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a) Základní údaje o škole 

název školy: Základní škola T.G. Masaryka a Mateřská škola, Hovorany, 

příspěvková organizace 

sídlo školy:   Hovorany 

zřizovatel školy: Obec Hovorany 

ředitel školy:  Mgr. Anežka Grmolcová 

druhy a typy škol a školských zařízení:  základní škola 

mateřská škola 

      školní jídelna 

      školní družina 

telefon, fax: 518 375 241 

e-mail: zshovorany@email.cz 

www stránky: www.zshovorany.cz 

 

Počet žáků (dle stavu k  30. 9. 2017) 

Školní rok  

2017/2018 
Počet tříd 

Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 118 23,6 

2. stupeň 6 4 123 20,5 

Celkem 11 9 241 21,9 

 

Přehled žáků podle tříd a místa bydliště k 30. 9. 2018 

třída 
počet 

žáků 
chlapci dívky Hovorany Čejč Terezín Karlín Šardice Jiné 

I. 18 9 91 15 1     

 

2 

II. 20 10 10 16 2 

 

   1 1 

III. 27 15 12 18 5 3    1 

 IV. 30 8 22 20 5  1   2 2 

V. 23 15 8 18 3 1   1   

1. stupeň 118 57 61 87 16 5 0 5 5 

VI. A 18 10 8 6 9 2   1 

 VI. B 19 12 7 10 6 3    

VII.  28 17 11 13 10 1   1  3 

VIII.  26 16 10 13 11 1 

 

1    

IX. A 15 8 7 7 2 3  2    1 

IX. B 17 7 10 12 3 1   

 

 1 

2. stupeň 123 70 53 61 35 7 2 3 5 

celkem  

11 tříd 
241 127 114 148 57 16 2 8 10 

 

V průběhu roku 1 žák přestoupil do naší školy a následně se odstěhoval a 1 žákyně přestoupila do 

školy v místě svého bydliště. 
 

Průměrný počet žáků na přepočtený počet učitelů celkem za celou školu: 14,61 
 

 

 

 



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, sponzorských darů a s realizací dotace Výzvy č. 22. 

 
 

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 Eimutová Eliška, Mgr. 1. stupeň 

II. třída Buchtová Veronika, Mgr. 1. stupeň 

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

IV. třída Hojačová Marcela, Mgr. 1. stupeň 

V. třída Jankůjová Anna, Mgr. 1. stupeň, Hv 

VI. A Havelková Andrea, Mgr. Čj, D, ORv, Vl 

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

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

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

výchovný poradce 

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

IX. B Linnerová Lada, Ing. M, F, Pč 

 Bez třídnictví:  

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

 Šimečková Hana, Mgr.  Z, Př, Tv, Pč 

 Břeňová Zuzana, Mgr. Aj 

 Koutná Iva, Bc. Aj 

 Kolaříková Jana, Mgr. Vv, Pč 



asistent pedagoga Kubíková Lucie  II. třída 

asistent pedagoga Ivičičová Marie V. třída 

asistent pedagoga Maradová Radka VII. třída 

školní družina I. oddělení Kolaříková Jana, Mgr.  

školní družina II. oddělení Hutáková Romana  

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, Dekařová Hana, 

Válková Jana, Navrátilová Michaela 

na mateřské a rodičovské dovolené – Mgr. Lucie Jančová,  Mgr. Kateřina Riedlová, Mgr. Renata 

Kostrhounová 

 

Odborná kvalifikace –  přepočtený počet / fyzický počet   (bez asistentů pedagoga a ŠD) 

Celkový počet pedagogických pracovníků 16,50 /18 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  16,50 /18 100% 

 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy: 0 

Asistent pedagoga: 3 (II., V. třída – úvazek 0,5, VII. třída – úvazek 0,75) 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ - počet: 5 s úvazkem 5 

 

Věkové složení učitelů základní školy k 1. 9. 2017 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 3 

35-50 let 2 10 

nad 50 let 0 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 16 

Rodičovská dovolená 0 3 

 

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  1 279 39 56 
 

 

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2017, včetně hospodářské činnosti a stravování zaměstnanců 

Fyzické osoby 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 5,5 

 

Školní družina,  která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 2 60 
fyz. 2 

přepoč. 1,4 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními 

Typ postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 14 

Vývojové poruchy chování 5 

Tělesné postižení 1 

celkem 20 

 

 

 

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

přijetí do školy 

 
Počet absolventů ZŠ 

Ve školním roce 2017-2018 vychází z naší školy 32 žáků z 9. ročníku a 1 žák z 5. ročníku (osmileté 

gymnázium). Všichni žáci 9. ročníku mají ukončenou povinnou školní docházku, jeden žák nemá 

ukončeno základní vzdělávání. 

 

  celkem dívek chlapců 

2letý obor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3letý obor 12 37,5% 7 41,2% 5 33,3% 

4letý obor 15 46,9% 8 47,1% 7 46,7% 

Čtyřleté gymnázium 5 15,6% 2 11,8% 3 20,0% 

Osmileté gymnázium 1   0   1   

Součet 33   17   16   

 

Obory, které si zvolili vycházející žáci 9. ročníku 

Učební obory počet žáků 

 

automechanik 3 

 
aranžér 1 

 
cukrář 2 

 
kadeřnice 1 

 
krejčí 1 

 
kuchař-číšník 1 



 
obráběč kovů 1 

 
stravovací služby 1 

 
strojní  mechanik 1 

 
CELKEM 12 

 Studijní obory  

 
gymnázium 5 

 
hotelnictví a turismus 1 

 
chovatel - jezdec 1 

 
kosmetička 1 

 
mechanik seřizovač CNC 2 

 
mechanik strojů a zařízení 1 

 
provoz a ekonomika v dopravě 1 

 
sportovní a rekondiční masér 1 

 
stavebnictví 2 

 
strojírenství 2 

 
technické lyceum 1 

 
veterinářství 1 

 
zdravotnický asistent 1 

 
CELKEM 20 

 

Zápis do I. třídy 

K zápisu do I. třídy pro školní rok 2018/2019 přišlo 31 dětí, rodiče pěti dětí požádali o odklad školní 

docházky. Do I. třídy ve školním roce 2018 – 2019 nastoupí 26 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. 18 

 

18 0 0 0 
II. 20 17 3 0 0 

III. 27 

1 

22 5 0 0 

IV. 29 

1914 

20 9 0 0 

V. 23 19 4 0 0 

Celkem za 1. stupeň 117 96 21 0 0 

VI. A 18 8 10 0 0 

VI. B 19 9 10 0 0 

VII. 28 8 20 0 0 

VIII.  26 14 10 2 0 

IX. A 15 4 11 0 0 

IX. B 17 6 10 0 1 

Celkem za 2. stupeň 123 49 71 2 1 

Celkem za školu 240 145 92 2 1 



 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků ve 2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo+prospělo 

po opravných zk. 
Neprospělo 

Opakují 

ročník 

I. 18 18 0 0 0 
II. 20 17 3 0 0 

III. 27 22 5 0 0 

IV. 29 18 11 0 0 

V. 23 16 7 0 0 

Celkem za 1. stupeň 117 91 26 0 0 

VI. A 18 8 10 0 0 

VI. B 19 8 11 0 0 

VII. 28 8 20 0 0 

VIII.  26 12 13 1 1 

IX. A 15 4 11 0 0 

IX. B 17 7 9 1 0 

Celkem za 2. stupeň 123 47 74 2 1 

Celkem za školu 240 138 100 2 1 

 

Snížený stupeň z chování za 1. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 0 0% 

3 0 0% 

 

Prostředky k posílení kázně:  napomenutí třídního učitele   9 

důtka třídního učitele   8 

důtka ředitele školy    1 

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

v soutěžích a mimoškolních akcích. 

Pochvala třídního učitele - 1 
Snížený stupeň z chování za 2. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0,42 % 

3 0 0% 

 

Prostředky k posílení kázně: napomenutí třídního učitele   7 

důtka třídního učitele   4 

důtka ředitele školy   4 

Pochvala třídního učitele - 6 

Pochvaly ředitele školy - 6 

Pochvaly a knižní odměny - 16 

Při slavnostním ukončení školního roku bylo 20 nejúspěšnějších žáků, kteří reprezentovali 

školu v soutěžích a olympiádách, odměněno věcnými dárky. 
 

Celkový počet neomluvených hodin na škole:   

1. pololetí – 0 hodin 

2. pololetí –  0 hodin 
 

Vzdělávání žáků mimořádně nadaných: NEBYLO UPLATNĚNO 

 

 



AUTOEVALUACE ŠKOLY 

 

Veškerou výchovně vzdělávací činnost školy jsme se snažili adekvátními způsoby vyhodnocovat, 

abychom měli zpětnou vazbu o efektivitě naší práce. K evaluaci výuky byla využita hospitační 

činnost vedení školy, kontrola čtvrtletních písemných prací, výsledky jednotné přijímací zkoušky i 

zapojení do testování, podle kterého máme srovnání s jinými školami v naší republice. Celkově se 

zvýšila úroveň materiálních podmínek nákupem nového nábytku. 

 

Národní testování 9. ročník 2017 - 2018 

 

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 594 škol a gymnázií z celé ČR (97 % ZŠ a 3 % víceletých 

gymnázií). Celkový počet otestovaných žáků byl 17 672. V Jihomoravském kraji se zapojilo 634 

škol. Každý žák obdržel individuální zprávu se svými výsledky. 

Čistá úspěšnost a percentil  v   % * 

  
Matematika 

Český         

jazyk 

Obecné studijní 

předpoklady 

9. A 31 37 40 

9. B 31 40 37 

ZŠ v ČR 30,1 34,3 39,1 

Percentil 

v naší ZŠ 49 54 46 

     
*Čistá úspěšnost – vyjadřuje poměr mezi počtem bodů, které byly dosaženy v testu a možným maximálním počtem bodů, 

které bylo možné v testu dosáhnout 

Percentil – hodnota uvádí, kolik procent ostatních účastníků testování bylo předstiženo 

 

Závěr: 

Český jazyk – výsledky v českém jazyce jsou 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 u poloviny zúčastněných škol v testování. 

Z hodnocení testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v části znalosti, průměrné 

v částech – číslo a proměnná, geometrie v rovině a prostoru, nestandardní aplikační úlohy a 

problémy, vztahy a práce s daty, porozumění a aplikace. Porovnáním výsledků testu z matematiky 

s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že studijní potenciál žáků v matematice je využíván optimálně. 

Výsledky žáků jsou odpovídající jejich studijním předpokladům. 

Anglický jazyk – 2 žáci dosáhli úrovně B2, 2 žáci dosáhli úrovně B1, 11 žáků dosáhlo úrovně A2, 

12 žáků dosáhlo úrovně A1 a 4 žáci měli úroveň A0 – 48 % žáků tak splnilo výstupy, které se 

očekávají pro žáky 9. ročníku. 

 

Závěr – výsledky testů jednotlivých žáků, za třídy i celkově za školu byly v matematice i českém 

jazyce očekávány a jsou srovnatelné s jejich školními výsledky, u anglického jazyka jsou lehce horší 

než školní výsledky.  



 

Někteří žáci dosáhli v určitých testech vysoce nadprůměrných až špičkových výsledků. 

Blanka Vrbová, 9. A 

český jazyk - dosáhla nejlepšího možného výsledku 

matematika – dosáhla nejlepšího možného výsledku 

obecné studijní předpoklady - dosáhla nejlepšího možného výsledku  

Anna Havelková, 9. B 

matematika - pouze 6 % žáků v ČR je lepších, 

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

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

Michaela Knotková, 9. B 

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

Šárka Škrobáková, 9. A 

český jazyk - pouze 5 % žáků v ČR je lepších než ona 

Anna Maradová, 9. B 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších než ona 

Tomáš Riedl, 9. B 

český jazyk - pouze 10 % žáků v ČR je lepších než on 

Josef Lukášek, 9. A 

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

matematika - pouze 15 % žáků v ČR je lepších než on 

Ondřej Zvědělík, 9. B 

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

Samuel Jung, 9. A 

matematika - pouze 15 % žáků v ČR je lepších než on 

 

Velmi dobrých výsledků dosáhli i při jednotných přijímacích zkouškách. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky 

  škola celá ČR 

počet uchazečů                                           

o čtyřleté obory 
22 62 014 

Český jazyk 
  škola celá ČR 

průměrné percentiální umístění 68,6 51,5 

% skór 73,6 62,4 

Matematika 
  škola celá ČR 

průměrné percentiální umístění 69,1 51,5 

% skór 47,4 35,8 

 

 

Národní testování 5. ročník 2017 - 2018 

 

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. Do projektu se zapojilo 484 základních škol z celé ČR. Celkový počet otestovaných 

žáků byl 14 540. Každý žák obdržel individuální zprávu se svými výsledky. V Jihomoravském kraji 

se tohoto testování zúčastnilo 63 škol. 



