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školní rok  2019 - 2020 

 



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. 2019) 

Školní rok  

2019/2020 
Počet tříd 

Počet 

ročníků 
Počet žáků 

Průměrný počet 

žáků na třídu 

1. stupeň 6 5 125 20,8 

2. stupeň 8 4 147 18,4 

Celkem 14 9 272 19,4 

 

Přehled žáků podle tříd a místa bydliště k 30. 9. 2019 

třída 
počet 

žáků 
chlapci dívky Hovorany Čejč Terezín Karlín Šardice Jiné 

1. 21 +1* 11 10 +1 17 1     3 1 

2. 26 16 10 22 2 2       

3. 23 11 12 17 2 1   2 1 

4. 22 +1* 10 +1 12 17 2     2 2 

5.A 16 10 6 7 3   1 4 1 

5.B 17 10 7 11 1 3     2 

1. stupeň 125 +2* 68 +1 57 +1 91 11 6 1 11 7 

6.A 21 8 13 11 8       2 

6.B 21 7 14 9 6 4   1 1 

7.A 18 11 7 10 7       1 

7.B 20 12 8 7 5 2 2 3 1 

8.A 18 10 8 6 7 2   1 2 

8.B 19 12 7 10 6 3       

9.A 16 9 7 8 3 1   1 3 

9.B 14 9 5 5 7       2 

2. stupeň 147 78 69 66 49 12 2 6 12 

Celkem 

12 tříd 

272 + 

2* 
146 +1 126 +1 157 60 18 3 17 19 

* individuální vzdělávání 

 

Od 1.9 do 30.9. přestoupili do naší školy 4 žáci, v březnu 2020 přestoupila ještě jedna žákyně.   
 

Průměrný počet žáků na přepočtený počet učitelů celkem za celou školu: 14,35 



Údaje o školské radě: 

 

Členové – zvolení zákonnými zástupci žáků  Smaženková Jarmila - předseda  

                                                                        Esterková Leona 

    - jmenovaní zřizovatelem              Ing. Šurýn Michal   

Mrázová Pavlína 

               - zvolení pedagogickým sborem              Mgr. Benešová Miroslava  

                                                                                   Mgr. Ševela Pavel 
 

Rada školy schválila 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, s aktivitami dotačního programu Výzvy č. 22 – náš projekt Učíme se 

navzájem II a s realizací dotace Výzvy č. 68 na náš školní projekt Modernizace odborných učeben, 

který zajistil zlepšení materiálních podmínek školy. 

Dále byly projednány otázky změn plánovaného personálního obsazení školy, přidělení třídnictví a 

chodu školy v období uzavření školy při epidemie koronaviru a opatřeních po znovuotevřeních škol. 
 

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 Hojačová Marcela, Mgr. 1. stupeň 

II. třída Riedlová Kateřina, Mgr. 1. stupeň 

III. třída Eimutová Eliška, Mgr. 1. stupeň 

IV. třída Pospíšilová Veronika, Mgr.  1. stupeň, ORv 

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

V. B Linnerová Marie, Mgr. 1. stupeň 

VI. A Švandelková Hana, Mgr. Čj, ORv,  

VI. B Thirkettle Jitka, Mgr. Aj, Pč 

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

VII. B Šimečková Hana, Mgr.  Z, Tv,  

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

VIII. B Blahůšková Ludmila, Mgr. Čj, Rj, Vv 

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

IX. B Linnerová Lada, Ing. M, F, Pč 

   

 Bez třídnictví:  

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



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

 Břeňová Zuzana, Mgr. Aj 

 Kolaříková Jana, Mgr. Vv, Pč 

asistent pedagoga   

asistent pedagoga Ivičičová Marie IV. třída 

asistent pedagoga Saláková Marie, Mgr. VII. A 

asistent pedagoga Maradová Radka, Bc IX. A 

školní družina   

školní družina I. oddělení Kolaříková Jana, Mgr.  

školní družina II. oddělení Hutáková Romana  

školní družina III. oddělení Břinková Martina  

vedení školy   

zástupce ŘŠ Benešová Miroslava, Mgr. Ch, F 

ředitelka školy Grmolcová Anežka, Mgr. M, Z 

Nepedagogičtí pracovníci 

hospodářka školy Mrázová Pavlína 

školník ZŠ Hajný Zdeněk  

uklízečky ZŠ Horáková Blanka, Špačková Hana, Esterková Leona  

vedoucí ŠJ Kostihová Ludmila 

kuchařky 
Nosková Irena, Machalínková Blanka, Dekařová Hana, 

Válková Jana, Valčíková Iva 

na mateřské a rodičovské dovolené – Mgr. Lucie Macková,  Mgr. Renata Kostrhounová, od dubna 

2020 Mgr. Veronika Pospíšilová 

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

Celkový počet pedagogických pracovníků 19,0 /20 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných  19,0 /20 100% 

 

Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili na školu: 1 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 nastoupili na školu: 0 

Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2019/20 odešli ze školy: 0 

Asistent pedagoga: 3 (IV. – úvazek 0,6, VII. A – úvazek 0,75, IX. A – úvazek 0,75) 

Nepedagogičtí pracovníci ZŠ - počet: 5 s úvazkem 5 

 

Věkové složení učitelů základní školy k 1. 9. 2019 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 0 2 

35-50 let 2 13 

nad 50 let 0 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 18 

Rodičovská dovolená 0 2 

 



Poradenské služby v základní škole 

 fyzický počet  kvalifikace, specializace  vzdělání 

výchovný poradce 1 Studium výchovného poradenství VŠ 

školní metodik prevence 1 

Vzdělávání specialistů v oblasti 

primární prevence šikanování 

Studium pro metodiky prevence 

VŠ 

Zařízení školního stravování 

Typ jídelny Počet 

Počet strávníků 

děti  a 

žáci 
zaměstnanci školy  

cizí 

strávníci 

  ŠJ  - úplná  1 309 42 27 
 

 

Počet pracovníků školního stravování k 31. 10. 2019, včetně hospodářské činnosti a stravování zaměstnanců 

Fyzické osoby 6 

Přepočtení na plně zaměstnané 5,5 

 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 67 
fyz. 3 

přepoč. 1,98 

 

Žáci s podpůrnými opatřeními k 31. 3. 2020 

Typ postižení Počet žáků 

Vývojové poruchy učení 22 

Vývojové poruchy chování 9 

Tělesné postižení 1 

celkem 32 

 

 

 

 

 

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

přijetí do školy 

 
Počet absolventů ZŠ 

Ve školním roce 2019-2020 vyšlo z naší školy 30 žáků z 9. ročníku, a 2 žáci z 8. ročníku. Všichni 

žáci 9. ročníku mají ukončenou povinnou školní docházku, dva vycházející žáci z nižších ročníků 

nemají ukončeno základní vzdělávání. 

 

      



Obory, které si žáci zvolili  

 

Učební obory počet žáků 

 automechanik 1 

 aranžér 1 

 cukrář 2 

 elektrikář 3 

 kadeřnice 1 

 karosář 1 

 tesař 1 

 zahradnictví 1 

 CELKEM 11 

Studijní obory xx 

 agropodnikání 1 

 asistent zubního technika 1 

 design interiéru 1 

 gymnázium 4 

 hotelnictví a turismus 2 

 informační technologie 1 

 mechanik elektrotechnik 1 

 mechanik seřizovač 4 

 obchodní akademie 1 

 oděvní a interiérový design 1 

 technické lyceum 2 

 CELKEM 19 

Nezařazeno 2 

 

Zápis do I. třídy 

Z důvodu mimořádných opatření pandemie Covid – 19 se zápis do I. třídy pro školní rok 2020/2021 

neuskutečnil klasickým způsobem. Šlo jen o písemnou formu, bez účasti dětí. Přišlo 29 žádostí  

o přijetí, ale nakonec rodiče deseti dětí požádali o odklad školní docházky, jedno dítě nastoupí na 

jinou jeho spádovou školu a jeden žák bude první ročník opakovat. Do I. třídy ve školním roce 2020 

– 2021 nastoupí 19 dětí. 

 

 

e) Údaje o výsledcích vzdělávání žáků podle cílů stanovených školními 

vzdělávacími programy a podle poskytovaného stupně vzdělání  

 
Celkové hodnocení a klasifikace žáků v 1. pololetí 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

I. 23 

 

23 0 0 0 
II. 26 26 0 0 0 

III. 23 

1 

22 1 0 0 

IV. 23 

1914 

16 6 1 0 

V. A 17 12 4 0 1 

V. B 17 10 6 1 0 



Celkem za 1. stupeň 129 109 17 2 1 

VI. A 21 8 12 1 0 

VI. B 21 11 10 0 0 

VII. A 18 12 6 0 0 

VII. B 20 11 9 0 0 

VIII. A 20 7 10 3 0 

VIII. B 19 7 12 0 0 

IX. A 16 6 10 0 0 

IX. B 14 3 11 0 0 

Celkem za 2. stupeň 149 65 80 4 0 

Celkem za školu 278 174 97 6 1 

 

Celkové hodnocení a klasifikace žáků ve 2. pololetí 

Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 

školního 2019/2020 byli žáci naší školy hodnoceni známkou na základě klasifikace v únoru a březnu 

a na základě jejich snahy o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů. 

Vyučující mohli přihlédnout k hodnocení za 1. pololetí.   

