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školní rok  2018 - 2019 

 



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. 2018) 

Školní rok  

2018/2019 
Počet tříd 

Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 5 5 124 24,8 

2. stupeň 7 4 125 17,9 

Celkem 12 9 249 20,75 

 

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

třída 
počet 

žáků 
chlapci dívky Hovorany Čejč Terezín Karlín Šardice Jiné 

1. 26 15 11 24 1 1       

2. 20 10 10 16 2 1   1   

3. 20 10 10 16 2     1 1  

4. 28 16 12 17 4 3 1 1 2 

5. 30 9 21 20 4 1   2 3 

1. 

stupeň 124 60 64 93 13 6 1 5 6 

6.A 17 10 7 10 7         

6.B 18 11 7 8 5 1 2 1 1 

7.A 17 10 7 6 8 2   1   

7.B 19 12 7 10 6 3       

8.A 15 9 6 8 4 1   1 1 

8.B 14 9 5 5 7       2 

9.třída 25 15 10 13 10 1   1   

2. 

stupeň 125 76 49 60 47 8 2 4 4 

Celkem 

12 tříd 
249 136 113 153 60 14 3 9 10 

V průběhu roku 3 žáci odešli z naší školy a 1 žák přestoupil do naší školy. 
 

Průměrný počet žáků na přepočtený počet učitelů celkem za celou školu: 14,57 
 

 

 



Údaje o školské radě: 

 

Členové – zvolení zákonnými zástupci žáků  Smaženková Jarmila - předseda  

                                                                        Esterková Leona 

    - jmenovaní zřizovatelem              Kučera František  

Mrázová Pavlína 

               - zvolení pedagogickým sborem              Mgr. Benešová Miroslava  

                                                                                   Mgr. Ševela Pavel 
 

Rada školy 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 Riedlová Kateřina, Mgr. 1. stupeň, Hv 

II. třída Eimutová Eliška, Mgr. 1. stupeň 

III. třída 
Buchtová (Pospíšilová) 

Veronika, Mgr.  
1. stupeň, ORv 

IV. třída 
Jankůjová Anna, Mgr., od 1.10. 

zástup Búřilová Ludmila, Mgr. 
1. stupeň, Hv 

V. třída Hojačová Marcela, Mgr. 1. stupeň 

VI. A Svobodová Lenka, Mgr. Čj, Nj, Vl 

VI. B Šimečková Hana, Mgr.  Z, Tv,  

VII. A Havelková Andrea, Mgr. Čj, D, ORv 

VII. B Blahůšková Ludmila, Mgr. Čj, SČj, Rj, Vv 

VIII. A Valášková Jana, Mgr. M, Př, Pč, Vv 

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

IX. třída 

 výchovný poradce 
Ševela Pavel, Mgr. 

M, SM, Hv, Vt 

 

   

 Bez třídnictví:  

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

 Břeňová Zuzana, Mgr. Aj 



 Thirkettle Jitka, Mgr. Aj, Pč 

 Kolaříková Jana, Mgr. Vv, Pč 

asistent pedagoga   

asistent pedagoga Ivičičová Marie III. třída 

asistent pedagoga Saláková Marie, Mgr. VI. A 

asistent pedagoga Maradová Radka, Bc VIII. A 

školní družina   

školní družina I. oddělení Kolaříková Jana, Mgr.  

školní družina II. oddělení Hutáková Romana  

školní družina III. oddělení Trávníčková Petra  

vedení školy   

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, Esterková Leona 

(zástup za Valčíkovou Ivu) 

vedoucí ŠJ Kostihová Ludmila 

kuchařky 
Nosková Irena, Machalínková Blanka, Dekařová Hana, 

Válková Jana 

na mateřské a rodičovské dovolené – Mgr. Lucie Macková,  Mgr. Renata Kostrhounová, Bc. Iva 

Koutná  

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

Celkový počet pedagogických pracovníků 17,09 /18 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  17,09 /18 100% 

 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2018/19 odešli ze školy: 0 

Asistent pedagoga: 3 (III. – úvazek 0,5, VI. A – úvazek 0,75, VIII. A – úvazek 0,75) 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ - počet: 5 s úvazkem 5 

 

Věkové složení učitelů základní školy k 1. 9. 2018 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 2 11 

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  1 285 40 32 
 

 

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2018, včetně hospodářské činnosti a stravování zaměstnanců 

Fyzické osoby 5 

Přepočtení na plně zaměstnané 5 

 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 74 
fyz. 3 

přepoč. 1,9 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními k 1. 9. 2018 

Typ postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 15 

Vývojové poruchy chování 5 

Tělesné postižení 1 

celkem 21 

 

 

 

 

 

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

přijetí do školy 

 
Počet absolventů ZŠ 

Ve školním roce 2018-2019 vychází z naší školy 25 žáků z 9. ročníku, 1 žák z 8. ročníku, 1 žák 

ze 7. ročníku a dva žáci z 5. ročníku (osmileté gymnázium). Všichni žáci 9. ročníku mají ukončenou 

povinnou školní docházku, dva vycházející žáci z nižších ročníků nemají ukončeno základní 

vzdělávání. 

 

  celkem dívek chlapců 

2letý obor 0 0,0% 0 0,0% 0 0,0% 

3letý obor 8 25,0% 3 17,6% 5 33,3% 

4letý obor 14 43,8% 4 23,5% 10 66,7% 

Čtyřleté gymnázium 5 15,6% 3 17,6% 2 13,3% 

Osmileté gymnázium 2   1   1   

Součet 29   11   18   

 



Obory, které si žáci zvolili  

Učební obory počet žáků 

 

automechanik 1 

 
cukrář 1 

 
instalatér 1 

 
kadeřnice 2 

 
kuchař-číšník 1 

 
montér suchých staveb 1 

 obráběč kovů 1 

 
CELKEM 8 

 
Studijní obory  

 
aplikovaná chemie 2 

 ekonomické lyceum 3 

 
gymnázium 5 

 
gymnázium - osmileté 2 

 
informační technologie 1 

 
mechanik seřizovač CNC 3 

 
obchodní akademie 2 

 
oděvní a interiérový design 1 

 
technické lyceum 2 

 
CELKEM 21 

 

Zápis do I. třídy 

K zápisu do I. třídy pro školní rok 2019/2020 přišlo 28 dětí, rodiče sedmi dětí požádali o odklad 

školní docházky a jedno dítě bylo přijato až v srpnu 2019. Do I. třídy ve školním roce 2019 – 2020 

nastoupí 22 dětí, z nich jednomu dítěti bylo povoleno individuální vzdělávání. 

 

 

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. 26 

 

26 0 0 0 
II. 20 20 0 0 0 

III. 20 

1 

16 4 0 0 

IV. 27 

1914 

23 4 0 0 

V. 30 19 11 0 0 

Celkem za 1. stupeň 123 104 19 0 0 

VI. A 17 12 5 0 0 

VI. B 18 11 7 0 0 

VII. A 17 8 9 0 0 

VII. B 19 10 9 0 0 

VIII. A 15 6 8 1 0 

VIII. B 14 3 11 0 0 

IX.  25 13 10 2 0 

Celkem za 2. stupeň 125 63 59 3 0 

Celkem za školu 248 167 78 3 0 



Celkové hodnocení a klasifikace žáků ve 2. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Neklasifik. 

I. 24 

 

24 0 0 0 
II. 20 19 1 0 0 

III. 21 

1 

16 4 1 0 

IV. 27 

1914 

22 6 0 0 

V. 30 18 12 0 0 

Celkem za 1. stupeň 122 98 23 1 0 

VI. A 17 12 5 0 0 

VI. B 18 11 7 0 0 

VII. A 17 5 11 1 0 

VII. B 19 7 12 0 0 

VIII. A 15 6 8 1 0 

VIII. B 14 3 11 0 0 

IX.  25 12 13 0 0 

Celkem za 2. stupeň 125 56 67 2 0 

Celkem za školu 247 154 90 3 0 

 

Snížený stupeň z chování za 1. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0, 81 % 

3 0 0% 

 

Prostředky k posílení kázně:  napomenutí třídního učitele   8 

důtka třídního učitele   0 

důtka ředitele školy    1 

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

v soutěžích a mimoškolních akcích. 
 

Snížený stupeň z chování za 2. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 2 0,81 % 

3 1 0,40 % 

 

Prostředky k posílení kázně: napomenutí třídního učitele   6 

důtka třídního učitele   6 

důtka ředitele školy   5 

Pochvala třídního učitele - 4 

Pochvala třídního učitele a knižní odměna  - 20 

Pochvala ředitele školy - 5 

Pochvala a věcný dárek – 16 nejúspěšnějších žáků, kteří reprezentovali školu v soutěžích a 

olympiádách, bylo při slavnostním ukončení školního roku odměněno věcnými dárky. 
 

Celkový počet neomluvených hodin na škole:   

1. pololetí –  0 hodin 

2. pololetí –  12 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.  

Také vzájemné náslechy a tandemová výuka přispívají k lepší spolupráci jednotlivých pedagogů a 

používání dalších metod a forem práce se žáky.  

Celkově se zvýšila úroveň materiálních podmínek nákupem dalších interaktivních tabulí, nového 

nábytku a generální opravou školního sportovního areálu. 

 

 

Národní testování 9. ročník 2018 - 2019 

 

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

gymnázií). Celkový počet otestovaných žáků byl 18 481. V Jihomoravském kraji se zapojilo 61 škol. 

Každý žák obdržel individuální zprávu se svými výsledky. 

Čistá úspěšnost a percentil  v   % * 

  

Matematika 
Český         

jazyk 

Obecné 

studijní 

předpoklady 

Čistá 

úspěšnost 
38 34 50 

Čistá 

úspěšnost 

ZŠ v ČR 

26,1 31,7 43,4 

Percentil 

v naší ZŠ 
68 53 59 

*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: 

Matematika – výsledky v matematice na naší škole patří mezi 10 % nejúspěšnějších škol v 

testování. Z hodnocení testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly výborné v částech číslo a 

proměnná, nestandardní aplikační úlohy a problémy. Průměrné výsledky byly v částech geometrie 

v rovině a prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty. Porovnáním výsledků testu z matematiky 

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

Výsledky žáků jsou na vyšší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich studijních předpokladů, učitelé 

s ním velmi dobře zacházejí a žáci pracují nad svoje možnosti. 

Český jazyk – výsledky v českém jazyce jsou lepší než u 60 % 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. 

Anglický jazyk – z výsledku vyplývá, že 64 % žáků splnilo výstupy, které se očekávají pro žáky 9. 

ročníku. 

