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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 

2017/2018 
Počet tříd Počet ročníků Počet žáků Průměrný počet žáků na třídu 

1. stupeň 8 5 155 19,37 

2. stupeň 9 4 197 21,88 

Celkem 17 9 352 20,70 

     Pozn.: stav žáků k 30. 6. 2018 

 

Celkový počet žáků v 1.  ročníku:      25 
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 90 fyz.    3     /        přepoč.       2,3 

      

 

 

 

Školní družina 
 

Ve školním roce 2017 / 2018 navštěvovalo školní družinu 90 dětí z 1. – 5. tříd. Dle věku byly rozděleny do tří 

oddělení.  Každé oddělení mělo 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 

– Indiánskou stezkou, Strašidelný týden, Naše Země kulatá, Putování vesmírem, Vločkohraní, Týden zdraví, Za 

pokladem kapitána Flinta, Kostička ke kostičce, Za zvířátky do pohádky, Dopravní týden, Pomlázkohraní, Toulky 

přírodou, Fandíme hokeji. 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 

 o siláka ŠD 

 

 

 Vědomostní: 

 Kdo to ví, odpoví 

 Přírodovědná 

 Poznáváme svět 

 Dopravní 

 Obal, kam s ním? 

 O velikonočního zajíčka 

 Ekologický kvíz 

 Písmenková 

 Znáte pohádky? 

 Běhací tajuplná tajenka 

 Šifrování, morseovka 

 

Výtvarné: 

 Pohádková postavička- koláž z dětských fotografií 

 Soutěž o nejhezčího draka / drakiáda / 

 O nejhezčí čarodějnici či čaroděje 

 Modelování bizonů 

 Originální ufonská planeta 

 Ekosystém Les 

 Pirátská loď 

 Dopravní značky 

 Lego postavičky z fotografií dětí 

 Hokejisté 

 Oblíbený zimní sport – koláž s fotografiemi 

 

 

Netradiční soutěže:  

 O nejlepšího tanečníka a tanečnici karnevalu 

 O nejoriginálnější masku karnevalu 
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 Člověče, nezlob se! 

 Barevný týden 

 Karaoke 

 Rekordyáda 

 Závody vloček 

 Paralympiáda 

 Ocásky 

 Překonej svoji odvahu 

 Zimní soutěže – hod sněhovou koulí, přenášení ledu 

 Zdravější vyhrává 

 Cestovatelé 

 Stezka odvahy 

 Hra na tradiční a netradiční hudební nástroje 

 Sázíme na zápasy našich hokejistů na MS v hokeji 

 Evoluce 
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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 33 100% 

Z toho odborně kvalifikovaných dle z. č. 563/2004 Sb. 30 91% 

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

 

3. Počet učitelů s odbornou a kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 nastoupili na školu:      3      

 

4. Počet učitelů s odbornou kvalifikací, kteří ve školním roce 2017/18 odešli ze školy:               1 

 
5. Nepedagogičtí pracovníci  - počet :        5

            

6. Věkové složení pedagogů: 

Věk Učitelé 

Muži Ženy 

do 35 let 2 8 

35-50 let 0 10 

nad 50 let 0 6 

Pracující důchodci nepobírající důchod 0 0 

Pracující důchodci pobírající důchod 0 0 

Celkem 2 24 

Rodičovská dovolená 0 4 

 

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

 

 

Název školení ( MŠMT) Datum Místo konání jméno 

Základy mentorských dovedností 13. 9. 2017 Praha P. Procházka 

52. pracovní seminář SAS 19. 9. 2017 Brno P. Procházka 

Vedení obtížných rozhovorů 

MŠMT: 1412/2016-1-156 

5. 10. 2017 nám. Svobody 2, 

Blansko 

B. Šedrlová 

Aktuální stav školské legislativy 
MŠMT: 14011/2015-1-454 

12. 10. 2017 Čichnova, Brno L. Vokurková 
J. Štorková 

M 165 Didaktické hry a objevování 

ve vyučování matematice  

MŠMT: 12475/2017-2-556 

20. 10. 2017 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

M. Lenertová 

Školní systematické konstelace  

– sebeúcta 

MŠMT: 727/2017-1-209 

30. 10. 2017 Tvořivá škola, a. s. 

Kamenná čtvrť 120 

Brno 

M. Machová 

I. Šimková 

K. Vacková 

Gramatika nemusí být nuda 

MŠMT: 21452/2017-1-862 

3. 11. 2017 Polyglot,  

Kopečná 44 

Brno 

D. Špidlíková  

ČJ 161 Čtou? A mají co? O sou-

časné literatuře pro děti  

a mládež 

MŠMT: 5969/2017-3-299 

3. 11. 2017 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

L. Moresová 

 

Workshop Jakub - prevence 

 

6. 11. 2017 Krajský úřad 

Cejl Brno 

J. Tesáčková 

Workshop chemie 

 

7. 11. 2017 SPŠCH Brno, Vra-

novská 65 

A. Homolková 

Experimentální poezie, beseda se 

spisovatelkou S. Lauerovou 

13. 11. 2017 GJB Ivančice L. Vokurková 

L. Moresová 

R. Blažková 
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EKOABECEDA – Umíme žít bez 

odpadů? 

24. 11. 2017 KÚ Jihomoravského 

kraje, Cejl 73, Brno 

A. Krejčířová 

Konference pro učitele 1. stupně 

MŠMT: 29 875/2014-1-775 

25. 11. 2017 Zemědělská 173/29 

Brno 

I. Šimková 

K. Vacková 

Workshop chemie  4. 12. 2017 SPŠCH Brno, Vra-

novská 65 

P. Švehlík 

Základní výcvik mentorských do-

vedností 
MŠMT: 25288/2016-2-673 

7. 9. 2017 

18. 10. 2017 
30. 11. 2017 

10. 1. 2018 

BRNOOFFICE, 

Králova 279/9, 
Brno 

P. Procházka 

Aplikace nového značení dle před-

pisů ve výuce chemie II 

MŠMT: 15488/2016-1-443 

 

10. 1. 2018 Hudcova 67, Brno A. Homolková 

Zápisy do prvních tříd z různých 

úhlů pohledu 

MŠMT: 16403/2015-1-557 

29. 1. 2018 SSŠ Brno 

Hybešova 253/15 

Brno 

I. Šimková 

K. Vacková 

Fakultativní informační  

e-learningové vzdělávání Organi-

zace přijímacího řízení 

 

31. 1. 2018 CZVV 

Praha 7 - Holešovice 

L. Vokurková 

Spolupráce pedagoga a asistenta 

pedagoga ve výuce 

MŠMT: 32855/2016-1-984 

14. 3. 2018 SSŠ 

Hybešova 15 

Brno 

D. Novotná 

M. Sojková 

L. Třísková 

Výuka angličtiny pro děti do 8 let 

věku – I. 

MŠMT: 6212/2017-1-419 

20. 3. 2018 Vídeňská 55, 

Brno 

J. Brachetková 

Netradiční hodiny českého jazyka 
 a literatury 

MŠMT: 5969/2017-3-299 

23. 3. 2018 Descartes, v.o.s. 
Kamenomlýnská 2 

Brno 

R. Blažková 

Výuka aritmetiky na 2. stupni ZŠ 

MŠMT: 27664/2017-2-1065 

5. 4. 2018 Descartes, v.o.s. 

Kamenomlýnská 2 

Brno 

M. Lenertová 

Spolupráce pedagoga a asistenta 

pedagoga ve výuce 

MŠMT: 893/2017-1-197 

11. 4. 2018 SSŠ 

Hybešova 15 

Brno 

L. Vyskočilová 

H. Obršlíková 

Jazykový kurz „Ruština v praxi” 

MŠMT: 16760/2015-3-457 

15. 12. 2017 

a 13. 4. 2018 

FF MU Brno A. Krejčířová 

Teaching English: Upper Primary – 

V. Angličtina pro 2. stupeň – V. 

MŠMT- 6212/2017-1-419 

19. 4. 2018 Vídeňská 55, 

Brno 
J. Kračmarová 
D. Špidlíková 

Netradiční pomůcky v hodinách 
matematiky a českého jazyka 

MŠMT: 6515/2017-1-388 

23. 4. 2018 
 

Bosonožská 9, 
Brno  

J. Brachetková 

I. Dvořáková 

P. Tesařová 
Angličtina pro ty, kteří se nechtějí 

učit 

MŠMT: 158/2016-3-32 

2. 5. 2018 SŠ Polytechnická, Jí-

lová 164/36g, Brno 

J. Kračmarová 

Rozvoj grafomotorických a vizuo-

motorických dovedností, odstranění 
obtíží 

MŠMT – 22376/2017-1-985 

24. 5. 2018 SSŠ 

Hybešova 15 
Brno 

I. Šimková 

K. Vacková 

Změny ve financování škol 

 od 1. 9. 2018 

21. 6. 2018 Nakladatelství 

FORUM 

L. Vokurková 

Intenzivní jazykový kurz angličtiny 
se zaměřením na funkční používání 

jazyka v rámci systému dalšího 

vzdělávání pedagogických pracov-

níků 

MŠMT: 25496/2016-2-605 

3. 10. 2017  
– 30. 6. 2018 

ZŠ V. Menšíka  
Růžová 7 

Ivančice 

R. Blažková 
J. Kračmarová 

R. Křípalová 

A. Marušová 

J. Požárová 

P. Procházka 

P. Tesařová 
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Spolupráce asistenta pedagoga s pe-

dagogem ve třídě – zřízení pozice 

as. pedagoga, náplň AP 

29. 8. 2018 ZŠ V. Menšíka  

Růžová 7 

Ivančice 

učitelé/ky 

a asistentky  

pedagoga 

 