 

Třída 
Počet 

žáků 
Prospělo s 

vyznamenáním 
Prospělo Neprospělo Nehodnoceno 

I. 23 22 0 1 0 
II. 26 26 0 0 0 

III. 23 22 1 0 0 

IV. 23 16 6 1 0 

V. A 17 12 5 0 0 

V. B 17 14 3 0 0 

Celkem za 1. stupeň 129 112 15 2 0 

VI. A 21 11 9 1 0 

VI. B 21 13 8 0 0 

VII. A 18 12 6 0 0 

VII. B 21 10 11 0 0 

VIII. A 20 9 9 0 2 

VIII. B 19 9 10 0 0 

IX. A 16 6 10 0 0 

IX. B 14 2 12 0 0 

Celkem za 2. stupeň 150 72 75 1 2 

Celkem za školu 279 184 90 3 2 

 

Snížený stupeň z chování za 1. pololetí 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 1,44 % 

3 0 0 % 

 

Prostředky k posílení kázně:  napomenutí třídního učitele   11 

důtka třídního učitele   6 

důtka ředitele školy    1 

Pochvala třídního učitele – 3 

Pochvala ředitele školy - 6 

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 0 0 % 

3 0 0 % 

 

Prostředky k posílení kázně: napomenutí třídního učitele   0 

důtka třídního učitele   0 

důtka ředitele školy   0 

Pochvala třídního učitele - 0 

Pochvala ředitele školy – 4 

Pochvala a dárkový poukaz – 9 nejúspěšnějších žáků, kteří reprezentovali školu v soutěžích  

a olympiádách, bylo při ukončení školního roku odměněno dárkovými poukazy. 
 

Celkový počet neomluvených hodin na škole:   

1. pololetí –  229 hodin 

2. pololetí –  77 hodin 

 

Všechny neomluvené hodiny se týkají žáků, kteří do naší školy v letošním roce přestoupili a 

jejich absenci jsme řešili s pracovníky OSPOD Kyjov i Policií ČR. 

 

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.  

Důležitou součástí letošní autoevaluace bylo hodnocení průběhu a výsledků distanční výuky 

v průběhu uzavření škol v období epidemie koronaviru.  

Celkově se zvýšila úroveň materiálních podmínek nákupem nových počítačů do učebny výpočetní 

techniky, dataprojektorů a nových keramických tabulí do odborných učeben a dalších interaktivních 

tabulí do kmenových tříd. 

 

 

Národní testování 9. ročník 2019 - 2020 

 

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

gymnázií). Celkový počet otestovaných žáků byl 18 562. V Jihomoravském kraji se zapojilo 61 škol. 

Každý žák obdržel individuální zprávu se svými výsledky. 

 

 

 

 

 



Percentil  v   % * 

  

Matematika 
Český         

jazyk 

Obecné 

studijní 

předpoklady 

9.A 64 46 50 

9.B 49 32 45 

Percentil 

v naší ZŠ 
56 40 48 

ZŠ v ČR 50 50 49 

     

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

Závěr: 

Matematika – výsledky v matematice na naší škole jsou lepší než 70 % zúčastněných škol. 

Z hodnocení testu vyplývá, že výsledky našich žáků byly průměrné v částech číslo a proměnná, 

nestandardní aplikační úlohy a problémy, 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 optimálně, výsledky žáků v testech odpovídají úrovni jejich 

studijních předpokladů. 

Český jazyk – výsledky v českém jazyce řadí naši školu mezi slabší ze všech 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 slabé 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 je v českém jazyce v naší škole 

využíván nedostatečně, výsledky žáků jsou na nižší úrovni, než jaká odpovídá úrovni jejich 

studijních předpokladů, žáci pracují tzv. pod svoje možnosti. 

Anglický jazyk – z výsledku vyplývá, že 46 % žáků splnilo výstupy, které se očekávají pro žáky 9. 

ročníku. 

 

Úroveň A0 A1 A2 B1 

Počet žáků  

v kategorii 
4 11 7 6 

Vyjádření 

      v % 
14 % 39 % 25 % 21 % 

 

 

Závěr – průměrné výsledky z matematiky a slabší výsledky z českého a anglického jazyka 

odpovídají studijním výsledků těchto žáků, nelze rozhodně tyto výsledky považovat za snížení 

kvality výuky na naší škole. Potěšující informací může být, že za 6 měsíců od testování žáci, kteří 

dělali testy při přijímacích zkouškách na střední školy, je zvládli a všichni se dostali na školy, které 

si vybrali jako první variantu. 

Někteří žáci dosáhli v určitých testech vysoce nadprůměrné až špičkové výsledky. 
 

Gabriela Trlidová 

matematika – nejlepší výsledek v ČR (100 % pencentil) 

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

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

Marie Ševelová 

matematika - pouze 10 % žáků v ČR je lepších, 



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

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

Petr Dufek 

matematika - pouze 2 % žáků v ČR je lepších, 

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

Jan Konečný 

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

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

Vojtěch Malík 

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

Jaroslav Machala 

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

Denisa Chramostová 

matematika - pouze 13 % žáků v ČR je lepších než ona 
 

 

Obdobných výsledků dosáhli i při jednotných přijímacích zkouškách. V českém jazyce byly 

výsledky mírně pod průměrem, v matematice značně nad průměrem. Téměř všichni se dostali na 

školy, které si vybrali jako první variantu. 

Výsledky jednotné přijímací zkoušky.  

  ZŠ TGM Hovorany celá ČR 
počet uchazečů                                           

o čtyřleté obory 
19 66306 

Český jazyk 
  ZŠ TGM Hovorany celá ČR 

průměrné percentilové umístění 52,5 55 

% skór 58,2 60,2 

Matematika 
  ZŠ TGM Hovorany celá ČR 

průměrné percentilové umístění 52,9 40,5 

% skór 54,2 43,8 

 

 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 2019 – 2020 nebylo realizováno z důvodu uzavření škol. 

 

 

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 32 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. V tomto školním 

roce se nám podařilo zajistit paní psycholožku Mgr. Kateřinu Procházkovou z Brna, která je 

nápomocna při řešení třídního klimatu i problémů jednotlivců.                

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. 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.  

V letošním roce z důvodu uzavření škol při epidemii koronaviru byla většina soutěží a olympiád 

zrušena. Přesto někteří žáci stihli do začátku března dosáhnout pěkných výsledků v soutěžích, které 

se uskutečnily.  

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   
 

Úspěchy Gabriely Trlidové 

 

I když koronavirová pandemie v polovině března 

uzavřela školy a přerušila nejen výuku ve školách, ale  

i všechny olympiády a soutěže, stihla naše žákyně 9. A 

Gabriela Trlidová úspěšně reprezentovat naši školu. 

Lednové okresní kolo Fyzikální olympiády ve své 

kategorii vyhrála a porazila i studenty gymnázia. V této 

soutěži zažila úspěch již potřetí, protože v 7. i 8. ročníku 

tuto soutěž také vyhrála. Bohužel krajské kolo již 

organizováno nebylo. 

V soutěži Hledáme nejlepšího mladého chemika ČR, 

kterou organizuje Svaz chemického průmyslu České 

republiky, skončila ve 2. kole, kterého se zúčastnilo 221 

žáků z Jihomoravského kraje, na 12. místě. Tím si 

zajistila postup mezi 30 nejlepších do regionálního 

finále. V něm musela na konci února předvést své 

laboratorní dovednosti z chemie. Podařilo se jí vylepšit své umístění na 5. místo, které bylo prvním 

nepostupovým místem do celostátního kola. Přesto si ze soutěže odvezla krásnou cenu – dotykový 

mobilní telefon. 

A její další úspěchy - 4. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

                       7. místo v okresním kole Dějepisné olympiády   

                       11. místo v okresním kole Chemické olympiády 

 
 



Štěpánka Ivičičová, 6. A 

 1. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

Vojtěch Vrba, 8. B 

 3. místo v okresním kole Fyzikální olympiády 

            4. místo v okresním kole Biologické olympiády  

 17. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce 

Jiří Pilát,7. B 

 3. místo v okresním kole Soutěže v anglickém jazyce 

Josef Jež, 8. B 

 3. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

Jakub Vízdal, 7. B 

 5. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády  

JánVarga, 6. A 

 6. místo v okresním kole Zeměpisné olympiády 

Eliška Ježová, 5. A 

 6. místo v okresním kole soutěže Bible a my 

Roman Práger, 8. A 

 9. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Tomáš Prantl,  8. A 

 10. místo v okresním kole Fyzikální olympiády   

Marie Ševelová, 9. A 

 11. místo v okresním kole Olympiády v českém jazyce 
 

 

 

f) údaje o prevenci sociálně patologických jevů 
 

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

 

Adaptační program pro žáky 6. ročníku KROK 
Ve středu 4. září a ve čtvrtek 5. 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.  

      
 
Adaptační program žáků 6. ročníku (mezitřídní spolupráce mezi 6. a 9. ročníkem) 
V úterý 3. 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 1. ročníku (mezitřídní spolupráce mezi 1. a 5. ročníkem) 
Ve čtvrtek 5. 9. 2019 proběhl adaptační program 1. a 5. ročníku. Nejprve se děti seznámily pomocí 

hry, zhlédly krátké video o pravidlech chování, která by se měla ve škole dodržovat. Následovala 

skupinová prohlídka školy. Starší spolužáci ukazovali prvňákům jednotlivé učebny (tělocvičnu, 

hudebnu, čítárnu, počítače, keramickou dílnu, družinu …). V čítárně na koberci páťáci přečetli 

mladším kamarádům pohádku. Program děti zakončily v tělocvičně, kde na ně čekala překážková 

dráha.  

  
Etické dílny pro žáky 1. ročníku:  Jak se chránit v nebezpečných situacích. 
V úterý 1. října 2019 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 jsou doma samy 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 jich 

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 velké množství užitečných dovedností. 

 
Etické dílny pro žáky 2. ročníku: Buďme kamarádi 
V úterý 1. října 2019 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 svá 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 3. října 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 základě scének a seznámení s kazuistikami 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 3. října 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 která navážou děti v dalších hodinách. 

Dětem se program líbil a s lektorkou živě spolupracovaly.  

