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školní rok  2016 - 2017 

 

 

 



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. 2016) 

Školní rok  

2016/2017 
Počet tříd 

Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 116 23,2 

2. stupeň 5 4 113 22,6 

Celkem 10 9 229 22,9 

 

Přehled žáků podle tříd a místa bydliště k 30. 9. 2016 

třída 
počet 

žáků 
chlapci dívky Hovorany Čejč Terezín Karlín Šardice Jiné 

I. 21 10 11 18 1     1 1 

II. 23 12 11 17 4 1     1 

III. 26 7 19 21 3 1     1 

IV. 24 16 8 20 2     1 1 

V. 22 14 8 15 4 2   1   

1. stupeň 116 59 57 91 14 4 0 3 4 

VI.  28 17 11 12 11 1   1 3 

VII.  26 16 10 13 11 1   1   

VIII. A 15 8 7 8 2 3 2     

VIII. B 15 7 8 11 3 1       

IX. 29 15 14 17 8 1   3   

2. stupeň 113 63 50 61 35 7 2 5 3 

celkem  

10 tříd 
229 122 107 152 49 11 2 8 7 

 

 

V průběhu roku 4 žáci přestoupili do naší školy a 4 se přestěhovali a přestoupili na jinou školu. 
 

Průměrný počet žáků na přepočtený počet učitelů celkem za celou školu: 14,86 
 

 

 

 

 



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 změny školního vzdělávacího programu a školního 

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

personálním zajištěním nového školního roku. Dále byli seznámeni s čerpáním finančních 

prostředků zřizovatele a sponzorských darů. 

 
 

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 

Kostrhounová Renata, Mgr., 

od května 2017 zástup Hložek 

Jaromír, Mgr. 

1. stupeň 

II. třída Havlíková Petra, Mgr. 1. stupeň, AJ 

III. třída Eimutová Eliška, Mgr.. 1. stupeň 

IV. třída Jankůjová Anna, Mgr. 1. stupeň, Vv 

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

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

VII. třída Ševela Pavel, Mgr.. 
M, SM, Hv, Vt 

výchovný poradce 

VIII. A Svobodová Lenka, Mgr. Čj, Nj, Aj 

VIII. B Linnerová Lada, Ing. M, F, Pč 

IX.  Havelková Andrea, Mgr. Čj, SČj, D, ORv, Vl 

 Bez třídnictví:  

školní metodik prevence Šnejdar Oldřich, Mgr. Př, ORv, Vt, Dom 

 Šinoglová Iva Aj 

 Holinková Ludmila, Mgr. Aj, Přv, Tv, Hv 

 Šimečková Hana, Mgr.  Z, Tv 

 Ševelová Marie, Mgr. Prv, Vv, Pč 



asistent pedagoga Ivičičová Marie I. třída 

asistent pedagoga Kubíková Lucie IV. třída 

asistent pedagoga Ševelová Marie VI. třída 

školní družina I. oddělení Ševelová Marie, Mgr. Vv, Pč 

školní družina II. oddělení Linnerová 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 

(od října 2016 Dekařová Hana), Válková Jana 

Od listopadu 2015 na mateřské dovolené asistentka pedagoga Radka Maradová,  

od června 2016 na mateřské dovolené paní učitelky - Lucie Jančová a Kateřina Riedlová. 

 

Odborná kvalifikace –  přepočtený počet / fyzický počet  k 1. 9. 2016 (bez asistentů pedagoga a ŠD) 

Celkový počet pedagogických pracovníků 15,408/17 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  15,408/176 100% 

 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 odešli ze školy:0 

Asistent pedagoga: ANO (I., IV. třída – úvazek 0,5, VI. třída – úvazek 0,5, od února 2017 - 0,75) 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ - počet: 5 s úvazkem 5 

 

Věkové složení učitelů základní školy k 1. 9. 2016 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 2 9 

nad 50 let 0 4 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 15 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

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, 

Studium pro metodiky prevence 

VŠ 



Zařízení školního stravování 

Typ jídelny Počet 

Počet strávníků 

děti  a 

žáci 
zaměstnanci školy  

cizí 

strávníci 

  ŠJ  - úplná  1 256 34 99 
 

 

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2016, 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 2 52 
fyz. 2 

přepoč. 1,2 

 

Individuální integrace 

Typ postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 3 

Vývojové poruchy chování 4 

Tělesné postižení 2 

celkem 9 

 

 

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

přijetí do školy 

 

Umístění vycházejících žáků 
 

Ve školním roce 2016-2017 vychází z naší školy 29 žáků z 9. ročníku a 2 žáci z 5. ročníku.  

 

  celkem dívek chlapců 

2 - letý obor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3 - letý obor 6 20,7% 2 14,3% 4 26,7% 

4 - letý obor 21 72,4% 10 71,4% 11 73,3% 

Čtyřleté gymnázium 2 6,9% 2 14,3% 0 0,0% 

Osmileté gymnázium 2   1   1   

Součet 31   15   16   

 
Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet 

žáků9.ročník 29

nižší ročník 0

Celkem absolventů 29

Osmiletá gymnázia 2  
 

Zápis do I. třídy 

K zápisu do I. třídy pro školní rok 2017/2018 přišlo 29 dětí, rodiče jedenácti dětí požádali o odklad 

školní docházky. Do I. třídy ve školním roce 2017 – 2018 nastoupí 18 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. 20 

 

19 1 0 0 
II. 23 23 0 0 0 

III. 26 

1 

25 1 0 0 

IV. 24 

1914 

17 7 0 0 

V. 22 15 7 0 0 

Celkem za 1. stupeň 115 99 16 0 0 

VI.  29 12 17 0 0 

VII.  27 14 10 3 0 

VIII. A 15 3 12 0 0 

VIII. B 15 6 9 0 0 

IX.  29 12 17 0 0 

Celkem za 2. stupeň 115 47 65 3 0 

Celkem za školu 230 146 81 3 0 

 

 

 

 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků ve 2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo+prospělo 

po opravných zk. 
Neprospělo 

Opakují 

ročník 

I. 19 18 1 0 0 
II. 23 21 2 0 0 

III. 28 

25 

26 2 0 0 

IV. 23 15 8 0 0 

V. 22 13 9 0 0 

Celkem za 1. stupeň 115 93 22 0 0 

VI.  29 10 18 1 1 

VII.  26 11 14+1 0 0 

VIII. A 15 3 12 0 0 

VIII. B 15 6 9 0 0 

IX.  29 7 21+1 0 0 

Celkem za 2. stupeň 114 37 74+2 1 1 

Celkem za školu 229 130 96+2 1 1 

 

Snížený stupeň z chování za 1. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,43 % 

3 0 0% 

 

Prostředky k posílení kázně:  napomenutí třídního učitele  15 

důtka třídního učitele   3 

důtka ředitele školy    3 

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   26 

důtka třídního učitele   7 

důtka ředitele školy   8 

Pochvaly ředitele školy - 12 

Pochvaly a knižní odměny - 22 

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 – 31 hodin (1 žák) 

2. pololetí –  32 hodin (4 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 a také zjišťování mezi žáky a rodiči formou 

anonymních dotazníků. Celkově se zvýšila úroveň materiálních podmínek nákupem nového nábytku 

a interaktivní techniky do tříd. 

Také ČŠI kladně hodnotila kvalitní řídící činnost, pracovní nasazení a profesionalitu všech učitelů, 

pestrost metod a forem pedagogické práce a vstřícnou komunikaci pedagogů mezi sebou i žáky. 

 

Národní testování 9. ročník 2016 - 2017 

 

Všichni žáci 9. ročníku se zúčastnili listopadového NÁRODNÍHO TESTOVÁNÍ, které proběhlo 

v rámci projektu 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 558 škol a gymnázií z celé ČR. Celkový počet otestovaných 

žáků byl 16 312. V Jihomoravském kraji se zapojilo 54 škol. Každý žák obdržel individuální zprávu 

se svými výsledky. 

Čistá úspěšnost a percentil v % * 

  

Matematika 
Český         

jazyk 

Obecné 

studijní 

předpoklady 

9. třída 36,0 44,0 45,0 

ZŠ v ČR 28,4 39,2 39,9 

Percentil 58,4 55,6 58,3 
 

*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 



Hodnocení: 

Český jazyk – výsledky v českém jazyce jsou lepší než u 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 v matematice jsou lepší než 80 % zúčastněných škol v testování. Ve všech 

sledovaných tematických i dovednostních částí testu byly výsledků žáků průměrné. Porovnáním 

výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků 

v matematice je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá jejich 

studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje 

možnosti. 

Anglický jazyk – 3 žáci dosáhli úrovně B1, 14 žáků dosáhlo úrovně A2, 8 žáků dosáhlo úrovně A1 

a 3 žáci měli úroveň A0 – 61 % žáků tak splnilo výstupy, které se očekávají pro žáky 9. ročníku. 

 

Závěr – výsledky testů jednotlivých žáků i celkově za třídu jsou srovnatelné s výsledky hodnocení 

školní práce v daných předmětech jejich vyučujícími při výuce 

 

Více než třetina žáků dosáhla v určitých testech vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 

Nikola Vykydalová, 9. třída 

český jazyk - dosáhla nejlepšího možného výsledku, 

matematika – pouze 8 % žáků v ČR je lepších, 

obecné studijní předpoklady - pouze 6 % žáků v ČR je lepších než ona 

Marie Ivičičová, 9. třída 

obecné studijní předpoklady - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 6 % žáků v ČR je lepších, 

český jazyk - pouze 12 % žáků v ČR je lepších než ona 

Pavel Reichmann, 9. třída 

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

matematika - pouze 4 % žáků v ČR je lepších než on 

David Vykydal, 9. třída 

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

Jaroslav Šimek, 9. třída 

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

Lenka Marie Slabá, 9. třída 

matematika - pouze 9 % žáků v ČR je lepších než ona 

Ines Zaviačičová, 9. třída 

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

Dominik Latýn, 9. třída 

matematika - pouze 11 % žáků v ČR je lepších než on 

Vojtěch Střelský, 9. třída 

matematika - pouze 11 % žáků v ČR je lepších než on 

Petr Reichmann, 9. třída 

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

český jazyk - pouze 17 % žáků v ČR je lepších než on 

Miroslav Přikryl, 9. třída 

český jazyk - pouze 14 % žáků v ČR je lepších než on 

 

Národní testování 5. ročník 2016 - 2017 

Také žáci 5. ročníku se zúčastnili v dubnu NÁRODNÍHO TESTOVÁNÍ, 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. Celkový počet otestovaných žáků byl 13 700. Každý žák obdržel individuální zprávu se 

svými výsledky.  

Čistá úspěšnost a percentil v % * 

  

Matematika 
Český         

jazyk 

Obecné 

studijní 

předpoklady 

5. třída 62,0 51,0 54,0 

Percentil 68 62 60 

 
* 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 

 

Hodnocení: 

Český jazyk – výsledky naší školy jsou nadprůměrné. Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší 

výsledky než 80 % zúčastněných škol. 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 jsou špičkové, naše škola patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol 

v testování. Porovnáním výsledků testu z matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní 

potenciál žáků v matematice je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká 

odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé s ním zřejmě velmi dobře zacházejí a žáci 

pracují nad svoje možnosti. 

Anglický jazyk – 3 žáci dosáhli úrovně A2, 14 žáků dosáhlo úrovně A1 a 5 žáků mělo úroveň A0 – 

77 % žáků tak splnilo výstupy, které se očekávají pro žáky 5. ročníku. 

