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Část  I. 

Základní charakteristika školy 

 

Název:  Základní škola Vladimíra Menšíka Ivančice, okres Brno-venkov  

Zřizovatel školy:  Město Ivančice 

Ředitelka školy: Mgr. Lenka Vokurková 

Organizace sdružuje základní školu a školní družinu. 

Telefon, fax: 546 451 584, 546 419 270, e-mail: zsvmivancice@seznam.cz, www stránky: www.zsvm.cz   

Školní rok 

2015/2016 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 8 5 153 19,12 

2. stupeň 8 4 146 18,25 

Celkem 16 9 299 18,68 

     Pozn.: stav žáků k 30. 6. 2016 

 

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:      29 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 12,45 

 

Rada školy (školská rada) zřízená dle podle dřívějších předpisů:    ANO 

 

Zvolený vzdělávací program a jeho č.j. 

Název zvoleného vzdělávacího  

programu 

Číslo jednací V ročníku 

Otevřená škola 145/2010 1.- 9. 

 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 74 fyz.    3     /        přepoč.       2,04 

      

Školní družina 
 

Ve školním roce 2015/2016 navštěvovalo školní družinu 74 dětí z 1. – 5. tříd. Dle věku byly rozděleny do tří 

oddělení.  Každé oddělení má k dispozici vlastní hernu, společnou pracovnu, šatnu, kuchyňku a sociální zařízení 

se sprchami. Při nepříznivém počasí máme možnost využít k pohybovým aktivitám přízemní místnost budovy.                                                  

 

Skladba jednotlivých činností v družině byla zaměřena nejen na rozvoj dovedností a vědomostí dětí (zájmová 

činnost), ale nabízela odpočinek, relaxaci a kompenzaci většinou sedavého zaměstnání během vyučování (rekre-

ační činnost). 

 

Děti se seznamovaly s různými výtvarnými technikami (kresba, malba, vyškrabávání, vytrhávání, kašírování, ko-

láž, modelování aj.), vyráběly práce za pomoci vlastní fantazie a vkusu.  Výtvarné práce byly použity k výzdobě 

družin a chodby, drobné dárky k různým příležitostem (zápis do 1. třídy).  

 

Pravidelně jsme pobývali na školním dvoře a hřišti (pohybové a míčové hry, soutěže v družstvech, stolní tenis, 

fotbal aj.), pořádali přírodovědné vycházky. Navštěvovali jsme Městskou knihovnu, výstavy, účastnili jsme se 

akcí KIC (Slavnosti chřestu, Svatováclavské trhy), pouštěli draky.  Uspořádali jsme masopustní a halloweenský 

karneval se soutěžemi o nejoriginálnější masku, nejlepšího tanečníka a tanečnici, vánoční besídku, pálili jsme 

čarodějnice. V uplynulých letech si děti velmi oblíbily tzv. tematické týdny, proto jsme i letos zařadili do celoroč-

ního programu nová témata – Indiánskou stezkou, Cestu do pravěku, Za pokladem pirátů z Karibiku, Touláme se 

přírodou, Z pohádky do pohádky, Dobu ledovou, Legománii, Cirkusohraní, Obal, kam s ním?, Fandíme hokeji. V 

květnu jsme se opět zúčastnili Olympiády ŠD v Oslavanech a před koncem školního roku jsme zrealizovali tradiční 

„Barevný týden“.  

 

Kromě těchto aktivit se mohly děti zapojit do nejrůznějších sportovních, vědomostních a výtvarných soutěží. Místo 

si našla i příprava na vyučování a prohlubování vědomostí a dovedností formou didaktických a smyslových her. 

Pro tuto činnost jsme využili počítačovou techniku umístěnou v prostorách počítačové učebny.  
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Pozornost jsme zaměřili také k dětem se specifickými poruchami učení.      

 

Soutěže pořádané školní družinou 

 

Sportovní: 

 skok z místa 

 soutěže v družstvech 

 dribling 

 kuželky  

 stolní fotbal, šprtec, kulečník 

 orientace v prostoru 

 nejvýše létajícího draka  

 běh na 60 m 

 stolní tenis 

 hod na cíl 

 pětiboj / hod, skok, obruče, skákadlo, pálka/ 

 vybíjená 

 florbal 

 taneční 

 stolní hokej 

 

 Vědomostní: 

 Kdo to ví, odpoví 

 Přírodovědná 

 Poznáváme svět 

 Dopravní 

 Obal, kam s ním? 

 O velikonočního zajíčka 

 Ekologický kvíz 

 Písmenková 

 

Výtvarné: 

 Skřítek Podzimníček, Paní Zima 

 Soutěž o nejhezčího draka / drakiáda / 

 O nejhezčí čarodějnici či čaroděje 

 Cirkusové šapitó 

 Planeta Země 

 Vlajky 

 Pirátská loď 

 Indiánský totem 

 Pohádková postava 

 Nejkrásnější kopačák 

 

Netradiční soutěže:  

 O nejlepšího tanečníka a tanečnici karnevalu 

 O nejoriginálnější masku karnevalu 

 Člověče, nezlob se! 

 Barevný týden 

 Touláme se přírodou 

 Šifrování 

 Rekordyáda 

 Paralympiáda 

 Ocásky 

 O nejoriginálnějšího sněhuláka 

 Zimní soutěže – hod sněhovou koulí, přenášení ledu 

 Karaoke 
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Část II. 

Rámcový popis personálního zabezpečení činnosti školy 

 

1. Odborná kvalifikace, dle zákona č. 563/2004 Sb. 

Celkový počet pedagogických pracovníků 27 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 27 100% 

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

 

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 nastoupili na školu:      3      

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2015/16 odešli ze školy:               1 

 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :        5

            

6. Věkové složení pedagogů: 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 5 

35-50 let 0 12 

nad 50 let 0 3 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 20 

Rodičovská dovolená 0 0 

 

7. Údaje o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků včetně řídících pracovníků školy 

Název školení (MŠMT) Datum Místo konání jméno 

Dílna čtení 

MŠMT: 12309/2013-201-265 

7. 9. 2015 ZŠ Dolní Dubňany J. Štorková, K. Vacková 

I. Šimková 

 

Současné trendy v edukaci žáků 

s ADHD syndromem na ZŠ a SŠ běž-

ného typu 33293/2013-1-638 

 

29. 9. 2015 Brno I. Šimková 

 

Course content, Grammar and structure, 

Lexical development, Communication 

skills, Language awareness 

5. – 16. 10. 

2015 

CES, Londýn J. Kračmarová 

P. Procházka 

L. Psotová 

Komunikační dovednosti 17. 10. 2015 J. Schwarze, 

 Ivančice 

L. Vokurková 

Výuka předmětu Volba povolání v zá-

kladní škole 

MŠMT – 18388/2014-2-483 

26. 10. 2015 EDUPRAXE  

Říčanská 27, Brno 

D. Kuczmanová 

Projekty ve ŠD ? Senzace!!! 

MŠMT: 7481/2015-2-243 

4. 11. 2015 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno 

M. Sojková  

Exkurze do moderní literatury  

pro děti a mládež 

MŠMT: 37490/2014-2-904 

6. 11. 2015 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno 

R. Blažková 

Čeština nás baví – jak zpestřit český ja-

zyk na 1. stupni pomocí jazykových her 

MŠMT: 7481/2015-2-243 

13. 11. 2015 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno 

M. Machová 

IgelitArt 

MŠMT: 7481/2015-2-243 

24. 11. 2015 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno 

M. Sojková 

Dyskalkulický žák na druhém stupni 

základní školy  

MŠMT: 7481/2015-2-243 

2. 12. 2015 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno  

M. Lenertová 

Experimentální poezie 13. 1. 2016 GJB Ivančice L. Vokurková, J. Štorková 

L. Moresová, Z. Schmidová 



 5 

Rozvíjíme čtenářskou a matematickou 

gramotnost/Zábavné vyučování na 1. 

stupni ZŠ 7125/2015-359 

8. 2. 2016 ZŠ Brno 

Bakalovo nábřeží 8/8 

Brno 

M. Machová, I. Šimková 

K. Vacková 

Matematika nás baví 

7869/2015-1-352 

10. 2. 2016 SSŠ Hybešova 15, 

Brno  

K. Dokoupilová 

Z. Muchová 

Povinnosti vyplývající z chemické le-

gislativy ve školství 

27982/2015-1-772 

11. 2. 2016 SPŠCH Brno,  

Vranovská 65 

P. Švehlík 

49. pracovní seminář SAS 31. 3. 2016 Brno P. Procházka 

Wortschatz einmal anders 

MŠMT: 27230/2015-1-649 

5. 4. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

K. Novotná Kudrnová 

Anglický jazyk činnostně  

ve 4. ročníku 

 MŠMT 107/2012-1-173 

6. 4. 2016 ZŠ Brno, Kotlářská  

 

K. Dokoupilová 

Z. Muchová 

Poezie ve škole i mimo ni 

MŠMT – 27230/2015-1-649 

15. 4. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno 

R. Blažková 

Algebra tiles – Mnohočleny jako sta-

vebnice 

MŠMT: 37490/2014-2-904 

18. 4. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno  

M. Lenertová 

Efektivní komunikace aneb jak jednat s 

druhými jako se sobě rovnými 

MŠMT – 7481/2015-2-243 

22. 4. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2, Brno 

L. Moresová 

Učím (se) rád v 1. třídě 

MŠMT – 43364/2013-1-949 

26. 4. 2016 ZŠ Brno K. Vacková 

Výuka CLIL 

MŠMT: 17230/2015-1-506 

5. 5. 2016 Nakladatelství Fraus, s. r. 

o. 

Brno 

J. Kračmarová 

Úpravy ŠVP v systému InspIS ŠVP po 

změně RVP ZV  

17. 5. 2016 NIDV, krajské pracoviště 

Brno 

Křížová 22 

L. Psotová 

Společné vzdělávání – inkluze v hodi-

nách angličtiny 

 

19. 5. 2016 Oxford University Press 

Vídeňská 55, Brno 

L. Psotová 

Aktuální stav školské legislativy 

MŠMT: 14011/2015-1-454 

26. 5. 2016 Bílý dům, Brno L. Vokurková 

J. Štorková 

 

8. Romský asistent:           NE 

    Jiný asistent:            ANO 

Část III. 

Výsledky výchovy a vzdělávání 

1. Celkové hodnocení a klasifikace žáků 

Ročník Počet žáků Prospělo s 

 vyznamenáním 

Prospělo         Neprospělo  Opakují 

1. 29 

 

29 0 0 0 

2. 24 

 

21 2 1 1 

3. 36 

 

33 3 0 0 

4. 28 

 

22 6 0 0 

5. 36 

 

20 16 0 0 

Celkem za I. stupeň 153 125 27 1 1 

6. 34 

 

9 24 1 1 

7. 36 

 

9 26 1 0 

8. 44 

 

8 31 5 2 

9. 32 

 

11 20 1 0 

Celkem za II. stupeň 146 

 

37 101 8 3 

Celkem za školu 299 162 128 9 4 

Pozn. Stav žáků k 31 .8. 2016 
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2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 1 0, 33% 

3 0 0, 00% 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2015/2016       15 

 průměr na jednoho žáka:          0, 05  

     

4. Vzdělávání žáků mimořádně nadaných (ve znění vyhlášky č.73/2005 Sb., § 12 - 14):  0 

5. Údaje o přijímacím řízení na střední školu 

Školní rok 2015/16 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté  

studium 

6 leté  

studium 
8 leté studium    

Počty přijatých žáků 

 

6 0 3 18 12 0 

 

6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 32 

nižší ročník 4 

Celkem 36 

 

7. Rozhodnutí ředitelky 

Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání 

O přijetí k základnímu vzdělávání 30 0 

O odkladu povinné školní docházky  5 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přestupu žáka základní školy 68 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2015/16:     28 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Dne 6. listopadu 2015 byla ve škole provedena kontrola BOZP Oblastním inspektorátem práce pro Jihomoravský 

kraj. Nebyly zjištěny žádné nedostatky a ani porušení právních předpisů. 

 

Ve školním roce 2015/16 proběhlo ve škole ve dnech 6. – 8. dubna 2016 tematické šetření ČŠI - Podpora rozvoje, 

dosažená úroveň a výsledky vzdělávání ve čtenářské, matematické a sociální gramotnosti, které bylo zaměřeno na 

Matematickou gramotnost žáků 6. ročníků. V této oblasti nebyly zjištěny žádné nedostatky a ani porušení právních 

předpisů. 