Čistá úspěšnost a percentil  v   % * 

  

Matematika 
Český         

jazyk 

Obecné 

studijní 

předpoklady 

5. třída 62,0 51,0 54,0 

ZŠ v ČR 37,3 33,6 38,1 

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 

 

Závěr: 

Český jazyk – s dosaženými výsledky patří naše škola mezi 10 % nejúspěšnějších škol 

v testování. Z hodnocení vyplývá, že výsledky našich žáků jsou výborné v částech – mluvnice, 

posouzení a znalosti, průměrné v částech – sloh a komunikace, literatura a čtenářská gramotnosti, 

interpretace, získávání informaci. 

Matematika – Patříme mezi úspěšné školy a máme lepší výsledky než 80 % zúčastněných škol. 

Z hodnocení vyplývá, že výsledky našich žáků jsou výborné v částech – nestandartní aplikační úlohy 

a problémy, průměrné – čísla a početní operace, geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a 

práce s daty. 

Porovnáním výsledků testu z českého jazyka i matematiky s výsledky testu OSP bylo zjištěno, že 

studijní potenciál žáků v českém jazyce je využíván dobře. Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než 

jaká odpovídá jejich studijním předpokladů, učitelé s ním zřejmě dobře zacházejí a žáci pracují nad 

svoje možnosti. 

Anglický jazyk – 2 žáci dosáhli úrovně A2, 11 žáků dosáhlo úrovně A1 a 11 žáků mělo úroveň A0 

– 54 % žáků tak splnilo výstupy, které se očekávají pro žáky 5. ročníku. 

 

Závěr – dobré výsledky testů jednotlivých žáků i za třídu jsou v matematice i českém jazyce nad 

naše očekávání a jsou příslibem pro úspěšný přechod žáků na druhý stupeň ZŠ, v anglickém jazyce 

byly výsledky dobré, na druhém stupni bude třeba posílit slovní zásobu. 

 

Devět žáků dosáhlo v určitých testech vysoce nadprůměrných až špičkových výsledků. 

Martin Černý, 5. třída 

český jazyk - pouze 4 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 9 % žáků v ČR je lepších, 

obecné studijní předpoklady - pouze 11 % žáků v ČR je lepších než on 

Matěj Riedl, 5. třída 

český jazyk - pouze 3 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 

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

Jakub Váhala, 5. třída 

český jazyk - pouze 5 % žáků v ČR je lepších, 

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

Tomáš Zvědělík, 5. třída 

český jazyk - pouze 9 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších než on 

Denisa Trávníčková, 5. třída 

český jazyk - pouze 15 % žáků v ČR je lepších, 



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

Adéla Kúřilová, 5. třída 

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

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

Erika Chlápková, 5. třída 

český jazyk - pouze 18 % žáků v ČR je lepších než ona 

Laura Šťastná, 5. třída 

český jazyk - pouze 9 % žáků v ČR je lepších než ona 

Michal Novotný, 5. třída 

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

 

Školní poradenské pracoviště 

Na škole pracuje od minulého školního roku školní poradenské pracoviště ve složení výchovný 

poradce, metodik prevence rizikového chování a další dva pedagogové s vystudovanou speciální 

pedagogikou.  Školní poradenské pracoviště se zabývalo péčí o žáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami (celkem se jednalo o cca 20 žáků) a s tím spojenu agendou, tzn. 

komunikací s rodiči a poradnami, spolupráce s třídními učiteli na tvorbě plánů pedagogické 

podpory, individuálních plánů, dále pak nákup pomůcek. 

Dalšími oblastmi činnosti ŠPP jsou: kariérní poradenství, prevence sociálně-patologických jevů a 

závadového chování a metodická pomoc učitelům. 

Péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami 

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.  

Slabším žákům se snaží vyučující pomáhat formou individuálního přístupu v hodinách nebo formou 

doučování, problémy se snažíme řešit společnou dohodou s rodiči.  

 
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, 9. A 

 1. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, 4. místo v krajském kole,   

                           11. místo v celorepublikovém 

 1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády, 21. místo v krajském kole 

 2. místo v okresním kole Chemické olympiády, 13. místo v krajském kole 

 2. místo v okresním kole Matematické olympiády, 37. místo v krajském kole 

 2. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce  

 5. místo v okresním kole Dějepisné olympiády, 20. místo v krajském kole 

 5. místo v okresním kole Olympiády z anglického jazyka 

Gabriela Trlidová, 7. třída  

1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

2. místo v okresním kole Pythagoriády 

 6. místo v okresním kole Matematické olympiády   

Vojtěch Vrba, 6. B 

1. místo v okresním kole Matematické olympiády   

8. místo v okresní kole Pythagoriády 

 16. místo v okresním kole Biologické olympiády 

 



Anna Havelková, 9. B 

 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 11. místo v okresním kole Chemické olympiády 

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

Aneta Neumanová, 8. třída  

 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády        

 6. místo v okresním kole Matematické olympiády   

Tereza Damborská, 8. třída  

 2. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Štěpánka Ivičičová, 4. třída  

 3. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

Jan Konečný, 7. třída 

 4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády  

Anna Maradová,  9. B 

 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Denisa Chramostová,  7. třída 

 4. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Petr Dufek, 7. třída  

 4. místo v okresním kole Matematické olympiády   

Magda Minárová, 6. B 

 5. místo v okresním kole Biologické olympiády 

Marie Ševelová,  7. třída 

 5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Ondřej Zvědělík, 9. B 

 6. místo v okresním kole Dějepisné olympiády, 26. místo v krajském kole  

Josef Jež, 6. B 

 7. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

Michael Hradňanský,9. A 

 7. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

Vojtěch Kučera, 8. třída  

 8. místo v okresním kole Matematické olympiády   

Kryštof Lažek, 8. třída  

 8. místo v okresním kole Matematické olympiády   

 

 

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

36. ročník Věnečku z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého 

Klára Výstupová z 8. třídy získala ve své kategorii cenu diváků a současně se stala i absolutní 

vítězkou s nejvyšším počtem hlasů diváků. Také v hodnocení odborné poroty obsadila 1. místo 

Magdalena Řičicová z 6. A získala ve své kategorii cenu diváků, v hodnocení odborné poroty 

získala 2. místo 

Klára Výstupová a Magdalena Řičicová zvítězily i v kategorii dueta 

Karin Výstupová ze 4. třídy se umístila v hodnocení odborné poroty na 3. místě 
 
Nejlepší sběrači starého papíru za celý školní rok  

1. Škrobáková Šárka 9. A          1 600 kg 

2. Dekař František 6. B               1 123 kg 

3. ŠtoksováViktorie 4. třída  629 kg 

4. Šťastná Laura             5. třída  420 kg 

5. Bravenec Jan    2. třída  371 kg 

6. Klimek Štěpán 3. třída  364 kg 

7. Voznica Jan  3. třída  354 kg 

8. Bestr Patrik                1. třída  331 kg 

9. Podrazilová Nikola 2. třída  309 kg 

10. Přikryl Roman 9. B  305 kg 



f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

 

Adaptační program pro žáky 1. ročníku 

    Ve středu 6. září proběhl adaptační program žáků první a páté třídy. Starší kamarádi za zpěvu 

hymny Hovoranského království vstoupili do učebny 1. třídy. Malí žáčci je přivítali potleskem. Pak 

si vybrali svého staršího kamaráda, který mu dělal patrona a byl mu oporou při plnění společných 

úkolů. Prvňáčkové pracovali s listem, na kterém označili čísla a písmenka, která už znají, vymalovali 

smajlíka podle nálady a vymalovali obrázek, který starší žáci nakreslili, obrázek pak rozstříhali a 

skládali puzzle. Pohybová aktivita na sebe nedala dlouho čekat a míčová hra „Paleček a obr“ se 

všem tolik líbila, že ji hráli do přestávky.  Během ní starší žáci ukázali, jak ve škole svačíme. 

Prvňáčky budou po celý zbytek týdne vodit starší kamarádi do kuchyňky, kde někteří prvňáčci svačí. 

V hudebně byli malí žáčci rozděleni staršími kamarády do šesti skupin. Páťáci měli připraveny 

scénky na téma „Jak se chováme ve škole - třídě“. Modelové situace na dané téma byly vždy dvě a 

skupinky měly poznat, která z těch dvou je správná. Vítězové byli odměněni pexesem. I prvňáčci se 

nedali zahanbit a naučili starší kamarády říkanku s pohybem. Závěr programu patřil prohlídce školy. 

  
OS Krok - Adaptační program pro žáky 6. ročníku 

    Ve středu 6. září a ve čtvrtek 7. září proběhly adaptační programy pro žáky šestých tříd. Programy 

vedly lektorky z Občanského sdružení Krok. Na druhý stupeň k nám přicházejí žáci z okolních obcí 

a dochází k tvorbě nových tříd. Adaptační programy mají za úkol, aby se žáci co nejlépe poznali, 

vytvořili si příjemné a kamarádské prostředí ve třídě. Formou her a povídání se děti učily toleranci a 

respektu, učily se, jak spolu komunikovat. Celý program se dětem líbil a my věříme, že i díky němu 

se podaří vybudovat v nových šestých třídách příjemné, bezpečné a kamarádské prostředí pro naše 

žáky.  

  
Adaptační program 6. ročníku 

    Ve středu 6. září proběhl adaptační program pro žáky 6. ročníku, které měli po dobu dvou 

vyučovacích hodin na starosti nejstarší žáci na druhém stupni – deváťáci. Přechod z prvního stupně 

nemusí být pro žáky jednoduchý. Přicházejí noví spolužáci, učitelé a pro některé je to dokonce 

přechod na úplně novou školu. Žáci byli rozděleni do smíšených skupin, deváťáci provedli šesťáky 

po celém areálu školy, sdělovali jim, kde koho a co najdou. Zavedli je také do počítačové učebny, 



kde jim jednak vysvětlovali pravidla chování v hodinách výpočetní techniky, jednak je seznamovali 

s výukovými programy, se kterými budou pracovat v jednotlivých předmětech. V hudebně se šesťáci 

mohli svých starších spolužáků ptát na vše, co je zajímá, a dověděli se o všech akcích, které škola 

během roku pro žáky pořádá. V tělocvičně se pomocí aktivit s míčem navzájem seznamovali a 

nakonec si ve smíšených družstvech zasoutěžili ve střelbě na koš. Šesťáci tento adaptační program 

zhodnotili jako přínosný, v prostorách školy se již zorientovali a získali také přehled o dění ve škole. 

 

ACET - Preventivní program zaměřený na prevenci šikany 

    29. září se uskutečnil pro žáky šestých tříd preventivní program zaměřený na prevenci šikany. 

Program vedl lektor Tomáš Böhm ze sdružení ACET. Žáci během programu absolvovali několik 

aktivit zaměřených na vztahy ve třídě. Lektor žákům promítl několik krátkých ukázek, které se 

zabývaly rozdílem mezi škádlením a šikanou a také návody k řešení šikany. Z prezentace se žáci 

dověděli, jaké jsou znaky šikany, druhy šikany a správné postupy řešení. Lektor během programu 

neustále zdůrazňoval nutnost reagovat na bezpráví ve škole i mimo školu a nabádal žáky, aby se 

uměli správně rozhodovat a druhým pomoci. Program byl pro žáky velmi přínosný a my doufáme, 

že přispěje k budování zdravých vztahů ve třídách. 

 

ACET - Preventivní program zaměřený na prevenci kyberšikany 

    Ve středu 4. října se uskutečnil preventivní program pro žáky 7. ročníku, zaměřený na prevenci 

nebezpečí, které souvisí s používáním internetu a sociálních sítí. Lektor Tomáš Böhm ze sdružení 

ACET s žáky diskutoval o zdravotních dopadech nadměrného používání počítačů, zjišťoval, jaké hry 

a jak dlouho žáci hrají a diskutoval o dopadu nadměrného používání počítačů. V další části se lektor 

soustředil na případy zneužití sociálních sítí a pravidla bezpečnosti. S žáky diskutoval o jejich 

bezpečí na Facebooku a jiných sítích. Program se dětem líbil, protože se jedná o téma, které je pro 

ně velmi atraktivní, neboť u počítače tráví velkou část svého volného času. 

 

OS Krok - Preventivní program pro žáky 1. a 2. ročníku - zdravá výživa 

    V úterý 14. listopadu se uskutečnil pro žáky 1. a 2. třídy preventivní program agentury Krok 

z Kyjova s názvem Košík plný rozumu. Děti se na začátku seznámily s lektorkami a hrály hru 

ovoce-kompot. V další části vybíraly děti fotky zdravých a nezdravých jídel, které následně lepily do 

plakátu. Součástí aktivit bylo i sestavení jídelníčku, který děti zakreslily do kruhu rozděleného na pět 

částí. Na závěr proběhla diskuze o zdravém životním stylu a dalších věcech, které k němu patří. Děti 

téma zaujalo, bylo jim blízké a s programem byly spokojeny. 