 

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. 25 

 

23 1 1 1 

2. 34 

 

32 2 0 0 

3. 34 

 

25 9 0 0 

4. 25 

 

15 10 0 0 

5. 37 

 

23 14 0 0 

Celkem za I. stupeň 155 118 36 1 1 

6. 57 

 

24 30 3 2 

7. 70 

 

23 45 2 0 

8. 36 

 

6 26 4 2 

9. 34 

 

6 25 3 0 

Celkem za II. stupeň 197 

 

59 126 12 4 

Celkem za školu 352 177 162 13 5 

Pozn. Stav žáků k 31 .8. 2018 

 

2. Snížený stupeň z chování: 

Stupeň chování Počet % z počtu všech žáků školy 

2 4 1,14% 

3 2 0,57% 

 

3. Celkový počet neomluvených hodin na škole za školní rok 2017/2018       244 

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

   průměr na jednoho žáka:         0,69  

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 2017/18 Gymnázia SŠ SOU Konzervatoř 

4 leté  

studium 

6 leté  

studium 
8 leté studium    

Počty přijatých žáků 
 

3 0 2 13 19 0 

 

6. Počet absolventů ZŠ 

Ročník Počet žáků 

9. ročník 33 

nižší ročník 2 

Celkem 35 
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7. Rozhodnutí ředitelky 

Rozhodnutí ředitelky Počet Počet odvolání 

O přijetí k základnímu vzdělávání 19 0 

O odkladu povinné školní docházky  4 0 

O dodatečném odložení povinné školní docházky § 37 0 0 

O přestupu žáka základní školy 41 0 

 

Počet žáků přihlášených do 1. ročníku pro rok 2018/19:     19 

 

 

Část IV . 

Údaje o výsledcích inspekce provedené Českou školní inspekcí 

 

Ve školním roce 2017/2018 proběhla ve škole inspekční činnost ve dnech 23. 10. – 25. 10. 2017. Předmětem 

kontroly bylo dodržování vybraných ustanovení školského zákona a souvisejících prováděcích předpisů, které se 

vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 174 odst. 1 písm. d) školského zákona, ve znění 

účinném v kontrolovaném období. 

Nebylo zjištěno žádné porušení ustanovení školského zákona.  

Kontrolou odborné kvalifikace pedagogických pracovníků bylo zjištěno, že někteří pedagogové nesplňující od-

bornou kvalifikaci jsou zaměstnáni pouze na dobu nezbytně nutnou.  

 

 

 

Část V. 

Další údaje o škole 

Mimoškolní aktivity 

 

Nábor kroužků na I. a II. stupni 
Den se Světluškou, žáci 9. tříd a 1. stupně 

Loutkové divadelní představení, žáci 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 4. - 9. tříd  

Ivančičtí rodáci, vzdělávací pořad pro žáky 4. – 9. tříd 

Drakiáda  ŠD 

Čisté zoubky – program pro 1. a 3. třídy 

Oblastní výstava králíků, drůbeže a holubů, žáci 1. stupně 
V lese, výukový program pro žáky 2., 3., 4. a 5. tříd 

Osobnostní sociální program pro žáky 7. tříd 

Burza středních škol  Amos 

Recyklace a voda, výuk. program pro žáky 6. tříd 

Barevný podzim, projektový den na 1. stupni 

Přehlídka vítězů pěvecké soutěže LYRA 2017 

Vědomostní soutěž o anglicky mluvících zemích 

Vtipnější vyhrává, soutěž pro žáky 1. stupně  

Den otevřených dveří, I. a II. stupeň 

Halloweenský karneval ve ŠD 

Naše Země klatá, tematický týden v ŠD 

Vesmírná cesta, tematický týden v ŠD 
Rozsvěcení vánoční stromu na náměstí – žáci 1. i 2. stupně 

Školou chodí Mikuláš 

Rekordiáda ve ŠD 

Paralympiáda v ŠD 

Vločkování - tematický týden v ŠD 
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Není dítka bez medídka, výstava KIC Ivančice 

Anglické divadlo pro žáky 4. - 9. tříd 

Staročeské Vánoce u Menšíků 

Rubikon, soutěž pro žáky 2. stupně 
Zimní olympiáda v ŠD 

Kuba  - dvě tváře svobody, výukový program pro žáky 5. – 9. tříd 

Pohádkohraní, tematický týden v ŠD  

Projektový den Matematiky – Naše škola 

Veselé hrátky s předškoláky, pravidelné návštěvy budoucích prvňáků ve škole 

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

Finanční gramotnost – soutěž pro žáky 2. stupně 

Exkurze do JE Dukovany, žáci 9. tříd 

LVVK Filipovice, žáci 7. – 9. tříd 

Školní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň 

Okrskové kolo v minipřehazované – 4. a 5. třída 
Masopustní karneval – školní družina 

Výuka AJ s rodilým mluvčím, žáci 6. – 9. tříd 

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

Menšík hledá talent, soutěž na 1. stupni 

Za pokladem kapitána Flinta, tématický týden v 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 

Staré řecké báje a pověsti, žáci 5. – 9. tříd, kino Réna 

Okresní kolo recitační soutěže, I. a II. stupeň 

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

Týden zdraví, tematický týden v ŠD  
Turnaj v piškvorkách O velikonočního zajíce – 1. stupeň 

Souboj čtenářů, soutěž pro žáky 6. B 

Toulky zimní přírodou, žáci 6. tříd 

Výstava četnictva, KIC Ivančice 

Halový fotbal pro II. stupeň 

Matematický klokan, 2. – 9. třídy 

Den Země, přírodovědné soutěžení 

MINIkopaná, turnaj pro žáky 8. – 9. tříd 

Za zvířátky do pohádky, tematický týden ve ŠD 

Črevená, oranžová, zelená, tematický týden v ŠD 

Taneční vystoupení skupiny Mighty Shake, 1. – 9. třídy 
Krajské kolo matematické soutěže, ZŠ Šlapanice 

Pálení čarodějnic ve školní družině 

Žákovská akademie ke Dni matek – I. a II.  stupeň 

Orientační běh pro žáky 5. – 9. 

Krajské kolo ve vybíjené dívek 

Chraňme životy čistýma rukama 

Abrakamuzika, hudební vystoupení pro žáky 1. stupně 

Spaní ve škole, 2. a 4. třídy 

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 
RE:PUBLIKA, výstava ke 100. výročí vzniku ČR, žáci 7., 8. a 9. tříd 

Olympijský běh, žáci 1. stupně 

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. a 2. stupně se zapojili do projektu Školní mléko a Ovoce do škol     

Žáci 1. stupně se zapojili do projektu Zdravé zuby 
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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 botanické zahrady, žáci 7. tříd 

Exkurze do Vida centra v Brně, žáci 9. tříd 

 

 

 

Lyžařský výcvikový kurz 

 

Lyžařského výcvikového kurzu se zúčastnilo 30 žáků 6. až 9. ročníku. Výcvik probíhal v lyžařském středisku 
Filipovice v Jeseníkách. Děti byly ubytované v penzionu Pepovka, který je od skiareálu vzdálený jen asi 3 minuty 

chůze. 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, pro úplné začáteč-

níky pojízdný pás. Všichni žáci se naučili nebo zdokonalili v lyžování a nikdo neutrpěl žádný úraz. Velkým pozi-

tivem tohoto ubytování je vnitřní bazén se slanou vodou, který mohli žáci využívat k regeneraci sil a zábavě po 

výcviku. 

 

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. 
 

Spaní ve škole 
 

I letos na žáky druhých a čtvrté třídy čekalo spaní ve škole. Zatímco ti starší už věděli, jaké to je, pro druháky to 

byla premiéra. Aby se jim dobře usínalo, vydali se nejprve na dlouhou procházku přírodou do okolí Ivančic. Bě-

hem vycházky se děti osvěžily u studánky v lese, hrály hry a měly piknik v trávě. Po návratu do školy se začaly 

chystat do připravených spacáků.  Až do večerky si mohly číst, hrát karty nebo prohlížet kartičky. K usínání jim 

pomohla pohádka.  

V pátek začali dobrou snídaní, kterou pro ně připravily paní kuchařky z naší jídelny. Po snídani uklidili třídy 

a nachystali se na výukové programy. Pro nepřízeň počasí se programy „Indiánskou stezkou“ a „Branné doved-

nosti“, které si pro děti připravili pracovníci ze SVČ, konaly v budově školní družiny. Všichni si vyzkoušeli stří-
lení z luku, lovení ryb, hledání zlata, chůzi po slepu, slalom s kajakem a stavění z kostek. Vyrobily si také 

indiánskou čelenku.  