 

Část V. 

Další údaje o škole 

Mimoškolní aktivity 

 

Nábor kroužků na I. a II. stupni 

Den se Světluškou, žáci 9. tříd a 1. stupně 

Pomáháme lesní zvěři, I. stupeň 

Turnaj ve stolním tenise pro žáky 3. – 5. třídy 

Workshop – stavba a programování robotů, žáci 4. – 6. tříd 

Projektový den „Den jazyků“, I. a II. stupeň 
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Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech, 4. třída 

Soutěž Člověče, nezlob se!, žáci 1. stupně 

Divadelní představení pro žáky 5. tříd – Josef a jeho plášť 

Přírodovědně – vzdělávací program pro 4.třídu – Čarodějnický dvůr 

Soutěž o nejkrásnějšího draka, projekt. dny na 1. stupni 

Přírodovědný klokan – školní kolo pro II. stupeň 

Drakiáda  ŠD 

Divadlo Radost – Krkonošské pohádky pro 2. a 3. třídy 

Stop! pohádka pro 1. třídy 

Burza středních škol  Amos 

Jazykově – poznávací pobyt žáků 2. stupně v Anglii 

Den otevřených dveří, I. a II. stupeň 

Halloweenský karneval ve ŠD 

Indiánský týden, tematický týden v ŠD 

Veletrh středních škol 

Rekordiáda ve ŠD 

Bobřík informatiky pro žáky 4. – 9. tříd 

Vtipnější vyhrává, soutěž pro žáky 1. stupně 

Polévková pohádka pro žáky 1. stupně 

Zlatá lyra – přehlídka vítězů pěveckésoutěže 

Anglické divadlo pro žáky 5.- 9. tříd 

Od čerta k Ježíšku, hudební pořad pro 1. stupeň 

Turnaj ve florbale, II. stupeň 

Soutěž v Aj pro žáky II. stupně 

Veselé hrátky s předškoláky, pravidelné návštěvy budoucích prvňáků ve škole 

Plavecký výcvik v Nové Vsi, 3. a 4. třída 

Mladý chemik – soutěž pro žáky 2. stupně 

Příběhy bezpráví, žáci 9. tříd 

Odpoledne s předškoláky 

Finanční gramotnost, soutěž pro žáky 8. – 9. tříd 

Rozsvěcení vánoční stromu na náměstí – žáci 1. i 2. stupně 

Mikulášská nadílka – I. a II. stupeň 

Staročeské Vánoce u menšíků 

Bruslení na náměstí, 1. – 9. třídy 

Paralympiáda ve ŠD 

Plavecká soutěž pro I. stupeň 

Okresní kolo matematické olympiády 

Paralympiáda ve ŠD 

Peru – čtyři strany světa, výukový program pro 5. – 9. třídy 

Zábavná odpoledne pro budoucí prvňáčky a jejich rodiče „Ze školky do školy“  

Školní kolo olympiády v AJ 

Pythagoriáda- soutěž pro žáky 5. – 8. tříd 

Školní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň 

Okrskové kolo v minipřehazované – 4. a 5. třída 

Masopustní karneval – školní družina 

Finanční gramotnost, okresní kolo soutěže 

Známé slovo poezie, recitační soutěž pro II. stupeň, Zastávka 

Šouparáda ve ŠD 

Školní kolo recitační soutěže, 1. a 2. stupeň 

Toulky zimní přírodou pro žáky 6., 8. a 9. tříd 

Hledá se Superstar, hudební soutěž na 1. stupni 

Hrátky pro páťáky i z okolních škol 

Březen - měsíc knihy, projek. týden na 1. stupni  

Brněnské pověsti, divadelní představenípro žáky 8. a 9. tříd 

Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků, divad. představení pro žáky 4. – 9. tříd 

Za pokladem z pirátů z Karibiku, témat. týden ve ŠD 

Legománie – témat. týden ve 2. odd. ŠD 

Den ptactva v ZOO Brno, soutěž pro žáky 2. stupně 

Okresní kolo matematické olympiády, 2. stupeň 

Okresní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň 

Čistíme Česko, přírodovědná akce, 1. a 2. stupeň 

Šouparáda ve ŠD 
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Matematika jinak, soutěž pro žáky 2. stupně 

Turnaj v piškvorkách O velikonočního zajíce – 1. stupeň 

Lidice, zájezd pro žáky 2. stupně 

Komiksový workshop, žáci 6. tříd 

Beseda o Karlu IV., žáci 5. – 9. tříd 

Halový fotbal pro II. stupeň 

Matematický klokan, 2. – 9. třídy 

McDonald’s Cup, fotbalový turnaj pro žáky 4. – 5. třídy 

Den Země, přírodovědné soutěžení 

MINIkopaná, turnaj pro žáky 8. – 9. tříd 

Cirkus bude, tematický týden ve ŠD 

Muzikál Sněhurka 

Exkurze do JE Dukovany 

Pálení čarodějnic ve školní družině 

Žákovská akademie ke Dni matek– I. stupeň 

Olympiáda školních družin – Oslavany 

Soutěž Mladý zahrádkář, 5. třída a II. stupeň 

Pasování na čtenáře, knihovna Ivančice – 1. třída 

Barevný týden – projektový týden, školní družina 

Branný den -  I. a II. stupeň 

Atletický den na 1. stupni  

EKO Den s Kometou 

Den dětí,  projektový den pro 1. – 8. třídy 

Slavnostní rozloučení s žáky 9.tříd 

Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Školní mléko, Zdravé zuby a Ovoce do škol     

 

Exkurze 

 

Veletrh SOU a SOŠ, BVV Brno 8. - 9. ročník     

Exkurze do Antroposu Brno, 6. ročníky 

Exkurze do Prahy – 9. ročníky 

Městská knihovna Ivančice – všechny ročníky, ŠD 

Exkurze do technického muzea, 6. třídy 

Exkurze do planetária, 1. – 3. třída 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

 

Lyžařský výcvikový kurz se letos bohužel neuskutečnil z důvodu nepříznivých sněhových podmínek. 

 

Plavecký výcvikový kurz 

 

Plavecký výcvikový kurz absolvovali žáci 3. a 4. ročníku v areálu krytého bazénu v Nové Vsi. Plaveckou výuku 

žáků realizovala Plavecká škola Blučina na základě vyhlášky MŠMT ČR 48/2005 o základní škole a osnov tělesné 

výchovy pro I. stupeň ZŠ v rozsahu 20 hodin. 

 

Noc ve škole 

 

Ve čtvrtek 23. června 2016 se druháci a třeťáci vydali na dobrodružnou cestu přírodou, která byla zakončena 

spaním ve škole. Po úpravě jednotlivých tříd na velké ložnice si všichni zopakovali pravidla cesty, rozdělili se na 

skupiny a mohli vyrazilo se. Děti věděly, co je čeká, ale přesnou trasu putování odkrývaly až postupně při plnění 

úkolů.  Cestou podél řeky Jihlavy, pod Kumánem a nakonec i v parku na Réně všichni projevili nejen svoje znalosti 

z hodin prvouky, ale uplatnili i svoji rychlost, přesnost a někdy i odvahu.  

Po návratu do školy a po přečtení pohádek a povídání o zážitcích z odpoledne a večera se děti ve svých třídách 

uložily ke spánku a prožili školní prostředí trochu jinak, za tmy a v noci. 

V pátek se všichni zúčastnili výukového programu „Příroda kolem nás“. Ten byl zaměřen na zkoumání přírody  

a na tvoření z přírodnin. 

Děti prožily oba dny zajímavě, tvořivě, s trochou dobrodružství a legrace. Dobře se bavily, získaly nové poznatky 

i vědomosti zábavnou formou a poznaly školu i své spolužáky trochu jinak. 
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Toulky zimní přírodou  (Rychta Krásenko) 

Naše škola pořádá každoročně „Toulky zimní přírodou.“ Letos se této akce, v termínu od 23. února do 26. února, 

zúčastnilo 29 žáků 2. stupně. Pobyt byl realizován v Rychtě Krásensko, která je střediskem ekologické výchovy 

sdružení Lipka. Žáci se přenesli do doby ledové, vyzkoušeli si například střelbu z luku, hod oštěpem a také roz-

dělávání ohně v terénu. Seznámili se se způsoby, jakými se rostliny a živočichové přizpůsobují životu v chladu. 

V terénu se učili poznávat stromy podle botanických klíčů a určovat stopy zajíce, lišky, jezevce, srnce a dalších 

zvířat. Během pobytu si žáci také vyzkoušeli mikroskopování. Při práci na plakátech vyhledávali informace 

v knihách a na internetu a následně svoje plakáty prezentovali před ostatními, čímž rozvíjeli svoje komunikační 

dovednosti. Volný čas trávili někteří hraním ping-pongu, jiní v učebně pozorováním živočichů v akváriích  

a teráriích. Vidět zde mohli želvy, chameleony, hady, ale i šváby a spoustu ryb. Pobyt se žákům velmi líbil, teo-

retické znalosti ze školy si zde osvojili v praxi. 

Recyklohraní 

 

Škola se zapojila do projektu „Recyklohraní“, který spočívá ve sběru použitých baterií. Za nasbírané body škola 

pořídí v příštím školním roce pomůcky pro žáky 1. stupně. 

 

Burza SŠ Amos 

 

Dne 22. října 2015 se brány naší školy otevřely pro vycházející žáky okolních základních škol. V tento den se 

konala tradiční burza středních škol AMOS. Nabídka prezentací středních škol, byla letos opět pestrá. Ve škole 

prezentoval rekordní počet středních škol. Celkem přijelo více než 50 vystupujících. Žákům se představili zástupci 

nejen místních středních škol – Gymnázia J. Blahoslava v Ivančicích a SŠ dopravy, obchodu a služeb Moravský 

Krumlov s odloučeným pracovištěm v Ivančicích, ale i dalších středních škol z Brněnska a z Třebíče. 

K vidění byli moravskokrumlovští umělečtí kováři přímo v akci, nabídky studia odborných předmětů a oborů 

různého zaměření, ale hlavně jsme touto akcí zajistili vycházejícím žákům a jejich rodičům nejaktuálnější infor-

mace o studiu, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměřením – 

gymnázia, informatika a výpočetní technika, služby, lékařství, potravinářství, obchod, stavebnictví, elektrotech-

nika, strojírenství, zahradnictví i chemie. 

 

Adopce na dálku 

 

Do tohoto projektu je naše škola zapojená od prosince 2006. Projekt je realizován pod pod záštitou Arcidiecézní 

charity Praha. Naše pomoc směřuje do Ugandy, k adoptovanému chlapci Waigumbu Abelovi. Finanční prostředky 

na tuto podporu získáváme každoročně z prodejních a kulturních akcí školy (např. Vánoční jarmark, Žákovská 

akademie) nebo různých dobrovolných příspěvků od rodičů a zaměstnanců školy. Po dobu adopce Abel píše žá-

kům dopisy, ve kterých vždy děkuje za pomoc a stručně popisuje aktivity, kterým se věnuje doma a ve škole.  Žáci 

mu v hodinách anglického jazyka odepisují a seznamují ho se svým životem, životem ve škole, popisují některé 

české svátky apod. Jednou ročně ugandská škola zasílá zprávu o tom, jakých Abel dosahuje studijních výsledků. 

Všechna korespondence (ať už od Abela žákům nebo naopak) je žáky opět překládána a vyvěšena na nástěnkách 

v budově školy a na webových stránkách. 

 

Webové stránky školy 

 

Od září roku 2008 provozujeme webové stránky pod systémem redakčním systémem WordPress. Za tuto dobu 

stránky navštívilo přes 547 000 návštěvníků. Všichni vyučující mají přístup do administrace stránek a pravidelně 

aktualizují informace pro žáky a rodiče. Na stránkách tříd uveřejňují třídní učitelé aktuální fotografie z akcí 

třídy, do sekce domácí úkoly zadávají vyučující úkoly do výuky. Třídní učitelé vytvářejí flashové fotogalerie. 

Díky tomu jsou informace pro rodiče a další návštěvníky webových stránek školy zajímavější a poutavější. Rov-

něž byla inovována virtuální prohlídka školy a video prezentace školy.  