 

OS Krok - Preventivní program pro žáky 3. ročníku - pravidla slušného chování 

    Žáci 3. ročníku absolvovali 15. listopadu preventivní program zaměřený na pravidla slušného 

chování. Lektorky diskutovaly s žáky o pravidlech. Děti uváděly množství případů, kde jsou 

pravidla součástí každodenního života: ve škole, u lékaře, na úřadech atd. V další části děti 

vyjmenovávaly pravidla slušného chování a uváděly příklady z praxe, jak tato pravidla používají a k 

čemu jsou dobrá. Nakonec si vytvořily plakát slušného chování, který jim bude připomínat zásady, 

na které nemají zapomínat. Dětem se program líbil a ocenily množství aktivit. 

 

OS Krok - Preventivní akce pro žáky 4. ročníku - rizikové situace 

    Žáci 4. ročníku absolvovali 15. listopadu preventivní program agentury Krok Kyjov, který byl 

zaměřen na rizikové situace v životě. Lektorky vedly děti k zamyšlení nad nebezpečnými situacemi, 

jak se během nich chovat a jak se naučit správně rozhodovat. Celý program byl velice živý a děti 

byly po celou dobu vtaženy do děje. Součástí programu byly skupinové práce, dokončování příběhů, 

vytváření tematických koláží. Nakonec si děti s lektorkami své poznatky zopakovaly a shrnuly. 

Program byl velmi živý a dětem se líbil. 

 

OS Krok - Preventivní program pro žáky 5. ročníku - problémové situace 

    Ve čtvrtek 16. listopadu absolvovali žáci 5. ročníku preventivní program agentury Krok, který 

nesl název S batohem do světa. Žáci si během programu zopakovali důležité lidské vlastnosti. Z 

nabízených vlastností si následně děti vybraly tři vlastnosti, které považovaly za nejdůležitější. 



Nakonec se musely rozhodnout pro jednu vlastnost, která je pro ně nejdůležitější a tu pak nalepily na 

společný plakát. V další části děti dostaly kreslený batoh, do kterého psaly, které důležité dovednosti 

už mají a jaké problémové situace umí vyřešit. V závěrečné části děti diskutovaly s lektorkami o 

tom, kdo je pro ně oporou. Program se dětem líbil a shledaly ho užitečným. 

 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 1. ročníku - osobní bezpečí 

    V úterý 21. listopadu přijela za prvňáčky lektorka Viktoria Zemanová s kamarádkou opičkou 

Julčou. Obě si s dětmi povídaly o nebezpečných situacích, se kterými se mohou děti v běžném životě 

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

kdy měly děti možnost navrhnout vlastní řešení dané situace. Bavily se o nebezpečí internetu a také 

o komunikaci s cizími lidmi. Dověděly se, jak reagovat na nadávky a ubližování od starších 

spolužáků. Na závěr si děti vyrobily plakátek se základními pokyny pro svou bezpečnost, který si 

odnesly domů.  

 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 3. ročníku - kamarádství 

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

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

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

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

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

obdarovaly vlastnoručně vyrobenými přáníčky přátelství. 

 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 4. ročníku - bezpečí na internetu 

   23. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 4. ročníku, který byl zaměřen na prevenci 

rizikových situací, které vznikají v důsledku používání internetu. Lektorka Viktoria Zemanová měla 

pro žáky připravenou řadu aktivit, které byly zaměřeny na bezpečnost na internetu a sociálních 

sítích. Naše žáky téma zaujalo, neboť na počítači tráví hodně volného času. 

 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 5. ročníku - finanční gramotnost 

    Žáci 5. ročníku absolvovali 23. listopadu preventivní program zaměřený na finanční gramotnost. 

Děti se zamýšlely nad hodnotou peněz, uvažovaly 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 

se dětem líbil, neboť byl velmi pestrý a zajímavý. 

 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 6. ročníku - jak být dobrý kamarád 

    28. listopadu proběhl pro žáky 6. ročníku program zaměřený na kamarádské vztahy ve třídě. 

Lektorka Zemanová měla připravený pestrý program s řadou zajímavých aktivit. Program vedl žáky 

k tomu, aby si uvědomili cenu přátelství a kamarádských vztahů v životě. Žákům se program líbil a 

ochotně spolupracovali na všech aktivitách.  

 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 7. ročníku 

- nebezpečný alkohol 

    30. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 

7. ročníku zaměřený na prevenci zneužívání alkoholu. 

V první části diskutovala lektorka s žáky o vlivu alkoholu 

na lidské zdraví. Děti často považují alkohol za neškodný a 

to je velká chyba. Lektorka vedla žáky ke kritickému 

pohledu na alkohol a rizika spojená s jeho zneužíváním. 

Program byl velmi hodnotný, neboť u dětí rozvíjí 

zodpovědnost k vlastnímu zdraví. Program byl pestrý a 

dětem se líbil. 

 

 



Etické dílny – Preventivní program pro žáky 8. ročníku - škodlivost kouření 

    30. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 8. ročníku zaměřený na prevenci 

kouření.  Osmáci diskutovali s lektorkou o negativních vlivech kouření. Žáci se během programu 

seznámili s fyziologickými účinky kouření, zdravotními riziky a seznámili se s nemocemi, které 

vznikají v důsledku kouření. Program byl užitečný, neboť se žáci během něj učili, jak odolávat 

vrstevnickému tlaku a budovat vztah ke svému zdraví. 

 

Policie ČR – Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku - drogová prevence 

    9. května se uskutečnila přednáška Policie ČR na téma drogové prevence. Přednášející pracuje u 

Policie ČR v protidrogové jednotce.  Přednáška byla zaměřena na několik okruhů. 

V první části se žáci dozvěděli, jaké drogy se nejčastěji vyskytují v naší oblasti, jak působí na 

organizmus a jaká jsou rizika jejich užívání. Další část byla zaměřena na právní souvislosti užívání 

drog. Žáci byli seznámeni s trestnými činy, které je možné v souvislosti s drogami spáchat a také 

trestnými činy, které páchají uživatelé drog na svém okolí. Příklady z praxe jsou pro žáky vždy 

velmi zajímavé, neboť je seznamují s bezprostřední realitou, která se odehrává v jejich okolí. V 

poslední části apeloval přednášející na ochranu vlastního zdraví, ochranu zdraví ostatních a 

upozornil žáky, že užíváním drog ztratí nejdůležitější věci v životě: zdraví, rodinu, sebeúctu a 

pozitivní výhled do budoucnosti. Přednáška byla pro žáky velmi přínosná, neboť vychází z praxe a 

seznamuje žáky s realistickým pohledem na užívání drog a katastrofálním dopadem na lidské osudy. 

 

Finanční gramotnost pro 7. a 9. ročník 

    V pondělí 28. května se konala přednáška pro žáky devátých ročníků a v úterý 29. května pro 

žáky sedmého ročníku na téma finanční gramotnost a finanční zodpovědnost. 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. 

 

Policie ČR – Preventivní program pro žáky 9. ročníku - extremismus 

    V pondělí 4. června se konala přednáška pro žáky devátého ročníku na téma extremismus. Našim 

žákům přednášel zkušený policista z útvaru boje proti extremismu. Účelem bylo seznámit žáky s 

historickými souvislostmi tohoto fenoménu a naučit je orientovat se v této problematice, aby věděli, 

co můžou od těchto lidí očekávat. Policista seznámil žáky se skupinami pravicovými, například 

neonacisty, a také s levicovými anarchisty. Žákům se přednáška líbila, neboť je tato problematika v 

dnešní době znovu aktuální. Úkolem prevence ve škole není vnucovat dětem nějaký politicky 

korektní názor, ale vést je ke kritickému myšlení, rozvoji osobnosti a demokratických postojů. 

 

Vystoupení MUDr. Eriky Kačerové na sdružení rodičů 

    Na třídních schůzkách vystoupila MUDr. Erika Kačerová, která si pro rodiče připravila přednášku 

o rizicích konzumace alkoholu. Paní doktorka seznámila rodiče s jednotlivými riziky užívání 

alkoholu a působení na organismus. Důležitým tématem přednášky bylo negativní působení 

alkoholu na organismus dětí a mládeže. Paní doktorka upozornila, že zákaz konzumace alkoholu do 

18 let není samoúčelný, ale vychází z reálných lékařských poznatků. Játra dětí neumí rozkládat 

alkohol a ten je pro mladý organismus velmi škodlivý, stejně tak závislost se vytváří v tomto věku 

podstatně rychleji než u dospělých. Přednáška byla pro rodiče atraktivní, neboť mohli nahlédnout na 

tuto problematiku z lékařského hlediska. 

 

 

 



2) Vyhodnocení MPP za školní rok 2017/2018 

 

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

žáky. Upřednostňujeme programy, které rozvíjejí osobnost dětí a mají návaznost na programy, které 

již žáci absolvovali. Velký důraz klademe na rozvíjení zdravého životního stylu a prevenci 

rizikového chování a budování přátelských vztahů mezi dětmi. 

V březnu jsme podávali žádost o přidělení dotace na preventivní programy z dotačního programu na 

prevenci Jihomoravského kraje. Dotace byla z velké části schválena a peníze budou použity na 

preventivní programy pro žáky a také na školení pedagogického sboru, které bude zaměřeno na 

budování pozitivního třídního klimatu. Zároveň využíváme dotační program města Kyjova, který je 

zaměřený na prevenci. 

Vedení školy prevenci výrazně podporuje, díky tomu se daří uskutečňovat pestrou nabídku 

preventivních programů, pro které je potřeba najít nejen finanční prostředky, ale také sladit termíny s 

výukou. 

Poskytovatelé preventivních programů 

 Občanské sdružení 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. 

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

stránku dětí. Zkušená lektorka vypracovává pro školu podrobnou zpětnou vazbu. 

 ACET - sdružení, které uskutečňuje preventivní programy mnoho let, mají velkou nabídku 

kvalitních programů a poskytují nám zpětnou vazbu z uskutečněných programů. 

 Policie ČR - policisté z terénu pořádají pro naše žáky přednášky o extremismu a také 

protidrogovou prevenci. Pro žáky je atraktivní, že přednášející policisté vyšetřují tyto trestné 

činy, jsou tak seznámeni s aktuálním stavem a také legislativou. Přínosem je také možnost 

diskutovat s policisty, neboť sdělovací prostředky často přináší zavádějící informace, které 

nejsou zcela pravdivé. Policisté proto vždy upozorňují, že je potřeba znát zákony, neboť 

jejich neznalost neomlouvá. Během těchto přednášek jsou žáci také informováni, jaké jsou 

rozdíly v řešení přestupků a trestných činů u nezletilých a mladistvých osob.  

 

V tomto školním roce jsme řešili spíše menší prohřešky proti školnímu řádu.  

 Ničení školního majetku je problém, kterým se zabýváme každý rok. Některá poškození věcí 

se stávají vinou náhody nebo neopatrností, to se může stát každému. V rozporu se školním 

řádem jsou úmyslná poškození majetku, neboť někteří žáci si neváží školního majetku a 

mnohdy stejným způsobem nakládají se svými věcmi i majetkem spolužáků.  

 Neomluvená absence - v tomto školním roce nemáme žádný případ neomluvené absence.  

 Neplnění školních povinností je trvalým problémem u některých žáků. Během školní 

docházky se snažíme naučit naše žáky také zodpovědnosti. Plněním domácích úkolů si žáci 

učivo nejen zopakují a lépe upevní, ale učí se i splnit si svou povinnost a osvojují si 

zodpovědnost. Tyto vlastnosti jsou důležité pro další studium a také jako cenný pracovní 

návyk. 

 Nevhodné chování o přestávkách - v tomto školním roce jsme se v některých třídách 

setkávali s častějším nevhodným chováním o přestávkách. Nejedná se o závažný přečin proti 

školnímu řádu, ale běhání mezi patry ohrožuje bezpečnost našich žáků. Proto musíme takové 

chování, hlavně z důvodu bezpečnosti, včas zastavit a řešit v souladu se školním řádem. 

 Vulgární vyjadřování a nevhodné chování do školy zásadně nepatří. Snažíme se vést žáky ke 

slušnému chování a vyjadřování. V případě závažnějšího prohřešku pak tyto případy řešíme 

v souladu se školním řádem. 

 Vztahy ve třídách - kamarádské vztahy ve třídách jsou pro nás velmi důležité. Proto se 

snažíme vést naše žáky k respektování druhých. Velká část našich preventivních programů a 

také témat rodinné výchovy a jiných předmětů směřuje k optimalizaci vztahů ve třídách. 



Zároveň provádíme depistáž pomocí rozhovorů a sociometrických šetření, což vede k 

odhalení negativních jevů v počínajícím stádiu. 

 

3) Seznam kroužků  ZŠ Hovorany ve školním roce 2018/2019 

 Název kroužku Vedoucí Počet žáků 

1. Němčina 1., 2. ročník  Svobodová 8 

2. Němčina 6. ročník Svobodová 13 

3. Keramika 2 Horáková 14 

4. Keramika 3 Valášková 10 

5. Keramika 4 Horáková 13 

6. Keramika 5 Horáková 6 

7. Keramika 6. ročník Šimečková 9 

8. Keramika 7. ročník Valášková 8 

9. Kytarový kroužek Ševela 14 

10. Šití Linnerová 8 

11. Pěvecký kroužek 1. stupeň Eimutová, Ševela 50 

12. Pěvecký kroužek 2. stupeň Ševela 20 

13. Klub zábavné logiky a deskových her Blahůšková 12 

 

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

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

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

 

 

4) Krizový plán školy, školní program proti šikanování 

 

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

U:\Metodik primární prevence\školní rok 2014-2015, 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.  

