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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 

2016/2017 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 8 5 159 19,87 

2. stupeň 9 4 177 19,66 

Celkem 17 9 336 19,76 

     Pozn.: stav žáků k 30. 6. 2017 

 

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:      32 
Průměrný počet žáků na učitele celkem za celou školu (učitelé v přepočtených úvazcích): 14,00 

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 169/2016 1.- 9. 

 

Školní družina, která je součástí základní školy  

ŠD počet oddělení ŠD počet dětí v ŠD počet vychovatelů ŠD 

celkem 3 87 fyz.    3     /        přepoč.       2,3 

      

Školní družina 
 

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo školní družinu 87 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.                                                  

 

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. V uplynulých 

letech si děti velmi oblíbily tzv. tematické týdny, proto jsme i letos zařadili do celoročního programu nová témata 

– Nebojsové, Vesmírná cesta, Po stopách sfingy, Cirkus bude…, Pohádkové dobrodružství letem světem, Já jsem 

muzikant, Hlavně bezpečně, Pohádkohraní, Doba ledová, Jedeméé, Legománie. V květnu jsme se opět zúčastnili 

Olympiády ŠD v Oslavanech a před koncem školního roku jsme zrealizovali tradiční „Barevný týden“.  
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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.  

Pozornost jsme zaměřili také k dětem se specifickými poruchami učení.      

 

Soutěže pořádané školní družinou 

 

Sportovní: 

 skok z místa, na pogu 

 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 

 Znáte pohádky? 

 

Výtvarné: 

 Pohádková postavička- koláž z dětských fotografií 

 Soutěž o nejhezčího draka / drakiáda / 

 O nejhezčí čarodějnici či čaroděje 

 Cirkusové šapitó 

 Planeta Země 

 O nejoriginálnější bakterii 

 Modelování sfingy 

 Dopravní značky 

 Lego postavičky z fotografií dětí 

 Hokejisté 

 

 

Netradiční soutěže:  

 O nejlepšího tanečníka a tanečnici karnevalu 

 O nejoriginálnější masku karnevalu 

 Člověče, nezlob se! 

 Barevný týden 

 Šifrování 

 Rekordyáda 

 Paralympiáda 

 Ocásky 

 O nejoriginálnějšího sněhuláka 

 Zimní soutěže – hod sněhovou koulí, přenášení ledu 
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 Karaoke 

 Talentmánie 

 Stezka odvahy 

 Hra na tradiční a netradiční hudební nástroje 

 Sázíme na zápasy našich hokejistů na MS v hokeji 
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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 30 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 30 100% 

 
2. Počet absolventů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu:   1    

 

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 nastoupili na školu:      2      

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2016/17 odešli ze školy:               2 

 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :        5

            

6. Věkové složení pedagogů: 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 7 

35-50 let 0 8 

nad 50 let 0 5 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 20 

Rodičovská dovolená 0 2 

 

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

 

2016/2017 

 

Název školení ( MŠMT) Datum Místo konání jméno 

Dějepisná konference Škola  

v muzeu 

21. 9. 2016 Brno R. Blažková 

50. pracovní seminář SAS 22. 9. 2016 Brno P. Procházka 

Keramická dílnička 

MŠMT – 48 772/2012-201-910 

6. 10. – 24. 11. 

2016 

Centrum tvořivosti 

Sibiřská 31 brno 

A. Krejčířová 

Jak efektivně komunikovat s médii 13. 10. 2016 ZŠ V. Menšíka Ivan-

čice 

L. Vokurková 

J. Štorková 

L. Moresová 

D. Kuczmanová 

J. Tesáčková 

P. Procházka 

L. Psotová 

Výtvarná dílna - Malovaný svět 

MŠMT – 36390/2015-1-953 

17. 10. 2016 SSŠ Brno,  

Hybešova 15 

A. Krejčířová 

Seminář – Šablony EU 17. 10. 2016 NIDV Křížová 22 

Brno 

P. Procházka 

Sloh všemi smysly I. 

MŠMT: 16616/2016-2-448 

21. 10. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

L. Moresová  

Beseda s M. Viewegem 3. 11. 2016 GJB Ivančice L. Vokurková 

L. Moresová 

Z. Schmidová 

Gramatické učivo ve 2. ročníku 

MŠMT: 7555/2015-1-369 

7. 11. 2016 ZŠ Brno 

 Laštůvkova 77 

Z. Muchová 

Umění řešit matematické problémy 

MŠMT: 158/2016-3-32 

8. 11. 2016 Descartes, v.o.s. M. Lenertová 
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Kamenomlýnská 2 

Brno 

Pomáháme školám k úspěchu  9. 11. 2016 ZŠ Horka nad Mora-

vicí 

L. Vokurková 

P. Procházka 

Jak efektivně komunikovat s médii 10. 11. 2016 ZŠ V. Menšíka Ivan-

čice 

R. Blažková 

E. Ruschková 

K. Vacková 

B. Šedrlová 

Dějiny Československa 1945 – 

1990 

MŠMT: 7481/2015-2-243 

16. 11. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

R. Blažková 

Nové výtvarné  techniky 

MŠMT: 28166/2015-770 

21 11. 2016 SSŠ Hybešova 15, 

Brno 

A. Krejčířová 

Workshop zaměřený na chemii  

a přírodní vědy 

 

24. 11. 2016 SPŠCH Brno, Vra-

novská 65 

P. Švehlík 

A. Homolková 

Využití pomůcek v hodinách mate-

matiky: aritmetika  

2. stupně ZŠ 

MŠMT: 158/2016-3-32 

1. 12. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

M. Lenertová 

Sloh všemi smysly II. 

MŠMT: 16616/2016-2-448 

2. 12. 2016 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

L. Moresová 

Aktuální stav školské legislativy 

MŠMT: 14011/2015-1-454 

7. 12. 2016 Čichnova, Brno L. Vokurková 

J. Štorková 

Netradiční pomůcky v hodinách 

matematiky a českého jazyka 

MŠMT: 11393/2014-1-306 

27. 2. 2017 Brno B. Šedrlová 

K. Vacková 

Současná anglicky psaná literatura 

MŠMT: 7481/2015-2-243 

6. 3. 2017 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

L. Psotová 

Tvoření ve školní družině 

 MŠMT 17775/2014-1-598 

27. 3. 2017 SSŠ Hybešova 15, 

Brno  
P. Řezáčová 

Aplikace nového značení dle před-

pisů ve výuce chemie 

MŠMT – 15488/2016-1-443 

13. 4. 2017 Kongresové centrum, 

BVV,  

Brno 

A. Homolková 

Čtenářská gramotnost  - Jak rozvíjet 

čtenářskou gramotnost v základním 

vzdělávání 

MŠMT: 25209/2016-1-801 

22. 4. 2017 

13. 5. 2017 

ZŠ a MŠ Němčice  L. Moresová 

I. Dvořáková 

A. Krejčířová 

Aktuální stav školské legislativy 

MŠMT: 14011/2015-1-454 

4. 5. 2017 Fakta s. r. o.  

Bílý dům, Brno 

L. Vokurková 

J. Štorková 

Specifika výchovy a vzdělávání  

u dětí a žáků s PAS 

MŠMT – 7260/2017-1-219 

14. 6. 2017 ZŠ Němčice A. Krejčířová 

I. Dvořáková 

P. Švehlík 

 

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. 32 

 

30 2 0 0 

2. 34 

 

33 1 0 0 
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3. 25 

 

16 9 0 0 

4. 38 

 

30 8 0 0 

5. 30 

 

21 9 0 0 

Celkem za I. stupeň 159 130 29 0 0 

6. 68 

 

29 39 0 0 

7. 33 

 

5 25 2 1 

8. 39 

 

8 27 2 2 

9. 37 

 

5 32 0 0 

Celkem za II. stupeň 177 

 

47 123 4 3 

Celkem za školu 336 177 152 4 3 

Pozn. Stav žáků k 31 .8. 2017 

 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 7 2, 08% 

3 2 0, 59% 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2016/2017       202 

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 2016/17 Gymnázia SOŠ SOU Konzervatoř 

4 leté  

studium 

6 leté  

studium 
8 leté studium    

Počty přijatých žáků 

 

2 1 4 14 24 0 

 

6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 37 

nižší ročník 3 

Celkem 40 

 

7. Rozhodnutí ředitelky 

Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání 

O přijetí k základnímu vzdělávání 26 0 

O odkladu povinné školní docházky  2 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přestupu žáka základní školy 50 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2017/18:     24 

 

 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2016/2017 neproběhla ve škole inspekce provedená Českou školní inspekcí. 
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Část V. 