 

Závěr – dobré výsledky testů jednotlivých žáků i celkově za třídu byly očekávány a jsou srovnatelné 

s výsledky hodnocení školní práce v daných předmětech jejich vyučujícími při výuce 

 

Třetina žáků dosáhla v určitých testech vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 

Michael Škápík, 5. třída 

český jazyk - pouze 2 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 

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

Vojtěch Vrba, 5. třída 

český jazyk - pouze 6 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 

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

Magdaléna Minárová, 5. třída 

český jazyk - pouze 12 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 5 % žáků v ČR je lepších, 

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

Matyáš Brázda, 5. třída 

matematika - pouze 2 % žáků v ČR je lepších, 

obecné studijní předpoklady - pouze 5 % žáků v ČR je lepších než on 

Roman Práger, 5. třída 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 

obecné studijní předpoklady - pouze 5 % žáků v ČR je lepších než on 

Karolína Kučerová, 5. třída 

český jazyk - pouze 11 % žáků v ČR je lepších, 



matematika - pouze 12 % žáků v ČR je než ona 

Radek Navrátil, 5. třída 

matematika - pouze 5 % žáků v ČR než on 

 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, zaostávajícími a problémovými 

Na škole vzniklo na základě nové legislativy od začátku školního roku školní poradenské pracoviště 

ve složení výchovný poradce, metodik prevence rizikového chování a speciální pedagog, s cílem 

poskytovat poradenskou pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v individuálním 

přístupu k potřebám žáků. Žákům se speciálními vzdělávacími potřebami jsou na doporučení PPP a 

SPC vypracovány plány pedagogické podpory a 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. 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 
 

Blanka Vrbová, 8. A 

 1. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce a účast v krajském kole 

 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

 1. místo v okresním kole Matematické olympiády 

            7. místo v celorepublikovém finále matematické soutěže Pangea 
 2. místo v okresním kole Pythagoriády 

 3. místo v okresním kole Dějepisné olympiády a účast v krajském kole 

 5. místo v okresním kole Biologické olympiády 

 7. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

Marie Ivičičová, 9. třída 

 1. místo v okresním kole soutěže Bible a my a 14. místo v celostátním    

                          kole 

 10. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 13. místo v okresním kole Chemické olympiády 

 31. místo v krajském kole soutěže Hledá se nejlepší mladý chemik ČR 

Jan Konečný, 6. třída 

 2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády a 9. místo v krajském    

                          kole 

Gabriela Trlidová, 6. třída  

 2. místo v okresním kole Pythagoriády 

 5. místo v okresním kole Matematické olympiády   

 účast v okresním kole Biologické olympiády 

Tereza Damborská, 7. třída  

 2. místo v okresním kole Pythagoriády 

 5. místo v okresním kole Matematické olympiády   

 7. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   



Vojtěch Vrba, 5. třída 

 2. místo v okresním kole Pythagoriády 

 3. místo v okresním kole Matematické olympiády   

Anna Havelková, 8. B 

 3. místo v soutěži Rytíři dějin 

 5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 účast v okresním kole Dějepisné olympiády 

Anna Maradová, 8. B 

 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Nikola Vykydalová, 9. třída 

 5. místo v okresním kole Chemické olympiády 

 10. místo v krajském kole soutěže Hledá se nejlepší mladý chemik ČR 

      ocenění v celorepublikové výtvarné soutěži Barvy domova 

Aneta Neumanová, 7. třída  

 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády      

          10. místo v okresním kole Matematické olympiády   

Markéta Šťastná, 7. třída 

 3. místo v soutěži Rytíři dějin 

 6. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Vojtěch Kučera, 7. třída  

 9. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 14. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

David Vykydal, 9. třída 

 8. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Michela Knotková, 8. B 

 3. místo v soutěži Rytíři dějin 

Filip Tureček, 3. třída 

1. místo v šachovém turnaji 

 

Těší nás i úspěchy našich žáků, kterých dosáhli v jiných než školních soutěžích. 
 

Závody motokár - Lukáš Koutný (7. třída) 

Od sedmi let jezdí závodně na motokáře, nyní jezdí kategorii juniorskou, motokáry v této třídě jezdí 

rychlostí až 110 km/h. Loni vybojoval svůj prozatím největší úspěch - stal se MISTREM 

MORAVSKÉHO POHÁRU roku 2016 a dostal své jméno i na PUTOVNÍ POHÁR celého tohoto 

seriálu za nejvyšší počet dosažených vítězství v sezóně. 

 

Úspěch Blanky Vrbové (8. A) v matematické soutěži 

V nové budově Národního muzea se v pátek 5. 5. konalo finálové kolo mezinárodní matematické 

soutěže Pangea, které se letos zúčastnilo celkem zhruba 46 tisíc žáků 4. až 9. tříd základních škol a 

studentů nižších tříd víceletých gymnázií. Do finále postoupilo 300 nejlepších z nich ze 155 škol 

z celé ČR. Pangea je organizována dvoukolově. Ve školním kole řeší žáci 15 matematických úloh, 

na které mají tři čtvrtě hodiny času. Do finálového kola postoupí z každé kategorie 60 nejlepších 

účastníků a ti musí za hodinu vyřešit 25 úloh. 

Mezi finalisty z 8. tříd obsadila Blanka Vrbová krásné 7. místo. 
 

Úspěch talentovaného klarinetisty Vojty Vrby (5. třída) 

Vojta se v únoru v Ostravě úspěšně zúčastnil konkurzu na sólo na klarinet s orchestrem 

Moravskoslezské sinfonietty, na kterém bylo vybráno devět sólistů, přičemž klarinet reprezentoval 

právě Vojta. Poté v dubnu v Řepišti u Ostravy vystoupil na koncertě s názvem Jarní koncert aneb 

Talent kvete na jaře, na kterém patřil k těm nejlepším sólistům. 

 
 
 



Nejlepší sběrači starého papíru za celý školní rok  

1. Škrobáková Šárka 8. A           2 000 kg 

2. Dekař František 8. A  527 kg 

3. Přikryl Roman 8. B  481 kg 

4. Podrazilová Nikola 1. třída  472 kg 

5. Šťastná Laura  4. třída  385 kg 

6. Bravenec Jan  1. třída  300 kg 

7. Práger Roman  5. třída  295 kg 

8. Esterka Rostislav 2. třída  266 kg 

9. Sedláček Patrik 9. třída  250 kg 

10. Esterková Emma 2. třída  244 kg 

 

 

 

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

 

Adaptační program 1. a 5. třídy  

Společný den prvňáčků a páťáků se uskutečnil ve čtvrtek 2. 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 pro žáky 6. ročníku 

5. září proběhl pod vedením Občanského sdružení Krok adaptační program pro žáky  

6. ročníku. Na 2. stupeň k nám přicházejí noví žáci z okolních obcí a adaptační program slouží 

k tomu, aby se žáci vzájemně co nejlépe poznali. Formou her a povídání se děti učily toleranci a 

vzájemnému respektu, učily se, jak se k sobě chovat a jak si pomáhat. Na závěr si děti vytvořily 

společný třídní plakát ze srdíček.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adaptační program – 6. a 9. třída 

V pátek 2. září proběhl adaptační program mezi žáky 6. a 9. ročníku. Žáci byli rozděleni do 

smíšených skupin. Během dvou vyučovacích hodin provedli deváťáci šesťáky po celém areálu 

školy, ukázali jim jednotlivé třídy, odborné učebny, dílny, tělocvičnu, kanceláře, školní jídelnu apod. 

V hudebně se šesťáci od deváťáků dověděli o všech akcích, které škola během roku pro žáky pořádá, 

byli seznámeni s pravidly chování na naší škole. Věříme, že se šesťáci díky adaptačnímu  

programu ve škole lépe orientují, a že získali přehled o dění ve škole. 



 

 

Vystoupení Mgr. Karla Opravila na třídních schůzkách, školení pedagogů 

Jeden z nejúspěšnějších seminářů absolvoval celý pedagogický sbor již po druhé 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, ale 

také používání mobilních telefonů a sociálních sítí. 

 

Etické dílny – 3. třída 

3. října se uskutečnil pro žáky 3. třídy preventivní program na téma „Jak se stát dobrým 

kamarádem“. Lektorka Viktória Zemanová se s dětmi zamýšlela na tím, co je to kamarádství, jaké 

jsou vztahy mezi lidmi, co je kazí a jak by je mohli zlepšit. Lektorka používala mnoho modelových 

situací, které děti následně řešily a nakonec zhotovily dárek pro svého kamaráda.  

 

Etické dílny - 4. třída 

V pondělí 3. 10. v hudebně školy proběhla beseda na téma „Jak správně využívat IT a média“.  

Lektorka se během programu zamýšlela nad postavením informačních technologií v našem životě, 

nad bezpečností těchto služeb. Hovořila o nadužívání internetu. Žáci se v modelových situacích 

snažili zaujmout zdravý postoj k těmto nástrojům, které mohou být snadno zneužity. Žáci byli 

s programem velmi spokojení a shledali jej velmi poučným. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etická dílna – 1. ročník 

Ve středu 5. října 2016 za prvňáčky přijela lektorka Viky Zemanová s opičkou Julčou.  

S dětmi si povídaly o nebezpečných situacích, se kterými se mohou děti v běžném životě setkat 

(nebezpečí internetu, komunikace s cizími lidmi, nevhodné chování mezi spolužáky, když se dítě 

ztratí apod.). Dvouhodinová beseda probíhala formou her a diskuse, kdy děti navrhovaly vlastní 

řešení v daných situacích, zazpívaly si písničku o kamarádství, vyrobily si plakátek se základními 

pokyny pro svou bezpečnost. Také se seznámily s důležitými telefonními čísly na Policii ČR, hasiče 

a rychlou záchrannou službu. Odvážní žáci předvedli, jak správně na tato čísla telefonovat. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etické dílny - 6. ročník 
10. října se uskutečnil v šestém ročníku projekt etických dílen na téma: „Přátelé“. Lektorka Viktória 

Zemanová diskutovala s dětmi o důležitosti přátelství. 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 přátelství. Program byl pestrý a děti si jej chválily. 

 

Etické dílny - 2. ročník 
Ve středu 5. října se v rámci etických dílen děti druhé třídy setkaly s lektorkou Viktórií Zemanovou a 

opičkou Julčou. Společně hovořili o tom, jak být dobrým kamarádem. Hravou formou jsme se učili 

empatii, asertivnímu chování, zvládání konfliktních situací a ocenění pozitivních vlastností svých 

spolužáků. Děti se aktivně zapojovaly do diskuze, vžívaly do rolí, hrály hry zaměřené na utváření a 

udržování dobrých vztahů ve skupině. Setkání bylo velmi povzbudivé a inspirativní. 

 

Etické dílny - 1. ročník 
Také žáci 1. ročníku se 12. října setkali s lektorkou Viktórií Zemanovou při besedě na téma „Buďme 

kamarádi“. Žáci si s lektorkou 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 sehrály několik názorných situací, zhlédly poutavá videa a 

prezentace, zazpívaly si společně písničku a zahrály si několik her k tématu. 

 

Etické dílny - 5. ročník 

10. listopadu 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. 

 

Kurz první pomoci 

Ve středu 14. prosince žáci 6. a 8. ročníku 

absolvovali kurz první pomoci, který vedli 

vyškolení pracovníci Českého červeného kříže 

z Brna. Žáci se nejprve seznámili s teorií, jak 

správně zavolat záchrannou službu, jak 

postupovat při vnějším krvácení a resuscitaci 

člověka, při polohování a transportu zraněného a 

při dopravní nehodě. Poté na čtyřech stanovištích 

tyto situace prakticky nacvičovali. Pro žáky to 

byla velmi cenná zkušenost, kterou budou moci 

využít ve své životě, kdyby museli poskytnout 

záchranu zraněnému. 

 

 

 

 



OS Krok Kyjov – bezpečná láska 8. ročník 

22. 3. se uskutečnil pro žáky osmých ročníků program na téma bezpečné lásky, vztahů a prevence 

pohlavních chorob. Celý program vedly lektorky z kyjovského sdružení Krok. V první části žáci 

formou brainstormingu uváděli, co pro ně znamená láska a sexualita. V další části následovně 

formou skupinové práce tvořili koláž z obrázků, které je oslovily. Důležitou součástí byly pracovní 

listy o pohlavních chorobách. Po vyhodnocení prací následovala zpětná vazba s diskuzí.  

 

OS Krok Kyjov- bezpečí  rizikové situace v životě 

21. 3. přijely lektorky besedovat s žáky šestého a sedmého ročníku na téma bezpečí a rizikové 

situace v životě. Celý program byl veden velmi interaktivně a žáci se zapojovali do diskuze. 