 

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, výchovy k občanství 

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, SPC Kociánka Brno 

 Okresní metodik prevence Mgr. Alena Vlková 

 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 preventisty primární prevence. 

Společně s rodiči se také všichni pedagogičtí pracovníci na schůzce rodičů zúčastnili přednášky 

MUDr. Eriky Kačerové, která byla zaměřena na správný životní styl a životosprávu.  

    Důležitou součástí dalšího vzdělávání byl dvoudenní seminář pro celý pedagogický sbor, který se 

týkal výuky žáků se speciálními potřebami v souvislosti se změnami podpůrných opatření a práce 

asistenta pedagoga. V rámci šablon Výzvy 22 většina učitelů absolvovala seminář čtenářské 

gramotnosti. Všichni pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci se seznámili s problematikou GDPR a 

její aplikací ve školské praxi. 

Metodik prevence ukončil dvouleté kvalifikační studium, asistentka pedagoga absolvovala studium 

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

pokračovat v magisterském studiu. Učitelka 1. stupně ukončila vysokoškolské studium. 

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. Čtenářská pregramotnost 16 
2. Vychováváme  čtenáře na základní škole - 15 pedagogů 15 x 16 
3. Matematická pregramotnost 16 
4. Práce učitele s nestandartním typem žáků 5 
5. Primární prevence rizikového chování ve školách a školských zařízeních 8 
6. Rozpočtový výhled 6 
7. Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 24 
8. Práce s dětmi méně než tříletými v MŠ 24 
9. Jak komunikovat s rodiči 8 

10. Spisová a archivní služba 5 
11. Školení vedoucího pracovníka v BOZP a PO ve školství 5 
12. Školení vedoucího pracovníka v BOZP a PO ve školství 5 



 

 

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

    akcí 2017 – 2018 
Akce, které jsou popsány v údajích o prevenci sociálně patologických jevů 

Adaptační program pro žáky 1. ročníku 

OS Krok - Adaptační program pro žáky 6. ročníku 

Adaptační program 6. ročníku 

ACET - Preventivní program zaměřený na prevenci šikany 

ACET - Preventivní program zaměřený na prevenci kyberšikany 

OS Krok - Preventivní program pro žáky 1. a 2. ročníku - zdravá výživa 

OS Krok - Preventivní program pro žáky 3. ročníku - pravidla slušného chování 

OS Krok - Preventivní akce pro žáky 4. ročníku - rizikové situace 

OS Krok - Preventivní program pro žáky 5. ročníku - problémové situace 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 1. ročníku - osobní bezpečí 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 3. ročníku - kamarádství 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 4. ročníku - bezpečí na internetu 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 5. ročníku - finanční gramotnost 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 6. ročníku - jak být dobrý kamarád 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 7. ročníku - nebezpečný alkohol 

Etické dílny – Preventivní program pro žáky 8. ročníku - škodlivost kouření 

Policie ČR – Preventivní program pro žáky 8. a 9. ročníku - drogová prevence 

Finanční gramotnost pro 7. a 9. ročník 

Policie ČR – Preventivní program pro žáky 9. ročníku - extremismus 

Vystoupení MUDr. Eriky Kačerové na sdružení rodičů 

 

13. Odborná příprava preventisty s PO 2 
14. Porada ředitelů 5 
15. The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers od English 5 
16. The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers od English 5 
17. Setkání výchovných poradců 6 
18. Školská problematika - otázky a odpovědi 5 
19. Mzdové účetnictví 80 
20. Nová média ve výuce hudební výchovy 6 
21. Role ředitele v systému poradenských služeb ve škole 6 
22. Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu 6 
23. Práce s diferencovanou třídou v zeměpisu a dějepisu 6 
24. Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi 6 
25. Spolupráce pedagoga s asistentem pedagoga ve školní praxi 6 
26. Workshop chemie 6 
27. Reforma financování regionálního školství 4 
28. Projekt BIG ATCZ 5 6 
29. Rozvoj grafomotorických dovedností, odstranění grafomotorických obtíží 5 
30.  Průchodnost jazykového zprostředkování - metoda CLIL 6 
31. Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů 250 
32. Podpůrná opatření pro žáky se SVP ve školní praxi II 16 x 16 
33. The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers od English 5 
34. Právní poradna 5 
35. Role školního speciálního pedagoga v systému poradenských služeb ve škole 4 
36. Výuka čtení a psaní s porozuměním v 1. ročníku pomocí metody tří startů 6 
37. Změny financování regionálního školství 4 
38. GDPR ve školské praxi – všichni zaměstnanci 2 



Slavnostní zahájení školního roku 

    Při slavnostním zahájení školního roku v pondělí 4. září 2017 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 2017 

    I v letošním roce zapojilo svoji fantazii a um několik nadšenců, kteří se zúčastnili 27. září tradiční 

výstavy dýní a strašáků. Ve dvoře Obecního úřadu Hovorany jsme ocenili práce dětí navštěvujících 

mateřskou školu a dětí z převážně 1. stupně základní školy. Součástí výstavy bylo také vyhodnocení 

soutěže o největší dýni, kterou vyhlásil Český zahrádkářský svaz Hovorany. I přes letošní velká 

sucha jsme opět mohli obdivovat mnohé zdařilé práce. Všechny zúčastněné děti dostaly za své 

výrobky čokoládu. 

 

     
 

Dějepisná exkurze - Slovanské hradiště Mikulčice 

    Žáci 7. ročníku strávili v pátek 29. září velmi příjemný Velkomoravský den se skupinou Styrke. 

Tak se nazýval program, který byl pro žáky připraven v areálu mikulčického hradiště. Nejprve se v 

doprovodu pana průvodce seznámili s původem Slovanů a jejich životem, vyslechli si stručnou 

historii Velké Moravy a zhodnotili význam cyrilometodějské misie. Poté zhlédli expozici s projekcí 

v Pavilonu II, užili si hry na louce - dle zájmu zkoušeli střelbu z luku. Prošli také velkomoravský 

tábor. Tady se seznamovali s tím, co Slované v 9. století jedli a pili - mohli ochutnat placky se 

dvěma druhy pomazánek. Zhlédli ukázku výroby příze a tkaní látek na svislém tkalcovském stavu. 

Prohlédli si a také si mohli vyzkoušet výzbroj i výstroj raně středověkých bojovníků. Zhlédli také 



ukázku bojové taktiky starých Slovanů. Příjemné slunečné dopoledne jsme zakončili opékáním 

špekáčků na připraveném ohništi a krásným výhledem z rozhledny mikulčického hradiště. 
 

         
 

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. 

 

Úžasné divadlo fyziky aneb Jednou provždy nehoří! 

    V rámci Veletrhu středních škol a zájmového vzdělávání na Kyjovsku se naši žáci 2. stupně 

zúčastnili science show s názvem Jednou provždy nehoří. Tuto show, která popularizuje vědu a 

atraktivní formou vzdělává v přírodovědných tématech, předváděli experti z oboru. Žáci zhlédli 

efektivní pokusy z chemie např. s karbidem vápenatým, manganistanem draselným a peroxidem 

vodíku, hoření hořčíku, s nehořlavým tričkem. Vojta Holický ze 6. B si sám mohl vyzkoušet 

předvést pokus zvaný Sloní pasta. Závěr patřil zajímavým pokusům s kapalným dusíkem. Žákům se 

pořad velmi líbil. 

       
 

 

Do lesa s lesníkem 

    12. října prožily děti 3. třídy den v lese. Během interaktivního programu se dověděly a samy si 

vyzkoušely, že les vyžaduje odbornou celoroční péči. 

Děti se seznámily s vývojem lesa od semínka až po dospělý strom a zopakovaly si, k čemu dřevo 

využíváme. Vyzkoušely si sázení mladých stromků a měření lesnickými přístroji, zahrály si hry, 

potěžkaly motorovou pilu, osahaly si kůže a shozy zvířat, zkusily přivábit jelena, poslechly si 

myslivecké troubení, přivoněly ke dřevu a zjistily, že sázení stromu v reálu je o hodně náročnější než 

sázení stromů v Minecraftu. Zkrátka všemi smysly nasávaly prostředí lesa. 

Pobyt na čerstvém vzduchu všem prospěl. Tváře zčervenaly, nálada se zlepšila a po práci nám řádně 

vyhládlo. To, co jsme se dověděli a prožili, snad přispěje k získání hlubšího vztahu k přírodě a 

k práci lidí, kteří se o ni starají. 

 



            
 

Život v armádě – přednáška major Ing. Svatavy Plasové 

    V pondělí 16. října přijela do naší školy naše bývalá žákyně major Ing. Svatava Plasová, aby 

našim žákům přiblížila život v armádě a na mírových misích OSN. Sama se zúčastnila mírové mise 

v africkém Kongu. 

    Nejprve řekla několik vět o svém studiu na vojenských školách, mluvila o své práci v současné 

době. Důraz kladla především na znalost cizích jazyků. Poté žákům poutavě popisovala průběh 

třítýdenního přípravného kurzu pozorovatele na mírových misích, který se konal ve Vyškově. Toto 

vyprávění žáky velmi zaujalo, uvědomili si, jak tvrdým a psychicky náročným výcvikem musí 

vojáci projít.  

    Na základě obrazové prezentace byli dále seznamováni se životem domorodého obyvatelstva a 

s životními podmínkami v této středoafrické zemi. Poutavě také vyprávěla o každodenním životě 

vojáků v nelehkých podmínkách na mírových misích.  

 

         
 

Exkurze ve firmě Lisi pro žáky 9. ročníku 

    V úterý 17. října 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. 

       

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sonnentor Čejkovice – Raráškův bylinkový ráj 

    Dne 2. 11. 2017 jsme s dětmi 2. a 4. třídy navštívili Sonnentor v Čejkovicích. Zážitková exkurze 

Raráškův bylinkový ráj byla zpestřením naší výuky. Prožili jsme krásný čas uprostřed vůní bylinek, 

poznali jsme spoustu zajímavého. Nejvíce se nám líbila ochutnávka čaje, pohádka a film o 

bylinkách. Dále jsme nahlédli do výroby a skladu těchto bylinek, což bylo pro všechny velkým 

zážitkem. Zažili jsme plno legrace při plnění raráškových úkolů. Děkujeme za sluneční dárečky 

v podobě sypaných čajů a krásného čtvrtečního dopoledne.  

 

        

 

 

Dopravní výchova s policistou 

    V pátek 3. 11. 2017 si děti 3. a 4. třídy s panem policistou 

zopakovaly znalosti z dopravní výchovy. Cílem bylo 

poučení o bezpečnosti dětí v roli chodce a cyklisty. Beseda 

byla zajímavá. Na závěr mohly děti klást otázky, na které 

pan policista odpovídal. 

  

        
 

 

 

Projektový den Život s handicapem s Ligou vozíčkářů 

    Projektový den s názvem Život s handicapem pro nás připravila absolventka naší školy Ladislava 

Blažková, která je sama na vozíku. Je tiskovou mluvčí Ligy vozíčkářů a vedoucí osvětové kampaně 

Přisedni si, která si klade za cíl ukázat, jaké je to na vozíku a že život vozíčkářů stojí za pozornost.  

    Beseda byla zaměřena zejména na osvětu života na vozíku a prevenci úrazů. Žáci se seznámili 

nejen se životem handicapovaných, ale i s prací osobního asistenta, který jim pomáhá v činnostech, 

které kvůli postižení nezvládají. Žáci si mohli vyzkoušet, jaké je to mít nějaký handicap - například 

jízdu na mechanickém nebo sportovním vozíku, chůzi o berlích, malování pusou.  

    Součástí besedy bylo i povídání a informace o asistenčních psech, bezbariérovém divadle Barka, 

sportovním a kulturním vyžití vozíčkářů, ale i vyplnění kvízových otázek o životě s postižením. 

    Mladší žáci dostali brožurku Toníkův deník, ve kterém Laďka popisuje každodenní život a 

postřehy malého chlapce na invalidním vozíku. Už během besedy, ale i při dalších činnostech 

všichni pochopili, jaký dar je být zdravý. 

    I děti 1. a 2. třídy se seznámily s problematikou tělesného postižení. Uvědomily si, že to není 

nemoc. Děti viděly i práci osobního asistenta handicapovaného. Zaujaly je různé typy vozíků, které 

si mohly sami vyzkoušet. Všichni na něm rádi jeli slalom a zkusili si zahrát basketbal. Hodina byla 

zajímavá a poučná, všem se moc líbila. 



                  
 

Přednáška s paní Věrou Sosnarovou, ženou, která přežila gulag 

    V pátek 24. listopadu proběhla pro žáky 7. až 9. ročníku v hudebně školy mimořádná akce. Naše 

pozvání přijala paní Věra Sosnarová, žena, která přežila sovětský gulag. 