 



Úroveň A0 A1 A2 B1 B2 

Počet žáků  

v kategorii 
0 9 13 2 1 

Vyjádření 

      v %%% 
0 % 36 % 52 % 8 % 4 % 

 

Závěr – výsledky testů jednotlivých žáků i celkově za třídu byly v matematice, českém jazyce i 

anglickém jazyce očekávány a jsou srovnatelné s jejich školními výsledky. Své studijní výsledky  

potvrdili žáci při přijímacích zkouškách na střední školy. Někteří žáci dosáhli v určitých testech 

vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 
 

Tereza Damborská 

matematika - pouze 1 % žáků v ČR je lepších, 

český jazyk - pouze 1 % žáků v ČR je lepších,  

obecné studijní předpoklady - pouze 2 % žáků v ČR je lepších než ona 

Aneta Neumanová 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 

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

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

Vojtěch Kučera 

matematika - pouze 2 % žáků v ČR je lepších, 

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

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

Kryštof Lažek 

matematika - pouze 4 % žáků v ČR je lepších, 

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

Vojtěch Bíza 

matematika - pouze 12 % žáků v ČR je lepších, 

český jazyk - pouze 2 % žáků v ČR je lepších než on 

Vojtěch Juránek 

matematika - pouze 6 % žáků v ČR je lepších, 

obecné studijní předpoklady - pouze 12 % žáků v ČR je lepších než on 

Štěpán Svoboda 

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

Andrea Hastíková 

matematika - pouze 8 % žáků v ČR je lepších než ona 

Markéta Šťastná 

matematika - pouze 12 % žáků v ČR je lepších než ona 

Barbora Buchtová 

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

 

Velmi dobrých výsledků dosáhli i při jednotných přijímacích zkouškách. 92 % žáků se dostalo 

na školy, které si vybrali jako první variantu. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky.  

  ZŠ TGM Hovorany celá ČR 
počet uchazečů                                           

o čtyřleté obory 
21 64 262 

Český jazyk 
  ZŠ TGM Hovorany celá ČR 

průměrné percentiální umístění 68,8 50 

% skór 71,1 59,1 



Matematika 
  ZŠ TGM Hovorany celá ČR 

průměrné percentilové umístění 74,4 50 

% skór 61,4 43,1 

 

 PRŮMĚRNÉ PERCENTILOVÉ UMÍSTĚNÍ  –  průměrná  hodnota  percentilového  umístění uchazečů 

dané skupiny. Percentilové umístění jednotlivého uchazeče poskytuje údaj o tom, kolik procent uchazečů 

dosáhlo stejného či horšího výsledku. 

%  SKÓR  –  bodové  hodnocení  uchazeče,  který  zkoušku  dokončil,  vyjádřené  procenty z maximálního 

dosažitelného počtu bodů.  Do výpočtu je zahrnut vždy lepší výsledek zkoušky ze dvou možných pokusů, pokud 

je uchazeč využil. 

 

 

Národní testování 5. ročník 2018 - 2019 

 

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 519 základních škol z celé ČR. Celkový počet otestovaných 

žáků byl 17 181. Každý žák obdržel individuální zprávu se svými výsledky. V Jihomoravském kraji 

se tohoto testování zúčastnilo 67 škol. 

Čistá úspěšnost a percentil  v   % * 

  

Matematika 
Český         

jazyk 

Obecné 

studijní 

předpoklady 

5. třída 49 37 46 

ZŠ v ČR 37,3 33,6 38,1 

Percentil 56 60 62 

*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 – naši žáci měli lepší výsledky než 70 % zúčastněných škol v testování. Výborné 

výsledky měli žáci v části mluvnice, průměrné v částech sloh a komunikace, literatura a čtenářská 

gramotnosti. V hodnocení dovedností měli výborné výsledky v oblasti znalostí, průměrné v částech 

posouzení, interpretace a získávání informací.  

Matematika – naši žáci měli lepší výsledky než 60 % zúčastněných škol v testování. Výborné 

výsledky měli žáci v části nestandartní aplikační úlohy a problémy, průměrné v částech čísla a 

početní operace, geometrie v rovině a v prostoru, závislosti, vztahy a práce s daty. V hodnocení 

dovedností měli výborné výsledky v oblasti znalostí, průměrné v částech porozumění a aplikace. 

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

studijní potenciál žáků je využíván optimálně. Výsledky žáků v testech odpovídají úrovni 

jejich studijních předpokladů. 

Anglický jazyk – z výsledku vyplývá, že 64 % žáků splnilo výstupy, které se očekávají pro žáky  

5. ročníku. 

 



Úroveň A0 A1 A2 

Počet žáků  

v kategorii 
10 15 3 

Vyjádření 

      v % 
36 % 54 % 10 % 

 

Závěr – výsledky testů jednotlivých žáků i za třídu v matematice, českém jazyce a anglickém jazyce 

jsou srovnatelné z jejich studijními výsledky v jednotlivých předmětech. Přechod žáků na druhý 

stupeň ZŠ očekáváme bez problémů. 

 

Jedenáct žáků dosáhlo v určitých testech vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 

 

Nicalas Malando, 5. třída 

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

matematika - pouze 1 % žáků v ČR je lepších, 

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

Eliška Varmužová, 5. třída 

český jazyk - pouze 10 % žáků v ČR je lepších, 

matematika - pouze 7 % žáků v ČR je lepších, 

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

Antonie Gazaňová, 5. třída 

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

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

Šimon Vykydal, 5. třída 

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

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

Karolína Slabá, 5. třída 

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

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

Veronika Barcalová, 5. třída 

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

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

Štěpánka Ivičičová, 5. třída 

český jazyk - pouze 10 % žáků v ČR je lepších, 

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

Matyáš Minár, 5. třída 

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

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

Kateřina Nováková, 5. třída 

český jazyk - pouze 11 % žáků v ČR je lepších než ona 

Julie Šišáková, 5. třída 

český jazyk - pouze 11 % žáků v ČR je lepších než ona 

Sarah Zorgani, 5. třída 

český jazyk - pouze 11 % žáků v ČR je lepších než ona 

 

 

Školní poradenské pracoviště 

 

-  zabývá se péčí o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a s tím spojenou agendou. 

Oblasti činnosti 

 komunikace s rodiči a poradnami 

 spolupráce s třídními učiteli na tvorbě plánů pedagogické podpory a individuálních plánů 

(celkem se jednalo o cca 20 žáků) 



 nákup pomůcek 

 kariérní poradenství 

 prevence sociálně-patologických jevů a závadového chování 

 metodická pomoc učitelům 

Na škole pracuje školní poradenské pracoviště ve složení výchovný poradce, metodik prevence 

rizikového chování a další dva pedagogové s vystudovanou speciální pedagogikou.                

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

doučování a intervence (dle doporučení pedagogicko-psychologické poradny), problémy se snažíme 

řešit společnou dohodou s rodiči.  

Péče o nadané žáky 

O nadané žáky pečujeme formou individuálního přístupu, zadáváním mimořádných úkolů ve 

prospěch skupiny, zapojením do různých soutěží a olympiád. Z níže uvedeného přehledu výsledků 

soutěží je patrné, že se nám to daří. V hodinách žáci samostatně řeší úkoly, s řešením seznamují své 

spolužáky, často řídí práci při skupinovém vyučování a pomáhají svým spolužákům.  

 
Účast školy v soutěžích, olympiádách  

Zúčastňujeme se soutěží a olympiád pořádaných MŠMT, AŠSK, ale i jiných organizátorů. Také 

učitelé organizují třídní nebo ročníkové soutěže v dovednostech z jednotlivých předmětů. Soutěž 

EXPO-DYŇO pořádáme ve spolupráci s OÚ Hovorany.  

Nejúspěšnější žáky, kteří školu reprezentovali ve vědomostních soutěžích a olympiádách, jsme při 

slavnostním ukončení školního roku odměnili věcným dárkem. 

 
 

Největší úspěchy našich žáků v soutěžích a olympiádách   
 

Gabriela Trlidová, 8. A 

1. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

2. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády, 9. místo v KK 

4. místo v okresním kole Pythagoriády 

5.   místo v okresním kole Dějepisné olympiády   

 9.   místo v okresním kole Matematické olympiády   

Vojtěch Vrba, 7. B 

1.   místo v okresním kole Matematické olympiády   

 3.   místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 4.   místo v okresním kole Pythagoriády 

6.   místo v rámci okresu Hodonín v Matematickém klokanu 

Aneta Neumanová, 9. třída  

 1.   místo v okresním kole Chemické olympiády 

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

                        (z 217 účastníků) 

 7.   místo v okresním kole Fyzikální olympiády      

Tereza Damborská, 9. třída  

 5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

 6. místo v okresním kole Chemické olympiády 

Jakub Vízdal, 6. B 

 4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády  

  8. místo v okresní kole Pythagoriády 

Štěpánka Ivičičová, 5. třída  

 3. místo v okresním kole soutěže Bible a my  

Marie Ševelová,  8. A 

 5. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Markéta Šťastná, 9. třída  

 6. místo v okresním kole Chemické olympiády 

Magda Minárová, 6. B 

 7. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

 

 



Nicolas Malando, 5. třída  

 7. místo v okresním kole Pythagoriády 

Vojtěch Kučera, 9. třída  

 8. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Denisa Chramostová,  8. A 

 8. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Adéla Čepilová, 6. A 

 9. místo v okresním kole Matematické olympiády   

Bára Zlámalová, 6. B 

 umístění v první desítce nejlepších z Moravy a Slezska v zemském    

             kole Děti a píseň 2019 

Klára Výstupová, 9. třída 

 1. místo v pěvecké soutěži O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého 

Karin Výstupová, 5. třída 
 3. místo v pěvecké soutěži O věneček z rozmarýnu Fanoše Mikuleckého 

 

Nejlepší sběrači starého papíru za celý školní rok  

1. Jan Bravenec              3. tř.    549 kg 

2. Viktorie Štoksová 5. tř.    411 kg 

3. Libor Rozkydal  7. B  344 kg 

4. Jiří Pavlica              6. A  334 kg 

5. Jakub Glos             4. tř.  297 kg 

6. Romana Glosová 7. B  290 kg 

7. Kristián Kučera 1. tř.  282 kg 

8. Nela Šimečková 2. tř.  281 kg 

9. Antonie Gazaňová  5. tř.  278 kg 

10. Matěj Riedl              6. B  271 kg 

 

 
Výsledky dotazníkového šetření pro rodiče 

 

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

a náročnost výuky, vztahy mezi žáky i pedagogy. 

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

potěšitelné, že vysoce převažuje spokojenost rodičů s naší školou. 