Program byl pro některé děti náročný, přesto odcházely všechny domů s úsměvem a s novými zážitky 

 

Škola v přírodě  (Hipocentrum Koryčany, 3. 4. – 6. 4. 2018) 

   

Naše škola pořádá každoročně „Školu v přírodě.“ Letos akce proběhla v termínu 3. 4. – 6. 4. 2018, zúčastnilo se 

44 žáků 6. ročníku. Pobyt byl realizován v Hipocentru Koryčany. Žáci se seznámili s chovem koní, vyzkoušeli si 

základy kovbojského umění – házení sekerou, noži a střílení z luku. Z praktických úkolů prováděli odlévání stop 

ze sádry a poznávali faunu a floru místního ekosystému. Došlo tak k propojení teoretických znalostí s praktic-

kým poznáváním přírody. 

 

Recyklohraní 

 

Škola i v letošním školním roce pokračovala v projektu „Recyklohraní“, který spočívá ve sběru použitých baterií. 

Za nasbírané body (12285 bodů) škola pořídí v příštím školním roce pomůcky pro žáky 1. stupně. 
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Zapojení do projektů 
 

 

1. 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. Pedagogové školy se účastní pravidelných setkání v Olomouci, kde sdíleli 

své  

 

2. 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 2017/2018 využívat bezplatných obědů ve školní jídelně.  

 

3. 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 nabízí škola doučování zdarma. Smyslem celé aktivity je pomoci žákům dosáhnout 

lepších školních výsledků napříč všemi předměty. Doučování probíhalo v prostorách školy.  

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

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

jsou do výuky zařazovány prvky výukové metody CLIL. 

 

4. 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.  

 

 

Kroužky při ZŠ 

 

Název kroužku Počet skupin 

  

Počítačový kroužek  1 

Přírodovědný kroužek 1 

Dramatický kroužek 1 

Psaní všemi deseti 1 

Matematika hravě 1 

Příprava k přijímacím zkouškám z českého jazyka 1 

Příprava k přijímacím zkouškám z matematiky 1 

Celkem 7 
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Účast školy v soutěžích, olympiádách 
 

1. stupeň 
 

 Soutěže 

 

Vti pně jš í  vyhr ává  

 
Čtvrteční odpoledne bylo na I. stupni zábavné a veselé. Žáci, kteří vyhráli v třídním kole soutěže O nejlepšího 

vtipálka, postoupili do školního kola, které proběhlo 23. listopadu po vyučování. Soutěžící byli rozděleni do 
dvou kategorií. V první kategorii soutěžili prvňáčci a druháčci, ve druhé kategorii si zavtipkovali žáci třetích až 

pátých tříd. 

Postupně všechny děti řekly své vtipy a ty nejlepší odměnila porota diplomem a malými dárečky. Pochvalu a 

respekt si však zaslouží každý, kdo se zúčastnil a nebál se předstoupit před publikum. 

A kdo stál na pomyslných stupních vítězů? 

1. kategorie 2. kategorie 

1. místo Stelinka Řezáčová, 2. A 

2. místo Tomášek Třísko, 2. A 

3. místo Barunka Tesařová, 2. B 

1. místo Pavlík Doupovec, 5. A 

2. místo Adam Dokoupil, 3. B 

3. místo Mareček Tesáček, 3. A 

Cenu poroty získaly Nela Rausová a Anička Balášová, obě z 5. B, za herecky ztvárněné vtipy. 

 

Čl ově č e ,  ne zl ob se !  

 
Společenská stolní hra Člověče, nezlob se, patří mezi nejznámější. Těší se i velké oblibě u našich žáků. A proto 

se i letos, 12. prosince, konal turnaj v této hře. S velkou chutí a elánem se sešlo všech 23 žáků u herních desek. 

Po připomenutí pravidel a rozdělení do dvojic, byla hra zahájena. Do finále se postupně probojovávali vítězové 

jednotlivých kol. Byli to Tomáš Křivánek, Matyáš Pokorný, Jakub Marek, Petr Halámek a Pavel Dvořák. Hráči, 

kterým štěstí nepřálo, se nenechali odradit a zahráli si spolu jen tak pro radost. 

 

A jak to dopadlo? 
1. místo Petr Halámek 

2. místo Tomáš Křivánek 

3. místo Pavel Dvořák 

Na každého čekala sladká odměna a na vítěze věcné ceny. Žáci nejenom strávili zábavné odpoledne, ale naučili 

se  akceptovat pravidla hry a kultivovaně přijmout prohru. 

 

 

 

Svatý  Val e ntýn na  1.  s tupni  

 

14. února slavíme svatého Valentýna, svátek lásky a vzájemného pochopení mezi lidmi. V tento den je zvykem 

poslat svým nejbližším a milovaným osobám květiny, sladkosti, dárky a pohlednice s nejčastější tématikou srdce 
a jiných symbolů lásky. Den svatého Valentýna pochází z anglosaských zemí. Jeho tradice byla obnovena 

v USA počátkem 20. století Walterem Scottem. K Valentýnu se váže celá řada zvyků, které pomalu pronikají do 

českého prostředí. Na prvním stupni byla vyhlášena soutěž Nejkrásnější valentýnské přání. Děti přání vyráběly 

ve volných chvílích a postupně je přinášely do školy. V úterý svými hlasy rozhodli všichni žáci o vítězích sou-

těže. 

Nejkrásnější valentýnku vyrobili Adéla Tesáčková z 5. B, Adrianka Blažková ze 3. B a Pepík Kalousek z 2. B. 

V rámci výuky jsme valentýnskou tématiku využili v hodinách českého jazyka, anglického jazyka, matematiky i 

prvouky. 
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Re c i tač ní  soutě ž  na  1.  s tup ni  

 

Vítězové třídních kol recitační soutěže z prvního až pátého ročníku se sešli ve čtvrtek 15. února ve třídě 3. B. 

Tady už na ně čekalo nedočkavé obecenstvo. 
Soutěžilo se ve třech kategoriích. Soutěž zahájili šikovní druháci a třeťáci, pokračovali nejmladší prvňáčci a pak 

už přišla řada na ty nejostřílenější čtvrťáky a páťáky. 

A jak to dopadlo? 

1.      kategorie 2.      kategorie 3.      kategorie 

1. místo – Boris Šmíd 1. místo – Adam Dokoupil 1. místo – Nela Rausová 

2. místo – Gabriela Vančurová 2. místo – Tomáš Peterka 2. místo – Aneta Křivánková 

3. místo – Filip Heřman 3. místo – Simona Havlová 3. místo – Gabriela Havlová 

  

První dva z každé kategorie budou reprezentovat naši školu v okrskovém kole v kině Réna. 

 

M i ni př e haz ovaná  –  ok r sk ové  k ol o  

 

Ve čtvrtek 1. března se v hale konalo okrskové kolo minipřehazované. Je to hra s upravenými pravidly minivo-

lejbalu, 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. Zúčastnila se i ZŠ TGM, ZŠ Němčice, 

ZŠ Neslovice, ZŠ Oslavany a ZŠ Bratčice. Celkem se do hry zapojilo 8 chlapeckých a 8 dívčích družstev. Ta 

byla rozdělena do dvakrát dvou skupin po čtyřech. Následně se hrálo ve skupině systémem každý s každým. Ti, 

kteří se umístili na prvních dvou místech, sehráli semifinálový zápas se soupeřem z druhé skupiny. Kdo vyhrál, 

postoupil do finále a hrál o 1. místo. Poražení bojovali o místo třetí. I o ostatní místa byly sehrány ještě další zá-

pasy. A jak to všechno dopadlo? Našim děvčatům i jednomu chlapeckému týmu se podařilo vyhrát skupinu a 

dívkám dokonce i semifinálové zápasy. A tak se obě naše družstva střetla ve finále. Děvčata bojovala a rvala se o 

každý míč. Vítězem celého turnaje se nakonec stalo družstvo ve složení: Ema Kamencová, Eliška Hovorková, 

Ester Dohnalová a Anetka Klímová. I hráčky na druhém místě si zaslouží velkou pochvalu. Byly to Marťa Svo-

bodová, My Do Tra, Áďa Tesáčková a Verča Treuová.  Ani hoši se však nenechali zahanbit. Vítězství v semifi-

nále jim uteklo jen o vlásek, ale výsledek v boji o třetí místo s TGM si už pohlídali. Družstvo hrálo ve složení: 

Martin Homolka, Luděk Vyhnálek a Štěpán Korvas. V našem druhém chlapeckém družstvu hráli i čtvrťáci, kteří 
teprve sbírali zkušenosti. I oni se snažili ze všech sil a nakonec skončili sedmí. Hráli Radek Horský, Mirek Há-

jek, Štěpán Károly a Andreas Sanframondi. 

Vítězné družstvo děvčat pojede ve čtvrtek 8. března do Pohořelic, reprezentovat školu v okresním kole.  

Konečné pořadí 

Chlapci: Dívky: 

1. ZŠ Němčice A 

2. ZŠ Oslavany 

3. ZŠ Vl. Menšíka A 

1. ZŠ Vl. Menšíka A 

2. ZŠ Vl.  Menšíka B 

3. ZŠ Němčice  A 

 

M ate mati ck ý kl ok an  

 

Dne 16. března proběhl 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. Dnes se již 

této soutěže účastní na dva a tři čtvrtě milionu soutěžících ze 30 zemí našeho kontinentu sdružených v asociaci 

Klokan bez hranic, jejíž koordinační centrum je v Paříži. Pořadatelem Klokana v ČR je Jednota českých mate-

matiků a fyziků ve spolupráci s Katedrou matematiky PdF UP a Katedrou algebry a geometrie PřF UP v Olo-

mouci.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 žád-

nou 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? 