 

Ve školním roce 2015-2016 nabízely stránky následující služby 

 Výpis ze všech akcí školy v daném roce 

 Pravidelně aktualizované informace o chodu školy, kontaktní údaje na zaměstnance školy, školní 

dokumentaci 

 Propagační materiály školy 

 Informace třídních učitelů 

 Informace o domácích úkolech 

 Informace o průběžné klasifikaci 

 Možnost elektronického omluvení žáka 
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 Výukové materiály učitelů 

 Domácí úkoly 

 

Výborná je indexovanost webu ve vyhledávačích google.com a seznam.cz. . Web disponuje i RSS kanálem, ná-

vštěvníci tedy mohou využít čteček pro sledování nových článků.  

 

Za školní rok 2015-2016 (1.8.2015-11.8.2016) byla návštěvnost  86 140 uživatelů. Věříme, že web plní svou funkci 

na sto procent a podtrhuje tak strategii školy „BÝT OTEVŘENÍ“. 

 

 

Zapojení do projektů 
 

1. „Pojďme se dotknout ICT“ 

 

CZ.1.07/1.3.00/51.0016  

Realizátor SSŠ, Brno, ZŠ V. Menšíka, Ivančice 

Role: příjemce dotace 

 

Naše škola získala v rámci projektu Pojďme se dotknout ICT příležitost posílit informační gramotnost 16 pedago-

gických pracovníků. Při realizaci projektu vznikly metodické postupy a návody vysvětlující možnosti zpracování 

dat pomocí moderních dotykových zařízení. Tato řešení využívali učitelé po celý školní rok 2015/2016. Nasazení 

cloudového řešení One Drive přineslo nové možnosti ve sdílení a kolektivním práci na dokumentech.  

Součástí projektu byla metodická pomoc při využití stávajícího vybavení školy novými způsoby. Díky těmto ško-

lením vznikla možnost využití k výuce systému MOODLE. Instalace MOODLE je na stávající doméně zsvm.cz. 

Učitelé mohou využít tohoto systému pro svou výuku. Další kapitolou byl program Hot Potatoes. Vyučující mohu 

sdílet své materiály pomocí školního intranetu. 

Díky nákupu nového hardware s dotykovým ovládáním a využití stávající wifi sítě ve škole mohou pedagogičtí 

pracovníci spravovat webové stránky třídních učitelů efektivně, vytváří si zápisy z porad, spravují pedagogickou 

dokumentaci, mají možnost využití webinářů a elektronických konferencí. S příchodem dotykových zařízení 

vznikly nové možnosti při tvorbě digitálních učebních materiálů. Např. rozpoznávání textu urychluje práci při 

tvorbě matematických vzorců. 

Součástí práce předmětových komisí se stalo sdílení dobrých nápadů při práci s ICT. Díky zakoupené variantě 

Office 2013 vznikla možnost jednoduchého ukládání do cloudu OneDrive. Učitelé tak více výukových materiálů 

sdílí svým žáků. Ve fyzice vznikla elektronická forma zápisu do sešitu, která využívá řešení Microsoft OneNote.  

Jednou z částí projektu byla i evaluace. Díky výsledkům hodnotící zprávy jsme získali kvalitní zpětnou vazbou. 

Škola směřuje k vyššímu využití cloudových služeb. Dalším cílem je digitalizace formulářů školy a zefektivnění 

plánování akcí školy nasazením plánovače SAS nebo běžných cloudových kalendářů. 

Pro zpracování této zprávy proběhlo v naší škole dílčí evaluační šetření. V této zprávě zmiňuji jeho výstupy. 

Nakoupená dotyková zařízení díky jeho snadné mobilitě mohou pedagogové využívat jak ve škole, tak k práci 

mimo ni. Umožňuje značnou časovou a mobilní flexibilitu k aktualizaci stránek třídních učitelů. Někteří začali 

využívat i cloudove řešení OneDrive. 

 

2. Výzva č. 56 v oblasti podpory 1.1 – zvyšování kvality ve vzdělání – jazykové pobyty žáků a pedagogů.  

 

V rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se naše škola aktivně zapojila  

do Výzvy č. 56.  

Cíl projektu: Cílem OP VK je rozvoj vzdělanostní společnosti za účelem posílení konkurenceschopnosti ČR 

prostřednictvím modernizace systémů počátečního, terciárního a dalšího vzdělávání, jejich propojení do komplex-

ního systému celoživotního učení a zlepšení podmínek ve výzkumu a vývoji. 

Předmětem projektu je zajištění v měsících září – listopad 2015 

 

a) Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky 
Jazykově-vzdělávací pobyt proběhl v období od 24. 10. 2015 do 30. 10. 2015. Zájem byl velký, proto musel o 

účastnících rozhodnout rozřazovací test. Celkem bylo vybráno 30 zájemců ze 7. - 9. ročníku. Žáci během kurzu 

absolvovali výuku anglického jazyka v rozsahu 12 výukových lekcí v jazykové škole Embassy English – Hastings. 

Skvělé bylo to, že nikdo neměl problém s jazykovými dovednostmi, žáci si v hodnocení pobytu pochvalovali 

vstřícný přístup učitelů. Všichni byli ubytováni v prověřených hostitelských rodinách, a tak mohli angličtinou 

rozvíjet i nenásilnou formou během večeří a snídaní při kontaktu se svojí rodinou. Obědy byly zajištěny v jídelně 

přímo ve škole, kde bylo na výběr z několika jídel. 
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Po dopolední výuce následoval každý den výlet. Cílem výletů bylo seznámit se s významnými reáliemi Hastings, 

resp. Velké Británie. Cílem tohoto pobytu bylo pochopení anglického jazyka jako prostředku historického a kul-

turního vývoje národa a důležitého sjednocujícího činitele národního společenství. Druhým cílem pak seznámit se 

s pamětihodnostmi Velké Británie s důrazem na místní názvy a jazyk, který si žáci osvojují v hodinách anglického 

jazyka. Věříme, že oba cíle byly beze zbytku naplněny. 

 

b) Zahraniční jazykový kurz pro učitele  

Krátkodobý intenzivní kurz v Anglii v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele 3 ZŠ. Kurz byl zamě-

řen na zlepšování jazykových kompetencí obecně dle úrovně účastníků. Místem konání kurzu byl Spojené králov-

ství Velké Británie a Severního Irska Nelson House, 271 Kingston Rd, London SW19 3NW. Z projektu byli 

podpoření Mgr. Jana Kračmarová, Mgr. Pavel Procházka a Mgr. Lenka Psotová. Ubytování bylo zajištěno v hos-

titelských rodinách. Součástí bylo získání závěrečného certifikátu z anglického jazyka na zvolené úrovni. Tuto 

podmínku všichni pedagogové splnili.  

 

3. Potravinová a materiální pomoc 

Naše škola je zapojena do projektu financovaného z OP Potravinové a materiální pomoci výzvy 30_15_002. Díky 

poskytnuté podpoře mohlo 7 žáků naší školy ve druhém pololetí školního roku 2015/2016 využívat bezplatných 

obědů ve školní jídelně.  

 

4. Výzva č. 33,  Infrastruktura středních škol a vyšších odborných škol (SVL) 

Ředitelka školy podepsala v červnu 2016 společné memorandum vyjadřující záměr zapojení naší školy do pro-

jektu Střední škola strojírenská a elektrotechnická, příspěvková organizace, Trnkova 2482/113, 628 00  Brno. 

Spolupráce se SŠ umožní navštěvovat a využívat ZŠ pronajaté prostory odborného pracoviště v závodě Zbýšov u 

Brna, Na Láně 643, PSČ 664 11, firmy Metaldyne Oslavany, spol s.r.o. za účelem získání technických znalostí a 

dovedností žáků ZŠ v oblasti oborů strojírenství 

 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet skupin 

  

Počítačový kroužek – začátečníci 1 

Počítačový kroužek - pokročilí 1 

Tvořivé činnosti 2 

Dramatický kroužek 1 

Cvičení z českého jazyka 1 

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka 1 

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky 1 

Celkem 8 

 

 
Účast školy v soutěžích, olympiádách 

 

1. stupeň 
 

 Soutěže 

Turnaj ve stolním tenise  

 

Zájem o sportovní odpoledne projevili jenom chlapci. Pohyb na čerstvém vzduchu, radost ze hry a soutěživost 

příliš naše děti nezlákaly a tak se v úterý 15. září sešli se celkem čtyři hráči – Michal Žídel, Tadeáš Machala, 

Martin Procházka a Vojta Sobotka. Hráli systémem každý s každým. Snaha a chuť vyhrát byla znát na všech. I 

přesto, že ve vedení byl od počátku Tadeáš, neopustila bojovnost žádného z hráčů až do konce. 

 

1. Tadeáš Machala 

2. Martin Procházka 

3. Michal Žídel 
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O nejhezčího draka 

 

Jedno z nejbarevnějších ročních období – podzim, nás vybídlo k uspořádání výtvarné soutěže „O nejhezčího 

draka“. Proto se ve dnech od 19. 10. až 23. 10. ve všech třídách 1. stupně malovalo, stříhalo, lepilo, skládalo a 

vázalo na plné obrátky. 

V pátek se v každé třídě vybralo 5 nejpovedenějších dráčků, kteří se očíslovali a vyvěsili v průchodu školy. 

Všichni žáci, ale i jejich rodiče, prarodiče a kamarádi, kteří v těchto dnech průchodem kolem draků procházeli, 

mohli dát svůj hlas tomu nejhezčímu. 

 

1. Adéla Tesáčková 

2. Denis Dokoupil 

3. Gabriela Havlová 

Vtipnější vyhrává 

 

Ve čtvrtek 5. 11. jsme se naladili na veselou notu. Rozesmáli nás žáci, kteří vyprávěli vtipy na různá témata v 

rámci soutěže „Vtipnější vyhrává“. V hlavní roli byl většinou oblíbený Pepíček. Nechyběly ani vtipy o zvířátkách 

a škole. Publikum složené z žáků a maminek se opravdu pobavilo. Porotě, kterou tvořily paní učitelky, se vtipálci 

také moc líbili. Jejich výkony byly velmi dobré, proto měla porota při hodnocení těžkou práci. 

 

1. Nela Rausová 

2. Eliška Hovorková 

3. Jan Svoboda 

Letos byla udělena i zvláštní cena poroty. Tu si odnesla Zuzana Šachrová z 1. B. 

Člověče, nezlob se 

Čtvrteční odpoledne 22. listopadu  jsme si zpestřili turnajem ve známé společenské hře – Člověče, nezlob se! Pro 

velký zájem se děti rozdělily do dvou skupin. Mladší kategorii tvořili prvňáčci a druháci a druhou žáci třetí až 

páté třídy.  Po připomenutí pravidel hry se všichni pustili do boje. Ve třídách bylo veselo, protože každý hru pro-

žíval. Děti si hru skutečně užívaly. Z prvního vyřazovacího kola hráči postoupili do semifinále. Z něho se do fi-

nále probojovali 3 soutěžící. 

 

1. František Toman 

2. Sára Pipalová 

3. Pavel Dvořák 

Pythagoriáda 5. ročník 

 

Dne 26. 1. 2016 se na naší škole konal 39. ročník matematického klání s názvem Pythagoriáda. Pythagoriáda je 

matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. 

Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování. Aby řešitel byl 

úspěšný, musí mít 10 a více bodů. Ze školních kol mohou žáci postoupit do okresních, a následně až do krajských 

kol. Při této soutěži se nepoužívají tabulky ani kalkulačky. V letošním ročníku čekaly na řešitele spíš logické 

úlohy. Jednalo se o úlohy se slovním zadáním na téma s názvem Toulání jurským světem. I když nikdo se soutě-

žících nezískal 10 potřebných pro postup do okresního kola, všichni si vyzkoušeli řešit složitější typy úloh. 

Nejlepší řešitelé se 7. body – Jakub Kovář, Patrik Nešpůrek a Michal Žídel. 

 

Recitační soutěž  

 

Úspěšní recitátoři třídních kol se sešli v úterý 16. února ve třídě 5. A. Důvodem bylo školní kolo recitační soutěže. 

Každou třídu mohli reprezentovat nejvíce tři soutěžící. Úkol to byl nelehký, vybrat ze třídy pouze někoho, když 

zájem byl tak velký. Soutěžilo se ve třech kategoriích. Soutěž zahájili šikovní druháci a třeťáci, pokračovali nej-

mladší prvňáčci a pak už přišla řada na ty nejostřílenější čtvrťáky a páťáky. 