 
Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 5. ročníku: Jak chránit sám sebe  
Ve středu 2.10. se uskutečnil preventivní program občanského sdružení Krok Kyjov pro žáky    

5. ročníku, zaměřený na osobní bezpečí. Lektorky se s dětmi zabývaly nebezpečnými situacemi, 

které je mohou potkat. Formou brainstormingu si děti vytvořily štít ochrany, který obsahoval věci, 

které je ochraňují. V druhém bloku se lektorky zaměřily na konkrétní situace, které jsou pro děti 

nebezpečné a na správné řešení těchto situací. V poslední části vymýšleli žáci příběhy 

k připraveným obrázkům, které znázorňovaly rizikové situace. Dětem se program líbil a uznaly, že 

je pro ně bezpečí moc důležité. 

 
Preventivní akce Krok Kyjov pro žáky 9. ročníku: Gambling 
V úterý 1. října proběhl preventivní program pro žáky 9. ročníku, zabývající se problematikou 

netolismu a gamblingu. Program byl zaměřen na prevenci nadužívání internetu, rizika počítačových 

sítí a příliš dlouhé hraní počítačových her. Pro žáky 9. ročníku to bylo velmi aktuální téma, neboť  

u počítače tráví velmi mnoho svého času a sami uznávají, že je to problém. Preventivní program měl 

žáky upozornit, že promrhaný čas, který stráví u počítače, se jim nikdy nevrátí. 

 
Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 8. ročníku: Závislost 
V pátek 4. října se uskutečnil preventivní program občanského sdružení Krok Kyjov pro žáky         

8. ročníku, zaměřený na závislosti. Žáci diskutovali o jednotlivých závislostech a o tom, jak jsou pro 

člověka nebezpečné. Jednalo se o zajímavé téma, neboť sami žáci jsou si vědomi toho, že u počítače 

a mobilních telefonů tráví příliš mnoho času. 

 
Etické dílny pro žáky 5. ročníku: Jak správně naložit se svými penězi? 
Žáci 5.A a 5.B absolvovali 8. října 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. 

 
Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 7. ročníku: Jak chránit sám sebe  
Ve čtvrtek 2. října se uskutečnil preventivní program občanského sdružení Krok Kyjov pro žáky  

7. ročníku, zaměřený na osobní bezpečí. Lektorky se s dětmi zabývaly nebezpečnými situacemi, 

které je mohou potkat. Formou brainstormingu si děti vytvořily štít ochrany, jenž obsahoval věci, 

které je ochraňují. V druhém bloku se lektorky zaměřily na konkrétní situace, které jsou pro děti 

nebezpečné a na správné řešení těchto situací. V poslední části vymýšleli žáci příběhy 

k připraveným obrázkům, které obsahovaly rizikové situace. Program navazuje na preventivní 



program: Jak chránit sám sebe pro 5. ročník. Děti v sedmém ročníku jsou již v období puberty a jsou 

rizikovější skupinou, neboť nedokážou domyslet některé důsledky svého chování. Dětem se 

program líbil a uznaly, že je pro ně bezpečí moc důležité. 

 
Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 4. ročníku: Pravidla 
Žáci 4. ročníku absolvovali 11. listopadu 2019 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 atd. V další části děti 

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

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

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

  
 
Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 2. ročníku: Košík plný rozumu 
V pondělí 11. listopadu 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 program Krok Kyjov pro žáky 1. ročníku: Kamarád 
V pondělí 11. listopadu absolvovali žáci 1. ročníku preventivní program Kamarád. Program byl 

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

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

 
Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 6. ročníku: Mluv se mnou, mluvme spolu 
Ve čtvrtek 17. října se uskutečnil preventivní program pro žáky šestých ročníků, zaměřený na 

komunikaci mezi lidmi. Žáci si osvojovali dovednosti, jak správně s druhými komunikovat, 

diskutovaly o správné komunikaci a vztazích mezi lidmi. Lektorky vedly žáky k rozvíjení 

mezilidských vztahů a přátelství mezi lidmi. Žákům se program líbil, ocenili zajímavé aktivity, které 

si pro ně lektorky připravily. 

 
Školení pedagogického sboru – Komunikační dovednosti s rodiči, třídou a kolegy 
Ve čtvrtek 29. září 2019 proběhlo školení pedagogického sboru na téma Komunikační dovednosti 

s rodiči, třídou a kolegy (akreditace MSMT-1315-2017-1-100). Školení bylo zaměřeno na praktické 

využití a zlepšení komunikačních dovedností ve vztahu k žákům, rodičům a kolegům. Lektor Karel 

Opravil se zaměřil na náročné situace, které potřebují dostatečné komunikační dovednosti. Školení 

bylo zaměřeno velmi prakticky a lektor vysvětloval postupy na zajímavých kazuistikách. 

Pedagogové ocenili provázanost školení s reálným životem ve škole. 



Přednáška pro rodiče na téma: Spolupráce školy a rodiny v prevenci rizikového chování dětí  
Lektor Karel Opravil přednášel rodičům na rodičovském sdružení o důležitosti fungující spolupráce 

mezi rodinou a školou. Lektor apeloval na rodiče, aby efektivně spolupracovali se školou  

a minimalizovali rizika, která na děti číhají v reálném i virtuálním světě. Součástí přednášky bylo 

seznámení rodičů s aktuálními hrozbami, se kterými se jejich děti mohou setkat, a uvádění příkladů, 

jak tyto problémy nejlépe řešit. Přednáška pro rodiče měla úspěch, neboť se jednalo o velmi 

praktické zkušenosti, které mohou rodičům pomoci své děti chránit. 

 
2) Vyhodnocení MPP za školní rok 2019/2020 

 
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. 

Ve školním roce 2019-2020 jsme podali žádost o přidělení dotace na preventivní programy  

z dotačního programu Jihomoravského kraje na prevenci. Dotace byla zčásti schválena a peníze byly 

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

zaměřeno na praktické využití a zlepšení komunikačních dovedností ve vztahu k žákům, rodičům  

a kolegům. 

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. 

Na jarní období jsme plánovali další preventivní programy, které se kvůli koronavirovým opatřením 

neuskutečnily. Bohužel díky nelehké situaci dochází k omezení finanční podpory některých 

dotačních programů. Město Kyjov zastavilo pro letošní kalendářní rok financování preventivních 

programů pro ORP Kyjov.  

Díky finanční pomoci Obce Hovorany začala v letošním roce dojíždět na naší školu paní 

psycholožka Mgr. Kateřina Procházková z Brna. Možnost spolupráce se zkušenou psycholožkou je 

pro nás velkou příležitostí ke zlepšení našich preventivních aktivit i poradenských služeb pro děti  

i rodiče. Doufáme, že tato přínosná spolupráce bude pokračovat i v dalších letech. 

 

V tomto školním roce řešila výchovná komise nebo metodik prevence s výchovným poradcem  

i s vyučujícími celou řadu problémů s chováním žáků a omlouváním absence. Je zapsáno 15 

záznamů z pohovorů s rodiči. Rodiče byli většinou vyzváni k návštěvě školy, dvakrát rodiče přišli 

z vlastního zájmu. Jednoho jednání výchovné komise se zúčastnili i zástupci OSPOD Kyjov. 

 

Nejčastěji řešené přestupky: 

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

u několika žáků, kteří v letošním školním roce přestoupili do naší školy. Vždy se snažíme 

děti i rodiče pozitivně motivovat, aby děti školu řádně navštěvovaly. V některých případech 

se naše snaha bohužel míjí účinkem. Pro některé lidi není vzdělání hodnota a budoucnost dětí 

je nezajímá. V těchto případech nám nezbývá než úzce spolupracovat s úřadem OSPOD  

a Policií ČR. 

 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 řešili případ fyzického útoku na spolužáka. 

Projevy násilí netolerujeme a důsledně postihujeme v souladu se školním řádem. 

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

v prostorách školy. Víme o tom, že někteří žáci kouří mimo budovu školy v odpoledních 

hodinách. Snažíme se jim vysvětlit, že kouřením ubližují sobě i okolí a kouření je finančně 

zatěžuje. 



 V tomto školním roce jsme ve škole nezaznamenali výskyt drog ani předměty, které by 

sloužily k jejich užívání. Taktéž jsme nezaznamenali předměty, které by drogy propagovaly. 

 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. 

 V tomto školním roce jsme zaznamenali stížnosti občanů na nevhodné a vulgární chování 

našich žáků na autobusových zastávkách a během odpoledních aktivit mimo školu. Ačkoli se 

nejedná o čin, který se stal ve škole, cítíme povinnost se jasně ohradit vůči takovému chování 

našich žáků. Nevhodné chování žáků vrhá negativní světlo na naši snahu vychovat slušné  

a zodpovědné lidi. Stejně tak je pro rodinu špatná vizitka, když se jejich dítě odpoledne 

poflakuje po obci, vulgárně pokřikuje a ničí soukromý i obecní majetek. Těmto žákům jsme 

důrazně vysvětlili, jak se mají chovat, aby nedělali svým rodičům ostudu. Rodiče jsme 

informovali o tom, jak jejich děti tráví svůj volný čas. 

 V letošním školním roce jsme zaznamenali krádež pojistek z hasicích přístrojů. Hasicí 

přístroje máme ve škole, aby v případě potřeby sloužily k ochraně životů a majetku. 

Rozhodně je nepořizujeme jako zdroj přívěšků na klíče. Jejich bezvadný stav je zárukou 

bezpečí pro případ požáru, proto je nutné je udržovat v perfektním stavu. Deváťáci, kteří tyto 

pojistky zcizili, škodu nahradili a byli napomenuti udělením kázeňských opatření.  
 
Poskytovatelé preventivních programů 
 

 Občanské sdružení Krok Kyjov - zkušené lektorky s mnohaletou praxí, programy velmi 

dobře působí na postojový a osobnostní rozvoj žáků. Témata programů jsou velmi dobře 

zpracovaná, žáci s lektorkami otevřeně komunikují. Součástí programu je vyhodnocení 

programu a zpětná vazba s ŠMP. 