Lektorky se v první části seznámily s žáky a potom již všichni diskutovali o bezpečí v životě, rodině, 

vztazích atd.  

 

Finanční gramotnost pro 7. a 9. ročník 

4. května proběhla pro žáky 9. ročníku a 11. května pro žáky 7. ročníku přednáška k tématu finanční 

gramotnosti. Přednášet a besedovat s žáky přijela Katarina Kučerová, která působí v bankovním 

sektoru jako školitelka. Hlavními okruhy přednášky bylo bankovnictví, bankovní produkty a 

finanční zodpovědnost. Školitelka vedla celý program velmi interaktivně, vtahovala žáky do řešení 

problémů, nabádala je k finanční zodpovědnosti a seznamovala s nejdůležitějšími produkty 

bankovního sektoru. Důležitou součástí programu bylo varování před rizikovými jevy, které se 

v nakládání s financemi v naší společnosti vyskytují. Školitelka apelovala na žáky, aby se učili 

zodpovědně nakládat s úsporami, aby zbytečně neutráceli své peníze a také aby si dávali pozor na 

nejrůznější podvodníky, kteří se vyskytují v nebankovním sektoru. Žákům se program líbil a ocenili, 

že se týká každého člověka, neboť s financemi se musí naučit hospodařit každý. 

 

 
 

Z housenky motýlem- 5. ročník 

Ve středu 16. 11. proběhl výchovně- vzdělávací program pro 

žáky páté třídy s názvem Z housenky motýlem.  Přednášet 

přijela Mgr. Ivana Glotzmannová ze společnosti MP 

Education, která se dlouhodobě zabývá přednáškovou  

a osvětovou činností a jejíž přednášky jsou akreditovány 

MŠMT.  Lektorka se žáky diskutovala o fyzických a 

psychických změnách v pubertě, životosprávě, intimní 

hygieně a vztazích mezi lidmi.  Žáci byli s programem 

spokojeni a využili prostor pro závěrečnou diskuzi. 

 

Na startu mužnosti- 6. ročník 

Chlapci 6. ročníku absolvovali  16. 11. výchovně-vzdělávací program s názvem Na startu mužnosti. 

Lektorka Ivana Glotzmannová ze společnosti MP Education přednášela našim chlapcům 

o fyzických, psychických i sociálních změnách v pubertě, seznámila je s nutností zvýšené péče 

o tělo a intimní hygienu. Důležitým bodem přednášky bylo správné chování ve společnosti 

a gentlemanský přístup k dívkám. 

 

 

 



Dospívám aneb život plný změn- 6. ročník 

Pro dívky 6. ročníku jsme ve středu 16. 11. uskutečnili program s názvem Dospívám aneb život plný 

změn. Lektorka Ivana Glotzmannová přednášela dívkám o anatomii lidského těla, pubertálních 

změnách a hlavně o intimní hygieně v tomto citlivém období lidského života. Dívky během 

přednášky získaly veškeré informace o možnostech dámské intimní hygieny, zároveň využily 

možnost pokládat lektorce dotazy. Lektorky MP Education  jsou v tomto ohledu mimořádně 

fundované, neboť agentura dlouhodobě spolupracuje s největším výrobcem dámských hygienických 

potřeb. 

 

Jsi online?- 7. ročník  

Žáci 7. ročníku absolvovali 1.12. preventivní program na téma bezpečnosti na internetu. S lektorkou 

Ivanou Glotzmannovou se zamýšleli nad používáním mobilních telefonů doma i ve škole, zvažovali 

jejich výhody i nevýhody a přemýšleli, jak nám tyto přístroje mění život. V další části se seznámili 

s úskalími internetu, sociálních sítí a možnostmi jejich zneužití. Lektorka ocenila, že naši sedmáci 

chápou nutnost regulace používání mobilních telefonů a také to, že jsou si dobře vědomi rizik, které 

na ně mohou číhat na internetu. Dvouhodinový preventivní program se žákům líbil a také se aktivně 

zapojili do zajímavé diskuze. 

 

Dopravní výchova 3. a 4. třída 

Ve středu 5. října žáci 3. a 4. třídy odjeli do Šardic na dopravní hřiště. Absolvovali zde dvě hodiny 

dopravní výuky. Její součástí je vždy teorie. Zopakovali si základní dopravní značky, vysvětlili 

pravidla silničního provozu. Pak následovala praktická část výuky. Děti měly možnost řešit dopravní 

situace a zároveň vyzkoušet jízdu zručnosti, která byla pro ně velmi zajímavá. Žáci byli spokojeni, 

se stejným pocitem odjížděli zpět do školy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.  

 

 

2) Vyhodnocení MPP za školní rok 2016/2017 

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

Snažíme se vybírat programy osvědčených lektorů, kteří nabízí nejen obsahově kvalitní programy, 

ale navíc jsou schopni tento program poutavě prezentovat žákům. Důraz klademe na osobnostní 

rozvoj dětí. Během programu získávají nejen informace o různých tématech a problémech, ale 

činnosti zároveň působí na postojovou a hodnotovou složku osobnosti. V důsledku toho vybíráme 

raději programy, které nemají jednorázovou účinnost, ale lektor pracuje se třídou více let a děti si 

vytváří na lektora vazbu a jsou přístupnější otevřené spolupráci. Příkladem takové spolupráce jsou 

hlavní realizátoři programů: 

 OS Krok Kyjov- zkušené lektorky s mnohaletou praxí, programy velmi dobře působí na 

postojový a osobnostní rozvoj žáků. Témata programů jsou velmi dobře zpracovaná, žáci 



s lektorkami otevřeně komunikují. Součástí programu je vyhodnocení programu a zpětná 

vazba s ŠMP. 

 MP Education- agentura s celostátní působností, která od roku 1998 realizuje přednášky pro 

děvčata 6. ročníku s názvem: „Čas proměn – Mezi námi děvčaty“. Tento zdařilý projekt pro 

dívky, který má za poslání rozvíjet zdravotní gramotnost, vede ke snaze soustředit se více na 

otázky zvýšení sebevědomí, sebehodnocení a pozitivního sebevnímání dívek, realizujeme na 

naší škole již mnoho let. Od příštího školního roku program postoupí do 7. ročníku, neboť 

dochází ke změně cílové skupiny programu. 

 Agentura MP Education rozšířila svou nabídku o další témata, které jsme následně pro naše 

žáky zajistili. Pro pátý ročník s tématem dospívání, v šestém ročníku s problematikou 

pubertálních změn, bezpečí na internetu pro 7. ročník, vztahy a sexualita pro 8. ročník a 

rizikové faktory pro 9. ročník.  

 Etické dílny- nabízejí velmi kvalitní programy, které mají za úkol formovat postojovou 

stránku dětí. Se spoluprací počítáme i pro další školní roky. 

 Další preventivní programy pro školní rok 2017/2018 zajišťujeme již od dubna tohoto roku. 

Snažíme se postihnout co nejvíce oblastí prevence a zajistit množství zajímavých a 

užitečných programů. V letošním školním roce jsme uskutečnili rozsáhlý průzkum 

rizikového chování od společnosti Proškoly.cz, tyto poznatky nám slouží jako zdroj 

informací pro další prevenci rizikového chování. 

 

Řešené případy výchovné komise ve školním roce 2016/2017 

V tomto školním roce jsme řešili několik přestupků proti školnímu řádu. V oblasti neomluvené 

absence jsme řešili případ žáka 8. ročníku, který měl během školního roku 43 neomluvených hodin. 

Tato neomluvená absence byla řešena na výchovné komisi se zákonným zástupcem žáka a také 

příslušným úřadem OSPOD, následovně byl za neomluvenou absenci udělen druhý stupeň 

z chování. Menší počet neomluvených hodin (4-10) měli čtyři žáci devátého ročníku. Tato 

neomluvená absence byla řešena na pedagogické radě, následně byla udělena kázeňská opatření.  

Problémem v regionu je dostupnost alkoholu. Děti se doma snadno dostanou k uskladněnému 

alkoholu rodičů, což se nám bohužel letos potvrdilo hned dvakrát. V prvním případě odcizil alkohol 

rodičům žák osmého ročníku, v druhém případě žák devátého ročníku. Tito žáci pak přineseným 

alkoholem „pohostili“ i čtyři své spolužáky. Naštěstí nebylo množství zkonzumovaného alkoholu 

velké. Všichni žáci, kteří alkohol konzumovali, byli potrestáni výchovnými opatřeními v souladu se 

školním řádem a rodiče žáků byli se situací seznámeni ve škole. 

Každoročně ve třídách probíhají sociometrická šetření pro zlepšení vztahů ve třídách. V letošním 

školním roce jsme se zaměřili na vznikající kolektiv šestého ročníku. Sociometrické šetření a 

následná optimalizační činnost vedla ke stanovení pravidel ve třídě a následuje také dlouhodobá 

odborná práce s některými žáky.  

V šestém ročníku jsme také řešili případy nevhodného chování ve škole. Tyto případy jsme 

projednali s rodiči na výchovné komisi a následně byla pedagogickou radou udělena kázeňská 

opatření. V jednom případě se jednalo o závažnější porušení školního řádu, kdy si žák šestého 

ročníku přinesl do školy nůž. Tento prohřešek jsme projednali s rodiči na výchovné komisi, dále 

byla nastavena pravidla pro spolupráci rodiny a školy a následně pedagogická rada udělila kázeňské 

opatření. Naštěstí se jednalo o případ, kdy se tento žák chtěl spolužákům spíše „pochlubit“ novým 

nožem a nikoho vědomě neohrožoval. Přinesení nože do školy je i za těchto okolností hrubým 

porušením školního řádu a ohrožením bezpečnosti ve škole a naši žáci musí akceptovat, že takové 

jednání nebudeme v žádném případě tolerovat. 

Ve školním roce 2016/2017 jsme nezaznamenali ve školní budově případ kouření. Víme o tom, že 

někteří žáci kouří mimo školu a mrzí nás, že tak činí s vědomím toho, že kouření velmi škodí zdraví. 

Naši žáci mají z výuky dostatek informací, aby mohli vyhodnotit negativní vliv tohoto zlozvyku, 

bohužel vrstevnický tlak je silnější než jejich vlastní vůle činit správná a zdravá rozhodnutí. Zdravý 

vývoj našich žáků je pro nás na prvním místě. 

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

- nevhodné chování 

- vysoká a neomluvená absence 



- konzumace alkoholu 

- nevhodné chování ve vyučování 

 

3) Seznam kroužků ZŠ Hovorany ve školním roce 2016/2017 

 

 Název kroužku Vedoucí Počet žáků 

1. Angličtina  Svobodová 19 

2. Angličtina 2. ročník Havlíková 20 

3. Keramika 1 Valášková 16 

4. Keramika 2 Valášková 17 

5. Keramika 3 Horáková 14 

6. Keramika 4 Horáková 10 

7. Kytarový kroužek Ševela 10 

8. Vybíjená Holinková 16 

9. Šití Linnerová 12 

10. Pěvecký sbor Ševela 55 

 

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. 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 a preventivy primární prevence. 

Jeden z nejúspěšnějších seminářů absolvoval celý pedagogický sbor již po druhé 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, ale 

také používání mobilních telefonů a sociálních sítí. 

V rámci šablon Výzvy 22 většina učitelů absolvovala seminář čtenářské gramotnosti. 

Metodik prevence zahájil dvouleté kvalifikační studium, asistentka pedagoga absolvovala studium 

pedagogiky pro asistenty pedagoga. Vyučující angličtiny ukončila bakalářské studium a bude 

pokračovat v magisterském studiu. Vychovatelka školní družiny ukončila magisterské studium pro 

předškolní vzdělávání. 