 

1. Práce pedagogů (vyjádření v %) ANO 
spíše 

ANO 

spíše 

NE 
NE nelze 

posoudit 

učitelé práce s dětmi baví, mají radost, když se mému dítěti ve 

škole daří 
45,5 32,7 3,6 0,0 18,2 

odborné znalosti učitelů jsou dobré, umí vysvětlit učivo 63,6 29,1 0,9 0,9 7,3 

třídní učitel/ka mého dítěte plní dobře svou úlohu 70,9 23,6 0,9 0,9 4,5 

v učitelském sboru je někdo, na koho se mohu obrátit s žádostí  

o radu s osobním problémem 
75,5 15,5 0,9 2,7 9,1 

vedení školy a učitelé pracují tak, aby se škola rozvíjela                              

a zlepšovala 
60,0 27,3 1,8 0,0 9,1 

      



2. Komunikace a vztahy (vyjádření v %) ANO 
spíše 

ANO 

spíše 

NE 
NE nelze 

posoudit 

informace a komunikace přes i-školu (včetně elektronické 

žákovské knížky) mi vyhovuje 
64,5 20,0 7,3 2,7 5,5 

školní webové stránky jsou přehledné a aktuální 51,8 40,9 5,5 0,0 1,8 

spolužáci mezi sebou mají dobré vztahy, navzájem si pomáhají 31,8 42,7 10,0 0,9 13,6 

když mé dítě něčemu při výuce nerozumí, má možnost požádat  

o vysvětlení učiva v rámci konzultačních hodin (doučování) 
60,0 25,5 2,7 0,0 11,8 

učitelé a vedení školy ke mně při jednání přistupují jako                                       

k rovnocennému partnerovi 
71,8 17,3 5,5 0,0 5,5 

se zákazem používání mobilu pro žáky ve škole souhlasím 90,9 8,2 1,8 0,0 0,0 

škola pořádá dostatek akcí i pro rodiče (koncerty, dny 

otevřených dveří, akademie, ples, ...) 
80,9 15,5 2,7 0,0 0,0 

      

      
3. Systém a pravidla hodnocení (vyjádření v %) ANO 

spíše 

ANO 

spíše 

NE 
NE nelze 

posoudit 

škola řeší ochranu dětí před sociopatogenními vlivy (šikana, 

drogy, kriminalita, ...) 
60,0 25,5 0,9 0,9 10,9 

škola pomáhá žákům rozvíjet svá nadání (i umělecká, 

sportovní, ...) 
44,5 31,8 8,2 0,9 13,6 

když se objeví výchovný problém, má škola jasné postupy k 

jeho řešení 
48,2 24,5 6,4 0,0 19,1 

všem žákům ve třídě je věnována stejná pozornost 35,5 21,8 7,3 1,8 32,7 

při hodnocení školní práce je mé dítě hodnoceno/známkováno 

podle jasných pravidel 
60,9 28,2 0,9 0,0 10,9 

 

 

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

 

Školení pedagogů- klima třídy, prevence a řešení šikany 

V pondělí 3. 9. 2018 proběhlo v ZŠ Hovorany školení pedagogického sboru zaměřené na klima 

třídy. Lektorkou byla Mgr. Helena Adamusová, která působí na PPP Břeclav jako okresní metodik 

prevence. V první části se lektorka věnovala popisu problémů ve třídě, aktuálnímu stavu 

problematiky ve školách. Pedagogové se učili rozlišovat, které chování je ještě neškodné škádlení a 

co už je znakem šikanování. Tyto poznatky se pak pedagogové učili aplikovat do praxe. Další část 

byla zaměřena na odhad závažnosti šikany a následný postup řešení. Součástí školení bylo množství 

kazuistik z praxe, na kterých lektorka dokládala správný postup při řešení problémů ve školách. 

Pedagogové ocenili, že bylo školení zaměřeno na práci se třídou. 

 



Adaptační program pro žáky 6. ročníku 

Ve středu 5. září a ve čtvrtek 6. 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 žáků 6. ročníku (mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem) 

     Ve středu 5. září proběhl adaptační program žáků 6. A a 6. B třídy ve spolupráci se žáky  

9. ročníku. Přechod na 2. stupeň základní školy nemusí být pro žáky právě jednoduchý. Přicházejí 

noví spolužáci, učitelé a pro některé je to dokonce přechod na úplně novou školu. Deváťáci se proto 

snažili šesťákům jejich přechod na 2. stupeň usnadnit.  Provedli šesťáky po celé škole, radili jim, 

kde koho a co najdou, seznámili je s výukovými programy v počítačové učebně, v čítárně 

zavzpomínali na akce minulého školního roku a také se snažili mladší spolužáky nalákat na akce 

tohoto školního roku.  V poslední části programu si žáci v hudebně společně zahráli několik her, 

pomocí kterých se lépe poznali.  

 

Adaptační program žáků 1. třídy (mezitřídní spolupráce mezi 1. a 5. ročníkem) 

Ve středu 5. 9. se prvňáci seznámili se svými kamarády z 5. třídy, kteří je provedli po  škole, 

společně vyplňovali pracovní list, přečetli prvňáčkům z jejich přinesené knihy a připravili pro ně 

opičí dráhu.  Děti spolu trávily celý den a spolupráce bude pokračovat i nadále. Každý  páťák dostal 

na starost svého prvňáčka, se kterým se vyfotil a kterému během následujících dnů a týdnů bude 

pomáhat a ochraňovat ho.  

   
 

Etické dílny pro žáky 1. ročníku:  Jak se chránit v nebezpečných situacích. 

V úterý 18. září 2018 se uskutečnil pro žáky 1. ročníku preventivní program Jak se chránit v 

nebezpečných situacích. Děti se učily rozpoznávat nebezpečné situace a místa, učily se rozlišovat 

důvěryhodnou osobu od potenciálního agresora. V další části si děti nacvičovaly, jak se zachovat 



klidně a rozvážně, když je doma sám nebo je osloví cizí člověk. Lektorka vedla děti k osvojení 

základních dovedností, aby byly schopny rozlišovat mezi přátelským a intimním dotykem.               

V následující skupinové hře se děti zamýšlely nad riziky, které na ně číhají na internetu a učily se na 

ně reagovat. Lektorka zjišťovala, kolik dětí zná nazpaměť telefonní číslo rodičů. Bylo to překvapivě 

málo a tak dostaly děti domácí úkol - naučit se telefonní číslo rodiče nazpaměť. Na konci 

preventivního programu diskutovali žáci s lektorkou na téma rizikové situace, týrání a zneužívání. 

Dětem se program moc líbil a osvojily si množství užitečných dovedností. 

Etické dílny pro žáky 2. ročníku: Buďme kamarádi 

V úterý 18. září 2018 absolvovali žáci 2. ročníku preventivní program Buďme kamarádi. Program 

byl zaměřený na principy dobrého kamarádství, které je nejlepší prevencí nežádoucích jevů ve třídě. 

Lektorka vedla děti k tomu, aby se naučily asertivně vyjadřovat své přání a pocity. Děti hrály scénu 

s loutkou a nacvičovaly si, jak druhému říct: „Přestaň! Mně se to nelíbí!“ V následující části se děti 

učily vcítit do emocí druhých. Hrané scénky a osobní příběhy je velmi zaujaly. Dětem se program 

moc líbil a určitě přispěje k budování kamarádských vztahů ve třídě. 

Etické dílny pro žáky 3. ročníku: Jak se stát dobrým kamarádem? 

Ve čtvrtek 20. září proběhl adaptační program pro žáky 3. ročníku na téma Jak být dobrým 

kamarádem. Děti se učily rozlišovat, jak lidé vnímají pravdu a lež, diskutovaly o jednotlivých 

modelových situacích. Na scénkách a kazuistikách děti diskutovaly o emocích a potřebách, učily se 

ocenit dobré vlastnosti kamaráda a respektovat druhé. Dětem se povedlo vyrobit společný plakát, na 

které každý žák nabídl svou „ruku“ v kamarádství. Dětem se program líbil a pomohl vtáhnout méně 

průbojné děti do kolektivu. 

   
Etické dílny pro žáky 4. ročníku: Jak překonat starosti ve škole? 

Ve čtvrtek 20. září proběhl preventivní program pro žáky 4. třídy na téma Jak překonat starosti ve 

škole. Děti si s lektorkou povídaly o významu školní docházky. Zamýšlely se, proč je školní 

docházka tak důležitá a jak to vypadá ve státech, kde děti do školy nechodí. V další části diskutovaly 

děti s lektorkou o tom, co je kamarádské škádlení a kde je hranice, kdy je takové chování pro 

spolužáka nepříjemné nebo mu vysloveně ubližuje. V následné skupinové práci se zamýšlely děti 

nad pravidly ve třídě. Z této aktivity vyplynula pravidla, na které naváží děti v dalších hodinách. 

Dětem se program líbil a s lektorkou živě spolupracovaly.  

Etické dílny pro žáky 6. ročníku: Život v mediální džungli 

V úterý 2. října se pro žáky šestých ročníků uskutečnil preventivní program, zaměřený na bezpečné 

a rozumné užívání internetu. Žáci si s lektorkou povídali o svém vztahu k elektronickým médiím, 

zamýšleli se nad riziky sociálních sítí (nebezpečné kontakty, erotické materiály, intimní fotografie, 

kyberšikana). Téma žáky zaujalo, neboť u počítače tráví každý den několik hodin. Diskuze je vedla 

k zamyšlení, že tato činnost v sobě skrývá mnohá rizika, která si běžně neuvědomují. Žáci dokázali 

tato rizika pojmenovat a zaujmout správný postoj, který je v souladu s bezpečným užíváním 

internetu a sociálních sítí. Děti hodnotily program jako přínosný, neboť si mnohdy neuvědomovaly, 

s jakými riziky se mohou na internetu setkat a že nadměrné užívání počítače poškozuje jejich zdraví. 

Etické dílny pro žáky 8. ročníku: Pohoda a klídek bez tabáčku 

V úterý 9. října se uskutečnil pro žáky osmých ročníků preventivní program, zaměřený na negativní 

vliv kouření na lidské zdraví. V první části si žáci ověřovali své znalosti o kouření formou testu a 



křížovky. V následné aktivitě žáci diskutovali o rizicích spojených s kouřením. Lektorka upozornila 

žáky, že pokud se rozhodnou kouřit, musí převzít zodpovědnost za důsledky kouření. Během hrané 

scénky se žáci učili odolat tlaku vrstevníků a odmítnout cigaretu. Lektorka žáky seznámila 

s možnostmi odvykání kouření a předala jim kontakty na instituce, které pomáhají v odvykání 

kouření. Program byl žáky hodnocen velmi kladně, neboť se týkal témat, která je zajímají. Žáci si 

během programu uvědomili, že neví o kouření všechno a že je škodlivější a ničí život víc, než si 

doposud mysleli. 

Etické dílny pro žáky 5. ročníku: Jak správně naložit se svými penězi? 

Žáci 5. ročníku absolvovali 1. 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 pro žáky 9. ročníku: Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš? 

1. listopadu se uskutečnil preventivní program pro žáky 9. 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. V druhé části se lektorka zaměřila na poruchy příjmu potravy. 

Upozornila, jak jsou tyto poruchy nebezpečné a jak takto nemocným lidem pomoci. Snad se i díky 

tomuto programu podaří vypěstovat u našich žáků zodpovědný vztah ke svému zdraví. 

Etické dílny pro žáky 7. ročníku: Rodina 

31. října se konal pro žáky 7. ročníku preventivní program s názvem Rodina. Žáci se s lektorkou 

zamýšleli nad funkcí rodiny a její důležitostí. Děti si v tomto věku dobře uvědomují, jak je pro ně 

rodina důležitá a uvědomují si její nezastupitelnost v lidském životě. Lektorka vedla děti k 

zamyšlení, co je pro rodinu nejdůležitější a jak mohou pomoci rodičům v každodenním životě. Děti 

si uvědomily, že je potřeba nejen konzumovat výhody, které rodina skýtá, ale že si musí rodičů 

vážit, respektovat jejich autoritu a v rámci svých možností jim pomáhat. Program se dětem 

líbil, ocenily například praktické rady, jak se zachovat při sourozeneckých neshodách. 

Preventivní program pro žáky 2. ročníku 

V pondělí 11. března se uskutečnil pro žáky 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 o všem, co k němu patří. Děti téma zaujalo, bylo jim 

blízké a s programem byly spokojeny. 

Preventivní akce pro žáky 4. a 5. ročníku 

Žáci 4. ročníku a žáci 5. ročníku absolvovali 12. března a 14. března preventivní program zaměřený 

na pravidla a slušné chování. Lektorky diskutovaly s žáky o pravidlech. Děti uváděly množství 

případů, kde jsou pravidla součástí každodenního života - ve škole, u lékaře, na úřadech. 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. 

Preventivní akce pro žáky 1. a 3. ročníku 

11. března a 12. března se uskutečnil preventivní program pro 1. a 3. ročník s názvem Můj kamarád. 