 Etické dílny - nabízejí 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 přinášejí 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.  
 
3) Seznam kroužků  ZŠ Hovorany ve školním roce 2019/2020 

 

 Název kroužku Vedoucí Počet žáků 

1. Keramika I. (2. třída) Valášková  13 

2. Keramika II. (3. třída) Horáková 14 

3. Keramika III. (4. třída) Valášková 13 

4. Keramika IV. (5. třída) Horáková 15 

5. Kytarový kroužek Ševela 6 



6. Kytarový kroužek - pokročilí Ševela 7 

7. Pěvecký kroužek 1. stupeň Eimutová, Ševela 50 

8. Pěvecký kroužek 2. stupeň Ševela 30 

9. Čtenářský klub Eimutová 18 

10. Čtenářský klub Havelková 14 

11. Klub komunikace v cizím jazyce Thirtkettle 9 

12. Klub zábavné logiky a her Blahůšková 8 

 

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 (Mgr. Jana Taptičová), 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. 

Pedagogičtí pracovníci se zaměřují na semináře, které se týkají předmětů, které vyučují. Společně 

s rodiči se také všichni pedagogičtí pracovníci na schůzce rodičů zúčastnili přednášky Mgr. Karla 

Opravila na téma: Spolupráce školy a rodiny v prevenci rizikového chování dětí. V tomto školním 

roce byly v období koronavirové epidemie od března 2020 klasické semináře nahrazeny webináři, 

které měly za cíl hlavně pomoci s distanční výukou. Nejčastěji se jednalo o semináře zaměřené na 

používání on-line platformy pro komunikaci s žáky a na formy komunika7ce se žáky týkající se 

koronaviru. 

Třídní učitelka 5. třídy 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. 

 

Přehled DVPP a dalších školení - 2019-2020 

 
Název kurzu 

1. Setkání metodiků prevence 

2 Spolupráce školy a rodiny v prevenci rizikového chování dětí - celý pedagogický sbor 

3 Právní poradna 

4 Workshop chemie 

5 Právo ve škole 

6 Příprava občanů k obraně státu pro učitele základních a středních škol 

7 The P.A.R.K. Conference  

8 The P.A.R.K. Conference  

9 Setkání metodiků prevence 

10 Setkání výchovných poradců 

11 Účetnictví příspěvkových organizací 

12 Matematická gramotnost 

13 Záškoláctví 

14 Setkání metodiků prevence Kyjov 

15 Roční účetní uzávěrka KEO 

16 Jak úspěšně vést mateřskou školu 

17 MS Excel - pro mírně pokročilé 

18 Online výuka v MS Team - projekt SYPO 

19 Písemky v Microsoft Forms, které se samy opravují - webinář, projekt SYPO 

20 On-line výuka v době uzavření škol - webinář, projekt SYPO 

21 Polytechnická pregramotnost v mateřské škole - webinář 

22 Polytechnická pregramotnost v mateřské škole - webinář 

23 Wizer.me - online pracovní listy i testy pro žáky - webninář, projekt SYPO 

24 Chemie online: Internetové zdroje pro učitele i žáky - webináře, projekt SYPO 

25 Formativní hodnocení: Úvod a praktické ukázky - webinář, projekt SYPO 

26 Polytechnická pregramotnost v mateřské škole - webinář 

27 Polytechnická pregramotnost v mateřské škole - webinář 

28 Polytechnická pregramotnost v mateřské škole - webinář 

29 Učíme online v Microsoft Office 365 Tipy a triky pro Onedrive - webinář, projekt SYPO 

30 Dysortografie - specifická vývojová porucha učení - webinář 



31 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky 

32 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky 

33 Jak zařazovat prvky polytechnické výchovy do výuky 

34 Český jazyk online: J.A.Komenský vzdálený a blízký 

35 Karel Opravil: Jak pracovat s žáky po návratu do lavic 

36 Iva Loužecká: Inspirace pro projektovou výuku 

37 Pavel Hodal: Google classroom 

38 Jana Šperlová: Quizziz 

39 Karel Rejthar: MS Teams a ostatní nástroje z řady MS Office 

40 Post Belleum (projekt Paměť národa): Dokumentaristou z domova 

41 ContextMinds: Jak nenechat své pojmové a myšlenkové mapy zahálet? 

42  DataClue: Microsoft Office365 

43  Karel Klatovský: MS Teams 

 

 

 

 

 

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

    akcí 2019 – 2020 

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

Adaptační program pro žáky 6. ročníku KROK 

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

Adaptační program 1. ročníku (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? 

Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 5. ročníku: Jak chránit sám sebe  

Preventivní akce Krok Kyjov pro žáky 9. ročníku: Gambling 

Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 8. ročníku: Závislost 

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

Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 7. ročníku: Jak chránit sám sebe  

Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 4. ročníku: Pravidla 

Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 2. ročníku: Košík plný rozumu 

Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 1. ročníku: Kamarád 

Preventivní program Krok Kyjov pro žáky 6. ročníku: Mluv se mnou, mluvme spolu 

Školení pedagogického sboru – Komunikační dovednosti s rodiči, třídou a kolegy 

Přednáška pro rodiče na téma: Spolupráce školy a rodiny v prevenci rizikového chování dětí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://j.a.komenský/


Slavnostní zahájení školního roku     

V pondělí 2. září jsme na nově opraveném školním hřišti slavnostně zahájili školní rok 2019-2020. 

Ředitelka školy se starostou a třídní učitelkou přivítali 22 nových prvňáčků, kteří přišli do školy  

v doprovodu svých rodičů. Novým prvňáčkům přejeme, ať se jim daří, ve škole se jim líbí a mají tu 

velkou spoustu kamarádů.  

   
 

   
 

    
 

    



Branný den  - projektové dny 1. a 2. stupně 

V úterý 17. září a ve středu 18. září proběhl na naší škole celoškolní projekt – Branný den. Výukový 

program jsme uspořádali ve spolupráci s Muzeem civilní obrany z Ústí nad Labem.  

Smyslem této akce bylo podat žákům informace o tom, jak se správně zachovat v reálné situaci při 

hrozícím nebezpečí, teorie byla doplněna praktickými ukázkami či nácvikem dovedností.  

Akce se pro žáky 2. stupně konala na venkovním hřišti, ale druhý den musely menší děti z důvodu 

chladného počasí některé aktivity realizovat v tělocvičně. Žáci prvního i druhého stupně byli 

rozděleni do několika skupin a postupně se střídali na pěti tematicky zaměřených stanovištích. 

Na stanovišti POKOS (příprava občanů k obraně státu) se děti dověděly, jaké funkce plní  Česká 

profesionální armáda, stručně byly seznámeny s činností OSN a NATO a s povinnostmi České 

republiky vůči těmto organizacím. V praktické části si vyzkoušely, jak vypadá část výcviku vojáka. 

Na dalším stanovišti se žáci seznámili se zásadami bezpečnosti při manipulaci se střelnými zbraněmi 

a také si sami vyzkoušeli střelbu z airsoftové kuličkové pušky na předem připravený terč z PET 

lahví.  

Další stanoviště bylo věnováno chemické ochraně – žáci si zopakovali, s jakými chemikáliemi 

mohou přijít denně do styku a jak se s nimi správně a bezpečně zachází. Byli seznámeni s různými 

druhy chemických zbraní a jejich účinky na člověka. Poté měli možnost si vyzkoušet ochranné 

masky či obleky, které se používají v případě chemického znečištění okolí.  

Na stanovišti první pomoci se děti seznámily se základy v oblasti laické první pomoci a nacvičily si, 

jak se zachovat v život ohrožujících situacích. Zopakovaly si důležitá telefonní čísla na složky 

záchranného systému se simulací rozhovoru s dispečerem pro představu, jak takový rozhovor 

probíhá a co je podstatné sdělit. Následně byla sehrána modelová situace záchrany zraněného 

v bezvědomí. Děti si tedy vyzkoušely, jak se v dané stresové situaci zachovat a jak s člověkem 

v nouzi zacházet. V neposlední řadě si děti vyzkoušely přenos zraněného nebo kardiopulmonální 

resuscitaci na resuscitačním modelu. 

 Na evakuačním stanovišti byly děti seznámeny s průběhem evakuace obyvatelstva z místa ohrožení 

do bezpečí - jakými způsoby je obyvatelstvu sdělován krizový stav, jaké jsou druhy varovných 

signálů, při jakých situacích je evakuace potřeba a jak se při ní zachovat. Důraz byl kladen na obsah 

evakuačního zavazadla, žáci se pokusili z nabízených věcí vybrat ty, které považují za nedílnou 

součást takového zavazadla.  

Součástí některých stanovišť byla i sportovní aktivita (někteří žáci ji ocenili, jiným se běhat 

nechtělo), takže se v chladném počasí měli možnost na hřišti alespoň trochu zahřát. Branný den se 

žákům líbil. Kladně hodnotili, že se dozvěděli mnoho užitečných informací a s nadšením se pouštěli 

i do praktických úkolů na daných stanovištích.  

 

 
 

 



 

 

 

  
 

  
 

  
 

 

 

EXPO – DYŇO 2019 

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

roce se nesešlo tolik výrobků jako v minulých letech, přesto jsme obdivovali několik nápaditých 

prací. Všem 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. 
 



 
 

 

Divadelní učebnice – Divadélko pro školy Hradec Králové 

Ve středu 9. října k nám opět zavítali herci Divadélka pro školy z Hradce Králové, aby naše žáky 

seznámili se stěžejními postavami českého dramatu 20. století. Zhlédli ukázku z divadelní hry 

Osvobozeného divadla, předválečnou atmosféru vystihl dialog z divadelního zpracování románu 

Karla Čapka Válka s mloky, divadlo Semafor herci uvedli šlágrem Tereza a kabaretní scénkou Jiřího 

Suchého a Jiřího Šlitra. Sedmdesátá léta nám připomněli legendárním muzikálem Balada pro 

banditu brněnského divadla Husa na provázku. V této ukázce s herci spolupracovala žákyně  

9. ročníku. Divadelní učebnice vyvrcholila ukázkou zcela svérázného humoru Divadla Járy 

Cimrmana ze hry Vyšetřování ztráty třídní knihy. 