Další údaje o škole 

Mimoškolní aktivity 

 

Nábor kroužků na I. a II. stupni 

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

Turnaj ve cvrnkání kuliček pro žáky 1. – 5. třídy 

Projektový den „Den jazyků“, I. a II. stupeň 

Dopravní výchova na dopravním hřišti v Oslavanech, 4. třída 

Soutěž Člověče, nezlob se!, žáci 1. stupně 

Anglické divadelní představení pro žáky 3. - 6. tříd  

Vida centrum Brno – vzdělávací program pro 4.třídy  

Nebojsové a Strašidelný týden – tématický týden ve ŠD 

Drakiáda  ŠD 

Čisté zoubky – program pro 1. a 3. třídy 

Burza středních škol  Amos 

Jablkový den, projektový den na 1. stupni 

Bobřík informatiky – kategorie kadet a Benjamín 

Den otevřených dveří, I. a II. stupeň 

Halloweenský karneval ve ŠD 

Po stopách sfingy, tematický týden v ŠD 

Veletrh středních škol 

Rekordiáda ve ŠD 

Já jsem muzikant - tematický týden v ŠD 

Vtipnější vyhrává, soutěž pro žáky 1. stupně 

Pernštejni – divadelní představení pro žáky 5. – 9. tříd 

Zlatá lyra – přehlídka vítězů pěveckésoutěže 

Anglické divadlo pro žáky 6.- 9. tříd 

Zpátky do Betléma, hudební pořad pro žáky 2. tříd 

Turnaj ve florbale, II. stupeň 

Finanční gramotnost, soutěž pro žáky 2. stupně 

Paralympiáda ve ŠD 

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 

Děvčátko Mmo – pohádka pro žáky 1. a 3. třídy 

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

Mikulášská nadílka – I. a II. stupeň 

Vánoční jarmark 

Bruslení na náměstí, 1. – 9. třídy 

Zimní olympiáda ve ŠD 

Brána do Indočíny – Vietnam, výukový program pro 5. – 9. třídy 

Lichožrouti, pohádka pro žáky 1. stupně  

Školní kolo olympiády v AJ 

Okresní kolo olympiády v AJ 

Jednodenní lyžařský zájezd do Nového Města na Moravě 

Školní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň 

Okrskové kolo v minipřehazované – 4. a 5. třída 

Masopustní karneval – školní družina 

Labutí jezero, baletní představení pro žáky 8. a 9. tříd 

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

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

Menšík hledá talent, soutěž na 1. stupni 

Legománie a Vesmírná cesta,  tématický týden ve ŠD 

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

Německé divadelní představení  pro žáky 8. a 9. tříd 

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

Okresní kolo matematické olympiády, 2. stupeň 

Okresní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň 
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Čistíme Česko, přírodovědná akce, 1. a 2. stupeň 

Velikonoce – beseda pro žáky 4. tříd 

Turnaj v piškvorkách O velikonočního zajíce – 1. stupeň 

Souboj čtenářů, soutěž pro žáky 6. A 

Chování žáků v období adolescence, beseda 6. – 9. tříd 

Krajské kolo matematické olympiády, 2. stupeň 

Halový fotbal pro II. stupeň 

Matematický klokan, 2. – 9. třídy 

Den Země, přírodovědné soutěžení 

MINIkopaná, turnaj pro žáky 8. – 9. tříd 

Cirkus bude, tematický týden ve ŠD 

Taneční vystoupení skupiny Mighty Shake, 1. – 9. třídy 

Abrakamuzika – Nebuď darebák, hudební vystoupení pro žáky 1. – 5. tříd 

Pálení čarodějnic ve školní družině 

Žákovská akademie ke Dni matek – I. a II.  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, 7. třídy 

Exkurze do planetária, 1. – 3. třída 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

 

Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 30 žáků 6. až 9. ročníku. Výcvik probíhal v lyžařském středisku 

Miroslav v Lázních Lipová v Jeseníkách. Děti byly ubytované v penzionu Pod sněhulákem, z kterého je na svah 

dopravoval zdarma skibus. Žáci byli rozděleni podle svých lyžařských dovedností do družstev. Jedno družstvo 

absolvovalo výuku na snowboardu, zbývající dvě na lyžích. K dispozici byla žákům dvousedačková lanovka a 

poma. Všichni žáci se naučili nebo zdokonalili v lyžování a nikdo neutrpěl žádný úraz. 

 

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 

 

Spaní ve škole patří již několikátý rok mezi velmi oblíbené projekty žáků. Letos se ke spánku mezi lavicemi 

ukládali žáci druhých a čtvrtých tříd. Než ale začalo to pravé noční dobrodružství, čekala na děti výprava podél 

řeky Jihlavy. Během cesty plnily zadané úkoly, ve kterých projevily nejen svoje znalosti z hodin prvouky, ale 

uplatnily i svoji rychlost, přesnost a někdy i odvahu. Odměnou za vydanou námahu potom pro ně bylo opékání 

špekáčků na Malovansku.  

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

uložily ke spánku. 

V pátek se druháčci zúčastnili výukového programu „Indiánskou stezkou“ a pro čtvrťáky byl připravený program 

„Dovádění s klauny“. Programy byly zaměřeny především na pohybové dovednosti všech žáčků.  
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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. 

Toulky zimní přírodou  (Rychta Krásenko, 28. 2. – 3. 3. 2017 a 7. 3. – 10. 3. 2017)   

 

Naše škola pořádá každoročně „Toulky zimní přírodou.“ Letos akce proběhla ve dvou termínech:  28. 2. – 3. 3. 

2017 (25 žáků 6. A a 6. C)  a 7. 3. – 10. 3. 2017 (19 žáků 6. B). 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 rozdělávání ohně v terénu. Seznámili se se způsoby, jakými se rostliny a živo-

čichové 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, teoretické znalosti ze školy si zde osvojili v praxi. 

Recyklohraní 

 

Škola i v letošním školním roce pokračovala v 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 

AMOS se stal již tradiční akci v mikroregionu Ivančicko. Žákům z okolních škol je umožněna bezplatná přeprava 

do Ivančic a vstup na celou akci. Letošní ročník se konal ve čtvrtek 20. října 2016 a nabídka prezentací středních 

škol, byla opět pestrá. Ve škole se prezentoval rekordní počet středních škol, celkem přijelo více než 50 vystupu-

jících. Letošní ročník burzy SŠ AMOS navštívilo 220 žáků 8. a 9. ročníků a ohlasy byly pouze pozitivní. 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 

informace o studiu, o přijímacím řízení a možnostech dalšího uplatnění. Zastoupeny byly školy s různým zaměře-

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

technika, strojírenství, zahradnictví i chemie. Každá škola měla předem určenou třídu i s technickými požadavky 

pro svou prezentaci. 

 

 

Webové stránky školy 

 

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

stránky navštívilo přes 629 000 návštěvníků. Denní průměrná návštěvnost je 306 unikátních 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 interaktivní fotogalerie. Díky tomu jsou informace pro rodiče a další 

návštěvníky webových stránek školy zajímavější a poutavější. Rovněž byla inovována virtuální prohlídka školy 

a video prezentace školy.  

 

Ve školním roce 2016-2017 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 

 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 2016-2017 (1.8.2016-15.6.2017) byla návštěvnost  82 340 uživatelů. Věříme, že web plní svou funkci 

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

 

Ve školním roce 2016/2017 pokračujeme ve využívání dotykových zařízení. Pedagogičtí pracovníci mají k dispo-

zici internetové připojení. Mohou tak plně využít potenciálu NB při zpracování pedagogické dokumentace, účasti 

na on-line workshopech a tutoriálech. Nasazení nových dotykových zařízení přispělo digitalizaci procesů v naší 

škole a postupně eliminaci vedení pedagogické dokumentace v listinné podobě. 

 

Ve škole je nastaven systém sdílení informací o moderních trendech ve výuce. Pedagogové si schůzkách předmě-

tových komisí a metodického sdružení 1. stupně vzájemně předávají informace z vlastních zkušeností z výuky a 

externích školení. Dotyková zařízení z projektu poskytují vhodnou platformu pro toto sdílení. 

 

Můžeme konstatovat, že se díky nákupu nového HW zvýšila průměrná gramotnost pedagogického sboru naší 

školy. Učitelé pracují efektivně s počítači na střední až pokročilé úrovni. Ve školním roce 2016-2017 vznikla nová 

možnost přístupu ke školnímu systému Moodle pomocí mobilní aplikace pro OS Android.  

 

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

Škola směřuje ke kompletní digitalizaci pedagogické dokumentace vč. plánování akcí školy pomocí sdílených 

kalendářů. 

 

2. Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí 

 

Naše škola navázala spolupráci s Pedagogickou fakultou UP Olomouc v projektu „Podpora společenství praxe 

jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí“, s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660. 