Program byl zaměřen na utváření přátelských vztahů v kolektivu třídy. Děti si osvojovaly 

dovednosti, jak si získat a udržet kamaráda. Lektorky měly připraveny různé aktivity, které děti 

velmi bavily a program si užily.  



   
Preventivní program pro žáky 6. ročníku: Skrytá nebezpečí internetu 

V pondělí 27. května se uskutečnil preventivní program pro žáky 6. 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 pravidlech 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. 

Finanční gramotnost pro žáky 7. ročníku 

Ve středu 12. června se uskutečnil program 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. 

 

 

 

2) Vyhodnocení MPP za školní rok 2018/2019 

 

V tomto školním roce se nám podařilo uskutečnit mnoho zajímavých preventivních programů pro 

naše žáky. Upřednostňujeme programy, které rozvíjí 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 2018 jsme podali žádost o přidělení dotace na preventivní programy z dotačního programu 

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

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

budování pozitivního třídního klimatu a hlavně na prevenci šikany ve třídách. Zároveň jsme využili 

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. 

I v tomto školním roce jsme podali žádost o přidělení dotace na školní rok 2019/2020.  Byla 

schválena a přidělené peníze použijeme na preventivní programy pro naše žáky, školení pedagogů a 

přednášku pro rodiče na rodičovském sdružení. Ve spolupráci s Občanským sdružením Krok Kyjov 

již připravujeme adaptační programy pro naše šesťáky a také pro prvňáky, které se uskuteční v září 

2019. 



V tomto školním roce došlo úpravou školního řádu k zákazu používání mobilních telefonů ve škole. 

Zákaz má jednoznačně pozitivní účinek na zvýšení kybernetické bezpečnosti ve škole, prevenci 

šikany a kyberšikany, posílení kamarádských vztahů mezi dětmi a zlepšení komunikačních a 

sociálních dovedností dětí. V minulých letech trávily děti své přestávky s mobily v ruce, nyní se 

věnují deskovým hrám, povídají si, mají čas se nasvačit, zajít si na záchod a nachystat věci na další 

hodinu. Toto opatření má zároveň drtivou podporu mezi rodiči našich žáků. 

 

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 se školním metodikem prevence. 

 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 řešila výchovná komise nebo metodik prevence s výchovným poradcem i 

s vyučujícími celou řadu problémů s chováním žáků. Je zapsáno 30 záznamů z pohovorů s rodiči. 

Rodiče byli většinou vyzváni k návštěvě školy, 5 rodičů přišlo z vlastního zájmu.  

Nejčastěji řešené přestupky: 

 

 Šikana - snažíme se zodpovědně a důsledně přistupovat ke všem informacím, které mohou 

vést k odhalení šikany. V tomto školním roce jsme se zabývali případy šikany ve třídách. 

Proběhlo 12 výchovných komisí s rodiči zaměřených na důsledné řešení šikany. 

Spolupracovali jsme se specialisty na šikanu a udělili jsme přiměřená kázeňská opatření. Na 

začátku školního roku proběhlo školení pedagogického sboru zaměřené na prevenci a řešení 

šikany. Lektorkou byla Mgr. Helena Adamusová, která působí na PPP Břeclav jako okresní 

metodik prevence a šikanou se dlouhodobě zabývá. Šikana je velmi rizikový jev, který není 

možné podceňovat, proto se snažíme být maximálně důslední. 

 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. 

 Nebezpečné chování - v tomto školním roce jsme na výchovné komisi řešili případ fyzického 

napadení spolužáka. Projevy násilí netolerujeme a důsledně postihujeme v souladu se 

školním řádem. 

 Kouření ve školní budově  - v tomto školním roce jsme nezaznamenali případ kouření 

v prostorách školy. Cigarety jsme zabavili u dvou žáků. Rodiče jsme informovali na 

výchovné komisi, udělili jsme kázeňská opatření. 

 Návykové látky - v tomto školním roce jsme zajistili u jednoho žáka použité sklíčko, které 

slouží ke kouření marihuany. Drogu jsme nezjistili, rodiče jsme na výchovné komisi 

informovali o zabavení použitého sklíčka a kázeňském opatření. 

 Zneužití mobilního telefonu - ve školním roce 2018/2019 jsme zakázali používání mobilních 

telefonů ve škole. Během školního roku jsme zaznamenali jeden případ nedovoleného a 



velmi nevhodného fotografování vyučující během školní akce. Incident jsme řešili s rodiči a 

následně udělili kázeňská opatření v souladu se školním řádem.  

 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. V případě, že jsou problémy s přípravou závažnější, řešíme tyto problémy s rodiči na 

výchovné komisi. 

 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. 

 Neomluvená absence - v tomto školním roce jsme zaznamenali neomluvenou absenci pouze 

u jednoho žáka 8. ročníku ve výši 12 hodin.  

 

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

 Název kroužku Vedoucí Počet žáků 

1. Němčina 2. ročník  Svobodová 8 

2. Němčina 6. ročník Svobodová 13 

3. Keramika I. (2. třída) Valášková  15 

4. Keramika II. (3. třída) Horáková 12 

5. Keramika III. (4. třída) Valášková 12 

6. Keramika IV. (5. třída) Horáková 12 

7. Kytarový kroužek Ševela 6 

8. Kytarový kroužek - pokročilí Ševela 7 

9. Pěvecký kroužek 1. stupeň Eimutová, Ševela 50 

10. Pěvecký kroužek 2. stupeň Ševela 30 

11. Čtenářský klub Eimutová 23 

 

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, 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, PPP Břeclav (Mgr. Helena Adamusová) 

 SPC Kociánka Brno 

 Okresní metodik prevence Mgr. Alena Vlková 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Kyjov (Bc Helena Valíčková) 

 Oddělení sociálně-právní ochrany dětí Hodonín (Mgr. Martina Prokopová) 

 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 práci s třídním kolektivem. Učitelé 1. stupně a přírodovědných předmětů 

absolvovali dvoudenní seminář matematické gramotnosti. Celý sbor absolvoval seminář o práci 

s třídním klimatem. Vedení školy se zaměřilo na semináře o reformě financování školství,                

o změnách v právních předpisech, o čerpání peněz z evropských fondů a oblasti bezpečnosti práce a 

požární ochrany. Výchovný poradce a preventista primární prevence absolvovali semináře, porady a 

konference týkající se klimatu školy, prevence sociálně patologických jevů a práce se žáky se 

speciálními potřebami. 

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.  

Učitelka angličtiny ukončila magisterské 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. Práce s třídním klimatem 23 ped.x8 

2. Rozvoj matematické gramotnosti v ZŠ 10ped.x16 

3. PAS - porucha autistického spektra 4 
4. Posouzení vývoje čtení a psaní na 1.stupni základní školy 8 



 

 

 

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

    akcí 2018 – 2019 

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

Školení pedagogů- klima třídy, prevence a řešení šikany 

Adaptační program pro žáky 6. ročníku 

Adaptační program žáků 6. ročníku (mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem) 

Adaptační program žáků 1. třídy (mezitřídní spolupráce mezi 1. a 5. ročníkem) 

Etické dílny pro žáky 1. ročníku:  Jak se chránit v nebezpečných situacích. 

Etické dílny pro žáky 2. ročníku: Buďme kamarádi 

Etické dílny pro žáky 3. ročníku: Jak se stát dobrým kamarádem? 

Etické dílny pro žáky 4. ročníku: Jak překonat starosti ve škole? 

Etické dílny pro žáky 6. ročníku: Život v mediální džungli 

Etické dílny pro žáky 8. ročníku: Pohoda a klídek bez tabáčku 

Etické dílny pro žáky 5. ročníku: Jak správně naložit se svými penězi? 

Etické dílny pro žáky 9. ročníku: Vážíš si svého těla nebo ho zneužíváš? 

Etické dílny pro žáky 7. ročníku: Rodina 

Preventivní program pro žáky 2. ročníku 

Preventivní akce pro žáky 4. a 5. ročníku 

Preventivní akce pro žáky 1. a 3. ročníku 

5. Posouzení vývoje čtení a psaní na 1.stupni základní školy 8 
6. The P.A.R.K. Conference: International Conference for Teachers of English 5 
7. Školení vedoucího pracovníka v BOZP a PO 4 
8. Školení vedoucího pracovníka v BOZP a PO 4 
9. Prvouka či vlastivěda není žádná těžká věda 6 

10. Platové předpisy ve veřejných službách 7 
11. Výchova aneb kdo z a to může 6 
12. Mzdové účetnictví 6 
13. Roční účtování daně z příjmu 6 
14. Práce s diferencovanou třídou v anglickém jazyce 8 
15. Formativní hodnocení dětí v MŠ 5 
16. Průchodnost jazykového zprostředkování - metoda CLIL 5 
17. Změny právních předpisů od 1.1.2019 3 
18. školení KEO 5 
19. Odměňování pracovníku ve školství 5 
20. Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgragémová a grafémová etapa 16 
21. Trénink jazykových schopností podle Elkonina - předgragémová a grafémová etapa 16 
22. Seminář pro vyučující vzdělávací oblasti Člověk a svět práce I 6 
23. Projekt BIG ATCZ 5 6 
24. Rozvoj osobních kvalit a komunikativní a kooperativní 16 
25. Matematická pregramotnost v mateřské škola - kratší verze 8 
26. Aby dětem ve škole chutnalo 5 
27. Aby dětem ve škole chutnalo 5 
28.  Setkání preventistů 5 
29. Závěrečná setkání projektu spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu 6 
30.  Závěrečná setkání projektu spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu 6 
31. Změny financování regionálního školství 4 
32. Změny financování regionálního školství 2x2 
33. Matematická gramotnost 2 



Preventivní program pro žáky 6. ročníku 

Finanční gramotnost pro žáky 7. ročníku 

 
Slavnostní zahájení školního roku 

    Při slavnostním zahájení školního roku v pondělí 3. září 2018 v tělocvičně školy 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. 
 

                                     

                      

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodilé mluvčí 

Dne 24. září 2018 k nám opět zavítaly dvě rodilé mluvčí Hannah a Charlotte, které vyučovaly na 

prvním i druhém stupni. Žáci si mohli procvičit (i formou her a soutěží) nejen gramatiku a slovní 

zásobu, ale i svou pohotovost a komunikační schopnosti. Všichni se těšíme na jejich příští návštěvu 

v listopadu. 
 

       
 



        
 

Science show – Příběh žárovky 

Ve středu 26. září žáci druhého stupně navštívili v rámci Veletrhu středních škol v Kyjově 

doprovodný program science show Příběh žárovky Divadla UDIV. Nejprve žáci viděli pokusy ze 

statické elektřiny pomocí van de Graaffova generátoru, poté pokusy s výrobou elektřiny pomocí 

galvanických článků a na závěr pokusy se žárovkami a zářivkami. Některým z našich žáků se 

podařilo být součástí experimentů. Po skončení si prohlédli prezentaci jednotlivých středních škol 

z Kyjova a blízkého okolí. 
  
  

EXPO-DYŇO 2018 

 Ke konci září patří již tradičně výstava výrobků z dýni a dalších zemědělských produktů. 

I v letošním roce jsme obdivovali několik nápaditých prací. Zřejmě kvůli letošnímu suchu se ale 

výrobků nesešlo tolik jako v minulých letech. Přesto dětem, které byly obdarovány čokoládou, 

zazářil na rtech úsměv za pochvalu, kterou za svůj pěkný výrobek dostaly. Zástupci Českého 

zahrádkářského svazu Hovorany udělili některým dětem také diplomy a obdarovali je drobnou 

pozorností. 