 

1. kategorie 2. kategorie 3. kategorie 
1.  Simona Havlová 1.  Nela Rausová 1. Denis Dokoupil 

2.  Pavel Dvořák 2.  Eliška Hovorková 2. Matěj Budil 

3.  Tomáš Peterka 3. Anna Kalousková 3. Anna Bajerová 
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První dva z každé kategorie postupují do okrskového kola. 

Pěvecká soutěž  

 

23. února jsme na I. stupni uspořádali  pěveckou soutěž s názvem Superstar. Sešly se děti z prvního až pátého 

ročníku.Všechny účinkující, posluchače a také rodiče přivítala Simona, žákyně 5. A třídy, která nás celou soutěží 

provázela. Na závěr sama zazpívala písničku od Ewy Farné „Mám boky jako skříň“ s použitím rekvizit. Byla to 

taková velmi pěkná tečka za celou soutěží. Jako minulý rok, tak i letos se zpívaly písničky známé i neznámé, ale 

hlavně všechny veselé, rytmické, dětské i moderní. 

 

1. Aneta Křivánková 

2. Gabriel Konečný 

3. Renata Vildomcová 

Cenu poroty získala za svůj velkolepý výkon Simona Nešpůrková.  

Piškvorkový turnaj O velikonočního zajíce 

 

Piškvorky jsou strategická hra, ve které spolu soupeří dva hráči. Potřebují k tomu jen dvě tužky, čtverečkovaný 

papír a chuť si zahrát. A právě tu chuť měli všichni letošní účastníci piškvorkového turnaje, který se na naší škole 

stal již tradicí. 

Školnímu kolu této soutěže předcházela kola třídní. O přestávkách se žáci snažili vytvořit řadu pěti stejných sym-

bolů – koleček nebo křížků. Někdo doma poctivě trénoval a do hry nastupoval s připravenou taktikou. Co však při 

této hře nesmělo chybět žádnému z hráčů, bylo štěstí. Tři nejlepší hráči z každé třídy postoupili do kola školního, 

které se uskutečnilo 21. března. A kdo se stali letošními nejlepšími hráči této hry? 

Za první třídu převzala diplom a čokoládového zajíce Klára Knotková, mezi druháky a třeťáky zvítězila Gabriela 

Havlová a z  žáků pátých a čtvrté třídy byl nejlepší Vojta Šmarda. 

 

Matematický klokan 

 

Dne 18. 3. 2016 proběhl na všech školách v České republice Matematický klokan. Letošní ročník byl na naší škole 

zadán žákům 1. stupně. Čekala na ně série matematických a logických úloh. Tyto úkoly byly děleny do  

3 úrovní podle obtížnosti. Za nejlehčí dostávali soutěžící 3 body za nejtěžší pak 5 bodů. Za chybné odpovědi se 

vždy odečítal jeden bod. Žáci nemohli používat kalkulačky ani žádnou literaturu, vše tedy bylo pouze na jejich 

vědomostech a logickém uvažování. Počty bodů všech soutěžících se odesílají a je možné své výsledky porovnat 

na internetových stránkách.   

 

 Cv rček  

Gabriela Havlová 3. A 70 

Eliška Hovorková 3. A 57 

Veronika Treuová 3. B 50 

Nela Rausová 3. B 49 

Anna Balášová 3. B 49 

Jan Šipl 3. A 48 

 Klo ká ne k  

Vojtěch Malík 5. A 95 

Adam Žalud 4. třída 86 

Matěj Budil 5. A 85 

 

McDonald´s Cup 2016 

 

Ve čtvrtek 28. 4. se konal již 19. ročník největšího fotbalového turnaje pro žáky základních škol s názvem McDo-

nald´s Cup. Naše škola vyslala družstvo složené z chlapců čtvrté a páté třídy, jednoho zástupce měla i třída třetí.  

Přihlášena byla čtyři družstva, takže se hrálo systémem každý s každým2 x 15 minut. Naši kluci sehráli výborný 

první zápas s týmem z Němčic. Dařilo se jim a výsledek 3:2 byl zasloužený. Druhý zápas proti ZŠ TGM začal 

bojovně. Na konci prvního poločasu nám dal soupeř dvě branky, na které jsme nenašli odpověď. Druhý poločas 

začal opět rychlou brankou do naší sítě a chlapci začali být nervózní, chybovali a postupně je začala opouštět i 

fyzická kondice. Branku jsme nakonec střelili i my, ale výsledek 1: 7 nás nepotěšil. Na poslední zápas proti ZŠ 

Neslovice jsme nastupovali s bojovnou náladou a chutí vyhrát. Nejdříve se chlapcům dařilo vyrážet proti soupeřovi 

a udržet je daleko od brány, také nás se svými akrobatickými výkony podržel i brankář Patrik Nešpůrek, postupně 

však naše hra ztrácela rychlost a vytrvalost a po chybách v obraně jsme i druhý zápas prohráli 2 : 4. S jednou 
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výhrou a dvěma porážkami jsme na tom výsledkově byli jako Neslovice. Bohužel vysoká prohra s chlapci ze ZŠ 

TGM nás posunula o skóre na 4. místo. 

  

Složení družstva: 
Štěpán Hrbáček, Gabriel Konečný, Matyáš Schwarz a Jakub Novotný – 5. A 

Patrik Nešpůrek, Michal Žídel – 5. B 

Francesco Cerminara, Vojtěch Knotek a Filip Rosa de Pauli – 4. třída 

Matěj Novotný – 3. A 

 

Memoriál Jaromíra Růžičky 

 

Ve čtvrtek 19. května se pod záštitou Atletického klubu Ivančice a SVČ konal atletický trojboj Memoriál Jaromíra 

Růžičky. Na naší škole se našlo 51 odvážných žáků, kteří chtěli strávit odpoledne na místním fotbalovém stadionu, 

respektive na stanovištích jednotlivých disciplín. Soutěžilo se ve skoku dalekém, hodu kriketovým míčkem a běhu 

na 60 metrů. Děti byly rozděleny do čtyř kategorií, z toho žáci 1. stupně soutěžili v těchto třech. 

 

V kategorii přípravka r. 2007 a mladší: 1. místo Štěpán Korvas, 3. místo Jan Šipl a 5. místo Richard Paška. Děv-

čata: 1. místo Anna Balášová, 2. místo Viktorie Svobodová, 3. místo Aneta Křivánková, 4. místo Anna Kalous-

ková, 5. místo Magdaléna Mrkvicová 

 

V kategorii nejmladší žactvo r. 2005 – 2006:  1. místo Tomáš Jeřábek, 3. místo Dominik Veleba, 4. místo Jakub 

Novotný. Děvčata: 3. místo Ema Kamencová, 4. místo Veronika Treuová 

 

V kategorii mladší žáci a žákyně r. 2003 – 2004: 1. místo Veronika Sádlová, 3. místo Hana Rusková, 4. místo 

Natálie Ivančová, 5. místo Sabina Slavíková 

 

Atletický trojboj 1. stupně ZŠ 

 

9. června se na hřišti ŽS TGM v Ivančicích konal „Atletický trojboj“. Ve sprintu na 50 m, hodu kriketovým míč-

kem a skoku do dálky změřila své síly osmičlenná družstva ze základních škol – TGM Ivančice, Němčice, Nové 

Bránice, Sokolnice a z naší školy. 

A kdo naší školu reprezentoval? 

 

1. družstvo      2. družstvo 
Štěpán Korvas – 3. třída     Marek Tesáček – 1. třída 

Martinka Svobodová – 3. třída    Zuzanka Šachrová – 1. třída 

Dominika Bučková – 2. třída    Štěpán Károly – 2. třída 

Ema Kamencová – 3. třída    Jan Krejčí – 3. třída 

Francesco Cerminara – 4. třída    Bára Štefulíková – 4. třída  

Martina Velebová – 4. třída    Dan Říha – 5. třída 

Natálka Ivančová – 5. třída    Lucka Procházková – 5. třída 

Jakub Novotný – 5. třída     Vojta Malík – 5. třída 

 

Borci z 1. družstva zvítězili a postoupili do okresního kola v Tišnově. Tady v konkurenci 9. škol obsadili krásné 

8 místo. 

 

 

 

Atletické závody na 1. stupni 

 

Středeční dopoledne 15. června jsme si zpříjemnili atletickými závody na fotbalovém stadionu. Prostřednictvím 

devíti disciplín si žáci mezi sebou změřili své síly, rychlost, obratnost, zručnost a přesnost. 

Děti soutěžily v běhu na 50 m, skoku do dálky, skoku z místa, hodu kriketovým míčkem, ve sbírání kuželů na 

rychlost, trefovaly se do branky a do sudu, driblovaly s míčem a skákaly přes překážky. Smyslem závodu nebylo 

pouze vyhrát, ale i chovat se v duchu fair play a možná také umět přijmout porážku. 

A kdo skončil na stupních vítězů? Z každé třídy byli vyhlášení tři nejlepší sportovci. 

a 1. třídy to byli Tomáš Křivánek, Klára Knotková a Adam Dokoupil. Ve 2. třídě se nejvíce dařilo Viktorii Mai-

selové, Sáře Pipalové a Štěpánovi Károlymu. Medaile za 3. třídu posbírala děvčata Ema Kamencová, Aneta Klí-

mová a Veronika Treuová. Z řad čtvrťáků se k vítězství probojovali Francesco Cerminara, Aneta Rosa de Pauli a 

Denis Dokoupil. Nejšikovnějšími páťáky byli Jakub Novotný, Michal Žídel a Honza Houser. 
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Sběrové aktivity 

Sběr šípků 

1. A: celkem 46,40 kg  

1. B: celkem 42,10 kg  

2. tř.: celkem 25 kg  

3. A: celkem 33 kg  

3. B: celkem 27,50 kg 

4. tř.: celkem 27,10 kg  

5. A: celkem 26,20 kg  

5. B: celkem 39,10 kg  

Celkově žáci 1. stupně nasbírali 288, 40 kg šípků. 

Sběr kaštanů a žaludů 

1. A: celkem 118,70 kg kaštanů  

1. B: celkem 82,50 kg kaštanů a 35 kg žaludů 

2. tř.: celkem 19,50 kg kaštanů  

3. A: celkem 50 kg kaštanů a 15 kg žaludů 

3. B: celkem 54 kg kaštanů a 3,50 kg žaludů  

4. tř.: celkem 170 kg kaštanů a 25 kg žaludů  

5. A: celkem 142,50 kg kaštanů  

5. B: celkem 120 kg kaštanů a 4,20 kg žaludů  

Celkově žáci 1. stupně nasbírali 757 kg kaštanů a 83 kg žaludů. 

Sběr pomerančové kůry 

1. A: celkem 12,15 kg  

1. B: celkem 5,5 kg  

2. tř.: celkem 18,5 kg  

3. A: celkem 11,37 kg  

3. B:  celkem 15 kg  

4. tř.:    celkem 16 kg  

5. A:  celkem 13,15 kg  

5. B:  celkem 2,8 kg  

Celkem jsme na 1. stupni nasbírali 94,47 kg pomerančové kůry. 

Sběr bylin – 1. místa: 

1. A: Jan Hladík  2,53 kg bylin 

1. B: Viktor Šebela  1,05 kg bylin 

2. tř.: Tereza Coufalová 1 kg bylin 

3. A: Dominik Šimek   2,27 kg bylin. 

3. B: Adéla Tesáčková   90 dkg bylin.  

4. tř.: Matyáš Surovčík   40 dkg bylin.  

5. A.: Eva Duranová   1,55 kg bylin.  

5. B.: Karolína Šimková  1,74 kg bylin. 

Celkem se na I. stupni nasbíralo 17,3 dkg hluchavky, 6,5 kg bezu, 5,68 kg kopřiv, 1 kg jahodčího a 1,65 kg sme-

tánky lékařské. 

Sběr papíru 
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1. A: 302 kg, nejlepším sběračem se stal Marek Tesáček, nasbíral 210 kg. 

1. B: 412,5 kg, nejlepší sběračkou se stala Emma Slámová, nasbírala 138 kg. 

2. tř.: 455,5 kg, nejlepším sběračem se stal Lukáš Jarolím, nasbíral 240,5 kg. 

3. A: 346,5 kg, nejlepší sběračkou se stala Eliška Hovorková, nasbírala 120 kg. 

3. B: 469 kg, nejlepší sběračkou se stala Nela Rausová, nasbírala 235 kg. 

4. tř.: 479 kg, nejlepším sběračem se stal Adam Žalud, nasbíral 155 kg. 