Paní Sosnarové je 86 let, narodila se tedy v roce 1931 v Brně. Nejprve nám vyprávěla o svém 

dětství, o rodičích, kamarádech, popisovala zážitky ze školy i to, jak trpěla hladem a nouzí. Mluvila 

o tom, jak v Brně v roce 1941 viděla Hitlera. Ve svých 14 letech byla spolu se svou matkou a 

osmiletou sestrou Naďou odvlečena sovětskou tajnou službou NKVD do ruského pracovního tábora 

na Sibiři. Stalo se tak 17. května 1945. 

Uneseny byly na základě toho, že jejich ruská matka roku 1922 uprchla před doznívající občanskou 

válkou z Ruska do Československa. V pracovních táborech strávily 19 let, jejich matka po třech 

měsících zemřela. Při odjezdu ze Sovětského svazu i při příjezdu do vlasti v roce 1964 musela 

podepsat úplnou mlčenlivost o svém osudu a z obavy o opětovné odvlečení na Sibiř mlčenlivost 

dlouho neporušila. O této části její minulosti se nedozvěděl ani její manžel a dlouho ji neznali ani 

její dva synové. 

    O nekonečných hrůzách stalinského teroru, které musela prožít, byla napsána kniha Krvavé 

jahody, která nyní vychází již v pátém vydání. Paní Sosnarová i přes svůj vysoký věk přijela do naší 

školy o svých děsivých zážitcích povídat. Všechny nás překvapila svým sugestivním projevem, žáci 

při jejím vyprávění ani nedutali a mnohým snad při představách prožitého utrpení i zvlhly oči. 

                 
 

Srdíčkové dny 

    Ve dnech 4. - 8. 12. se naše škola připojila ke sbírce Srdíčkové dny, kterou pořádala o.p.s. Život 

dětem. Posláním obecně prospěšné společnosti Život dětem je pomoc nemocným, handicapovaným 

a opuštěným dětem v rámci celé České republiky, které se ocitnou v obtížné životní situaci a 

potřebují odbornou pomoc a podporu svého okolí. Sbírka probíhala prodejem  magnetek se zvířátky, 

propisek a náramků za 30 Kč. Na konto sbírky bylo vybráno a odesláno 6.860 Kč. 

 

Divadélko pro školy z Hradce Králové a návštěva Mikulášké družiny 

    V úterý 5. 12. děti z MŠ a žáci 1. stupně ZŠ zhlédli představení Bajky pana Ezopa, které si pro nás 

připravili herci z Hradce Králové. Divadelní představení se skládalo z několika bajek, kterými nás 

provázel sám Ezop. Z každé bajky vyplývalo ponaučení a celkově tedy mělo toto představení 

výchovný podtext.  Pro všechny bylo toto představení velkým zážitkem, neboť bylo zábavné, velmi 

poutavé a děti byly často vtaženy do děje představení. 

Pro žáky 2. stupně pak bylo připraveno představení na dvě vyučovací hodiny, které mělo název Don 

Quijote a ti druzí aneb Zlatý věk španělské literatury. Krátkými scénkami herci přiblížili žákům 

známá i méně známá díla španělské literatury. Jejich podání bylo velmi vtipné a všichni jsme se 



dobře bavili, něco málo jsme se také přiučili. Mnohé zážitky si z představení odnesou především ti 

žáci, kteří byli do děje přímo zapojeni. 

V ten samý den navštívil naše žáky i Mikuláš s anděly a čertem. 

             

             
 

Den naruby 

    Ve středu 13. prosince 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 dvou trojicích) odučili jednu, popřípadě dvě vyučovací hodiny. Všichni deváťáci se snažili a pro 

většinu to byla určitě cenná zkušenost. Všichni za svou snahu získali certifikát „Hodinový učitel“. 

 
 

Vánoční dílna pro rodiče žáků z družiny 

    8. prosince se konala v prostorách 1. oddělení školní družiny akce pod názvem ,, Adventní tvoření 

pro děti a jejich rodiče“. V odpoledních hodinách jsme tak přivítali ve školní družině maminky, 

babičky, ale také několik tatínků, kteří si přišli spolu se svými dětmi vyrobit vánoční dekoraci. Po 

dobu celé akce panovala dobrá nálada, nechybělo ani malé občerstvení, všichni byli moc šikovní a 

práce jim šla od ruky. Výsledkem celého snažení bylo plno krásných vánočních dekorací, které si 

děti s úsměvem odnášely domů.  

 

Slavnostní předání Slabikářů prvňáčkům 

    Ve středu 20. prosince se žáci první třídy dočkali Slabikáře. Aby ho získali, museli na 

stanovištích, kde je zkoušeli jejich starší spolužáci, plnit úkoly. Přes první písmenka a slabiky se 

dostali ke čtení slov i vět. V čítárně starší spolužáci ukázali, jaké jsou jejich oblíbené knihy a na 

konec slavnostně předali Slabikář. Děti odcházely z čítárny nejen s ním, ale i s medailí a úsměvem 

na tváři.  



 
 

Rozsvícení vánočního stromu 

Školní pěvecký sbor vystoupil 1. adventní neděli 3. prosince se svými sólisty na akci kulturní 

komise OÚ, na které se rozzářil obecní vánoční strom. 

 

Vánoční výstava a koncert 

    Čas čekání na vytoužené Vánoce a vánoční prázdniny nám zpříjemnili v pátek 15. prosince žáci 

školy koncertem školního pěveckého sboru. Původně jsme ho naplánovali do hudebny školy, ale 

pěvecký sbor se tak rozrostl, že se nám na malé pódium v hudebně nevešel. A tak jsme všechny 

uvítali v hovoranské sokolovně. Sólisté, sbor 2. stupně i celý školní sbor zazpíval celou řadu 

známých i méně známých koled a krásných písniček se zimní a vánoční tematikou. Po koncertě si 

spokojení návštěvníci ještě prohlédli vánoční výstavu, kde obdivovali spoustu pěkných zimních i 

vánočních výrobků a výkresů. 

 
 

Rodilí mluvčí 

    Ve čtvrtek 4. a pondělí 8. ledna čekalo žáky 3. až 9. tříd překvapení v hodinách anglického jazyka 

v podobě již tradičně organizovaných hodin s rodilými mluvčími. Do školy tentokrát přijely Hannah 

a Charlotte z Manchesteru. S žáky prvního stupně procvičily dosud probrané fráze a děti si tak 

prakticky vyzkoušely, jak představit sebe a své spolužáky, pohovořit o své rodině a svých koníčcích. 

Žáci druhého stupně povyprávěli, jak strávili Vánoce, jaké mají plány v novém roce a jaké povolání 

by chtěli jednou dělat. Na konci každé hodiny měli žáci vždy možnost zeptat se na cokoliv, co je 

zajímalo, a dověděli se tak spoustu zajímavostí ze života ve Velké Británii.  

 

 

 



Lyžařský výcvik 7. ročníku 

    Lyžařský a snowboardový výcvik proběhl od 15. do 19. ledna v lyžařském středisku 

Červenohorské sedlo. Bylo to náročných, ale zároveň nádherných 5 dnů.  Náročných hlavně co se 

týká počasí. Teplota se pohybovala těsně pod nulou, ale foukal dost silný vítr, padal sníh a bylo 

mlhavo. 

    Ubytování bylo příjemné, přímo v areálu, v hotelu.  Někdo měl hezčí postel, někdo měl tepleji v 

místnosti. K dispozici jsme měli hotelový bazén a hernu. Jídlo bylo moc dobré - všechna jídla byla 

typická "oblíbená" - kuřízek, špagety, kuře, .... 

    Hodiny lyžařské a snowboardové průpravy byly rozděleny každý den na dva bloky (dopolední a 

odpolední). Třetí den kurzu byl tzv. oddechový, navštívili jsme stanici horské služby, kde se žáci 

seznámili s technikou i nebezpečím, které hrozí při pobytu na horách, vyšli jsme na procházku po 

okolí a poté do hotelového bazénu. Každý večer byla pro žáky připravena přednáška. Také jsme 

hráli společně hry, zpívali, soutěžili. 

    Poslední den jsme uspořádali závod ve slalomu, jehož se zúčastnili téměř všichni žáci. Začátečníci 

zvládli už druhý den sjet svah bez větších obtíží, někteří se v závěru kurzu vypracovali na úroveň 

pokročilých. 

    Všichni si zaslouží obrovskou pochvalu za zodpovědnost, dochvilnost, ohleduplnost ... 

Paní provozní se vyjádřila, že tak hodná děcka na hotelu ještě neměli.  

Spojení se šardickou školou se znovu utužilo, děcka spolu úžasně komunikovala a navázala nová 

přátelství. 

 

     
 

Masopust v 1. a 2. třídě 

    Ve středu 21. února se 1. a 2. třída zaplnila různými pohádkovými a nadpřirozenými bytostmi. 

Celé dopoledne probíhalo netradičním způsobem. Výuka byla tematicky zaměřena na masopustní 

maškary. Děti si užily plno legrace při plnění úkolů. Poslední hodinu vytvářely klauna z papíru. Na 

závěr si zazpívaly a zatancovaly. Den si děti skvěle užily. 

 

Divadelní představení 

    Ve středu 14. března se žáci 1. a 2. třídy 

vydali do Brna. Jeli do divadla Radost na 

pohádkovou komedii s utrženým sluchátkem 

s názvem „Mach a Šebestová. “ Viděli veselá 

dobrodružství žáků 3. B  - Pažouta, Kropáčka, 

Horáčka, paní Kadrnožkové, psa Jonatana a 

paní učitelky. Nechybělo utržené sluchátko, 

které plnilo přání Macha a Šebestové. Děti byly 

svědky boje s Kropáčkovou angínou a také 

přepadení piráty na dobrodružném výletě. 

             

 



     
 

 

24. společenský ples 

3. března 2018 proběhl 24. 

společenský ples. Večer zahájili 

žáci 9. a 8. ročníku slavnostním 

předtančením. Polonézu se žáky 

nacvičily paní učitelky Ludmila 

Blahůšková a Lada Linnerová. 

Letošní ples jsme pojali v retro 

stylu. Hlavním motivem byly 

gramofonové desky, které měly 

připomínat dobu mládí rodičů a 

prarodičů současných deváťáků. 

Tuto dobu připomínaly i motýlky a 

kšandy, které měli kluci na sobě. 

Ples se tento rok opět vydařil, 

všichni chválili skupinu Novios i 

bohatou tombolu.  

 

 

 

Předškoláci v 1. třídě 

    Ve středu 28. března se do 1. třídy přišli podívat předškoláci z MŠ. Mezi dveřmi je přivítal třídní 

maskot - veverka "Ťapička" z Doby ledové. Prvňáčkové dětem předvedli nejen to, jak zvládají 

školní povinnosti, ale také se pochlubili  pokroky ve školní práci. Ukázali budoucím prvňáčkům, že 

není potřeba mít žádné obavy z příchodu do školy. Čtení, psaní a počítání zvládli před svými 

známými bez chybičky. Někteří kamarádi z MŠ ukázali, že si s písmenky i čísly už teď dokáží 

poradit, Vždyť hry s nimi jsou zábavné. Prvňáci naučili své mladší kamarády písničku s tancem a 

rozloučili se předáním medailí s obrázkem třídního maskota. Všem dětem se dopolední návštěva 

moc líbila. 

 

                                        



       

  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velikonoční tvoření ve školní družině  

    Po úspěšné předvánoční akci, která se všem moc líbila, jsme se rozhodli zopakovat si ji ještě 

jednou, tentokrát s velikonoční tematikou. Velikonoční tvoření s rodiči se konalo dne 23.3. 2018 

opět v prostorách 1. oddělení školní družiny. Rodiče si tak se svými dětmi mohli vyzkoušet tvoření 

z plastových lžic a vrbového proutí. Jeden z tatínků se také ujal pletení pomlázek z vrbového proutí, 

což děti velmi ocenily. Všichni jsme prožili hezké jarní tvořivé odpoledne v přátelské atmosféře. 

Vyrobené dekorace si děti s radostí odnášely domů. 

 

Koncert Petra Bendeho 

    V pátek 6. dubna 2018 se ve školní hudebně konal koncert populárního hudebníka Petra Bendeho. 

Vystoupení sledovali všichni žáci školy v zaplněné hudebně. Při koncertu zazněly nejznámější písně 

z repertoáru tohoto zpěváka od doby, kdy se účastnil televizní pěvecké soutěže, až po současnost. Na 

závěr byl na pódium hudebny přizván školní pěvecký sbor k doprovodu písní Nad horú svítá a 

Tráva. Koncert byl zakončen autogramiádou. 