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. Možné přístupy současného vzdělávání dětí předškolního věku 8 
2. Kyberšikana 7 
3. Změny ve školství 4 
4. Technické vzdělávání v MŠ, Balintovské skupiny, Spolupráce s PPP Kyjov 6 
5. Souhrn hygienických předpisů pro školní jídelny 5 
6. Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole 4 
7. Jednodenní konference zaměřená na metodiku výuky jazyků 8 
8. Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 6 
9. Účetní uzávěrka 4 

10. Porada ředitelů MŠ 4 
11. Lidské tělo v pohybu s hudbou, Rytmy zimy 5 
12. Teachers park - Mezinárodní konference učitelů angličtiny  6 
13. Výchova k finanční gramotnosti 6 
14. Netradiční a zážitkové hry v TV 4 
15. Setkání výchovných poradců 6 
16. Odborná příprava preventisty v PO 2 
17. Matematika nás baví 8 
18. Průchodnost jazykového zprostředkování - pracovní setkání skupin 6 
19. Workshop chemie 6 
20. Spolupráce v přeshraničním regionu v oblasti vzdělávání  6 
21. Strategie zvládání obtížných situací ve výuce - "Co (ne)funguje na žáky“ 8 
22. Islám a střet civilizací 6 



 

 

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

    akcí 2016 – 2017 

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

- Adaptační program 1. a 5. třídy  

- Adaptační program pro žáky 6. ročníku 

- Adaptační program – 6. a 9. třída 

- Vystoupení Mgr. Karla Opravila na třídních schůzkách, školení pedagogů 

- Etické dílny – 3. ročník 

- Etické dílny - 4. ročník 

- Etické dílny – 1. ročník 

- Etické dílny - 6. ročník 

- Etické dílny - 2. ročník 

- Etické dílny - 1. ročník 

- Etické dílny - 5. ročník 

- Výukový program Červeného kříže - Kurz první pomoci 

- Preventivní program agentury OS Krok Kyjov – bezpečná láska 8. ročník 

- Preventivní program agentury OS Krok Kyjov- bezpečí  rizikové situace v životě 

- Finanční gramotnost pro 7. a 9. ročník 

- Z housenky motýlem- 5. ročník 

- Na startu mužnosti- 6. ročník 

- Dospívám aneb Život plný změn- 6. ročník 

- Jsi online? - 7. ročník  

- Dopravní policie 

- Strážcovství na 1. stupni 

23. Čtení - to je zábava, aneb Ten, kdo nečte, není Čech 8 
24. Průchodnost jazykového zprostředkování - metoda CLIL 6 
25. Školení první pomoci 3 
26. Školení první pomoci 3 
27. Školení první pomoci 3 
28. Průchodnost jazykového zprostředkování - metoda CLIL 6 
29. Teachingenglish: Upperpromary - V. angličtina pro 2. stupeň 2 
30. Burza nápadů učitelů chemie 8 

31. Účetnictví PO v roce 2017 5 
32. Jednodenní konference zaměřená na metodiku výuky jazyků… 8 
33. Nová podoba PSP a nové objevy ve světě elementárních části 6 
34. Teachingenglish: Upperpromary - IV. angličtina pro 2. stupeň 6 
35. Metodická konference environmentální výchovy 8 
36. Metodická konference environmentální výchovy 8 
37. Práce se třídou s dětmi se SVP 5 
38. Budování pozitivního vztahu k matematice 4 
39. Budování pozitivního vztahu k matematice 4 
40. Setkání metodiků prevence 4  
41. Školský zákon - změny a úpravy 5 
42. Asertivita, profesionální komunikace a zvládání konfliktů 16 
43. Studium pedagogiky pro asistenty pedagoga 84 
44. Mluvíme, mluvíme a nějak to nefunguje 5 
45. Pracovní skupina Kyjovského Slovácka 12 
46. Setkání ředitelů – právní změny 3 

47. Studium pro metodiky prevence 136 



Slavnostní zahájení školního roku 

Při slavnostním zahájení školního roku 1. září 2016 na školním hřišti přivítala ředitelka školy nové 

prvňáčky a jejich rodiče, všechny další žáky a pracovníky školy. Popřát vše nejlepší přišli také hosté 

– starosta obce a faráři obou církví. 

 

 

EXPO-DYŇO 2016 

V pátek 23. září před Obecním úřadem v Hovoranech byla zahájena tradiční výstava výrobků z dýní. 

Tak jako každý rok jsme ocenili všechny originální nápady. 

 
 

 

Návštěva Radka Jušky – reprezentanta ČR ve skoku dalekém 

Ve čtvrtek 29. září navštívil naši školu reprezentant ve skoku dalekém, vicemistr Evropy, 

olympionik Radek Juška. 

V zaplněné hudebně na něho čekali žáci prvního stupně. Žáci si mohli prohlédnout Radkovy 

úspěchy v podobě medailí.  Radek ochotně odpovídal na dotazy, vzpomínal na své sportovní 

začátky, připomněl, proč jsou pohyb a sportovní aktivy důležité, co vše mu sportování přineslo, do 

kterých koutů světa se dostal. 

Návštěva pokračovala na školním hřišti besedou se žáky druhého stupně. Po krátké rozcvičce se 

všichni pod Radkovým dohledem odebrali k doskočišti. Tam žáci předvedli své nejlepší výkony ve 

skoku dalekém do úplně nového písku. Nakonec jsme se všichni dočkali i několika vydařených 

pokusů od Radka. Následovala autogramiáda a společné focení. 

 



 

 

Dopravní výchova 3. a 4. třída 

Ve středu 5. října žáci 3. a 4. třídy odjeli do Šardic na dopravní hřiště. Absolvovali zde dvě hodiny 

dopravní výuky. Její součástí je vždy teorie. Zopakovali si základní dopravní značky, vysvětlili 

pravidla silničního provozu. Pak následovala praktická část výuky. Děti měly možnost řešit dopravní 

situace a zároveň vyzkoušet jízdu zručnosti, která byla pro ně velmi zajímavá. Žáci byli spokojeni, 

se stejným pocitem odjížděli zpět do školy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exkurze ve firmě Lisi pro žáky 9. ročníku 

V úterý 20. září navštívili žáci 9. ročníku firmu Lisi Čejč. Pracovníci firmy, která je součástí 

mezinárodní korporace, seznámili žáky s historií firmy, výrobou a hlavně pracovním uplatněním v 

technických oborech. V další části následovala prohlídka firmy, kdy žáci viděli, jak reálně probíhá 

výroba, jaké jsou pracovní podmínky a jednotlivé pracovní pozice. Prohlídka firmy byla pro žáky 

zajímavá z hlediska volby povolání a studia na střední škole. 

Dějepisná exkurze - Slovanské hradiště Mikulčice - 7. října 

Žáci 7. ročníku měli i v chladném podzimním dnu na Slovanském hradišti v Mikulčicích připravený 

bohatý zážitkový program. Nejprve se mohli rozhlédnout po bývalém velkomoravském hradišti z 

nově postavené rozhledny, na níž jsou umístěny skleněné tabule s vyobrazením původních staveb z 

9. století. Dále si za poutavého výkladu pana průvodce Jaroslava Stöhra prohlédli expozici nad 

základy druhého velkomoravského kostela v Pavilonu II. Potom je čekalo krátké seznámení s prací 

archeologů, zasvěceně k žákům mluvil archeolog Lumír Poláček. Děti si také mohly v jednotlivých 

dílničkách vyzkoušet např. rozdělání ohně pomocí pazourku a křesadla, mohly se pokusit napsat 

několik písmen hlaholicí, pokoušely se o raně středověkou výšivku, zkoušely na zrnotěrce „umlít“ 

obilí, ze střepů se pokoušely složit nádobu nebo si mohly zahrát archeologické pexeso. Úžasná pro 

ně byla i svačinka, kdy si nad ohněm, u něhož se zároveň i ohřály, opékaly špekáčky. O poslední 



zajímavou část programu se postarala společnost Zayferus. Nejprve nám její členové představili 

různé druhy dravců, z nichž mnozí se předvedli i za letu a při ukázce svých loveckých schopností. 

Při soutěži mezi všemi zúčastněnými školami vybojovali pěkné ceny naši žáci Vojta Kučera a 

Michal Vykydal. 

 
 

 

 

 

 

 

Vystoupení pěveckého sboru - Koncert pro Narnii 

V sobotu 8. října 2016 školní pěvecký sbor vystoupil na benefičním koncertu pořádaném pro Domov 

Narnie v Morkůvkách. Domov Narnie se věnuje dětem s těžkým mentálním a kombinovaným 

postižením a autismem. Hlavním hostem koncertu byl známý písničkář Slávek Janoušek. Děti si 

užívaly potlesk zcela zaplněné sokolovny a hlavně při společných písních se Slávkem Janouškem 

byla atmosféra na pódiu elektrizující.  

Veletrh vzdělávání 

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. 

 

Divadlo Matýsek - Tajemství staré skříně 

Ve čtvrtek 13. října 2016 přijelo zahrát divadlo Matýsek prvňáčkům a dětem z MŠ představení 

„Tajemství staré skříně“. Představení pojali herci jako klauniádu s hudebním doprovodem, díky 

němuž se představení obešlo téměř beze slov. Hlavní postavou příběhu je Alfons, jehož nejcennější 

věcí je dálkový ovladač na televizi. Když jednoho dne vyleze z televize drak Vysavák, Alfons 

dostane strach a právě v tuto chvíli se otvírá jeho stará skříň plná nových zážitků, které vysedáváním 

u televize zažít nelze…. 

 

Výukový program - Do lesa s lesníkem 

Ve  čtvrtek 13. 10. se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili  výukového programu " Do lesa s lesníkem". Akce 

se konala na pomezí hovoranského a šardického lesa. Děti získaly jak teoretické, tak praktické 

znalosti v přírodovědné oblasti. Vyzkoušely si, jak se sází stromky, pracovaly s motykou. Všichni 

měli možnost vyznačit stromy k probírce a dozvědět se, proč se dělají. Žáci si povídali s lektory, jak 

se les "vychovává". Zjistili, proč stromy měřit a jakým způsobem a sami pak měření provedli. 

Informovali se, kdo v lese pracuje a jaká technika se používá při těžbě dřeva. Mohli si pohladit koně 

a vidět, jak tahá dřevo z lesa. Na jednom ze stanovišť si zopakovali přírodovědné znalosti, které se 

týkaly druhů lesa, poznávaní stromů podle listů, plodů, poznávání zvěře podle stop, srsti. Akce byla 



úžasná a dětem se moc líbila. V jejím závěru byly odměněny koláčky. Všichni odjížděli domů s 

krásným pocitem nově nabytých zážitků a zkušeností. 

 
 

Exkurze pro 5. a 6. ročník – Pavilon Anthropos a Hvězdárna a planetárium v Brně 

V úterý 18. října navštívili páťáci a šesťáci Pavilon Anthropos v Brně. Za výkladu průvodce se 

seznámili s jednotlivými vývojovými druhy člověka, s pravěkým způsobem života, prohlédli si 

několik dioramat a model mamuta s mládětem. Obdivovat mohli i kopie pravěkých maleb nebo 

sošku Věstonické venuše. Do ruky také dostali nejstarší nástroj na světě - pěstní klín.   

Poté autobusem přejeli na Kraví horu, kde si před hvězdárnou prakticky vyzkoušeli nově 

instalovanou vědeckou stezku s deseti interaktivními exponáty. Tato stezka se žákům velmi líbila, a i 

když nebylo úplně příznivé počasí, tak si všechny prvky vyzkoušeli. V digitáriu planetária se za 

výkladu průvodce dověděli, proč se střídají roční období, jaké jsou fáze Měsíce a poté zhlédli 

program Země v pohybu. 

 
 

Přisedni si aneb Život s hendikepem 

V pondělí 7. listopadu naši školu přijela navštívit bývalá 

žačka Ladislava Blažková. Pro žáky si připravila besedu o 

své cestě do Tanzanie. Laďka se svými přáteli připravila 

projekt s názvem „Traktory pro Afriku“ a osobně jela do 

Afriky traktory předat. Protože je Laďka hendikepovaná, 

nebyla pro ni cesta úplně jednoduchá. Žáci si prohlédli 



prezentaci se spoustou fotografií z Afriky a dozvěděli se hodně zajímavostí o běžném životě 

v Tanzanii. Na závěr besedy se mohli žáci ptát na to, co je o Tanzanii zajímalo. 