Žáků se program velmi líbil, scénky byly sehrány tak, aby žáky pobavily. Nejvíce se žáci smáli 

v okamžicích, kdy do děje byli zapojováni jejich spolužáci. 

 

  
 

Pohádky z našeho statku – Divadélko pro školy Hradec Králové 

Žáci prvního stupně zhlédli představení Pohádky z našeho statku. Divadelní kus obsahoval tři 

pohádky, které měly děti poučit o správném chování v životě. V pohádce vystupovala zvířata, která 

se chovala a jednala jako lidé. Dětem se představení velmi líbilo.  

 

Do lesa s lesníkem 

Ve čtvrtek 10. října jeli žáci 3. ročníku na přírodovědnou akci  „Do lesa s lesníkem“, Tu pořádala 

„Nadace dřevo pro život“ ve spolupráci s lesními pedagogy z různých lesních společností a o.s. Pro 

přírodu a myslivost Šardice. Během dopoledne se žáci seznámili s tím, co obnáší práce lesníka. Na 



různých stanovištích si vyzkoušeli sázení stromků, měření stromů, vyznačování těžby v probírce, 

dozvěděli se o myslivosti a péči o zvěř, největším zážitkem pro ně bylo poslední stanoviště, na 

kterém mohli vidět ukázku těžby a přibližování dřeva koněm. Na závěr dne dostali malé občerstvení. 

Akce se vydařila. Děti si ji užily i díky velmi pěknému počasí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorské čtení – Z deníku kočičky Ťapičky 

Dne 7. října 2019 jsme se v hudebně zúčastnili autorského čtení se spisovatelkou Markétou 

Harasimovou. Paní spisovatelka nám představila svou novou knihu Z deníku kočičky Ťapičky. 

Zaposlouchat se do kočičího příběhu se nám moc líbilo. Knihu, kterou nám paní spisovatelka 

představila, je interaktivní. Najdeme zde úkoly, hledání rozdílů, omalovánky a bludiště. Na závěr 

autorského čtení si zájemci mohli knihu koupit a nechat si ji s věnováním podepsat.  

 

Dějepisná exkurze – Slovanské hradiště v Mikulčicích – 7. ročník 

Učivo o historii Velké Moravy si žáci 7. ročníku doplnili v pátek 18. října při exkurzi na 

Slovanském hradišti v Mikulčicích. Za výkladu průvodce si prohlédli expozici pavilonu II. O životě 

Slovanů i slovanským bojovníků a o způsobu boje v raném středověku se více dověděli z povídání 

historické skupiny Styrke, která žákům předvedla i bojovou ukázku. Žáci zde také mohli prokázat 

své dosavadní znalosti dějepisného učiva.  

Poté se všichni s vervou pustili do hry drveník (špalíkovaná) a vyzkoušeli si střelbu z luku na terč. 

Zajímavé bylo povídání s archeologem Lumírem Poláčkem, který žáky stručně seznámil s náplní 

práce archeologa i s technologiemi, které při své práci využívá. Žáci si mohli poskládat rozbitý 

kachel, vyzkoušet si psaní hlaholicí do voskové tabulky, pokoušeli se rozdělat oheň pomocí křesadla 

nebo umlít obilí na kamenném mlýnku. Zaujalo je také vyhledávání rozličných artefaktů přímo 

v písku na simulovaném archeologickém nalezišti v prostoru desátého velkomoravského kostela.  



I když drobně pršelo a byla mlha, mnozí žáci vystoupali i na rozhlednu. Při svačině se mohli zahřát  

u táboráku a opéct si špekáček. I přes nevlídné počasí se žákům exkurze líbila a dopoledne 

v Mikulčicích si užili. 

  
 

Halloween v 6.B 

Hodina anglického jazyka v 6. B byla 1. listopadu věnována Halloweenu, a protože tento svátek 

nepatří jen dýním a strašidlům, ale také kostýmům, přišli žáci 6. B krásně oblečení a nazdobení. Na 

začátku hodiny si nejdříve zopakovali „strašidelná“ slovíčka a pak na ně čekaly kvízy 

a halloweenské písničky. 

 

Knihovna Hovorany 

Ve středu 6. 11. děti z druhé třídy navštívily místní knihovnu. Paní knihovnice Hanáčková žáčkům 

ukázala knihovnu, knihy a seznámila je s půjčovním řádem. Měla pro děti připravené aktivity, 

ukázku z knížek. Za odměnu všichni dostali záložku do knížky a sladkou odměnu. 

 

 

 

 
 

                                               

Divadlo Radost Brno  

V pátek 8. 11. žáci prvního stupně navštívili divadelní představení Zlatovláska v divadle Radost 

Brno. Divadlo slaví  70. výročí svého založení a k této události probíhá Divadelní festival Radost. 

Veršovaná pohádka plná písniček zpestřená slováckými prvky se dětem líbila a moc si ji užily.  

 

Projekt školní družiny - ,, Dráteník“ 

Školní družina se v letošním roce zapojila do projektu ,,Učíme se navzájem“. V rámci tohoto 

projektu byla pozvána paní drátenice, aby žáky seznámila s tímto starým řemeslem. Žáci se díky 

fotografiím a odbornému výkladu paní drátenice dozvěděli plno zajímavých informací, a navíc si 

tuto drátenickou práci mohli sami vyzkoušet. Žáci si odrátkovali pod odborným vedením svícen, do 

kterého provlékali korálky. Všem se dílo zdařilo a měli z něj velkou radost. 



         
 

         
 

Projekt ,,Ovoce do škol“ 

Ve čtvrtek 7. listopadu k nám do školní družiny zavítala návštěva z Valašského Meziříčí 

v rámci projektu Ovoce do škol. Připravili žákům ochutnávku ovoce, zeleniny, mléčných výrobků  

a také koktejlů, které si pod jejich odborných vedením mohli žáci připravit. Kromě toho si mohli 

napíchat z ovoce a zeleniny zdravý špíz a nakonec si vyzkoušet veselé kostýmy, které představovaly 

ovoce a zvířátka, která nám dávají mléko. Všichni jsme si tuto ochutnávku moc užili. 

 

          
 



          
 

Den otevřených dveří aneb Jak se žilo před sametovou revolucí 

 

U příležitosti 30. výročí sametové revoluce jsme v naší škole uspořádali v neděli 17. listopadu den 

otevřených dveří. Při příchodu do školy všichni obdivovali figuríny politických i kulturních 

představitelů listopadových událostí roku 1989 umístěných na balkonu školy a každý návštěvník 

obdržel trikoloru. 

Slavnostní zahájení proběhlo v hudebně, kde se představili pracovníci školy v dobovém oblečení  

 

a kde tematické písně zazpíval školní pěvecký sbor. V jednotlivých třídách si návštěvníci mohli 

prohlédnout, co se nosilo, co se četlo a poslouchalo, co se sledovalo a sbíralo, jak se fotografovalo, 

jak a s čím si děti hrály, dále obdivovali retro učebnu a retro kuchyni. V tělocvičně žákyně 

7. ročníku předvedly spartakiádní skladbu Poupata. V tvořivých dílnách si mohly děti vyrobit 

lampión nebo náramek a šátek se symboly sametové revoluce. 

 Do školy přišlo téměř 500 lidí, všem se tato akce velmi líbila. 

 

      
 

     
 

http://www.zshovorany.cz/userFiles/dod-17-11-2019/11-2.jpg
http://www.zshovorany.cz/userFiles/dod-17-11-2019/11-2.jpg


   
 

   
    

   
 

Pasování prvňáků na čtenáře 

 

Dne 25. listopadu 2019 proběhlo ve škole slavnostní pasování prvňáků na čtenáře. Za spolupráce  

5. A a 5. B plnily děti z 1. třídy úkoly, které byly rozmístěny po chodbách školy. Za splněné úkoly 

dostávaly na stanovištích od žáků z 5. tříd odměny v podobě razítek. Úkoly vedly do nejvyššího 

patra naší školy – čítárny. Za zvuků fanfár pronesly děti v čítárně slib čtenáře, poté jako správní 

rytíři poklekly a následovalo samotné pasování mečem za asistence královny, paní ředitelky.  Ze 

slavnostního dne si děti odnesly slabikář, pamětní list a slib čtenáře.  

 

 

      



 

       
 

Na malou chvíli nevidomým …  

Jak komunikují lidé s vadami zraku, si vyzkoušeli žáci sedmého ročníku v centru pro nevidomé  

 v Kyjově. Dozvěděli se spoustu zajímavých informací a měli možnost si vyzkoušet různé 

kompenzační pomůcky. Času bylo málo, a tak jsme si Pichtův psací stroj i několik bílých holí 

půjčili, abychom si ve škole vyzkoušeli, jaké to je spoléhat se na „prodlouženou ruku“, nikoli na 

zrak. Téma komunikace jsme završili vytvářením mostů z keramické hlíny – znovu poslepu, bez 

možnosti se na stavbě a podobě mostu domlouvat. Co měly všechny aktivity společného? Dle slov 

samotných žáků jistě uvědomění si hodnoty vlastního zdraví, pokoru a vděk za dar vidění.  

   

Vánoční strom Rádia JIH 

Žáci 2. třídy se zapojili do akce Rádia Jih, která podporuje děti z dětských domovů, ústavů 

a nemocnic na jižní Moravě, s názvem Vánoční strom. Po dohodě s rodiči děti přinesly do školy 

menší finanční obnos, za který jsme nakoupili potřebné věci pro děti (ručníky, pastelky, tužky, 

tornáda, fixy, kružítka), které jsme odevzdali v nákupním centru Cukrovar u hlídky Rádia Jih. 