 

Exkurze žáků do PVE Dalešice a JE Dukovany  
    Žáci 8. a 9. ročníku se 9. dubna zúčastnili exkurze na téma „Energie“. První návštěva je vedla do 

přečerpávací vodní elektrárny Dalešice. Zde byli seznámeni s výrobou elektrické energie v této 

elektrárně. Měli možnost projít provozem elektrárny a stát přímo u jedné z turbín, viděli velín 

elektrárny. Další návštěva proběhla v informačním centru jaderné elektrárny Dukovany. V centru 

byli podrobně seznámeni s výrobou elektrické energie pomocí jaderné energie, prohlédli si např. 

model reaktoru, mlžné komory. Žáci si tak zajímavou formou rozšířili vědomosti získané v hodinách 

fyziky a chemie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekocentrum Trkmanka  

    Přestože se Den Země slaví až 22. dubna, děti z prvního stupně jej oslavily už 17. dubna, a to 

návštěvou Ekocentra Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Po rozdělení do skupin žáci obcházeli 

stanoviště s různými úkoly. Zkoumali například těla živočichů pod mikroskopem, zamýšleli se nad 

přáním pro naši Zemi, hledali indicie mezi šváby, odhadovali dobu rozpadu různých materiálů, sadili 

slunečnicová semínka, poznávali stopy zvířat a mnoho dalšího. Díky věkově smíšeným skupinám se 

děti učily vzájemné ohleduplnosti a pomoci mladším. Úkoly plnily s plným nasazením a všem 

skupinkám se podařilo vyluštit tajenku. Den jsme si skvěle užili. 



 

 
 

Den otevřených dveří 

    Na konci srpna to bude již 20 let, co jsme v roce 1998 

před vchodem do školy přestřihli pásku při slavnostním 

znovuotevření zrekonstruované školy. K tomuto výročí 

jsme připravili Den otevřených dveří, na který jsme 

pozvali nejen všechny absolventy školy a jejich rodiče, 

prarodiče, ale i bývalé pracovníky školy a představitele 

obce a školských institucí.  

    A k tomuto dvacetiletí jsme vydali i almanach, ve 

kterém se slovem i ve fotografiích seznámíte s historií, 

činností a aktivitami školy, najdete zde seznamy všech 

absolventů i těch nejúspěšnějších, kteří reprezentovali 

školu v soutěžích a olympiádách, přehled učitelů, kteří 

v hovoranské škole působili, jejich vzpomínky a ukázky 

z literární a výtvarné tvorby žáků od vydání almanachu 

v roce 1998.   

    Celá akce měla velký úspěch, spokojení návštěvníci 

nešetřili slovy chvály a ve fotokoutku si pořídili na 

památku fotografii.  

 

 

 

       



  

  
 

Přednáška o ochraně přírody v Indonésii 

    Ve středu 2. května 2018 se uskutečnila přednáška Mgr. Ivy Uhrové o ochraně přírody 

v Indonésii. Přednášející pracuje v Zoo Hodonín a v době své dovolené jezdí do Indonésie jako 

dobrovolný ochránce přírody. Přednáška se věnovala několika okruhům. V první části se žáci 

seznámili se zeměpisnou polohou Indonésie, přírodními podmínkami a životními podmínkami 

obyvatel. V druhé části se žáci dozvěděli, které živočišné druhy jsou lidskou činností ohroženy. 

Indonésie je oblast tropických deštných lesů, kde dochází k intenzivnímu kácení pralesů, které jsou 

následně nahrazeny plantážemi palmy olejné. Toto plundrování přírody ohrožuje spoustu 

jedinečných živočišných druhů, které se v oblasti vyskytují. Z ohrožených druhů jsou to orangutani, 

outloni, tygr sumaterský, medvěd malajský a mnoho dalších unikátních druhů. V poslední části se 

přednášející věnovala možnostem, jak můžeme i my přispět k ochraně přírody v těchto tropických 

oblastech. Odmítání konzumace palmového oleje je cesta, jak můžeme přispět ke snížení poptávky 

tohoto produktu. Přednáška byla pro žáky zajímavá a snad povede k tomu, aby všichni přijali svůj 

díl zodpovědnosti za ochranu životního prostředí na Zemi. 

 

Vídeň - poznávací exkurze 

    V pondělí 14. května jsme se už potřetí vydali do Vídně poznávat její krásy a pamětihodnosti.  

Začátek cesty nám zpestřila návštěva Mateřské školy v Eibesthalu, se kterou máme uzavřené 

přátelství v rámci projektu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem. Ve školce 

pro nás připravily paní učitelky malé občerstvení, děti nám zazpívaly české písničky, které se 

naučily, a ukázaly nám svoji školku. My jsme jim na oplátku zahráli na flétny a zazpívali německy. 

Po předání malých dárečků a společném fotografování jsme se vydali dál do Vídně. 

     Ve Vídni jsme si nejdříve prohlédli Belvedere (dva paláce nad sebou) a jeho zahrady. Potom 

jsme postupně viděli Památník vojáků Rudé armády, Kostel sv. Karla, vídeňskou operu, 

Přírodovědné muzeum a Uměleckohistorické muzeum. Po krátkém odpočinku v zahradě Hofburgu 

jsme navštívili Muzeum císařovny Sisi. 



 

 
 

ZOO Lešná 

  V pondělí 14. května navštívili prvňáčci Zoo 

Lešná. Počasí jim přálo, a tak všechna zvířátka 

byla ve výbězích. Děti si je měly možnost 

prohlédnout zblízka a rejnoka si dokonce mohly 

pohladit. 

    Z každého úseku tří oblastí Afriky, Asie a 

Austrálie si skupinky dětí, na které byly děti 

rozděleny, vybraly zvíře, které se jim nejvíce 

líbilo. Na zastávce, kde jsme posvačili, jsme si 

povídali, proč je to které zvíře zaujalo.  

 

 

 

Pohádka 

     V úterý 15. května se žáci 1. a 2. třídy vydali do 

místní sokolovny na pohádku „Šípková Růženka“. 

Byla pojata netradičním způsobem a dětem se moc 

líbila. V jejím závěru se děti měly možnost 

s princeznou Růženkou vyfotit. 

 

 

 

 

 

Den proti rakovině 

Naše škola se ve středu 16. května zapojila do veřejné 

sbírky ve prospěch  Ligy proti rakovině. Prodejem kytiček a 

dobrovolnými příspěvky bylo vybráno 8 049 Kč. 

 



Úřad práce a Masarykovo muzeum v Hodoníně   

    16. května navštívili osmáci Úřad práce Hodonín a Masarykovo muzeum 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 Masarykově muzeu se seznámili s životem našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua 

Masaryka, důležité informace zapisovali do připraveného pracovního listu a nakonec zhlédli 

pětadvacetiminutové video s autentickými záběry z jeho života. Poté si v prvním patře muzea 

prohlédli výstavu věnovanou 400. výročí začátku třicetileté války, mohli si vyzkoušet, jak se střílelo 

ze zbraní v 17. století. 

 

Ochutnávka mléčných výrobků 

    Společnost MADETA, dodavatel mléčných výrobků v projektu „Mléko do škol“, zaslala do naší 

školy ochutnávkové koše vlastních výrobků. Vyučující připravili pro žáky ze všech tříd v rámci 

tělesné výchovy nebo pracovních činností ochutnávku. A že smlsnout si bylo na čem! Stoly se 

prohýbaly pod pečivem namazaným pomazánkami s různými příchutěmi, děti si mohly vybrat 

z několika druhů sýrů, ochucených  i neochucených mlíček, tvarohů, jogurtů apod., takže každý 

jedlík si přišel na své.  

 
 

Výstava Cosmos Discovery 

    V úterý 29. května žáci 9. B navštívili světovou výstavu o kosmonautice Cosmos Discovery 

v Brně, která ukazuje vývoj pilotovaných kosmických letů od počátků až do současnosti. Žáci se 

dozvěděli spoustu informací a zajímavostí o dobývání vesmíru. Během dvouhodinové prohlídky 

viděli originály mnoha typů skafandrů, modely raket, družic a vesmírných stanic, např. ruský 

Sputnik, americký lunární program Apollo, ruský Lunochod, obrovský model americké rakety 

Saturn, část řídícího střediska v Houstonu, originál ruské lodi Sojuz, průchozí model ruské orbitální 

stanice MIR, ve kterém je opticky navozena atmosféra stavu beztíže, a spoustu dalších exponátů 

z výbavy kosmonautů. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Školní výlet 6. A a 6. B – Po stopách brněnských pověstí 

    Ve středu 30. května se šesťáci vypravili na školní výlet do našeho krajského města. Byla pro ně 

připravena „naučná stezka“ Po stopách brněnských pověstí. Při procházce ulicemi města se žáci 

dověděli, proč je na Staré radnici umístěno kolo a brněnský drak, proč jsou na fasádě křivé fiály, 



seznámili se s pověstí O zazděném radním a O kamenné panně. Dověděli se také, proč na Petrově 

zvoní poledne už v 11 hodin a kterým směrem je natočena zadnice „neslušného mužíčka“ nad 

oknem kostela sv. Jakuba. Následně žáci vstoupili do brněnského podzemí pod Zelným trhem, 

v němž si mohli udělat představu o středověkém využívání sklepních prostor, mohli si prakticky 

vyzkoušet repliku klece bláznů nebo se nechat připoutat k pranýři. Dověděli se také mnohé 

zajímavosti z historie. Prohlédli si Kapucínskou hrobku v suterénu kostela Nalezení svatého kříže i 

výstavu Moravská vesnička a mechanický betlém. Následovala návštěva obchodního centra 

Vaňkovka a cesta domů. V autobuse žáci ve dvojicích vyplnili pracovní list o brněnských pověstech, 

který měl ověřit jejich pozornost i paměť. Všichni se vrátili z výletu velmi spokojeni, výlet se jim 

líbil. 

    
  

 

Námořnický den v 2. třídě 

    V pátek 1. června děti z 2. třídy vypluly do 

svátečního dne jako námořníci a piráti. Během 

dopoledne si užily mnoho legrace, pracovaly ve 

dvojicích, hrály několik her a společně vytvořily 

podmořský svět, který naši třídu pěkně vyzdobil a 

naladil nás na blížící se prázdniny. Všichni námořníci 

si tento den užili a těší se na další plavbu. 

 

 

Plavání – Ratíškovice 

    Od dubna do června jezdili žáci 2. a 3. třídy na plavecký výcvik do Ratíškovic. V deseti lekcích 

zdokonalovali své plavecké schopnosti a pilovali všechny plavecké styly. Po absolvování výuky s 

lektorkami obdržely děti "mokré vysvědčení". Při závěrečné hodině poměřili naši plavci síly v 

závěrečném závodě. Všem vítězům blahopřejeme a ostatním absolventům kurzu přejeme odvahu a 

zdatnost při mokrých prázdninových hrách. 

               

Dopravní hřiště 
    31. května absolvovaly děti 3. a 4. třídy výcvik na dopravním hřišti v Šardicích pod vedením paní 

učitelky Švandelkové. Na pěti různých stanovištích si naši žáci procvičili jízdu zručnosti, znalost 

dopravních značek a první pomoci, pravidla pro chodce a cyklisty a řešení různých dopravních 

situací. Program byl skvěle zorganizován. Děti se zábavnou formou naučily, jak se chovat v 

silničním provozu, a na závěr dostaly i drobné odměny. 

 



Divadlo RADOST 
    29. května prožili žáci 3., 4. a 5. třídy dopoledne v divadle Radost v Brně, kde zhlédli představení 

Pipi, dlouhá punčocha. Dobrá nálada usměvavé Pipi byla nakažlivá, tak jsme se bavili. Nejen jejími 

hláškami, potřeštěností a hravostí, ale i popleteností strážníků, podivnou řečí domorodců a pěknými 

písničkami. Ani chvilku jsme se nenudili a budeme se těšit na další představení. 

 

Westernové městečko – výlet 2., 3. a 4. třídy 

    ... a kdy už tam budem?“ To byla nejčastější otázka dětí 2., 3. a 4. třídy, které se 7. června vydaly 

na výlet do westernového městečka v Boskovicích. Cestu jsme i přes netrpělivé otázky zvládli a v 

městečku si mohli naplno užívat připravený program. Zhlédli jsme koňskou show, dověděli se 

mnoho o životě indiánů, prošli nespočet atrakcí a nakoupili ještě větší množství suvenýrů, naučili se 

indiánský tanec a užili si divadelní představení z divokého západu. Unavení, ale spokojení jsme se 

vraceli zpět domů a už se těšíme na další výletování. 

 
 

Divadlo Radost – 2. stupeň 

    8. června navštívili žáci 2. stupně divadlo Radost v Brně. Zhlédli jsme představení Beatles aneb 

Žlutá ponorka. Během představení zazněly písničky skupiny Beatles, žáci se také dozvěděli něco 

z historie této skupiny. Celé představení bylo dobově zasazené, měli jsme tak možnost poznat 

nejvýznamnější osobnosti, které se v této době narodily nebo které v této době působily. Herci jako 

vždy předvedli velmi dobrý výkon a divadlo se žákům i učitelům líbilo. 

 

Školní výlet – 7. třída 

    Ve středu 13. června se vydali na jediný letošní školní výlet vlakem žáci 7. třídy. Jejich cílem bylo 

moravské město Olomouc. V jednotlivých expozicích Pevnosti poznání (Dějiny, Rozum v hrsti, 

Světlo a tma) se seznámili s interaktivními exponáty a didaktickými hrami. Po obědě v nákupním 

centru Šantovka si prohlédli historické centrum města. Největším zážitkem byla pro všechny 

návštěva Laser game arény, kde si v prostoru plném překážek, zákoutí a úkrytů zahráli několik her. 