5. A: 207 kg, nejlepší sběračkou se stala Agáta Lengyelová a její sestra Denisa Lengyelová, nasbíraly každá 

85 kg.  

5. B: 50 kg, nejlepší sběračkou se stala Veronika Laslová, nasbírala 50 kg. 

Celkově žáci 1. stupně přinesli 2 721,5 kg papíru 

 

 
2. stupeň 
 

● Český jazyk a umění  
 

1. Akce ve školním roce 2015/2016: 

 

český jazyk 

 Polívková pohádka 

 Staročeské Vánoce u Menšíků 

 Olympiáda  

 Recitační soutěž na 1. i na 2. stupni 

 Brněnské pověsti 

 Šesťáci tvoří komiksy 

 My Vás tady nechceme 

 Známé slovo poezie 

hudební výchova  

 Lyra – přehlídka vítězů 

 Já, písnička 

 Sněhurka a sedm trpaslíků 

 

 

výtvarná výchova 

 Andy Warhol – V hloubi mé zahrady 

 Hračky našich babiček 

 

2. Soutěže: 

a) Olympiáda v českém jazyce  
 

Olympiáda v českém jazyce proběhla 2. prosince v 8. a 9. ročníku. 

 

 Zúčastnilo se jí 15 žákyň. V devíti úkolech jazykové části mohli účastníci získat nanejvýš 19 bodů, ve slohovém 

úkolu maximálně 10 bodů. Celkem tedy 29 bodů.  

Výsledky jsou následující:  

1. místo Tereza Konečná 9. B - 15 bodů, Barbora Pevná 8. A - 15 bodů  

2. místo Jan Žalud 8. B -  13 bodů 

3. místo Kateřina Sirůčková 9. B - 12 bodů, Sabina Eiblová 9. A - 12 bodů  

4. místo Klára Eiblová 9. A - 11 bodů, Leokádie Plchová 9. B - 11 bodů  

5. místo Kristýna Kadlecová 9. A - 10 bodů, Lucie Rogožanová 9. B - 10 bodů 

6. místo Nikol Karausová, 8. A -  9 bodů 

7. místo Dominika Studená 9. B - 7 bodů, Natálie Svobodová 8. B - 7 bodů 

8. místo Marie Vybíralová 9. B - 5 bodů, Veronika Froncová 8. B - 5 bodů  

9. místo Adéla Fraňková 8. A - 4 body  

Do okresního kola nepostoupil nikdo.  
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b) Recitační soutěž na 2. stupni 

Postupové kolo recitační soutěže proběhlo 18. února, zúčastnilo se jí 22 žákyň a žáků. 

Výsledky: 

Kategorie mladších: 1. Václav Růžička 6. A 

 2. Samuel Schwarz 7. A 

 3. Lucie Chudějová 7. A 

 

Kategorie starších: 1. Lucie Jakubcová 9. A 

 2. Dominika Studená 9. B 

 3. Kateřina Hvižďová 9. A 

   

Cenu diváků získala Kateřina Hvižďová.   

   

V okresním kole neuspěl nikdo z postupujících.   

   

   

   

c)  Známé slovo poezie  

 

V Zastávce u Brna proběhla dne 24. února nepostupová recitační soutěž. V I. kategorii se na 3. místě umístili 

Lucie Chudějová a Samuel Schwarz ze 7. A.   

d) Já, písnička 

Pěvecká soutěž Já, písnička proběhla dne 7. dubna v Zástavce u Brna, zúčastnily se jí dvě žákyně z 9. B - Eva 

Šínová a Tereza Filipová. Tereza Filipová obsadila 4. místo. 

3. Akce 

Staročeské Vánoce u Menšíků 

V letošním roce jsme chtěli objevit kouzlo již polozapomenutých staročeských Vánoc a tradic, které se k nim 

pojí.  Starší žáci proto pro mladší školáky připravili dvě zajímavá dopoledne. Připomněli jsme si Vánoce bez po-

zlátek, ohňostrojů a dalších zbytečností. V průběhu příprav jsme objevovali již dávno opomíjené vánoční zvyky 

a obyčeje. A tak se ve čtvrtek a v pátek před vánočními prázdninami v našich třídách rozvoněl františek, po 

chodbách se linula vůně cukroví a vánoček, zdobily se perníčky, krájela jablíčka, házelo střevícem a také u nás 

plaval vánoční kapr. Vánoční příběh byl mladším žákům představen jako krátké divadelní představení, které 

zpracovali žáci 7. třídy. Děti také psaly dopis Ježíškovi a učily se zpívat koledy se svými staršími spolu-

žáky.  Bylo toho opravdu hodně. Děti si připomněly, že vedle těch dnešních uspěchaných a komerčních Vánoc 

mohou prožít také ty prostší a lidovější, avšak ne chudší vánoční svátky. 

Brněnské pověsti 

Ve středu 9. března navštívili někteří žáci 9. A, 9. B, 8. A, 8. B, 7. A a 6. B divadelní představení v Redutě o br-

něnských pověstech. Za deštivého odpoledne se v jednom přívětivém brněnském hostinci setkali tři pocestní, 

kteří si pro ukrácení svého čekání na lepší počasí vyprávěli o záhadách města Brna a jeho dějin.  

Šesťáci tvoří komiksy 

Ve čtvrtek 31. března se žáci 6. ročníků v hodině literatury účastnili workshopu, který byl zaměřen na tvorbu 

komiksů. Daniel Vydra, který pracovní blok vedl, seznámil děti s komiksem, jeho historií a principy a konkrét-

ním postupem při vlastní tvorbě komiksu. V další a nejdůležitější části, se děti samy proměnily ve scénáristy, 

ilustrátory, ale také režiséry a herce 
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Andy Warhol – V hloubi mé zahrady 

Ve středu 27. dubna se část deváťáků vypravila do Brna na Špilberk. Tentokrát nás nezajímala historie, ale na-

vštívili jsme galerii, kde probíhala výstava amerického pop-artového umělce s československými kořeny Andyho 

Warhola. 

 

 

● Člověk a příroda 
 

1. Akce ve školním roce 2015/2016 

 

a)  Sport 

 Minikopaná    

 Florbal – starší chlapci   

 Házená – starší chlapci    

 Házená okresní kolo    

 Jednodenní lyžařský výcvik   

 Halová kopaná – okrskové kolo   

 Minipřehazovaná – okrskové kolo  

 Bruslíme s Kometou    

 Halová kopaná – okresní kolo   

 McDonalds Cup     

 

 

 b)  Fyzika,  chemie, přírodopis,  zeměpis 

 Workshop robotů     

 Exkurze do Technického muzea v Brně  

 Přírodovědný klokan   

 Mladý chemik     

 Exkurze do MZM – Svět  nerostů  

 Peru – čtyři strany světa    

 Toulky zimní přírodou    

 Soutěž „Přírodní vědy hravě“  

 Ukliďme Česko    

 Soutěž „Den ptactva v ZOO Brno“  

 Exkurze do čistírny odpadních vod v Ivančicích  

 Projekt „Den Země“    

 Exkurze do JE Dukovany   

 Soutěž „Mladý zahrádkář“   

2. Exkurze 

 

Exkurze do Technického muzea v Brně 

V pátek 13. listopadu se třídy 5. A a 5. B vydaly na exkurzi do Technického muzea Brno. Mnoho věcí, které jsme 

se chystali zhlédnout, jsme už probírali ve vlastivědě a průběžně i v jiných hodinách. V technické herně si žáci 

vyzkoušeli záhady a zákony z oblasti fyziky, které je na druhém stupni taky čekají. Zjistili princip kladkostroje, 

něco málo o elektřině a magnetismu.  

 

Exkurze do  MZM  Brno -  Svět  nerostů 

V úterý 15. prosince 2016 vyrazila 9. B na exkurzi do Moravského zemského muzea v Brně na výstavu “Svět 

nerostů.”. Expozice je rozdělena do 3 částí – nerosty, horniny a drahé kameny. V části NEROSTY jsme si zopa-

kovali již probrané učivo o vlastnostech nerostů (barva, lesk, hustota, tvrdost, vryp) a systému nerostů (zhlédli 

významné zástupce jednotlivých tříd nerostů). V expozici HORNIN jsme byli seznámeni s horninovým cyklem a 
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rozdělením hornin podle způsobu vzniku na vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) a přeměněné (meta-

morfované). Velmi zajímavá byla také výstavka DRAHÝCH KAMENŮ (ukázky diamantů a krásně opracovaných 

kamenů). Exkurze upevnila teoretické znalosti v praxi. 

Exkurze do čistírny odpadních vod v Ivančicích   

Dne 7. dubna 2016 jsme se vydali na exkurzi do “Čistírny odpadních vod” v Ivančicích na Rénu.. Nejdříve jsme 

zhlédli krátký film celého procesu čištění odpadních vod, a potom jsme vyrazili celý proces prohlédnout v praxi. 

Bylo zajímavé sledovat, jak se námi znečištěná voda vyčistí a vrací se zpět do přírody.  

Exkurze do JE Dukovany 

Dne 29. 4. 2016 jsme navštívili informační centrum jaderné elektrárny Dukovany. Žáci zde mají možnost propojit 

teoretické znalosti z fyziky s praktickým zážitkem naší nejstarší jaderné elektrárny. Letošního ročníku se zúčast-

nilo 35 žáků z 8. a 9. ročníků. Ve dvouhodinové exkurzi se žáci dozvěděli informaci o historii elektrárny, základ-

ním principu řízené řetězové reakce, funkci jaderného reaktoru, nakládání s radioaktivním odpadem a spoustu 

dalšího ze života dukovanské elektrárny.  

3.   Soutěže: 

Přírodovědný klokan 

 

Přírodovědné soutěže se zúčastnili žáci 8. a 9. ročníků. Soutěž prověřuje znalosti učiva z přírodních věd – mate-

matiky, fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu. Na 1. místě se s 80 body umístil Jan Žalud (8.B), 2.místo se 75 

body obsadila Barbora Pevná (8.A) a na 3. místě se s 69 body umístila Tereza Konečná (9.B). 

 

 

Mladý chemik 

 

Žáci 9. ročníků se zúčastnili soutěže „Mladý chemik. “ Soutěž probíhá v několika kolech. Školní kolo je formou 

písemného testu – 3 nejúspěšnější řešitelé postoupili do 2. kola, které se uskutečnilo v pátek 11. prosince na SPŠCH 

v Brně. Postupujícími ze školního kola byli Tereza Konečná (9. B), Kateřina Hvižďová (9. A) a Daniel Knotek (9. 

A) Soutěže se zúčastnilo celkem 150 žáků z 52 základních škol. Z naší školy se nejlépe umístila Tereza Konečná 

– skončila na 103. místě.  

 

Přírodní vědy hravě 

Dne 18. 3. 2016 vyrazili čtyři soutěžící Dominik Veleba, Julie Rajsiglová, Jan Žalud a Sabina Eiblová. na ZŠ TGM 

Zastávka na soutěž „Přírodní vědy hravě.“ Na soutěžící čekala série úloh z matematiky, fyziky, přírodopisu a 

zeměpisu. Žáci museli například poznat rostliny i živočichy nebo určit třecí sílu. Žáci naší školy obsadili krásné 

3. místo.  

 

Den ptactva  v ZOO  Brno 

V pátek 1. dubna 2016 vyrazilo čtyřčlenné družstvo ve složení Václav Růžička (6. A), Nikol Rosa de Pauli (7. 

A), Hana Loucká (8. A) a Kateřina Sirůčková (9. B) do Zoo Brno na soutěž „Den ptactva v ZOO Brno.“ Hned po 

příchodu každý tým dostal mapku se seznamem stanovišť a pracovní list, do kterého soutěžící zaznamenávali 

svoje odpovědi během procházky po ZOO. Soutěžní otázky byly velmi různorodé – něco z historie ptáků, pozná-

vání hnízd, noh a také peří. Naše družstvo, z celkového počtu 10 týmů, obsadilo krásné 7. místo (od 5. místa nás 

dělilo půl bodu). 
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Mladý zahrádkář 

V pátek 6. května se na naší škole konal už 5. ročník soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá Český zahrádkářský 

svaz. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). Soutěž se skládala 

z testu a poznávání různých bylin, dřevin a semínek rostlin. 1. místo obsadil Václav Růžička  (6.A), 2. místo Vik-

torie Veselá (6.A) , 3. místo Nikol Rosa de Pauli (7.A). 