Záměrem projektu je primárně potřeba zlepšení provázanosti praxe a pregraduální přípravy budoucích učitelů s 

ohledem na rozvoj čtenářských, matematických a informačních gramotností a dále zlepšení výsledků žáků v 

klíčových (sociálních a občanských) kompetencích na ŽS. Benefitem pro budoucnost naší školy je mj. členství 

ve společenství pro sdílení inovativních metod práce, vzájemná setkávání, semináře a kulaté stoly nad tématy 

pedagogiky, psychologie a didaktiky.  

 

3. Potravinová a materiální pomoc 

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

podpoře mohlo 23 žáků naší školy ve školním roce 2016/2017 využívat bezplatných obědů ve školní jídelně.  

 

4. Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice 

Naše škola je zapojena do OP VVV projektem Rozvoj lidských zdrojů na ZŠ Vladimíra Menšíka Ivančice. Hlav-

ním cílem projektu osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakuriku-

lárních aktivit, personální podpora.  

Díky zapojení do projektu může škola nabízet doučování zdarma po dobu pěti následujících měsíců. Doučování 

budou provádět zaměstnanci naší školy v předem dohodnutém termínu. Smyslem celé aktivity je pomoci žákům 

dosáhnout lepších školních výsledků napříč všemi předměty. Doučování bude vždy probíhat v prostorách školy. 

Pedagogové zapojeni do projektu absolvují DVPP zaměřené na získání nových kompetencí v cizích jazycích, 

čtenářské gramotnosti, mentoringu a bude zřízena pozice školního speciálního pedagoga. Díky získané podpoře 

budou do výuky zařazeny prvky výukové metody CLIL. 

 

5. Spolupráce v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP 

Naše škola spolupracuje s MAS v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP. Pedagogové díky 

tomu mohou navštěvovat zajímavá školení, účastní se pravidelných jednání pracovních skupin a koordinují svou 

činnost s jinými školami v mikroregionu.  
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Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet skupin 

  

Počítačový kroužek  1 

Tvořivé činnosti 1 

Dramatický kroužek 2 

Kroužek vaření 1 

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka 2 

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky 2 

Celkem 9 

 

 
Účast školy v soutěžích, olympiádách 

 

1. stupeň 
 

 Soutěže 

 
B o bř ík in fo r ma t i ky  2 0 1 6  

V týdnu od 7. do 11. 11. 2016 probíhalo na naší škole národní kolo soutěže Bobřík informatiky. Na 1. stupni 

soutěží žáci 4. a 5. tříd v  kategorii Mini. Soutěžní test se dělí na 12 nebo 15 otázek. Za každou správnou odpo-

věď jsou přidělovány body. Otázky jsou děleny do kategorií lehká 9 bodů, střední 12 bodů a těžká 15 bodů. Za 

chybné odpovědi se odečítají 3, 4 nebo 5 bodů dle obtížnosti otázek. Tematicky je možné je rozdělit do oblastí: 

digitální gramotnost, informační technologie v každodenním životě, technické otázky, společenské souvislosti 

používání technologií algoritmizace a programování porozumění informacím a jejich reprezentacím, strukturám 

řešení problémů (hádanky, logika, matematické základy informatiky). Bobřík informatiky se těší na naší škole 

velké oblibě. Bobřík je uloven po překonání hranice 120 bodů u kategorie Mini.  

Výsledky kategorie Mini 

Třída Příjmeni Jméno Body 

5 Šipl Ondřej 156 

4. B Buršík David 152 

5 Žalud Adam 144 

5 Károly Matěj 140 

4 Řezáčová Sofie 139 

5 Kozák Aleš 136 

5 Cerminara Francesco 120 

 
 
Vt ipněj š í  v y hrá v á  

 

S úsměvem jde všechno líp. Není na světě téma, na které nelze vtipkovat. Je ale pěkné, že humor dovede zachrá-

nit mnoho situací. Všichni se nejraději bavíme na účet doktorů, policistů, blondýnek nebo zvířátek. Také soutě-

žící, kteří se sešli v úterý 29. 11., vyprávěli vtipy i na tato témata. Poslechnout si je přišly děti ze školní družiny. 

Paní učitelky v porotě se nejen pobavily, ale také ocenily odvahu těch nejmladších a pěkný mluvní projev star-

ších žáků. Pro velký počet přihlášených dětí se soutěžilo ve dvou kategoriích. 

 

1. kategorie – 1. a 2. třídy   2. kategorie – 3., 4., 5. třídy 
1. místo Tomášek Třísko    1. místo Anička Balášová 

2. místo Adélka Adamová    2. místo Veronika Olšová 

3. místo Barunka Mašová    3. místo Martin Bajer 
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Člo v ěče ,  nez lo b  se !  

Listopadové odpoledne jsme si zpestřili turnajem ve známé společenské hře – Člověče, nezlob se! Soutěžilo se 

pouze v jedné kategorii. Po připomenutí pravidel hry se všichni pustili do boje. Nejprve ve dvojicích a vítěz po-

stoupil přímo do finále.  

1. Pavel Dvořák 

2. David Buršík 

3. Tereza Veithová 

 

 

Rec i ta čn í  so utěž  

 

Vítězové třídních kol recitační soutěže se utkali 21. února 2017 ve třech kategoriích. V první kategorii přednášeli 

prvňáčci. Žáci druhých a třetí třídy se utkali ve druhé kategorii a poslední kategorie patřila čtvrťákům a žákům 

páté třídy. 

Zazněly především verše od Jiřího Žáčka, Jiřího Havla a Josefa V. Sládka. Starší děti sáhly po klasice od Karla J. 

Erbena. Nechyběla ani vlastní tvorba. Rachel Mecerodová recitovala básničku, kterou pro ni napsala její ma-

minka. 

 

Vítězové 1. kategorie:                Vítězové 2. kategorie  
1. místo Tomáš Třísko   1. místo Adam Dokoupil      

2. místo Filip Holubář   2. místo Simona Havlová 

3. místo Vanesa Halúzková  3. místo Tomáš Peterka 

Vítězové 3. kategorie  
1. místo Eliška Hovorková 

2. místo Ester Dohnalová 

3. místo Nela Rausová 

 Z každé kategorie postupuje první a druhé místo do okresního kola. 

 

M inipřeha zo v a ná  –  o krs ko v é  ko lo  

V pátek 24. února 2017 se ve sportovní hale v Ivančicích konalo okrskové kolo minipřehazované. Je to hra 

s upravenými pravidly minivolejbalu, kdy na zmenšeném hřišti hrají najednou čtyři týmy o třech hráčích. Soutěž 

je určena pro žáky 4. a 5. tříd. Naše škola měla v zastoupení dvě družstva dívek a dvě  družstva chlapců. Zúčast-

nila se i ZŠ TGM, ZŠ Němčice, ZŠ Ořechov, ZŠ Moravské Bránice, ZŠ Nové Bránice a ZŠ Bratčice. Celkem se 

do hry zapojilo 11 chlapeckých a 11 dívčích družstev. Hrálo se ve čtyřech skupinách systémem každý s každým, 

takže si děti minipřehazované dostatečně užily.  

Našim chlapcům se dařilo velmi dobře. Hoši obsadili 2. a 3. místo. Ti úspěšnější postoupili do okresního kola, 

které se koná v Pohořelicích. Pochvalu za reprezentaci školy si zaslouží Knotek Vojta, Žalud Adam, Cerminara 

Francesco, Dokoupil Denis, Rosa de Pauli Filip, Kozák Aleš a Homolka Martin. Děvčata utvořila také dvě druž-

stva. Tým A byl složený z žákyň Emy Kamencové, Viky Svobodové, Marti Svobodové  a Anety Rosa de Pauli.. 

V týmu B nastoupila Zahradníčková Kristýna, Tesáčková Adéla, Synková Nikola a Velebová Martina. Děvča-

tům z družstva A se dařilo lépe. Obsadila 2. místo, přehrála je jen děvčata z Ořechova. Postup jim unikl jen o 

vlásek. Druhé družstvo ukončilo turnaj na šestém místě. 

M enšík h le dá  ta lent  

 

Ve středu 1. března 2017 se na 1. stupni naší ZŠ uskutečnila soutěž v hledání talentů. Žáci přišli porotě ukázat, 

v čem vynikají. Po úvodním představení všech soutěžících, byli žáci rozděleni podle kategorií – zpěv, recitace, 

malování, tanec, hra na nástroj (flétna, housle), vaření a tvorba účesů. 

Všechny přítomné mile potěšily 3 kuchařky ze 3. třídy, které během hodiny připravily výborné muffiny a špa-

gety s omáčkou. Porota samozřejmě ochutnala a na zbytku dobrot si pochutnali i žáci v publiku. Dalším neob-

vyklým talentem překvapila Sárinka, která krásně učesala dvě kamarádky. Samozřejmě i v ostatních kategoriích 

se objevovaly talenty. 

Porota odměnila všechny talentované žáky diplomem a podle kategorií i malými věcnými cenami. Zvítězili ale 

všichni, kteří se soutěže zúčastnili, protože měli odvahu ukázat všem, co umí.  