                   

                    
 

Můj první gól 

 Ve středu 3. října proběhl na fotbalovém hřišti v Šardicích sportovní den. Pořádala ho TJ Baník 

Šardice.  V úvodu dne si všichni žáci dali fotbalovou rozcvičku - abecedu.  Také se účastnili různých 

sportovních disciplín. Bavilo je překonávání překážek podlézáním, přeskakováním, soutěžili 

v přetahování lanem, házeli kruhem na kužel, sbírali mety. Odměnou všem byla sladkost a ovoce.  
 



                 
 

Dějepisný projekt žáků 9. ročníku – Osudové osmičky 

 Po celý rok 2018 si připomínáme historické události, které se odehrály v letech končících 

osmičkou. A že jich v našich dějinách bylo! Žáci 9. ročníku vytvořili v hodinách dějepisu plakáty 

připomínající některé z těchto událostí. 

 
 

                         
 

Projektový den – 100 let republiky 

Žáci 1. i 2. stupně si 5. října připomínali v projektovém dni nazvaném 100 let republiky kulaté 

výročí vzniku našeho prvního samostatného státu. Děti i učitelé přišli v tento den oblečení 

v národních barvách. 

Pro všechny žáky byla připravena přednáška členů Klubu vojenské historie & Československé 

obce legionářské Hodonín Jana Marady a Jakuba Nováka o československých legiích, které vznikaly 

v průběhu 1. světové války ve Francii, Itálii a Rusku. Žáci se dověděli, jak vypadaly legionářské 

uniformy a zbraně, jak probíhal jejich život na frontě a jak vypadal Legiovlak, který putuje po celý 

rok 2018 po českých i moravských městech.  

Poté na chodbách školy skládaly jednotlivé třídy z vršků PET lahví různé symboly českého státu.  

Následovala přednáška paní Dany Šimkové Založení republiky, která byla určena žákům 

2. stupně. Na jejím konci využila p. Šimková našeho oblečení a z žáků skládala „živé trikolóry“ 

různých států. 

 

Dalším bodem programu byla „živá vlajka“. Žáci jednotlivých ročníků si z bílého, červeného a 

modrého papíru poskládali čepice a podle přesně daných pokynů se na venkovním hřišti za školou 

postavili do řad, aby vytvořili státní vlajku o rozměrech 7x10 m.   

 V poslední vyučovací hodině zasadili žáci 7.-9. tříd před školou lípu jako Strom svobody, který 

nám má připomínat 100. výročí vzniku ČSR. 
 

 

         
 



           
 

                         
 

           
 

Divadelní představení O zatoulané písničce 
V úterý 9. října zhlédly děti z mateřské školy a z 1. třídy pohádku O zatoulané písničce.  Pohádka 

se dětem moc líbila, společně si všichni zazpívali a vysvobodili písničku ze zakletí černokněžníka. 

  

     
 

 

Exkurze ve firmě LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s. pro žáky 9. ročníku 

 V úterý 9. října navštívili žáci 9. ročníku firmu LISI AUTOMOTIVE FORM, a.s. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Do lesa s lesníkem 

 Žáci 3. třídy prožili 12. října den v lese. Během dopoledního interaktivního programu se dověděli 

a sami si vyzkoušeli, že les vyžaduje odbornou celoroční péči, kterou zajišťují lesníci. Děti se 

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

využíváme. Vyzkoušely si sázení mladých stromků, měřily stromy lesnickými přístroji,  potěžkaly 

motorovou pilu, poslechly si myslivecké troubení, přivoněly si ke dřevu a učily se využívat 

přírodniny k vytvoření dekorací či obrázků. 

Slunečné počasí tomuto lesnímu poznávání přímo přálo, a tak si děti tento den užívaly plnými 

doušky a nové poznatky o lese a náročné péči o něj jistě prohloubí vztah k přírodě i k práci lidí, kteří 

se o ni starají.  
 

             
  

Dějepisná exkurze 7. ročníku - Slovanské hradiště v Mikulčicích 

 Život Slovanů v období Velké Moravy si mohli žáci 7. ročníku lépe představit na dějepisné 

exkurzi. V pátek 19. října navštívili areál Slovanského hradiště v Mikulčicích. Byli stručně 

seznámeni s počátky slovanského osídlení na našem území a s historií Velkomoravské říše. Prohlédli 

si multimediální expozici pavilonu II, pobavili se při vystoupení historické skupiny Styrke, která 

žáky seznámila s výstrojí a výzbrojí raně středověkých bojovníků a předvedla jim několik bojových 

ukázek. A když byl čas na svačinu, mohli si na ohništi opéct špekáček.    

 Poté si mohli zahrát zábavnou hru nebo si zastřílet z luku na terč. Dle zájmu si mohli vyjít na 

rozhlednu s výhledem na velkou část velkomoravského hradiště. V další aktivitě se dověděli 

zajímavé informace o hlaholici. Exkurze se jim velmi líbila i díky pěknému počasí. 
 

               

              
 

Den naruby     

 Ve čtvrtek 22. listopadu opět po roce proběhl na naší škole celoškolní projekt Den naruby. A proč 

den naruby? Nevyučovali totiž učitelé, ale na učitele si zahráli žáci 9. ročníku. Ve dvojicích (a jedné 

trojici) odučili jednu, popřípadě dvě vyučovací hodiny. Všichni zúčastnění deváťáci se snažili a pro 

většinu to byla určitě cenná zkušenost. Markéta Šťastná musela dokonce suplovat za nemocnou 

„kolegyni“ a stihla odučit tři vyučovací hodiny. Všichni deváťáci za svou snahu získali certifikát 

Hodinový učitel. 

 



     
 

      
 

        
 

         
 

Pasování prvňáčků na čtenáře 

 3. prosinec byl pro prvňáčky z naší školy výjimečný. V čtenářské dílně naší školy proběhlo 

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

a proto si zasloužily dostat svou první knihu - Slabikář.  

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

která je bude pasovat na rytíře čtenářského řádu. Děti po cestičce do dílny musely splnit pět úkolů, 

kde prokázaly znalost písmen a čtenářských dovedností, které je opravňovaly stát se rytířem. Za 

pomoci dětí z páté třídy, třídní učitelky a paní ředitelky se děti ve dvojicích vydaly na rytířskou cestu 

za královnou.  

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

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

byly slavnostně rytířským mečem pasovány na „Rytíře čtenářského řádu“  

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

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

 



     
 

           
 

Divadélko pro školy Hradec Králové – 5. prosince 

 Pro děti z 1. stupně si divadelníci připravili představení od Karla Čapka na námět knihy Devatero 

pohádek. První pohádka byla Tulácká, druhou pohádku si děti vylosovaly, a to Loupežnickou. Byly 

vtaženy do děje, prožívaly dobrodružství spolu s hlavními hrdiny a představení si naplno užily. 
 

                
 

 Pořadem Fenomén Karel Čapek aneb Od Dášeňky ke zkáze světa představili herci 

královéhradeckého divadla pestrost literární a dramatické tvorby jednoho z nejvýznamnějších 

českých spisovatelů a dramatiků. Formou zábavné přednášky a dramatizací úryvků některých jeho 

divadelních her i povídek se snažili žákům přiblížit zásadní myšlenky Karla Čapka. A tak, jak už 

jsme zvyklí, byli do děje zapojováni i naši žáci. Herci jsou mistři improvizace, dokáží se žákům 

přiblížit způsobem svého vyjadřování a zaujmout je svým hereckým projevem. Představení se nám 

opět velmi líbilo. 

 
 

 

               
 

Ježíškova vnoučata 

 Děti z 1. třídy se s paními učitelkami Riedlovou a Kolaříkovou  zapojily do projektu Ježíškova 

vnoučata, kdy starým lidem v Domovech pro seniory vyrobily vánoční přáníčka. 

 

Přednáška pro žáky 9. ročníku – Konec první republiky 

 V pátek 14. prosince navštívili naši školu opět členové Československé obce legionářské Jakub 

Novák a Jan Marada, kteří žákům 9. ročníku v rámci dějepisného učiva přiblížili 30. léta 20. století a 

závěrečné období první republiky, do evropského kontextu zasadili události, které se odehrávaly 

především na československé politické scéně a snažili se žákům přiblížit česko-německé vztahy v čs. 



pohraničí - Sudetech. Akcentovány byly události roku 1938, které vyvrcholily mnichovskou 

dohodou z 29. září. Oba přednášející, oblečení do dobových uniforem, také žákům vysvětlili, jaké 

důsledky hospodářské a politické v Československu následovaly, k jakým změnám došlo.  

 Touto přednáškou jsme si tak připomněli další z "osmičkových" roků naší historie. 

Od mnichovských událostí uplynulo v září 80 let. Velmi oběma studentům děkujeme za ochotu 

přednášku uspořádat. 

           
 

Vánoční výstava a koncert 

 V pátek 14. prosince se v prostorách hovoranské sokolovny uskutečnil vánoční koncert. Pěvecký 

sbor se v tomto školním roce opět rozrostl opět další členy, které si hosté měli možnost poslechnout. 

Sólisté, sbor 2. stupně i celý školní sbor zazpíval známé i méně známé koledy, krásné písně se zimní 

a vánoční tématikou a lidové i populární písničky, které děti rády zpívají.  

 A nebyl to jen koncert, který se hostům líbil. Byla to i výstava výtvarných prací žáků naší školy. 

Návštěvníci sokolovny odcházeli domů slavnostně naladěni adventní atmosférou. 
 

                   
                

           
   

Kapka fyziky 

 Ve středu 16. ledna 2019 žáci 9. ročníku navštívili Střední školu průmyslovou a uměleckou 

v Hodoníně. Ve fyzikální laboratoři si pro ně studenti 2. ročníku technického lycea připravili pokusy 

z fyziky z učiva 8. a 9. ročníku. Na deseti stanovištích žákům předváděli a vysvětlovali pokusy 

z oblasti termiky, elektřiny a elektromagnetismu. Žáci tak viděli pokusy s vakuem, elektrický vývoj 

v plynech, princip elektromagnetu, pokusy s plazmovou koulí, s povrchovým napětím vody, různé 

typy motorů či pokusy s vodiči a izolanty. 

 Touto akcí si žáci nejen zopakovali učivo fyziky, ale dozvěděli se i něco nového. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Koncert – Jumping Drums 

 Ve čtvrtek 21. února si žáci 1. stupně mohli poslechnout skupinu Jumping Drums z Olomouce. 

Děti se zábavnou formou seznámily se vznikem bicích nástrojů. Tři bubeníci předvedli své umění 

v technicky náročných a zvukově atraktivních skladbách. Všichni žáci měli možnost si se skupinou 

zazpívat a někteří dokonce hru na bubny vyzkoušeli. Koncert byl zajímavý a dětem se líbil. 
 

          
 

Karneval ve školní družině 

 V úterý 26. února se konal ve všech odděleních školní družiny karneval. Družinové třídy zaplnily 

masky zvířátek, pohádkových postav i nadpřirozených bytostí. Po promenádě masek na děti čekaly 

různé soutěže, kterých se hojně zúčastnily a odnesly si sladkou odměnu. Všichni jsme si tento den 

užili.  