 

4.    Projekty: 

 

Den Země 

Den Země je den věnovaný Zemi, který se každoročně slaví dne 22. dubna. Jde o ekologicky motivovaný svátek, 

upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí. Naše škola si tento den připomněla projektem na téma 

ODPADY. Žáci na obou stupních vytvářely z donesených odpadků nějakou postavu, zvíře či robota. Výsledkem 

byly výtvory vytvořené z PET lahví, krabic od mléka, bot, obalů od bonbónů, nápojů a dalších potravin. Cílem 

bylo to, aby si žáci uvědomili, jaké množství odpadů člověk vyprodukuje a upozornění na nutnost třídění odpadů 

a tím chránění naší Země. Ke zlepšení čistoty životního prostředí může přispět každý z nás tím, že bude třídit 

odpad a chovat se šetrně k naší planetě. Kladný vztah k přírodě je dobré rozvíjet v každém věku, proto se tímto 

tématem zabýváme i my na ZŠ Vladimíra Menšíka. 

5.  Další  akce: 

 

Workshop – Stavba a programování robotů 

  

Dne 17. záři se v počítačové učebně 2. stupně sešla skupina technických nadšenců. Probíhal zde workshop robo-

tiky, který zde organizovali zástupci pedagogické fakulty MU v Brně.  

 

Peru – čtyři strany světa 

Již několik let využíváme nabídky společnosti Surikata, která připravuje pro školy zeměpisné pořady o různých 

zemích světa. Tématem letošního ročníku bylo Peru. Po promítnutí filmu a fotek následovala diskuse se žáky. Od 

autorů projektu jsme obdrželi pracovní listy, se kterými potom žáci pracovali v hodinách zeměpisu.  

 

Bruslíme s Kometou 

V pondělí 21. března se přihlášení žáci z  5. až 9. tříd zúčastnili sportovní akce Bruslíme s Kometou, která se 

konala v brněnské DRFG Aréně – známé spíše pod názvem Rondo. Po příjezdu se děti obuly do bruslí a čekaly na 

příchod trenérů. Ti rozdělili žáky do několika skupin a zkoušeli s nimi nejrůznější techniky bruslení – jízdu vpřed 

i vzad, odšlapování, citrónky, atd. Na odlehčení měly děti vždy volné jízdy po kruhu stadionu. Krátká ukázka 

tréninku se dětem moc líbila, trenéři byli veselí, příjemní a žáky neustále povzbuzovali a motivovali. Hodina na 

bruslích utekla velmi rychle. Následovala přestávka na svačinu a krátký odpočinek. Potom se žáci rozdělili na dvě 

skupiny a měli možnost prohlédnout si zázemí hokejového družstva Komety A. Podívali jsme se na stanoviště 

komentátorů, do kabiny videorozhodčího, do divácké VIP zóny, do šatny hráčů Komety Brno. Měli jsme možnost 

prohlédnout si výzbroj i výstroj hokejistů, podívat se tam, kde hráči s trenéry rozebírají průběh zápasu a kam se 

běžně diváci a návštěvníci Arény nedostanou. Po této prohlídce měl následovat trénink hráčů Komety. Bohužel 

jejich brzké vyřazení v play off znamenalo to, že většina hráčů měla již dovolenou a trénink byl zrušen. I přesto 

bylo toto sportovní dopoledne velmi pěkným zážitkem. 

Ukliďme Česko 

Velký jarní úklid probíhá na podporu české přírody a krajiny. Dobrovolnická akce vychází z mezinárodně osvěd-

čeného modelu „Let´s Do It!“Tento typ úklidových prací proběhl úspěšně již ve více jak 100 zemích za účasti  

9 milionů dobrovolníků. Loňský ročník byl oceněn Ekologickým Oskarem a nás těší, že se k této akci již druhým 

rokem zapojují i žáci naší školy.  
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V pátek 1. dubna vyrazili čtvrťáci a žáci 5. B po desáté hodině na Rénu, kde shrabovali popadané listí a odnášeli 

suché větve do kontejneru na bioodpad. Poté se k nim přidali šesťáci a žáci 8. B třídy, kdy rozděleni do skupin, 

postupně prošli celé okolí Rény, rozhledny i divadla a posbírali asi 20 pytlů s odpadem, který do přírody jistě 

nepatří. Za naši školu se této dobrovolnické akce zúčastnilo asi 100 žáků. 

● Člověk a společnost 

Metodická spolupráce pokračuje s projekty Příběhy bezpráví Člověk v tísni. Využíváme webové stránky i možnost 

objednání dalších materiálů – jsou využívány ve výuce D, OSV a OV. Materiály - metodické příručky a DVD 

Sociální spoty a Lidská práva jsou využívány ve výuce všech společenskovědních předmětů. 

        

Projekt LUCEMBURKOVÉ – Karel IV. 1316 - 2016 

10. března 2016 historické představení - Gotika – život rytířů za vlády Lucemburků absolvovali žáci od 4. do 9. 

ročníku výukový pořad o historii gotiky a Lucemburků v českých zemích. Žáci tento typ scénického představení 

už znají, věděli tedy, že nejdou na přednášku, ale na hrané scénky, které jsou často založeny na komunikaci herců 

s diváky. Proto je povídání o 14. století také více bavilo. Dozvěděli se o životě rytířů, o kterém mají někteří spíše 

zkreslené romantické představy, ty mohli srovnávat s realitou tehdejší doby. Žáci měli možnost vyzkoušet si složité 

odívání do rytířské zbroje, vyzkoušeli si i některé dovednosti, které musel rytíř ovládat pro úspěch v turnaji, a 

poslechli si mnohé zajímavosti o typech zbraní a výstroji. V hraných scénkách si přiblížili zajímavé okamžiky 

14. století spjaté s vládnoucím rodem Lucemburků – Jan Lucemburský u Kresčaku, Karel IV. – český král a římský 

císař, Václav IV. a Zikmund, jejich spory s husity. Žáci si zábavnou formou zopakovali důležitá fakta týkající se 

rodu Lucemburků, hlavně osobnosti Karla IV., kterého si v roce 2016 připomínáme v souvislosti se 700. výročím 

narození. 

 

V 7. ročníku se uskutečnil projekt Karel IV. k 700 letému výročí narození Otce vlasti. Žáci vytvářeli projekty 

praktické – model Karlova mostu, životopis Karla IV, erby, rodokmeny. Vše vystaveno v dějepisné učebně a stane 

se součástí výuky i v dalších letech jako pomůcka pro výuku žáků. 

 

Historická exkurze do Lidic 

1. března 2016 dostali naši žáci jedinečnou příležitost, mohli se zúčastnit historické exkurze, kterou uspořádala 

prostřednictvím ČSBS Ivančice a za velké podpory města Ivančice paní Marie Abrahamová. Celý den byl skvěle 

zorganizován, od odjezdu v 6 hodin ráno až do večerního času vše klapalo jako hodinky. Cesta do Lidic se sice 

mírně protáhla, vždyť to se dalo vzhledem ke stavu českých dálnic předpokládat. V Památníku už jsme byli oče-

káváni a po rozdělení na dvě skupinky jsme s dostatkem času procházeli expozicí věnované příčině, průběhu i 

následkům lidické tragédie. Poté následovala komentovaná prohlídka areálu bývalých Lidic, kde jsme položili 

společně za město Ivančice kytici k hromadnému hrobu lidických mužů a zapálili svíčky. Po pietním aktu jsme 

poslouchali příběh sousoší 82 dětí, které jako Pomník dětským obětem války  vytvořila akad. sochařka Marie 

Uchytilová, o níž nám s velikou úctou povyprávěla její dcera Sylvie Klánová. Děti přinesly k pomníku plyšáky, 

dospělí zapálili svíčky a položili další kytici. V galerii jsme se setkali na besedě s paní Marií Šupíkovou roz. Do-

ležalovou, která je jedna z mála lidických dětí, které přežily. Dojemné vyprávění všechny velmi zaujalo a doufám 

i přivedlo k zamyšlení. Paní Marie, i když je jí 84 let, nezahořkla a svůj příběh vypráví velmi poutavým a jedineč-

ným způsobem. Naši žáci jí poděkovali osobně s kytičkou v ruce. Na společném obědě v místní restauraci jsme 

byli svědky další slavnostní chvíle – předání Pamětních medailí L. Svobody lidickým dětem. Také my jsme na 

závěr představili naše město – Ivančice. Žákyně Lenka Rotterová z 9. B zarecitovala báseň o Ivančicích.  

Akce a exkurze: 

 Den se světluškou  

 Den otevřených dveří  

 Veletrh SŠ a SOU, Úřad práce v Brně  

 Beseda se zástupci SŠ a SOU pro rodiče - Amos  

 Návštěva památníku A. Muchy, síně V. Menšíka  

 Akce SVČ – Výukové programy SVČ  

 Exkurze Anthropos, Planetárium  

 Příběhy bezpráví   

 projekt Školou chodí Mikuláš – 9. tř. 

 Vánoční projektový den  

 Beseda s policií 6. ročník   
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 Historická exkurze zájezd do Lidic – celodenní poznávací zájezd pro žáky 2. stupně 

 charitativní akce Květinový den – proti rakovině  (9. tř.) 

 

●  Matematika a informatika 

Bobřík informatiky 2015 

 

Ve dnech 10.-13. listopadu proběhla na naší škole tradiční soutěž pro žáky 4.-5. ročníku Bobřík informatiky. Sou-

těže se zúčastnilo 65 žaků. Bobřík informatiky si klade za cíl popularizovat informatiku a směrovat mladé lidi 

směrem k výpočetní technice. Bobříka organizuje v Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Úspěšným řešite-

lem je ten, kdo získá min. 150, resp. 120 bodů v kategorii Mini. 

 

Výsledky soutěže 

Kategorie Mini 

 

IV. třída   Žalud Adam  172 

IV. třída  Dokoupil Denis  132 

IV. třída  Šipl Ondřej  124 

IV. třída  Pipal Jan  120 

 

Kategorie Benjamin 

VII. B  Hovorková Natálie 104 

VII. A  Honiš Marek  96 

VII. A  Rajsiglová Julie  96 

VII. B  Trejtnar Štěpán  88 

 

Finanční gramotnost 

 

V měsících říjen a listopad proběhlo v počítačové učebně okresní kolo soutěže Finanční gramotnost. Školního kola 

se účastnilo 73 žáků. Nejlepších výsledků dosáhli Kristýna Kadlecová, Adéla Procházková, Barbora Pevná.  

V okresním kole děvčata zakončila na 6. místě. 

 

Pythagoriáda  

 

Ve 2. Pololetí školního roku 2015/2016 na naší škole konal 39. ročník matematického klání s názvem Pythagoráda. 

Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících ročníků 

víceletých gymnázií. Každé zadání sestává z patnácti příkladů na prostorovou představivost a logické uvažování.  

 

Nejlepších výsledků dosáhli: 

Kovář Jakub   5.A 

Nešpůrek Patrik   5.B  

Židel Michal   5.B  

Dominik Veleba   6.A 

Hana Rusková    6.A 

Martin Procházka   6.A 

 

 

Matematická olympiáda 

Školního kola se dobrovolně zúčastnilo několik soutěžících. Řešitelem školního kola byl Jiří Schlosser ze 7.B 
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● Cizí jazyky 
 

Exkurze, projektové dny, soutěže 

 

Olympiáda v anglickém jazyce 

 

V jednotlivých třídách proběhla třídní kola konverzační soutěže. Vzhledem k tomu, že úroveň adeptů ve srovnání 

s minulými lety byla poměrně nízká, zástupce jsme do okresního kola nevyslali. Pro příští rok nutnost dlouhodo-

bější přípravy, což však závisí i na včasném dodání požadavků pořádajícími institucemi.  

 

Evropský den jazyků – 25. 9. 2015 

 

Letošním tématem bylo ohlédnutí za prázdninami. Nejprve si každý žák vyrobil svůj vlastní pas, ve kterém zacho-

val cizojazyčné nápisy. Poté pracovali žáci v malých skupinkách, kdy společně vymýšleli ty nejdůležitější fráze, 

které při cestě do zahraničí mohou uplatnit. Poté tyto věty překládali do různých evropských jazyků. Každá sku-

pinka si zvolila jazyk, který chtěla. Žáci používali k překladům klasické slovníky, slovníky na cesty, webové 

stránky sloužící pro výuku jazyků i překladače. Dalším úkolem bylo tyto věty umět správně vyslovit a naučit je 

spolužáky.  