 14 

M a tema t ic ký  klo ka n  

Dne 20. 3. 2017 proběhl na všech školách Jihomoravského kraje Matematický PdF UP a Katedrou algebry a geo-

metrie PřF UP v Olomouci. 

Letošní ročník byl na naší škole zadán žákům 2. – 9. ročníku. 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. A jak se našim žáčkům – „klokanům“ – dařilo? Kdo 

patřil mezi nejlepší řešitele na naší škole? 

Cv rček  

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Adéla Nováková 3. třída 78 

Tereza Veithová 3. třída 61 

Tereza Tesařová 3. třída 54 

 

Klo ká ne k  

Jméno a příjmení Třída Počet bodů 

Adam Žalud 5. třída 118 

Vojta Knotek 5. třída 112 

Gábina Havlová 4. A 94 

 

 

Piš kv o r ko v ý  turna j  o  v e l iko no čn ího  za j í ce  

 

Před Velikonocemi se na naší škole již tradičně pořádá turnaj v piškvorkách. Známá strategická hra, ke které 

stačí pouze čtverečkovaný papír, tužka, dva hráči a herní nadšení se trénovala o přestávkách.  

Turnaj byl rozdělen do 3 kategorií – 1. třídy, 2. a 3. třídy, 4. a 5. třídy. Školnímu kolu, které letos připadlo na pá-

tek 7. dubna 2017, předcházela kola třídní. Z těch postoupili vždy 3 nejlepší hráči. 

A komu přálo štěstí nejvíce? 

Vítězové jednotlivých kategorií: 

I. kategorie:    II. kategorie:  

1.  Matyáš Trumha  1. Simonka Havlová 

2.  Sam Tomek   2. Adélka Markusová 

3.  Charlotka Hrazdírová  3. Adámek Dokoupil 

 

III. kategorie:  

1. místo – Filip Rosa de Pauli 

2. – 4. místo: Gabriela Havlová, Aneta Rosa de Pauli, Aneta Křivánková 

 

 

Okr s ko v é  ko lo  v y b í j en é  pr o  4 .  a  5 .  t ř ídu  

 

V pátek 7. dubna 2017 se konal ve sportovní hale v Ivančicích turnaj ve vybíjené. Z naší školy se zúčastnila 2 

družstva – chlapecké a dívčí. Hrálo se na čas 2x7minut, poté se spočítali vybití hráči. 

Chlapci měli velkou konkurenci dalších 6 týmů, bohužel se jim nepodařilo ani jednou zvítězit, možná to bylo 

zapříčiněno velmi přísným panem rozhodčím Soldánem. 

Skončili na 5. - 7. místě. I tak jim patří pochvala, že to nevzdali a bojovali s nepřízní osudu až do konce. 

Reprezentovali nás: Francesco Cerminara, Denis Dokoupil, Vojta Knotek, Štěpán Korvas (4. B), Filip Rosa de 

Pauli, Aleš Kozák, Jan Pipal, Štěpán Maša, Matyáš Surovčík, Matěj Károly, Daniel Sternat, Adam Žalud. 

Děvčata měla méně soupeřek, vyhrála díky srdnatému boji a výborné spolupráci všechna utkání se ZŠ Němčice, 

Zbýšov i Neslovice, a proto se mezi 4 dívčími družstvy umístila na výborném 1. místě. 

Naší školu reprezentovaly ze 4. tříd: Emča Kamencová, Esterka Dohnalová, Anetka Klímová, Eliška Hovorková, 
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Kristýnka Zahradníčková, Adélka Tesáčková a Verča Treuová, 

z 5. třídy: Adélka Brustmannová, Anetka Rosa de Pauli, Marťa Velebová, Nikča Synková a Kája Vyskočilová. 

Děvčata postoupila do okresního kola, které se konalo v Pohořelicích. Tady obsadila 2. místo. 

 

At le t i cké  zá v o dy  na  1 .  s tup ni  
 

Středeční dopoledne 14. června 2017 jsme si zpříjemnili atletickými závody na fotbalovém stadionu. Prostřed-

nictvím 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. 

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

Za 1. třídy to byli Honzík Baláš, Vašík Vildomec, Patrik Pokorný. Ve 2. třídě se nejvíce dařilo Adámkovi Do-

koupilovi, Tomáši Křivánkovi a Klárce Knotkové. Medaile za 3. třídu posbírali Dominika Bučková, Kája Pro-

cházková a Andreas Sanframondi. Z řad čtvrťáků se k vítězství probojovali Ema Kamencová, Anetka Klímová a 

David Buršík. Nejšikovnějšími páťáky byli Adélka Brustmannová, Francesco Cerminara a Vojta Knotek. 

 

Sběrové aktivity 

 
Sběr šípků 

 

1. A - celkem 13,85 kg  

Nejlepším sběračem se stal Tomášek Třísko, nasbíral 8,10 kg. 

1. B – celkem 16 kg 

Nejlepším sběračem se stala Kristýnka Procházková, nasbírala 14 kg. 

2. A – celkem 30 kg 

Nejlepším sběračem se stal Pavlík Dvořák, nasbíral 11,20 kg. 

2. B – celkem 22,10 kg 

Nejlepším sběračem se stal Tomášek Peterka, nasbíral 8,80 kg. 

3. tř. – celkem 37,20 kg 

Nejlepším sběračem se stal  Adam Padrta, nasbíral 28 kg. 

4. A – celkem 11,20 kg 

Nejlepšími sběrači se stali Pavlík Doupovec a Dominik Šimek, nasbírali shodně 3 kg. 

4. B – celkem 14,30 kg 

Nejlepším sběračem se stala Martina Svobodová, nasbírala 5,35 kg. 

5. tř. – celkem 7,30 kg 

Nejlepším sběračem se stal Tomáš Konečný, nasbíral 2,60 kg. 

 

Celkem žáci 1. stupně nasbírali 152, 30 kg šípků. 

 

 

 

Sběr pomerančové kůry 

 

1. A - celkem 4 kg 
Nejlepší sběračkou se stala Zuzanka Horská, nasbírala 1,24 kg. 

1. B - celkem 0 kg 

2. A - celkem 10,48 kg 
Nejlepším sběračem se stal Honzík Hladík, nasbíral 4,11 kg. 

2. B - celkem 3,54 kg 

Nejlepším sběračem se stal Sebík Kania, nasbíral 1,30 kg. 

3. tř. - celkem 10,96 kg 

Nejlepším sběračem se stal Lukáš Jarolím, nasbíral 10,20 kg. 

4. A - celkem 13,98 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Kristýna Zahradníčková, nasbírala 7,1 kg.  

4. B - celkem 10,91 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Nela Rausová, nasbírala 9,15 kg.  

5. tř. - celkem 12,20 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Adéla Brustmannová, nasbírala 3,16 kg.  

 

Celkem žáci na 1. stupni nasbírali 66,07 kg pomerančové kůry. 
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Sběr bylin 

 

Celkem se na I. stupni nasbíralo 23, 6 dkg hluchavky, 1,73 kg bezu, 2,49 kg kopřiv 

 a 77 dkg jahodčího.  

 

1. místo  - Coufalová Terezka ze 3. třídy 

2. místo – Slámová Emmička ze 2. B 

3. místo – Mareček Tesáček  ze 2. A a Adélka Tesáčková ze 4. B 

 

Sběr papíru 

 

1. A - celkem 103 kg  
Nejlepším sběračem se stal Patrik Pokorný, nasbíral 63 kg. 

1. B – celkem 60 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Bára Tesařová, nasbírala 60 kg. 

2. A – celkem 287 kg 

Nejlepším sběračem se stal Mareček Tesáček, nasbíral 210 kg. 

2. B – celkem 432, 5 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Zuzka Šachrová, nasbírala 198 kg. 

3. tř. – celkem 640 kg 

Nejlepším sběračem se stal Lukáš Jarolím, nasbírala 360 kg. 

4. A – celkem 704 kg 

Nejlepším sběračem se stal Pavlík Doupovec, nasbíral 473 kg. 

4. B – celkem 472,5 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Adélka Tesáčková, nasbírala 210 kg. 

5. tř. – celkem 665 kg 

Nejlepší sběračkou se stala Adélka Brustmannová, nasbírala 380 kg. 

 

Celkem žáci 1. stupně přinesli 3 364 kg papíru. 
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2. stupeň 
 

● Český jazyk a umění  
 

1. Akce ve školním roce 2016/2017: 

 

český jazyk 

 Návštěva Městské knihovny v Ivančicích 

 Vánoční jarmark 

 Olympiáda 

 Recitační soutěž na 1. i na 2. stupni 

 Známé slovo poezie v Zastávce u Brna 

 Brněnské pověsti 

 Souboj čtenářů 

 Komiksový workshop 

 Šťastně až do nevěry 

 Čert a Káča 

 

hudební výchova  

 Lyra – přehlídka vítězů 

 Black and white (Labutí jezero) 

 Pěvecká a taneční soutěž 

 

 

výtvarná výchova 

 Vila Tugendhat 

 

2. Soutěže: 

a) Olympiáda v českém jazyce  
 

Olympiáda v českém jazyce proběhla v 8. a v 9. ročníku v listopadu. 