Akční hudba a umělá mlha vytvořily jedinečnou atmosféru pro hráče, kteří si v zápalu boje úplně 

propotili svá trička.   
 

  
 

                   



  Školní výlet – 8. třída, 9. A 

    Cílem školního výletu 8. třídy a 9. A byl Zlín. Navštívili jsme Muzeum jihovýchodní Moravy, kde 

jsme měli objednaný výukový program „Baťovská reklama“. Prohlédli jsme si také „zlínský 

mrakodrap“ a z jeho střechy jsme obdivovali výhled na celý Zlín. Potom jsme se přesunuli na 

náměstí, kde se žáci mohli občerstvit. Na závěr jsme navštívili Lasergame v PSG aréně nad zimním 

stadionem. 

 

Exkurze u včelaře – 6. A , 6. B 

    Žáci 6. tříd navštívili místního včelaře pana Víta Maradu, který je seznámil se životem včel. 

Prohlédli si jednotlivá vývojová stádia včel přímo v úlu. V místnosti, kde včelař med zpracovává, 

ochutnali med přímo z plástů. Podívali se, jak se med vytáčí medometem. Na závěr nechyběla 

ochutnávka medů z letošní sklizně.  
 

     
 

Dětský muzikál Ať žijí duchové 

    V úterý 19. 6. vyrazili žáci z 1. i 2. stupně do Čejče na muzikál Ať žijí duchové. Děti 

z folklorního souboru Pomněnka, které představení připravily, odvedly profesionální herecké a 

pěvecké výkony. My jsme si to užívali, smáli se, slzeli a drželi palce, aby všechno dobře dopadlo. 

Byli jsme také zvědaví na své spolužáky, kteří v představení hráli. A zvládli to skvěle! Moc se nám 

to líbilo a děkujeme všem, kteří vystoupení připravili. 

 
 

Výlet ŠD do Wikylandu 

    Ve středu 20. června jsme se vydali se školní družinou do zábavního centra v Brně v počtu 45 dětí 

a 3 dospělých. Původně nás mělo jet více, bohužel některé děti nám onemocněly, ale i když nás jelo 

méně, výlet jsme si pořádně užili. Už cesta do Brna byla pro všechny zážitek, jeli jsme velikým 

autobusem, ve kterém bylo díky klimatizaci příjemně. Po příjezdu jsme se seznámili s atrakcemi a 

s bezpečnostními pravidly. Klukům se zalíbily tříkolky, trampolíny a lezecká věž. Holky vyzkoušely 



masážní křesla a bludiště se skluzavkami, dále tam byly i nafukovací atrakce s motivem dračí hlavy 

s velkými zuby a nechyběl ani skákací hrad. Během zábavy se mohly děti kdykoliv občerstvit, pití 

měly k dispozici po celou dobu a bylo doplňováno zaměstnanci centra. Velmi jsme si užili 

diskotéku, při které všechny děti tancovaly. Před odjezdem domů měly děti možnost koupit 

si v místním obchodě drobnost na památku. Při cestě domů byly děti unavené, ale věříme, že si výlet 

velmi užily a budou mít krásnou vzpomínku. 

 

Sportovní den 22. 6. - Hovorany 

    V pátek 22. června proběhl ve škole sportovní den. Někteří žáci odjeli soutěžit o medaile na 

sportovní den do Čejkovic a pro ty ostatní byl program připravený v naší škole. Nejprve děti plnily 

disciplíny z atletiky – běh, skok do dálky a hod kriketovým míčkem, poté soutěžily o sladkou 

odměnu v netradičních a zábavných disciplínách. Počasí nám přímo přálo, a tak si tento den všichni 

velmi užili a řádně si zasportovali. 

   

                      
 

Sportovní den 1. stupeň – Čejkovice 

    V pátek 22. června proběhl opět po roce očekávaný sportovní svátek 1. stupně.  A přestože 

chladné počasí se letos rozhodlo udělat vše proto, aby nám naše úsilí, nadšení a zážitky překazilo, 

ani v nejmenším se mu to nepovedlo! Soutěží v Čejkovicích se zúčastnili žáci 2. - 5. ročníku. 

Závodili v atletice – běhu na 50 metrů, skoku dalekém, hodu míčkem a štafetě na 4 x 300 metrů. 

Poté si zahráli kopanou a vybíjenou.  Našim žákům se dařilo, vybojovali medaile a sladké odměny.  

                

                                         
 

Sportovní den 2. stupeň – Čejkovice 

     I žáci 2. stupně letos odjeli sportovat do Čejkovic, a to v úterý 26. června. Tradičními atletickými 

disciplínami byl běh na 50 metrů, hod míčkem, skok daleký a štafeta na 4 x 300 metrů. Chlapci 

změřili své síly v kopané, dívky ve vybíjené. Počasí sportování přálo a výkony žáků byly vynikající. 

Hlavním úkolem sportovního dne bylo si zasportovat a také změřit síly s žáky ZŠ Čejkovice. 

Sportovní den probíhal v přátelské atmosféře, žáci obdrželi diplomy a malé sladké odměny. 

V nadcházejícím školním roce se budeme těšit, že sportovce z Čejkovic přivítáme již na novém 

hřišti.  

  

 

 



Komunikace a výchova 

Během školního roku se žáci 1. stupně scházeli v hudebně, předávali si zkušenosti a učili se 

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

komunikaci. Žáci 5. třídy pomáhali vyučujícím při dohledech o přestávkách 

 

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  

 

V letošním roce 2017/2018 byla otevřena dvě oddělení školní družiny, která byla plně naplněna 

v počtu 30 žáků. První oddělení navštěvovali žáci 1. a 2. ročníku, druhé oddělení pak žáci starší, a to 

3 – 5 třídy. V průběhu školního roku obě oddělení pracovala dle ročního plánu školní družiny, který 

byl rozdělen do deseti tematických bloků a korespondoval se ŠVP ZV a ŠVP pro školní družinu. 

Celým rokem obě oddělení provázela hra ,,Hvězdičky a puntíky“, ve které žáci mohli sbírat 

hvězdičky za hezké chování, pomoc spolužákům, hezké tvoření atp. Za nevhodné chování si pak 

vysloužili puntík, který rušil jednu hvězdičku. Za každé pololetí byli odměněni žáci, kteří nasbírali 

největší počet hvězdiček. Všichni žáci tak byli motivováni ke vzájemné toleranci, spolupráci, 

pomoci druhému a ke kamarádskému chování.  

 

Společný pro obě oddělení byl také projekt ,,Děti v akci“. 

Žáci měli možnost si ve cvičné kuchyňce vyzkoušet přípravu 

pokrmů, naučit se základům stolování, dodržování hygieny a 

bezpečnosti při manipulaci s potravinami a kuchyňským 

náčiním. Vyzkoušeli si přípravu pokrmů podle receptů, díky 

vážení surovin na vahách a odměřování tekutých ingrediencí 

se učili jednotky hmotnosti a objemu. Odměnou pro žáky 

pak byla ochutnávka vlastnoručně připravených pokrmů.  

 

Snažili jsme se také o zapojení rodičů do akcí školní družiny, 

což se nám podařilo díky dvěma tvořivým dílnám, které byly uskutečněny v předvánočním a 

předvelikonočním období. Akce byly úspěšné, rodiče se hezky zapojili do tvoření, a tak jsme všichni 

společně strávili dvě hezká odpoledne, ze kterých si žáci se svými rodiči odnášeli své společně 

vyrobené dekorace. 

Po celý rok byli žáci vedeni k tvořivým aktivitám, při kterých rozvíjeli jemnou motoriku. Výrobky 

pak byly vystaveny nejen v prostorách obou družin, ale sloužily také k výzdobě školních chodeb a 

vestibulu. K rozvoji hrubé motoriky nám posloužily prostory tělocvičny a venkovního hřiště, které 

jsme společně s žáky obou oddělení navštěvovali.  

 

Mezi další společné aktivity patřila např. oslava Halloweenu, vánoční besídka s nadělováním pod 

stromečkem a výlet školní družiny do Wikylandu v Brně, který se všem zúčastněným velmi líbil a 

kterým jsme hezky zakončili školní rok. 



                      
 

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). 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 2017-2018 nebyla na naší škole provedena inspekce. 

 

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

 

Výroční zpráva o hospodaření příspěvkové organizace za rok 2017 

 

Příspěvková organizace hospodařila v kalendářním roce 2017 

- 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: 

- zvýšení platů pedagogických zaměstnanců regionálního školství 

-  zvýšení platů nepedagogických zaměstnanců regionálního školství 

- z projektů EU neinvestiční dotaci na: 

- šablonu Učíme se navzájem 

Vlastní příjmy v roce 2017 tvořily školné v MŠ, ŠD, úroky, dary a příjmy z hospodářské činnosti.  



Přehled o hospodaření příspěvkové organizace 

za rok 2017 

(hlavní činnost) 

VÝNOSY    
 

v Kč 
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Neinvestiční dotace od 
zřizovatele   2 360 000,00 

Dotace EU - peníze školám 0,00 

Dotace MŠMT a ÚP 15 753 335,39 

v tom mzdy a ONIV 
33353 15 150 844,00 

mzdy 33052 304 947,00 

mzdy 33073 85 216,84 

bezpl. strava 12 065,45 

učíme se navzájem 200 262,10 

    

T
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 Stravné ŠJ 1 111 725,50 

Školné ŠD   24 650,00 

Školné MŠ 90 875,00 

  

Ostatní    9 350,00 

  

Zúčtování fondů   141 680,00 

O
s
ta

tn
í 

v
ý
n
o
s
y
 

Úroky 867,96 

Jiné ostatní výnosy   

Výnosy celkem 19 492 483,85 

    NÁKLADY 
 

v Kč 

P
ří
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y
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a
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o
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Provozní náklady celkem   2 465 876,61 

Čerpání dotace EU - peníze školám 0,00 

Prostředky MŠMT 15 753 335,29 

v tom mzdy a ONIV 
33353 15 150 844,00 

mzdy 33052 304 947,00 

mzdy 33073 85 216,84 

bezpl. strava 12 065,45 

učíme se 
navzájem 200 262,00 

    

  

Potraviny ŠJ 1 107 951,14 

  

Použití fondů   141 680,00 

Náklady celkem   19 468 843,04 

Výsledek hospodaření v Kč 23 640,81 

       



Čerpání provozních prostředků od zřizovatele (v Kč) k 31.12.2017 

       
ROK 2016   ZŠ MŠ ŠJ ŠD 

Celkem za 
organizaci 

Učebnice a pomůcky 501.300 32 519,25       32 519,25 

Čistící prostředky 501.320 1 189,00 3 312,50 9 711,45   14 212,95 

Opravy a udržování 501.330 12 678,00 3 342,00 0,00   16 020,00 

Čipy 501.333     4 370,00   4 370,00 

Kancelářské potřeby 501.340 28 590,55 6 815,00 706,86   36 112,41 

Knihy, časopisy 501.350 17 839,00 264,00 534,00   18 637,00 

Úklidové prostředky 501.360 5 804,00 6 173,70 3 126,01   15 103,71 

Hygienické potřeby  501.370 7 226,00 4 365,00 1 361,88   12 952,88 

Kuchyňské potřeby 501.380 7 331,00 338,00 555,10   8 224,10 

Výtvarné potřeby 501.390 1 447,00 7 158,00   16 214,00 24 819,00 

 Materiál k PC 501.400 11 126,00 7 310,00     18 436,00 

Pomůcky 501.460 19 268,78 574,00     19 842,78 

Mat. na výzdobu 501.461 15 832,00 1 552,00     17 384,00 

Zdravotnický materiál 501.470 149,00 0,00     149,00 

Prádlo 501.480   13 273,00     13 273,00 

Pohonné hmoty 501.800 1 988,00       1 988,00 

Osobní ochranné pomůcky 501.520 1 136,66       1 136,66 

Voda 502.300 60 699,00 30 760,00 27 659,22   119 118,22 

Plyn - záloha 502.400 403 886,92 44 931,50 38 206,21   487 024,63 

Elektřina  502.500 134 496,51 77 476,00 61 911,45   273 883,96 

Opravy a údržba zařízení 511.300 106 189,00 3 000,00 23 951,05   133 140,05 

Kopírka, tonery 511.310 1 758,00       1 758,00 

Opravy a údržba budovy 511.350 53 518,00 5 615,00 5 422,85   64 555,85 

Revize 511.400 44 575,30 14 614,00 1 768,45   60 957,75 

Opravy IT  511.410 26 984,00       26 984,00 

Cestovné a nutné vedlejší výdaje 512.310,420 17 417,00 916,00 217,55   18 550,55 

Kondolenční výdaje 513.300 456,00       456,00 

Náklady na reprezentaci 513.310 400,00       400,00 

Pronájem bazénu 518.300 12 497,00       12 497,00 

Lyžařský výcvik- cest.+strav. 518.301 6 636,00       6 636,00 

Telefony 518.310 12 010,40 1 828,64 1 745,10   15 584,14 

Poštovné 518.320 2 819,05       2 819,05 

Poplatky bankovní 518.321 15 325,17       15 325,17 

Výukové akce pro žáky 518.350 9 860,00       9 860,00 

Školení, kurzy 518.410 12 670,00   2 226,72   14 896,72 

Preventivní prohlídky  518.420 2 800,00 800,00 1 033,32   4 633,32 

Čistírna 518.550 4 134,43 18 916,48 9 518,11   32 569,02 

Ost.služby - odpady 518.600     2 094,00   2 094,00 

Ost. služby - licence 518.610 46 379,00   8 845,41   55 224,41 

Ost. služby - programy 518.700 14 454,00       14 454,00 

Zpracování mezd 518.910 122 212,00       122 212,00 

Závodní strav., uklízečka ZŠ 521.610 18 292,00   74 775,00   93 067,00 

Zák. odvody  524.320-650 6 274,12   36 637,77   42 911,89 

Zák. pojistné Kooper. 524.700 36 606,30 10 676,44 4 490,33 1 643,75 53 416,82 

Příděl do FKSP 527.310-630 365,84   2 139,35   2 505,19 

Spoluúčast pojistného plnění 549.301 6 000,00       6 000,00 

Odpisy majetku 551.310 105 085,72       105 085,72 

Pořízení DDHM 558.700 143 796,99 201 900,00 27 297,42 9 408,00 382 402,41 

Ostatní pojištění  569.320 29 673,00       29 673,00 

Všechny provozní náklady   1 589 875,74 465 911,26 350 304,61 27 265,75 2 465 876,61 