 

Mikulášská nadílka 

V pondělí 5. prosince navštívila naši školu Mikulášská družina. 

 

DEN NARUBY 

V pátek 25. listopadu opět po roce proběhl 

na naší škole celoškolní projekt „DEN 

NARUBY“. A proč den naruby? 

Nevyučovali totiž učitelé, ale na učitele si 

zahráli žáci 9. ročníku. Ve dvojicích (a 

jedné trojici) odučili jednu, popřípadě dvě 

vyučovací hodiny. Jedna žákyně zaskočila 

i za svou nemocnou spolužačku a odučila 

dokonce tři hodiny. Všichni deváťáci se 

snažili a pro většinu to byla určitě cenná 

zkušenost. 

 

 

 

Divadélko pro školy z Hradce Králové – 2. stupeň 

Ve čtvrtek 8. prosince do naší školy opět zavítalo 

Divadélko pro školy z Hradce Králové. Žáci 2. stupně 

zhlédli představení s názvem Divadelní cestopis aneb 

Evropou od renesance po realismus. Všichni jsme se 

báječně pobavili u ukázek od Williama Shakespeara, 

Moliera, Carla Goldoniho i bratrů Mrštíkových. Všechny 

ukázky byly velmi zábavné a vtipné a podle reakcí žáků 

bylo poznat, že se jim divadelní představení velmi líbilo. 

 

 



Divadélko pro školy z Hradce Králové - 1. stupeň 

Ve čtvrtek 8. prosince navštívilo naši školu Divadélko pro školy z Hradce Králové. Dětem 

z mateřské školy a žákům 1. stupně zahráli herci zábavné představení Nová dobrodružství veverky 

Zrzečky. Děti byly vtaženy do příběhu, hercům napovídaly a dotvářely děj příběhu. Závěrečná část 

představení děti zábavnou formou poučila, jak se správně chovat v lese. 

 

Hodiny angličtiny s rodilým mluvčím 

V úterý 13. a ve čtvrtek 15. prosince navštívil naši školu rodilý mluvčí z jazykové školy. Caesar 

pochází z Ameriky a žáky 6. – 9. ročníku seznámil s tradičními i méně známými svátky a zvyky 

v anglicky mluvících zemích. Žáci poté srovnávali průběh oslav vybraných svátků u nás a 

v anglofonních zemích. Měli také možnost zeptat se na vše, co je o životě v Americe zajímalo.  

Hodinu s rodilými mluvčími si zopakovali ještě jednou v červnu. 

 

 
 

Rozsvícení vánočního stromu 

Školní pěvecký sbor vystoupil se svými sólisty na akci kulturní komise OÚ, na které se rozzářil 

obecní vánoční strom. 

 

Vánoční koncert 

Svým koncertem zpříjemnili předvánoční čas žáci ze školního pěveckého sboru všem, kteří přišli v 

pátek 16. prosince do školy. Na výstavě žákovských prací obdivovali spoustu krásných vánočních 

výrobků a výkresů. 

 

Lyžařský výcvik 

Lyžařský a snowboardový kurz proběhl od 16. ledna do 20. ledna 2016 na Červenohorském sedle 

v Jeseníkách. Na místo jsme se dopravili autobusem. Ubytování a strava byly zajištěny v hotelu 

Červenohorské sedlo přímo u sjezdových tratí. Kurzu se zúčastnilo 20 žáků 7. ročníku a 3 žáci 

dalších ročníků. Vzhledem k malému počtu přihlášených jsme se spojili s pořádáním kurzu se ZŠ 

Šardice. Zdá se, že si všichni spolupráci pochvalovali. 

Počasí bylo první tři dny opravdu horské – sněžení, mrazivo a větrno, teploty se pohybovaly kolem -

10°C. Ve čtvrtek a pátek se počasí radikálně změnilo na slunečno s teplotami kolem -5°C. Využívali 

jsme sjezdových tratí místního skiareálu, vybavených lyžařským vlekem typu POMA, kotva, 

sedačkovou lanovkou i umělým zasněžováním. Výška sněhu byla cca 60 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 hotelový bazén. Každý den večer byla pro žáky připravena 

přednáška. Navštívili jsme dům Horské služby, kde se žáci seznámili s technikou i nebezpečími, 

které hrozí při pobytu na horách. 

Poslední den jsme uspořádali závod ve slalomu, jehož se zúčastnili téměř všichni žáci. Celý kurz lze 

zhodnotit jako úspěšný. 

 



 

 

Představení skupiny historického šermu Pernštejni - Renesanční vojenství 

Ve čtvrtek 9. února k nám do školy zavítali členové skupiny historického šermu Pernštejni 

z Pardubic, aby žáky 5. - 9. ročníku seznámili s vojenstvím v období renesance. Vystoupení 

probíhalo formou dialogu mezi šlechticem a vojenským velitelem. Žáci se seznámili s výstrojí a 

výzbrojí válečníků 16. století, se způsobem boje na počátku novověku i s renesanční módou a 

způsobem života. Do jednotlivých scének byli zapojeni i naši žáci, aktivními „bojovníky“ se stali 

především žáci 5. a 6. ročníku.    

 

Předškoláci v 1. třídě 
V pátek 24. února 2017 navštívili 1. třídu letošní předškoláci.  

Seznámili se se školním prostředím a s pomocí svých starších kamarádů z 1. třídy plnili několik 

úkolů, za které byli odměněni kapříky. S sebou si odnesli medaili žížaly Rozárky, plnou nalovených 

kapříků a také obrázek od svého kamaráda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úřad práce a Muzeum naftového dobývání a geologie  

27. 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. 

 

Plavání 

I v letošním školním roce probíhal v Ratíškovicích plavecký výcvik, tentokráte od ledna do března. 

Výcviku se účastnili žáci 2. a 3. třídy. Děti základní plavecké dovednosti buď získávaly nebo je  

rozšířily. Druháci po celou dobu výcviku získávali za splněné výkony obrázky, které si lepili během 

kurzu na svůj pracovní list, třeťáci měli možnost za své výkony získat Mokré vysvědčení a vítězové 

závodů obdrželi medaile. 

Poslední hodina patří vždy i volné zábavě, na kterou se žáci moc těší. 

 

 

 



Zápis do 1. třídy 

V úterý 4. dubna přišli budoucí prvňáčci s rodiči k zápisu do 1. třídy. Děti řešily drobné úkoly 

a každý  si odnesl na památku drobné dárečky. 

 

Exkurze do Kovosteelu 

Ve čtvrtek  21. dubna jeli žáci 1. až 4. třídy na exkurzi do Kovosteelu. V rámci oslav Dne Země zde 

byl připraven program. Děti si mohly projít „Farmářskou stezku“ nebo plnit úkoly na 

„Ekoolympiádě“, jako např. skládání puzzle, stavění z kostek, závody v třídění odpadu s barevnými 

míčky. Další sportovní aktivity byly jízda na koloběžce, prolézání bludištěm, skákání panáka. V 

areálu bylo malé ekozoo, stánky s občerstvením, různé atrakce jako třeba skákací hrad a přírodní 

skluzavka. Nejvíce se dětem líbila pirátská loď, výstup po schodech v majáku, prohlídka letadla a 

starodávného vlaku.Všichni odjížděli domů plni zážitků.  

 

 
 

Den Země v Ekocentru Trkmanka 

V úterý 25. dubna žáci 5. – 9. ročníku oslavili Den Země v Ekocentru Trkmanka ve Velkých 

Pavlovicích. Lektoři Ekocentra si pro žáky připravili velmi pěkný zábavný program. Žáci ve 

smíšených skupinkách plnili zajímavé úkoly, např. poznávali podle hlasové nahrávky názvy ptáků, 

doplňovali kvízy, překonávali různé překážky, vyzkoušeli si svoji paměť, smysly, koordinaci a 

vzájemnou spolupráci ve skupině. Úkoly byly nejen poučné, ale i vtipné a hravé. V závěru programu 

byli vyhlášeni vítězové. Z dnešního hravého dopoledne si všichni žáci odnesli sladkou odměnu a 

mnoho pěkných zážitků.  

 



 
 

Den otevřených dveří 

V neděli 14. května se otevřely dveře naší školy pro všechny návštěvníky, kteří si přišli nejen 

prohlédnout, co je ve škole pěkného a nového, ale také si vybrat z nabídky tvořivých dílen. 

A k dívání i poslouchání toho bylo opravdu hodně.  

Slavnostní zahájení celé akce bylo v hudebně školy. V krátkém programu vystoupil školní pěvecký 

sbor se svými sólisty. Téměř všechny písničky spojovalo téma maminky a radostného života dětí. 

I básničky byly věnovány maminkám, protože druhou květnovou neděli slavíme Den matek. 

Při odchodu z hudebny každá maminka či babička dostala krásný dáreček - srdíčko z keramiky. 

Ve výstavní místnosti i na chodbách byly nejen práce žáků a výrobky keramického kroužku, ale také 

fotodokumentace ze školních akcí. Kdo neviděl slavnostní předtančení žáků na 

23. společenském plese, mohl se podívat na záznam vystoupení.  

Z tvořivých dílen si rodiče i děti odnášeli vlastnoručně vyrobené další dárky nejen pro maminky, ale 

i sobě pro radost – srdíčka z marcipánu, sovičky, papírové kytičky a okýnka s básničkami, tulipány, 

lekníny, ale také si vyzkoušeli zdobení perníčků a pletení z papíru. V průběhu odpoledne zahráli žáci 

5. třídy na chodbě před sborovnou na flétny.  

 



 

 
 

 

Kino Panorama 

V pondělí 15. května navštívili žáci 1. - 4. třídy kino Panorama v Kyjově. Přišli se podívat na 

filmovou pohádku Lichožrouti. Byla o malých tvorech, kteří žijí s námi lidmi a mohou za to, že 

lidstvu z každého páru ponožek vždy zůstane jen jedna – lichá. Představení se dětem líbilo a 

odjížděly domů spokojené. 

 

Výlet 3. třída 

Na výlet jsme jeli ve čtvrtek 18. května do Brna. V brněnském zábavném vědeckém parku Vida 

mohli žáci objevovat, bavit se a zároveň se učit hrou. „Pobízela“ je k činnosti vtipná interaktivní 

podlaha. Děti viděly vodní říši, mravenčí farmu a spoustu pokusů. Všichni vyzkoušeli např. 

moderování počasí, zhlédli 3 D kino, někteří provedli resuscitaci na figuríně člověka, prohlédli si 

lidské vynálezy, testovali větrnou bouři. Dozvěděli se, jak vzniká mlha a duha. Nadšeni byli z 

představení, které hravou a vtipnou formou předvedl „vědec“ Tesla. Dětem vysvětlil, jak vzniká 

blesk a hrom. Pokusu se děti přímo účastnily. Čtyři hodiny utekly jako voda a odjížděli jsme domů 

plni zážitků.  

 

Školní výlet 8. B a 9. třídy - Praha 

Žáci 8. B a 9. třídy vyrazili vlakem společnosti RegioJet na dvoudenní poznávací výlet do Prahy. 

Prvním zajímavým zážitkem byla lanovka na Petřín. Zde mohli žáci navštívit Zrcadlové bludiště 

nebo zdolat 299 schodů Petřínské rozhledny. Potom se krásnou procházkou kolem pražských 

pamětihodností (Strahovský klášter, Loreta), ale i křivolakými uličkami dostali Jelením příkopem k 

 Pražskému hradu. Zde si prohlédli Chrám sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Starý královský palác 

s Vladislavským sálem a defenestračním oknem a prošli Zlatou uličkou. Z Hradčan sestoupili na 

vltavské nábřeží a kochali se úchvatným pohledem na Karlův most. Po něm pak přešli na Staré 

Město, kolem orloje došli na Staroměstské náměstí a pokračovali Celetnou ulicí až k Prašné bráně a 

Obecnímu domu. Celá cesta byla doprovázena záživným výkladem průvodce, žáci měli audio 

sluchátka, takže dobře slyšeli výklad i veškeré pokyny při přesunech městskou dopravou. Užili si i 

jízdu metrem. 