Cvrček 
1. místo 90 bodů Simona Havlová 
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2. místo 74 bodů Klára Knotková 

3. místo 61 bodů Vítek Chotaš 

Klokánek 
1. místo 112 bodů Gabriela Havlová 
2. místo 98 bodů - Magdaléna Mrkvicová 

3. místo 97 bodů - Jan Šipl 

 

 

M e nšík  hl e dá tal e nt  

 

Čtvrteční odpoledne jsme si zpříjemnili soutěží Menšík hledá talent. Děti se nadšeně vrhly do soutěžení.  Progra-

mem provázel Radek Horský z 5. B, který na začátku představil všechny malé talenty a uvedl, ve které disciplíně 

budou soutěžit. 

Kategorie byly rozmanité.  Děvčata z pátých tříd předvedla společné taneční vystoupení ve street dance. Kája 

s Amálkou ze 4. třídy upekly pizzu a šneky, na nichž si pochutnala nejen porota, ale i obecenstvo. Malý kouzel-
ník Kubík vytáhl z klobouku králíka, předvedl kouzlo s kartami a magickou knihou. Také Nela z 5. třídy nás za-

ujala šikovnými triky. Ivetka ze 3. B předvedla fantastický sólový moderní tanec. Radek kulturně povznesl 

atmosféru soutěže svou hrou na trubku.  Mimo jiné jsme se zaposlouchali do hezkých písní zpívaných v českém 

i anglickým jazyce. Soutěž zakončila děvčata svým tancem. 

Jelikož se nám všechna vystoupení líbila, bylo velmi těžké vybrat vítěze. Porota tedy odměnila všechny talento-

vané žáky diplomem i malými věcnými cenami. 

 

Pi šk vor k ový  t ur naj  o ve l ik onoč ní ho z a j í c e  

 

Dne 28. března jsme si poslední den před velikonočními prázdninami zpříjemnili již tradičním piškvorkovým 

turnajem mezi třídami. Soutěžilo se ve třech věkových kategoriích. V přízemí mezi sebou soutěžili žáci ze třetích 

tříd, ve druhém patře se mezi sebou utkali žáci prvních a druhých tříd a konečně v patře třetím soutěžili žáci ze 
čtvrté třídy a pátých tříd. 

Z každé třídy byli vybráni tři nejlepší žáci, kteří reprezentovali svoji třídu. Losovali, s kým budou hrát, potom 

usedli, domluvili se, kdo bude zaznačovat křížky a kdo si vybere kolečka, a mohlo se začít. 

Piškvorky patří mezi strategické hry pro dva hráče, jejichž zrod můžeme najít v roce 2000 př. n. l. v Číně. Stejný 

princip hry ale vznikl na vícero místech současně. Hra se objevila i v antickém Řecku. Dnes se používá čtvereč-

kovaný papír, na který žáci střídavě zaznamenávají kolečko či křížek. Vyhrává ten, kdo vytvoří nepřerušenou 

řadu pěti svých značek. 

Na vítěze čekal velikonoční zajíček s překvapením. Všichni zúčastnění byli obdarováni malou sladkostí pro ra-

dost. 

V první kategorii vyhrál: Filípek Heřman 

V druhé kategorii vyhrála: Simonka Havlová 
 Ve třetí kategorii vyhrála: Sárinka Pipalová 

  

 

Vybí je ná –  okr sk ové  k ol o  

 

V úterý 10. dubna se ve sportovní hale v Ivančicích konalo okrskové kolo ve vybíjené žáků 4. a 5. tříd. Naši 

školu reprezentovala dvě družstva, jedno dívčí a jedno smíšené. Děvčata hrála pouze jediný zápas se soupeřkami 

ze ZŠ Neslovice a díky výhře postoupila do okresního kola, které se koná příští týden v Pohořelicích. Sedm smí-

šených družstev bylo rozděleno do dvou skupin, kde se hrálo systémem každý s každým. Následně hráli potom 

vítězové skupin s těmi na druhém místě. Tímto způsobem vzešli finalisté a družstva, která se poprala o 3. místo. 

Naši žáci si vedli výborně, vítězství ve skupině povýšili ještě na postup do celkového finále, v něm už ale pod-

lehli soupeřům ze ZŠ Neslovice a získali tak krásné 2. místo. 

 

 

O kr e sní  k ol o vybí je né  v Pohoř e l i c í c h  

 

Dne 18. 4. se postupující družstvo našich žákyň z pátých tříd vydalo do Pohořelic na okresní kolo ve vybíjené. 

Hned po příjezdu si děvčata oblékla dresy a šla na sportoviště. Čekání na ostatní účastníky jsme vyplnily efek-

tivně - cvičným zápasem a chvilkou odpočinku. 

Po zahájení turnaje a ujasnění si pravidel začalo první kolo. Děvčata s přehledem porazila tým z Pohořelic. Poté 



 15 

následoval tým z Ořechova.  Ačkoli zde byly velmi hbité žačky, tak i tady jsme byly úspěšné.  Do třetice jsme 

hrály se Šlapanicemi a i tento zápas proměnily ve vítězství.  Čtvrté družstvo z Kuřimi překvapilo svou vynikající 

týmovou hrou, která nakonec nestačila. Opět jsme slavily úspěch. Při čekání na hru s drásovským týmem už byla 

znát únava, ale děvčata zmobilizovala sílu a opět předvedla perfektní výkon. Domů jsme tedy odjely s diplomem 

a pohárem za místo nejlepší – PRVNÍ.   

 

At l e t i ck é závody  na  1 .  s tupni  

Středeční dopoledne 14. června jsme si zpříjemnili atletickými závody. Vzhledem k nepříznivému počasí se ten-

tokrát nekonaly na fotbalovém stadionu, ale využili jsme prostory naší školy a školní družiny.  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. 

1. třída – 1. Dominika Jarolímová, 2. Filip Heřman, 3. Dušan Chaloupka 
2. třída – 1. Vašek Vildomec, 2. Pepa Kalousek, 3. Martin Šalda 

3. třída – 1. Pavel Chowaniec, 2. Radim Kroupa, 3. Petr Halámek 

4. třída – 1. Anička Kalousková, 2. Dominika Bučková, 3. Štěpán Karoly  

5. třída – 1. David Buršík, 2. Ema Kamencová, 3. Veronika Treuová 

 

 

 

 

 

Sběrové aktivity 

 

Sběr pomerančové kůry 

1. tř. - celkem 17 kg  

2. A - celkem 3,06 kg  

2. B - celkem 0, 040 kg  

3. A - celkem 9,63 kg  

3. B - celkem 6,67 kg  

4. tř. - celkem 9,26 kg  

5. A - celkem 16,47 kg  

5. B - celkem 5,87 kg  

Celkem žáci na 1. stupni nasbírali 68,36kg pomerančové kůry. 

Sběr papíru 

1. tř. - celkem 1 055 kg.  Nejlepší sběračkou se stala Kamilka Trumhová, nasbírala 620 kg. 

2. A – celkem 35 kg.  Nejlepším sběračem se stal Patrik Pokorný, nasbíral 35 kg. 
2. B – celkem 450 kg.  Nejlepším sběračem se stal Matěj Trumha, nasbíral 390 kg. 

3. A – celkem 45 kg.  Nejlepším sběračem se stal Mareček Tesáček, nasbíral 45 kg.  

3. B – celkem 485 kg. Nejlepším sběračem se stal Honzík Šedrla, nasbíral 218 kg. 

4. tř. – celkem 0 kg 

5. A – celkem 1 567,5 kg Nejlepším sběračem se stal Pavlík Doupovec, nasbírala 848kg. 

5. B – celkem 216 kg Nejlepší sběračkou se stala Adélka Tesáčková, nasbírala 100 kg. 

Celkově žáci 1. stupně přinesli 3 853,5 kg papíru. 
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Sběr bylin 

Celkem se na I. stupni nasbíralo 17,4 dkg hluchavky, 1,85 kg bezu, 2,25 kg kopřiv, 50,2 dkg jahodčího, 24,7 dkg 

lípy a 52,7 dkg pampelišky. 

1. místo - Konečná Karolína ze 3. A  

2. místo – Hovorková Eliška z 5. A  

3. místo – Vančurová Gábinka z 1. třídy 

2. stupeň 
 

● Český jazyk a umění  
 

1. Akce ve školním roce 2017/2018 

 

český jazyk 

 Návštěva Městské knihovny v Ivančicích 

 Návštěva Mahenovy knihovny v Brně 

 Staročeské Vánoce u Menšíků 

 Připomenutí významných ivančických rodáků – Jana Procházky a Vladimíra Menšíka 

 Olympiáda 

 Recitační soutěž na 1. i na 2. stupni 

 Známé slovo poezie v Zastávce u Brna 

 Jižní Morava čte 

 Souboj čtenářů 

 Staré řecké báje a pověsti 

 Rozmarné léto 

 Tam a možná zpět 

 Kámen a bolest 

 

 Projektový den 

 

hudební výchova  

 

 Lyra – zapojení do soutěže 

 Lyra – přehlídka vítězů 

 West Side Story 

 Sněhová královna 

 Mighty Shake 

 Pěvecká a taneční soutěž 

 

2. Soutěže: 

a) Olympiáda v českém jazyce proběhla 27. listopadu ve třídách 8. A, 9. A a 9. B. Celkem se jí zúčastnilo šest 

chlapců a sedm dívek. V pěti úkolech jazykové části mohli účastníci získat 24 bodů, ve slohovém úkolu 10 bodů, 

celkem tedy 34 bodů. 

