. 

Žáci 8. ročníku navštěvují Úřad práce Hodonín v rámci výchovy k budoucímu povolání. 

V rámci environmentální výchovy projekt Do lesa s lesníkem dětem poskytl možnost poznat les 

díky nadaci Dřevo pro život ve spolupráci s lesními pedagogy z různých lesních společností a 

sdružením Pro přírodu a myslivost Šardice. 

S Plaveckou školou Ratíškovice máme uzavřenou smlouvu o plavecké výuce, v letošním roce 

jsme využili bazén v Ratíškovicích.  

Oblast výchovy k ekologickému myšlení považujeme za jeden z důležitých cílů, proto je naše škola 

zapojena již devátým rokem do celorepublikové soutěže Recyklohraní, kde patříme mezi velmi 

úspěšné školy. Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České 

republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Návštěva 

Kovosteelu ve Starém Městě také mnohým žákům zvýšila povědomí o smysluplnosti třídění 

odpadu. 

Odpad proto třídíme také přímo ve škole. Učebny jsou vybaveny nádobami na tříděný odpad, 

sbíráme vysloužilé baterie a drobné elektrospotřebiče. Ke škole již tradičně patří celoroční soutěž 

ve sběru starého papíru, při které pomáhají svým dětem i rodiče. 



 

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.  

 

 

Závěr 

Ve školním roce 2015 - 2016 jsme nejenom realizovali očekávané výstupy, které jsou součástí 

našeho školního vzdělávacího programu, ale také jsme se aktivně zapojili do přípravy žáků na 

vědomostní i sportovní soutěže, organizovali jsme projektové dny i mimoškolní akce jak 

zábavnějšího, tak i výchovného, poznávacího a naučného charakteru.  Z tradičních akcí lze 

vzpomenout školní akademii, školní ples, vánoční koncert, Expo - dyňo, Den naruby, divadelní 

představení, akce k primární prevenci, adaptační programy na zlepšení klimatu ve třídách i ve 

škole, exkurze a výlety, zapojení do aktivit Recyklohraní, z nových sportovně - branný den, Den 

s armádou, zapojení rodilých mluvčích do výuky anglického jazyka, besedy nad knihou. 

 

I v tomto školním roce došlo ke zlepšení materiální vybavenosti školy. Žáci jsou vybaveni 

učebnicemi ucelených řad, v některých předmětech i pracovními sešity, v tomto školním roce jsme 

nakoupili nové učebnice do některých předmětů, vyučující vytvořili i vlastní pracovní sešity.  

 

Velkým přínosem pro školu bylo získání dotací. Díky dotačním programům žáci navštívili Londýn, 

učitelé se zúčastnili jazykových kurzů v zahraničí, nakoupili jsme nové knihy, vybavili jsme školní 

dílnu novým nářadím. Díky sponzorskému daru jsme do dílen pořídili nový nábytek a do další 

učebny interaktivní tabuli. Z provozního příspěvku zřizovatele jsme přeměnili málo využívanou 

učebnu na čtenářskou dílnu s novým nábytkem a posezením. Věříme, že nadšení z nové čtenářské 

dílny podpoří zájem dětí o četbu knih. Do některých kabinetů a do 1. třídy jsme pořídili nový 

nábytek. 

Nepodařilo se nám z dotačních programů získat školního psychologa, protože nebyl vhodný 

dotační program vyhlášen. 

 

V tomto školním roce jsme prováděli také tradiční testování žáků 5. a 9. ročníku v rámci projektu 

STONOŽKA. Výsledky žáků 9. ročníku byly vynikající, ale výsledky žáků 5. ročníku ukazují, že 

je třeba i žáky 1. stupně na tento styl testování a hodnocení více připravovat.  

Potěšily nás výsledky dotazníkového šetření pro žáky i rodiče, kde vysoce převládá kladné 

hodnocení práce celého pedagogického sboru i vedení školy. 

 

 

Mezi hlavní úkoly v dalším období patří  

 Vznik školního poradenského pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence 

rizikového chování, speciální pedagog, s cílem poskytovat poradenskou pomoc rodičům, 

žákům i pedagogům školy, zejména v individuálním přístupu k potřebám žáků 

 Častěji v jednotlivých předmětech zařazovat úkoly obdobné jako jsou při celorepublikovém 

či mezinárodním testování žáků. 

 DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a doplnění odborné kvalifikace pedagogů 

v této oblasti a  pořádat seminář pro celý pedagogický sbor školy na téma inkluzivní 

vzdělávání. 



 Do prevence rizikového chování více zapojit i samotné žáky, zabránit šikanování 

dodržováním jimi vytvořených pravidel dobrého soužití.  

 Zajistit činnost druhého oddělení školní družiny, podporovat činnost zájmových kroužků. 

 Zaměřit se na propagaci práce školy na veřejnosti, v místních Zpravodajích a dalších 

médiích, mezi rodičovskou veřejností. 

 Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku neomluvené absence a 

školní neúspěšnosti. 

 Získat finanční prostředky z dotačních programů i od sponzorů. 

 Ve školní jídelně zprovoznit přechod na elektronickou verzi objednávání stravy a ve 

stravování zařazovat do jídelníčku zdravá jídla.  

 Zavedení elektronické žákovské knížky a informačního systému pro rodiče. 

 

 

Výroční zpráva není pouze přehledem úspěchů či ohlédnutím za uplynulým školním rokem. Je také 

poděkováním, protože za vším, co se v naší škole v tomto roce podařilo, stojí práce nejen 

pedagogických i nepedagogických pracovníků, ale i našich žáků a také pomoc jejich rodičů a v 

neposlední řadě dobrá spolupráce se zřizovatelem, školskou radou i místními spolky.  

Poděkování patří také všem 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 30. 8. 2016 a projednána 

s pracovníky školy dne 31. 8. 2016. 

 

 

V Hovoranech dne  2. 9. 2016 

 

                                                                                                         Mgr. Anežka Grmolcová 

        ředitelka školy 

 

 

 

 