 

Zúčastnilo se jí 17 žákyň a 10 chlapců. V pěti úkolech jazykové části mohli účastníci získat nanejvýš 22 bodů, ve 

slohovém úkolu maximálně 10 bodů. Celkem tedy 32 bodů.  

 

Výsledky jsou následující:  

1. místo Patrik Štork, Jan Žalud 17 bodů  

2. místo Sebastián Hypr 16 bodů 

3. místo Veronika Froncová, Leona Fraňková, Julie Rajsiglová 15 bodů 

4. místo Lucie Chudějová 14,5 bodů 

5. místo Hana Loucká, Erik Haičman, Pokorný Vítek 14 bodů 

6. místo Eliška Chaloupková 13,5 bodů 

7. místo Karolína Šicová, Adéla Procházková, Schwarz Samuel 13 bodů 

8. místo Petra Coufalová, Barbora Pevná, Lucie Krejčíková, Josef Kulaš, Jiří Schlosser 12 bodů  

9. místo Dominika Hrazdírová 11 bodů 

10. místo Adéla Fraňková 10 bodů 

11. místo Nikola Bukačová, Nikol Karausová, Natálie Hovorková 9 bodů 

12. místo Tadeáš Brázda, Adéla Klapalová 7 bodů 

13. místo Lukáš Bartoník, Daniela Jelínková 2 body 

Do okresního kola nepostoupil nikdo.  

b) Recitační soutěž na 2. stupni 

Školního kola postupové soutěže  recitátorů se zúčastnilo se 20 žákyň a žáků. 

Výsledky: 



 18 

Kategorie mladších: 1. Ondřej Adam 6. B 

  2. Václav Růžička 7. A 

  3. Natálie Ivančová 6. C 

   

      

Kategorie starších: 1. Barbora Pevná 9. A 

  2. Lucie Chudějová 8. A 

  3. Samuel Schwarz 8. A 

Cenu poroty získal Ondřej Adam a cenu diváků získal Tadeáš Machala. 

V okresním kole neuspěl nikdo z postupujících.  

c) Známé slovo poezie  

 

V Zastávce u Brna proběhla dne 1. března nepostupová recitační soutěž. V I. kategorii se na 2. místě umístil 

Ondřej Adam z 6. B, cenu poroty za výběr textu získal Samuel Schwarz z 8. A. 

 

d) Souboj čtenářů 

 

Celá třída 6. A zapojila do celostátní soutěže nazvané Souboj čtenářů. Žáci obdrželi dva měsíce předem knížky, 

které měli co nejpečlivěji přečíst a zapisovat si poznámky. Vše vyvrcholilo 10. dubna, kdy během 30 minut mu-

seli žáci odpovídat na zadané otázky, odpovědi mohli čerpat i ve svých denících. 

 
3. Akce 

Vánoční jarmark 
Že je adventní čas časem svátečním, časem klidu a těšení se, se přesvědčili všichni ti, kteří 15. a 16. prosince na-

vštívili tradiční Vánoční jarmark. Místo, které po oba dva dny bylo srovnatelné s místem pohádkovým, kde 

vládla ta pravá vánoční atmosféra. Vůně perníčků, dětského punče a vánočního cukroví se linula ze slavnostně 

nazdobených stolů, jež se pyšnily kouzelnými vánočními výrobky. V předvánočním čase jsme chtěli na chvilku 

zapomenout na starosti všedního dne, shon, úklid, pečení cukroví a připomenout si, že Vánoce jsou o radosti, 

klidu, pohodě a úsměvu. Vánoční jarmark, který každoročně v tomto adventním čase pořádáme, se nesl ve stej-

ném duchu. Všichni návštěvníci si odnesli kousek od každého.  

Black and white (Labutí jezero) 
14. únor byl školní den jako každý jiný, pro někoho měl punc Valentýna, svátku všech milovaných a zamilova-

ných, pro nás měl navíc punc svátečnosti, neboť jsme jeli do divadla. Slavnostně vyšňořeni, dívky šatičky a stře-

víčky, kluci košile a obleky, jsme se vypravili do Brna. Čekalo nás baletní představení na motivy baletu Labutí 

jezero od P. I. Čajkovského. Příběhy vyprávěné tancem mohou být pro pochopení složitější, ale my jsme byli 

připraveni vše vnímat a snažili se pochopit krásu a ladnost každého kroku tanečníků i tanečnic. Bylo to moderní, 

zářivé, nádherné, smutné i okouzlující. Když jsme se pak dozvěděli o příběhu, který autor do tohoto baletu vlo-

žil, pochopili jsme vše na scéně a ještě více ocenili umělecké výkony všech zúčastněných. 

Brněnské pověsti 

Ve středu 20. února navštívili někteří žáci šestých ročníků divadelní představení v Redutě o brněnských pověs-

tech. Za deštivého odpoledne se v jednom přívětivém brněnském hostinci setkali tři pocestní, kteří si pro ukrá-

cení svého čekání na lepší počasí vyprávěli o záhadách města Brna a jeho dějin.  

Komiksový workshop 

V úterý 23. května se žáci 6. ročníků v hodině literatury účastnili workshopu, který byl zaměřen na tvorbu ko-

miksů. Daniel Vydra, který pracovní blok vedl, seznámil děti s komiksem, jeho historií a principy a konkrétním 

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

tory, ale také režiséry a herce 

Vila Tugendhat 

V pondělí 22. května jsme se vypravili na dlouho plánovaný výlet do Vily Tugendhat. Mimo architektonické ře-

šení stavby jsme se seznámili také s příběhem rodiny Tugendhatů. Paní průvodkyně nám vysvětlila historické 
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souvislosti doby a příběh rodiny Tugendhatů byl názorným příkladem dopadu dějinných konfliktů na lidské 

osudy. Veškeré informace z prohlídky této krásné vily tak obohatily nabyté vědomosti z dějepisu. 

Čert a Káča 

Ve čtvrtek 15. června se žáci vydali do Brna na divadelní představení Čert a Káča. Většina zúčastněných navští-

vila operu poprvé. Mnozí seděli se zatajeným dechem a hleděli upřeně na hlediště. Z našich míst byl krásný vý-

hled i na celý orchestr.  Tuto operu napsal libretista Adolf Wenig na motivy lidové pohádky Boženy Němcové a 

překrásnou hudbu složil Antonín Dvořák. Příběh je o chytrém ovčáku Jirkovi, drzém vesnickém děvčeti Káče a 

oklamaném čertu Marbuelovi. 

 

 

● Člověk a příroda 
 

1. Akce ve školním roce 2016/2017 

 

a)  Sport    

 Okrskové kolo v minifotbalu  

 SLZŠ o Pohár ministryně školství 2016/17 – florbal   

 Okrskové kolo ve florbalu mladších žáků   

 SLZŠ o Pohár ministra školství 2016/17 – florbal  

 SLZŠ o Pohár ministryně školství 2016 – házená  

 Krajské kolo házené o Pohár ministryně školství  

 LVK Lázně Lipová      

 Lyžařský zájezd do Nového Města na Moravě   

 Minipřehazovaná – okrskové kolo    

 Halový fotbal 2017 – okrskové kolo – starší hoši  

 Halový fotbal 2017 – okresní a krajské kolo – starší hoši  

 Dopravní soutěž mladých cyklistů    

 Dopravní soutěž – okresní kolo 2017    

 Novinářský kalamář – krajské kolo házené   

  

 

 

 b)  Fyzika,  chemie, přírodopis,  zeměpis   
 Den přírodních věd v ZOO Brno   

 Přírodovědný klokan -     

 Exkurze do Technického muzea v Brně  

 Exkurze do Planetária a Anthroposu  

 Exkurze do MZM – Fauna Moravy  

 Vietnam – brána do Indočíny   

 Technický kroužek    

 Toulky zimní přírodou    

 Ukliďme Česko     

 Soutěž „Ptačí den pro školy ZOO Brno“ 

 Den Země – projektový den   

 Soutěž „Mladý zahrádkář“   

 EKOden s Kometou    

  

2. Exkurze 

Exkurze do Technického muzea v Brně 

 

Ve čtvrtek 20. 10. vyrazili žáci 7. ročníků  do Brna na exkurzi do Technického muzea. V první části dopo-

ledne se nejprve vydali na cestu "Uličkou řemesel". Díky podrobnému, zasvěcenému povídání paní  

průvodkyně  se přenesli do období 1. republiky. Dozvěděli se něco o tehdejším životě v Brně a prozkoumali 

mnoho krámků a provozoven, počínaje koloniálem, konče, jak jinak, hospodou. V druhé části návštěvy se 

přesunuli do technické herny. Mohli si zde vyzkoušet v praxi některé jevy a zákonitosti, o kterých se učí 

v hodinách fyziky. 
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Exkurze do Moravského zemského muzea v Brně – FAUNA MORAVY 

 

Ve středu 14. prosince zavítali žáci 6. ročníků do MZM na výstavu Fauna Moravy. Expozicí vstoupili do 

kouzelné říše zvířat, zejména obratlovců žijících na území Moravy. Díky poutavému vyprávění průvodce 

mohli proniknout do světa ptáků, hadů, jelenů, srnčí zvěře, lišek, divokých prasat,… Všechny druhy zvířat 

pozorovali v jejich přirozeném prostředí. Obdivovali uměle vytvořené modely skal, vodních ploch, nor, 

lesa i pole, které se snažily navodit dojem skutečnosti. Příjemným oživením celé expozice se stala tři  

obrovská sladkovodní akvária s druhy ryb, které obývají naše toky a vodní nádrže. 