 

24. – 30. 10. 2015  Studijně – poznávací zájezd Hastings 

Díky zapojení do výzvy č. 56 OP-VK 24. října odjeli spolu s doprovázejícími pedagogy na zahraniční jazykově-

vzdělávací pobyt do města Hastings.  Cílem projektu bylo zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení 

jejich znalostí. Pobyt byl hrazen z projektu č. CZ.1.07/1.1.00/56.0644, který byl spolufinancován Evropským 

sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Žáci navštěvovali 4 vyučovací hodiny denně vedené 

výhradně zahraničními lektory, obohatili si zejména své praktické znalosti slovní zásoby a konverzační schop-

nosti. V odpoledních hodinách se zúčastňovali poznávacích výletů po kulturně a historicky zajímavých místech 

jižní Anglie a hlavního města. Rodiče mohli díky on-line zpravodajství pedagogů na stránkách školy každý den 

sledovat čerstvé informace o pobytu svých dětí. Akce velmi úspěšná, do budoucna budeme účast našich žáků na 

studijních pobytech podporovat a doporučovat.  

 

10. 12. 2015 – Anglické divadlo – Alenka v říši divů (5. - 7. ročník); Orlando (8. a 9. ročník) 
 

Tradičně velmi vysoká kvalita divadelního spolku NIKATHEATRE, oba dva kusy vhodně adaptovány na jazyko-

vou úroveň žáků ZŠ. Díky tradičnímu prvotnímu seznámení s obsahem hry a představením postav příběhu nebyl 

problém s pochopením, děti se aktivně zapojovaly, srozumitelnost AJ a názornost vhodně doplnila výuku, dop. 

pokračovat ve spolupráci i následující školní rok 

 

9. 5. 2016 – Německý jazyk – animace (6. – 9. ročník)  
 

Zajímavá spolupráce s plzeňskou společností Tandem, která zprostředkovává jazykové animace do německého 

jazyka. Jazyková animace je nekonvenční a zároveň zábavná metoda, jejímž cílem je přiblížení základů cizího 

jazyka a prohloubení již získaných jazykových znalostí.  

 

 

Péče o talentované žáky a o žáky s SPU 

 

Naše škola dosahuje velmi dobrých výsledků v práci se žáky se specifickými poruchami učení a dětmi individuálně 

integrovanými. Těmto žákům je během měsíce září vypracován individuální vzdělávací plán, se kterým jsou se-

známeni všichni vyučující, rodiče žáka i žák samotný. Konzultace probíhá s pracovnicí PPP Brno, se kterou jsme 

v neustálém kontaktu. Spolupráce se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených školou, psycholo-

gové pracují i přímo ve škole, poskytují konzultace všem zúčastněným stranám. Každé první pondělí v měsíci 

dochází k hodnocení IVP pedagogy, žákem a rodiči a volí se formy a metody práce, které umožní žákovi co nejpři-

rozeněji naplnit právo na vzdělání. Písemné zhodnocení efektivity  IVP ve výuce se provádí dvakrát ročně, vždy 

ke konci pololetí.  

 

Ve školním roce 2015/2016 se dvaceti sedmi integrovanými žáky pracovalo sedm asistentek pedagogů (3.,  6., 7., 

8. a 9. ročníky). Týdenní rozsah měly 15 – 20 hodin a se žáky pracovaly v hlavních předmětech. Tři žáci z šestých 

ročníků, dvě žákyně ze sedmých ročníků, jeden žák z osmého a jeden žák z devátého se vzdělávali dle upraveného 

ŠVP s přílohou pro žáky s LMP. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Hastings
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Učitelé v hodinách přistupují k těmto žákům diferencovaně, nechybí individuální přístup při práci, integrovaným 

žákům jsou při písemných činnostech zadávány kratší písemné celky, je upřednostněn mluvený projev. Žáci s SPU 

nejčastěji ve vyučování využívají různé didaktické pomůcky, přehledy gramatiky, často jen doplňují do textu, 

úkoly nemívají časově limitovány a učitel hodnotí jen to, co žák zvládne. Poskytujeme více času na vypracování 

a kontrolu úkolů, umožňujeme psaní na počítači nebo vlepování ofocených textů. Vyučující kladou na tyto žáky 

menší nároky než na ostatní, místo diktátů jsou těmto žákům zadávána doplňovací cvičení a opisy textu, a v jejich 

zadávání je vytvořen systém diferenciace podle schopností a typu poruch jednotlivých žáků.  Oceňujeme snahu 

každého žáka, pozitivně motivujeme pochvalou a také uplatňujeme individuální přístup ve výuce a klasifikaci. 

V případě potřeby zadáváme diferencované úkoly nebo pomáháme po vyučování. Pozitivní motivace a vlastní 

prožitek z úspěchu je pro tyto žáky nesmírně důležitý. 

 

Na 1. stupni dochází k nápravám SPU také v dyslektickém kroužku pod vedením speciálního pedagoga, kde po-

mocí speciálních cvičení, které jsou zaměřeny na rozvoj slovní zásoby, paměti, záměny písmen, rozvoj hrubé i 

jemné motoriky, pravo-levé orientace, správné výslovnosti, čtení apod., dosahují žáci velmi dobrých výsledků. 

Nesmírně důležitá je samozřejmě i spolupráce rodičů, bez které by se celý tento proces míjel účinkem. 

 

Žáci talentovaní mívají ve vyučování samostatnější úkoly, jsou také pozitivně motivováni a rozvíjí se u nich lo-

gické myšlení, samostatnost, rychlost, soustředěnost a pozornost. Mohou navštěvovat kroužky na škole, ve kterých 

se v různých oblastech mohou ještě více zdokonalovat. Jedná se o kroužky cizích jazyků, počítačové a sportovní. 

 

 

 

 

 

 

Poradenské služby v základní škole 

 

 

1. Údaje o pracovnících (zaměstnancích školy) 

a)  počty 

 Fyzický počet  Kvalifikace, specializace dosažené vzdělání 

Výchovný poradce – spec.pedagog 1 Čj - Ov , spec. ped. VŠ 

Metodik prevence 1 TV, spec. ped. VŠ 

 

b)  věková struktura 

 do 35 let 35 – 50 let 

Výchovný poradce – spec. pedagog 0 1 

Metodik prevence 0 1 

 

2. Individuální integrace 

 

Typ postižení Ročník Počet žáků 

SPCH 2. 1 

Vady řečí těžké 4. 1 

SPU 5. 1 

SPU, SPCH, mentální postižení 

(lehké) 

6. 9 

SPU, mentální postižení (lehké) 7. 6 

SPU, SPCH, autismus 8. 5 

SPU, SPCH, mentální postižení 

(lehké) 

9. 5 

Celkem 1.-9. 29 
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Část VI. 

  Prevence rizikového chování 
 

 
Prevence rizikového chování byla ve školním roce 2015/2016 na naší škole uskutečňována různými formami  

a metodami práce. 

 

Předmět Osobnostní a sociální výchova se i nadále osvědčuje. V těchto hodinách se žáky pracuje třídní učitel 

odlišnými formami a metodami práce než v běžném vyučování. To se odráží i na samotné práci žáků, kteří jsou 

v hodinách OSV uvolnění a bezprostřední, navazují lepší kontakt se spolužáky i s učitelem samotným. Vztahy 

v třídním kolektivu se prohlubují, je čas na řešení případných problémů, které by se v kolektivu vyskytly. 

Součástí preventivní činnosti byla i preventivní nástěnka, která plnila informační službu.  Žáci se zde mohli dočíst 

o nejrůznějších tématech sociálně patologických jevů, mohli si vyhledat telefonní čísla, která by jim pomohla 

v náročných životních situacích. Nástěnka byla pravidelně aktualizována. 

 

Žáci mohli ve školním roce využívat i schránek důvěry, které jsou umístěny v obou budovách školy. Schránky 

důvěry byly pravidelně vybírány (objevil se jeden závažnější problém, který byl ale ve spolupráci s rodiči a okresní 

metodičkou prevence vyřešen), stejně jako internetová schránka důvěry, která je využívána v daleko menší míře 

než fyzicky zavěšená schránka důvěry.  

 

I v letošním školním roce se snažili učitelé žáky zaujmout širokou nabídkou zájmových kroužků. Na 1. stupni byli 

kroužky maximálně obsazeny, na 2. stupni využívali žáci 9. ročníků ve velké míře kroužky přípravy na přijímací 

zkoušky z českého jazyka a matematiky, oblíbený byl i dramatický kroužek. 

 

Jednou měsíčně se zástupci jednotlivých tříd scházeli s ředitelkou školy, zástupkyní ředitelky a metodikem pre-

vence na školním žákovském parlamentu. Zde měli možnost řešit nejrůznější problémy, které se týkají chodu 

školy, vztahů mezi žáky a učiteli a nejrůznější náměty, které by vedly k obohacení chodu školy a příznivého kli-

matu. V letošní školním roce se uskutečnilo velké množství jednodenních akcí, jako jsou exkurze, besedy, kon-

certy, lyžařský zájezd, zájezd do Vídně, atd., ale i vícedenních – adaptační pobyty, poznávací zájezd do Prahy, 

Toulky přírodou, studijně – poznávací pobyt v Anglii.  

 

V teplých dnech chodili žáci o velké přestávce na prostranství vedle školy a na školní hřiště, kde hráli basketbal, 

ping pong, mikádo nebo si jen povídali na lavičkách. 

 

V příštím školním roce si klademe za cíl pokračovat v široké nabídce kroužků pro žáky I. stupně, rozšířit  a  za-

traktivnit nabídku kroužků pro žáky II. stupně, pokračovat s  nabídkou preventivních programů PPP, Policie, čas-

tějším zařazováním témat do výuky Ov, Rv, přírodopisu, realizovat adaptační pobyty, školu v přírodě i lyžařský 

výcvikový kurz v co největším zastoupení žáků,  atd.  Pokračovat v navozování otevřených vztahů mezi žáky a 

učiteli, v prohlubování důvěry a rozvíjení příjemného klimatu školy. 

 

Hodnocení Minimálního preventivního programu 
 

1. Spolupráce s jinými organizacemi 

Naše škola spolupracuje v rámci preventivní činnosti s mnoha organizacemi – PPP, Policií ČR, Střediskem vol-

ného času Ivančice, školským a sociálním odborem, krizovým centrem Spondea, MP Education, KIC Ivančice, 

atd. V letošním školním roce se podařilo zajistit následující preventivní programy a besedy: 3. – 5. ročník: exkurze 

na oddělené Policie ČR v Ivančicích, beseda s Policií ČR na téma Kyberšikana 4. a 5. ročník, preventivní program 

pro školní kolektivy Šance 6. třídy, projektový den Chci žít bezpečně pro 1. až 9. ročník. V sedmých třídách 

proběhl program Klima třídy s následnou intervencí v 7. B. V odpoledních hodinách, v rámci svého volného času, 

se někteří žáci pod hlavičkou školy zúčastnili několikerých atletických závodů, které pořádal Atletický klub Ivan-

čice – Memoriál Jaromíra Růžičky, běh na 12 minut, Ivančická hodinovka. K preventivním akcím řadíme i pro-

jektový den Děti dětem, který se uskutečnil v rámci oslav Dne dětí. Žáci devátého ročníku připravují pro mladší 

spolužáky pestrý zábavný a soutěžní program. Součástí prevence jsou i adaptační pobyty, které absolvují žáci 4. -

9. třídy na začátku školního roku. Mimo jiné se žáci zúčastnili i velkého množství sportovních soutěží pořádaných 

ve spolupráci s AŠSK nebo akcí jako např. Ekoden s Kometou, vystoupení taneční skupiny Mighty Shake Za-

stávka, atd. 
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2. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: 

 
řešil ŠMP  Celkem 

ano ne věk: případů: 

návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin ano  15 1 

záškoláctví ano  13, 13, 15 3 

šikana  ne   

gambling  ne   

kriminalita  ne   

rasismus  ne   

jiné  ne   

3. Další vzdělávání ŠMP 

 

Další vzdělávací akce: 

Schůzka ŠMP 1. 10. 2015 

8. 6. 2016 

ZŠ Růžová Ivančice 

ZŠ Zastávka 

 

 

 

4. Metody hodnocení efektivity realizace MPP 

 

A. Konkrétní výsledky strategie MPP za tento školní rok: 

Podařilo se: 

1. uskutečnit adaptační pobyty v 5., 6. i 7. třídách v početném zastoupení žáků  jednotlivých tříd, žáci 8. ročníku 

měli adaptační pobyt v podobě dopoledního programu v areálu SVČ,  žáci 9. tříd absolvovali 3. denní pobyt v 

Praze 

2. zapojit žáky ve velkém počtu do akcí pořádaných školou 

3. rozšířit nabídku zájmových útvarů pro žáky na 1. stupni 

4. upevnit pozitivní vztahy mezi žáky a učiteli, které se odrážejí v příjemném klimatu školy 

Nepodařilo se: 

1. nabídnout žákům 2. stupně atraktivní volbu mimoškolní činnosti – nedostatek kroužků, nezájem z řad žáků – 

žáci  

    9. ročníku ale využívali ve velkém počtu kroužek doučování z českého jazyka a matematiky 

2. uskutečnit lyžařský výcvikový kurz, jako jednu z větších preventivních akcí – nedostatek přihlášených žáků. 