 

Výsledky jsou následující: 

1. místo Vít Pokorný 26 bodů 

2. místo Natálie Hovorková 23 bodů 
3. místo Samuel Schwarz 21 bodů 

4. místo Jiří Schlosser 20 bodů 

5. místo Lucie Chudějová 19 bodů 

6. místo Nikole Rosa de Pauli 18 bodů 

7. místo Eliška Chaloupková 17 bodů 

8. místo Sebastian Hypr 16 bodů 

9. místo Martin Procházka 14 bodů, Hana Rusková 14 bodů 

10. místo Marek Honiš 13 bodů, Julie Rajsiglová 13 bodů 
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11. místo Adéla Klapalová 12 bodů 

 

Do okresního kola postoupil Vítek Pokorný a Natálie Hovorková.  

b) Školního kola postupové soutěže recitátorů se zúčastnilo se 19 žákyň a žáků. 

Výsledky: 

Kategorie mladších: 1. Ondřej Adam 7. B 

  2. Karolína Vyskočilová 6. B 

  3. Denis Dokoupil 6. A 

   

      

Kategorie starších: 1. Václav Růžička 8. A 

  2. Julie Rajsiglová 9. A 

  3. Tomáš Jeřábek 8. B 

Cenu poroty získal Štěpán Novotný (6. A) a Klára Doležalová (7. B) a cenu diváků získal Václav Růžička.  

V okresním kole neuspěl nikdo z postupujících.  

c) Výsledky soutěže Známé slovo poezie v Zastávce 

V I. kategorii se na 1. místě umístil Denis Dokoupil z 6. A, v II. kategorii získal 1. místo Václav Růžička a 3. 

místo Julie Rajsiglová. 

d) SOUBOJ ČTENÁŘŮ – v pondělí 16. dubna proběhlo on-line celorepublikové soutěže Souboj čtenářů, do které 

se zapojila třída 6. B. Ze 105 přihlášených škol z celé republiky se umístili na 12. místě. 

 

 

 
 

3. Akce 

Staré řecké báje a pověsti 

Tuto nejznámější knihu Eduarda Petišky převedl na divadelní prkna pražský soubor SemTamFór. V osmdesáti 

minutách ztvárnili pět bájí z dávných dob starého Řecka – Daidalos a Ikaros, Prométheus, Sisyfos, Orfeus, Po-

topa, Filemon a Baucis. 

Kámen a bolest 
23. ledna jsme v Redutě poznali životopis slavného renesančního sochaře a malíře Michelangela Buonarrotiho. 

Na motivy románu Kámen a bolest Karla Schulze napsala scénář divadelní hry Lenka Lagronová. Líčí v něm 

osudy velikána renesančního umění Michelangela Buonarottiho na pozadí renesančního života v italské Floren-

cii.  

Mahenova knihovna  

V pátek 24. listopadu vyjeli žáci 9. tříd za poznáním na exkurzi do Mahenovy knihovny a poté na Veletrh střed-

ních škol v Brně. Mahenova knihovna je druhou největší knihovnou v České republice, vznikla již za první re-

publiky a v roce 1922 bude slavit 100. výročí založení. Její výhodné umístnění v centru Brna je pro mnohé 

budoucí studenty variantou, jak získat přístup k cenným studijním materiálům a také literaturu pro mimočítanko-

vou četbu. Elektronický systém je provázán se všemi knihovnami v Brně, studenti si tedy mohou půjčovat knihy 

i na jiných pobočkách na jednu průkazku.  

 

West Side Story 

29. listopadu jsme prožili moderní pojetí příběhu Romea a Julie, v představení zazněly originální melodie ze zá-

znamu, který nahrál sám Leonard Bernstein. Choreografie a režie se ujal umělecký šéf Baletu NdB a zkušený 

choreograf Mário Radačovský a viděli jsme opravdu hvězdné obsazení. Představení umocnila skvělá scénografie 

i choreografie v naprosto netradičním a velkolepém prostoru pavilonu P na Brněnském výstavišti. 
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Rozmarné léto 

 

V pátek 18. května jsme zhlédli divadelní představení Rozmarné léto z pera Vladislava Vančury. Vančurova útlá 

novelka z roku 1926, plná životní moudrosti a hravého humoru dávno patří do pomyslného zlatého fondu české 
literatury. K její popularitě přispěl v šedesátých letech i stejnojmenný film Jiřího Menzela. Představení začalo již 

“nesmrtelnou” větou – Tento způsob léta zdá se mi být poněkud nešťastným. A poté jsme již rovnýma nohama 

skočili do června, do Krokových Varů, na plovárnu, kam přijíždí kouzelník Arnoštek a jeho krásná asistentka 

Anna. 

 

4. Projektový den 

Ve středu 28. března proběhl projektový den zaměřený na čtenářskou gramotnost. Všichni žáci si připomněli po-
hádku jako literární žánr a také ivančického rodáka, sběratele pohádek Beneše Metoda Kuldu. 

 

 

 

 

● Člověk a příroda 
 

1. Akce ve školním roce 2017/2018 

 

a)  Sport    

 Okrskové kolo v minifotbalu     

 Okrskové kolo ve florbalu mladších žáků   

 Okresní kolo házené     

 LVK Filipovice       

 SLZŠ v házené – starší žákyně     

 Minipřehazovaná – okrskové kolo    

 Okrskové a okresní kolo halové kopané    

 Vybíjená – okrskové kolo     

 Vybíjená – okresní kolo       

   
  

 b)  Fyzika,  chemie, přírodopis,  zeměpis   

 Recyklohraní aneb ukliďme si svět   

 Den přírodních věd v ZOO Brno   

 Přírodovědný klokan     

 Exkurze do Planetária a Anthroposu  

 Recyklace a voda     

 Exkurze do VIDA centra     

 Exkurze do JE Dukovany     

 Soutěž „Ptačí den pro školy ZOO Brno“  

 Škola v přírodě – Hipocentrum Koryčany 

 Soutěž „Přírodní vědy hravě“    

 Den Země – projektový den    

 Exkurze do úpravny a čistírny vod   

 Soutěž „Mladý zahrádkář“    

 EKO den s Kometou     

 Exkurze do botanické zahrady    

   

  

2. Exkurze 

Exkurze do Planetária a Anthroposu 

 

19. října se vydali žáci 6. ročníků na dobrodružnou cestu za poznáním – cestu do pravěku i do vzdáleného ves-

míru. Nejdříve navštívili Planetárium v Brně a poznávali Zemi jako důmyslný stroj poháněný Sluncem. Jak pra-

cuje? Co se uvnitř odehrává? A proč je Země tak vhodná pro život? Na všechno dostali odpovědi. V brněnském 
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planetáriu prožili neuvěřitelný příběh naší Sluneční soustavy. Na vlastní oči spatřili tisíce hvězd, krásná sou-

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

v Anthroposu se seznámili se životem neandrtálců.  

 

Exkurze do VIDA centra 

 

V pátek 24. listopadu vyrazilo vítězné družstvo ze soutěže EKODNE S KOMETOU do zábavního vědeckého 

parku VIDA! v Brně. Nejprve nás čekal výukový program – žáci 7. tříd se zúčastnili světelné laboratoře a žáci 8. 

tříd si zahráli na vynálezce. Sedmáci si vyzkoušeli zapojování elektrických obvodů a seznámili s různými typy 

luminiscence jako fotoluminiscence, chemoluminiscence, bioluminiscence nebo triboluminiscence. Pomocí la-

serů a dalších zdrojů světla vykouzlili krásně barevné roztoky. Na osmáky oproti tomu čekalo nelehké zadání. 
Jejich úkolem bylo vymyslet co nejsložitějším způsobem, jak rozcinkat rolničku.  

 

Exkurze do JE Dukovany 

 
Žáci 9. ročníků navštívili dne 23. 2. informační centrum jaderné elektrárny Dukovany. Učivo jaderné fyziky není 

jednoduché, proto pořádáme pro žáky naší školy pravidelné exkurze do Dukovan. Díky ní mají žáci možnost 

propojit teoretické znalosti z fyziky s praktickým zážitkem z naší nejstarší jaderné elektrárny. Letošního ročníku 

se zúčastnilo 33 žáků mj. 9. ročníku. Ve dvouhodinové exkurzi se děti dozvěděly informaci o historii elektrárny, 

základní princip řízené řetězové reakce, funkci jaderného reaktoru, nakládání s radioaktivním odpadem a spoustu 

dalšího ze života dukovanské elektrárny. 

 

Exkurze do úpravny a čistírny vod v Ivančicích 

Ve čtvrtek 26. dubna navštívili žáci 6. ročníků úpravnu a čistírnu vod v Ivančicích. V úpravně pitné vody se 

dozvěděli krok za krokem, jak se upravuje voda z řeky, podzemní voda až po vodu, která nám teče doma z ko-

houtku. Prošli celý areál, kde viděli například provzdušňovací reaktor a rychlofiltry s náplní granulovaného ak-

tivního uhlí, které pohlcuje zápach. Shlédli také krátké video o zdejší úpravně vody. V čistírně odpadních vod 

prošli proces čištění od znečištěné vody, která přitéká do čističky, až po vyčištěnou vodu, která je vypouštěna 

zpátky do řeky. Cílem naší exkurze bylo to, aby si žáci uvědomili, jakým složitým procesem se voda upravuje a 

následně čistí. Upozornit je na důležitost šetrného hospodaření s vodou. 