 

Exkurze do Planetária a Anthroposu 

 

20. října 2016  se vydali žáci 6. ročníků na velmi dalekou dobrodružnou cestu – cestu do pravěku i do vzdá-

leného vesmíru. V brněnském pavilonu Anthropos navštívili naše pradávné kolegy z rodu homo, zastavili 

se u jejich útulně vybavených jeskyní, setkali se tváří v tvář s obrovským srstnatým mamutem, s hladovým 

vlkem a s nadšením pozorovali život v době ledové. Touto návštěvou žáci poznali největší a nejbohatší mu-

zeum střední Evropy, které se zaměřuje na nejstarší dějiny lidského rodu.. V brněnském planetáriu prožili 

neuvěřitelný příběh naší Sluneční soustavy. Na vlastní oči spatřili tisíce hvězd, krásná souhvězdí, planety, 

krátery na Měsíci, Saturnův prstenec, Jupiterovy bouře, mlhoviny i obrovské žhavé Slunce.  

3.   Soutěže: 

Den přírodních věd v ZOO Brno 

 

Ve středu 5. října vyrazilo 9 nadšenců o přírodní vědy do ZOO Brno, která ve spolupráci se SPŠCH Brno 

připravila již 4. ročník soutěže s názvem „Den přírodních věd v ZOO Brno“. Naši školu reprezentovala  

3 družstva. Na soutěžící čekalo celkem 6 stanovišť-  geologie, botanika, jednobuněční, bezobratlí, chemie a 

obratlovci. 

Přírodovědný klokan 

 

Ve středu 12. října si žáci 8. a 9. ročníku zasoutěžili v celostátní soutěži Přírodovědný klokan. Pořadatelem 

této soutěže je Univerzita Palackého v Olomouci. Na žáky čekalo 24 testových otázek rozdělených podle 

náročnosti do 3 skupin po 3, 4 a 5 bodech. V jednotlivých úkolech si žáci ověřili svoje znalosti, dovednosti 

a uvažování z matematiky, fyziky, přírodopisu, chemie a fyziky. Nejúspěšnějšími řešiteli naší školy byli:  

1. místo - Tadeáš Brázda (8. B) – 70 bodů, 2. místo -  Kristýna Kadlecová (9. A) – 60 bodů a 3. místo -  Sa-

muel Schwarz (8. A) – 55 bodů 

Ptačí den pro školy v ZOO Brno 

 

V pátek 31. března vyrazilo čtyřčlenné družstvo ve složení Terezie Sladká (6. B), Václav Růžička (7. A), 

Vítek Pokorný (8. B) a Lukáš Drápal (9. B) do ZOO Brno na soutěž „Ptačí den pro školy.“ Hned po pří-

chodu do zoologické zahrady byly ve správní budově všechny týmy seznámeny s průběhem soutěže.  

Soutěžní otázky byly velmi různorodé. Naše družstvo, z celkového počtu 20 týmů (v konkurenci gymnázií 

a základních škol), obsadilo krásné 3. místo. 

Mladý zahrádkář 

 

V pátek 19. května se na naší škole konal už 6. ročník soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá Český za-

hrádkářský svaz. Zúčastnila se naše škola, ZŠ Němčice, ZŠ Ochoz a ZŠ TGM  Ivančice.  Soutěžící byli roz-

děleni do dvou kategorií – mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). Vítězem se stal Václav Růžička 

(7. A) a krásné 2. místo obsadila Adéla Kroutilová (6. B) 
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Ekoden s Kometou 
 

Dne 9. 6. se naše škola zúčastnila již 5. ročníku Ekodne s Kometou, který se tentokrát konal v obci Deblín. 

Cílem celého projektu je ukázat především důležitost ochrany životního prostředí, péče o čistotu krajiny a 

v neposlední řadě také třídění odpadů. Děti společně s odborným ekologickým dozorem a za doprovodu 

hráčů „A“ týmu HC Kometa Brno sbíraly a třídily odpad kolem obce a hravou formou se dozvídaly, proč je 

třídění opadů pro naši společnost tak významné. Odměnou za dobře vykonanou práci bylo nejenom občer-

stvení, drobné upomínkové předměty, ale i podpisy všech hráčů Komety, malování na obličej, skákací hrad 

a další doprovodné aktivity. V rámci celého Ekodne si děti mohly prohlédnout vybavení vozů všech složek 

integrovaného záchranného systému. Celkem žáci nasbírali a přinesli do cílového místa 105 kg odpadků – 

umístili se na 3. místě a získali deset hokejových stolních her a zdarma vstup do VIDA centra v Brně.  

4.    Projekty: 

  

      Den Země 

 

      Ve středu 12. dubna jsme na naší škole oslavili Den Země. Tentokrát se vše odehrávalo kolem vody, která  

      byla hlavním tématem. Děti strávily první dvě hodiny ve třídě, kde sledovaly zajímavé spoty o odpadní vodě,  

      dešťových kapkách, dozvěděly se, jak se voda dostane až do kohoutku v naší domácnosti. Na řadu přišly  

      i písničky, ve kterých je nějaká zmínka o vodě. V průběhu dopoledne vytvářely děti plakátky, které měly  

      ostatní upozornit na nezbytnost šetření s vodou.  Po svačině se děti rozdělily do skupin a vyrazily do terénu,      

      procházely trať a na jednotlivých stanovištích plnily nejrůznější úkoly. Ve skupinách řešily problematiku  

      vody z pohledu fyziky, přírodopisu, českého jazyka i výtvarné výchovy.  

5.  Další  akce: 

 

     Vietnam – brána do Indočíny 
 

     Prostřednictvím výukového programu jsme navštívili hlavní město Hanoi i Ho Či Minovo město neboli  

     Saigon. Prostřednictvím kamery jsme viděli ruch jejich uliček, tržiště, nabízená jídla, ale i památky  

     připomínající francouzské koloniální období. To a mnohé jiné líčili cestovatelé střídavě „naživo“, poté  

     prostřednictvím svého filmu a nakonec v debatě s žáky. 

     Ukliďme Česko 

     Ukliďme svět, ukliďme Česko je dobrovolnická úklidová akce, která probíhá na území celé České republiky.  

    Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Největší podíl na celé akci mají  

    dobrovolníci. Jen díky nim je totiž možné akci úspěšně uskutečnit v takovém rozsahu. Do úklidových akcí se  

    zapojila také naše škola -  v úterý 28. března vyrazili čtvrťáci na Rénu, kde shrabovali popadané listí a  

    odnášeli suché větve na velké hromady. V pátek 31. března se k nim přidali žáci pátých a šestých tříd, kdy  

    rozděleni do skupin, postupně prošli celé okolí Rény, rozhledny i divadla a posbírali asi 25 pytlů s odpadem, 

    který do přírody jistě nepatří.  

     Technický kroužek 

 

     Dne 13. 2. 2017 odstartoval svou činnost kroužek polytechnické výchovy. První setkání bylo určeno menším  

     dětem a neslo podtitul „Vyrob si hračku“. Rozvoj dovednosti při práci s technickým materiálem je nesmírně  

     důležitý. 
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● 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. 

        

Dějepisná olympiáda  uskutečněna s postupem do okresního kola. 

V letošním školním roce  2016/2017 se konal již 46. ročník dějepisné olympiády.  

Téma: „MARIE TEREZIE – ŽENA, MATKA, PANOVNICE, ANEB HABSBURKOVÉ 18. STOL.“   

Tradiční soutěž má několik úrovní – od školního kola po celorepublikové. Je určena žákům 8. a 9. ročníků a je 

jednotná pro celé území České republiky. Naše škola se této celorepublikové soutěže účastní pravidelně. Také 

letos se 23. listopadu 2016 ve 14. 00 v učebně dějepisu školní kolo D olympiády.  