 

      
 

25. společenský ples – 2. března 

 První sobotu v březnu se konal v čejkovickém kulturním domě další společenský ples. Tradičně 

byl zahájen slavnostním předtančením žáků 8. a 9. ročníku. Náročná příprava se vyplatila - 

„předtanečníci“ sklidili obrovský aplaus - jak při generálce v Hovoranech, tak při hlavním 

vystoupení v Čejkovicích.  

 Barevným „leitmotivem“ plesu byla modrá barva - jak na košilích chlapců, tak ve výzdobě; 

tématem bylo moře a s ním související další motivy - kormidla, kotvy, záchranné kruhy… 

Po dámské volence si mohly páry pochutnat na perníkových majáčcích. Novinkou byl fotokoutek, 

jenž se osvědčil, a během plesu byl v neustálé permanenci. Tombola byla opět bohatá, osvědčená 

kapela hrála opět skvěle, kdo chtěl, tančil a skvěle se bavil… 

 
 



           
 

           
 

           
 

Plavání 

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

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

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

splněné úkoly obrázky, které si průběžně lepili na svůj pracovní list, třeťáci měli možnost za své 

výkony získat Mokré vysvědčení.  

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

byli odměněni diplomy a medailemi. Na úplný závěr plaveckého výcviku proběhla volná zábava v 

bazénu, kterou si žáci plně užili. 
 

       
 

 

Lyžařský výcvik žáků 7. ročníku – 18.-22. 3. 2019 

 Již potřetí za sebou jsme navštívili náš oblíbený Ski areál Červenohorské sedlo a strávili zde 

příjemný týden v hotelu Červenohorské sedlo. Počasí nám letos přálo, každý den svítilo sluníčko. 

Sněhové podmínky byly výborné. Kurzu se zúčastnili téměř všichni žáci sedmého ročníku společně 

se žáky druhého stupně Základní školy Šardice. 

 Žáci byli rozděleni do tří lyžařských družstev a jednoho snowboardového. Postupně se učili 

novým lyžařským a snowboardovým dovednostem nebo se zdokonalovali v těch dříve získaných. 

Výcvik vedli pan učitel Pavel Ševela, paní učitelky Hana Šimečková, Lenka Cápková, Zuzana 

Kopecká a páni školníci Zdeněk Hajný a Jaroslav Sácký. O zdraví žáků se staral MUDr. Jan 



Příkazský. Cílem kurzu bylo správně zvládnout techniku lyžování a snowboardingu a umět se 

bezpečně pohybovat na svahu. Žáci, kteří stáli na lyžích poprvé, zvládli postupně oblouk, jízdu v 

obloucích a zastavení.  

 Zodpovědně lze konstatovat, že všichni žáci cíl splnili a zvládli také závěrečný slalom. Ti nejlepší 

lyžaři předvedli téměř bezchybnou jízdu a měli také výborný čas. Lyžařský výcvik byl 

v odpoledních a ve večerních hodinách doplňován návštěvou bazénu, procházkami po okolí, 

návštěvou horské služby, přenáškami týkajícími se výcviku – např. lyžařská výzbroj a výstroj, první 

pomoc na horách, zdravotní rizika a bezpečnost na horách. Velmi oblíbené byly společenské hry, 

soutěže a diskotéka. Všichni absolvovali výcvik na jedničku a my se už teď těšíme na příští rok. 
 

   
 

   
 

    
 

 

Návštěva předškoláků v 1. třídě 

 Jako každý rok nás navštívili naši malí kamarádi, budoucí prvňáčci, z mateřské školy. Přišli se za 

námi podívat v úterý 26. března i s paní učitelkou. Pro předškoláky jsme si s dětmi připravili hodinu 

českého jazyka. Aby se měly děti na co těšit v budoucí 1. třídě, zapojili jsme je do naší výuky. 

Každý předškolák si sedl do lavice ke svému prvňáčkovi, který mu ukázal naše učebnice, pouzdro 

apod. Společně jsme se přesunuli na koberec, kde si všichni zahráli hru se slovy.  

 Dalším úkolem bylo čtení slov a hledání obrázků. Prvňáček přečetl slovo a předškolák k němu 

musel najít správný obrázek. Jelikož jsme měli v plánu vyvozovat nové písmenko, vůbec jsme se 

toho nebáli a předškoláci nám moc rádi pomohli. Dostali i samostatný úkol, který zvládli na 1*. 

Vyzkoušeli si hledat a zvýraznit nové písmenko v textu v kamarádově slabikáři. Pro malé kamarády 

jsme měli připraveny i drobné dárky.  

 Doufáme, že se předškoláčkům u nás líbilo a že se budou těšit v září do své 1. třídy.   

 



Zápis do 1. třídy 

 V úterý 2. dubna přišli budoucí prvňáčci s rodiči k zápisu do 1. třídy. Děti si s paními učitelkami 

hezky popovídaly, ukázaly jim, co umí, pohrály si na koberci a každý  si odnesl na památku drobné 

dárečky, pamětní list s krásnou básničkou a keramického školáčka nebo školačku od paní učitelky 

Jany Valáškové a paní Blanky Horákové. Děti odcházely s úsměvem.  
 

     
 

     
 

Velikonoční tvoření s rodiči  

 V pátek 12. dubna proběhlo ve školní družině velikonoční tvoření pro rodiče s dětmi. Účast byla 

hojná, děti si za pomoci svých rodičů vyrobily velikonoční dekorace, které si se spokojeným 

úsměvem odnášely domů. Děkujeme tímto  všem rodičům za účast, za materiální a finanční 

příspěvek a za krásná, milá slova, kterými ohodnotili tuto akci. Všichni už se těšíme na další 

přátelské a tvořivé odpoledne. 
 

       
 

Poznávací zájezd do Anglie 12.–17. 4. 2019 

 Z Hovoran jsme vyrazili v pátek ráno autobusem přes Německo, Belgii, Francii a trajektem 

z Calais do Doveru. V sobotu ráno jsme přijeli do Londýna, kde jsme strávili celý den. Metrem jsme 

se dopravili na stanici Green Park a parkem jsme se prošli až k Buckinghamskému paláci. Poté jsme 

viděli památky, které žáci znají jen z učebnic – např. Westminsterské opatství, Big Ben, London 

Eye, Trafalgarské náměstí, Tower Bridge, Tower.  

Druhý den nás čekala cesta do Stonehenge, kam jsme došli krátkou procházkou. Následovala krátká 

návštěva obchůdku a muzea a odjezd do Salisbury, kde je ve zdejší katedrále ukryta jedna 

z nejvýznamnějších listin britské historie – Velká listina práv a svobod (Magna Charta Libertatum) 

z roku 1215.  

 Další den byl naplánován u moře. V Brightonu jsme si prohlédli Sea Life Centre. Žáci si nejvíce 

užili pláž, posbírali množství kamínku nebo mušlí a někteří se přesvědčili, že rychlým vlnám 

neutečou. Poté jsme se zastavili na Beachy Head s legendárními bílými útesy. Znovu jsme se mohli 

proběhnout po pláži a nasbírat další kamínky. 



 Poslední den jsme se rozloučili s našimi hostitelskými rodinami, naložili kufry do autobusu a 

vydali se na celodenní výlet do Londýna. Začali jsme v parku Greenwich, kde se každý vyfotil 

s čárou označující nultý poledník. Metrem jsme se přesunuli k Toweru, kde nás čekala úžasná 

prohlídka korunovačních klenotů. Pak jsme si prohlédli Tower Bridge, pokračovali ke katedrále sv. 

Pavla. Po prohlídce katedrály jsme se hrdinně rozhodli pro výšlap 528 schodů. Úžasný pohled na 

město stál za to. Stihli jsme si ještě prohlédnout divadlo The Globe, galerii Tate Modern a pak jsme 

se už přesunuli metrem k autobusu.  

 Zpáteční cesta se nám trošku prodloužila, ale všichni jsme si výlet velmi užili a poznali jsme 

spoustu zajímavých míst. Hlavně si žáci procvičili angličtinu a zjistili, že se mohou v zahraničí bez 

problémů domluvit. 

 

       
 

       
 

 

Den Země – Ekocentrum Trkmanka 

 U příležitosti oslav Dne Země navštívili ve středu 24. dubna žáci 2. stupně Ekocentrum 

Trkmanka ve Velkých Pavlovicích. Ve skupinkách sestavených z žáků různých tříd plnili zábavnou 

formou celé dopoledne patnáct úkolů týkající se čtyř přírodních živlů: ohně, vody, větru a vzduchu. 

Akce podpořila v žácích aktivní přístup k ochraně životního prostředí, k třídění odpadů, k šetření 

přírodních zdrojů, naučila je spolupracovat v týmech se spolužáky s ostatních ročníků. I přes 

nepříznivé počasí si tento den všichni užili. 

 

 

         
 



           
 

Rodilé mluvčí 

 Dne 29. dubna navštívily naši školu dvě rodilé mluvčí z Británie. Žáci si procvičili starší i novou 

slovní zásobu, gramatiku i svoji pohotovost reagovat na položené otázky. 

 Ve všech třídách byla přátelská atmosféra a hodiny tak rychle utekly. 
 

          
 

Exkurze do Kovosteelu 

 V úterý 30. dubna a ve čtvrtek 2. května jeli žáci 1. až 5. třídy v rámci oslav Dne Země na exkurzi 

do Kovosteelu ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Děti si prošly Farmářskou stezku, projely 

areál vláčkem Steelinka s výkladem, prohlédly si ekozoo s různými zvířaty vyrobenými z odpadních 

kovových materiálů, navštívil.y bludiště, průlezky a spoustu dalších atrakcí. Nejvíce se dětem líbila 

pirátská loď Naděje, výstup na rozhlednu majáku, prohlídka letadla a starodávného vlaku. Všichni 

odjížděli domů plni zážitků.  

 

         
 

Beseda s policistou 

 Ve čtvrtek 2. května se v hudebně školy uskutečnila přednáška s besedou s žáky 4. třídy na téma 

Pravidla pro chodce a cyklisty. Vedl ji člen Dopravní policie Hodonín praporčík Miroslav Malý. 

Žáci si nejen zopakovali pravidla silničního provozu, ale také besedovali o další náplni práce 

policistů. Byli pochváleni za dobré znalosti, pěkné chování a přístup k dopravní tématice.  

 

 

Den proti rakovině 

Naše škola se ve středu 15. května zapojila do veřejné sbírky ve 

prospěch  Ligy proti rakovině. Prodejem kytiček a dobrovolnými 

příspěvky bylo vybráno 8 745 Kč. 

 

 

 

 



Školní akademie – 19. května 

     Třetí květnovou neděli praskala hovoranská sokolovna ve švech! Konala se zde školní akademie 

na téma Z pohádky do pohádky. Žáci všech ročníků se svými vyučujícími připravili opravdu bohatý 

program. 

Prvňáčci se představili coby skřítkové z hudební pohádky Ať žijí duchové. Druháci zahráli pohádku 

O princezně Kateřině, třeťáci si připravili ukázku od svých spolužáků Macha a Šebestové o slušném 

chování. Žáci 4. třídy nacvičili pohádku O princezně na hrášku, páťáci nás zavedli do pohádky 

Kouzla králů. 