 

Exkurze do Botanické zahrady PřF MU Brno 

 

Žáci 7. ročníků se vydali v pátek 8. června na exkurzi do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Masarykovy 

univerzity v Brně. Prošli jsme se zahradou a následně skleníky, kde nás čekaly kávovníky, vavříny, kakaovníky, 

banánovníky a spousta dalších rostlin, které známe z domácnosti jen v podobě potravin, koření a pochutin. Velký 

ohlas vzbudil i druh leknínu, jehož listy unesou i malé dítě. V prostorách skleníku aktuálně probíhala i výstava 

masožravých rostlin. Některé děti neodolaly a koupily si domů kaktusy různých tvarů i rozměrů, někdo dokonce 

i masožravku.  

 

3.   Soutěže: 

Den přírodních věd v ZOO Brno 

 

Ve středu 11. října vyrazilo 9 nadšenců o přírodní vědy do ZOO Brno, která ve spolupráci se SPŠCH Brno při-

pravila již 5. ročník soutěže s názvem Den přírodních věd v ZOO Brno. Naši školu reprezentovala 3 družstva. Na 

soutěžící čekalo celkem 6 stanovišť (geologie, botanika, fyzika, bezobratlí, chemie a zoologie). Z celkového po-

čtu 97. týmů se na: 

45. místě umístila skupina ve složení Vít Pokorný, Natálie Hovorková a Adéla Klapalová, 

75. místo obsadily Tereza Loucká, Natálie Budilová a Klára Doležalová, 

80. místo obsadili Václav Růžička, Ondřej Adam a Terezie Sladká. 
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Přírodovědný klokan 

  

Ve středu 11. 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. Soutěž si klade za cíl objevovat v žácích talenty a prohlubovat zájem o přírodo-

vědné předměty. Přírodovědný klokan je určen v kategorii Kadet žákům 8. a 9. tříd, kategorie Junior je pro stu-

denty středních škol. 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: Martin Procházka (8. A) 

– 65 bodů, 2. místo: Hana Rusková (8. A) – 64 bodů, 3. místo: Jasmine Eckert (8. A) – 62 bodů 

 

Den ptactva v ZOO Brno 

 

Ve středu 28. března vyrazilo čtyřčlenné družstvo ve složení Barbora Sladká (6. B), Terezie Sladká (7. B), Vác-

lav Růžička (8. A) a Vítek Pokorný (9. B) do Zoo Brno na soutěž „Ptačí den pro školy.“ 

Hned po příchodu do správní budovy zoologické zahrady byly všechny týmy seznámeny s průběhem soutěže. 

Každý tým dostal mapku se seznamem stanovišť a pracovní list, do kterého soutěžící zaznamenávali svoje odpo-

vědi. Naše družstvo, z celkového počtu 13 týmů z gymnázií a základních škol, obsadilo krásné 5. místo. 

 

Mladý zahrádkář 

V pátek 18. května se na naší škole konal už 7. ročník soutěže Mladý zahrádkář, kterou pořádá Český zahrádkář-

ský svaz. Soutěžící byli rozděleni do dvou kategorií – mladší (žáci 1. stupně) a starší (žáci 2. stupně). Zatímco 

starší psali test, tak mladší poznávali různé byliny, dřeviny a semínka rostlin, později se obě skupiny prohodily. 

Po testu byl pro žáky připraven doprovodný program, který si nachystali pomocnicí ze 7. B. Na soutěžící čekaly 

např. rekordy z říše rostlin, šibenice nebo soutěžní AZ-kvíz na pojmy z pěstitelství. .A jak dopadli soutěžící 

z naší školy? 1. místo:  Adéla Kroutilová (7. B), 2. místo:  Natálie Ivančová (7. C), 3. místo:  Ondřej Adam  

(7. B) 

 

Ekoden s Kometou 

 

Dne 6. 6. jsme se zúčastnili již 6. ročníku Ekodne s Kometou, který se tentokrát konal v Brně. Cílem celého pro-
jektu je ukázat především důležitost ochrany životního prostředí, péče o čistotu krajiny a v neposlední řadě také 

třídění odpadů. Žáci společně s odborným ekologickým dozorem a za doprovodu hráčů „A“ týmu HC Kometa 

Brno sbírali a třídili odpad  a hravou formou se dozvídali, proč je třídění opadů pro naši společnost tak vý-

znamné. Odměnou za dobře vykonanou práci bylo nejenom občerstvení, drobné upomínkové předměty, ale i 

podpisy všech hráčů Komety, malování na obličej, skákací hrad a další doprovodné aktivity. V rámci celého 

Ekodne si všichni mohli prohlédnout vybavení vozů všech složek integrovaného záchranného systému. 

 

4.    Projekty: 

 

Den Země 

 

V pátek 20. dubna oslavili žáci 7. až 9. tříd Den Země. Program pro ně připravil tatínek Vítka Pokorného, který 
vyučuje na Lesnické fakultě Mendelovy univerzity.. Hlavním tématem dne byl les, jeho život, dění v něm a jeho 

ochrana. Na školní zahradě byla připravena dvě stanoviště, na kterých se žáci dozvídali spoustu nových infor-

mací. Měli možnost poznávat listnaté i jehličnaté stromy, osahat si nářadí, se kterým pracuje lesník, dokonce si 

vyzkoušeli zasadit stromek. S tím souviselo i povídání o využití dřeva, rady, jak poznat který strom podle pařezu 

nebo výřezu. Zajímavé bylo i besedování o různých druzích parohů, které si děti mohly na vlastní oči prohléd-

nout a potěžkat. Pro jednotlivé ročníky se obsah programu měnil, ale podstata zůstala stejná. Lesa si člověk musí 

vážit a chránit ho, protože je zdrojem energie našeho života. Žáci 6. tříd navštíví při příležitosti dne Země čis-

tírnu odpadních vod a prameniště. 

 



 21 

5.  Další  akce: 

 

Recyklohraní aneb Ukliďme si svět 

 
Naše škola je aktivně zapojena do dlouhodobého projektu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět. Jde o sběr baterií 

a následné třídění a recyklace. Intenzivně probíhá spolupráce mezi společností Ecobat, s.r.o. a Jihomoravským 

krajem, kteří vyhlásili soutěž RECYKLOBRANÍ 2017. Této soutěže se zúčastnilo 217 škol z Jihomoravského 

kraje. Naše škola nasbírala 604 kg baterií. Při příležitosti oslav Evropského dne recyklace baterií dne 25. 9. 2017 

proběhlo na Krajském úřadě Jihomoravského kraje v Brně slavnostní vyhlášení výsledků, kde jsme byli oceněni 

a zdarma získali program s názvem „Recyklace a voda.“ Dále jsme také získali diplomy, poháry, výukové pro-

gramy, knihy o přírodě, sladkosti.  

 

Recyklace a voda 

 

Ve středu 1. listopadu se třída 7. B zúčastnila výukového programu s názvem Recyklace a voda. Program byl 

zdarma, jako odměna za nasbírání největšího počtu baterií v projektu Recyklohraní. 

Během dopoledního bloku se žáci podívali na vodu z různých úhlů pohledu. V úvodní části si zopakovali zá-

kladní informace o vodě – její fyzikální a chemické vlastnosti, výskyt v přírodě, typy vod a způsoby jejího zne-

čištění. Následně si zahráli na hasiče, jejich úkolem bylo pomocí sorbentu zlikvidovat olejovou skvrnu na vodní 
hladině akvária. Po té vyrazili k ivančickým rybníkům, kde pokračovala jejich badatelská činnost. Ve skupin-

kách měřili teplotu a pH vody, pomocí Secchiho desky stanovovali její průhlednost. Na závěr práce v terénu vy-

počítali rychlost proudu vody v nedalekém potoce. Žáci si prostřednictvím výukového programu procvičili práci 

v terénu a vzájemnou spolupráci při řešení úkolů.  

 

 

 

● 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 – 47. ročník, 2017/2018 

  „To byla první republika aneb Československo v letech 1918 - 1938" 
  

 V pondělí 20. listopadu se konalo školní kolo Dějepisné olympiády, letošní téma novodobé his-

torie znamenalo vymezení pouze pro žáky 9. tříd. Přihlásilo se 10 žáků z 9. A a 9. B, test zpraco-

vali všichni tak, jak nejlépe uměli a věděli. Mezi úspěšné řešitele patří žáci, kteří zadané úlohy 

splní alespoň na 60%. To se podařilo žákům na 1. až 3. místě. Do okresního kola byl nominován 

Sebastian Hypr z 9. A. V lednu 2018 bude reprezentovat naši školu v okresním kole olympiády 

na Gymnáziu v Tišnově. 
  