 

Sebastian Hypr   8. A             1. místo  46b. 

Samuel Schwarz  8. A          2. místo 45,5 b. 

Vít Pokorný           8. B             2. místo  45,5 b. 

 

Školní kolo se konalo 23. listopadu 2016. V okresním kole 17. ledna 2017 reprezentoval školu Sebastian Hypr, 

umístnil se na 18. místě s 64 body.  

 

Projekt Marie Terezie a Habsburkové v 8. ročníku 

V květnu 2017 připravili žáci 8. ročníku projekt Marie Terezie, kterým si připomněli významné výročí narození 

panovnice, která zavedla mnoho reforem. Žáci se zaměřili na všechny reformy – nejbližší jim bylo zavedení školní 

docházky. Projekty byly prezentovány ve výuce a vystaveny pro informace i ostatních žáků v dějepisné učebně.  

Historická exkurze do Vily Tugendhat 

V pondělí 22. května se žáci 9. r. vypravili na dlouho plánovaný výlet do Vily Tugendhat.  

Mimo architektonické řešení stavby se žáci seznámili také s příběhem rodiny Tugendhatů. Paní průvodkyně vy-

světlila historické souvislosti doby a příběh rodiny Tugendhatů byl názorným příkladem dopadu dějinných kon-

fliktů na lidské osudy. Veškeré informace z prohlídky této krásné vily tak obohatily nabyté vědomosti z dějepisu. 

 

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   

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

 Historická exkurze vila Tugendhat – celodenní poznávací zájezd pro zájemce 9. tříd 
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●  Matematika a informatika 

 

Bobřík informatiky 2016 

Ve dnech 7. - 11. 11. 2016 proběhla na naší škole tradiční soutěž pro žáky 4.-9. ročníku Bobřík informatiky. 

Soutěže se zúčastnilo 153 žaků. Bobřík informatiky si klade za cíl popularizovat informatiku a směrovat mladé 

lidi směrem k výpočetní technice. Bobříka organizuje v Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity. Ušpěšným 

řešitelem je ten, kdo získá mín 150, resp. 120 bodů v kategorii Mini. 

 

Výsledky soutěže  

Kategorie Mini  

Třída  Příjmení  Jméno   Body  

5  Šipl   Ondřej   156  

4. B  Buršík   David   152  

5  Žalud   Adam   144  

5  Károly   Matěj   140  

4  Řezáčová  Sofie   139  

5  Kozák   Aleš   136  

5  Cerminara  Francesco  120  

 

Kategorie Benjamin  

Třída  Příjmení  Jméno   Body  

6. B  Loucká   Tereza   159  

6. B  Sladká   Terezie   152  

 

Kategorie Kadet  

Třída  Příjmení  Jméno   Body  

9. B  Žalud   Jan   212  

9. A  Loucká   Hana   208  

9. A  Pevná   Barbora   193  

9. A  Procházková  Adéla   164  

8. B  Hovorková  Natálie   160 

 

Finanční gramotnost 

 

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

kola se účastnilo 52 žáků. Nejlepších výsledků dosáhli Jan Žalud, Adéla Procházková, Barbora Pevná. 

Pythagoriáda  

 

Ve 2. Pololetí školního roku 2016/2017 na naší škole konal 40. ročník matematického klání s názvem Pythagori-

áda. Pythagoriáda je matematická soutěž pro žáky pátých až osmých tříd základních škol a odpovídajících roč-

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

uvažování.  

Nejlepších výsledků dosáhli 

Žalud Adam  5. třída  

Lukášek Adam  6. B 

 

Matematický klokan 2017 
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Dne 20. 3. 2017 proběl na všech školách v České republice Matematický klokan. Mezinárodní soutěž Matema-

tický klokan vznikla přibližně v roce 1980 v Austrálii a od roku 1991 se rozšířila do zemí Evropy. Do soutěže 

zapojili žáci 3. - 9. ročníku. 

 

Nejlepších výsledků dosáhli  

Kategorie Cvrček 

Jméno a příjmení  Třída  Počet bodů 

Adéla Nováková  3. třída  78 

Tereza Veithová  3. třída  61 

Tereza Tesařová  3. třída  54 

 

Kategorie Klokánek 

Jméno a příjmení  Třída  Počet bodů 

Adam Žalud  5. třída  118 

Vojta Knotek  5. třída  112 

Gábina Havlová  4. A  94 

 

Kategorie Benjamín 

Jméno a příjmení  Třída  Počet bodů 

Terezie Sladká  6.B  80 

Tereza Loucká  6.B  72 

Dominik Veleba  7.A  72 

Hana Rusková  7.A  71 

   

Kategorie Kadet 

Jméno a příjmení  Třída  Počet bodů 

Barbora Pevná  9. A  76 

Jan Žalud  9. B  67 

Patrik Štork  9. B  58 

 

Matematická olympiáda 

Školního kola se dobrovolně zúčastnilo několik soutěžících. Řešitelem školního kola byl Jan Žalud z 9. B a 

Adam Žalud z 5. třídy. Chlapci byli uspěšnými řešiteli nejvyšších kategorii soutěže Matematická olympiáda. Jan 

postoupil do krajského kola MO, Adam pak okresního kola MO.   
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● Cizí jazyky 
 

Exkurze, projektové dny, soutěže 

 

26. 9. 2016 – Evropský den jazyků  

V hodinách OSV si žáci naší školy připomněli Evropský den jazyků. Naše úkoly byly letos zaměřené na určo-

vání pohádkových postav z různých cizojazyčných filmů a jejich zpracování do projektů.  Šesté třídy se kromě 

této aktivity zúčastnily divadelního představení Little Red Riding Hood (Červená karkulka). V návaznosti na 

představení žáci vypracovali úkoly v pracovních listech a svoje zážitky graficky ztvárnili. 

8. 12. 2017 – Exkurze do Vídně  

Zájezdu do Vídně se účastnili žáci 6. - 9. ročníků. Poznávali kulturní pamětihodnosti evropské metropole, 

stručně se seznámili s historickými a kulturními souvislostmi naší země a poznávali vánoční atmosféru na histo-

rických vánočních trzích. Poznávací celodenní výlet do předvánoční Vídně se setkal s velkým zájmem dětí a pro-

běhl úspěšně.  

19. 12. 2016 – Anglické divadlo – Pohádky Hanse Christiana Andersena (5. - 7. ročník); 21. 12. 2016 – 

Zimní pohádka – W. Shakespeare (8. a 9. ročník) 

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

jazykovou 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. 

 

Olympiáda v anglickém jazyce – leden 2017 

 

V jednotlivých třídách proběhla třídní kola soutěže formou poslechu, na který navazovaly různé úkoly. Žáci, 

kteří byli úspěšní, následně postoupili do druhého kola.  

Výsledky mladší kategorie: 

1. místo ADÉLA KROUTILOVÁ, 6. B 

2. místo PETR ČECH, 6. B 

3. místo PAVLÍNA SEDLÁČKOVÁ, 6. B 

Výsledky starší kategorie: 

1. místo BARBORA PEVNÁ, 9. A 

2. místo JAN ŽALUD, 9. B 

3. místo ELIŠKA CHALOUPKOVÁ, 8. A 

Obě vítězky naši školu reprezentovaly 23. 2. 2017 v okresním kole. Adéla Kroutilová se umístila na 11., Barbora 

Pevná na 15. místě. 

 

29. 3. 2017 – Německé divadelní představení – Dreimal über Liebe (8. - 9. ročník) 
 

Německé divadlo Dreimal über Liebe navštívili vybraní žáci 8. a 9. ročníků, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili 

němčinu. Představení bylo celé v německém jazyce a žáci zhlédli tři známé pohádky na motivy Hanse Christiana 

Andersena. Představením provázel rodilý mluvčí a populární německý herec Max Mauer. 
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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 pracovnicemi PPP Brno a SPC Brno, 

se kterými jsme v neustálém kontaktu. Spolupráce se neomezuje jen na odborné vyšetření žáků doporučených 

školou, psychologové 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 nejpřirozeněji naplnit právo na vzdělání. Písemné zhodnocení efektivity  IVP ve výuce se provádí dva-

krát ročně, vždy ke konci pololetí.  

 

Ve školním roce 2016/2017se dvaceti čtyřmi integrovanými žáky pracovalo sedm asistentek pedagogů (2., 3., 4., 

6., 7., 8. a 9. ročníky). Týdenní rozsah měly 15 – 20 hodin a se žáky pracovaly v hlavních předmětech. Jedna 

žákyně šestého ročníku, dva žáci ze sedmých ročníků a dvě žákyně z osmých ročníků se vzdělávali dle upraveného 

ŠVP s minimálními výstupy, nebo ještě dle přílohy pro žáky s LMP. 