Pak už následoval odjezd na ubytování na Strahovských kolejích. Kouzelná pro ně byla večerní 

procházka po Petřínských sadech - zašli si k vyhlášené soše K. H. Máchy a žasli nad nádherně 

osvícenou Petřínskou rozhlednou i nad úchvatnými pohledy na noční Prahu.  

Druhý den ráno po snídani čekala žáky vycházka na Vyšehrad. Opět si užívali pohledů na Prahu, 

navštívili i hřbitov slavných osobností – Slavín. Velmi se jim líbila návštěva Muzea heydrichiády, 

která zahrnovala komentovanou prohlídku kostela sv. Bartoloměje i krypty, v níž se ukrývali 

parašutisté. Kolem Národního divadle se dostali na Václavské náměstí, kde si prohlédli jezdeckou 

sochu sv. Václava. Taky prohlídka Prahy skončila a vlakem se vraceli zpět do Hodonína. 



 

 
 

 

Divadlo Čejč 

Tak jako předešlé roky i letos se žáci 1. - 3. tř. vydali pěší procházkou do Čejče. V místní Sokolovně 

zhlédli divadelní představení  - pohádku o princezně, která vysvobodila z pekla sedláckého synka 

Honzu. Malé diváky nejvíce zaujal čertí tanec a samotný Lucifer. Smáli se i hospodskému a jeho 

hubaté manželce. Dětem se pohádka moc líbila.  

 

Dějepisná soutěž Rytíři dějin 

Žáci 7. a 8. třídy se zúčastnili zábavné vzdělávací soutěže, která byla letos zaměřena na 

přemyslovské a lucemburské období, na středověk a období gotiky a na dějiny kláštera Rosa coeli 

v Dolních Kounicích. Soutěž měla dvě kola, první kolo proběhlo elektronicky. Zúčastnilo se jí 88 

družstev ze škol z celého Jihomoravského kraje.  

Náš tým „Tygřice“ ve složení Markéta Šťastná (7. tř.), Anna Havelková (8. B) a Michaela Knotková 

(8. B) se umístil spolu s družstvem z Gymnázia a obchodní akademie v Bučovicích na 1.-2. místě. 

Naše holky tak postoupily do finálového kola, které se konalo 22. května v klášteře Rosa coeli. 

Splnily také podmínku soutěže - přijely ve vlastnoručně vyrobeném středověkém kostýmu. Zde 

musely prokázat znalosti z dějin kláštera, kultury a obyčejů středověku, odpovídaly na otázky ze 

života Karla IV., skládaly puzzle a ochutnávaly potraviny, které se ve středověku jedly. Za třetí 

místo získaly společenskou hru a volné rodinné vstupenky na prohlídku kláštera. Odměny za 

prokázané znalosti získali i fanoušci, kteří jeli do Dolních Kounic svůj tým podpořit, a ti, kteří na 

soutěž přijeli v historickém kostýmu. Úchvatné prostředí kláštera a krásné počasí přispěly k úžasné 

atmosféře, soutěžící i fanoušci si „Rytíře dějin“ skvěle užili. 

 

 
 

Školní výlet 8. A a 7. třídy - Olomouc 

Náš výlet jsme naplánovali na 23. 5. 2017 a cílem bylo město Olomouc. Autobusem jsme v 9 hodin 

dorazili do Pevnosti poznání. V útrobách této starobylé pevnosti připravila Palackého univerzita 

Olomouc vědecké muzeum s pokusy, vizualizacemi, interaktivními modely, hlavolamy a dalšími 



zajímavými předměty, které nám prakticky přiblížily mnoho znalostí a vědomostí, které jsme získali 

ve školních předmětech jako fyzika, zeměpis, přírodopis, chemie apod. 

Z Pevnosti poznání jsme se přesunuli na nedaleké minigolfové hřiště. Zde, rozděleni do dvojic, jsme 

soutěžili na dvou mistrovských hřištích o co nejmenší skóre po zdolání všech jamek. Nejlepší z nás 

obdrželi sladkosti a medaile. 

V nedalekém nákupním centru Šantovka jsme poté měli krátký rozchod, který jsme využili k obědu 

nebo odpočinku.  

Následovala prohlídka historického centra města. Viděli jsme dvě hlavní olomoucká náměstí a na 

nich několik fontán, morový sloup, sloup Nejsvětější Trojice, který je zapsán na seznamu UNESCO, 

orloj a katedrálu sv. Václava (Václavské náměstí).  

Na závěr našeho výletu jsme si zahráli akční hru Laser Game. Ta se nám velmi líbila. Zážitky ze hry 

jsme pak dlouho společně rozebírali.  

A to už nás čekal návrat domů. Z radostné nálady a zpěvu v autobuse lze odvodit, že výlet byl 

úspěšný a my si tak částečně odpočinuli před důležitým závěrečným finále celého školního roku. 

 

Vzdělávací programy ve vědeckotechnickém parku VIDA Brno 

Žáci 7., 8. a 9. ročníku navštívili vědeckotechnický park VIDA Brno. Všichni zde absolvovali dva 

výukové programy a poté si mohli sami projít všechny interaktivní exponáty. Osmáci a deváťáci si 

v programu Barevná chemie vyzkoušeli míchání činidel s látkami, které tvoří různé barevné 

kombinace, pokus zvaný Zlatý déšť, viděli reakci sodíku s vodou. Každý si domů odnesl malý 

vlastnoručně vyrobený dárek, který měnil barvy. V programu Mladý detektiv se seznámili se 

základními kriminalistickými metodami. Cílem bylo vyřešit případ vraždy mladé vychovatelky 

Megan a najít pachatele. Sami v týmu vedli výslech s podezřelými, vyzkoušeli si, jak se snímají 

otisky prstů a jak se pracuje s některými dalšími kriminalistické expertizy. Žáci 7. ročníku 

v programu Vynálezci stavěli funkční stroje z připravených pomůcek. Museli předvést pohyb 

kuličky dráhou stroje a okomentovat pomocí Newtonových pohybových zákonů. V dalším programu 

Světlo se seznámili s různými druhy luminiscence a prakticky si vyzkoušeli některé projevy světla 

v různých prostředích. 

 

Školní výlet 6. třída - Ostrava 

V pátek 26. května jsme jeli na školní výlet vlakem do Ostravy. Prvním poznávacím místem 

v Ostravě byla expozice Malý svět techniky ve Vítkovicích, kde jsme se dozvěděli spoustu 

zajímavých věcí o vítkovických železárnách, vyzkoušeli jsme si různé interaktivní modely. Pěšky 

jsme přešli do Miniuni, kde jsme si prohlédli makety světových staveb, zahráli bojovou hru 

dobývání hradu. Dalším místem byla prohlídka ostravského hradu a historického centra města. Paní 

průvodkyně nám ukázala historické památky a seznámila nás s historií města. Na závěr výletu jsme 

se v nákupním centru Karolína občerstvili a nakoupili suvenýry. Spokojení, unavení a plní dojmů a 

zážitků jsme se vrátili vlakem domů.  

 

 
 

 

Školní výlet 2. třída – Selský domek v Kněždubu 

Úterní dopoledne 30. 5. strávily děti 1. a 2. třídy na výletě v Kněždubu. V selském domku byl pro 

druháky připraven program „Jak žili naše babičky a dědečkové“. Dověděli se a vyzkoušeli, jakou 



práci zastával hospodář, jakou hospodyně a jak doma pomáhaly děti. Prvňáčci si v programu 

„Kuřátko a obilí“ zkusili setí, kosení, mlácení a čištění obilí. Všichni si mohli pohrát 

s hospodářskými zvířaty, vyřádit se v bludišti ze sena a při hrách na dvorku. V atmosféře starých 

časů naplněných vůní dřeva, sena a zvířat jako by se nám život zpomalil. Výlet jsme si moc užili. 

 

 
 

 

Divadlo Radost – 2. stupeň 

Letos dostali žáci  ke svému svátku – Mezinárodnímu dni dětí - dárek v podobě divadelního 

představení „Bylo nás pět“ v brněnském divadle Radost. Adaptace kouzelné knihy Karla Poláčka 

byla velmi zdařilá, publikum si při sledování příhod Péti Bajzy a jeho kamárádů výborně bavilo  

a na závěr ocenilo herce dlouhotrvajícím potleskem. 

 

Školní výlet 4. a 5. třída 

Poslední květnový den se vydali žáci 4. a 5. třídy na „divoký západ“, totiž do westernového 

městečka Šiklův mlýn. Strávili den ve společnosti kovbojů a indiánů, vyzkoušeli si různé atrakce 

(střelba z luku, jízda vláčkem), zasoutěžili si a zhlédli westernovou show. Počasí nám přálo, výlet si 

děti užily a domů se vrátily plny dojmů a se spoustou suvenýrů.  

 

Návštěva knihovny – 1. třída 

V pondělí 5. 6. 2017 se uskutečnila návštěva žáků 1. třídy v obecní knihovně. Po milém přivítáním 

nás paní knihovnice seznámila s prostředím knihovny a zvláště upozornila děvčata a chlapce na 

knihy určené pro žáky 1. třídy. Hlavní událostí návštěvy bylo slavnostní pasování prvňáčků na 

čtenáře. To však nebylo jen tak. Každý z dětí musel předvést prostřednictvím knihy „ABECEDA“, 

jak už umí číst. Všichni žáci se tohoto úkolu zhostili se ctí, a proto mohla paní knihovnice přejít 

k slavnostnímu aktu pasování mečem a podepsání slibu. Celý slavnostní akt byl zakončen 

předáváním čestných průkazek „Už jsem čtenář“. Následné seznámení s knihami, které jsou určeny 

pro první čtení, vyústilo ve volnou prohlídku knih,  které děti velmi zaujaly. „Desatero malého 

čtenáře“ a „Čtenářský pas“ na závěr byly pozvánkou k samostatné návštěvě knihovny.  

 

Návštěva knihovny 2. třída 

V úterý 20. 6. zavítali žáci 2. třídy do 

knihovny, kterou většina z nich již 

pravidelně navštěvuje. Paní knihovnice jim 

ukázala knihy vhodné pro druháky a 

vysvětlila, jak se mohou do knihovny 

přihlásit. Děti vyhledávaly knihy podle 

příjmení autora, orientovaly se podle 

abecedy a četly si v knihách, které je 

zaujaly.  

 

 



Návštěva knihovny – 5. třída 

Ve středu 21. 6. navštívili páťáci knihovnu, kde je paní knihovnice seznámila se strukturou  

a řádem knihovny a doporučila jim zajímavé knihy. Poté se děti začetly do knihy dle vlastního 

výběru a v závěru si pak o tom, co si stihly přečíst, popovídaly.  

 

Sportovní den 2. stupně 

Ve středu 28. června se uskutečnil sportovní den, na kterém jsme přivítali sportovce ze Základní 

školy Čejkovice. Soutěžilo se v tradičních atletických disciplínách – běh na 60 m, na 300 m, skok 

daleký a štafeta 4 x 150 m. Dívky si zahrály vybíjenou a chlapci zápolili v kopané. Horké slunečné 

dopoledne skončilo vyhlášením nejlepších sportovců, kteří získali medaile a diplomy. 

 
 

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. 

 

Slavnostní zakončení školního roku 

Na slavnostním ukončení školního roku v hudebně jsme ocenili nejúspěšnější žáky, kteří školu 

reprezentovali v soutěžích a olympiádách a rozloučili se s vycházejícími žáky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z činnosti školní družiny  

 

I. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

Ve školním roce  2016/2017 navštěvovalo I. oddělení školní družiny 26 dětí 1. a 2. ročníku. Činnost 

školní družiny byla zaměřena tak, aby vhodně a efektivně působila na žáky. Práce byla zaměřena na 

rozvoj osobnosti a talentu každého žáka. Propojovala jednotlivé výchovné a vzdělávací činitele. 

Činnost byla vedena tak, aby vedla ke spolupráci mezi dětmi a vzájemnému respektu. 

Zájmová činnost probíhala formou vzdělávacích a spontánních činností, her, individuální práce a 

relaxace. 