Žáci 6.A nechali obecenstvo hádat, o jaké pohádky v sedmi ukázkách šlo. 6.B se dokázala naučit 

dlouhou veršovanou moderně zpracovanou pohádku O perníkové chaloupce. Poté zazpívala žákyně 

šesté třídy Barbora Zlámalová dvě lidové písně. Žáci 7.A měli připravenou moderní lidovou 

Červenou karkulku, 7.B sehrála netradičně pojatou pohádku O dvanácti měsíčkách, jichž bylo 

vlastně jen devět... Osmáci vtipně zpracovali pohádku Vlk a kůzlátka. Vrcholem téměř 

dvouhodinového programu bylo vystoupení dívek z deváté třídy, které zahrály hudební ukázky na 

boomehackers ("plastové vodovodní trubky"), a chlapců z deváté třídy, kteří ve slovenštině 

předvedli pohádku Popoluška. 

Na závěr jsme si poslechli čtyři písničky z pohádek v podání školního pěveckého sboru. Akademie 

se všem žákům moc povedla, obecenstvu se líbila a odměnili všechny účinkující velkým potleskem. 

           
 

             
 

              
 

              
  

 

 

 



Úřad práce a Masarykovo muzeum v Hodoníně   

    20. 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 video s 

autentickými záběry z jeho života. Poté si v prvním patře muzea prohlédli výstavu věnovanou 

husitství, mohli si obléci středověkou zbroj, potěžkat husitské zbraně nebo si vyrazit „středověkou“ 

minci. 

 

Školní výlet 9. třídy – Brno 

     Žáci deváté třídy se vydali 24. května vlakem do Brna. Nejdříve se seznámili se samotným 

historickým centrem. Vyslechli také několik brněnských pověstí. Navštívili Mincmistrovký sklep na 

Dominikánském náměstí a vyhlídku na věži Staré radnice. Po krátkém rozchodu na náměstí 

Svobody a marné snaze o chycení kuličky z brněnského orloje v 11 hod. se všichni zúčastnili hry 

laser game. Výlet se i díky krásnému počasí zdařil. 

 

Školní výlet 8. ročníku - Praha 

 Žáci 8. A a 8. B  se vydali vlakem na poznávací výlet do Prahy. Po výjezdu lanovkou na Petřín 

jsme úspěšně zvládli 300 schodů Petřínské rozhledny. Po krátkém občerstvení jsme se vydali 

krásnou procházkou kolem pražských pamětihodností (Strahovský klášter, Loreta) k Pražskému 

hradu. Zde jsme si prohlédli Chrám sv. Víta, baziliku sv. Jiří, Starý královský palác s Vladislavským 

sálem, Zlatou uličku. Z Hradčan jsme přešli na Karlův most,  na Staroměstské náměstí a Václavské 

náměstí. Celá cesta byla doprovázena výkladem průvodkyně. Po občerstvení jsme se plni zážitků 

vrátili vlakem zpět domů. 

 

Školní výlet 7. ročníku – Javoříčské jeskyně a areál historické zábavy Bouzov 

 V pátek 31. května se za pěkného počasí vydali sedmáci na výlet. Nejprve navštívili Javoříčské 

jeskyně. Vyšlápli si k nim pořádný kopec, cestou minuli památník připomínající tragickou událost 

z konce 2. světové války. V jeskyních mohli obdivovat nádhernou krápníkovou výzdobu, rozlehlé 

dómy i hluboké propasti. 

 Poté navštívili areál historické zábavy pod hradem Bouzovem, v němž si mohli vyzkoušet střelbu 

z flobertového revolveru nebo z kuše. Tuto aktivitu si užili hlavně chlapci, mnozí z nich byli ve 

střelbě na cíl (terč s namalovaným divočákem) velmi úspěšní. Dověděli se mnoho zajímavých 

informací o středověkých palných zbraních a obléhacích strojích. Byli zapojeni do jednotlivých 

aktivit při střelbě z vrhacího praku, husitské píšťaly nebo houfnice. Mohli vystoupat do útrob 

netradiční rozhledny – 15 metrů vysokého „Trojského koně“, největší dřevěné sochy svého druhu na 

světě. V krytém amfiteátru se stupňovitým hledištěm byl na závěr pro žáky připraven program, jehož 

cílem bylo pasovat na rytíře nejlepší bojovnici a bojovníka – těmi se stali Adriana Ivičičová (7.A) a 

Matyáš Porš (7.B). 
 

        
 

 

 

 



Den dětí – 3. června 

 V pondělí 3. června jeli žáci 1. stupně do kyjovského kina Panorama. Zhlédli film Raubíř Ralf a 

internet. Dětské představení bylo o záporáku Ralfovi a jeho kamarádce Vanilopce. Dárkem ke Dni 

dětí pro žáky druhého stupně bylo promítání filmu Bohemian Rhapsody. 

 

Divadelní představení v angličtině – 4. června 

 Dne 4. června zhlédli žáci sedmé, osmé a deváté třídy v Kulturním domě v Hodoníně divadelní 

představení v anglickém jazyce pod názvem A last wish. I přes náročnější slovní zásobu se 

představení žákům líbilo. 

 

Školní výlet 1. a 2. třídy – Sport park Rybníček Staré Město 

 V pátek 7. června jeli žáci 1. a 2. třídy na výlet do Starého Města. Ve Sport parku Rybníček je 

čekala spousta aktivit. Nejprve se vydali Človíčkovou stezkou za dobrodružstvím, při kterém se 

zajímavou formou dozvěděli něco o historii sportu – porovnali ho se současným. Na stezce házeli 

oštěpem, strefovali se na cíl, skákali, běhali. Podobné aktivity pomocí moderních pomůcek si 

vyzkoušeli ve sportovní hale, kde si i zasoutěžili. „Pumpáliště“ byl název vodních aktivit. Děti se 

vydováděly s vodou prostřednictvím různých vodních prvků (mlýnky, válce, kaskády…), soutěžily o 

nejlépe postavený vodní hrad. Všichni se řádně u činnosti upatlali, ale díky sluníčku se rychle osušili 

a mohli jít opékat špekáčky. Po zakoupení suvenýrů a občerstvení jeli spokojeni a příjemně unaveni 

domů. 

 

Cizí měny v hodině anglického jazyka 

 Ve čtvrtek 6. června jsme hodinu anglického jazyka věnovali zahraničním měnám. Žáci si 

z domova přinesli mince (někteří i bankovky), které si potom vzájemně prohlédli. Využili jsme této 

příležitosti a zopakovali si názvy zemí a žáci si rozšířili slovní zásobu o názvy některých měn.  

 

Dopravní hřiště 3. a 4. třída – 31. května 

 V pátek 31. května se žáci 3. a 4. třídy zúčastnili dopravní výchovy na dopravním hřišti 

v Šardicích. Na dopravním hřišti na ně čekala jednotlivá stanoviště, kde se zdokonalovali ve 

znalostech a dovednostech, které se týkají silničního provozu. Zpáteční cestu šli žáci pěšky, zastavili 

se u rybníčku na malé občerstvení a poté se vraceli zpět do školy.  

 

Školní výlet 3. a 5. třídy - Brno 

 V úterý 11. června jeli žáci 3. a 5. třídy na školní výlet do Brna. Navštívili Hvězdárnu 

a planetárium na Kraví hoře, kde zhlédli výukový program Sluneční soustava. Program byl zajímavý 

a děti se dozvěděly mnoho nového. Poté odjely do ZOO Brno, kde se projely vláčkem a procházkou 

obešly zoologickou zahradu. Počasí nám přálo, a děti si tak výlet naplno užily. 

 

Školní výlet 4. třídy – ZOO Lešná 

 12. června navštívili žáci 4. třídy ZOO Lešná. Nejprve měli naplánovanou prohlídku zámku. Pan 

průvodce poskytl zajímavý výklad a někteří si vyzkoušeli i zámecký klavír. Následně žáci 

pokračovali prohlídkou zoologické zahrady, někteří žáci si vyzkoušeli, jak se krmí rejnoci. I přes 

velké teplo se výlet vydařil a všichni se v pořádku vrátili domů.   

 

Školní výlet 6. ročníku – Moravský kras 

 Ve čtvrtek 13. června se na školní výlet vydali šesťáci. Jejich cílem byl Moravský kras. Po 

příjezdu ke Skalnímu mlýnu, kde zaparkoval autobus, se pěšky přesunuli podél toku říčky Punkvy 

k Punkevním jeskyním. Po jejich prohlídce spojené s  plavbou po ponorné říčce Punkvě a barvitém 

výkladu průvodců na lodičkách následovala cesta lanovkou k hornímu můstku propasti Macocha. 

Tady si všichni odpočinuli, nasvačili se a nakoupili suvenýry a dárky. Pěší procházkou stínem 

vysokých stromů si prohlédli propast Macochu z dolního můstku a sešli zpět ke Skalnímu mlýnu, 

kde následovala prohlídka Domu přírody. Je to moderní návštěvnické středisko s interaktivní vnitřní 

a venkovní expozicí a 3D kinem. Děti se například dověděly, jak vznikají jeskyně s krápníky, 



seznámily se s dávným osídlením této oblasti pravěkými lidmi a s přírodou v okolí. I přes velmi 

teplé počasí jsme se vrátili z výletu plni nových zážitků a příjemně unaveni. 

 

Výlet dětí z družiny do Bonga v Brně 

 Ve čtvrtek 20. června po obědě jsme vyrazili s 52 dětmi navštívit zábavní centrum Bongo v Brně. 

Jeli jsme pohodlným a klimatizovaným autobusem a do Bonga jsme přijeli před 13. hodinou. 

Nejprve jsme dostali bezpečnostní poučení od zaměstnance Bonga. Děti si mohly atrakcí užívat tři 

hodiny, takže měly spoustu času. V centru jsou velké prolézačky se skluzavkami, skákací a 

nafukovací atrakce, trampolíny, lezecká stěna, autíčka, fotbalové hřiště a mnoho dalšího. Během 

celé doby se děti chodily ke stolečkům občerstvovat.  

 Ve  stejnou dobu, kdy jsme byli v Bongu, zde slavilo pár dětí narozeniny, a tak jsme měli 

možnost zahlédnout maskota Bonga - opici - a vyfotit se s ním. Při cestě zpět byly děti unavené, ale 

věříme, že si výlet užily. 

 

Sportovní den žáků 2. stupně 

 Na nově zrekonstruovaném hřišti jsme v úterý 25. června přivítali sportovce z druhého stupně 

Základní školy v Čejkovicích. Sluníčko hřálo více, než by si všichni závodníci přáli, ale i tak se 

dokázali v mnoha disciplínách poprat se svými soupeři. S našimi žáky se „hosté“ utkali v běhu na 60 

m, ve skoku dalekém a ve štafetě. Dívky se dále pokusily o medaile v běhu na 300 m a ve velké 

tělocvičně sehrály zápas ve vybíjené, chlapci museli uběhnout 450 m a změřili své síly v kopané.  

 Výkony žáků byly skvělé, medaile a sladkou odměnu si odnesli mnozí soutěžící. Dopoledne 

proběhlo v příjemné atmosféře vzájemného zápolení, závodníci měli na obou stranách fanoušky, 

kteří je podporovali svými pokřiky. Těšíme se na další skvělé výkony našich žáků v příštím roce. 

       
 

        
 

Sportovní den 1. stupeň 

 Ve středu 26. června proběhl v Hovoranech na novém školním hřišti sportovní den, kterého se 

zúčastnily i děti ze ZŠ Čejč a ZŠ Čejkovice. Děti závodily v atletických disciplínách – skok daleký a 

běh na 60 m a také se utkaly v kopané a vybíjené. Nejlepší sportovci byli oceněni medailemi a 

drobnými cenami. I vzhledem k parnému počasí si všichni sportovci tento den velmi užili a řádně si 

zasportovali. 