Od 1. 9. 2016 vešla v platnost Vyhláška 27/2016, dle které žáky diagnostikují dle podpůrných opatření. Během 

celého školního roku nám nově vyšetření žáci přibyli s PO 1 –  PO 3, jedna žákyně s LMP a dvě žákyně dokonce 

s novými asistentkami pedagoga. Dle nové legislativy se změnilo nejen financování těchto žáků, ale poradenská 

zařízení doporučují i možnost pedagogické intervence. Ta probíhá zpravidla 1h/týdně a je vedena speciálním pe-

dagogem. 

Od června 2017 byla ve škole zřízena funkce školního speciálního pedagoga, který je hrazen z projektu Šablony. 

Žáci s SPU, SPCH, autismem a LMP tak mají větší možnost reedukace a rodiče se mohou na školního speciálního 

pedagoga obrátit v případě pochybností a nejasností. 

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 obou stupních v nově zřízené pedagogické intervenci pracují žáci hodinu týdně pod vedením speciálního pe-

dagoga pomocí speciálních cvičení, která jsou zaměřena na rozvoj slovní zásoby, paměti, záměny písmen, rozvoj 

hrubé i jemné motoriky, pravo-levé orientace, správné výslovnosti, čtení, matematických dovedností, soustředě-

nosti, pozornosti apod. 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. 
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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 

SPU 2. 1 

SPU, SPCH 3. 2 

SPCH 4. 1 

SPU, SPCH, mentální postižení 

(lehké) 

6. 6 

SPU, SPCH, mentální postižení 

(lehké) 

7. 5 

SPU, mentální postižení (lehké) 8. 5 

SPU, autismus 9. 4 

Celkem 2.-9. 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část VI. 

    Prevence rizikového chování 
 

 
Prevence rizikového chování byla ve školním roce 2016/2017 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, 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 byly 
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kroužky maximálně obsazeny, na 2. stupni využívali žáci 9. ročníků kroužky přípravy na přijímací zkoušky z čes-

kého jazyka a matematiky. 

 

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 příznivému 

klimatu. 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 zimní přírodou,  lyžařský výcvikový kurz. 

 

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: 1. – 3. ročník: exkurze 

na oddělené Policie ČR v Ivančicích, beseda s Policií ČR, projektový den Správné rozhodování pro 1. až 9. ročník, 

projekt Sociální sítě.  V odpoledních hodinách, v rámci svého volného času, se někteří žáci pod hlavičkou školy 

zúčastnili několikerých atletických závodů, které pořádal Atletický klub Ivančice – Memoriál Jaromíra Růžičky, 

běh na 12 minut, Ivančická hodinovka. K preventivním akcím řadíme i projektový den Děti dětem, který se usku-

tečnil v rámci oslav Dne dětí. Žáci devátého ročníku připravují pro mladší spolužáky pestrý zábavný a soutěžní 

program. Součástí prevence jsou i adaptační pobyty, které absolvovali žáci 5. -8. 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 Zastávka, atd. Žáci 4. a 5. třídy navštívili 

několikrát výuku na dopravním hřišti v Oslavanech. 

 

2. Evidence sociálně-patologických jevů na škole: 

 
řešil ŠMP  Celkem 

ano ne věk: případů: 

návykové látky: kouření, alkohol, marihuana, pervitin, heroin ano  13, 15 3 

záškoláctví ano  
8, 10, 12, 

14, 15 
10 

šikana  ne   

gambling  ne   

kriminalita  ne   

rasismus  ne   

jiné  ne   

3. Další vzdělávání ŠMP 

 

Další vzdělávací akce: 

Schůzka ŠMP 

 

Bezpečné klima na školách 

22..9. 2016. 

8. 6. 2017 

12. 3. 2017 

ZŠ Zastávka 

ZŠ Zastávka 

PPP Sládkova, Brno 
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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 8. ročníku, žáci 7. tříd  měli adaptační pobyt v podobě dopoledního pro-

gramu v areálu SVČ,  žáci 9. tříd absolvovali 3. denní pobyt v Praze 

2. vybrat takové kulturní, vzdělávací a sportovní akce, které oslovily velký počet žáků 

3.po dvou letech uskutečnit lyžařský výcvikový kurz a naplnit dva termíny Toulek zimní přírodou 

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 sporadicky využívali pouze kroužek přípravy na přijímací zkoušky z českého jazyka a matema-

tiky 

 

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

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

sazenosti žáků 

2. pomocí projektových dnů a hodin (atraktivní forma pro žáky) pružně reagovat na aktuální témata v oblasti 

prevence sociálně patologických jevů 

3. uskutečnit opět lyžařský výcvikový kurz  

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

 

 

 

 

 

 

Část VII. 

Základní údaje o hospodaření školy 
 

 

Příjmy roku 2016  

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK 13 484 565,00 Kč 

Dotace na provoz od zřizovatele 3 745 000,00 Kč 

Dotace ZŠ celkem 17 229 565,00Kč 

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

popl. kroužky, popl. ŠD, 

 

 

pronájmy automatů) 192 155,95 Kč 

Příjmy celkem 17 421 721,95 Kč 

 

 
Výdaje roku 2016  

Výdaje z dotací a prostředků od JMK 13 484 565,00 Kč 

Výdaje provozní a z dotací od zřizovatele 3 928 139,31 Kč 

Výdaje celkem 17 412 704,31 Kč 

  

Hospodářský výsledek celkem +9 017,64 Kč 
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Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

 

Ve školní roce 2016/2017 se žáci vzdělávají dle ŠVP Otevřená škola, který svým svými minimálními výstupy 

pokrývá i vzdělávání žáků s LMP. Dříve se tito žáci vzdělávali dle Dodatku ŠVP LMP, v letošním školním roce 

se dle něj vzdělávají pouze dvě žákyně osmého ročníku. Inkluze výrazně zvýšila počet asistentek pedagoga, kte-

rých na konci školního roku byl osm. 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. 

 

Naše škola se v březnu 2017 zapojila do OP VVV projek Rozvoj lidských zdrojů Hlavním cílem projektu osob-

nostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulárních aktivit, personální 

podpora.  

V rámci projektu je na škole zřízena funkce školního speciálního pedagoga, který se žáky pracuje na diagnostice 

a reedukaci jejich poruch. Díky zapojení do projektu může škola nabízet doučování zdarma po dobu pěti násle-

dujících měsíců. Doučování budou provádět zaměstnanci naší školy v předem dohodnutém termínu. Smyslem 

celé aktivity je pomoci žákům dosáhnout lepších školních výsledků napříč všemi předměty. Doučování bude 

vždy probíhat v prostorách školy. Pedagogové zapojeni do projektu absolvují DVPP zaměřené na získání nových 

kompetencí v cizích jazycích, čtenářské gramotnosti, mentoringu a bude zřízena pozice školního speciálního pe-

dagoga. Díky získané podpoře budou do výuky zařazeny prvky výukové metody CLIL. 

Během letních prázdnin jsme částečně zrenovovali dětské hřiště na 1. stupni, pokračovat budeme i v následujícím 

školním roce. Ve školním roce 2016/2017 jsme  poprvé otevřeli třídu C a to v šestém ročníku. Také se uskutečnilo 

malování vnitřních prostor budovy školní družiny, výměna podlahových krytin v některých třídách a kabinetech a 

další dovybavování novým  nábytkem. Celkovou rekonstrukcí prošla šatna 2. stupně, kde se kompletně vyměnily 

šatní skříněk. Postupně také (vzhledem k finančním možnostem) rekonstruujeme elektroinstalaci ve třídách a ob-

novujeme sanitu na obou budovách školy, obě v havarijním stavu. V těchto opravách budeme pokračovat i v dal-

ších letech. Za pomocí zřizovatele se nám podařilo rozšířit školní výdejnu a propojit tak budovu 1. stupně 

s budovou školní družiny. Ve finálních stavebních úpravách budeme pokračovat i v dalším školním roce. 

 

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. Vzhledem k bezpečnosti jsme zřizovatele požádali o zří-

zení přechodu pro chodce v křižovatce na Komenského nám., kde žáci při přechodu do budovy školy přímo vstu-

pují do křižovatky. To se během školního roku nepodařilo zrealizovat, proto jsme opětovně v srpnu 2017 podali 

žádost o opětovné projednání našeho požadavku. 

 

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 a sportovní 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 pravidelně každý měsíc navštěvují 

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

cím, které školáčci prožívají při přechodu ze školky do školy. Postupně se tak seznamují nejen s novým prostředím, 

ale i s novým kolektivem dětí a paní učitelkou. 
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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 s bylinkovou zahradou, 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 cíleně se zaměřit na vybudování přechodu pro chodce na Komenského 

nám.  

21. Aktivně se zapojovat do projektů, které nám nabízí MŠMT, Město Ivančice a ostatní organizace. 

 

V Ivančicích 15. září 2017 

            

        Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy 