Podařilo se uskutečnit alespoň jednodenní lyžařský zájezd, který měl velký úspěch 

 

B. Co pro vás vyplývá z hodnocení MPP jako hlavní cíle pro tvorbu MPP pro další školní rok:  

1. uskutečnit pro 5., 6.,7., 8. a 9.  ročníky adaptační pobyt ( v jakékoli podobě),  realizovat je v co největší obsa-

zenosti žáků 

2. zapojit větší počet žáků do akcí, které jsou uskutečňovány i v době mimo vyučování 

3. uskutečnit lyžařský výcvikový kurz  

4. sebevzdělávání v oblasti rizikového chování žáků, ale i v oblasti vztahů mezi žáky a učiteli 
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Část VII. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

 
Příjmy roku 2015  

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK 11 740 091,00 Kč 

Dotace na provoz od zřizovatele 3 800 000,00 Kč 

Dotace ZŠ celkem 15 540 091,00Kč 

Příjmy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, sběr papíru,  

popl. kroužky, popl. ŠD, 

 

 

pronájmy automatů) 186 417,00 Kč 

Příjmy celkem 15 726 508,00 Kč 

 

 
Výdaje roku 2015  

Výdaje z dotací a prostředků od JMK 11 740 091,00 Kč 

Výdaje provozní a z dotací od zřizovatele 3 907 034,99 Kč 

Výdaje celkem 15 647 125,99 Kč 

  

Hospodářský výsledek celkem +79 382,01 Kč 
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Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

 

Již tři školní roky máme vytvořený ŠVP podle přílohy pro žáky s LMP, protože se v naší škole vzdělávají integro-

vaní žáci s diagnózou LMP. Ve školním roce 2015/2016 se tímto ŠVP vzdělávalo 7 žáků 2. stupně v 6., 7,. 8. i 9. 

ročníku. Tím se výrazně zvýšil i počet asistentek pedagoga, které pracovaly ve 3.tř., 6.A, B, 7. A, B, 8. A, B. a 9. 

A. ŠVP LMP umožňuje variabilnější organizaci a individualizaci výuky podle potřeb a možnosti žáků s mentálním 

postižením, umožňuje vnitřní diferenciaci výuky a vytváří širší nabídku výchovných předmětů pro rozvoj zájmů a 

individuálních předpokladů dětí. Pracovní klima celého ŠVP Otevřená škola je založené na motivaci, účelnosti a 

aktivizujících metodách výuky. Výuka se zaměřuje na všestranný vývoj osobnosti žáka, vyučování by mělo být 

názorné, pro žáky pochopitelné, vycházející ze zkušeností, které si děti přinášejí z běžného života. Za základní by 

měly být považovány ty vědomosti, které se dají prakticky využívat a jsou potřebné k dalšímu vzdělávání. Vyu-

čování má činnostní ráz, aktivně se ho účastní všechny děti. Tempo se přizpůsobuje schopnostem všech žáků ve 

třídě. Klade se do popředí význam otázek žáků. Je-li žák schopen k určitému jevu položit otázku, je to znamení, 

že o pozorovaném jevu přemýšlí. Měl by si také vědět rady s tím, kde může odpověď na zvídavé otázky vyhledat, 

ať už prostřednictvím různých encyklopedií nebo internetu. K tomuto účelu mají žáci ve škole možnost navštěvo-

vat i mimo vyučování žákovskou knihovnu, všechny počítače mají přístup k internetu.  Je dán prostor k dobrému 

rozvoji jak žáků nadaných, tak i průměrných i podprůměrných. 

 

Vzhledem k tomu, že se naše škola zapojila do projektu Výzva č. 56 - jazykové pobyty žáků a pedagogů, získali 

jsme finanční prostředky na jazykové pobyty v Anglii. V říjnu 2015 odcestovalo 30 žáků 7. – 9. tříd s třemi peda-

gogy na týdenní jazykový pobyt do Hastings, poté 3 pedagogové na desetidenní jazykový kurz pro učitele do 

Londýna. Cílem projektu bylo zvýšení jazykové úrovně jak žáků, tak i pedagogů. 

 

Ve druhém pololetí školního roku, od února 2016, se naše škola zapojila do projektu Potravinová a materiální 

pomoc – Bezplatné stravování ve školní jídelně, kde 7 žáků školy splnilo podmínky hmotné nouze a až do června 

2016 měli obědy ve školní jídelně zdarma. 

 

Během letních prázdnin jsme museli vybudovat dvě nové třídy, jedno oddělení školní družiny, protože se počet 

žáků v ŠD zvýšil na 90, a jednu šestou třídu, protože počet žáků v šestém ročníku přesáhl naplněnost dvou tříd. 

Ve školním roce 2016/2017 tak historicky poprvé otevřeme třídu C a to v šestém ročníku. Také se uskutečnilo 

malování vnitřních prostor budovy 2. stupně, výměna podlahových krytin v některých třídách a kabinetech a další 

dovybavování novým  nábytkem. Postupně také (vzhledem k finančním možnostem) rekonstruujeme elektroinsta-

laci ve třídách a obnovujeme sanitu na obou budovách školy, obě v havarijním stavu. V těchto opravách budeme 

pokračovat i v dalších letech.  

 

V tomto školním roce jsme reagovali na maximální bezpečnost žáků ve všech třech budovách školy a vybudovali 

jsme kamerový systém, který monitoruje vchody do budov, a pedagogové na svých ICT zařízeních ve škole mohou 

sledovat pohyb všech přítomných při vstupu do budovy.  

 

Hlavním investičním záměrem pro školní rok 2015/2016 byla výměna oken a dveří v přední budově 1. stupně na 

Komenského náměstí, kde je umístěna školní družina, která byla ukončena 15. října 2015. V srpnu 2016 pokračo-

vala rekonstrukce budovy ve dvorní části na Komenského náměstí, kde byla nutná oprava střechy, výměna okna 

a vstupních dveří, zateplení a fasáda. Pro příští rok plánujeme vnitřní části této budovy tak, aby se propojila budova 

školní družiny s budovou školy – školní výdejny. Stavebními úpravami by tak vznikl prostor pro rozšíření školní 

jídelny a vybudování nového sociálního zařízení. 

 

Finanční prostředky získáváme také z vlastních aktivit (sběr bylin a papíru, školní akce – jarmarky, akademie). 

Díky sponzorským darům jsme mohli letos nakoupit nové učební pomůcky především pro žáky s poruchami učení 

a zajistit dopravu žákům na různé vzdělávací akce. 

 

Tradičně pořádáme sportovní a zábavné dopoledne Den Vladimíra Menšíka, dramatickou a recitační soutěž Men-

šíkův úsměv, burzu SŠ Amos, Vánoční jarmark, maškarní karneval ve školní družině, školní akademii ke Dni 

matek, Děti dětem – oslava Dne dětí, atletické závody pro žáky 1. stupně a velice úzce spolupracujeme s MŠ na 

Chřestové ulici a Na Úvoze a se ZŠ Němčice a ZŠ Řeznovice. Předškoláčci od října  pravidelně každý měsíc 

navštěvují s rodiči budoucí první třídu a seznamují se s  novou paní učitelkou. Tímto krokem předcházíme zátě-

žovým situacím, které školáčci prožívají při přechodu ze školky do školy. Postupně se tak seznamují nejen s no-

vým prostředím, ale i s novým kolektivem dětí a paní učitelkou. 

 

Aktivně jsme se zapojovali do projektu Adopce na dálku® a ugandský chlapec Waigumba Abel dostával další šanci 

na vzdělání. Pravidelně nám za tuto možnost děkoval ve svých dopisech, které si můžete přečíst buď na nástěnkách 

ve škole nebo na webových stránkách naší školy. Vzhledem k tomu, že v prosinci 2016 dosáhne plnoletosti, tato 
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forma pomoci pro něj už nebude aktuální. Rozhodně však budou žáci naší školy opět hledat jiné způsoby, jak 

pomoci těm, kteří pomoc potřebují. 

 

 

Úkoly vyplývající z výroční zprávy: 

 

1. Pokračovat v práci na školním vzdělávacím  programu, který jsme nazvali „Otevřená škola“, upravovat jej a  

zavádět do vyučování efektivnější metody a formy výuky.     

2. Udržet stabilní učitelský kolektiv. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc nově příchozím kolegům. DVPP 

i nadále zaměříme  na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psychologických dovedností 

v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způsoby jednání s žáky 

ve věku povinné školní docházky.  

3. V rámci péče o tělesnou a duševní hygienu dětí využívat co nejvíce přírodu v okolí školy, zařazovat v co největší 

míře pobyt venku, relaxační aktivity, školy v přírodě, využít k tomu i náplň činnosti školní družiny. 

4. Moderní technikou a novým nábytkem stále obnovovat vybavení všech učeben, kabinetů a všech oddělení školní 

družiny. 

5. Společně se se zřizovatelem se zapojovat do projektů, které nám umožní vybudovat nové učebny v půdních 

prostorách budovy školní družiny, přírodovědný altán, dětská hřiště a polytechnické zázemí školy. 

6. Havarijní situaci na elektroinstalaci a sanační obměnu je nutné provádět postupně po méně finančně náročných 

etapách do roku 2020. 

7. Cíleně se zaměřit na skupinu rodičů dětí předškolního věku, protože spádové oblasti naší školy nejsou v rámci 

trvalého bydliště složeny z mladých rodin.   

8. Nabídku kroužků zatraktivnit, aby odpovídala zájmům většího počtu žáků a nabídla jim tak možnost trávit volný 

čas ve škole i po vyučování. 

9. Vhodně obnovit hrací zahradní prvky na školním dvoře u školní družiny. 

10. Zaměřit se, ve spolupráci se zřizovatelem, na vybudování dopravního hřiště za budovou 1. stupně, které by 

využívali žáci naší školy, školní družiny a trávily by zde volný čas i rodiče s dětmi v odpoledních hodinách. 

11. I nadále spolupracovat s PPP a SPC, aby bylo možno využít vysoké odbornosti našich vyučujících pro práci 

se žáky se specifickými poruchami  učení a chování. 

12. Soustavně rozvíjet dobrou spolupráci s rodiči vhodnou komunikací a prohlubovat vzájemné partnerství obou 

stran. 

13. Zaměřit se na začlenění asistentů pedagogů, kteří v následujícím školním roce budou ve škole pracovat. 

14. Soustavně usilovat o dosahování optimálních výchovně vzdělávacích výsledků, k tomu využívat efektivní 

formy práce a vyučovací metody, alternativní vzdělávací systémy a způsoby práce, pozitivní motivaci. 

15. K žákům přistupovat diferencovaně, respektovat jejich individualitu - prohloubit péči o talentované žáky, za-

jistit odbornou péči o žáky se specifickými poruchami učení a chování o žáky se zdravotním postižením. 

16. Účinnou prevencí a dobrou spoluprací s rodiči předcházet vzniku snížených stupňů z chování, kázeňských 

opatření nebo neomluvené absence.  

17. Aktualizovat, modernizovat a inovovat webové stránky školy, které jsou nedílnou součástí výchovně vzdělá-

vacího procesu žáků. 

18. Rozšiřovat využívání výpočetní techniky pro žáky i pedagogy, dbát na kvalitu materiálního vybavení ICT a 

schopnostmi učitelů začleňovat tyto prostředky efektivně do výuky. 

19. Udržovat dobré kontakty se sponzory, kteří pravidelně přispívají škole finanční nebo materiální pomocí. 

20. Dbát na bezpečnost žáků ve škole a rozšířit kamerový systém do kabinetů pedagogům 2. stupně. 

 

V Ivančicích 15. září 2016 

            

        Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy 