 



             
 

             
 

Exkurze do CVP Galvanika Ždánice 

 Dva dny před koncem školního roku navštívili žáci 8. a 9. ročníku CVP Galvanika s.r.o. provoz 

Ždánice, která se zabývá protikorozní úpravou kovových výrobků. Nejdříve zhlédli krátké video a 

prezentaci o tom, čím se firma zabývá a jaké technologie při galvanickém pokovování používá. Poté 

si prohlédli celý proces ve firmě od příjmu až po expedici upraveného zboží. Viděli čtyři 

automatické galvanické linky a neutralizační stanici, která se stará o dokonalé vyčištění vody použité 

během procesu.  

 Žáci nejvíce hodnotili to, že si mohli v chemické laboratoři firmy vyzkoušet titraci roztoků, které 

zde používají. Také se jim líbilo zavěšování součástek na háčky místo zaměstnanců. Ocenili oba 

průvodce, kteří se jim věnovali, srozumitelně jim vysvětlili, jak procesy fungují, a zodpověděli jejich 

dotazy. 

   
 

Vycházka 1. stupně k rybníku 

 Děti 1. stupně se 27. června vydaly na procházku k rybníku v Hovoranech a do Čejče. Všude na 

ně čekalo malé občerstvení a celé dopoledne strávily na hřišti hraním míčových her nebo ve stínu 

stromů povídáním a společenskými hrami. V tomto horkém dnu se osvěžily chladnými nápoji, 

nanuky a jinými dobrůtkami.  

 

Slavnostní zakončení školního roku 

    V pátek 28. června proběhlo v hudebně školy slavnostní zakončení školního roku a rozloučení 

s žáky 9. ročníku. Žákům, kteří úspěšně reprezentovali školu v olympiádách a soutěžích, byly 

předány odměny. Této události se zúčastnil také pan starosta, který žákům poděkoval za jejich 

úspěchy a popřál jim i vyučujícím hezké prázdniny.  

 

  



     
 

 

Z činnosti školní družiny  

V  roce 2018/2019 byla otevřena tři oddělení školní družiny.  První oddělení navštěvovali žáci        

1. ročníku, další oddělení pak žáci starší, a to 2 – 5 třídy. V průběhu školního roku všechna oddělení 

pracovala dle ročního plánu školní družiny, který byl rozdělen do deseti tematických bloků a 

korespondoval se ŠVP ZV a ŠVP pro školní družinu. 

Všechna oddělení pracovala po celý rok na projektu ,,Cesta kolem světa“.  Každý měsíc jsme se 

věnovali nějakému kontinentu naší planety. Zjišťovali jsme životní podmínky, faunu a floru různých 

částí světa. Cestovali jsme prstem po mapě a poznávali známé státy, města, moře, řeky, pohoří atp. 

Již druhým rokem jsme zapojili do akcí školní družiny i rodiče, a to  díky dvěma tvořivým dílnám, 

které byly uskutečněny v předvánočním a předvelikonočním období. Akce byly úspěšné a tak 

doufáme, že v nich budeme pokračovat i v dalších letech. 

Novou aktivitou, do které se naše družina v letošním roce zapojila je projekt ,,Sportuj ve škole“. 

Každé oddělení mělo jeden den v týdnu hodinu sportovních aktivit, kde si žáci mohli zasportovat.  

Nejčastěji procvičovali prvky míčových sportů – nejpopulárnější byl fotbal a vybíjená. Hodiny 

probíhaly v tělocvičně a na venkovním hřišti. Tento projekt žáci velmi uvítali a tak v něm  budeme  

pokračovat i v příštím školním roce. 

Poslední společnou akcí všech tří oddělení byl výlet do Bonga v Brně, kterým jsme hezky zakončili 

školní rok.  

                      
 

Zapojení školy do projektů, které zajišťují jiné instituce nebo organizace 

- Projekt Ovoce do škol 

- Projekt Školní mléko 

- Projekt „Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu“ 

- Recyklohraní 

 

Recyklohraní 

I v letošním školním roce jsme se aktivně zapojili do programu Recyklohraní, jehož cílem je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se 

zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Za celý školní rok jsme odevzdali xx 

kg vysloužilých baterií a 81 kg drobného elektrozařízení. Také jsme splnili všechny zadané úkoly, 

žáci II. oddělení družiny vytvořili reklamní plakát na sběr, třídění a recyklaci drobných 

elektrospotřebičů a baterií. Druhý úkol vytvořit BATERKOŽROUTA – originální sběrnou nádobu 



na použité baterie splnili žáci z I. oddělení družiny. Žáci 7. A v rámci třetího úkolu se vcítili do 

pocitů starého elektrospotřebiče – například vysloužilého mobilu, vysavače, pračky nebo mixéru, 

zapojili svou fantazii a napsali povídku. Poslední úkol v letošním ročníku Recyklohraní plnili žáci 

III. oddělení družiny. Úkolem bylo vytvořit zábavnou hru o třídění a recyklaci odpadů a poté si ji 

zahrát. Žáci vytvořili kartičky Černého Petra s touto tématikou a s radostí si hru zahráli.  

 

 

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 

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

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

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

místní spolky (rozsvícení vánočního stromu, adventní koncert). 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 2018-2019 nebyla na naší škole provedena inspekce. 

 

 

 

j) Základní údaje o hospodaření školy 

Hospodaření příspěvkové organizace v roce 2018 

 

Příspěvková organizace hospodařila v kalendářním roce 2018 

- 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: 

-  bezplatnou stravu žáků a dětí 

-  preventivní programy 

- dopravu na plavání  

- přípravu nadaných žáků k soutěžím - Excellence 

- z projektů EU neinvestiční dotaci na: 



- šablonu Učíme se navzájem 

 

 

Finanční prostředky zřizovatele určené na provoz byly organizaci zasílány čtvrtletně 

na základě schváleného rozpočtu na rok 2018. 

 

Vlastní příjmy v roce 2018 tvořily školné v MŠ, ŠD, úroky, dary a příjmy z hospodářské činnosti.  

 

 

 



 



 
 

 

 

 



k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

Projekt „Spolupráce v oblasti vzdělávání v příhraničním regionu“ 

V minulém školním roce se naše škola zapojila do projektu s názvem „Spolupráce v oblasti vzdělávání 

v přeshraničním regionu (BIG ATCZ5)“, který pokračoval i v tomto školním roce. 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, využili jsme bezplatné vzdělávací semináře a 

zúčastnili jsme se závěrečné konference v rakouském Langau, kde jsme obdrželi certifikát o účasti v 

projektu. 

 

Výzva č. 22 – V projektu naší školy s názvem Učíme se navzájem jsme realizovali  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 sponzorský dar od společnosti Zemas jsme nakoupili pomůcky pro žáky a hračky pro školní 

družinu. 

V měsících březen – květen 2019 proběhla generální rekonstrukce sportovního areálu, která byla 

hrazena z dotačního programu Rozvoj venkova a z příspěvku zřizovatele. Akci s názvem  

„Rekonstrukce sportovního hřiště při Základní škole T. G. Masaryka“ provedla firma 

PROSTAVBY, a.s. 

 

    
 

Projekt Sportuj ve škole je realizován ve školní družině a cílem je zvýšit fyzickou zdatnost dětí. 



Dotaci primární prevence z Jihomoravského kraje jsme využili na aktivity primární prevence pro 

žáky a školení pedagogického sboru. 

Dotaci na plavání jsme využili na úhradu cestovného. 

Byla nám schválena žádost o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu zvyšování 

kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení – výzva č. 68. Náš projekt 

Modernizace odborných učeben bude realizován v příštím školním roce. 

 

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. 

Nutná byla součinnost při rekonstrukci sportovního areálu. 

 

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. Ze závěrů 

dotazníku pro rodiče v rámci autoevaluace školy vyplývá převážně dobrý vztah rodičů ke škole. 

Komunikace je zajišťována 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 roku žáci 5. ročníku z Čejče pravidelně přicházejí na prohlídku naší školy.  

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

pořadatelem naše škola. Žáci se na sportovní zápolení vždy těší. 

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



  

Členové Sboru dobrovolných hasičů Hovorany vedou družstvo mladých hasičů a také využívají 

pro tréninky tělocvičnu. S členy výboru Českého zahrádkářského svazu spolupracujeme při 

pořádání soutěže Expo-dyňo.   

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

Pedagogicko-psychologickou poradnou Hodonín, s OS Krok Kyjov a s 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 žáci 

2. a 3. třídy zdokonalili své plavecké dovednosti v bazénu 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. Žákům se líbí aktivity ekocentra Trkmanka ve 

Velkých Bílovicích a Kovosteel ve Starém Městě. 

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

zapojena již dvanácnáctým 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. V tomto školním roce jsme také sbírali 

sušenou pomerančovou a citronovou kůru. 

 

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 

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, 

školní akademii, 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.  

Nejzdařilejší a pro širokou veřejnost nejnavštěvovanější akcí byla školní akademie s názvem 

Z pohádky do pohádky, ve které vystoupili téměř všichni žáci školy. Velké poděkování patří všem 

vyučujícím i žákům za přípravu tak originálního vystoupení. Další speciálně jmenovanou akcí byl 

projektový den, který byl důstojnou oslavou 100 let od vzniku Československé republiky. 

Ve školním roce 2018– 2019 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. 

Zájem rodičů o školní družinu pokračuje a proto byly v provozu opět tři oddělení. Pokračuje také 

provoz ranní družiny.   

I v tomto školním roce došlo ke zlepšení materiální vybavenosti školy. Do dalších dvou tříd byly 

nainstalovány interaktivní tabule. Byly zakoupeny nové pomůcky, učebnice, nových lavice a židle 

do dvou tříd 1. stupně a nový nábytek do 1. oddělení školní družiny. Finančně nejnákladnější byla 

generální rekonstrukce sportovního areálu. 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. Ke zvýšení bezpečnosti žáků přispěla výměna vchodových dveří a 

nového zabezpečovacího zařízení. 

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  

 Využít reformu financování ke zkvalitnění podmínek vzdělávání 

 Pokračování činnosti školního poradenského pracoviště s cílem poskytovat poradenskou 

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

žáků 

 Využívání elektronické žákovské knížky a informačního systému pro rodiče všech žáků 

 DVPP zaměřit na práci se žáky s podpůrnými opatřeními, uspořádat seminář pro celý 

pedagogický sbor školy se zaměřením na poruchy chování a prevenci rizikového chování. 

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 část žáků byla méně úspěšná 

 Při ověřování znalostí žáků více využívat ústní zkoušení 

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

dalších médiích 

 Realizovat aktivity z dotačního programu Výzvy č. 22 – Šablony II. 

 Využít finanční prostředky z dotačního programu Výzvy č. 68 na náš školní projekt 

Modernizace odborných učeben, které zajistí zlepšení materiálních podmínek školy  

 Zapojit se do projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

v Jihomoravském kraji“, do kterého je naše škola zapojena jako partner s finančním 

příspěvkem 

 Ve školní jídelně dbát na zdravou stravu a zařazovat do jídelníčku ovoce a zeleninu.  

 

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 29. 8. 2019 a projednána 

s pracovníky školy dne 30. 8. 2019. 

 

 

V Hovoranech dne 6. 9. 2019 

 

                                                                                                         Mgr. Anežka Grmolcová 

                                                                                                                  ředitelka školy 