Hlídka tyto dárky zabalí a rozdělí mezi děti.  

Ve čtvrtek 5. 12. v ranním vysílání Rádia Jih zaznělo poděkování pro děti z naší třídy.  

 

 
 

 

 



Krabice od bot 

Předvánoční akce, která má za úkol potěšit děti ze sociálně slabších rodin. Letos se uskuteční již 

osmý ročník. Garantem i organizátorem celého projektu je Diakonie Českobratrské církve 

evangelické. Finančními prostředky nebo rovnou pořízenými dárky pro chlapce či dívku konkrétního 

věku potěšíte děti z blízkého okolí – dárky ze sběrného místa v Hustopečích poputují do azylových 

domů v Brně, samotných Hustopečích, do Kyjova nebo na Vysočinu. Jeden referát v hodině 

občanské a rodinné výchovy rozpoutal „kampaň“, která zachvátila celý II. stupeň.  

Celková částka 6030 Kč předčila naše očekávání. Potvrdilo se staré a dobře známé – z kapek moře. 

Na Mikuláše jsme předali dárky pro devět dětí a udělali tak radost nejen jim, ale především sami 

sobě.  

 

Adventní trhy, rozsvěcení vánočního stromu 

Výtěžek z prodeje žákovských výrobků na obecním adventním jarmarku v hovoranském muzeu 

jsme věnovali  dětem s mentálním postižením Domova Narnie. 

 

  

  
 

Vánoční tvoření v družině 

V pátek 6. prosince se od 16:00 konalo vánoční tvoření s rodiči. Děti si mohly vytvořit tři výrobky, 

vánočního skřítka, ozdobu na stromeček a skládaný stromeček z papíru na zápich. Připravili jsme 

také drobné občerstvení a kávu. Dětem se výrobky povedly a někteří si jich udělali hned několik od 

každého druhu. Tvoření děti bavilo a všichni jsme se naladili na Vánoce. 

 

Tonda Obal na cestách  

V pondělí 9. prosince se žáci 1. stupně a 6. ročníku účastnili besed o třídění a recyklaci odpadů. Šlo 

o program, který pořádá společnost EKO-KOM a.s. s názvem Tonda Obal na cestách. Žáci si hravou 

formou zopakovali, jak správně třídit odpad, jaké máme druhy popelnic a co se do které vyhazuje. 

Dozvěděli se, co se děje po vytřídění jak s komunálním odpadem, tak s vytříděným odpadem, jako je 

papír, plasty či sklo. Dále viděli konkrétní výrobky vyrobené z recyklovaných materiálů a mohli si 

osahat ukázky recyklovaných materiálů. Lektorky se často obracely na žáky s otázkami a doplňovaly 

besedu krátkými videoukázkami o třídění a recyklaci. Besedy přispěly k prohloubení vědomostí  

o správném třídění odpadu. 



Hudební vystoupení Kamily Nývltové 

V úterý 10. prosince navštívila naši školu zpěvačka Kamila Nývltová, která se v roce 2008 

zúčastnila pěvecké soutěže X Faktor. Působí jako sólistka Hudebního divadla Karlín, Divadla 

Broadway a Divadla Hybernia. Zahrála si hlavní role v muzikálech Aida, Kleopatra, Dracula, 

Angelika ad. Vydala tři CD, spolupracuje a vystupuje s řadou svých pěveckých kolegů. Je patronkou 

mezinárodní soutěže pro začínající zpěváky Česko zpívá. 

Žákům a učitelům naší školy zazpívala několik písní, do některých je i zapojila. Působila velmi mile 

a žákům se její čtyřicetiminutové vystoupení velmi líbilo. Na konci podepsala Kamila zájemcům 

kartičky se svým portrétem a s některými žáky se ochotně i vyfotila. 

 

       
 

    
 

Vánoční výstava a koncert 

V pátek 13. prosince se v prostorách hovoranské sokolovny uskutečnil vánoční koncert. Sólisté, sbor 

2. stupně i celý školní sbor zazpíval známé i méně známé koledy, písně se zimní a vánoční 

tématikou a lidové i populární písničky. Do některých písní se podařilo zapojit i obecenstvo. 

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. 

Pěvecký sbor nám svým vystoupením zpříjemnil také poslední dopoledne před vánočními 

prázdninami. Také osmáci potěšili svým koncertem na chodbě. 

  



 

   
 

       
 

Den otevřených dveří pro rodiče prvňáčků 

16. prosince 2019 měli rodiče možnost navštívit své děti ve výuce. V první hodině českého jazyka 

mohli rodiče vidět, jaká písmena už známe a co s nimi umíme. Řekli jsme básničky k jednotlivým 

písmenům, vytleskávali jsme slabiky, četli slova a věty. Druhá hodina se nesla v podobném duchu. 

Místo písmen přišla na řadu čísla, pohybová cvičení a matematické hry. Vše jsme se snažili propojit 

pohybem a zpěvem. Doufáme, že se rodičům s námi strávený čas líbil a budeme se těšit na další 

setkání, ve kterém jim ukážeme naše další pokroky. 

 

 

  
  

 

 



Kapka fyziky 

V pátek 24. ledna 2020 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 devíti 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. Závěrem na škole 

probíhal Den otevřených dveří a žáci si v doprovodu studentů SŠPU prošli školu a prohlédli 

nejzajímavější zařízení školy.  

   
 

 

Den naruby     

Ve čtvrtek 6. února 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 

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

to byla určitě cenná zkušenost. K výuce se dostavili všichni „náhradní učitelé“, i když někteří měli 

menší zdravotní potíže. Všichni deváťáci za svou snahu získali certifikát „Hodinový učitel“. 

   
 

  
 



  
   

Krmení pro ptáčky 

Žáci 2. třídy, 5. A a 7. B vytvořili různé formy krmení pro ptáčky, které potom rozvěsili na keře  

a stromky v okolí školy. 

 

   
 

 

 

 

Masopust  

V týdnu od 24. – 28. 2. se děti ve druhé třídě seznamovaly s jednou z lidových tradic, která se drží 

ještě na vesnicích, a to Masopust.  

Děti zhlédly video z „Obchůzky maškar na vesnici“, pracovaly s textem a obrázky vztahujícími se 

k tradici, naučily se zpívat i tančit tradiční „Šavlový tanec“, vyzkoušely si výrobu masopustního 

sladkého pečiva „BOŽÍ MILOSTI“ a nakonec se vydováděly na masopustním reji masek. Doufáme, 

že se některé tradice budou stále dodržovat a budeme se snažit ve škole dětem další připomínat.  

 

  



  
 

26. společenský ples 

7. března 2020 pořádala základní škola ve spolupráci se Sdružením rodičů a Obecním úřadem 

Hovorany v sále Zemědělské a.s. v Čejkovicích 26. společenský ples. Byl zahájen slavnostní 

polonézou, kterou zatančili žáci 9. tříd, doplnění žáky z mladších ročníků. K tanci hrála skupina 

Novios z Prostějova a cimbálová muzika Denica ze Šardic. 

V průběhu večera jsme mohli také zhlédnout stepařské vystoupení Vojty Holického. 

Všem rodičům a firmám velmi děkujeme za věcné i finanční dary do bohaté tomboly. 

 

  
 

  
 



  
 

   
 

 
                                               

     
 

 



A všechny další naplánované akce byly zrušeny, od středy 11. března byly školy z důvodu 

epidemie koronaviru uzavřeny. Na dveřích i na webových stránkách školy se objevilo sdělení, 

které v novodobé historii školství ještě nebylo. 

 
Uzavření základní školy 

UZAVŘENÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Bezpečnostní rada státu rozhodla, že je zakázána osobní přítomnost žáků na vzdělávání v základním školství. 

Počínaje středou 11. března 2020 až do odvolání bude pro žáky základní škola uzavřena, včetně školní družiny 

a školní jídelny. 

Obědy a svačiny budou žákům automaticky odhlášeny. 

Žákům budou zasílány informace o samostudiu a úkoly k procvičování učiva přes portál i-školy. 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu mimořádného opatření bude potvrzovat hospodářka školy v době od 
8 do 14 hodin v kanceláři základní školy. 

Individuální výuka 

Od pátku 13. 3. budou žáci i rodiče pravidelně dostávat přes i-školu pokyny k individuální výuce. Úkoly naleznou na 
záložce KOMUNIKACE a nově přes červenou obálku v horní liště i-školy. 

 
                                                     Tento náhradní způsob výuky je pro žáky závazný. 

Apelujeme na rodiče, aby kontrolovali, zda děti plní zadané úkoly. 

 

Koronavirové období 

Když koronavirová epidemie 11. března 2020 poprvé v novodobé historii uzavřela školy, nikdo 

z nás učitelů netušil, co přijde. Na jedné straně nás tížily obavy o naše zdraví a zdraví svých 

blízkých a na druhé ryze pracovní problémy. Jak teď budeme učit? Jak přejít z osobního kontaktu  

a mluveného slova k distanční výuce, se kterou nikdo nemá zkušenosti? Jak posílat dětem úkoly?  

A v jakém množství? Do jaké míry se můžeme spolehnout na pomoc rodičů? Jak sladíme rozdílnou 

počítačovou gramotnost? Věřte, nebylo to jednoduché. Prezenční výuku jsme zahájili okamžitě.  

Od pátku 13. 3. žáci i rodiče pravidelně dostávali přes iškolu pokyny k individuální výuce. Novým 

věcem jsme se učili „za pochodu“… Ti zdatnější v práci s výpočetní technikou předávali svým 

kolegům rady i návody k dalším možnostem efektivnějšího vedení výuky. Kontaktovali jsme rodiče 

žáků, kteří nereagovali na úkoly distanční výuky a společně hledali, jak problém odstranit. Někde se 

nám to podařilo, u malé části jednotlivců problémy přetrvávaly po celou dobu. Všechny rodiče jsme 

také žádali, aby nám pomáhali tím, že i oni nám napíší e-mail přes iškolu, aby se mohly řešit 

problémy - zda žák učivu rozumí, zda je množství zaslaných materiálů přiměřené, zda jsou mu jasná 

veškerá zadání úkolů. 