 

 

Fond kulturních a sociálních potřeb 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2017 

Účet 412 - FKSP 

    
Stav k 1. 1. 2017 Tvorba FKSP Čerpání FKSP Stav k 31. 12. 2017 

56 598,48 Kč 232 579,00 Kč 200 322,50 Kč 88 854,98 Kč 

    
1. Tvorba fondu 

   základní příděl z mezd 2 % 232 579,00 Kč 
 

    

    

    2. Čerpání fondu 
   

    Přísp. na stravování  60 893,50 Kč  
  Kultura  52 258,00 Kč  
  Dary  4 800,00 Kč  
  Soc. rozvoj zam.  82 371,00 Kč  
  

    200 322,50 Kč  
  

    Běžný účet FKSP u ČSOB Praha, č. účtu 181671937/0300 
 Stav k 31. 12. 2017 Rekapitulace zůstatku účtu 

 zůstatek účtu k 31.12.2017  92 384,93 Kč  
 zákl. příděl z mezd za 12/2016  27 628,00 Kč     
 poplatky za unišeky  853,05 Kč     
 úhrada na BÚ za dary   - 2 100,00 Kč  
 úhrada na BÚ za kávovary   - 21 371,00 Kč  
 úhrada na BÚ za vánoční 

večírek   - 8 540,00 Kč 
 součet  88 854,98 Kč  
 

    Fond odměn 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2017 

Účet 411 - Fond odměn 

    
Stav k 1. 1. 2017 Tvorba FO Čerpání FO Stav k 31. 12. 2017 

82 392,00 Kč 85 000,00 Kč 32 309,00 Kč 135 083,00 Kč 

    
Tvorba fondu  

   
příděl ze zlepšeného hosp. výsledku za rok 2016 85 000,00 Kč 

    
Čerpání fondu 

   
odměny zaměstnancům 

 
32 309,00 Kč 

    
 
 



Rezervní fond 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2017 

Účty 413, 414 - Rezervní fond 

    
Stav k 1. 1. 2017 Tvorba RF Čerpání RF Stav k 31. 12. 2017 

342 442,35 Kč 181 000,09 Kč 88 000,00 Kč 435 442,44 Kč 

    Tvorba fondu: 
   

příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku za rok 2016 93 000,09 Kč 
dar firmy Zemas a.s. 

  
88 000,00 Kč 

   
181 000,09 Kč 

    Čerpání fondu: 

   převod do inv. fondu na nákup interaktivní tabule 88 000,00 Kč 

    

   
#ODKAZ! 

Fond reprodukce majetku - Investiční fond 

Přehled o tvorbě a čerpání za rok 2017 

Účet 416 - Fond reprodukce majetku - Investiční fond 

    
Stav k 1. 1. 2017 Tvorba FRM - IF Čerpání FRM - IF Stav k 31. 12. 2017 

284 477,12 Kč 193 085,72 Kč 88 000,00 Kč 389 562,84 Kč 

    Tvorba fondu: odpisy DHM 
 

105 085,72 Kč 
                        dar od a.s. Zemas   

 
88 000,00 Kč 

   
193 085,72 Kč 

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

    
    
 
 

 
 
 
 

Přehled o hospodaření - hospodářská činnost 

 k 31.12.2017 

Výnosy (hosp. činnost) 1. pololetí 2. pololetí   

Účet Název HČ - ŠJ HČ - TV HČ - ŠJ HČ - TV Celkem 

602.110 Stravné - cizí strávn. 231 610,00   226 072,00   457 682,00 

602.120 Stravné - svačiny 40 610,00   39 952,00   80 562,00 

602.150 Nájemné   13 200,00   27 544,00 40 744,00 

  Celkem 272 220,00 13 200,00 266 024,00 27 544,00 578 988,00 

   
      

 
Náklady (hosp. činnost) 1. pololetí 2. pololetí   

Účet Název HČ - ŠJ HČ - TV HČ - ŠJ HČ - TV Celkem 

501.110 Potraviny 139 707,00   133 437,90   273 144,90 

501.120 Ostatní 853,00   897,05   1 750,05 

501.130 Ostatní   480,00   488,00 968,00 

502.110 Spotřeba energie 8 661,00   15 740,80   24 401,80 



502.130 Spotřeba energie   6 480,00   6 588,00 13 068,00 

511.120 Opravy a udržování 3 642,00   1 591,11   5 233,11 

511.130 Opravy a udržování   960,00   976,00 1 936,00 

511.200 Opravy a udržování-zař.         0,00 

518.120 Ostatní služby 1 213,00   2 775,59   3 988,59 

518.130 Ostatní služby         0,00 

518.140 Bankovní popl.strav.účet         0,00 

518.298 Ostatní služby         0,00 

521.100 Mzdové náklady 57 651,00 33 965,00 61 948,00 29 420,00 182 984,00 

521.110 PN         0,00 

524.110 Zák. zdr. pojištění 5 189,00 3 057,00 5 594,11 2 629,00 16 469,11 

524.130 Zák. soc. pojištění 14 413,00 9 031,00 15 486,87 6 815,30 45 746,17 

524.150 Zák. poj. Kooperativa 225,00 186,00 232,72 138,04 781,76 

527.100 Zák. soc. nákl. - FKSP 1 153,00 679,00 1 232,68 595,00 3 659,68 

528.100 PN   0,00     0,00 

558.120 DDHM 3 916,00   488,58 0,00 4 404,58 

  Celkem 236 623,00 54 838,00 239 425,41 47 649,34 578 535,75 

Výsledek hospodaření v Kč         452,25 

  



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 2 

skupiny žáků a navštívili jsme Mateřskou školu v Eibesthalu, se kterou máme uzavřené přátelství v 

rámci projektu příhraniční spolupráce mezi Českou republikou a Rakouskem. Ve školce pro nás 

připravily paní učitelky malé občerstvení, děti nám zazpívaly české písničky, které se naučily, 

a ukázaly nám svoji školku. My jsme jim na oplátku zahráli na flétny a zazpívali německy a předali 

malé dárečky a společně jsme se vyfotografovali. 

 

Výzva 22 – V projektu naší školy s názvem Učíme se navzájem realizujeme následující šablony 

 Školní asistent 

 DVPP - Čtenářská gramotnost 

 DVPP - Matematická gramotnost 

 DVPP – Inkluze 

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost 

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Matematická gramotnost 

 Tandemová výuka na ZŠ 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených škol neúspěchem 

 Chůva 

 DVPP - Čtenářská pregramotnost 

 DVPP - Matematický pregramotnost 

 Specifika práce s dvouletými dětmi MŠ 

 Odborně zaměřená tematická setkání a spolupráce s rodiči dětí v MŠ 

 

 

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 

Za sponzorské dary od společnosti Zemas Čejč a rodičů jsme nakoupili výtvarné pomůcky a hračky 

pro školní družinu. 

 

n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Spolupráce školy s odborovou organizací 

Odborová organizace na naší škole ukončila svou činnost v dubnu 2018.  

 

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 čejkovická škola. Žáci se na sportovní zápolení vždy těší. 

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

lyžařského kurzu. 

Škola je členem Asociace školních sportovních klubů, která organizuje okrsková a okresní kola 

soutěží pro žáky. 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 a také využívají 

pro tréninky tělocvičnu. 

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

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

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

nadacemi, které ve svých besedách seznamují nejen žáky, ale i rodiče se zdravým životním stylem, 

s návykovými látkami a doporučují, jak se před nimi chránit. Tyto aktivity jsou součástí 

preventivního programu školy. 

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

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

využili bazén v Ratíškovicích.  

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. V posledních dvou letech využíváme i nabídku 

aktivit ekocentra Trkmanka ve Velkých Bílovicích. 

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

zapojena již jedenáctým 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.  



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

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

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

 

Spolupráce školy s pedagogickými centry 

Na Pedagogicko-psychologickou poradnu Hodonín se obracíme o pomoc při vyšetření žáků 

s poruchami učení a chování. Speciální pedagogické centrum Kociánka Brno se specializuje na 

tělesně postižené žáky. Spolupracujeme se Střediskem služeb školám a Zařízením pro další 

vzdělávání pedagogických pracovníků Brno, pracoviště Hodonín i Brno. 

 

 

Závěr 

    Ve školním roce 2017– 2018 pokračuje činnost školního poradenského pracoviště, které řeší 

agendu a pomoc žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Také školení celého pedagogického 

sboru nám pomohlo při práci s těmito žáky. 

    Předběžně zjišťovaný zájem rodičů o školní družinu v novém školním roce 2018-2019 převýšil 

její kapacitu. Proto jsme zažádali o navýšení kapacity a otevření třetího oddělení od září 2018. 

Využili jsme učebnu na 1. stupni, která byla využívána jako šicí dílna. Pokračuje také provoz ranní 

družiny.  

    Také 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 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, charitativní akce včetně poznání života hendikepovaných.  

    V srpnu 2018 uplynulo 20 let od slavnostního otevření zrekonstruované školy v roce 1998. 

K tomuto výročí jsme připravili Den otevřených dveří a vydali almanach. 

    I v tomto školním roce došlo ke zlepšení materiální vybavenosti školy zakoupením nových 

pomůcek, učebnic, nových lavic a židlí do dvou tříd 1. stupně a vybavení pro plánované třetí 

oddělení školní družiny. Finančně nejnákladnější byla generální rekonstrukce plynové kotelny – 

výměna původních plynových kotlů za kotle kondenzační. Také získání dotací na projekt Učíme se 

navzájem Výzvy 22, na dopravu na plavání a na aktivity v rámci prevence patologických jevů 

přispěly ke zlepšení finanční situace pro školu.  

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 velmi dobré stejně jako výsledky jednotné 

přijímací zkoušky na střední školy.  

 

Mezi hlavní úkoly v dalším období patří  

 Pokračování činnosti školního poradenského pracoviště s cílem poskytovat poradenskou 

pomoc rodičům, žákům i pedagogům školy, zejména v individuálním přístupu k potřebám 

žáků 

 DVPP zaměřit na prevenci rizikového chování a  uspořádat seminář pro celý pedagogický 

sbor školy na téma klima školy a třídy. Do prevence rizikového chování více zapojit i 

samotné žáky, zabránit šikanování dodržováním jimi vytvořených pravidel dobrého soužití. 

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

školní neúspěšnosti. 

 Častěji v jednotlivých předmětech zařazovat úkoly obdobné jako jsou při celorepublikovém 

či mezinárodním testování žáků, ve kterých žáci nebyli tak úspěšní. 

 V rámci zajištění větší bezpečnosti školy výměna stávajících vstupních dveří. 



 Generální rekonstrukce sportovního areálu 

 Zajistit provoz třetího oddělení školní družiny 

 Seznamovat veřejnost s prací školy na webových stránkách, v místních Zpravodajích a 

dalších médiích 

 Získat finanční prostředky z dotačního programu Výzvy 22 – Šablony II. 

 Ve školní jídelně využívat nově zakoupené samoobslužné chladící pulty a zařazovat do 

jídelníčku více ovoce a zeleniny.  

 Využívání elektronické žákovské knížky a informačního systému pro rodiče všech žáků. 

 

 

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. 2018 a projednána 

s pracovníky školy dne 31. 8. 2018. 

 

 

V Hovoranech dne 7. 9. 2018 

 

                                                                                                         Mgr. Anežka Grmolcová 

        ředitelka školy 
 