 1. Sebastian  Hypr   9. A  43 
 2. Jakub Stískal   9. A  41 
 3. Julie Rajsiglová   9. A  39 
 3. Samuel Schwarz  9. A  39 
 3. Marek Šotner   9. A  39 
  

 

Projektový den   „Od litery k pravdě“ 

Projektu se zúčastnili žáci od 5. do 9. třídy ve výuce vlastivědy, občanské výchovy, českého jazyka, dějepisu a 

výtvarné výchovy besedy a praktické dílny zaměřené na vývoj písma a knihtisku. Seznámili se s osobnostmi 

evropské reformace - mistrem Janem Husem a Martinem Lutherem, kteří ovlivnili vývoj historie v českých zemích 
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i v Evropě. Žáci si formou workshopu zopakovali učivo z  vývoje církevních dějin od 15. století, uvědomili si také, 

jak úzce souvisí  vynález knihtisku s rozvojem vzdělanosti a také s možností rychlejšího šíření informací. Celou 

výstavou i praktickou dílnou je provedli zasvěcení průvodci - Mgr. Přemysl Bar, PhD. - odborník na historii, 

středověk a literaturu, Jan Dymáček B.Th. - teolog, odborník na historii, reformaci a pan Roman Prokeš, jehož 
Studio Bez kliky bylo velkým zpestřením celé exkurze do dějin písemnictví. Všichni byli interaktivní dílnou 

knihtisku očarováni, vtipné pojetí přednášky z historie psaní a techniky zpracování textů potěšily všechny 

účastníky projektu. Na závěr si každý odnesl vlastnoručně vytištěný list z Bible kralické, která by vlastně, podle 

zasvěcených informací, měla být i Biblí ivančickou. Teď už všichni víme, že biskup, v Ivančicích působící jednoty 

bratrské, Jan Blahoslav svým překladem položil základy novodobého českého jazyka. Na závěr jsme přenechali 

hodnocení našeho projektu samotným účastníkům, podle reakcí byli všichni zaujati, poučeni a spokojeni. 

 

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 

 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 
 

Spolupracujeme s KIC Ivančice, navštěvujeme akce muzea a kina Réna. Každoročně se zapojujeme do projektu. 

jsme se účastnili všech nabízených výstav, žáci si připomenuli 73. výročí osvobození Ivančic i 76. výročí 

Operace Anthropoid. 

Navštívili jsme i výstavy v regionu ke 100. výročí vzniku Československa Festival na BVV – RE:PUBLIKA. 

Žáci školy se aktivně zajímají o společenský život ve městě, vedeme žáky k rozvoji i k zapojení do 

celospolečenských aktivit a snažíme se vzděláváním ve společenskovědních předmětech zlepšovat kvalitu 

občanských a sociálních a komunikativních dovedností a kompetencí našich žáků. 

 

 

●  Matematika a informatika 

 

Bobřík informatiky 2017  

Ve dnech 6. do 15. 11. 2017 proběhla tradiční soutěž pro žáky 4.-9. ročníku Bobřík informatiky. Soutěže se zú-

častnilo 127 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 řešitelem je ten, 

kdo získá minimálně 150, resp. 120 bodů v kategorii Mini. 

Výsledky soutěže  

Kadet    

IX. B Schlosser Jiří 196 

VIII. A Veleba Dominik 193 

IX. A Schwarz Samuel 168 

IX. B Brázda Tadeáš 168 

IX. B Trejtnar Štěpán 168 

IX. B Vald Miroslav 157 

VIII. A Dočkal František 156 

IX. B Hovorková Natálie 144 

IX. B Pokorný Vít 140 

VIII. A Vildomec Pavel 140 

Benjamín    

VII. A Jančová Jarmila 200 
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VII. B Loucká Tereza 196 

VII. B Adam Ondřej 178 

VII. B Jakubec Radim 178 

VII. B Ryšavý Jaroslav 161 

V. B Rausová Nela 157 

VII. B Psota Miloš 148 

VII. B Tesařová Michaela 147 

VII. B Loucká Daniela 141 

VII. A Konečný Gabriel 140 

VII. A Lengyelová Agáta 140 

VII. A Svobodová Jana 140 

Mini    

IV. Károly Štěpán 180 

V. A Dohnalová Ester 160 

V. B Treuová Veronika 156 

V. B Homolka Martin 156 

IV. Jarolím Lukáš 148 

V. B Tesáčková Adéla 144 

V. A Řezáčová Sofie 128 

V. A Buršík David 121 

V. A Havlová Gabriela 120 

 

Finanční gramotnost 

 

Soutěž nebyla ve školním roce 2017/2018 vyhlášena 

http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-soutezim-financni-gramotnost-sapere-vedet-jak 

Pythagoriáda  

 

Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 na naší škole konal 41. 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 

Gabriela Havlová z 5. B - 6. místo 

Adam Žalud ze 6. B - 4. místo 

Terezii Sladká ze 7. B - 6. místo 

Tereza Loucká ze 7. B - 7. místo 

 

Matematický klokan 2018 

Dne 16. 3. 2018 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. Čekala na ně série matematických a logických úloh. 

 

Nejlepších výsledků dosáhli  

Cvrček 

1. místo 90 bodů Simona Havlová 

2. místo 74 bodů Klára Knotková 

3. místo 61 bodů Vítek Chotaš 

http://www.msmt.cz/mladez/informace-k-soutezim-financni-gramotnost-sapere-vedet-jak
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Klokánek 

1. místo 112 bodů Gabriela Havlová 

2. místo 98 bodů - Magdaléna Mrkvicová 

3. místo 97 bodů - Jan Šipl 

Benjamín 

1. místo 78 bodů - Adam Lukášek 

2. místo 75 bodů - Tereza Loucká 

3. místo 73 bodů - Adam Žalud 

Kadet 

1. místo 70 bodů - Dominik Veleba 

2. místo 67 bodů - Natálie Hovorková 

3. místo 52 bodů - Jasmine Eckert 

 

Matematická olympiáda 

Školního kola se dobrovolně zúčastnilo několik soutěžících. Řešitelem školního kola byl Adam Žalud z 5. třídy. 

Chlapci byli úspěšnými řešiteli soutěže Matematická olympiáda. Adam obsadil 2. místo v okresním kole MO.   
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● Cizí jazyky 
 

 

Exkurze, projektové dny, soutěže 

 

 

26. a 27. 9. 2017 – Evropský den jazyků  

Žáci 3. ročníku se zapojili do projektového dne 27. 9., seznamovali se s pozdravy a barvami a na toto téma tvo-

řili projekty. Žáci 4. - 9. ročníku se zúčastnili 26. 9. divadelních představení. Mladší žáci pohádky Johna and 

Mary  (na motivy pohádky Perníková chaloupka) a starší představení Peter Black 2. V návaznosti na představení 

pak všichni svoje zážitky graficky ztvárnili. V následném  projektovém dni si žáci připomněli evropské jazyky v 

bloku tří hodin projektové práce nad postavami zobrazujícími povolání, se kterými se v životě setkávají. 

20. 11. 2017 - Vědomostní soutěž o anglicky mluvících zemích 

Žáci 7. a 8. ročníku se přihlásili do soutěže týkající se zajímavostí z nejrůznějších koutů Velké Británie. Praco-

vali na počítačích v týmech po dvou. 1. místo obsadili Martin Procházka a Václav Růžička z 8. A a za nimi se 

umístili Patricie Burýšková ze 7. B a Jiří Kaplan ze 7. A. 

15. 12. 2017 – Předvánoční Vídeň  

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.  

18.  12. 2017 – Anglické divadlo – Pippi Longstocking (4. - 6. ročník); 20. 12. 2017 – The Witches (7. -  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, 

doporučuji pokračovat ve spolupráci i následující školní rok. 
 

26. 1. 2018 - Rakouský institut Brno 

Žáci si vyzkoušeli krátké dialogy v němčině, plnili úkoly, mluvili o různých tématech. snažili se využít svoje 

znalosti z německého jazyka v praxi. Akce byla úspěšná, určitě na ni navážeme v příštím roce. 

Olympiáda v anglickém jazyce – leden 2018 

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 Veronika Olšová a Šimon Martinkovič, oba ze 6. A 

2. místo Aneta Křivanová, 6. A 

Výsledky starší kategorie: 

1. místo Eliška Chaloupková a Nikol Rosa de Pauli, obě z 9. A 

2. místo David Alexandr Leonov, 8. B 

Žáci nedosáhli potřebného počtu bodů pro účast v okresním kole. 
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9. a 16. 3. 2018 - Projekt - Výuka AJ s rodilou mluvčí 

Výuku s rodilou mluvčí si vyzkoušeli všichni žáci 2. stupně. Dověděli se informace o zemí, z níž vyučující po-

chází, povídali si o zemích, ve kterých se hovoří anglicky, poznávali vlajky států. Vyzkoušeli si kvíz, zahráli hry 

na opakování slovní zásoby, odpovídali na jednoduché otázky. Otestovali si svoje znalosti a schopnost komuni-

kace v cizím jazyce, což bylo přínosné a motivační do dalšího studia. 

 

10. 4. 2018 – Německé divadelní představení – Der Turm (7. ročník) 

Německé divadlo navštívili vybraní žáci 7. ročníku, kteří si jako druhý cizí jazyk zvolili němčinu. Představení 

bylo celé v německém jazyce a žáci zhlédli tři známé pohádky na motivy bratří Grimmů. Slovní zásoba byla čás-

tečně nová, ale žáci obsah představení pochopili z kontextu a snažili se uplatnit svoje získané vědomosti. 