Říká se, že není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. Přesto nás zarazilo, jak 

rozporuplné názory mají rodiče na naši práci během distanční výuky. Jedni nás chválí a píšou 

děkovné e-maily, druzí si stěžují: Jak si můžeme dovolit po nich chtít, aby se učili se svými dětmi, 

aby kontrolovali, zda jejich dítě plní úkoly? Je nám jasné, že rodiče byli ve velmi těžké situaci,  

a proto jsme se snažili je zatěžovat co nejméně; ale také všichni víme, že ne každé dítě je samostatné 

a zvládne vše bez pomoci – a rodiče byli zkrátka nejblíž. 

Víme, že většina rodičů zvládla se svými dětmi distanční výuku skvěle a že to pro ně nebyla 

jednoduchá věc. Někteří částečně převzali roli učitele. Přes noc se obrazně vrátili do školních lavic, 

oprašovali své vědomosti nejenom z matematiky a češtiny. Najednou s hrůzou zjistili, co vše se žáci, 
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jejich děti, musejí učit. Chtě nechtě se pustili do práce. Zasedli k počítačům a společně s námi začali 

s učením na dálku. Ti, kteří už nemají děti školou povinné, možná ani netuší, co takzvaná distanční 

výuka (výuka na dálku) vlastně znamená -  učitelé dětem a pro jistotu i rodičům učivo zasílají 

elektronicky, vyhledávají nebo tvoří vlastní videa a prezentace, ve kterých se vysvětlují náročnější 

učiva, začínají s on-line výukou a třídnickými hodinami, komunikují se žáky i rodiči telefonicky, 

někdy i prostřednictvím sociálních sítí... Důležitým úkolem bylo i zajištění zpětné vazby - zda žáci 

učivu rozumí, zda je množství zaslaných materiálů přiměřené, zda jsou jim jasná zadání úkolů  

a také, jak žáci učivo zvládli, v čem chybují, co je pro ně obtížné. 

Někde rodiče zjistili (zejména u dětí 1. stupně), jak důležitá jsou nastavená pravidla a jistý režim, 

někde děti potěšily svou samostatností, někde se osvědčilo známé „důvěřuj, ale prověřuj“.  

No a někde si děti o pár měsíců prodloužily prázdniny. 

Hlavně u starších žáků to někteří rodiče nechávali jen na dětech a ty často zneužívaly nastalou 

situaci a počítače a mobily využívaly na všechno jiné, jen ne na úkoly. Naštěstí takových bylo méně, 

než těch, které se snažily. 

Nouzový stav skončil, začalo rozvolňování některých opatření a pomalý návrat do běžného života. 

Od 11. května mohli přijít do školy žáci 9. ročníku v rámci přípravy na přijímací zkoušky, docházka 

však nebyla povinná.  Z 30 deváťáků se přihlásilo 17. Podle pokynů MŠMT, že ve skupině může být 

maximálně 15 žáků, jsme museli vytvořit dvě skupiny a dodržovat spoustu hygienických nařízení. 

Dvakrát týdně probíhala příprava z matematiky a českého jazyka. 

Od 25. května mohli do školy nastoupit žáci 1. stupně. Ze 127 žáků rodiče přihlásili 84 svých dětí.  

A zase jsme museli dodržet neměnné skupiny maximálně po 15 žácích, měřit teplotu, dezinfikovat 

ruce, odvádět žáky po skupinách do učeben. Jednalo se o 7 skupin, v rozvrhu měli denně dva 

dvouhodinové bloky, střídala se výuka hlavních předmětů s oddechovými zábavnějšími činnostmi. 

Každý žák musel sedět sám v lavici, pokud měli bezpečné rozestupy, nemuseli mít roušky, při 

skupinové práci, na chodbách i při přesunu do jídelny roušky mít museli. Výuku zajišťovali 

převážně třídní učitelé, vychovatelky školní družiny, asistentky pedagoga, ale i vyučující 2. stupně, 

kteří měli méně distanční výuky. Denně byl také zajištěn provoz odpolední školní družiny.  

A v pondělí 8. června přišli nakonec i žáci 6. – 8. ročníku. Ze 120 žáků rodiče přihlásili 74 dětí.  

A zase jsme museli sestavit skupiny i nový rozvrh, zajistit znovu stejná hygienická opatření a těm, 

kteří nebyli přihlášeni, učivo posílat elektronicky. Každá třída 2. stupně měla čtyřikrát týdně výuku 

od 8.30 do 12.40 hodin. V rozvrhu se střídaly všechny hlavní předměty, zaměřili jsme se na 

procvičování učiva, které bylo odučeno distanční formou. Náročné bylo zajištění stravování tak, aby 

se jednotlivé skupiny co nejméně setkávaly. 

Chtěli bychom věřit tomu, že rodiče dětí, které po znovuotevření škol nezasedly do lavic, měli 

k tomuto rozhodnutí vážné důvody (obavy o zdraví své nebo někoho z rodiny). Jak si ovšem 

vysvětlit to, že dítě, které do školy z obavy před případným „nakažením“ nenastoupilo, se scházelo  

a hrálo s těmi, kteří do školy chodili?  

V září, až – doufejme – přijdou do školy všichni žáci, budou mít za sebou velmi rozdílné zkušenosti. 

A celou škálu budou uzavírat dva „póly“: Na jedné straně děti, které v rámci svých možností plnily 

během distanční výuky zadané úkoly poctivě a v červnu šly do školy, a na straně druhé děti, které 

dělaly velmi málo (nebo nic), a v červnu, kdy měly možnost to aspoň trošku napravit, daly přednost 

„prodloužení prázdnin“.   

Věříme, že to, co jsme si vyzkoušeli během uzavření škol, nás všechny posunulo dál, že případné 

další uzavření škol (ke kterému doufejme už nikdy nebude muset dojít) společně zvládneme. 

Všechny akce, které jsme měli naplánované, jsme museli zrušit včetně zápisu do 1. třídy, plavání, 

školních výletů, sportovního dne a projektových dnů. 

Těm, kteří nás podpořili a pomohli jak nám, tak svým dětem, bychom ještě jednou moc rádi 

poděkovali.  

 

  

 



Slavnostní zakončení školního roku 

V pátek 26. června proběhlo v hudebně školy slavnostní zakončení školního roku a rozloučení 

s žáky 9. ročníku. Z důvodu protiepidemických opatření jsme se v hudebně sešli pouze 

s vycházejícími deváťáky. 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. Ve všech ostatních třídách školní rok ukončili 

třídní učitelé. Na pondělí 29. 6. a úterý 30. 6. bylo vyhlášeno ředitelské volno.  

 

 
  

 
 

 

Z činnosti školní družiny  

Stejně tak jako v minulém roce byla i ve školním roce 2019/2020  otevřena tři oddělení školní 

družiny.  První oddělení navštěvovali žáci 1. ročníku, další oddělení pak žáci starší, a to 2 – 5 třídy. 

Každé z těchto oddělení pracovalo podle ročního plánu, který sestavily paní vychovatelky konkrétně 

pro své oddělení, kde zohlednily věk a zájmy žáků. Kromě těchto samostatných aktivit spolu však 

všechna oddělení spolupracovala na některých projektech. 

 

 
 

V letošním školním roce pracovala všechna oddělení na projektu ,,Barevný rok.“ Každý měsíc jsme 

se věnovali jedné barvě, řekli jsme si, pro jaké věci, rostliny a zvířata je tato barva typická a vyrobili 

si výrobky této barvy. Rozdělili jsme si barvy na teplé a studené, na primární a sekundární,   

a povídali si o barevných odstínech.  



Další společnou akcí byl projekt ,, Ovoce do škol“, v rámci kterého do naší školy zavítala návštěva 

z Valašského Meziříčí, která připravila žákům ochutnávku ovoce, zeleniny, mléčných výrobků  

a také koktejlů, které si pod odborným vedením mohli žáci připravit. Kromě toho si mohli napíchat 

z ovoce a zeleniny zdravý špíz a nakonec si vyzkoušet veselé kostýmy, které představovaly ovoce  

a zvířátka, která nám dávají mléko. 

Neméně zajímavými byly projekty ,,Dráteník“ a ,,Výroba svíček“. Díky těmto projektům si žáci 

vyzkoušeli drátenickou práci, odrátkovali si za asistence paní drátenice svícen, do kterého provlékali 

korálky. Dále si pod vedením zkušeného pána vyrobili barevnou svíčku a dověděli se plno 

zajímavých informací.  

Mezi společné akce jsme i letos zařadili tvořivé dílny s rodiči, které bývají uskutečněny  

v předvánočním a předvelikonočním období. Bohužel v letošním roce se uskutečnila jen jedna 

tvořivá dílna, a to předvánoční. Předvelikonoční dílna uskutečněna nebyla z důvodu nařízení vlády  

o uzavření základních škol kvůli prevenci proti šíření epidemie koronaviru. 

Letos také všechna oddělení pokračovala v projektu ,,Sportuj ve škole“, v rámci kterého se žáci 

každý týden věnovali sportovním aktivitám.  Hodiny probíhaly v tělocvičně a na venkovním hřišti. 

Tento projekt byl žáky velmi oblíben. 

Novou aktivitou v tomto roce byl ,,Čtenářský klub“. Během měsíců listopad – červen jsme se s žáky 

vždy jednou za týden na hodinu a půl věnovali knihám. Popovídali jsme si o tom, jak knihy vznikají, 

k čemu slouží, jak je rozdělujeme, kde se dají pořídit atp. Každý žák nám představil svoji oblíbenou 

knihu.  Během těchto měsíců jsme si přečetli několik knih a věnovali se různým aktivitám, kterými 

jsme chtěli  četbu knih  u žáků podporovat. 