V průběhu školního roku se ve školní družině uskutečnily celoroční projekty Planeta Země a  

V lese. Dále projekty Indiáni, Život na vesnici dříve, Chování na silnici, Třídíme odpad. Společně 

jsme také přečetli několik knih různých žánrů. Např. Anička a její kamarádky, Posílám ti pohádku, 

Broučci, Zimní příběhy, Jak čert hledal díru do pekla aj. 

Děti měly k dispozici počítač s výukovými programy. Při práci byly využity jak prostory školní 

družiny, tak hřiště a tělocvična. 

 

II. ODDĚLENÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY 

II. oddělení školní družiny navštěvovalo 27 žáků z. 2. až 5. třídy. Z toho bylo 11 chlapců a 16 

děvčat. V pololetí se odhlásila jedna žákyně. V průběhu školního roku jsme pracovali podle ročního 

plánu školní družiny, který je rozčleněn do deseti tematických bloků. V rámci každého bloku byly 

dětem nabízeny činnosti rekreační (relaxační), společensko-vědní, pracovně-technické, výtvarné, 

hudební, literární, sportovní i přírodovědné. Dále jsme pracovali na přípravě do vyučování pomocí 

didaktických her, opakování probíraného učiva hravou formou, pracovních listů, poznávaček apod.  

Zaměření jednotlivých činností bylo v souladu se ŠVP ZV a ŠVP pro školní družinu. V rámci 

školního roku jsme se zapojili do sbírání víček pro Petříka, třídili jsme odpad, provedli jsme 

celoroční soutěž „Nejlepší křížovkář“, do které se mohly zapojit všechny děti a zároveň mohly i 

vytvořit svoji vlastní křížovku. V průběhu roku jsme měli několik větších „projektů“, zejména 

výtvarných, při kterých se zapojily všechny děti a vznikla tak větší výtvarná díla.  

Rozvíjeli jsme hrubou motoriku pravidelnými návštěvami školní tělocvičny, čtenářskou gramotnost 

návštěvami čtenářské dílny a informačně-technickou zdatnost návštěvami počítačové učebny.  

Žáci navštěvující školní družinu byli vedeni k dobrému společenskému chování, samostatnosti, 

k pozitivnímu sociálnímu a emocionálnímu chování a jednání, což se podepsalo na stmelení 

kolektivu, i přesto, že je věkově smíšený. Při práci byly využívány prvky individuální, skupinové i 

párové výuky. 

 

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 

a prodejem žlutých kytiček jsme se přihlásili do veřejné sbírky Ligy proti rakovině.  

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

 

 

Den proti rakovině 

Naše škola se ve středu 10. května 2017 zapojila do 

veřejné sbírky ve prospěch  Ligy proti rakovině.  

Prodejem kytiček a dobrovolnými příspěvky bylo 

vybráno 5.460,-- Kč. 

Zájem o kytičky předčil naše očekávání, proto se těm, 

na které se kytička nedostala, omlouváme a velmi 

děkujeme všem, kteří přispěli na dobrou věc. 

 

 

 



 

Návštěva Petříka ve 3. třídě 

V úterý 6. 6. 2017 třetí třídu navštívil Petr Holinka, pro kterého jsme sbírali plastová víčka. Děti mu 

ukázaly, co se během školního roku naučily. Petřík se naopak rozpovídal o tom, co ho baví, čím 

bude. Během rozhovoru mu děti vyrobily řadu skládaček, které mu udělaly ohromnou radost. Dětem 

se líbilo, že za sběr víček jim Petřík napsal do deníčku velkou jedničku a přidal k ní obrázkové  

razítko. 

 

Zapojení školy do projektů, které zajišťují jiné instituce nebo organizace 

- Projekt Ovoce do škol 

- Projekt Školní mléko 

- Poskytování bezplatné stravy dětem ohrožených chudobou 

- Projekt „Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu“ 

 

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 

Pro širokou veřejnost jsme uspořádali Vánoční koncert s výstavou, Společenský ples a Den 

otevřených dveří. 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 2016-2017 byla na naší škole provedena inspekce ve dnech 17. 1. – 20. 1. 2017. 

 

Předmětem inspekční činnosti bylo: 

- hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytované základní školou, 

mateřskou školou a školní družinou 

- zjišťování a hodnocení naplnění školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními 

předpisy a rámcovým vzdělávacím programem 

 

Závěry: 

Hodnocení vývoje 

- rekonstrukce školní zahrady přispěla k rozvoji přírodovědné gramotnosti a pohybových 

dovedností dětí 

- došlo ke zkvalitnění materiálních podmínek pro vzdělávání 

- zefektivnila se poradenská činnost školy práce s žáky se SVP 

- zintenzivnilo se další vzdělávání pedagogických pracovníků 

- zápisem dalšího oddělení školní družiny do školského rejstříku byl pokryt požadavek 

zákonných zástupců 

 

Silné stránky 

- jasně stanovená reálná koncepce a strategie rozvoje školy s otevřeným přístupem k současné 

společenské poptávce přispívá kvalitě vzdělávání 

- stále se zlepšující materiální podmínky pomáhají zvyšovat kvalitu průběhu a výsledků 

vzdělávání 

- vedoucí pracovníci se aktivně profesně rozvíjí, což prospívá kvalitě PV, ZV a zájmového 

vzdělávání 

- vstřícná a vřelá komunikace pedagogů mezi sebou a s dětmi a žáky má pozitivní vliv na 

pracovní atmosféru a správnou tvorbu hodnotového systému dětí a žáků 



- široké partnerství, spolupráce s mnoha subjekty, zaměření na kvalitní a cílenou spolupráci 

školy se zákonnými zástupci, zřizovatelem, školskou radou a místními organizacemi v obci 

výrazně obohacuje vzdělávací nabídku a posiluje občanskou a kulturní sounáležitost dětí a 

žáků s místem, kde žijí 

- kvalitní řídící činnost, pracovní nasazení a profesionalita všech učitelů, jejich aktivní přístup 

k vlastnímu vzdělávání přispívají ke zvyšování kvality průběhu a výsledků vzdělávání 

- pestrost metod a forem pedagogické práce, zapojení školy do projektů podporuje příznivě 

rozvoj osobnosti každého žáka školy 

- otevřenost školy, její rovný přístup ke vzdělávání a velmi dobrá výchovná a poradenská 

činnost výrazně přispívá k lepší kvalitě integrace a inkluze ve vzdělávání 

 

Slabé stránky 

- přijetím nekvalifikované pedagogické pracovnice k přímé práci asistentky pedagoga došlo 

k odstranitelnému pochybení, ale nedošlo ke snížení kvality průběhu vzdělávání 

 

Příklady inspirativní praxe 

- škola realizuje projekty cíleně zaměřené na zkvalitňování školního klimatu a osobnostního 

rozvoje každého žáka a posilující zdravé vztahy mezi žáky, učiteli a zákonnými zástupci 

 

Doporučení pro zlepšení činnosti školy 

- zajistit, aby asistentka pedagoga splnila všechny předpoklady pro výkon pedagogické 

činnosti 

- zaměřit se na využití záznamů o dětech ve prospěch individualizovaného vzdělávání 

- vést děti a žáky k vzájemnému hodnocení a sebehodnocení 

 

 

j) základní údaje o hospodaření školy 

 

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 

 

Příspěvková organizace hospodařila v kalendářním roce 2016 

- s finančními prostředky ze státního rozpočtu,  

- s finančními prostředky zřizovatele, 

- s vlastními příjmy. 

 

Finanční prostředky ze státního rozpočtu organizaci rozpočtoval Krajský úřad Jihomoravského kraje 

Brno, odbor školství. Tyto prostředky byly poskytnuty na pokrytí výdajů na přímé náklady na 

vzdělávání: prostředky na platy, OPPP, zákonné odvody, FKSP, přímé ONIV – učebnice, učební 

pomůcky, školní potřeby, další vzdělávání pedagogických pracovníků.  

Organizace dále obdržela ze státního rozpočtu neinvestiční dotaci na: 

-  podporu logopedické prevence v předškolním vzdělávání. Dotace je vyčerpána, poskytnuté 

prostředky byly plně využity k danému účelu. 

Finanční prostředky zřizovatele určené na provoz byly organizaci zasílány čtvrtletně na základě 

schváleného rozpočtu na rok 2016. 

 

Vlastní příjmy v roce 2016 tvořily školné v MŠ, ŠD, úroky, dary a příjmy z hospodářské činnosti.  



 

Přehled o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2016 (hlavní činnost) 

 VÝNOSY    
 

v Kč 
P

ří
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ě
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k
y
 a

 d
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Neinvestiční dotace od zřizovatele   2 360 000,00 

Dotace EU - peníze školám 0,00 

Dotace MŠMT a ÚP 13 115 566,87 

v tom 
mzdy 33353 12 765 000,00 

mzdy 33052 318 502,87 

logopedická prev. 30 000,00 

bezpl. strava 2 064,00 

    

    

T
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 Stravné ŠJ 968 216,00 

Školné ŠD   22 200,00 

Školné MŠ 81 356,00 

  

Ostatní    100,00 

  

Zúčtování fondů   272 126,00 

O
s
ta

tn
í 

v
ý
n
o
s
y
 

Úroky 1 102,05 

Jiné ostatní výnosy 4 500,00 

Výnosy celkem 16 825 166,92 

    NÁKLADY 
 

v Kč 

P
ří

s
p
ě
v
k
y
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a
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o
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Provozní náklady celkem   2 344 162,41 

Čerpání dotace EU - peníze školám 0,00 

Prostředky MŠMT 13 115 566,87 

v tom 
mzdy 33353 12 765 000,00 

mzdy 33052 318 502,87 

logoped.prevence 30 000,00 

bezpl. strava 2 064,00 

    

    

  

Potraviny ŠJ 969 346,85 

  

Použití fondů   272 126,00 

Náklady celkem   16 701 202,13 

Výsledek 
hospodaření v Kč     123 964,79 

    