 

 3. 5. 2018 - Dobrovolník ze SVČ v hodinách NJ 

Účastníci se dověděli základní informace o Německu a jednotlivých spolkových zemích. Zahráli si vědomostní 

kvíz a zopakovali si slovní zásobu. 

21. a 25. 5. 2018 - Dobrovolníci ze SVČ v hodinách AJ 

Navázali jsme na spolupráci se SVČ Ivančice z minulých let, která se osvědčila. V hodinách AJ na 2. stupni se 

představili dobrovolníci z různých zemí Evropy, kteří různým způsobem aktivizovali a povzbuzovali žáky ke 

komunikaci nejenom v angličtině. Jejich vystoupení byla také motivací pro žáky k cestování a poznávání růz-

ných zemí a jejich kulturních tradicí a zvyků. 

 

 

 

Péče o talentované žáky a o žáky s SPU 

 

Naše škola dosahuje velmi dobrých výsledků v práci se žáky se specificky vzdělávacími potřebami. Těmto žákům 
je během měsíce září vypracován individuální vzdělávací plán, se kterým jsou seznámeni všichni vyučující, rodiče 

žáka i žák samotný. Konzultace probíhá s pracovnicemi PPP Brno a SPC Brno, se kterými jsme v neustálém kon-

taktu. 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 dvakrát ročně, vždy ke konci pololetí.  

 

Ve školním roce 2017/2018 se žáky s podpůrnými opatřeními PO2, PO3 pracovalo sedm asistentek pedagogů (3., 

4., 5., 6., 7., 8. a 9. ročníky). Týdenní rozsah měly 20 – 30 hodin a se žáky pracovaly v hlavních předmětech. Jedna 

žákyně třetího ročníku, dvě žákyně sedmého ročníku, jeden žák osmého ročníku a jedna žákyně z devátého ročníku 

se vzdělávali dle upraveného ŠVP s minimálními výstupy, nebo ještě dle přílohy pro žáky s LMP (žákyně 9.roč-
níku). 

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 a jedna žákyně s LMP. 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 pedagogem, asistentkami pedagoga. 

Po celý školní rok žáci využívali školního speciálního pedagoga, který je hrazen z projektu Šablony. Žáci s SPU, 

SPCH, autismem, vadou řeči a LMP tak mají větší možnost reedukace a rodiče se mohou na školního speciálního 

pedagoga obrátit v případě pochybností a nejasností. Ve škole aktivně pracuje Školské poradenské pracoviště s pe-

dagogy, žáky a rrodiči. 

Učitelé v hodinách přistupují k žákům s SVP 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 
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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 pedagoga 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, soustředěnosti, pozornosti 

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

Od školního roku 2018/2019 budou tři žáci 1. stupně navštěvovat Speciálně pedagogickou péči 1h/týdně, která 

bude vedena speciálním pedagogem a bude zaměřena přímo na reedukaci jejich obtíží. 

 

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 

SPU 2. 1 

SPU, LMP 3. 3 

SPU 4. 3 

SPU, SPCH 5. 4 

SPU, SPCH, autismus, vady řeči 6. 7 

SPU, SPCH, mentální postižení 

(lehké), autismus 

7. 9 

SPU, SPCH, mentální postižení 

(lehké) 

8. 6 

SPU, mentální postižení (lehké) 9. 5 

Celkem 2.-9. 37 
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Část VI. 

    Prevence rizikového chování 
 

 
Prevence rizikového chování byla ve školním roce 2017/2018 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 

kroužky maximálně obsazeny, na 2. stupni využívali žáci 9. ročníků kroužky Přípravy na přijímací zkoušky z čes-

kého jazyka a matematiky, mladší žáci kroužek Psaní všemi deseti. 

 

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, zájezd do Vídně, atd., ale i vícedenních – adaptační pobyty, poznávací zájezd do Prahy, Toulky zimní pří-
rodou, 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 ve spolupráci se SVČ pro 4. až 9. ročník, 

projekt Sociální sítě, žáci 7. a 8. ročníku absolvovali projektové dopoledne Zdraví dětem, žáci 7. ročníku se dozvě-

děli informace o svém těle v programu Čas proměn, v 6. ročníku proběhlo Klima třídy, žáci 9. ročníku se zúčastnili 

projektu Rubikon pod vedením SVČ Ivančice.  V odpoledních hodinách, v rámci svého volného času, se někteří 

žáci pod hlavičkou školy zúčastnili několikerých atletických závodů, které pořádal Atletický klub Ivančice – Me-

moriál Jaromíra Růžičky, běh na 12 minut, Ivančická hodinovka. K preventivním akcím řadíme i projektový 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 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. 
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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, 14, 15, 

16 
8 

šikana  ne   

gambling  ne   

kriminalita  ne   

rasismus  ne   

sebepoškozování ano  13, 14 2 

 

 

3. Další vzdělávání ŠMP 

 

Další vzdělávací akce: 

Schůzka ŠMP 

 

Workshop Jakub 

9. 10. 2017 

29. 5. 2018 

6. 11. 2017 

PPP Sládkova, Brno 

PPP Sládkova, Brno 

PPP Sládkova, Brno 

 

 

 

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. ročníku, žáci jedné 7. třídy a 8. ročníku  měli adaptační pobyt v po-

době dopoledního programu 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. dobře spolupracovat s kurátorkou pro mládež v podobě rychlého a efektivního řešení aktuálních sociálně pa-

tologických problémů týkajících se žáků školy 

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 co nejvíce preventivních programů ve spolupráci s ostatními organizacemi 

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 2017  

Mzdové dotace na přímé náklady na vzdělání od KÚ JMK 16 227 675,00 Kč 

Dotace na provoz od zřizovatele, dotace - projekty 4 711 631,50 Kč 

Dotace ZŠ celkem 20 939 306,50Kč 

Příjmy z vlastní činnosti (úroky, čerpání fondu, sběr papíru, popl. ŠD, 

sponzorské dary) 

 

173 328,00 Kč 

Příjmy celkem 21 112 634,50 Kč 

 
 

Výdaje roku 2017  

Výdaje z dotací a prostředků od JMK 16 227 675,00 Kč 

Výdaje provozní a z dotací od zřizovatele 4 871 749,07 Kč 

Výdaje celkem 21 099 424,07 Kč 

  

Hospodářský výsledek celkem +13 210,43 Kč 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Část VIII. 

Zhodnocení a závěr 

 
Ve školním roce 2017/2018 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 vzdělávala pouze jedna žákyně devátého ročníku. Inkluze výrazně zvýšila počet asistentek pedagoga, 

kterých na konci školního roku bylo 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 vzdě-

lávání. Vyučování 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 
navštěvovat 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 je od březnu 2017 do března 2019 zapojena do OP VVV projekt Rozvoj lidských zdrojů. Hlavním 

cílem projektu je osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí a žáků, podpora extrakurikulár-

ních 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 následujících měsíců. Doučování provádějí 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 a mentoringu. Díky získané podpoře byly 

do výuky zařazeny prvky výukové metody CLIL. 

Během letních prázdnin 2018 jsme zrenovovali cvičnou kuchyňku na 1. stupni, yyměnili jsme vstupní bránu na 

Růžové ulici, vstupní dveře ve školní družině,  pokračovali jsme výmalbou celých prostor na 1. stupni a podařilo 

se nám tuto budovu osadit venkovními žaluziemi.  Zrekonstruovali jsme některé kabinety pro pedagogy a vyměnili 
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nábytek, školní lavice a žákovské židličky za nové. Postupně také (vzhledem k finančním možnostem) rekonstru-

ujeme elektroinstalaci ve třídách a obnovujeme sanitu na obou budovách školy, obě v havarijním stavu. V těchto 

opravách budeme pokračovat i v dalších letech.  

 
Vzhledem k zajištění bezpečnosti žáků jsme zřizovatele opakovaně požádali o zřízení přechodu pro chodce v kři-

žovatce na Komenského nám., kde žáci při přechodu do budovy školy přímo vstupují do křižovatky. To se během 

školního roku nepodařilo zrealizovat, proto jsme opětovně v srpnu 2018 podali žádost o opětovné projednání na-

šeho požadavku. 

 

Po dlouhé době jsme změnili vzhled webových stránek školy tak, aby byly ještě přehlednější a jednodušší pro žáky 

a jejich rodiče.  

 

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 se speciálně vzdě-

lávacími potřebami a zajistit dopravu žákům na různé vzdělávací, pobytové 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. 

 

 

 

 

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 kolektiv kvalifikovaných pedagogů. Poskytovat odbornou a metodickou pomoc nově příchozím 

kolegům. DVPP i nadále zaměříme  na oblast sociálně osobnostní pedagogiky, získávání praktických psycholo-

gických dovedností v oblasti mezilidské komunikace, zvládání krizových situací, asertivní chování, adekvátní způ-

soby 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, sportovní tělocvičnu. 

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

se žáky se speciálně vzdělávacími potřebami. 

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

stran. 

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

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

jistit odbornou péči o žáky s SVP a o žáky se zdravotním postižením. 

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

opatření nebo neomluvené absence.  

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

vacího procesu žáků. 

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

schopnostmi učitelů začleňovat tyto prostředky efektivně do výuky. 

18. 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 10. září 2018 

            

        Mgr. Lenka Vokurková, řed. školy 