Všechny projekty a akce byly žáky  hodnoceny kladně, proto je budeme zařazovat mezi aktivity  

i v příštím školním roce.  

Abychom některým zaměstnaným rodičům pomohli řešit problém nedostatku dnů dovolené 

v období hlavních prázdnin, zajistili jsme provoz školní družiny celý měsíc červenec. I když se 

přihlásilo 8 dětí, jejich docházka byla minimální, několikrát přišly pouze dvě děti. 

 

Zapojení školy do projektů, které zajišťují jiné instituce nebo organizace 

- Projekt Ovoce do škol 

- Projekt Školní mléko 

- Projekt „Bezplatná strava“ 

- 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. Zadané úkoly plnili 

žáci školní družiny.  

 

Účast žáků a pedagogů školy na životě v obci 

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

otevřených dveří. Vystoupení pěveckého sboru školy obohacuje programy, které pořádá kulturní 

komise OÚ či další místní spolky (rozsvícení vánočního stromu, adventní koncert a jarmark). 

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 2019-2020 nebyla na naší škole provedena inspekce. 

 

 

 



j) Základní údaje o hospodaření školy 

Příspěvková organizace hospodařila v kalendářním roce 2019 

- 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  

- překrývání v MŠ I. a II. 

- srovnání mezikrajových rozdílů 

- změnu financování regionálního školství 

- z projektů EU neinvestiční dotaci na: 

- šablonu Učíme se navzájem II 

 

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

schváleného rozpočtu na rok 2019. Vlastní příjmy v roce 2019 tvořily školné v MŠ, ŠD, úroky, 

vstupné, pojistné plnění a příjmy z hospodářské činnosti.  

 



 



 
 

 

k) Údaje o zapojení školy do rozvojových a mezinárodních programů 

 

 

Výzva č. 22 – V projektu naší školy s názvem Učíme se navzájem jsme realizovali  následující 

šablony 

 Školní asistent 

 Školní speciální pedagog 

 DVPP - ICT 

 DVPP – Osobnostní a sociální rozvoj učitele 

 DVPP – Polytechnická gramotnost 

 DVPP – Polytechnická pregramotnost 

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ - Čtenářská gramotnost 

 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ – Polytechnická gramotnost 



 Tandemová výuka na ZŠ 

 Čtenářský klub pro žáky ZŠ 

 Klub zábavné logiky a deskových her 

 Klub komunikace v anglickém jazyce 

 Projektový den ve škole 

 Projektový den mimo školu 

 Doučování žáků ZŠ ohrožených škol neúspěchem 

 Chůva 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. 

 

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.  

 

Projekt Modernizace odborných učeben  

 
Název projektu: Modernizace odborných učeben  

Registrační číslo projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011167  

Název programu:  Integrovaný regionální operační program 

Celkové náklady projektu:  798 963,00 Kč  

Předpokládaná výše dotace: 759 014,85 Kč 

Cíl projetu:  

Cílem projektu je zkvalitnění podmínek pro výuku přírodních věd, cizích jazyků i práci s digitálními 

technologiemi, které se uplatňují ve většině vyučovaných předmětech. Dalším cílem je vytvářet 

u žáků pozitivní vztah k přírodním vědám, zdokonalit jejich práci s digitálními technologiemi 

a zlepšovat komunikaci v cizích jazycích. Všechny tyto rozvíjené kompetence pomohou žákům 

k lepšímu uplatnění na trhu práce a budoucí konkurenceschopnosti v jejich povolání. 

Hlavní zaměření projektu tedy vede ke zvýšení kvality vzdělávání v klíčových kompetencích ve 

vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčových kompetencích komunikace v cizích jazycích, 

přírodní vědy a práce s digitálními technologiemi.   

Výstupy projektu: 

 33 stolních počítačů s monitory 

 tiskárna 

 dataprojektor 

 2 interaktivní dataprojektory 

 2 keramické posuvné tabule 

 vizualizér  

 5 stromů - lípy 



n) Údaje o spolupráci s odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů 

a dalšími partnery při plnění úkolů ve vzdělávání 

 

Spolupráce školy s odborovou organizací 

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

 

Spolupráce se zástupci zřizovatele obce Hovorany  

Spolupráce je celoroční, řešíme otázky chodu budovy, finančního zabezpečení provozu, 

organizačních záležitostí celého výchovně-vzdělávacího procesu i pomoci při pořádání školních  

i mimoškolních společných akcí, které pořádá také kulturní komise OÚ Hovorany. 

 

Spolupráce školy se Sdružením rodičů  

Sdružení rodičů finančně podporuje mnohé aktivity školy, zejména přispívá na vstupné žáků na 

koncerty, divadla a přednášky, jízdné pro žáky na různé soutěže, exkurze, lyžařský kurz, divadla  

a odměny pro žáky při významných příležitostech a na konci školního roku. 

 

Spolupráce s rodiči 

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. Na 1. společné schůzce rodičů je seznamujeme s pedagogickým sborem, plánem činnosti, 

koncepcí a zajišťujeme přednášku některého z odborníků zabývajících se možnými problémy žáků. 

V případě řešení kázeňských problémů žáků pokračujeme v individuálním setkání rodičů, žáků  

a vyučujících s výchovným poradcem, s vedením školy, případně s výchovnou komisí. 

V tomto školním roce byla komunikace a spolupráce s rodiči zvláště důležitá hlavně v období 

distanční výuky.      

 

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. Z důvodu hygienických opatření k nám letos před koncem školního roku nepřišli 

žáci 5. ročníku z Čejče na prohlídku naší školy.  

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

také zrušeny. 

Se Základní školou TGM Šardice spolupracujeme při dopravní výchově a organizaci lyžařského 

kurzu. Také tyto akce byly zrušeny. 

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 byla 

výuka zrušena.  

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. Plánované akce v ekologickém centru Lipka 

v Brně se z důvodu epidemie přesunuly na další školní rok. 

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

zapojena již třináct let 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. Jarní sběr se již neuskutečnil z důvodu 

nezájmu firem o starý papír. V tomto školním roce jsme 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 

Tento školní rok byl do 10. března 2020 obdobný jako roky předcházející. Realizovali jsme nejenom 

očekávané výstupy, které jsou součástí našeho školního vzdělávacího programu, ale také jsme začali 

s přípravou 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 to 

byl školní ples, vánoční koncert, Expo-dyňo, Den naruby, divadelní představení, akce k primární 

prevenci, adaptační programy na zlepšení klimatu ve třídách i ve škole, exkurze, zapojení do 

ekologických akcí včetně aktivit Recyklohraní, charitativní akce.  

Nejzdařilejší a pro širokou veřejnost nejnavštěvovanější akcí byl Den otevřených dveří s názvem Jak 

se žilo před sametovou revolucí, který jsme u příležitosti 30. výročí sametové revoluce uspořádali  

v neděli 17. listopadu. A školní ples s tradičně velkou návštěvností jsme stihli na poslední chvíli  

7. března, protože od středy 11. března byly školy rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví uzavřeny. 

Ze dne na den se musely změnit naše metody učení a začít s distanční výukou. Po částečném 

obnovení výuky postupně žáků 9. tříd, 1. stupně a nakonec i žáků 2. stupně jsme se snažili 

v maximální míře procvičovat učivo, které bylo odučeno distančně. 

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

počítačů a vybavení odborných učeben.  

 

Mezi hlavní úkoly v dalším období patří: 

 Ve školním roce 2020 – 2021 naplánovat doplnění učiva, které nebylo z důvodu uzavření 

škol probráno a zopakovat učivo z distanční výuky, klást důraz především na vzdělávací 

obsah českého jazyka, cizího jazyka, matematiky. 

 Být připraveni na možnosti distančního vzdělávání, zajistit technické vybavení, připravovat 

na jeho používání žáky i pedagogy 
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 Využívat nový informační systém Škola OnLine včetně elektronické žákovské knížky pro 

rodiče všech žáků - zkvalitnit a sjednotit komunikaci s rodiči nastavenou během vzdělávání 

na dálku 

 Průběžně ověřovat možnosti distančního vzdělávání, ověřovat tento způsob komunikace, na 

tuto problematiku zaměřit další vzdělávání pedagogických pracovníků  

 

 Pomoci žákům, kteří měli nepříznivé podmínky pro distanční vzdělávání 

 K větší informovanosti o dění ve škole využívat webové stránky školy, obecní infokanál  

a Zpravodaj   

 

 Dbát na součinnost rodiny a školy, usilovat o soulad ve výchovném působení, prohloubení 

zájmu rodičů o dění ve škole 

 Pokračovat v činnosti školního poradenského pracoviště s cílem poskytovat poradenskou 

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

žáků 

 Častěji v jednotlivých předmětech zařazovat úkoly obdobné jako jsou při celorepublikovém 

či mezinárodním testování žáků, ve kterých část žáků byla méně úspěšná 

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

 Podat žádost k projektu Šablony III. 

 Využít finanční prostředky z dotačního programu IROP - na náš školní projekt Přírodní 

učebna   

 Pokračovat v projektu „Poskytování bezplatné stravy dětem ohroženým chudobou ve školách 

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

příspěvkem 

 

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.  

Koronavirová krize nám všem ukázala, že komunikace a spolupráce je pro vzdělávání klíčová, proto 

chceme ještě jednou rodičům poděkovat za pomoc při domácí výuce dětí. 
 

 

Tato výroční zpráva o činnosti byla projednána s pracovníky školy dne 28. 8. 2020 a schválena 

školskou radou dne 31. 8. 2020. 

. 

 

 

V Hovoranech dne 12. 9. 2020 

 

                                                                                                         Mgr. Anežka Grmolcová 

                                                                                                                  ředitelka školy 

 

 