Čerpání provozních prostředků od zřizovatele (v Kč) k 31.12.2016 

       
ROK 2016   ZŠ MŠ ŠJ ŠD 

Celkem za 
organizaci 

Čistící prostředky 501.320 4 489,00 3 164,50 7 227,16   14 880,66 

Opravy a udržování 501.330 17 459,00 11 900,00 656,00   30 015,00 

Čipy       23 236,00   23 236,00 

Kancelářské potřeby 501.340 37 743,60 2 661,00 469,91   40 874,51 

Knihy, časopisy 501.350 10 121,00 253,00 824,00   11 198,00 

Úklidové prostředky 501.360 7 625,40 4 385,70 14 555,06   26 566,16 

Hygienické potřeby  501.370 16 095,00 3 254,00 4 290,19   23 639,19 

Kuchyňské potřeby 501.380     2 918,07   2 918,07 

Výtvarné potřeby 501.390 3 206,00 5 104,00   5 662,00 13 972,00 

 Materiál k PC 501.400 3 285,00 1 661,00     4 946,00 

Pomůcky 501.460 15 944,00 3 701,00     19 645,00 

Mat. na výzdobu 501.461 6 612,00       6 612,00 

Zdravotnický materiál 501.470 1 585,00 3 372,00     4 957,00 

Hračky 501.700         0,00 

Pohonné hmoty 501.800 2 161,00       2 161,00 

Ostatní spotřeba materiálu 501.998 3 813,00       3 813,00 

Voda 502.300 36 833,00 39 537,00 33 124,85   109 494,85 

Plyn - záloha 502.400 402 175,35 43 179,75 39 224,62   484 579,72 

Elektřina  502.500 130 065,40 60 036,10 57 102,70   247 204,20 

Opravy a údržba zařízení 511.300 41 109,90 21 239,00 14 325,39   76 674,29 

Kopírka, tonery 511.310 2 795,00       2 795,00 

Opravy a údržba budovy 511.350 170 818,00 2 632,00 12 378,01   185 828,01 

Revize 511.400 33 910,00 21 290,00 2 446,45   57 646,45 

Cestovné a nutné vedlejší výdaje 512.310,420 15 527,00 530,00 258,97   16 315,97 

Kondolenční výdaje 513.300 1 000,00       1 000,00 

Telefony 518.310 13 680,51 3 400,00 3 081,05   20 161,56 

Poštovné 518.320 1 458,00       1 458,00 

Poplatky bankovní 518.321 12 685,53       12 685,53 

Výukové akce pro žáky 518.350 9 710,00       9 710,00 

Testy žáků 518.330         0,00 

Školení, kurzy 518.410 4 510,00   1 612,10   6 122,10 

Preventivní prohlídky  518.420 550,00   514,50   1 064,50 

Čistírna 518.550 5 937,50 8 823,90 11 297,82   26 059,22 

Ost.služby - odpady 518.600 622,54   622,54   1 245,08 

Ost. služby - licence 518.610 95 720,00   9 028,62   104 748,62 

Ost. služby - programy 518.700 26 933,00   19 332,34   46 265,34 

Poplatky nebankovní 518.998 7 018,00       7 018,00 

Zpracování mezd 518.910 86 103,00       86 103,00 

Poradenství - alis, VIS 518.920 363,00       363,00 

Lyžařský výcvik- cest.+strav. 518.301 4 449,00       4 449,00 

Pronájem bazénu - plavání,doprava 518.300 11 770,00       11 770,00 

Pořízení DDHM 558.700 171 506,00 108892,00 20 154,68 61713,00 362 265,68 

Pořízení DDNM 558.701 6 000,00       6 000,00 

Ostatní pojištění  569.320 20 168,00       20 168,00 

Odpisy majetku 551.310 109 487,72       109 487,72 

Závodní stravování 521.610,524.360,630     50 392,60   50 392,60 

FO - odvody   17 148,65       17 148,65 

Zák. pojistné Kooper. 524.700 19 901,15 5 207,00 2 700,00 696,58 28 504,73 

Všechny provozní náklady   1590094,25 354222,95 331 773,63 68071,58 2 344 162,41 

    



Fond kulturních a sociálních potřeb 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2016 

    
Stav k 1. 1. 2016 *Tvorba FKSP Čerpání FKSP Stav k 31. 12. 2016 

32 789,93 Kč 149 765,00 Kč 125 956,45 Kč 56 598,48 Kč 

    
1. Tvorba fondu 

    základní příděl z mezd 1,5 % 144 955,00 Kč 
 přísp. na vstupenky od cizích 4 810,00 Kč 
 

  
149 765,00 Kč 

 

    2. Čerpání FKSP v roce 2016 
  

    Přísp. na stravování          49 932,00 Kč    

Kultura          33 029,00 Kč    

Dary            3 100,00 Kč    

Soc. rozvoj zam.          39 895,45 Kč    

         125 956,45 Kč  
  

    Běžný účet FKSP u ČSOB Praha, č. účtu 181671937/0300 
 Stav k 31. 12. 2016 Rekapitulace zůstatku účtu 

 zůstatek účtu k 31.12.2016          40 411,48 Kč  
 zákl. příděl z mezd za 12/2016            16 487,11     
 úhrada za dary   -             300,00 Kč  
 součet           56 598,59 Kč  
 

    Fond odměn 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2016 

 

    
Stav k 1. 1. 2016 *Tvorba FO Čerpání FO Stav k 31. 12. 2016 

67 685,00 Kč 63 000,00 Kč 48 293,00 Kč 82 392,00 Kč 

    
*Tvorba fondu  

   
příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za rok 2015 63 000,00 Kč 

    
Čerpání fondu 

   
odměny zaměstnancům 

 
48 293,00 Kč 

    
 

 

 

 

 

 

 



Rezervní fond 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2016 

 
    

Stav k 1. 1. 2016 *Tvorba RF Čerpání RF Stav k 31. 12. 2016 

457 727,23 Kč 108 548,12 Kč 223 833,00 Kč 342 442,35 Kč 

    *Tvorba fondu: 
   

příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2015 20 548,12 Kč 
dar firmy Zemas a.s. 

  
88 000,00 Kč 

   
108 548,12 Kč 

    Čerpání fondu: 

   
převod do inv. fondu na opravu podlahy 

 
135 833,00 Kč 

převod do inv. fondu na nákup interaktivní tabule 

 
88 000,00 Kč 

   
223 833,00 Kč 

   
#ODKAZ! 

Fond reprodukce majetku 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2016 

 

    
Stav k 1. 1. 2016 *Tvorba FRM Čerpání FRM Stav k 31. 12. 2015 

174 989,40 Kč 333 320,72 Kč 223 833,00 Kč 284 477,12 Kč 

    *Tvorba fondu: odpisy DHM 
 

109 487,22 Kč 
                        dar od a.s. Zemas 

 
88 000,00 Kč 

převod z rez. fondu na opravu podlahy v tělocvičně 135 833,00 Kč 

   
333 320,22 Kč 

    
Čerpání fondu -  nákup interaktivní tabule z daru a.s. Zemas 88 000,00 Kč 
                          - oprava podlahy  
                            v tělocvičně  

135 833,00 Kč 

   
223 833,00 Kč 

    
    



 

Přehled o hospodaření - hospodářská činnost 

za rok 2016 k 31.12.2016 

     Výnosy (hosp. činnost) 
   Účet Název HČ - ŠJ HČ - TV Celkem 

602.110 Stravné - cizí strávn. 391 882,00   391 882,00 

602.120 Stravné - svačiny 78 170,00   78 170,00 

602.150 Nájemné   32 535,00 32 535,00 

  Celkem 470 052,00 32 535,00 502 587,00 

   
  

 Náklady (hosp. činnost) 
   Účet Název       

501.110 Potraviny 243 402,50   243 402,50 

501.120 Ostatní 4 168,71   4 168,71 

501.130 Ostatní   832,00 832,00 

502.110 Spotřeba energie 23 333,33   23 333,33 

502.130 Spotřeba energie 
 

11 232,00 11 232,00 

511.120 Opravy a udržování 4 887,18 
 

4 887,18 

511.130 Opravy a udržování   1 664,00 1 664,00 

511.200 Opravy a udržování-zař.     0,00 

518.120 Ostatní služby 7 559,39   7 559,39 

518.130 Ostatní služby 
 

  0,00 

518.140 Bankovní popl. strav. účet 
 

  0,00 

518.298 Ostatní služby     0,00 

521.100 Mzdové náklady 55 516,00 52 889,00 108 405,00 

521.110 PN 552,00   552,00 

524.110 Zák. zdr. pojištění 5 430,43 4 326,54 9 756,97 

524.130 Zák. soc. pojištění 14 069,85 13 031,61 27 101,46 

524.150 Zák. poj. Kooperativa 114,96 114,23 229,19 

527.100 Zák. soc. nákl. - FKSP 906,35 731,30 1 637,65 

528.100 PN   441,00 441,00 

558.120 DDHM 3 349,32   3 349,32 

  Celkem 363 290,02 85 261,68 448 551,70 

     Výsledek hospodaření v Kč     54 035,30 

     Zpracovala: Pavlína Mrázová 
 

Mgr. Anežka Grmolcová 

     V Hovoranech 25.1.2017 
    

 

 

 

 

 

 



k) údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Projekt „Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu“ 

Naše škola se zapojila od tohoto školního roku do projektu s názvem „Spolupráce v oblasti 

vzdělávání v přeshraničním regionu (BIG ATCZ5)“. Projekt je zaměřen na podporu jazykové 

výuky v mateřských a základních školách v příhraničních oblastech. V tomto školním roce se do 

projektu zapojily dvě skupiny dětí. První skupinou byli předškoláci v mateřské škole a druhou 

skupinu tvořili žáci 6. ročníku. Děti předškolního věku se naučily několik základních německých 

slovíček (např. barvy, zvířata, čísla, pozdravy). Žáci 6. ročníku si samozřejmě osvojili více slovní 

zásoby a seznámili se i s reáliemi, které se týkají Rakouska. Získané vědomosti jim usnadní výuku 

němčiny v 7. ročníku, kdy pro ně už bude němčina  povinná.  Výuka probíhala jednou týdně a bude 

pokračovat i v dalším školním roce.   

 
 

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

logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2017 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. 

 

 

 

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, který jsme obdrželi v únoru 2017 ve výši 88 000 Kč od společnosti Zemas Čejč 

jsme využili na nákup interaktivní tabule. Za sponzorské příspěvky od rodičů jsme nakoupili 

pomůcky pro žáky. 

 

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 nově 

zajišťována komunikací prostřednictvím elektronické žákovské knížky a také pravidelnými 

písemnými informacemi v klasických žákovských knížkách, prostřednictvím místní kabelové 

televize a obecního Zpravodaje a informacemi na webových stránkách školy, ale i 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. 

 

 

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 naše škola. Žáci se na sportovní zápolení vždy těší. 

Se Základní školou TGM Šardice jsme spolupracovali při dopravní výchově a organizací 

lyžařského kurzu. 

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 učitelé ze ZŠ Šardice, na jejichž 

dopravním hřišti se žáci učili pravidlům silničního provozu. 

Spolupracujeme se subjekty, které nám pomáhají v prevenci patologických jevů – Policií ČR, 

Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín, s OS Krok Kyjov dalšími subjekty či 

nadacemi, které ve svých besedách seznamují nejen žáky, ale i rodiče sep 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 desátým 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. 

Poprvé jsme absolvovali program v ekocentru Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. 

 

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 2016 – 2017 bylo zřízeno a zahájilo činnost školní poradenské pracoviště, které 

poskytuje pomoc žákům i rodičům žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Zavedením nových 

tzv. podpůrných opatření v některých případech inkluze skutečně přináší více finančních prostředků, 

ale i zvýšení administrativní zátěže.  

Bylo zřízeno druhé oddělení školní družiny, zajistili jsme i provoz ranní družiny. 

V tomto školním roce 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 den otevřených 

dveří, 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 ekologických akcí včetně aktivit Recyklohraní, zapojení rodilých mluvčích do výuky anglického 

jazyka. V letošním roce jsme se zaměřili i na aktivity, ve kterých žáci poznávali život 

hendikepovaných, zapojili jsme se do další charitativní sbírky. 

I v tomto školním roce došlo ke zlepšení materiální vybavenosti školy nejen pro žáky, ale i 

pracovníky školy. Žáci jsou vybaveni učebnicemi ucelených řad, v některých předmětech i 

pracovními sešity, v tomto školním roce jsme nakoupili nové učebnice, vyučující vytvořili i vlastní 

pracovní sešity. Velkým přínosem pro školu bylo získání sponzorského daru, za který jsme pořídili 

do další učebny interaktivní tabuli. Z provozního příspěvku zřizovatele jsme přeměnili a vybavili 

málo využívanou učebnu na druhé oddělení školní družiny, opravili nátěr podlahy v Tv a začali 

s rekonstrukcí stávajícího osvětlení výměnou LED zářivek.  

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

STONOŽKA. Výsledky žáků 5. i 9. ročníku byly vynikající, přispělo k tomu také to, že vyučující 

žáky na tento styl testování více připravují.  

Potěšily nás závěry šetření České školní inspekce, kde vysoce převládá kladné hodnocení práce 

celého pedagogického sboru i vedení školy. 

 

Mezi hlavní úkoly v dalším období patří  

 Pokračování činnosti 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 

 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.  

 Častěji v jednotlivých předmětech zařazovat úkoly obdobné jako jsou při celorepublikovém 

či mezinárodním testování žáků. 

 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 dotačního programu Výzvy 22 na další vzdělávání, na činnost 

školního asistenta v ZŠ a chůvy v MŠ, na práci se žáky ohrožených školním neúspěchem, 

čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her. 

 Ve školní jídelně ve stravování zařazovat do jídelníčku zdravá jídla.  

 Zavedení elektronické žákovské knížky a informačního systému i pro rodiče žáků 1. - 4. 

ročníku. 

 

 

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. 2017 a projednána 

s pracovníky školy dne 1. 9. 2017. 

 

 

V Hovoranech dne 4. 9. 2017 

 

                                                                                                         Mgr. Anežka Grmolcová 

        ředitelka školy 


